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Abstrakt 

Prematurvården i Finland är i dagsläget i världsklass, men hur bemöts föräldrarna av 

vårdpersonalen, vilka känslor upplever föräldrarna i samband med den prematura födseln 

och hur påverkas anknytningen till barnet av den prematura födseln? I vårt examensarbete 

vill vi svara på just dessa frågor. Syftet med studien är beskriva föräldrars erfarenheter av att 

få ett prematurt barn och det görs utifrån ovanstående frågeställningar.  

 

Vår studie är gjord med en kvalitativ metod och datainsamlingen gjordes i form av semi-

strukturerade intervjuer. Vi har intervjuat 16 personer runt om i Svenskfinland och 

informanterna var i olika åldrar, både förstföderskor och omföderskor, har varit på åtta olika 

sjukhus och bestod av både mammor och pappor. Intervjuerna gav oss ett mycket omfattande 

material och resultatet speglades sedan mot tidigare forskning och våra teoretiska 

utgångspunkter. De valda utgångspunkterna är moderskapet utgående från Mercer (2006) 

och anknytningen utgående från Bowlby (1980) och Ainsworth (1978).   

 

I vårt resultat framkom bland annat att den prematura födseln ledde till svårigheter med den 

tidiga anknytningen och att känslor som chock och rädsla var vanligt förekommande bland 

föräldrarna. Det framkom även att det fanns problem med kommunikationen inom vården 

och att föräldrarna fick bra stöd i att sköta barnet, medan det emotionella stödet i många fall 

var bristfälligt.  
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Tiivistelmä 

Keskostenhoito on suomessa maailman parasta. Kuinka vanhemmat tulevat kohdatuiksi 

hoitohenkilökunnalta, mitä tunteita vanhemmat kokevat keskossyntymän yhteydessä ja 

vaikuttaako keskossyntymä vanhemman ja lapsen tunnesiteeseen tai varhaiseen 

vuorovaikutukseen? Opinnäytetyössämme haluamme vastata yllä mainittuihin kysymyksiin. 

Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla vanhempien kokemuksia keskossyntymästä näiden 

kysymysten avulla. 

 

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisellä menetelmällä jossa tiedonhankinta suoritettiin 

puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Haastattelimme 16 eri ikäistä suomenruotsalaista 

keskosvanhempaa, sekä ensi- että uudelleensynnyttäjiä joilla on kokemuksia kahdeksasta eri 

sairaalasta. Tutkimus tuotti laajan materiaalin jota vertasimme aiempiin tutkimuksiin sekä 

tutkielmassamme käytettyihin teorioihin. Tutkielmassamme käytimme Mercerin (2006) 

teoriaa äitiydestä sekä Bowlbyn (1980) ja Ainsworthin (1978) teorioita varhaisesta 

vuorovaikutuksesta. 

 

Tuloksessamme nousi muun muassa esiin että keskossyntymä vaikeuttaa varhaista 

vuorovaikutusta sekä luo shokki ja pelkoreaktioita vanhempien keskuudessa. Havaittiin 

myös kommunikaatio ongelmia hoitotilanteissa. Vanhemmat kokivat saaneensa tukea lapsen 

hoidossa kun taas tunnepohjainen tuki oli monessa tapauksessa puutteellista.   
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Abstract 

The care of premature babies in Finland is currently of world-class, but how are the parents 

treated by healthcare professionals, what feelings do the parents experience in connection 

with the preterm birth and how is the attachment between parents and their baby affected by 

the preterm birth? In our bachelor’s thesis we want to answer these questions. The purpose 

of this study is to describe parents' experiences of having a premature child and it is based 

on the questions above.  

 

Our study is made with a qualitative method and the data collection was done through semi-

structured interviews. We have interviewed 16 parents to premature babies around the 

Swedish-speaking parts of Finland and the informants were of differents ages, both 

primiparous and multiparous, have been to eight different hospitals and consisted of both 

mothers and fathers. The interviews gave us a very extensive material and the result reflected 

to previous research and our theoretical frameworks. The selected frameworks are 

motherhood according to Mercer (2006) and the attachment theory according to Bowlby 

(1980) and Ainsworth (1978).  

 

Our results showed, among other things, that preterm birth led to difficulties with early 

attachment and that feelings like shock and fear were common among the parents. It was 

also found that there were problems with communication in healthcare and that parents 

received good support in the daily care of their child, while in many cases the emotional 

support was inadequate.  
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1 Inledning 
Det föds en hel del prematurer varje år i Finland och år 2016 föddes 53 614 barn totalt, varav 

3078 var prematurer födda i vecka 36 eller tidigare. Procentuellt har antalet prematurbarn 

minskat med 0,2% sedan år 2015. Att få ett för tidigt fött barn är något vanligare bland 

förstföderskor än hos omföderskor, och hos mammor som är under 20 år eller över 40 år. 

Den nutida prematurvården i Finland är i världsklass. De senaste 20 åren har det skett en 

märkbar utveckling i vården av prematurer vilket har lett till den utmärkta vården vi har idag. 

(THL 2017) 

 

En prematur är ett barn som är född före den 37:e graviditetsveckan. Prematurer har oftast 

låg födelsevikt och ju tidigare barnet föds desto mindre är också vikten. Den perinatala 

dödligheten är även högre hos prematurer i jämförelse med barn som är fullgångna. 

Orsakerna till att barn föds för tidigt kan vara många. Tvillingar och trillingar föds i regel 

för tidigt och orsak till detta kan till exempel vara brist på utrymme i livmodern, vilket leder 

till att kroppen startar förlossningen i förtid. Graviditetsförgiftning, sjukdomar hos modern, 

fostermissbildningar, missbildningar på livmodern och störningar i moderkakans funktion 

är andra orsaker till att barn kan födas för tidigt. Faktorer som stress, tonårsgraviditet och 

tunga lyft ökar risken för prematuritet och att få en prematur är till viss del också genetiskt. 

(Lindqvist u.å.)  

 
Prematurer föds ofta med outvecklade organ och behöver därför mer omfattande vård efter 

födseln än barn som inte är prematurer. Prematura barn har ofta ett ofullständigt 

immunförsvar, problem med andning, försämrad blodcirkulation och försämrad förmåga att 

reglera sin kroppstemperatur, och vårdas därför ofta på intensivvårdsavdelning (Stjernqvist 

1999). I Finland ska alla förlossningar före graviditetsvecka 32 ske på ett av landets fem 

universitetssjukhus eftersom prematuren då behöver specialiserad vård som inte kan ges på 

ett mindre sjukhus. Då prematurens hälsotillstånd sedan förbättras och prematuren har nått 

en viss ålder eller vikt, kan hen senare förflyttas till ett centralsjukhus närmare hemmet och 

avsluta sin vårdperiod där. Den genomsnittliga vårdperioden för en liten prematur är två 

månader. (ÅUCS 2018) 

 
Vi har valt att studera hur det är att få ett prematurbarn, hur bemötandet är av barnmorskorna 

och vilka känslor som dyker upp i samband med den prematura födseln. Vi som genomför 

studien är tre stycken tredje årets barnmorskestuderande. Ingen av oss har någon erfarenhet 

av arbete med prematurer, men vi tycker att det är ett spännande ämne som det talas allt för 
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lite om, vilket gör vårt examensarbete till något lärorikt som vi förhoppningsvis kommer att 

ha nytta av i framtiden. Det är intressant hur mycket prematurvården har gått framåt på en 

kort tid. Från att man knappt fick hålla i barnet innan man blev utskriven, tills idag, där 

kängurumetoden är en viktig del av vården. Vi vill veta om föräldrarna är nöjda med vården, 

hur mycket information föräldrarna hade innan och hur de upplever stödet av barnmorskorna 

på plats. Skulle vården och bemötandet kunna förbättras och på vilket sätt i så fall?  

 
 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt examensarbete är att genom en kvalitativ studie beskriva föräldrars 

erfarenheter av att få ett prematurt barn. Vi vill förstå vilka känslor det medför, hur 

anknytningen till barnet påverkas av den tidiga födseln och hur de upplever förlossningen 

och tiden på sjukhus. Vi vill även veta hur föräldrarna upplever bemötandet och stödet från 

barnmorskor och övrig personal inom vården. Detta gör vi för att öka vår egen kunskap om 

ämnet samt förmedla kunskapen vidare till vårdstuderande och personal inom vården.  

Utifrån detta syfte formulerar vi grundläggande frågeställningar att utgå ifrån:  

 
1. Vilka känslor hos föräldrarna medför den prematura födseln?  

2. Hur påverkar den prematura födseln anknytningen till barnet?  

3. Hur upplever föräldrarna bemötandet och stödet under sjukhustiden?  

 

Tanken är att resultat från denna studie ska användas och utvecklas vidare i 

utvecklingsarbetet, för att på så sätt kunna åstadkomma en förbättring inom prematurvården.  

 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

Som utgångspunkter har vi moderskapet utgående från Mercer (2006), och anknytningen 

utgående från Bowlby (1980) och Ainsworth (1978). Med hjälp av dessa två modeller 

kommer skribenterna att undersöka hur prematurföräldrar upplever graviditet, förlossning, 

sjukhustid och att utveckla sin föräldraroll.  
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3.1 Att bli mamma (BAM)  
Enligt Mercer (2006) är det en livslång process att uppnå modersrollen och det är något som 

kan vara krävande för modern både fysiskt, psykiskt och socialt. När modern genomgår den 

processen är hon sårbar och olika faktorer påverkar hur hon kommer att utveckla sin 

modersroll. Något som påverkar processen kan till exempel vara hur mycket hon får 

interagera med barnet och den kunskap hon får om moderskap. (Mercer & Walker 2006) 

 

De olika påverkande faktorerna hos modern som identifierades är ålder vid första 

förlossningen, upplevelse av förlossningen, tidig separation från barnet, social stress, stöd 

från omgivningen, personlighetsdrag, moderns självbild och hälsa. Självkänslan och 

självförtroendet hos modern är något som kan stödja hennes acceptans av och anknytning 

till det nyfödda barnet. (Mercer 1981). Faktorer hos barnet som kan påverka anknytningen 

och hur mamman utvecklar sin modersroll, är barnets hälsa, personlighetsdrag, 

temperament, mottaglighet och förmåga att ge signaler. Även faderns eller partnerns roll är 

viktig då modersrollen ska utvecklas eftersom hans närvaro kan minska på spänningar och 

därmed främja en god modersroll. En ytterligare faktor som påverkar modersrollen är det 

sociala stödet som fås och hur modern/föräldrarna upplever detta stöd. För att föräldrarna 

ska kunna utveckla sin föräldraroll behövs både konkret fysisk hjälp, emotionellt stöd, 

uppmuntran och god information. Vårdpersonalen har även en mycket viktig roll i att främja 

familjernas hälsa och ge dem det stöd de behöver. (Mercer 1986) 

 

Faktorer som ångest hos föräldrar, dålig hälsa hos barnet, tidig separation från barnet, 

depression hos modern m.m. är också faktorer som kan påverka utvecklingen av 

modersrollen på ett negativt sätt. Barnets hälsostatus vid födseln påverkar direkt hur modern 

upplever sin första tid i modersrollen. Stress efter förlossningen påverkar även hela familjens 

hälsa negativt. Efter sina studier föreslog Mercer att termen Maternal role attainment 

(uppnåendet av modersrollen) ska ersättas med Becoming a mother (att bli mamma) eftersom 

den termen bättre beskriver den process som modern genomgår under hela sin livstid. 

(Mercer & Walker 2006) 

 

Mercers teori om moderskapet delas in i tre olika cirklar enligt Bronfenbrenners system. 

Dessa tre är microsystem, mesosystem och macrosystem. I den senaste modellen har Mercer 

dock bytt namn på cirklarna för att bättre beskriva familjens levnadsmiljö. Det mest centrala 

i modellen är interaktion mellan modern, barnet och fadern, därför är det placerat i mitten av 

cirkeln. Den första delen av modellen, som Mercer kallar Family and friends (familj och 
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vänner), är den delen av systemet som påverkar modersrollen mest. I den delen ingår 

exempelvis hur familjen fungerar, relationen mellan modern-fadern, familjevärderingar, det 

stöd som familjen får i sin nära omgivning, ekonomisk status, stressfaktorer i den direkta 

närheten m.m. Den andra delen av modellen benämner Mercer som Community (det 

omgivande samhället) och den delen innefattar det samspel som familjen har med daghem, 

skola, hälso- och sjukvård, kyrka, stödgrupper och andra enheter som har direktkontakt med 

familjen. Den tredje och sista delen benämns som Society at large (samhället som stort) och 

innefattar de olika lagar, nationella program och sociala program som påverkar familjen. 

Den nyaste modellen beskriver mer konkret hur omgivningen påverkar utvecklingen av 

modersrollen och vilka faktorer som kan hämma eller främja detta. Modellen finns beskriven 

som bild i bilaga 1. (Mercer & Walker 2006) 

 

3.2 Anknytningsteorin 

Psykoanalytikern och barnpsykiatrikern Bowlby började under 50-talet utveckla den teori 

som idag används i all modern anknytningsforskning. Anknytning handlar om det band som 

bildas mellan barnet och föräldrarna. Anknytning innebär också en ömsesidig relation där 

barnet söker omvårdnad och föräldrarna rent biologiskt är programmerade att svara på 

barnets sökande. Redan från födseln har barnet olika behov som hen själv inte kan tillgodose 

och är därför beroende av att det finns någon annan som förstår behoven och kan tillgodose 

dem. Barnet har även förmågan att anpassa sig efter hur föräldrarna agerar och det är sättet 

som föräldrarna svarar på barnets behov som kommer styra vilken typ av anknytningsmodell 

som barnet utvecklar. Det finns ett biologiskt inbyggt motiv för barnet att knyta an till sina 

föräldrar vare sig de är varma och kärleksfulla, eller kyliga och avståndstagande. Under 

barnets första levnadsår så är hen beroende av att föräldern förstår när hen är hungrig, trött, 

ledsen m.m. och det är även viktigt att föräldern finns där som en trygg bas då barnet börjar 

utforska sin omgivning. Redan vid ett års ålder har barnet lagrat sina 

anknytningserfarenheter i minnet och dessa kommer styra hur barnet agerar i olika 

situationer i sitt framtida liv. Om föräldern inte är närvarande och bekräftar barnet på rätt 

sätt så riskerar barnet att utveckla en otrygg anknytningstyp. (Bowlby 2010) 

 

Bowlbys kollega Ainsworth arbetade tillsammans med honom men hon utvecklade också 

delar av anknytningsteorin som Bowlby inte hade tänkt på. Ainsworth menar bland annat att 

begreppen bindning och anknytning behöver skiljas åt. Hon menar att bindning handlar om 

ett emotionellt band som finns mellan barnet och föräldern/anknytningspersonen, medan 

anknytning kan beskrivas som den relationen som skapas mellan barnet och 
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anknytningspersonen (Ainsworth 1978). Studier har gjorts där resultatet visat att anknytning 

är lika viktigt för barnen som mat. Det fysiologiska behovet av varaktig närhet är viktigt för 

hjärnans utveckling och för att barnet ska utvecklas till en stabil och välmående vuxen. 

(Bowlby 1980)  

 

Anknytningen mellan ett barn och föräldern/anknytningspersonen skapas genom en form av 

växelspel, deras känslor och vad de förmedlar kommer att påverka den andra. Om föräldern 

exempelvis har en ivrig eller glad samtalston så kan det göra att barnet skrattar och sprattlar, 

medan en lugn samtalston kan ha förmågan att lugna barnet då hen är ledsen. Barnet härmar 

föräldern mycket och hur föräldern reagerar på det barnet gör kommer att styra hur barnet 

agerar i framtida situationer. Barnet tolkar även nya situationer genom sin förälder, dvs om 

föräldern blir rädd för ett högt ljud så kommer barnet också att bli det. Förälderns uppgift är 

att bekräfta barnets känslor för att sedan förmedla en trygghet och ge vägledning hur barnet 

ska handskas med situationen. Under ett barns första levnadsår påbörjas ett utforskande av 

omgivande miljöer och när detta sker behöver barnet använda föräldern som en trygg bas. 

Barnet vet att det är okej att utforska eftersom föräldern finns där som stöd och om barnet 

sedan exempelvis blir rädd så kan hen söka sig tillbaka till den trygga basen för tröst och 

bekräftelse. Om denna process inte sker som den borde så kan barnet utveckla en otrygg 

anknytning. (Bowlby 2010)  

 

 

4 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras relevant fakta för studien och dessa fakta är viktiga för att läsaren 

ska förstå studien. Svåra och eventuellt nya begrepp förklaras grundläggande. Vi har valt att 

förklara vad som definierar en prematur, olika centrala begrepp i den finländska 

prematurvården, amning och vilken roll vårdpersonalen har.  

 

4.1 Prematur 
Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan prematura barn delas in i tre olika kategorier 

utifrån antingen födelsevikt eller vilken graviditetsvecka de är födda i. Indelning enligt 

graviditetsvecka innebär att Moderate to late preterm (förtidigt född) är de barn som är födda 

i graviditetsvecka 32 till <37, Very preterm (mycket förtidigt född) är de barn som är födda 

i graviditetsvecka 28 till <32 och Extremely preterm (extremt förtidigt född) är de barn som 

är födda före graviditetsvecka 28. Indelning enligt födelsevikten innebär att Low birthweight 
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(låg födelsevikt) är de med en födelsevikt under 2500 gram, Very low birthweight (mycket 

låg födelsevikt) är de med en vikt under 1500 gram och Extremely low birthweight (extremt 

låg födelsevikt) är de med en vikt under 1000 gram. (WHO 2016)  

 

4.2 Familjecentrerad vård (FCC)  
Med familjecentrerad vård (FCC) menas att hela familjen ska aktiveras i vården för att få 

bästa vårdresultat. Det är ett synsätt där man ska erbjuda hela familjen emotionellt och socialt 

stöd. Familjecentrerad vård innebär enligt American Academy of Pediatrics (AAP 

2012:395) att man ska respektera varje barn och familj, och ta i beaktande familjens etniska, 

kulturella, religiösa, och socioekonomiska värderingar. Man ska garantera flexibilitet och att 

familjen får både det formella och informella stödet de behöver. Man ska även låta familjen 

kontinuerligt få ta del av korrekt, ärlig och objektiv information relaterat till barnets hälsa, 

vilket resulterar i att hela familjen kan ta del av beslutsfattandet kring barnets vård. Det är 

också viktigt att hjälpa varje barn och familj att se sina egna styrkor, och att stärka deras 

självförtroende i vårdrelaterade frågor. Genom detta ska familjerna bli mera involverade i 

sitt barns vård och få mera kunskap, vilket gör att föräldrarna blir självsäkra och kompetenta. 

(Committee on hospital care 2003) 

 

4.3 Kängurumetoden (KMC) 
Kängurumetoden utvecklades i Colombia och betyder tidig, långvarig, och kontinuerlig 

hudkontakt mellan mamman (pappan/annan närstående) och barn med låg födelsevikt, fram 

till ca 40 gestationsveckor. Kängurumetoden kom redan på 80-talet, men försvann en tid, för 

att nu ha blivit populär igen. Enligt Bergman (2018) ska vi göra som djuren för att öka 

överlevnaden och för att hjärnan ska utvecklas normalt. Han argumenterar för att hud mot 

hud under barnets allra första tid är avgörande för hur hen ska må under resten av sitt liv. 

Hudkontakt är livsviktigt och separation är mycket farligt. Barnets omogna hjärna är extremt 

mottaglig för negativa erfarenheter och tidig stress. Om barnet utsätts för detta, utvecklas 

hjärnan inte normalt utan får sämre kopplingar mellan hjärnhalvorna, vilket i sin tur leder 

till mindre hjärnkapacitet, mer stress samt sjukdomstillstånd i det senare livet. Det som gör 

babyn lugn är att hen känner igen mamman och hennes doft, lukt, röst och värme. 

Känguruvården resulterar i färre infektioner och att prematurens andningsförmåga och sömn 

förbättras. Bergman menar att hud mot hud ska vara grunden och att de förtidigt födda borde 

spendera mera tid i mammans famn än i kuvösen. Kängurumetoden ger även ömsesidig 

påverkan. Mammans hälsa påverkas i positiv bemärkelse, hjärnan stimuleras och därigenom 
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ökar hennes mjölkproduktion. Kängurumetoden främjar också en god anknytning mellan 

barnet och föräldrarna eftersom separationer blir färre. (Bergman 2018)  

 

4.4 Individanpassad vård av underburna barn (NIDCAP) 
NIDCAP står för Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program 

och innebär att vården av prematurer är individuellt anpassad. NIDCAP bygger på principen 

om familjecentrerad vård och framhäver tydligt att föräldrarna är prematurens viktigaste 

personer. Modellen har utvecklats för att stödja barnets utveckling och för att främja 

anknytningen mellan föräldrarna och barnet. Metoden går i korthet ut på att det förtidigt 

födda barnet observeras i olika vårdsituationer. Det man kan observera ligger sedan till grund 

för hur prematurens fortsatta vård utformas. Man strävar efter att minska sådana situationer 

som kan stressa och påverka barnet negativt, och öka sådant som främjar barnets välmående. 

Detta kan exempelvis vara att minska oljud runt barnet, att ha en behaglig belysning, att ge 

lämplig smärtlindring om barnet måste genomgå smärtsam behandling, att minimera onödig 

hantering, att engagera föräldrarna i barnets vård, känguruvård m.m. En viktig del av 

NIDCAP är även att personalen lär föräldrarna att tolka sitt barns signaler och främjar deras 

anknytning. NIDCAP blir vanligare och vanligare i Europa, men för att aktivt kunna arbeta 

enligt denna modell krävs det att personalen är certifierad (Kleberg 2013).  

 

4.5 Amning och bröstmjölkspumpning 
För prematurer och deras mammor har amningen och bröstmjölk sina särskilda fördelar. För 

att prematuren ska växa och utvecklas behöver hen få i sig energirik modersmjölk. 

Modersmjölken är den viktigaste näringskällan för en prematur. Modersmjölken ger skydd 

mot infektioner och stöder matsmältningskanalens utveckling. Den närhet och kontakt som 

barnet får med mamman under amningen är också viktig för barnets utveckling. Kontakten 

stimulerar mjölkproduktionen. Mamman bör pumpa minst sex till åtta gånger per dygn för 

att mjölkproduktionen ska komma igång ordentligt. Det finns både elektrisk bröstpump, 

handpump, eller batteridrivna pumpar. Många prematurer kan inte ammas direkt vid födseln, 

utan behöver en sond. I sonden ges den utpumpade råmjölken och att prematuren har fått 

modersmjölk istället för ersättning från första början kan underlätta amningen då den 

påbörjas. (Lagercrantz et. al. 2015)  
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4.6 Vårdpersonalens roll 
Barnmorskan och övrig vårdpersonal har en mycket viktig roll i allt som är relaterat till 

barnafödande, men deras roll blir desto viktigare vid komplikationer så som till exempel en 

prematur födsel. Föräldrar har olika behov i samband med att deras barn vårdas på sjukhus. 

Barnmorskans/vårdpersonalens roll blir därför inte bara att vårda barnet utan att även 

tillfredsställa föräldrarnas behov. En viktig del under tiden på sjukhus är att föräldrarna 

känner trygghet och kan lita på vårdarna. En god kommunikation med personalen och att 

föräldrarna får information om vad som görs och varför, är också mycket viktigt. Föräldrarna 

bör vara delaktiga i besluten som tas kring deras barn och för att de ska kunna vara med och 

ta beslut så bör vårdpersonalen se till att de har tillräckligt mycket kunskap och 

självförtroende för att kunna göra detta. Alla föräldrar uttrycker sina behov olika mycket och 

på olika sätt, därför är det mycket viktigt att vårdpersonalen är lyhörda för det föräldrarna 

önskar. Det bör även vara vårdpersonalens uppgift att svara på föräldrarnas frågor, att 

upptäcka deras behov av övrigt stöd, så som psykologsamtal, och att främja 

barnet/föräldrarnas anknytning. (Hallström 2009) 

 

 

5 Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning inom ämnet, indelat i sex olika underkapitel. De olika 

underkapitlen handlar om anknytning, hur det är att bli förälder/mamma/pappa till en 

prematur, hur föräldrarna upplever prematurtiden och om vårdpersonalens roll vid en 

prematur födsel. Detta ger en sammanfattning av den forskning som finns inom området.   

 

5.1 Anknytning 
Redan under graviditeten påbörjas bindningen mellan mamman och det ofödda barnet, dvs. 

det emotionella bandet börjar bildas. Detta är något som oftast har ett positivt samband med 

den anknytningen som sker mellan mamman och barnet efter förlossningen. Hur mamman 

upplever det nyfödda barnet efter förlossningen varierar dock mycket mellan olika fall. Vissa 

känner direkt en känslomässig kontakt till sitt barn medan andra upplever situationen som 

främmande och ångestladdad. Om graviditeten har varit utan komplikationer och 

förlossningen har varit positiv så får mamman oftast en bättre kontakt med barnet genast. 

Men om graviditeten och förlossningen har varit traumatisk så kan mamman få 

känslomässiga blockeringar och få svårt att ta till sig barnet. (Berg & Premberg 2010) 
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Redan första ögonblicket efter förlossningen är mamman redo att få upp sitt nyfödda barn 

på bröstet och redo att knyta an till sitt mirakel. Det är i detta ögonblick mamman verkligen 

förstår att hon fått barn och modersrollen blir verklig, i denna stund är förlossningen 

fulländad (Watson 2010). Vid prematur födsel är det vanligt att mamman knappt hinner se 

sitt barn innan hen förs bort för vård och det resulterar i att mamman inte får barnet direkt 

upp på bröstet som vid normala förlossningar. Redan då kan det vara en risk för att 

anknytningen förstörs och att det blir mycket svårare för mamman att ta till sig att barnet 

verkligen är hennes barn (Kennell & Mcgrath, 2005). Barnet behöver vårdas i kuvös, och då 

är det viktigt att barnet och mamman ändå kan skapa en anknytning. Man använder sig av 

kängurumetoden för att barnet skall få vara nära mamman hud mot hud, då känner 

barnet igen doften och rösten vilket gör att barnet blir tryggare. När mamman känner barnets 

hud mot sin hud frisätts oxytocin. Oxytocin hjälper till för att produktionen av bröstmjölk 

skall komma igång (Roller 2005).  

 

När barnet är i fokus och behöver vård kan det vara en risk att mamman känner att hennes 

emotionella behov att vara nära sitt barn inte är i fokus. När man sedan skall flytta till 

neonatalavdelningen kan det ofta vara så att mamman inte känner sig behövd utan mer som 

en besökare till sitt barn (Ewald, Flacking, Hedberg-Nyqvist & Starrin 2005). Det är många 

som känner en brist i föräldrarollen eftersom de känner att de måste dela rollen med 

sjukhuspersonalen (Holditch-Davis och Shandor-Miles 2000). Moderns oro för barnets hälsa 

kan också göra så att anknytningsprocessen blir svårare. Vågar man älska sitt barn om barnet 

är sjukt och om barnet riskerar att dö. Enligt papporna är det också viktigt med 

kommunikationen med vårdgivare för att papporna ska kunna känna anknytning till sitt barn 

(Guillaume et al. 2013). Efter förlossningen är det viktigt att man frågar pappan om han vill 

följa med till neonatalavdelningen och han bör även uppmuntras till att hjälpa till med 

omvårdnaden av barnet. Pappan behöver involveras i vården så mycket det bara går. Vissa 

pappor anser att de fått starkare band till barnet eftersom de har fått vara med på ett annat 

sätt redan från start (Lindberg, Axelsson, Öhrling 2008). 

 

Tiden efter en prematurförlossning är tung för föräldrarna, ovissheten om barnets mående 

och framtid och frånvaron av barnets psykiska och fysiska närhet påverkar anknytningen 

negativt (Watson 2010). Prematuren är liten, svag och skör, kopplad till monitorer och 

omgiven av slangar och en rädsla att bara röra sitt barn finns hos många av föräldrarna. 

Föräldrarna är också inställda på en nio månaders graviditet och när barnet då plötsligt 

kommer någon månad på förhand så gör det att många inte riktigt är beredda på 
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omställningen. Allt kring födseln och tiden efteråt blir omtumlande och att ta in att man blivit 

förälder kan vara svårt. Många föräldrar upplever att den naturliga kärleken inte kommer 

direkt på grund av att de inte har samma möjlighet att vara nära och röra sina barn. Särskilt 

förstföderskor hade stora problem med anknytningen. (Fenwick & Lupton 2001)  

 

5.2 Att bli förälder till en prematur 
Under graviditeten så förbereder sig både mamman och pappan på olika sätt inför det 

kommande föräldraskapet. De får olika föreställningar om barnet och om sig själva som 

föräldrar. Känslorna innefattar oftast både längtan och nyfikenhet, men även oro kring 

barnets välmående och hur det är att bli förälder. Ju längre in i graviditeten desto verkligare 

blir barnet för båda föräldrarna och både de positiva och de negativa känslorna kan bli 

starkare. Särskilt mamman genomgår under sin graviditet olika faser där hon accepterar 

graviditeten, börjar se barnet i magen som en individ och så småningom förbereder sig för 

den kommande förlossningen. Dessa processer kallas sammanslaget för den prenatala 

anknytningen (Brodén 2010).  

 

En naturlig del av graviditeten är att skapa sig en bild och fantisera om det kommande barnet. 

Detta är även ett sätt för föräldrarna att förbereda sig emotionellt för sin kommande 

föräldraroll. Fantasibilden av barnet i magen påverkas av vilken syn föräldrarna har på 

barnet, om graviditeten fortlöper utan komplikationer, hur föräldrarna mår under 

graviditeten och även andra faktorer. Fram till den sjunde graviditetsmånaden så blir denna 

fantasibild starkare och starkare för mamman, för att sedan avta. Att den inre bilden avtar 

har att göra med att det ska vara lättare för mamman att ta emot det verkliga barnet. Om 

fantasibilden och bilden av det verkliga barnet skiljer sig åt för mycket så kan det medföra 

negativa känslor hos föräldrarna och det kan bli svårt för dem att ta till sig sitt barn 

(Hedenbro & Lidén 2003). Om förlossningen startar omkring sjunde graviditetsmånaden så 

är fantasibilden som allra starkast och när det verkliga barnet inte är som man har tänkt sig 

så kan det vara mycket svårt för mamman att ta till sig sitt barn. På grund av den tidiga 

födseln avbryts den normala utvecklingsprocessen till att bli förälder och många mammor 

genomgår även en sorgeprocess där det verkliga barnet inte motsvarar hennes fantasibild. 

Detta kan försvåra mammans anknytning till barnet och mammor till prematurer kommer 

senare in i rollen som mamma än de som har fått fullgångna barn (Berg & Premberg 2010).  
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5.3 Föräldrars upplevelser av prematur födsel 
När man får en prematur kan man känna på olika sätt, beroende på hur graviditeten och 

förlossningen har gått. I en forskning har man kommit fram till att mammorna främst kände 

en maktlöshet och tyckte att första tiden var svår att greppa medan papporna upplevde själva 

födseln som en chock men sedan var mer redo att vara involverade direkt. Det kan också 

vara svårt att känna en anknytning till barnet direkt. I forskningen kom man också fram till 

att mammorna menade att de kände ett behov av att återfå det band till barnet som tillfälligt 

hade gått förlorat i och med den prematura födseln, men papporna upplevde att 

anknytningsprocessen började först efter födseln. (Fegran et. al. 2008)  

 

Att få ett prematurt barn har många gånger liknats vid en traumatisk kris. Föräldrarna som 

inte har fått den normala tiden att förbereda sig för föräldraskapet måste plötsligt växa in i 

sin föräldraroll och samtidigt är ofta barnets framtid mycket osäker. Både mammorna och 

papporna uppvisar krisreaktioner i samband med den prematura födseln och dessa blir oftast 

starkare ju tidigare födseln har skett och ju sjukare barnet är. Krisreaktionerna är oftast 

starkare och mer långvariga hos mamman och det är även vanligt att hon känner sig 

misslyckad över att inte ha kunnat behålla barnet i magen längre. Mammorna håller ofta 

dessa känslor för sig själva och det ökade även förekomsten av postpartumdepression 

(Lundqvist & Kleberg 2015). Olika känslor som är vanliga hos föräldrar till prematurer är 

oro, skuldkänslor, sorg, overklighetskänslor, ilska och hjälplöshet. Ofta tar det några dagar 

innan föräldrarna ens kan förstå att barnet i kuvösen är deras. För särskilt mammor är det 

svårt att knyta an till ett kritiskt sjukt barn och rädslan att förlora barnet gör att många 

mammor inte vågar skapa en kontakt med barnet. För mammorna är sorgen över att det inte 

blev som de tänkt sig större än hos papporna och det är vanligt att mammorna letar efter en 

orsak att det blev som det blev. Papporna tar vanligtvis istället en stöttande roll och förhåller 

sig mer positiva till framtiden. Det är även vanligt att papporna blir experter på allt kring 

barnets vård eftersom detta är ett konkret sätt att hantera situationen (Stjernqvist 1999).  

 

Det är viktigt att föräldrarna inte känner sig skyldiga att barnet föddes för tidigt. Därför är 

det viktigt att vårdaren berättar all information för föräldrarna så att de känner sig trygga och 

vet hur vårdsituationen ser ut.  Det är också vanligt att prematuren inte utvecklas i den takt 

som normala barn brukar göra, då är det också viktigt att berätta för föräldrarna att det är 

vanligt och inget att oroa sig över. I en studie som har gjorts upplevde föräldrarna att vårdare 

i många fall endast talade allmänt om prematura barn och flera av föräldrarna önskade 

specifikt att de hade fått mer information om det egna barnets utveckling. Föräldrarna ville 
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ha balanserad information av både risker och positiva saker, och de önskade att vårdpersonal 

var mer lyhörda för att alla föräldrar vill ha olika typ av information. Förutom de 

utvecklingsbehov hos vårdpersonalen som föräldrarna såg så visade studien också att 

föräldrar till prematura barn var nöjda med en stor del av bemötandet de fick och de 

uppmuntrade vårdarna att vara stolta över sitt arbete. (Staub et. al. 2014) 

 

Det är viktigt att föräldrarna får bra bemötande från personalen för att känna sig sedda och 

förstådda. För att de ska känna att bemötandet är bra är det viktigt att de får all information 

de behöver i god tid. I studien kom man fram till ett resultat där mer än 85 % av föräldrarna 

var helt eller nästan helt nöjda med den vård deras barn fick och det bemötandet som gavs 

åt föräldrarna. Det som upplevdes som det största problemet var förflyttning mellan 

förlossning, BB och olika neonatala intensivvårdsavdelningar. I 40 % av fallen så fick 

föräldrarna veta om förflyttningen endast en kort tid före och 60 % av föräldrarna upplevde 

att de inte fick säga sin åsikt. Få och genomtänkta förflyttningar var en faktor som resulterade 

i en positiv upplevelse hos föräldrarna, och detta presenterades därför som ett 

förbättringsförslag. (Dupont et. al. 2010)  

 

5.4 Att bli mamma till en prematur 
Skuldkänsla, rädsla, besvikelse och maktlöshet är känslor som många mammor upplever i 

samband med en prematur förlossning. Förutom dessa negativt klingande känslor upplever 

mamman förstås också glädje och tacksamhet över sitt lilla mirakel. Stunden då de till slut 

fick lämna sjukhuset beskrevs som en lycklig stund och då kunde mammorna äntligen andas 

ut. I de fall där barnets status är kritisk och om komplikationer förekommer så tar ofta rädslan 

och maktlösheten över. Att inte kunna sköta sitt eget barn gör att föräldrarna får svårt att 

känna glädje (Fenwick, Barclay & Schmied 2008). Barnen förs i de flesta fall bort direkt 

efter födseln och mamman hinner inte ens se sitt barn. Detta skapar en distans och 

separationen som uppstår när barnet är i behov av vård, gör att många mammor har svårt att 

ta till sig att det är deras barn. En del mammor vågar inte börja älska sitt barn eftersom man 

lever i ovisshet om barnets överlevnad. Amning är för många mammor en viktig uppgift, 

känslan av närhet och att få ge mat åt sitt barn stärker mammans roll och genom amningen 

stärks också bandet mellan mamman och barnet. Amningen med för tidigt födda barn 

fungerar inte alltid, barnets sugreflexer är i många fall inte utvecklade och eftersom barnet 

vårdas på till exempel intensivavdelning finns inte heller möjlighet till amning den första 

tiden efter förlossningen. Detta orsakar skuldkänsla, besvikelse och en känsla av 

otillräcklighet hos mamman. (Fenwick & Lupton 2001) 
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5.5 Att bli pappa till en prematur 
För blivande pappor så finns det i de flesta fall en oro i samband med förlossningen, både 

för mamman och för det kommande barnet. När det uppstår komplikationer, exempelvis i 

samband med en prematurfödsel, så blir denna oro starkare. Den plötsliga födseln kommer 

för båda föräldrarna som en chock och de negativa känslorna blir starkare ju tidigare barnet 

föds och desto sjukare barnet är vid födseln. För papporna är dock maktlösheten, 

skuldkänslorna och chocken inte lika stor som för mammorna. Det fanns en stark rädsla 

kring barnets mående, men papporna behövde inte lika mycket tid att bearbeta situationen. 

Istället kände sig de omgående redo att vara involverade i barnet och dess vård. Papporna 

hade under graviditeten inte känt samma kontakt med det kommande barnet och därför 

påverkades deras anknytningsprocess inte lika mycket av den förtidiga födseln. Istället 

kände papporna att deras anknytning till barnet startade först efter förlossningen. (Fegran, 

Helseth & Fagermoen 2008) 

 

Även om den förtidiga födseln kom som en stor chock så fanns det saker som papporna 

upplevde som positivt med situationen. De beskrev att de upplevde att det tog tid att lära 

känna barnet och växa in i fadersrollen. Dock tyckte de att den tidiga förlossningen gav dem 

en större möjlighet att få lära känna sitt barn eftersom de spenderade mycket tid på sjukhuset 

till en början. Om de jämförde med vänner som blivit pappa till ett fullgånget barn så tyckte 

prematurpapporna att de kände sina barn bättre. Papporna upplevde också föräldraskapet 

som mer jämställt eftersom båda prematurföräldrarna delade på ansvaret i större utsträckning 

än andra föräldrar. Pappor till en prematur kände sig även tryggare då de for hem än andra 

pappor eftersom de hade lärt känna sina barn bättre innan och dessutom hade hunnit få 

mycket kunskap från vårdpersonal under sjukhustiden. De papporna som hade flera barn och 

kunde jämföra anknytningsprocessen mellan prematuren och syskonen upplevde att de hade 

bättre anknytning till prematuren eftersom de hade spenderat mer tid tillsammans under den 

första tiden och pappan hade även fått sköta prematuren mer. Papporna upplevde också att 

de bli stärkta som personer efter den första tiden med en prematur. (Lindberg, Axelsson & 

Öhrling 2008) 

 

5.6 Vårdpersonalens roll vid en prematur födsel 
Att bli förälder till en prematur är en mycket stor omställning för både mamman och pappan. 

Att behöva spendera en lång tid på sjukhus gör att föräldrarna inte får samma chanser som 

andra föräldrar att växa in i det vanliga föräldraskapet. Barnets vårdbehov gör också att det 
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ofta inte finns samma chanser till att hålla barnet, amma m.m. och därmed blir i flera fall 

anknytningen till barnet inte lika naturlig. Det är också vanligt att prematurföräldrar upplever 

rädsla, chock, skuldkänslor, oro och liknande. I och med föräldrarnas känslor så finns ett 

större behov än vanligt av stöd och de behöver kunna känna tillit till och förtroende för 

vårdpersonalen. Barnmorskor, sjuksköterskor och annan vårdpersonal får därför en mycket 

viktig roll den första tiden efter en prematurfödsel. Föräldrarna och vårdpersonalen 

spenderar mycket tid tillsammans den första tiden, oberoende om de vill eller inte, och därför 

är det mycket viktigt att t.ex. sjuksköterskor respekterar föräldrarnas integritet. Det är viktigt 

att vårdpersonal kan vara lyhörda för hur mycket föräldrarna vill vara delaktiga i barnets 

vård och att de kan balansera att vara både professionell och personlig. (Fegran & Helseth 

2009)  

 

Vårdpersonalen har också en mycket viktig roll i att stötta föräldrarna och barnets 

anknytning, särskilt kontakten mellan mamman och barnet kan i många fall behöva extra 

stöd för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Genom att vårdpersonalen gör det möjligt för 

mamman med en tidig kontakt med barnet så främjas anknytningen. För att detta ska ske så 

är det viktigt att vårdpersonal ger föräldrarna kunskap och visar dem hur de t.ex. ska mata 

sitt barn, byta blöjor, bada, trösta osv. Genom att föräldrarna får vara delaktiga men ändå har 

en vårdare i närheten så ökar deras trygghet och de kan därför fokusera på att skapa kontakt 

med sitt barn. Att vårdpersonalen rekommenderar kängurumetoden och ser till att den 

används mycket ger också positiva effekter på både föräldrarna och barnet. Genom att göra 

föräldrarna delaktiga i alla moment av barnets skötsel så kan de vänja sig vid situationen och 

anpassa sig till sitt föräldraskap. För att föräldrarna ska våga delta i omvårdnaden av sitt barn 

så är det viktigt att de får bra information och instruktioner hur de ska göra. Genom att 

mammorna får en god kontakt med vårdarna så minskar deras ångest och oro, vilket har god 

effekt på kontakten till deras barn. (Kearvell & Grant 2010)  

 

Hur sjuksköterskor och övrig personal agerar på barnavdelningen påverkar vilka känslor 

framförallt mammorna känner. Om mammorna får god kontakt med vårdarna och upplever 

att de får stöd, så blir de tryggare och deras vilja att vara delaktiga ökar. Om vårdare är 

ödmjuka och visar respekt för föräldrarna, slappnar mammorna av mer och deras 

självförtroende ökar. Genom detta blir mammorna mer delaktiga och det har goda effekter 

på anknytning mellan mamma och barn. Om mammorna däremot upplever att 

vårdpersonalen har en dömande, stressad eller nedvärderande attityd så kan mammorna 

känna sig övervakade och mer osäkra. I vissa fall ansåg mammor även att vårdpersonalen 
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tog beslut utan att involvera dem och att det var som att de behövde förtjäna rätten att få vara 

nära sitt eget barn. (Roller 2005) 

 

 

6 Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa studiens datainsamlingsmetod och dataanalys. Vi 

kommer att göra en kvalitativ intervjustudie. Undersökningens datainsamlingsmetod består 

av semi-strukturerade intervjuer. 

 

6.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod innebär att undersöka och systematisera kunskap om något som 

kännetecknar ett fenomen. Inom kvalitativa metoder är det uppfattning och tolkning av 

informationen som står i förgrunden för forskaren. Kvalitativ metod är ett sätt att komma 

nära individen. Intervjuer kan innebära en mer intim relation till informatören än med 

användande av enkäter. Närheten skapar dock även risker i form av påverkan. Ibland kan 

informanten anpassa svaren till det forskaren vill höra eller att informationen missförstås. 

Vid observationer skapas ännu mer nära relation när den som undersöker får vara med själv 

och uppleva och medverka eller närvara i en grupp. (NE u.å.) 

 

6.2 Urval 
Urval innebär den metod man använder sig av när man ska välja vilka personer man ska 

intervjua. Bekvämlighetsurval är när respondenterna väljs ut utifrån tillgänglighet. 

Målinriktat urval lämpar sig för kvalitativ metod, då gruppen utses efter deras förmåga att 

besvara frågorna (Bryman 2008). Vi har valt att använda oss av två metoder, 

bekvämlighetsurval och målinriktat urval, enligt Brymans definition. Vi publicerade en 

annons på en Facebooksida för föräldrar i Svenskfinland. Därefter kontaktade de personer 

som passade in på våra kriterier oss. Vårt kriterium var att personen fött en prematur inom 

de senaste tio åren. Målet var att personerna skulle kunna svara på vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. När vi gjorde urvalet, tog vi de 14 första mammorna som kontaktade oss. 

Vi ville även bredda vårt perspektiv och inkludera pappor. De pappor vi kom i kontakt med 

i samband med mammornas intervjuer fick möjligheten att delta och slutligen fick vi två 

stycken pappor som ville medverka.  
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6.3 Datainsamlingsmetod 
När man samlar in kvalitativa data använder man sig ofta av intervjuer, berättelser eller 

fokusgrupper. I vårt syfte är vi intresserade av föräldrarnas upplevelser av prematurfödseln 

och vill att de medverkande ska ges möjlighet att på ett bekvämt sätt berätta om sina 

erfarenheter. Därför kändes intervjuer som ett naturligt och givet metodval. Det som skiljer 

en kvalitativ intervjumetod från en kvantitativ är att den är mindre strukturerad, att metoden 

fokuserar på det generella och att det är informantens åsikter och upplevelser som man söker. 

(Henricsson 2017)  

 

6.3.1 Intervjuer 
I studien genomfördes sexton intervjuer och vid de allra flesta av dem medverkade vi alla 

tre. Intervjuerna var dock uppdelade på ett sådant sätt att vi ansvarade för fem/sex stycken 

var. Varje intervju genomfördes av en av oss, medan övriga två observerade. I slutet av varje 

intervju fick de som observerade möjlighet att ställa övriga frågor för att inget skulle missas. 

Genom att vi alla tre medverkade vid de flesta intervjuerna kunde vi diskutera dem efteråt 

och därmed lära oss mer till följande intervju. Eftersom ingen av oss hade någon erfarenhet 

av intervjuteknik så kändes det tryggt att vi gjorde det mesta tillsammans och på så sätt kunde 

komplettera varandra.  

 

Majoriteten av våra informanter bodde på olika orter i Österbotten och våra intervjuer 

genomfördes därför på personernas hemort. Informanterna fick själva välja plats och av 

bekvämlighetsskäl genomfördes de flesta intervjuerna i informantens hem. 12st intervjuer 

skedde i informantens hem, två av intervjuerna skedde på annan plats i informantens närhet 

(arbetsplats/café) och två av intervjuerna skedde även via Skype eftersom informanterna 

befann sig på en ort längre bort. Eftersom intervjuerna genomfördes på olika platser såg 

miljön olika ut men gemensamt för alla intervjuer var att vi hittade en plats som informanten 

kände sig bekväm på och där man kunde tala ostört. Före intervjuerna fick våra informanter 

läsa vårt informationsbrev (bilaga 2).  

 

Varje intervju spelades in med hjälp av telefon och det inspelade materialet överfördes sedan 

via datorn till ett USB-minne som förvarades säkert. Att intervjun spelades in kan ha haft 

effekt på vissa informanters svar, medan vissa inte påverkades alls av inspelningen. Därefter 

transkriberades intervjun till text och den färdigställda intervjun sparades sedan på dubbla 

USB-minnen. Varje intervju inleddes med att vi presenterade oss själva och vår studie. Vi 

presenterade intervjuns syfte och gick sedan muntligt igenom det skriftliga samtycket med 
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informanten. I intervjuns inledning upplystes också informanten om intervjuns tidsram och 

om möjligheten att kunna avbryta när som helst. Enligt Kvale ska man även avrunda samtliga 

intervjuer med att ställa den slutliga frågan “Är det något mer du vill tillägga?”. Detta det 

ger informanten möjligheten att yttra frågor och tankar som denne har funderat kring, vilket 

enligt Kvale är nödvändigt för en bra intervju (Kvale, 1997).  

 

6.3.2 Intervjuguide 
Vi använde oss av en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer. Då vi var 

intresserade av informanternas upplevelser och åsikter så var det önskvärt med ett djup i 

intervjuerna. För att informanterna skulle få en större möjlighet att tala fritt så var det viktigt 

att ställa ganska öppna frågor och det sågs inte som negativt om informanterna avvek något 

från den fråga som hade ställts. Hur en semi-strukturerad intervju definieras och ska läggas 

upp finns det vissa meningsskiljaktigheter kring, men vi valde att utgå från Brymans 

definition. Bryman (2008) menar att en sådan typ av intervju är mer strukturerad och styrd 

än en helt öppen intervju. Forskaren har då på förhand en lista/intervjuguide med frågor eller 

teman som ska beröras under intervjun, men informanten har större frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Genom att ha några större frågor istället för många små så blir diskussionen 

mer naturlig och informanten kan i viss utsträckning själv styra i vilken ordning saker 

kommer upp. (Bryman 2008) 

 

Som forskare är man ganska flexibel och det är inte nödvändigt att frågorna kommer i samma 

ordning som på intervjuguiden. Om informanten under intervjuns gång avviker från den 

ursprungliga frågan så ska man som forskare i huvudsak följa med i informantens berättelse 

eftersom detta kan tillföra mer till resultatet. Sedan är det upp till forskaren att på ett naturligt 

sätt återgå till intervjuguiden och de frågor man önskar svar på. Om forskaren har ett klart 

fokus innan intervjuernas början så är en semi-strukturerad intervju att föredra eftersom 

resultatet då lättare kommer att kunna anknytas till frågeställningarna (Bryman 2008).  

 

Intervjuguiden ska fungera som stöd och därför behöver forskaren vara väl införstådd med 

sina frågor. En intervjuguide får högst vara en A4-sida för att inte bli för strukturerad och 

innehåller oftast ganska få men breda frågor. Dessa kan sedan kompletteras med att 

forskaren ställer följdfrågor för att få en djupare diskussion med fler detaljer (Kvale, 1997). 

När vi utgår från vårt syfte har vi hittat sju större frågeställningar, vissa har sedan 

underrubriker för att få ännu mera djup i frågan. Intervjuguide kan ses i sin helhet i bilaga 3. 

Våra första frågor var mer strukturerade frågor för att få svar på den bakgrundsinformation 
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som vi behövde av alla informanter. Sedan fortsatte intervjun med öppet ställda frågor enligt 

de regler som gäller för en semi-strukturerad intervju. Som forskare ger man också mycket 

uppmuntran till informanten att själv utveckla sina svar med hjälp av olika tekniker och 

uppföljningsfrågor.  

 

6.4 Dataanalys 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys för att analysera våra intervjuer. 

Enligt Polit och Beck (2004) är innehållsanalys bäst lämpad då man ska analysera 

beskrivande intervjuer (Polit & Beck 2004) Man tillämpar vissa regler för hur man ska läsa 

och förstå texten men i övrigt är tolkningen subjektiv. Man läser systematiskt igenom en text 

och kategoriserar sedan innehållet enligt olika teman och mönster. Sedan görs en subjektiv 

tolkning av textens delar, helhet och kontext. Fokus ligger inte på mätning av olika saker i 

texten utan istället på den subjektiva förståelsen av texten. (Henricson 2017)  

 

6.4.1 Innehållsanalys med induktiv ansats 
Fokus vid den kvalitativa innehållsanalysen är att beskriva variationer genom att identifiera 

olika skillnader och likheter i ett textinnehåll. Detta resultat kan sedan presenteras i olika 

teman, kategorier och underkategorier. Innehållsanalys används då man vill analysera data 

på ett systematiskt sätt och för att skapa ny kunskap. Metoden syftar också till att beskriva 

det undersökta fenomenet på ett mer djupgående sätt och resultatet presenteras på ett sådant 

sätt att man enkelt kan öka folks förståelse för fenomenet. En induktiv ansats i 

forskningsprocessen innebär att man inte har en färdig teori eller modell som man analyserar 

utifrån och man har inte heller en färdig hypotes som man försöker testa. Istället har man 

öppna ögon under analysprocessen och försöker göra olika nya iakttagelser som sedan kan 

användas för att beskriva och förklara ett fenomen. Med en induktiv ansats går man från 

olika observationer i verkligheten till en generalisering inom en teoretisk referensram. (Elo 

& Kyngäs 2007) 

 

6.4.2 Analysprocessen 

Det första som gjordes efter att intervjuerna hade genomförts var att transkribera. Vi är tre 

stycken skribenter och därför valde vi att varje person transkriberade de intervjuer man hade 

ansvarat för. Ljudfilen lyssnades igenom flera gånger och överfördes sedan noggrant till text. 

Talspråk och dialekt lämnades i de flesta fall kvar, men i de fall som informanterna använde 

svårare dialektord så översattes de till högsvenska. Skratt, gråt, pauser och liknande 
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transkriberades med *, t.ex. *skrattar*. Då alla intervjuerna hade transkriberats så började 

själva analysprocessen. Alla texterna lästes då systematiskt igenom av alla tre skribenterna 

flera gånger för att få en helhetsbild av analysmaterialet. Sedan markerades meningar eller 

fraser som innehöll information om föräldrarnas upplevelser, dessa kallas för 

meningsbärande enheter och det är dessa som utgör grunden för den fortsatta analysen. 

Denna första bearbetning av texterna gjordes både enskilt och gemensamt.  

 

De kommande delarna av analysprocessen gjordes sedan gemensamt. Anledningen till att vi 

valde att analysera tillsammans var för att minska risken att vi missade något i texterna, för 

att samtidigt kunna diskutera innehållet och för att hålla vår förförståelse och tolkning under 

kontroll. Nästa steg i analysprocessen var att alla meningsbärande enheter kondenserades för 

att behålla innehållet men ändå korta ner materialet. Dessa kondenserade meningsenheter 

bildade sedan koder och koderna beskrev på ett kort sätt meningsenhetens innehåll. Det är 

dessa koder som sedan placerades i underkategorier och kategorier. Alla koder skulle kunna 

placeras i en kategori men de fick inte vara så breda att de passade in i flera kategorier. De 

olika kategorierna speglade intervjuernas centrala innehåll och de utgjorde texternas 

manifesta innehåll. Exempel på analysprocessen ses i tabell 1. Slutligen kan man även 

formulera olika teman där det latenta innehållet kommer fram.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Jag var rädd att 
han skulle dö, 
därför kunde jag 
inte ta till mig 
honom direkt, jag 
tänkte att om jag 
tycker om honom 
så dör han, så det 
var onödigt.” 

Jag var rädd att han 

skulle dö och därför 

tog jag inte honom 

till mig.  

Rädsla som 

hinder för 

anknytning 

Inte våga älska 

sitt barn 

Anknytning 

 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) bör man under hela analysprocessen växla 

mellan de olika meningsbärande enheterna/koderna och hela intervjuerna. På så sätt ser man 

det viktigaste i texterna men samtidigt tar man även hänsyn till kodernas kontext i 

intervjuerna. (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008) 
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6.5 Etiska överväganden 
Man ska ha etiken i åtanke vid all forskning och endast forskning som inte kränker 

människans värde kan godkännas. Syftet med att lagstifta om etiska principer vid forskning 

är att: “Skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning” 

(Personuppgiftslagen 1999:523). Etiska överväganden görs inför och under genomförandet 

av ett vetenskapligt arbete och när en forskning görs bör man endast använda artiklar som är 

referentgranskade. Etiska principer man ska följa är att alltid göra gott, att skydda 

informanter, skydda materialet man samlat och att inte utsätta någon för fara eller 

obehaglighet. Före man börjar sin insamling av information ska alla involverade ha gett sitt 

samtycke och information om forskningen ska ges åt alla som kommer att inkluderas i 

arbetet. Anonymitet och konfidentialitet är en viktig punkt när det kommer till etik och dess 

övervägande. Med konfidentialitet menar man att ingen annan än de som gjort studien på 

något sätt ska få reda på vem man intervjuat. Det vill säga att man garanterar att den som 

medverkat, deras personuppgifter och känslig information ska förbli anonyma för 

allmänheten. För att försäkra sig om konfidentialitet ska man även förvara material och 

uppgifter om respondenten på ett konfidentiellt sätt. (Henricson 2017). För att garantera att 

en läsare inte kan gissa sig till vem som har medverkat så har vi även valt att inte namnge 

orter, sjukhus och annat som kan avslöja identiteter.  

 

Att delta i en forskning ska alltid vara frivilligt och alla inkluderade har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst under forskningen utan konsekvenser. De som leder forskningen 

ska garantera respondenterna säkerhet och inte utsätta dem för situationer där de inte känner 

sig bekväma. Forskarna ställer frågorna och leder forskningen men respondenterna har själv 

rätt att välja vad de svarar på och vad de inte svarar på (Henricson 2017). 

 

6.6 Informerat samtycke 
Alla medverkande i vår studie fick fylla i ett samtyckesformulär för att godkänna att de har 

deltagit i studien och att vi får använda citat från deras intervjuer i vårt resultat. 

Samtyckesformuläret ses i bilaga 4.  

 

 

7 Resultat 
Syftet med vårt examensarbete är att genom en kvalitativ studie beskriva föräldrars 

erfarenheter av att få ett prematurt barn. Vi vill förstå vilka känslor det medför, hur 
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anknytningen till barnet påverkas av den tidiga födseln och hur de upplever förlossningen 

och tiden på sjukhus. Vi vill även veta hur föräldrarna upplever bemötandet och stödet från 

barnmorskor och övrig personal inom vården. Detta gör vi för att öka vår egen kunskap om 

ämnet samt förmedla kunskapen vidare till vårdstuderande och personal inom vården. 

Resultatet fick skribenterna genom att utföra sexton semistrukturerade intervjuer där 

föräldrarna fick beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Materialet analyserades sedan 

med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. I nedanstående kapitel presenteras 

resultatet i form av huvudkategorier och underkategorier. Varje underkategori belyses med 

ett eller flera citat från de olika intervjuerna. I resultatet hittades åtta stycken 

huvudkategorier. De olika huvudkategorierna är: Anknytning med sex underkategorier, 

Känslor och psykiskt mående med åtta underkategorier, Stöd med sex underkategorier, 

Föräldraroll med tre underkategorier, Pappornas roll med fyra underkategorier, Amning med 

tre underkategorier, Kommunikation med sex underkategorier och Bemötande med fyra 

underkategorier. Namnet på huvudkategorierna skrivs med fet understruken text och namnet 

på underkategorierna skrivs med fet text. En tabell över resultatets kategorier och 

underkategorier kan ses som bilaga 5.  

 

7.1 Anknytning 

Under huvudkategorin Anknytning framkommer resultat kring hur föräldrarna upplevde att 

anknytningen påverkades av det faktum att deras barn var prematurer. I materialet 

framkommer både svårigheter och positiva upplevelser. Informanterna beskrev också vad 

som kunde främja eller hämma anknytningen. I kategorin hittades sex stycken 

underkategorier. Dessa är: Inte våga älska sitt barn, Kängurumetoden, Tidig anknytning, 

Pappornas upplevelse, Press att känna anknytning och Starkare band.  

 

7.1.1 Inte våga älska sitt barn 

Föräldrarna beskrev att en av de främsta känslorna efter prematurfödseln var rädsla. De var 

rädda att prematuren skulle dö och att de inte skulle få behålla det nyfödda barnet. Deras 

rädsla gjorde i sin tur att de inte vågade ta till sig barnet omgående. Informanterna kunde 

också beskriva att de trodde att om de började älska det där barnet så var det givet att de 

sedan skulle förlora barnet.  

 
“Jag var rädd att han skulle dö, därför kunde jag inte ta till mig honom direkt, jag 
tänkte att om jag tycker om honom så dör han, så det var onödigt.” 
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Föräldrarnas chock och rädsla för att förlora sitt barn resulterade även i att de inte kunde 

känna någon glädje över att ha blivit föräldrar. De önskade att de kunde vara glada över 

förlossningen men var istället bara rädda för att börja älska sitt barn.   

 
“Man grät ju som inte av glädje eller något sånthär att yes nu har jag min baby, utan 
man va ju som bara rädd att jaha vågar jag älska det här barnet eller dör han snart?” 

 

Informanterna beskrev att det var givet för dem att de skulle vårda sitt barn och de kunde 

även känna att de tyckte om barnet. Dock upplevde de en viss distans känslomässigt till 

barnet och tillät inte sig själva att känna villkorslös kärlek, eftersom de inte vågade lita på 

att de hade fött ett friskt barn som skulle överleva.  

 
“Före 6 månader så hade jag det att jag skötte om dom, jag tyckte om dom men jag 
älskade dem inte villkorslös för jag tillät inte mig själv och jag våga inte tro på det 
att jag hade fått friska barn.”  
 

 

7.1.2 Kängurumetoden 

Föräldrarna poängterade hur viktigt det var med hud mot hud den första tiden för att skapa 

en tidig anknytning till barnet. Föräldrarna beskrev också att det var viktigt att man så snabbt 

som möjligt fick hålla i barnet efter förlossningen. De informanter som hade flera barn 

upplevde att tidig hudkontakt efter förlossningarna var det som främjade en positiv 

anknytning mest. Föräldrarna trodde att anknytning var möjlig även utan tidig hud mot hud 

kontakt, men de beskrev att hudkontakten trots allt var väldigt viktig.  

 
“...det var otroligt viktigt att få ha babyn nära från början, och hud mot hud. He har 
jag sett tydligt under alla mina förlossningar att hud mot hud är nästan a och o. Nog 
kan det ju anknytningen finnas ändå men jag tror att det är viktigt.” 

 

Föräldrarna berättade även att ju längre tid de hade haft barnet i känguruvård desto bättre 

blev kontakten mellan föräldern och barnet. Informanterna kände att det var känguruvården 

som hade en viktig del i anknytningen till barnet.  

 
“Så jag hade han då i känguruhoito hela dagarna i princip, han låg ju på mig. Så de 
gjorde ju sen att vi fick den där bra kontakten.” 
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7.1.3 Tidig anknytning 

Informanterna upplevde att de åtminstone till viss del hade svårt med den tidiga 

anknytningen till prematuren. Flera olika faktorer påverkade anknytningen och försvårade 

till en början förälderns möjlighet att ta till sig och komma nära barnet. Föräldrarnas rädsla 

över barnets hälsa och att de inte ska få behålla barnet gjorde att föräldrarna känslomässigt 

hade lite mer distans till barnet. Informanterna berättade också att det som mest påverkade 

anknytningen negativt var bristen på närhet med barnet. Att de inte fick hålla barnet direkt 

efter förlossningen eller när de själva ville resulterade i att anknytningen tog längre tid. Vissa 

av föräldrarna kunde av olika skäl inte vara hela tiden på sjukhuset och detta försvårade 

också anknytningen i vissa fall.  

 
“Jag hade iallafall i början det att jag kände att det var mer främmande å klart he 
när han e så långt borta som han var när han var på universitetssjukhus, så i början 
kunde jag ju inte ha honom i famnen eller nåt, i princip bara satt med en hand i en 
kuvös. Att klart int e blev samma sak, att nog tog det ju längre, å man var ju rädd 
förstås. Det sku ju va annat om det inte va ett barn som var så litet och med en massa 
slangar och allting. Man va ju rädd så man ju inte beredd på allt å så. No gick det ju 
bra sen, men just det att man inte kunde ha honom direkt heller, vet du nära sig, så 
det tog en stund före det kom.” 

 

Mammorna beskrev även att förutom bristen på närhet med barnet så försvårades även 

anknytningen av att det ständigt var vårdpersonal runt dem. Som föräldrar fick de till en 

början nästan ensamtid med barnet och därför blev det svårare att skapa ett band. Att 

mamman vid förlossningen i vissa fall inte ens fick se barnet före det fördes iväg upplevdes 

också som ett trauma och det hade en negativ inverkan på anknytningen även efteråt. De 

mammor som hade fött flera barn kunde jämföra sina förlossningar och beskrev att 

anknytningen till prematuren hade varit svårare till en början just för att de inte hade fått 

samma tid med det barnet.  

 
”Jag tror nog att det va de där att det va en prematur… eller ja… jag vet inte. Det 
va säkert att man inte hade honom nära och att man inte som fick den där tiden i 
början att vara med sitt barn. Med dom här andra har man ju kunnat hålla direkt och 
fått mer tid ensam me dom. O sen just den här situationen att allt kom så plötsligt 
och att dom bara tog iväg honom och att jag inte har haft honom nära o så där. Jag 
har som verkligen haft svårt med anknytningen och det tog jätte länge före jag som 
har känt att vi har en kontakt. Att man märker ju som nu först när man har fått andra 
barn hur svårt de har varit då när jag har haft honom. Att det har inte alls känts 
samma sak som me dom här två andra.” 
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7.1.4 Pappornas upplevelse 

Om mamman var i behov av vård efter förlossningen var det i många fall pappan som fick 

ta den ledande rollen. Detta ledde till att pappan fick en närmare relation till barnet eftersom 

han spenderade en hel del tid med barnet. Vid en normal födsel är pappan oftast mera i 

bakgrunden eftersom mamman redan under graviditeten har börjat skapa ett band med 

barnet, och efter förlossningen är barnet också mera beroende av mamman när man t.ex 

tänker på amningen. 

 
”Medan jag då igen kanske fick en helt annan connection med honom än vad jag har 
hunnit få med de här andra ännu och det hade säkert att göra med att jag har skött 
honom mer än de andra barnen och att jag fick möjligheten att spendera så mycket 
mer tid då med honom i början.”  

 

Om pappan har fått en stark anknytning från första början med barnet kan det leda till att han 

i senare livet också har en bättre kontakt med prematurbarnet än med sina andra barn.   

 
”Då va jag nog eller jag va ju nog betydligt närmare honom. För jag va ju med han 
hela tiden och det va ju bara pappa som gällde, det fick inte va någon annan. Så det 
va ju positivt och jag är nog ännu närmare med han… för mig är han ju speciell 
eftersom jag skötte honom det där första halvåret, för han va ju så mycket med mig.” 
 
 

7.1.5 Press att känna anknytning 

Det var viktigt att personalen inte pressade fram en anknytning utan att föräldrarna fick ta 

den tid de behövde för att de skulle kunna smälta allting som hade hänt. Om anknytningen 

blev ett stressmoment, påverkade det anknytningen negativt, de behövde tiden för att de 

skulle kunna förstå allting och kunna känna efter va de kände för barnen.  

 
“...en av de här försökte faktiskt tvinga fram en anknytning. Varje dag kom hon in 
och ställde frågor som hur ser du nu att tvilling A har utvecklats, va kan du se för 
skillnad på tvilling B från igår, hur vänder hon till sig, tycker du att dom tittar på dig 
och för mig blev det här som en prestationsgrej att jag skulle måsta se någonting, jag 
skulle måsta göra någonting och jag såg inte ett skit. Vi var där, vi upplevde oss som 
sjuksköterskor fast det var våra egna barn, jag förstod att de var våra egna barn, jag 
förstod att det var min uppgift att ligga i känguru och jag låg i känguru men jag 
kände inte en oändlig samhörighet eller beskyddarinstinkt utan det här var ett litet 
knytte som jag skall göra såhär med och det gör jag. När nån då kommer och börjar 
någonstans kräva att jag skall älska det här barnet på ett ovillkorligt sätt så blev det 
bara för mycket…” 
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7.1.6 Starkare band  

Flera av föräldrarna kunde till en början ha problem med anknytningen, men de beskrev även 

att de slutligen kände ett starkare band med sin prematur än med sina andra barn. Föräldrarna 

kunde ha dåligt samvete över att erkänna detta men berättade ändå att de utvecklat ett 

starkare band till sin prematur tack vare att de använt sig av känguruvård och spenderat 

mycket tid tillsammans under prematurens första levnadstid.  

 
“Nog är hon kanske lite närmare hjärtat än de andra, på något vis. Inte vet jag om 
de är fel att säga det men man har på något vis lite starkare band. Just för att man 
har suttit med henne så mycket när hon var så liten.” 

 

7.2 Känslor och psykiskt mående  
Att bli förälder till en prematur medförde mycket känslor och under denna kategori beskrivs 

vad informanterna upplevde i samband med prematurfödseln. Föräldrarna berättade att det 

fanns negativa upplevelser, de kunde även vara svåra att hantera, men det fanns också 

glädjestunder. Under den här huvudkategorin hittade vi åtta stycken underkategorier. Dessa 

är: Skuldkänslor, Chock, Känsla av hjälplöshet, Dåligt mående, Glädje, Rädsla under 

graviditeten, Rädsla kring det nyfödda barnet och Livspusslet.  

 

7.2.1 Skuldkänslor 
Informanterna berättade att de hade haft skuldkänslor efter födseln och anklagade ofta sig 

själva för att deras barn föddes för tidigt. Mammorna funderade om deras kropp inte var 

tillräckligt starka för att bära barnet fullt ut och om de kunde gjort något annorlunda. I vissa 

fall var de medvetna om att de hade något i kroppen som inte fungerade som det skulle men 

kunde ändå inte acceptera det som en del av naturen och lade därför skulden på sig själva.  

 
“...jag grät som hela dagen. Jag fattade ju inte då heller och man fick som inte till 
sig att hur har det blivit så här. O vad har jag nu gjort för fel och det här är mitt fel 
allting… eller jag har haft jättemycket skuldkänslor både då och efteråt, jag vet inte 
varför men jag har som haft att det har varit mitt fel och mått som väldigt dåligt.” 

 

Mammorna som hade fött flera barn kunde jämföra sina känslor och upplevelser och märkte 

då hur annorlunda känslorna hade varit för prematuren i jämförelse med de fullgångna 

barnen. Det kunde vara först när de märkte skillnaden på känslorna som mammorna fick 

skuldkänslor. Skuldkänslorna kunde i vissa fall hålla i sig många år efter att prematuren 

föddes och detta kunde leda till att mamman försökte ersätta den “förlorade” tiden med 

prematuren på olika sätt senare i livet.  
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“Jag fick som nästan ännu mer skuldkänslor efter att jag hade fått mitt andra barn, 
för då märkte jag ju så tydligt att jag inte hade samma känslor för honom då han var 
liten som jag fick för hans lillebror sen… O jag tror lite att jag kanske länge efteråt 
har tänkt på de där lite indirekt, att kanske jag ibland, då han har blivit större har 
skämt bort honom och varit ännu mer med honom för att jag har haft dåligt samvete 
över hur det va när han va baby. De e som att jag lite vill kompensera för det nu i 
efterhand.” 

 

7.2.2 Chock 

Många av våra informanter nämnde att den prematura födseln kom som en chock. 

Förlossningen kom väldigt hastigt på och föräldrarna var helt enkelt inte förberedda på att 

det skulle ske just där och då. Det nyfödda barnet var i många fall i behov av vård direkt 

efter födseln och fördes därför till en annan avdelning. Att inse att de hade fått ett barn kunde 

kännas overkligt när de inte fick ha sitt nyfödda barn nära.   

 
“Men det hände ju samma kväll, så jag tror att jag var så i chock att jag inte förstod 
det och sen på kvällen så kändes de riktigt konstigt att ha en tom mage och inte ha 
någon baby bredvid sig. De andra barnen hade jag ju bredvid mej hela tiden men så 
blev det inte den här gången. Så det kändes nog konstigt att förstå att man hade fått 
ett barn. Att man inte har varit med om det förrän man såg honom då.” 

 

Hela förlossningen blev ganska kaosartad och föräldrarna kunde inte riktigt ta in att det är 

nu det sker. Många föräldrar hade inte ens hört talas om prematurer och förstod allra minst 

inte att det var något som kunde hända dem. Om mammorna var förstföderskor kunde den 

prematura förlossningen och hela situationen kännas ännu mer okontrollerad och ofattbar.  

 
”Men då blev allt så råddigt och man fattade ingenting. Nu föds han på riktigt och 
allt är igång, men man fattade ju inte. Det är första barnet och det hade ju som inte 
varit på tal nånstans att man kunde föda för tidigt eller om nå prematurer eller nått 
sånt här. Jag visste ju ingenting och… att ta in att man kommer få barn snart, jag 
fattade ju inte det.”  

 

En del av informanterna berättade att fast man fick se sitt barn så var det svårt att ta till sig 

barnet och situationen. De kände inget glädjerus över att se sitt barn, utan fick istället en 

känsla av tomhet. Flera av mammorna förstod inte ens att det var deras barn.  

 
“…dom visade ju nog, att här är din son… men inte förstod jag det ändå. Man kunde 
ju inte som ta det till sig, att jaha där va nu min baby. Att ungefär så va det bara 
nåjååå.” 
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7.2.3 Känsla av hjälplöshet 

Som förälder ville man göra allt för sitt barn och när man inte kunde göra något åt barnets 

mående och situationen, infann sig en känsla av hjälplöshet. Informanterna nämnde att de 

var sköra under tiden barnet låg på sjukhus. Det minsta lilla kunde göra att de bröt ihop. 

 
“...när jag blev utskriven, så skulle vi köra hem bara över dagen, sova natten och sen 
fara tillbaka nästa morgon. Liksom för att få med oss alla saker som vi behövde för 
flera veckor. O då minns jag att jag skrev meddelande till min syster att om jag dör 
nu, eller redan det att vi krockar, så måste ni fara till sjukhuset och ta hand om han. 
Man började nog fundera på allt och man kände sig bara så hjälplös hela tiden… jag 
ringde sen också dit till sjukhuset och redan då dom sa att han har hamnat under den 
här lampan för att han var gul, så grät jag ju sen hela kvällen hemma.” 

 

Föräldrarna berättade att känslorna ibland kunde bli så starka och många på en och samma 

gång, att det kunde bli svårt att hantera dem. 

 
“...man får nog såå mycket känslor som man inte alls kan kontrollera. Fast det e ens eget 
barn så börjar man liksom tänka på allt och man blir rädd för allt. Det är bara så overkligt 
allt.” 
 

Känslorna efter förlossningen var många och föräldrarna hann inte alla gånger bearbeta sina 

upplevda känslor och tankar. När bägaren sen rann över kunde de ibland inte hålla tillbaka 

känslorna, utan var tvungen att avreagera sig på någonting.  

 
“O de va kanske dom där samtalen som jag slapp o avreagera mig själv på. Så pass 
elak va jag nu, att på metallförbundet så grät di i andra ändan av telefonen och vid 
nästa samtal så grät dom också i andra telefon ändan, för på något sätt måsta jag 
bara få tömma mina sinnen och tankar nånstans.” 

 

7.2.4 Dåligt mående 

Vissa mammor berättade att deras mående hade varit väldigt dåligt efter förlossningen men 

att de hade hållit det så bra inom sig och inte velat visa sina känslor utåt, så ingen i 

omgivningen hade märkt hur dåligt de egentligen mådde.   

 
“Utan jag har ju istället varit som att jag mår bra fast jag inte alls har gjort det. Min 
man har ju inte ens vetat hur dåligt jag har mått för jag har ju som inte visat det utåt 
och istället har jag bara stängt in det. O ibland förstod nog knappt jag hur fel allt va. 
Att det e helt enkelt först efter dom andra som jag själv ens har förstått hur dåligt jag 
mådde efter första.” 

 

Den förtidiga födseln kunde även bli en så stor chock att det dåliga måendet resulterade i en 

förlossningsdepression för mamman. Ofta förstod mammorna inte själva att de var 

deprimerade förrän i efterhand och när de var mitt inne i prematurtiden så vågade de inte 
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prata om sitt dåliga mående. Först då de blev gravida på nytt så kunde de berätta på 

rådgivningen att de trodde att de haft en förlossningsdepression efter prematuren.  

 
“Att jag kanske har haft en…eller jag har lagt det som att jag nog säkert har haft en 
förlossningsdepression av nått slag. O de har jag ju tagit upp vid rådgivningen efteråt 
att det känns för mig som att de ha måsta varit det, eller om det har varit just på 
grund av de här att han ha varit prematur. Men jag har verkligen inte mått bra då 
efter att jag har fått honom.” 

 

7.2.5 Glädje  

Alla små framsteg som hände på sjukhuset var ett steg närmare målet; att få komma hem 

med ett barn som mådde bra. När föräldrarna såg att deras barn utvecklades i positiv riktning 

så kunde de för första gången känna glädje.  

 
“Det mest positiva jag minns är nog alla dom framsteg han gjorde och till exempel 
direkt då man fick ta bort den där ena saken eller då dom sa att nu behöver ni inte 
ha den där masken nå mer.” 

 

Förlossningen upplevdes oftast som chockartad, men trots det kunde föräldrarna känna sig 

lyckliga över att både mamman och barnet levde. Det var också en viktig glädjestund då de 

fick hålla barnet för första gången, eftersom detta var ett bevis på att barnet mådde ganska 

bra.  

 
“Overklighet kände man ju, men ändå nog lycka över att man lever båda två. Det var 
skrämmande men ändå så var man ju jättelycklig när man fick hålla henne. O så 
visste man ju att när man fick hålla henne så mådde hon ju som ändå ganska bra.” 

 

Prematurtiden var otroligt tung för föräldrarna på många sätt men informanterna berättade 

ändå att de kunde minnas deras barns första veckor som fina. Om mamman fick ha hela sin 

familj nära så kunde den första tiden kännas mycket positiv.   
 

“Men ändå så minns jag de här första veckorna som fina. Att vi kunde vara där och 
va nära och att alla kunde vara med. Så det tror jag nog va en jättestor sak för mig 
att jag fick ha dom allihopa där och att jag kunde vara varje dag och flera gånger 
om dagen o bara sitta länge med henne i famnen.” 

 

7.2.6   Rädsla under graviditeten 

Föräldrarna beskrev att de kunde känna rädsla ifall det fanns komplikationer under 

graviditeten. Rädslan gjorde att föräldrarna blev tveksamma och de började fundera på att 

det kanske inte var så självklart att de skulle få ett barn som levde och mådde bra.  
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“Hela den där graviditeten va så där att kommer man att få något barn eller kommer 
man inte att få något barn?” 

 

Känslan av ovisshet och att inte veta vad som skulle kunna hända var psykiskt tungt. Om 

mamman hade komplikationer och mådde fysiskt dåligt kunde hon känna att barnet bara 

var ett problem. När mamman inte heller kände av att bebisen fanns i magen så kunde 

känslorna försvinn helt och hållet. Mamman kände att magen bara var i vägen och ville 

därför att magen skulle vara borta och att allting skulle vara över.  
 

“...det var just därför jag ville prata med en psykolog, för jag tappade helt alla 
känslor jag hade haft innan. Då jag sluta känn av henne så var det bara den där 
magen hela tiden, jag tappa som allt. Det skulle lika bra kunna… snyft… ja, jag kände 
som att jag inte ens ville ha det där barnet, det var bara problem.” 

 

Efter att man hade fött en prematur och insett vad det kunde innebära, blev många rädda 

inför eventuella framtida barn. Man visste att sjukhustiden kunde bli lång och vara krävande. 

Om man hade flera barn skulle man behöva vara ifrån dem en längre tid, vilket skulle vara 

känslomässigt svårt.  

 
“Kanske den där rädslan över att det händer igen om jag skulle råka bli gravid igen, 
att det igen blir en prematur. För jag tänkte så ofta där på sjukhuset att tänk om man 
dessutom skulle ha ett till barn som inte skulle få vara där tillsammans med en hela 
tiden, att man skulle måste lämna någon hemma. Det är nog det värsta.” 

 

7.2.7  Rädsla kring det nyfödda barnet 

Föräldrarna beskrev att det fanns en stor rädsla att det nyfödda barnet skulle dö eller att det 

skulle hända något med barnet. Känslorna var väldigt kraftiga och döden kunde kännas 

väldigt nära. Ovissheten var också väldigt stor. Föräldrarna visste inte hur nästa dag skulle 

se ut och om barnet skulle må bättre eller sämre. Det fanns en rädsla i det mesta och fast de 

försökte tänka positivt, så var det inte så lätt alla gånger.  

 
“Ja, nå det va kanske den där ovetskapen om allting, å just kanske det där att man 
hamna lev lite i en rädsla med allting. Värsta e väl det att man måste försöka tänka 
att inget kommer hända och att det inte ska gå dåligt, men klart det finns i huvudet 
hela tiden. Jag tror det var jobbigast för mig, att jag hela tiden tänkte att det kommer 
hända nånting, det kommer gå dåligt eller såhär, jag tror det var det värsta. Det var 
svårt att hålla sig positiv fast man försöka, men det e väl myky inblandad i rädslan 
just.” 

 
Efter kejsarsnittet, när vårdpersonalen förde iväg barnet, beskrev föräldrarna att känslorna var väldigt 

starka och jobbiga. Informanterna visste inte om de skulle få se barnet levande nästa gång eller hur 

lång tid det skulle ta innan man fick se barnet igen. Allting kunde kännas väldigt overkligt och när 

rädslan kring död var stark så var det svårt att hålla sig lugn.  
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“Plötsligt tar de då upp henne och hon skriker och de kommer då en barnmorska 
som kom fram till mej och jag fick kyssa henne… och sen så for de iväg och då tänkte 
jag att det här e kanske den enda stunden då jag får se henne levande för om hon dör 
nu så är hon död nästa gång jag ser henne.” 

 

Informanterna beskrev att det var skrämmande att se hur många maskiner och sladdar som 

var kopplade till deras barn. De var väldigt rädda när de skulle hålla i barnet att de skulle 

göra något fel, så att en sladd kunde rivas lös. Men föräldrarna beskrev att personalen gav 

bra stöd i att hjälpa dem att hålla barnet på rätt sätt och de berättade även hur maskinerna 

fungerade för att lugna ner föräldrarna.  

  
“Jo det kändes ju nog jättesvårt, när han hade alla dom här sakerna. Eller man visste 
som inte riktigt att om jag nu råkar dra lös en sladd, dör han då? *skrattar men med 
tårar i ögonen* Eller man va ju som jätterädd att man skulle skada honom. Men man 
fick ju nog mycket stöd där då och dom förklara nog som maskinerna och hur man 
skulle hålla o sånt.” 

  
Föräldrarna berättade att de var rädda att de skulle skada barnet när det var så litet. Det var 

svårt att veta hur man skulle hålla barnet på rätt sätt och särskilt papporna kunde vara rädda 

för att deras barn var så sköra.  
 

“Men vi tyckte ju, eller åtminstone pappan tyckte att de va lite läskigt, för han va ju 
rädd att han skulle bryta benen, dom va ju som nå lillfinger.” 

 

7.2.8 Livspusslet 

Vissa föräldrar beskrev att det kunde vara svårt att få ihop livet på sjukhuset och livet på 

hemmafronten. Det kunde vara flera faktorer som gjorde att föräldrarna inte kunde spendera 

all sin tid på sjukhuset, t.ex. arbete eller familj hemma. Detta var särskilt ett problem under 

den tiden som barnen befann sig på ett universitetssjukhus, eftersom det oftast låg längre 

bort från hemmet.  
 

“...int då han va på universitetssjukhus, för då hadd jag int möjlighet till de, så dit 
var jag egentligen bara 2 gånger efter, så egentligen var han ju som själv där, för ja 
hadd int möjlighet att själv va på plats… För ja hadd djur där hemma som ja inte 
kunde lämna så därför kunde jag int själv va på plats.”  

 

Att ha barn sedan tidigare var inte lätt, föräldrarna beskrev att det värsta var att behöva vara 

från barnen som var hemma. Barnen kunde ringa till sjukhuset och fråga när mamman 

kommer hem. Men det fanns också något positivt med att vara en så lång tid på sjukhuset.  
 

“De var nog ganska hemskt, deras pappa fick jättebra ledigt så han var ju hela tiden 
med dom och jag visste ju att de var trygga med han men nog e de ju ändå att mamma 
är alltid mamma så nog var det knepigt och nog grät man mycket. Äldsta barnet 
ringde till sjukhuset och fråga när kommer du hem, jag vill att du skall komma hem. 
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Så nog var det ju hemskt de och mycket tårar och hon mellersta var ju jättemammig 
men på något sätt så fick man ju vila sig på samma gång. Man hade ju en uppgift och 
det var att ta hand om hon lilla man behövde inte diska och inte städa något så jag 
var ju ganska utvilad när jag kom hem.” 

 

Fast mammorna beskrev att det var jobbigt att vara på sjukhuset och samtidigt ha de äldre 

barnen hemma, så kunde de ändå acceptera sjukhussituationen. När barnet väl föddes kunde 

de vara inne i sin egen bubbla, släppa tanken om att barnen var hemma och lägga allt sitt 

fokus på att sköta om barnet.  
 

“Graviditeten blev ju jättejobbig eftersom först var jag så länge inlagd på sjukhus å 
sen for jag ju iväg till universitetssjukhuset och han var hemma. Så den delen var ju 
hemsk när man hade ett tidigare barn, det skulle ha varit lättare om det hade varit 
första barnet. Men sen när hon var född så va man så inne i bubblan att de va henne 
man skulle ta hand om så då reflektera man inte lika mycket över att pappan måste 
vara med sonen och jag med dottern.” 

 

7.3 Stöd 

En viktig del av den upplevelse som föräldrarna har av prematurtiden innefattar det stöd som 

de fick av vårdpersonalen på sjukhuset. Vad informanterna ansåg om detta stöd varierade 

mycket, och det fanns både kvaliteter och brister i det stöd som gavs. I denna huvudkategori 

hittade vi sex stycken underkategorier. Dessa är: Uppskatta personalen, Medicinskt och 

naturligt, Brist på stöd, Undervärdering av föräldrarna, Inte bli sedd och Bättre stöd på 

universitetssjukhus än på centralsjukhus.  

 

7.3.1 Uppskatta personalen 

Föräldrarna uppskattade att personalen fanns där för dem och hjälpte dem med sådant som 

de behövde hjälp med. De hade troligtvis inte klarat av att sköta sina egna barn om det inte 

vore för att vårdarna hade visat dem hur de skulle göra olika saker.  

 
“Alltså dom va ju hjälpsamma och visade just med badet hur man skulle göra när 
man bada dom och hur man skulle lyfta dom ur kuvös o sånt annat som man kanske 
inte skulle ha klarat själv. Så dom va hjälpsamma och snälla…” 

 
Informanterna kände också att vårdpersonalen i flera fall satte sin tid på att lugna och få dem 

att må bra. Detta gjorde föräldrarna att de vågade lita på vårdarna. I mån av tid kunde även 

vårdare komma in på rummet och samtala med föräldrarna om andra saker än deras barn.  

 
“Dom var helt fantastiska, dom är nog såna hjältar, dom satte jättemycket tid på att 
lugna ner och liksom förklarade och försökte få mig att förstå att det här kommer att 
gå bra. Vissa kunde komma in o prata, eller då man låg på rummet så kunde vissa 



 32 
mer eller mindre komma in o prata så man satt o diskutera sånt annat än barnet 
också.” 

 
I de fallen där endast den ena föräldern kunde vara på sjukhuset så beskrev informanterna 

att vårdpersonalen blev desto viktigare. De kunde bli ett extra stöd för föräldern och erbjuda 

hjälp med även andra saker än vård av barnet.  

 
“Sen va de jättebra den där personalen på keskola, de tog lika mycket hand om mig 
som vårt barn. De erbjöd sig att ta hem mina kläder och tvätta, de fråga om jag skulle 
komma med ut o äta och de va verkligen jättebra personal på keskola-avdelningen 
på universitetssjukhuset.” 

 

7.3.2 Medicinskt och naturligt  

Informanterna beskrev att det inom vissa områden fanns tillgång till stöd medan det inom 

andra områden saknades helt. Fokus i den stödjande verksamheten låg på barnet och dennes 

medicinska vård, medan annat som till exempel det känslomässiga hos föräldrarna helt 

glömdes bort.  
 

“...eller jåå det va nog mest fokus på medicinskt.” 
 

Föräldrarna fick mycket information om barnets vård och utveckling, plus att de fick bra 

stöd i att lära sig att vara delaktiga i barnets skötsel. Detta upptog en stor del av dygnet och 

det var även energikrävande för föräldrarna att ta in all kunskap. Om vårdare då började 

prata om anknytning och liknande så kunde det kännas som en stor press.  
 

“Det var så mycket medicinskt och så mycket kunskapsmässigt som vi behövde ta int 
så det blev jättepressande att hon som vill att vi ständigt skulle svara på frågor som 
var som känslomässiga.” 

 

Hos föräldrarna fanns det en önskan om att vårdpersonalen skulle bevara det naturliga i 

situationen. Den medicinska kunskapen och all information om prematurvård finns givetvis 

där, men föräldrarna önskade även stöd i att hitta sin vanliga föräldraroll. Att inse att det 

fanns naturliga delar av även deras födsel var viktigt för att de skulle orka kämpa.  

 
 “Liksom att på något sätt bevara det naturliga i det hela. För det finns ju ändå något 
naturligt även om det är komplikationer också. För man blir ju ändå mamma på 
samma sätt som vem som helst annars och behöver skapa en kontakt till barnet.” 

 

7.3.3 Brist på stöd 

Informanterna kände sig ofta otroligt ensamma i sin situation och upplevde flera gånger att 

vårdpersonalen inte gav dem det stöd som de behövde. Trots att föräldrarna vid vissa 
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tillfällen visade utåt sett att de inte mådde bra eller tyckte att situationen var jobbig, så var 

det inte alltid som någon av vårdarna försökte hjälpa dem. Det fanns också de vårdare som 

försökte göra något positivt för föräldrarna, men det upplevdes oftast inte som tillräckligt för 

att göra deras mående bättre.  

 
“Jag minns också att en dag satt jag då och grät där hela dagen. Så de har liksom 
varit såna perioder som jag bara har suttit där och gråtit. Då va de nog som att de 
va flera stycken i personalen som bara gick förbi. Men nog så försöker ju vissa av 
sköterskorna bra och dom vill ju hjälpa en, men inte räcker de ju och inte hjälper de 
ju riktigt. Om nån kommer nån gång och bara lyssnar en kort stund och sen säger att 
det blir nog bra. Då kändes de liksom bara ibland som att man tänkte att nää kanske 
de inte blir så bra… De e som svårt att förklara men det kändes bara så hopplöst 
ibland och man hade kanske behövt så mycket mer för att må bra.” 

 
Våra informanter berättade också att de visste att de hade rätt att få prata med en psykolog 

men detta var inte alltid något som de fick erbjudande om. Hjälp kunde ofta finnas att få om 

man själv tog initiativ till det, men det var inte alltid som föräldrarna orkade begära detta. 

De tyckte istället att det borde vara vårdpersonalens ansvar att se till att erbjuda stöd och 

samtalshjälp.  

  
“...du får ju nog den här psykologen eller man har ju rätt till det…men att man kanske 
skulle kunna berätta mer om att den möjligheten finns och mer tydligt erbjuda det. 
Så att föräldrarna liksom får någon att prata me och som kan ge tips o stöd o sånt. 
Att de kanske inte är meningen att man själv ska behöva begära de, utan att dom ska 
mer fråga en många gånger om man behöver det. Helt enkelt att de skulle finnas 
någon som verkligen pratar med föräldrarna och finns där för en som mamma, o 
frågar hur man mår o så. Att dom mer skulle kontrollera och se till att man faktiskt 
mår bra.” 

 

7.3.4 Undervärdering av föräldrarna 

Flera av föräldrarna var bra pålästa om prematurer och hade mycket erfarenhet av att ta hand 

om ett litet barn. De kunde i vissa fall känna sig väldigt trygga i sin föräldraroll och tycka 

att de hade tillräckligt god kunskap för att klara av vardagsskötseln av sitt barn. Om 

vårdpersonalen då behandlade dem som att de inte visste något så kunde föräldrarna känna 

sig nedvärderade. 
 

“O de va ju som lite konstigt för de frågade då om jag hade någon prematur sen 
innan och så sa jag att nää inte på det viset. Så då sa dom att nej då måste vi lära 
dig, men så sa jag att jag kan ju nog som sköta en liten. Men de gick dom inte med 
på utan dom sa att dom måste lära mig allt från början. Att de e helt skilt med 
prematurer, till exempel hur man ska hålla dem då de ligger på skötbordet och att 
man ska ta dom runt låren och vända dom. O så sa jag att men de där kan jag ju 
redan. Nää de e helt skilt med prematurer men jag sa ändå att jag kan det. Så bad 
dom mig visa och så gjorde jag helt rätt.” 
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Det kunde också upplevas som påfrestande att vårdarna inte litade på föräldrarnas kompetens 

utan att de behövde bevisa att de klarade av att sköta det egna barnet. För informanterna 

kunde det kännas självklart att de klarade av att en byta blöja och då kändes det främmande 

att vårdare frågade dem om de verkligen klarade det.  
 

“de lita inte på att jag kunde det, när de inte själv kunde de så tänkte de väl att hur 
jag skall kunna de. Och de fråga om jag själv kunde byta blöja och så hade jag ju 
gjort de fast hur många gånger som helst.” 

 

7.3.5 Inte bli sedd 

Informanterna upplevde ibland att vårdpersonalen endast såg deras barn och inte dem som 

föräldrar. Fokus kunde ligga på den medicinska vården och föräldrarna kunde därför känna 

att de inte blev uppmärksammade på det sättet som de hade behövt. Prematurtiden beskrevs 

som väldigt stressig och informanterna tyckte att det hade känts lättare om vårdpersonalen 

hade tagit sig mer tid att prata med dem.  
 

“Nog har ju allihopa bråttom, eller de är ju bråttom liksom, men nog ska ju alla ändå 
ha tid att kunna prata med föräldrarna tycker jag. Eller de är som jätteviktigt tycker 
jag att dom pratar med föräldrarna. För de är ju jättestressigt för en…” 

 

Att vårdpersonalen såg föräldrarna som en i mängden kunde också vara en vanlig känsla 

bland informanterna. De tyckte inte alltid att de fick personliga råd och stöd, utan uppfattade 

det som att vårdare sa samma sak till alla föräldrar istället för att ta hänsyn till personliga 

åsikter och preferenser.  
 

“Kanske mer det där att dom skulle vara mera delaktig, eller som så där försök se 
individer och inte ta så där overall. För mycket kände jag så där, sånt dom sa kändes 
som ja det där är exakt samma som dom sku säga åt 100 andra, att kanske mera att 
dom skulle personligen sätt sig in i var och ens liv och inte alltid vara så att dom 
talar för allihopa. Å kanske så där mera fråga hur man själv tycker å sen försök enligt 
det och inte bara några normer, att ibland kändes det som att det var läst av några 
papper, att dom int har satt sig in i ens personliga situation, men inte är det ju dåligt 
det heller att dom säger så där allmänt.” 

 

7.3.6 Bättre stöd på universitetssjukhus än på centralsjukhus 

Föräldrarna berättade att det fanns en skillnad mellan universitetssjukhusen och centralsjukhusen. Det 

fanns både positiva och negativa saker på båda ställen. På universitetssjukhusen tyckte föräldrarna att det 

var skönt med en egen skötare som alltid fanns nära ifall man undrade över något, medan på 

centralsjukhuset räckte inte personalen riktigt till så föräldrarna kände inte samma trygghet och vågade 

inte fråga lika mycket. Vården upplevdes även som mer individuell på universitetssjukhusen.  
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”Jag tyckte att det va mer individuell vård i U (universitetssjukhus) mot va det va i 
C (centralsjukhus). I C var det mer öppet, det var mycket barn och mycket föräldrar, 
å di sku va överallt å hjälp allihopa, så det var lite sådär att man int våga fråg där, 
för där hadd vi inte på samma sätt såndär egen skötare, i U hadd vi he. Så där visst 
man ju exakt vem man sku fråg av å oftast då man kom dit så kom hon direkt emot å 
berätta allting och fråga va man ville göra, å egentligen fanns där vi sidan hela tiden. 
Att i C känd jag inte att det va på samma sätt individuellt.” 

  
På universitetssjukhusen hade alla en egen skötare som alltid fanns där som ett stöd. Stödet uppskattades 

och föräldrarna kände sig trygga i situationen. På universitetssjukhusen kände även föräldrarna att 

skötaren hade tid för dem, och de fick göra saker och ting i sin egen takt. Skötaren såg föräldrarna och 

fanns där just för dem.  
 

“Som i U då jag hade problem, att di faktiskt var så där att de hela tiden stod bredvid 
å va så där att du får ge bort honom om du int liksom klarar av det å såhär. Dom var 
nog jätteduktig med det där att di som fanns hela tiden, bredvid som stöd.” 

  
Föräldrarna berättade att centralsjukhusen hade mycket att lära sig av universitetssjukhusen. Det negativa 

som kom fram på centralsjukhusen var att mycket fokus från skötaren låg på att sköta och vårda barnet. 

Föräldrarna glömdes lite bort och hade önskat få mera stöd, information och uppmärksamhet.  

 
“O där skulle jag säga att C hade ganska mycket att lära av U. Att förstå det där att 
allt fokus inte ska ligga på barnet för barn i den åldern har ändå ingen skillnad hur 
mycket de pratar eller inte. Utan istället skulle mer fokus behöva ligga på föräldrarna 
och att dom skulle behövt vara lyhörda för vem dom ska ge informationen till, hur 
mycket stöd man behöver och allt sånt.” 

 

7.4 Föräldraroll 
I den här huvudkategorin presenteras resultatet kring hur föräldrarna upplevde sin 

föräldraroll under den första tiden med en prematur. Det beskrivs vad informanterna ansåg 

var särskilt viktigt för att de skulle kunna hitta sin roll som föräldrar. I kategorin hittades tre 

stycken underkategorier. Dessa var: Ansvar, Delaktighet och Önskan om att få vara 

involverad.   

 

7.4.1 Ansvar  

Situationen vid en prematurfödsel kunde beskrivas som jobbig i och med att mammorna i 

flera fall hade äldre barn som också behövde sina föräldrar. Det var även vanligt att man 

som mamma kunde känna dåligt samvete och andra negativa känslor. Trots detta så beskrev 

informanterna att prematuren direkt kändes som deras och att det var givet att prematuren 

behövde deras omvårdnad. Att känna ansvar för det nyfödda barnet var en viktig del i 

föräldrarollen och det kunde även stärka föräldrarna under en svår tid.  
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“...nää de var nog direkt jag såg henne som jag blev en lejonmamma som skulle ta 
hand om henne som jag sa innan så hade de känts fel när inte jag var med min son 
men på något sätt så blev de så självklart att de va hon som behövde mej just där å 
då å då kunde jag mera släppa de dåliga samvetet när inte jag kunde vara på båda 
ställen samtidigt. Så att hon blev nog verkligen direkt min dotter och de e jag som 
måste ta hand om henne.” 

 

I materialet framkom det att en viktig del av att hitta sin föräldraroll innefattade att man själv 

fick och kunde ta beslut som rörde barnet. Föräldrarna beskrev att de till en början hade svårt 

att lita på sin egen föräldrainstinkt och det var vanligt att man lät vårdpersonalen ta alla 

beslut kring barnet. I takt med att föräldrarollen växte fram fanns det dock föräldrar som 

vågade säga ifrån. Att få bestämma kring barnet upplevdes som viktigt.  

 
“Så det va ju nog en gång som hon tog bort all mat av hon och så fick hon bara dropp 
igen, så att dom slanga henne och de va allt. Först vart man nog så här att okeeej 
och sen så tänkte hon göra samma sak igen så ja ba NÄ nu får inte du göra så där på 
nytt… Men sen så kom en annan sjuksköterska och fråga om jag tyckte hon va dålig 
idag och ja ba nää inte tyckte jag de inte, att hon e helt som vanligt.” 

 

När föräldrarna fick ta beslut och upplevde att läkare och vårdpersonal lyssnade på dem så 

stärktes även deras tilltro till den egna föräldrainstinkten. Att bli bekräftad som förälder 

ökade också deras trygghet under sjukhustiden.  

 
“Jag som förälder blev så bekräftad och så sedd och min åsikt var så värdefull för 
läkarna, fast jag inte ens vet vad jag har sagt. Ingenting ur medicinsk synvinkel fick 
mig att känna mig lugn men de bekräftade mig så att jag kände mig trygg ändå. Det 
gjorde tiden som väldigt komplikationsfri fast den egentligen inte var det.” 

 

7.4.2 Delaktighet 
Vårdpersonalen erbjöd sig i flera fall att ta hand om delar av barnets vård, men detta 

protesterade föräldrarna oftast emot eftersom de ville sköta detta själva. Att få ta hand om 

barnet i alla situationer dygnet runt prioriterades högre än föräldrarnas egna behov såsom 

sömn, mat och egen tid. För informanterna var varje stund med barnet otroligt viktig och de 

ville inte missa matning, blöjbyte, bad och andra vardagliga aktiviteter runt barnet.  

 
“De va jättetrevlig den där personalen. Sen va dom till mig så där att du får sova på 
natten, att vi kommer in och matar. Men nää, he skulle jag göra… Jag gick väldigt 
mycket också. Men då skulle man ju… eller han skulle äta väldigt ofta, var det med 
två timmars mellanrum? Så jag fick ju timea det så att jag skulle hinna tillbaka o 
mata han. Jag ville inte missa de.” 

 

Föräldrarna beskrev att en viktig del för dem var att få känna sig delaktiga i både den dagliga 

omvårdnaden och den övergripande vården av sitt barn. Det framkom också att detta var ett 

behov som i de flesta fall tillgodosågs och det fanns goda möjligheter att vara delaktiga i 



 37 

varje moment kring barnet. Vårdpersonalen hade som önskan att föräldrarna själva skulle ta 

hand om sina barn och för att detta skulle vara möjligt så fick de kort efter barnets födelse 

delta i blöjbyte, matning och annan vård. Vårdpersonalen fanns där som stöd och gav 

instruktioner för att främja föräldrarnas delaktighet.  

 
”Ja dom ville ju helst att man skulle va me hela tiden och allt. Byta blöjor och tvätta 
och jaa, vi fick nog som va me helt från första dagen. Så när vi kom upp då på 
fredagsmorgonen så fick vi ju byta blöjor och putsa, hon visade och förklarade allt. 
Man fick nog både se och göra olika saker med barnet.”  

 

Informanterna beskrev också att de kände sig delaktiga även under läkarronder och 

beslutsfattande. Upplägget kring ronden beskrevs som mycket bra och detta främjade 

föräldrarnas involvering. Föräldrarna hade den mest aktiva rollen under samtalet på ronden.  

 
”Klockan 10 började ronden, det var ett fantastiskt upplägg de hade, jag har aldrig 
sett ett sjukhus där de skulle vara så mån om att föräldrarna skall va så involverade. 
Det började alltid med att vi föräldrar fick säga vad vi hade sett för förändring, vad 
vi hade för orosmoment, vad vi önskade och vad vi har för behov liksom. Man var 
otrolig bekräftad. Sen har de en egenvårdare per barn så det står alltid en 
sjuksköterska inne i rummet, om det inte var så att man ville sitta i känguru då kunde 
de gå ut en stund.” 

 

7.4.3 Önskan om att få vara involverad 

På vissa sjukhus kunde föräldrarna uppleva att vårdpersonalen tog en för stor roll i 

omvårdnaden av barnet, vilket ledde till att deras föräldraroll glömdes bort. Informanterna 

berättade att sköterskor ofta gjorde allting vid t.ex. ett blöjbyte och att de inte frågade 

föräldrarna om de själva ville göra det. Detta kunde göra att föräldrarna blev ledsna eftersom 

de hade en önskan om att få vara mer delaktiga. Dock vågade de ofta inte säga ifrån eftersom 

de kände sig osäkra i situationen. De hade även önskat att de inte skulle behöva be om att få 

sköta sina egna barn utan det skulle kommit automatiskt från vårdpersonalens sida.  

 
“...på universitetssjukhuset så fick man alltid ta morgontvätten, så de fråga när man 
kommer och vilken tid. Men sen då vi hade bytt sjukhus så var de som att man sa 
hejdå att jag tänkte börja fara nu men inte fråga de alls när man kommer tillbaka 
eller nåt. Och fast jag kom dit typ 9 på morgonen så hade de gjort allting klart, men 
inte vet jag om jag skulle ha sagt till så kanske de skulle ha lämnat de men de va som 
inte automatiskt. Och någon gång när ja kom dit och om de höll på att byta blöja så 
de va som inte automatiskt att de gav över de åt mej mesam ja kom utan de gjorde 
allting färdigt, klädde på honom fast jag stod där bredvid och titta på så nog skulle 
man ju velat göra allt man kan när man ändå va där en så kort stund på dagen.” 

 

Om det var dags för barnet att genomgå en undersökning så var det inte givet från 

vårdpersonalens sida att föräldrarna ville följa med. Ansvaret låg istället på föräldrarna att 

de skulle säga till. Informanterna berättade även att under tiden deras barn blev undersökta 
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så fick de sitta en bit bort och se på, fast de skulle ha önskat att de själva fick hålla i barnet 

och delta i undersökningen så mycket de kunde.  

 
“Nog var de ju lite så att de kunde komma och fara på någon undersökning och så 
måste man säga att jaa jag vill ju nog komma med och så fick man sitta på en pall en 
bit bort och de va sköterskorna som stod och höll i honom. De var bättre när man va 
på universitetssjukhus för där sa de att kom här mamman så får du stå och hålla i 
honom så han känner att du e nära men här var det nog sköterskorna som gjorde det 
och jag som fick sitta och se på.” 

 

7.5 Pappornas roll 
Under denna kategori framkommer resultat som är relaterat till den rollen som papporna tog 

under tiden på sjukhuset. I kategorin hittade vi fyra stycken underkategorier. Dessa är: 

Ansvar för barnet, Stabila rollen, Ansvar för det tekniska och Oro för fru och barn.  

 

7.5.1 Ansvar för barnet  
Alla pappor som medverkade i studien hade fler barn än prematuren och då de jämförde 

bebistiden mellan sina barn så upplevde de att de hade en större del i omvården av sin 

prematur. På grund av att deras prematurer fötts med kejsarsnitt så låg mammorna på 

uppvakningen till en början och papporna fick därför huvudansvaret för barnet. Att de fick 

ha en betydande roll i den dagliga skötseln var något som de än idag beskriver som väldigt 

positivt.  

 
“O om vi sen går tillbaka så från första början så var det ju nästan jag som gjorde 
90 procent för hon va ju förstås sängliggande ett tag och trött efter operationen och 
allt. Så mycket blev ju min uppgift och det är något som är roligt än idag eftersom 
jag fick ta första blöjbytet på honom.”  

 

7.5.2 Stabila rollen 

Pappornas roll under prematurtiden bestod till en stor del av att vara den som tog hand om 

hela familjen. Då mammorna var påverkade psykiskt av situationen så upplevde papporna 

att det var viktigt att de tog en stabil roll i familjen. De tillät mammorna att vara den som tog 

huvudansvaret för babyn medan de själva skötte allt praktiskt. För att klara av att vara den 

stabila i sammanhanget så satte de till viss del undan sina känslor. 

 
“...men jag sa då att nån av oss måste hålla huvudet klart och det gör vi inte om vi 
båda är hela tiden vid sjukhuset. Så då tänkte jag att om vi båda brakar ihop så måste 
nån annan sen även ta hand om oss. Hellre då att jag är den som tar hand om 
allihopa...O kanske då ännu mer som papparoll att ta den här skyddande rollen. 
Barnet är ju oftast närmast mamman och de kan man som inte riktigt komma in på, 
så de blir ju mer att man som pappa får ta hand om helheten och boet så att säga.” 
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Papporna klarade lättare av att hålla sina känslor i schack och kände sig därför lugna nog att 

kunna förmedla information vidare. Därför blev deras uppgift även att meddela det 

nuvarande läget till anhöriga och närstående. 

  
“Jag va där och ringde runt till vänner och bekanta, när de då hade börjat bli 
lördagsmorgon egentligen. Helt enkelt meddela situationen åt nära och bekanta, o 
försökte nog lite va den här som uppdatera folk vad som händer och vad som är 
pågång o allting.” 

 

När det så småningom var dags att lämna sjukhuset så oroade sig papporna mindre och kunde 

därför förmedla en trygghet till mammorna. Papporna kunde lättare lita på sin egen kunskap 

och kände sig säkra på att de klarade av att sköta sitt barn även hemma.  

 
“Det märkte jag också att för henne så blev det mer en sån här otrygg känsla då alla 
maskiner och det togs bort, medan jag själv kände mig lite lugnare. På nått sätt hade 
man lärt sig det här att se hur han reagerade och till exempel när han fick i magen 
så sjönk saturationen eftersom han spände sig. Då visste man i slutändan att snart är 
det blöjbyte. Man lite förutsåg saker och lärde sig att själv känna igen de olika 
tecknena. Jag tyckte att jag själv hade som en osynlig maskin i mig då vi kom hem 
och jag kände en större trygghet i att han måste få bara vara och att man inte kan 
vara där o passa honom hela tiden.” 
 

7.5.3 Ansvar för det tekniska 

Föräldrarna behövde något att fokusera på för att lättare få tiden på sjukhus att gå och i 

pappornas fall blev det ofta att ta ansvar för det tekniska i vardagen. De blev experter på hur 

maskinerna och monitorerna runt barnet fungerade. Genom att ha koll på det tekniska 

upplevde papporna att de hade mer kontroll över situationen.  

 
“Men då igen så blev det lite min egen sida att börja fundera och lära mig hur saker 
o ting med det tekniska fungerade. Jag tyckte kanske att det var det bästa tidsfördrivet 
för min del under tiden vi var på sjukhus, att lära sig de här maskinerna. Det här 
tekniska blev ju som min del av det hela. Så när det började pipa på i nå maskiner så 
kunde jag snabbt säga att nu va de till exempel bara nå störningar. Man fick som 
fokusera på nå annat.” 

 

Papporna tog också på sig rollen att räkna och hålla koll på hur mycket mat deras barn fick. 

Eftersom papporna upplevde att de hade lätt med det tekniska och matematiska så blev det 

naturligt för dem att ta det ansvaret.  

 
“Men då igen så min starka sida va matematik och jag räknade ju mycket me den här 
mjölken, vad han har fått i sig o så vidare. Så det blev ju som ett helt eget projekt på 
samma gång. O ganska systematisk som jag nu alltid har varit så tog jag det lite mer 
tekniskt på det viset.” 
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7.5.4 Oro för fru och barn 

Att bli prematurförälder upplevdes av papporna till en början som mycket känslomässigt 

tungt. Då förloppet satte igång och under förlossningen låg pappornas fokus främst på frun 

och de kände sig mycket oroliga över hur det skulle gå med henne. Förlossningen kunde 

upplevas som ett trauma för pappan eftersom han var rädd för sin frus liv.  

 
“Där blev det nog ett riktigt pladask ner till verkligheten för mig. Jag har många 
gånger funderat men jag tror att det är det hemskaste jag har varit med om 
känslomässigt. I de här läget då läkaren helt plötsligt bara skriker. Hon trodde att 
hon skulle dö, jag trodde att hon skulle dö… Jag har bara nå minne själv av att jag 
hör då det egna hjärtat stannar. Den där tomheten och bara en total tysthet.” 

 

Då barnet föddes övergick pappan till att oroa sig både för frun och barnet, därför kunde han 

ofta känna att han slets mellan dem båda. Papporna ville följa med sitt nyfödda barn men 

ville inte heller lämna frun i det skick hon befann sig. De klarade därför inte självmant av att 

besluta om de skulle stanna kvar eller följa med barnet, utan var beroende av vårdarnas 

instruktioner och stöd. Då de hade följt med barnet så kunde de känna dåligt samvete över 

att ha lämnat sin fru.  

 
“Men sen sa dom till mig att jag kan komma me då de för honom till barnavdelningen 
och då minns jag bara att jag tänkte att var ska jag fara nu då. För jag ville ju se på 
honom samtidigt som jag inte ville lämna henne så där. Men sen så for jag ju 
egentligen bara som på kommando efter dom… O jag vet som inte, det var tudelade 
tankar. Jag visste att jag lämnade henne men jag kände mig inte dålig då ännu. Men 
sen då jag kom ner på intensiven med honom så då kom det dåliga samvetet och då 
började jag fundera vart jag skulle fara.”  

 

Om frun efter operationen inte kunde vara aktivt med och sköta barnet så oroade sig pappan 

mycket för barnets välmående. I de fall där barnet inte kunde bli ammat av sin mamma så 

kunde pappan oroa sig för om detta skulle påverka barnet negativt.  

 
“Det va faktiskt jag väldigt orolig för, just när han inte skulle bli ammad. Men de här 
andra har ju blivit ammade ganska kort.”  

 

7.6 Amning 
Efter en prematurförlossning så kunde barnet inte ammas som vanligt utan fick till en början 

mat via en sond. Mammorna upplevde i de flesta fall någon form av svårigheter med 

amningen eller pumpandet av bröstmjölk och det stöd som familjerna fick i detta varierade. 

I denna huvudkategori hittade vi tre stycken underkategorier. Dessa är: Press kring amning, 

Bra amningsstöd och Otillräckligt stöd. 
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7.6.1 Press kring amning 
För prematurmammor upplevdes ofta matningen av deras barn som en ännu större press än 

vad andra mammor kanske känner. I och med att barnen i flera fall inte kunde ammas förrän 

efter en ganska lång tid så tvingades mammorna hålla igång mjölkproduktionen genom att 

pumpa. Detta kunde upplevas som krävande eftersom mjölken ofta slutade komma när 

mamman inte hade samma närkontakt med barnet. När de sen påbörjade amningen så var 

mjölkflödet ofta dåligt och barnets sugreflex var inte heller så bra, vilket gjorde att det var 

svårt att få amningen att fungera. Mammorna kände sig ofta misslyckade och ville ge upp, 

plus att de kunde känna att vårdpersonalen tvingade dem att amma fast de själva inte ville.  

 
“Ja hadd lite i slutet på sjukhuset han pressen, elå ja känd som såde att di va tufft på 
mig å ja hadd ju liksom, he jick ju bra i början men i och med att ja inte va i kontakt 
med barne så sakta e ju i hela tiden, he va ju som svårt ti underhåll e och i och med 
att han int gick att amma utan he va ju massa pumpas bara. Men här va e lite he att 
dom som tryckt på å va som såde att du måst försök, å ja känd som att nä det går int 
då int det finns den där samma sugreflexen å he hos barne för att han sku klar av e, 
ja fick bara en sån känsla att di försöka tving på me fast jag själv sa att jag vill inte 
nå mera för att e blev jättejobbit för mig att jag int lyckades med det, ja känd mig 
misslyckad å då ville ja bara hellre ge upp.” 

 

För mammorna var prematurtiden psykiskt krävande och det kunde vara stressigt att få ihop 

hela livet särskilt om de hade barn sedan tidigare. Att då komma ihåg och orka pumpa trots 

att mammorna hade sömnbrist, reste mycket m.m. kunde upplevas som jobbigt. Dock kände 

de en press från vårdpersonal att få pumpandet att fungera och de kunde få dåligt samvete 

om de glömde bort eller struntade i att pumpa.  

 
“Jag pumpade i, vad blir det…ca 4 månader. Det kom nog mjölk men det håller 
liksom inte i sig på samma sätt när man inte ammar. Jag pumpade nog men när man 
ofta var på väg nånstans och ofta hade stress, så blev det många gånger så att man 
glömde bort att man skulle pumpa var tredje timme... Jag har många gånger haft 
dåligt samvete och tänkt att kanske skulle det ha gått bättre med amningen om jag 
hade varit bättre på att pumpa då i början. För när man kom hem från sjukhuset då 
sent på kvällen så var man ju jättetrött och då vaknade man kanske inte sen på natten 
o pumpade, fast man kanske egentligen skulle ha borda göra det.” 

 

De mammor som inte trivdes med att amma och gjorde ett aktivt val att ge utpumpad mjölk 

eller ersättning via flaska fick utstå stränga kommentarer från t.ex. läkare om att de gör fel. 

De upplevde också att vårdpersonal inte förstod och respekterade deras val.  

 
“...jag är ju kanske inte heller för de där ammase heller så. Jag tyckte ju att pumpase 
gick bra och ge med tuttflaska också, så jag sa eller jag gav ju då tuttflaska på 
sjukhuset, men då sa den där läkaren där att nää man ska inte ge med tuttflaska för 
då tog de bara tuttflasko. Ja enligt läkaren så va de ju så där att man skulle måsta 
amma…” 



 42 

Majoriteten av mammorna började pumpa direkt då deras barn föddes även om barnen i de 

flesta fall inte kunde börja ammas förrän en tid senare. Informanterna beskrev att de la 

otroligt mycket energi på amning och pumpning, men det kunde upplevas som stressigt 

eftersom mjölken inte alltid steg.  

 
“Jåå jag pumpade nog som direkt från början. Men de va nog nästan det stressigaste 
av allt med den där amningen, för mjölken steg inte. Plus att du va annars också 
helt… mjölken steg som inte alls för mig… att jag bara pumpa och pumpa men det 
hände inte riktigt nånting.” 

 

7.6.2 Bra amningsstöd 

Flera av mammorna oroade sig mycket kring amningen och matningen av sina barn, och 

därför blev gott amningsstöd desto viktigare. Att till en början pumpa regelbundet utan att 

få försöka att amma barnet kunde upplevas som väldigt tungt och hur en vårdare samtalade 

kring detta kunde påverka vilken inställning mamman fick till barnets matning. Att välja 

uttrycket att mata barnet istället för att prata om pumpning och amning, kunde ge en mer 

positiv bild av matsituationen.  

 
“Det var en sköterska som kom till mig dagen efter kejsarsnittet och så var hon så 
här kom nu ska jag visa dig hur du skall kunna lära dig mata dina barn. Exakt så 
uttrycket använde hon… mata dina barn. Och det där hade jag funderat på, kommer 
jag att kunna amma mina barn. Alla som man hör något av får det att låta som att 
man är en mjölkmaskin, det är som att det skulle vara inskrivet i ens huvud.. nämen 
guud känner du inte dig som en mjölkande kossa… nää det gjorde jag inte alls för 
hon la fram det som att nu skall jag mata mina barn, och jag skall visa hur du gör.” 

 

Att vårdpersonalen tålmodigt visade hur amningen skulle gå till och fanns närvarande hade 

också positiva effekter. Informanterna upplevde också det stöd de hade fått som bättre om 

någon vårdare specifikt hade uppmanat dem till att inte stressa över amningen.  

 
“Nää jag fick nog riktigt bra stöd och dom va mer så där att du ska inte stressa över 
det där.” 

 

7.6.3 Otillräckligt stöd 

Trots att vårdpersonalen ofta tryckte på att amningen är otroligt viktig så kunde mammorna 

uppleva att stödet kring detta ofta var bristfälligt. Det förekom pekpinnar om att amning är 

det enda rätta, men mammorna kunde känna att de inte fick tillräckligt stöd för att amningen 

skulle börja fungera. För att få till amningen så behövde mammorna i vissa fall själva ta 

kontakt med amningspolikliniken efter sjukhustiden.  
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“Nänå he va e no ganska dåligt med amningsstödet, sku ja väl tyck. På sjukhuset 
säger dom att det ska ammas, och det ska komma ut vare sig det kommer ut eller inte, 
ungefär. Men kanske man inte får sådär jättemycket stöd, om själva amningen där, 
utan jag for till amningspoli först i efterhand.” 

 

Vissa informanter beskrev att det enda amningsfrämjandet stödet som fanns var mappar med 

skriftlig information om amning och detta kändes ofta främmande för dem att läsa, vilket 

gjorde att de lät bli. Dock kunde mammor som fick problem med amningen få dåligt samvete 

i efterhand över att de inte hade läst tillräckligt på förhand om amning.  

 
“Jag var ju in på avdelningen, å där hade dom som färdiga mappar… så sa dom att 
du kan ju  läsa på om amning, man bara va?...nä he vill jag inte, fö he var som sådär, 
nä ja orkar inte. Å efteråt e det som, ja kanske borde ha läst, för ja kom ju som inte 
igång med amningen alls. Så he tycker jag att de sku vari lite mer de där stödet. Enda 
di sa, ja måst väl försöka pumpa.” 
 

7.7 Kommunikation  
En viktig del i att få föräldrarna att känna sig trygga och att ge dem en positiv upplevelse av 

tiden efter den prematura förlossningen är kommunikation. I många fall upplevde 

informanterna att de fått bra information kring olika saker men det fanns också saker som 

hade kunnat vara bättre i kommunikationen. I denna kategori hittades sex stycken 

underkategorier. Dessa är: Betjäning på eget språk, Inte få vård på modersmålet, Önska mer 

information, Bra information, Bristande kommunikation och Inte mottaglig.  

 

7.7.1 Betjäning på eget språk 
Trots att svenska är minoritetsspråk på alla universitetssjukhus så upplevde föräldrar att 

vårdpersonal gjorde sitt bästa för att betjäna dem på deras modersmål. Vissa av 

informanterna hade turen att ha en svenskspråkig läkare och i mån av möjlighet så vårdades 

deras barn av minst en svenskspråkig skötare. Föräldrarna upplevde även att den 

finskspråkiga personalen hade en god attityd till dem och förstod att de ville ha betjäning på 

svenska.  

 
“De tyckte jag nog var bra, vi hade en svensk läkare och oftast fick vi ha en svensk 
skötare också. Annars va de nog finska allihopa men ändå väldigt bra, de va 
förstående och så. Jag kan nog också finska men man vill ju ändå ha det på sitt eget 
modersmål.” 

 

För vissa av informanterna så var språket extra viktigt och de värdesatte bemötande på det 

egna modersmålet otroligt högt. Fast någon av läkarna eller ur vårdpersonalen inte alltid 
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kunde svara på frågor som föräldrarna hade så kunde föräldrarna känna sig trygga bara av 

att läkaren eller vårdaren pratade deras egna språk.  

 
“På nått sätt var det som att han kom med tryggheten i en stad jag har ingen koppling 
till och alla pratar ett språk som jag inte förstår och plötsligt kommer det en från min 
hemstad. Det var helt magiskt! Den här läkaren kunde inte svara på en enda av mina 
frågor. Jag fråga typ så här att hur gör man, hur plockar man ut dem vid snittet och 
han svara bara att nämen alltså han e ju barnläkare så han visste ju inte nåt om de 
för det där gör gynekologen… Det är så kul för det räckte för mig att han bara fanns 
där, lyssnade på mig och talade mitt modersmål, men han kunde inte svara ett skit 
på vad jag frågade. Men jag var så trygg efter att han hade varit där och jag ringde 
till min sambo och sa nu spelar inte det någon roll vad som händer, nu är jag redo.” 

 

Trots att informanterna ofta hade svenska som modersmål och att majoriteten av 

vårdpersonalen var finskspråkig så användes tolk i väldigt liten utsträckning. Oftast löste 

man istället språksituationerna genom att vårdpersonalen försökte på svenska eller att 

föräldrarna förväntades förstå finska. Detta kunde leda till att man missförstod varandra eller 

att föräldrarna inte uppfattade allt som sas, men trots det så tillkallades inte en tolk per 

automatik. Informanterna berättade också att de vid tillfällen själva hade krävt en tolk.  

 
“I nåt skede kommer en läkare ner, och i nåt skede när det här hände, de här problem 
när hennes hjärtljud börjar droppa så sa jag att nu vill jag att ni tar hit en tolk, nu 
vill jag att en människa berättar på mitt språk att vad är det som händer.” 

 

7.7.2 Inte få vård på modersmålet 

Bland informanterna fanns flera finlandssvenskar som inte hade en så stark finska. Vissa 

talade finska i jobbet men upplevde att vårdterminologi var svår att förstå på ett språk som 

inte var deras modersmål. När det då fanns situationer, t.ex. vid ett kejsarsnitt eller under ett 

visst skift på barnavdelningen, där ingen i personalen talade svenska så kunde det bli en svår 

och jobbig situation för informanterna. De förstod inte all information och de kände sig 

åsidosatta och upplevelsen av situationen blev därför negativ.  

 
“Jaa alltså, i och med att jag är finlandssvensk och på U är det ju väldigt finskt. Jag 
förstår finska och jag pratar business finska genom jobbet, men då det kommer till 
vårdterminologi så blir jag sådär väldigt tung häftad så de blir svårt att tala finska 
då de kommer till såna termer som man knappt förstår på svenska och dom lyckades 
inte ha nån på jobb som kunde svenska just under snittet så de va jobbigt att måsta 
ta de på finska och ingen som kunde prata svenska, också min sambo som över huvud 
taget inte kan finska så med han skulle de tala engelska och så kunde de ju också 
ganska dålig engelska så han var ju under hela den där processen så var han ganska 
sådär åsidosatt för ingen kunde kommunicera med oss fullt ut. Eget modersmål skulle 
nog ha kunnat göra den där upplevelsen lite bättre.” 
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Informanterna beskrev att i jobbiga och stressiga situationer så var det desto viktigare att 

känna att någon i personalen talade deras modersmål. När de som patienter redan var rädda 

så förlorade de ännu mer trygghet om de kände att ingen kunde kommunicera med dem.  

 
“Jag kommer snabbt ner till förlossningen, i ilfart in i ett förlossningsrum och jag 
ropar att finns det inte nån som kan svensk?! De va som allihopa finskspråkiga och 
det fanns som inte nån som kunna svenska.” 

 

Efter förlossningen kunde föräldrarna bli erbjudna stöd i form av samtal med en psykolog, 

men vid vissa tillfällen var de enda psykologerna de fick tag på finskspråkiga. När föräldern 

då försökte berätta om sina känslor för psykologen så hände det att den de talade med inte 

förstod. När psykologen inte förstod deras känslor och behövde be partnern att översätta så 

kunde de tappa förtroendet för psykologen och lät bli att prata om det som kändes jobbigt.  

 
“Jag pratade med en psykolog då efteråt, men det var ju lite plus minus noll, för ja 
prata ju svenska åså började jag gråta. Jag grät och försöka berätt åt dem men de 
förstod ju inte vad jag sa för dom prata ju finska. Dom var ju sådär att jo vi förstår 
nog, men så var dom ändå sådär att vad säger hon och frågade av min man, så han 
måsta som översätt. Så det var så där, att nä…” 

 

7.7.3 Önska mer information  

Informanterna berättade att efter att de hade fått sitt barn så hade de en önskan om att de 

skulle ha fått mer information tidigare. När situationen uppstod så hade de ganska lite 

kunskap och de upplevde att det hade känts lättare om de redan på förhand hade vetat mer 

om vad en prematur är och vilka svårigheter som kan uppstå.  

 
“Ähh… Alltså från första början, jag har sagt till flera stycken efteråt, att det hade 
varit skönt att få mer information, om alltså att det kan hända. På den här 
förberedelsekursen till exempel, för man går ju alltså den här förberedande kursen, 
o där skulle man ju redan kunna ta upp nånting. Eller att man på rådgivningen skulle 
få någon info, typ att man ens hade gett någo lappar hade liksom hjälpt. Liksom man 
behöver ju inte ta upp massor om de eller skrämma folk men att man ändå skulle få 
nån info.” 

 

Informanterna beskrev också att de tror att deras skuldkänslor även hade minskat om de på 

förhand hade vetat mer om prematurer och varför ett barn kan födas för tidigt.  

 
“Att man tycker helt enkelt att man skulle kunna ha fått lite mer information. Som 
före det händer så att det inte sen blir lika mycket pang på att det kunde hända så 
här också. Inte bara att allt är bra…för de kan ju hända. Jag tror liksom också att 
jag inte lika mycke hade känt att allt va mitt fel om jag på förhand hade vetat att det 
kan hända, olika orsaker ti varför de händer och såntdär.” 
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7.7.4 Bra information 

Oftast kom den prematura födseln som en chock, men när situationen väl uppstod så fick de 

bra information. Läkarna och vårdarna berättade om allt som hände och förklarade noga vad 

de gör och varför. De föräldrar som blev skickade från ett centralsjukhus till ett 

universitetssjukhus på grund av att de var så tidigt i graviditeten fick bra information om 

varför de skickas vidare.  

 
“Läkaren förklarade ju då direkt när vi kom in varför de gav mig antibiotika och 
kortison och de där droppet. Så den läkaren va ju riktigt bra och dessutom helt 
svensk. Han berätta också varför vi blev skickade vidare till ett universitetssjukhus. 
Att de konsulterar ju barnläkaren och eftersom det var före v.32+0 så tyckte läkaren 
att vi skulle bli skickade vidare. Läkaren på nästa sjukhus tyckte jag också va helt 
bra och förklarade o så där. De tyckte ju då att de skulle ta bort det där 
värkhämmande droppet eftersom jag inte hade haft några sammandragningar. Men 
de förklarade ju också att det är inget som garanterar att sammandragningarna hålls 
borta hur länge som helst. De sa att de kan komma ikväll och det kan komma om två 
veckor, det är ingen som vet. Så på det viset tyckte jag nog att vi fick bra info från 
allihop.” 

 

De informanter som fick veta lite på förhand att de skulle få en prematur hann få bättre 

information än övriga föräldrar. Läkarna hade på förhand hunnit berätta mer om vad som 

kommer att hända och föräldrarna hann även besöka barnavdelningen (keskola) för att se 

hur det såg ut där och hur vården gick till.  

 
“...de sa ju allihopa att hon är född efter så bra veckor och de var jättebra läkare 
och jag tyckte ändå vi var bra förberedda. Det var många läkare som hade pratat 
med oss och vi hade varit före till keskola, så jag tyckte nog vi var bra förberedda.” 

 

När barnet låg på barnavdelningen på ett universitetssjukhus långt hemifrån så var det inte 

alla föräldrar som kunde spendera all tid med sitt barn. Föräldrarna fick dock bra och 

omgående information om förändringar som skett med deras barn.  

 
“Just, i princip sånt som att di hör av sig före di gör något, alltså från 
universitetssjukhuset ringd dom för minsta lilla vet du, alltså bara he att di typ tog 
bort nain slang eller han börja ät si och så mycket mer än va han gjort, di ring som 
å meddela.” 

 

7.7.5 Bristande kommunikation 

Informanterna upplevde att det talas4 väldigt lite rent allmänt om prematurer och på 

rådgivningen får man inte någon information om prematurer per automatik. Fast det är 

relativt vanligt så är det inte något man pratar om under rådgivningsbesöken och inte heller 

på den föräldraförberedande kursen. Informanterna fick också känslan av att ämnet är något 



 47 

som är tabubelagt och att man därför undviker att prata om det. Som förälder till en prematur 

så tror de att andra föräldrar tar för givet att man ska få ett fullgånget barn eftersom 

kunskapen om att prematurfödslar kan uppstå är väldigt liten.  

 
“Nog har det väl nämnts nå lite där före i nått skede men det är också som att det 
skulle ha varit tabuaktigt också. Lite på samma sätt som när man tar det Downs 
syndrom testet, att det är lite som ett tabu. Så man talade inte riktigt mycket om det 
där med prematurer fast det är en möjlighet att det händer också. För oss så är det 
ju så där att när nån får ett fullgånget barn så tänker ju vi att oj du fick gå hela vägen 
ut, det var ju bra. Medan andra kanske tar det för givet för att man inte ens tänker 
på att det skulle kunna vara på något annat sätt.” 
 

I och med att föräldrarna inte hade fått någon information om prematurer från rådgivningen 

så resulterade det i att de hade svårt att hantera situationen när den väl uppstod. För vissa av 

föräldrarna var det bara en chock medan andra hade svårt att förstå allvaret i situationen.  

 
“Jag visste ju ingenting och hon den där läkaren blev ju som nästan förbannad, att ligg ner 
du kan inte stiga upp.” 

 

Under förlossningen var tiden ofta knapp och situationen kunde vara väldigt pressad, 

eftersom barnets status ofta var så dålig att de behövde föra iväg barnet direkt för vård. I 

sådana situationer berättade informanterna att de ofta upplevde att de blev lämnade ensamma 

och det inte fanns någon i personalen som stannade för att ge information till dem. 

Mammorna fick i vissa fall inte se barnet och kunde en lång stund vara ovetande om barnet 

levde, vilket kön barnet hade och vad som skulle hända därnäst.  

 
“Att sen när dom då tog ut honom så va de ju liksom att dom hann inte ens som visa 
honom utan dom tog honom bara, men min man hann nog se. O sen tog dom honom 
bara iväg och vi visste ju inte ens om det var en flicka eller pojke. Vi blev som bara 
där o funderade att va kom de och lever den o va blev de, för dom sa som ingenting 
före dom for iväg.” 

 

I väntan på att beslut skulle tas kring barnet så lämnades föräldrarna flera gånger utanför 

beslutsprocessen. Om föräldrarna dessutom inte befann sig på sjukhuset så kunde de ringa 

många gånger utan att det fanns någon i vårdpersonalen som kunde ge dem några svar. När 

beslutet sedan var taget eller om en situation med barnet hade förändrats så hände det att 

vårdpersonalen glömde eller struntade i att ringa föräldrarna och meddela dem om detta.  

 
“Efter 5 samtal så säger jag så där att nu vill jag veta om de kommer annars kommer 
jag tillbaka till dom, för jag visste att när de blir helg så kommer de inte att flyga. 
Och dom säger bara att nej de kan inget säga… och stressen och ångesten över att 
inte veta, att har vi gjort fel beslut, jag kommer inte ihåg när jag sist skulle varit så 
nervös. Jag ringer då igen till sjukhuset på eftermiddagen och då har de bytt skift. 
Då säger de att joo de kommer när som helst, att de är på väg, de har lyft för 45 
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minuter sedan. Jag känner bara så här att det här är fanemej i inte sant jag har ringt 
hit 10 gånger idag, fattar inte ni att vi sitter och väntar och ni kan inte bemöda er att 
ringa ETT samtal när ni vet att de har lyft. Det är en av de sakerna jag fortfarande 
är arg över.” 

 

Under den tiden som barnet vårdades på barnavdelningen och mammorna på BB/gyn så 

kunde kommunikationen mellan de olika avdelningarna ofta vara bristfällig. Det var ingen 

av avdelningarna som tog ansvar över kontakten dem emellan skulle fungera och därför fick 

mammorna inte alltid veta sådant som hade med deras barn att göra. De mammorna som inte 

kunde eller orkade spendera all tid på barnavdelningen, önskade ofta att de skulle ha fått 

bättre information om vilka tider deras barn skulle tvättas, matas osv för att de själva skulle 

kunna komma upp och vara med på det.  

 
”...den där kontakten då mellan BB och hon var på intensiven, då hon var inne i 
kuvös. Så tiden när hon var vaken å sånt så skulle dom ha kunnat berätta åt mig då, 
så att jag skulle ha möjlighet att åka upp och… de där tiderna då dom ville att man 
skulle komma och amma, så inte vet ju jag när hon är vaken om inte dom meddelar. 
Så då kunde man gå upp ibland, någon gång mitt på natten klockan 3 och tänker 
jamen dom sade ju ungefär 3-tiden så är hon vaken och så kommer man upp och är 
redo att amma och så får man åka ner tillbaka för då har dom redan gett henne mat 
i sonden…” 
 

Kommunikationen mellan föräldrarna och vårdpersonalen fungerade inte alltid. Som 

förälder önskade de att vårdarna skulle meddela dem om deras barns mående och olika 

beslut, om föräldrarna inte befann sig på sjukhuset. Föräldrarna kunde känna sig arga, 

besvikna och oroliga om vårdpersonal inte meddelade dem via telefon om saker som 

uppstod. I vissa fall hade vårdpersonalen även tagit olika beslut kring barnets vård utan att 

rådfråga eller meddela föräldrarna.  

 
“Här på sjukhuset så ringd dom ju int alltid å meddela saker. Ja minns en sak som 
jag va jättebesviken på och e besviken på ännu. Di hamna ge han blod och di ringd 
int å fråga lov av mig. Då va de nå sånt att det hadd blivit ifylld nå papper säkert då 
han hadd blivi flytta dit å att jag som ha underteckna he. Å jo int sku ja ju ha sagt nä 
ni får int ge han blod om han behöver he men ja tycker att di sku ha kunna ring å säg 
he. Hede hadd väl händ på kvällen så he va int ens mitt i natten, utan he hadd vari 
på kvällen å jag fick reda på det först när jag kom dit på morgonen. Di hadd int ens 
försöka nå mig. Att he va ja som lite besviken på, att di som int alltid meddela om e 
var nånting.” 

 

7.7.6 Inte mottaglig 

Informanterna berättade att de vet att de under sjukhustiden fick mer information än vad de 

minns idag. I en så pressad och tung situation så gick informationen inte alltid fram eller så 

glömde föräldrarna i efterhand bort vad som hade sagts. Därför beskriver informanterna att 
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de tror att vilken information som ges inte alltid är så viktigt, eftersom föräldrarna troligtvis 

inte är mottagliga. 

  
“Men jag kommer ju sen inte heller ihåg nånting av vad han sa så jag tror kanske 
inte att det är nån skillnad vad han skulle ha berättat ti mig i det skedet.” 

 

I och med att föräldrarna inte hade väntat sig att föda för tidigt, utan istället tog för givet att 

det skulle gå hela vägen, så funderade de om de verkligen skulle ha tagit till sig information 

om prematurer om det hade kommit tidigare under graviditeten. Informanterna beskrev att 

ämnet troligtvis endast hade känts främmande.  

 
“Ja, he skulle man nog kanske kunna ha fått på rådgivningen... Eller jag undrar om 
man skulle ha tagit det till sig för man är ju inställd på att det ska gå hela vägen. Så 
jag undrar lite om man hade tagit det till sig i alla fall… Vi hann ju som inte ens va 
med på de där föräldraförberedande kurserna.” 

 

Bland föräldrarna förekom det tankar om att det troligtvis är bäst att inte veta allt om 

prematurer och vad som kan hända då ett barn föds för tidigt. Trots att de saknade kunskap 

om prematurer före de själva råkade ut för det så önskade de inte mer information. De 

upplevde att mer information bara hade lett till mer rädsla och oro.  

 
“Ja vet int, ja tror man bara blev mera uppskrämd, att det kanske skulle ha varit 
bättre att int veta något alls.” 

 

7.8 Bemötande 
Informanterna beskrev att bemötandet de fick under sjukhusvistelsen varierade mycket 

mellan olika personer i personalen. Informationen var övergripande bra från vårdpersonalens 

sida men föräldrarna berättade också att de vid olika tillfällen stött på ett sämre 

bemötande.   Under huvudkategorin kunde vi hitta fyra stycken underkategorier. Dessa är: 

Brist på empati, Brist på respekt, Okunskap och Tacksamhet.  

 

7.8.1 Brist på empati 
Informanterna hade upplevt flera situationer där någon i vårdpersonalen hade bemött dem 

på ett otrevligt sätt. Flera av vårdarna kunde upplevas som empatilösa och föräldrarna fick 

känslan av att vårdarna inte alltid förstod deras situation. Vårdarna kunde även sakna respekt 

för att föräldrarna kände sig oroliga och lät därför bli att tala lugnande med dem. Om något 

hände så förklarade vårdarna inte alltid vad och varför, utan kunde stressat avfärda 



 50 

föräldrarna med att de får komma tillbaka senare. Att föräldrarna upplevde att den empatiska 

biten hos vårdpersonalen ofta inte var så bra resulterade i att de kände sig missnöjda.  

 
“...det är nog mera det där empatiska biten som kunde va bättre. Då jag kom in en 
dag och ville hålla i henne så var det en sköterska som sa att nä nu går det inte, kom 
tillbaka på eftermiddagen. Det är just såntdär bemötande, som kanske e det 
viktigaste. Hon skulle ha sagt varför och inte bara, nä nä, inte får du hålla henne.” 

 

När föräldrarna blev bemötta på ett icke empatiskt sätt av läkare eller vårdare så resulterade 

det i negativa känslor hos föräldrarna i form av osäkerhet, besvikelse och ilska. De fick även 

svårare att slappna av och koncentrera sig på sånt som att mata och skapa anknytning till sitt 

barn. Tilliten till personalen gick ofta förlorad och informanterna berättade att de ofta lät bli 

att tala om sina känslor eftersom man inte vill öppna upp sig för någon som inte sedan 

bemöter en på ett värdigt sätt.  

 
“Det fanns en läkare som kom in och började ropa åt mig på finska att nu tar du 
smärtstillande och jag tänkte att det är väl inte ditt problem. Så sa hon att å sen slutar 
du gråta, du ska se till att få din amning att komma igång, så sa ja att jaha det här 
var ju jättehärligt. Så då blev jag, jag måsta ju bli som lejoninna då och istället för 
att slappna av blev jag ju arg, eller typ, att dom inte kunde vara trevliga. Jag tror 
hon hade nå vikthetsproblem för hon sa åt mig att du kan ju inte ha fött nå barn, du 
måste ju ha anorexia, man kan inte gå ner så där snabbt. Då blir man ju lite, att nån 
som säger sånt så öppnar man ju inte sig för, det gör man inte.” 

 

7.8.2 Brist på respekt 

Det fanns föräldrar som fick sin prematur i ung ålder och de upplevde att de fick ett dåligt 

bemötande på grund av sin låga ålder. Vårdpersonalen tog för givet att mamman inte hade 

någon kunskap på grund av att hon var ung. Detta resulterade i att föräldrarna tog illa upp 

och kände sig nedvärderade.  

 
“...jag tog lätt åt me fö di va ganska såde att du vet ju inget, om myky saker, ja du vet 
ju int, du e ju så ung. Jag tog jätteilla upp för det att di ofta poängtera de att man e 
ung å att man int vet, å klart int visst ja nånting men ja kunde ju lika bra ha vari en 
sån person som sku ha läst på jättemyky å innerst inne kanske visste. Så på de sätte 
om själv int ha uttryckt me som jag int vet nånting så ska nu int nån annan heller 
påstå det. Så det va kanske...man no kände sig lite nedvärderad, tyvärr.” 

 

Informanterna berättade att de hade kommit med vissa önskemål till vårdpersonalen för att 

få sin upplevelse att bli så bra som möjligt, men det kom dock situationer då dessa önskemål 

inte alls respekterades. Vårdarna kunde helt låta bli att lyssna på föräldrarnas önskan, vilket 

gjorde att de kände sig besvikna.  
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“Jag rullas då in i salen och de här läkarna står då på min sida och tittar på mig. 
Jag var så sur för jag hade tydligt sagt att jag inte vill ha några läkarstuderande med 
mig, för jag har aldrig haft ett läkarbesök där de har varit mindre än 3 personer, så 
nu åtminstone så vill jag ha det så intimt som möjligt. Men nu stod de ändå där och 
jag minns att jag sa till min man att hur kan det vara möjligt… asså jag har 
uttryckligen sagt att jag inte vill ha några studerande och nu står dom ändå där. I 
den stunden så kände jag sen då bara att jaja, men de e ju synd att inte människor 
blir respekterade och dom inte respekterar mig.” 

 

7.8.3 Okunskap 

Trots att vårdpersonalen bör vara expertkunniga inom prematurer så berättade informanterna 

att de hade stött på flera tillfällen där olika vårdare begått misstag eller inte vetat hur de ska 

agera i en viss situation. En vårdare kunde fråga föräldern hur något ska skötas eller göra 

små misstag som påverkade barnet negativt. Detta resulterade i att föräldrarna upplevde att 

de behövde vara på helspänn och att vissa av föräldrarna även oroade sig för att deras barn 

inte skulle få optimal vård.  

 
”Det var en sjuksköterska som kom in och frågade, ja hur ska man göra det här, han 
sku ju sondmatas, så sa jag att frågar du det av mig? Jag e ju inte sjuksköterska. Så 
då tyckte jag att jag måsta vara på helspänn hela tiden, å fundera på att hur ska han 
få bästa vården här. Sen den här cpapen han hade på sjukhuset så hade en gång 
flyttat på sig så han har ju än idag ett märke här.” 

 

Om föräldrarna hade upplevt en situation där någon vårdare hade gjort ett misstag så 

resulterade det i att föräldrarna hade svårt att slappna av då de inte var med sina barn. 

Informanterna berättade även att de började fundera på vems ansvar det är om något händer 

deras barn.  

 
”Men till exempel när jag satt och pumpa, eller hon den där ena sköterskan sa att 
hon kan sätta tillbaka babyn, att far o pumpa du i lugn och ro. O så for jag tillbaka 
och tänkte att nej hon la inte på den här saturationsmätaren, att tänk om han dör dit 
nu i skåpet. Så gick jag tillbaka dit och inte hade hon ju kommit ihåg att lägga tillbaka 
den där pulsmätaren. Att såna saker kan man då börja fundera på och är det på mitt 
ansvar nu då hon har sagt att far iväg bara och att hon fixar de? Det kändes nog lite 
ibland som att man måste ha lite dubbelkoll.”  

 
7.8.4 Tacksamhet 

Föräldrarna hade stött på många bra vårdare och de var otroligt tacksamma för det positiva 

bemötandet som de fick av vissa i vårdpersonalen. Vårdarna gjorde ett bra jobb med att ta 

hand om deras barn men det fanns också de som dessutom hjälpte föräldrarna med det där 

lilla extra. Informanterna sa att det var betydelsefullt att vårdare gjorde det möjligt för dem 

att spendera all tid med sitt barn.  
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“Vi var där hela tiden på sjukhuset och sov där me. Det var ju också nåt dom inte 
skulle ha behövt, dom hade ju ingen skyldighet att ordna sängplatser åt oss där men 
dom skuffade in två sängar där i hans lilla rum, så att vi skulle få bo där med honom 
hela tiden och det var nog också jättebetydelsefullt.”  

 

Flera ur vårdpersonalen gav även ett gott bemötande genom att lyssna på föräldrarnas 

funderingar och lugna deras oroliga känslor. Genom att vårdare visade att de fanns där och 

förmedlade ett lugn så kunde även föräldrarna bli tryggare.  

 
“De va så bra på att lugna en med en gång, att säga att allt är okej och så där… Man 
blev som själv lugn ändå, fast allt va så där.”  

 

 

8 Diskussion 
I nedanstående kapitel presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och slutsats. I 

resultatdiskussionen behandlas resultatet kategori för kategori och speglas mot studiens 

teoretiska utgångspunkter och bakgrund. I metoddiskussionen diskuteras metodvalet och 

skribenterna genomför en kritisk granskning av hur studien genomförts. I slutsatsen 

framkommer det om skribenterna uppnått sitt syfte och det ges även förslag på vidare 

forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen presenteras resultatet skilt för varje huvudkategori. Det resultat som 

fåtts speglas mot de teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, för att kunna visa på 

olika skillnader och likheter.  

 

8.1.1 Anknytning 
I resultatet framkom det att informanterna upplevde stora svårigheter med anknytningen. Att 

barnet var litet och sjukt gjorde att föräldrarna oroade sig för barnets hälsotillstånd, och 

rädslan att förlora barnet gjorde i sin tur att de inte vågade knyta an. På grund av att barnet 

oftast behövde omedelbar vård så fördes barnet bort direkt efter förlossningen och detta var 

något som försvårade mammans tidiga anknytning. Att få en prematur upplevdes som 

mycket psykiskt påfrestande och mammornas känslor försvårade utvecklingen av hennes 

modersroll och anknytningen till det nyfödda barnet.  

 

De faktorerna som försvårade föräldrarnas anknytning till det nyfödda barnet kan jämföras 

med det som Mercer (1981) beskriver när hon talar om att uppnå modersrollen och knyta an 
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till barnet. Denna process påbörjas redan under graviditet men kan försvåras för de kvinnor 

som på något sätt genomgår en graviditet med komplikationer. Att uppnå sin föräldraroll 

kan vara mycket krävande och hur lätt det går kan påverkas av många faktorer. Att moderns 

självbild är god, att hennes känslor är i balans och att hon får interagera mycket med barnet 

är viktigt för att trygga en god anknytning. Att ha en negativ upplevelse av förlossningen, 

tidig separation från barnet och olika stressfaktorer kan försvåra för modern då hon ska hitta 

sin moderskapsroll. (Mercer 1981). Även studien som gjorts av Berg och Premberg (2010) 

kom fram till att upplevelsen av graviditeten och förlossningen har en viktig del i hur 

mammans anknytning utvecklas. Att förlossningen hade varit traumatisk kunde resultera i 

att mamman fick känslomässiga blockeringar och det var en av de vanligaste orsakerna till 

att mamman fick svårt att ta till sig barnet. (Berg & Premberg 2010) 

 

Att föräldrarna fick mindre närhet och privat tid med barnet under den första tiden hade 

också en negativ effekt på anknytningen. De upplevde att det tog lång tid för dem att lära 

känna sina barn och tolka barnets signaler, vilket indirekt gjorde det svårt för dem att känna 

en anknytning. När vårdpersonalen uppmuntrade till kängurumetoden och när föräldrarna 

fick vara med och sköta sina barn, så upplevde de dock en positiv inverkan på anknytningen. 

Närheten tryggade en positiv anknytning och utveckling hos barnen, samtidigt som det 

främjande uppnåendet av föräldrarollen hos mamman och pappan. Bowlby (2010) menar att 

närhet är ett lika viktigt fysiologiskt behov som mat och att barnet får fysisk närkontakt med 

sina föräldrar stödjer hjärnans utveckling. För att det ska skapas en god anknytning mellan 

barnet och föräldrarna krävs det att de får en möjlighet till växelverkan. Att föräldern är 

närvarande, förstår barnets signaler och kan svara på behoven är viktigt när anknytningen 

ska utvecklas. För att man som förälder ska lära sig att förstå sitt barn, är det viktigt att man 

får spendera mycket tid tillsammans och att föräldern aktivt får vårda barnet. (Bowlby 2010)  

 

I vårt resultat framkom det även att eftersom modern ofta själv behövde vård efter 

förlossningen så fick papporna en större roll i vården av barnet. Detta resulterade i att 

papporna upplevde anknytningen till prematuren som bättre än om han jämförde med sina 

andra barn. Att papporna fick vara med på sjukhuset under barnets första tid gav honom 

bättre möjligheter att ha närhet med barnet, vilket i sin tur ledde till anknytningen mellan 

honom och barnet främjades. I studien av Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008) så 

framkom det också att papporna upplevt anknytningen som positiv under den första tiden 

med en prematur. Att få närvara under sjukhustiden gav dem möjlighet att lära känna barnet 

och att få kunskap om prematurer. Tiden de fick sköta barnet och sitta i känguru påverkade 
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deras anknytning positivt. (Lindberg, Axelsson & Öhrling 2008). Mercer och Walker (2006) 

framhävde också att pappan har en viktig del när mamman sedan ska skapa anknytning och 

utveckla sin modersroll. Att föräldrarna har en trygg relation till varandra och att pappan kan 

förmedla stöd till mamman påverkar anknytningen positivt. (Mercer & Walker 2006) 

 

8.1.2 Känslor och psykiskt mående 

Tiden efter en prematur födsel upplevdes som mycket psykiskt påfrestande för föräldrarna 

och känslorna var till en början övervägande negativa. Mammorna beskrev att de ofta kände 

skuldkänslor över den tidiga födseln och undrade om det var deras fel att det blev som det 

blev. Under den första tiden efter födseln kunde skuldkänslorna sedan bli ännu starkare 

eftersom mammorna mådde dåligt över att de inte älskade sina nyfödda barn tillräckligt 

mycket. Den prematura födseln kom oftast som en chock och eftersom föräldrarna inte hade 

förberett sig för situationen så kände de sig oftast väldigt hjälplösa. Situationen beskrevs 

som kaosartad och svår att hantera. Informanterna berättade även att oro var deras främsta 

känsla och att de kände sig rädda över att deras barn inte skulle överleva. Under tiden på 

neonatalavdelningen upplevdes döden som väldigt nära. Föräldrarna tyckte också att det var 

jobbigt att framtiden var så oviss.  

 

Mercer (2006) säger att perioden efter alla födslar är fysiskt, psykiskt och emotionellt 

krävande för framförallt mamman. En födsel med komplikationer blir därtill ännu mer 

påfrestande. När mamman genomgår processen att utveckla sin modersroll är hon sårbar. 

Om hon upplevt ett trauma eller social stress i samband med förlossningen så inverkar det 

negativt på både hennes känslor och modersrollen (Mercer & Walker 2006). De negativa 

känslorna som prematurföräldrar upplever beskriver även Stjernqvist (2001). Föräldrarna är 

inställda på en nio månaders graviditet, vilket leder till att en prematur förlossning kommer 

som en chock och oftast tar det tid innan föräldrarna ens kan förstå att det är deras barn. Oro, 

rädsla, skuldkänslor, sorg och hjälplöshet beskrivs som mycket vanliga känslor. Att knyta 

an till ett sjukt barn är svårt och alla monitorerna runt barnet skapar ofta mer rädslor kring 

att de ska förlora barnet. Kärleken till barnet kommer inte lika naturligt och mammorna 

försöker ofta hitta en orsak till att det blivit som det blev. (Stjernqvist 2001)  

 

I vårt material framkom det även att mammorna skuldkänslor inte vågade eller ville berätta 

för någon om de negativa känslorna de hade. Informanterna beskrev att de hade dåligt 

samvete över hur tiden efter förlossningen blev och därför höll de oftast alla sina känslor 

inom sig. Vissa av mammorna mådde så dåligt att de själva inte ens förstod hur dåligt deras 
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mående var och de mammor som fick en förlossningsdepression efter den prematura födseln 

förstod ibland detta först långt senare. Lundqvist och Kleberg (2015) skriver att föräldrarna 

till en prematur uppvisar tydliga krisreaktioner och att dessa reaktioner blir starkare ju 

tidigare födseln har skett och ju sjukare barnet är. Mammorna upplever oftast traumat som 

starkare och det är vanligt att de håller sina känslor för sig själva. Detta tycktes även ha ett 

samband med förlossningsdepression. (Lundqvist & Kleberg 2015) 

 

Resultatet av vår studie visar även att trots att majoriteten av känslorna efter födseln var 

negativa så fanns det även glädjestunder. När föräldrarna första gången fick hålla sina barn 

så kunde de slappna av lite mer eftersom det var ett tecken på att deras barn mådde tillräckligt 

bra för att hållas. Föräldrarna kunde även känna glädje då deras barn gjorde framsteg i sin 

utveckling och till slut fick komma hem. I en studie av Fenwick, Barclay och Schmied (2008) 

framkom det också att de negativa känslorna var den största delen för föräldrarna men att de 

även kände glädje och tacksamhet för sitt nyfödda barn. Den mest glädjefyllda stunden var 

den då familjen äntligen fick lämna sjukhuset. (Fenwick, Barclay & Schmied 2008) 

 

8.1.3 Stöd 

I denna kategori så framkom det tydligt att föräldrar upplevde stödet från vårdpersonal som 

mycket viktigt när de hade fått en prematur. Föräldraskapet hade ofta kommit hastigt på utan 

att föräldrarna hade hunnit förbereda sig och särskilt för de som inte hade barn sedan tidigare 

så blev omställningen väldigt chockartad. Föräldrarna hade oftast mycket oro och rädslor, 

vilket gjorde att det blev extra viktigt att vårdpersonalen fanns där som en trygghet. Särskilt 

mammorna hade ofta låg självkänsla och då blev det extra viktigt att hon fick mycket 

uppmuntran av en vårdare. Ibland kunde föräldrarna känna sig undervärderade av vårdare, 

vilket ökade deras otrygghet och det upplevdes även som energikrävande att känna att man 

behövde försvara sig inför vårdpersonalen. Informanterna berättade även att de kunde känna 

sig ensamma i sin situation och att stödet de behövde inte alltid kom självmant. Exempelvis 

fick de inte alltid erbjudande om samtalsstöd, utan behövde ofta kräva själv att de skulle få 

prata med en psykolog om sina känslor. Tillgången till stöd upplevdes dock som bättre på 

de specialiserade avdelningarna på ett universitetssjukhus.  

 

Tankarna om hur viktigt stödet är för att utveckla föräldrarollen stöds av det Mercer (1986) 

skriver i sin teori om att bli mamma. En av de viktigaste faktorerna för att utveckla denna 

roll är vilket stöd föräldrarna får och hur de upplever det stödet. För att föräldrarna ska kunna 

utveckla sin föräldraroll behövs både konkret fysisk hjälp, emotionellt stöd, uppmuntran och 
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god information. Vårdens roll i hur föräldraskapet utvecklas beskrivs tydligt i andra delen 

av BAM-modellen. (Mercer 1986). I en studie av Fegran och Helseth (2009) kommer det 

också fram att en prematurfödsel ställer stora krav på föräldrarna eftersom de inte får samma 

naturliga chans att växa in i sitt föräldraskap. I och med föräldrarnas starka känslor i 

situationen så finns ett större behov än vanligt av stöd och de behöver kunna känna tillit till 

vårdpersonalen. Det framhävdes även som viktigt att föräldrarna fick samtala om sina 

känslor. Hur föräldrarna upplever att vårdarna ser på dem påverkar deras självkänsla och 

eftersom de ständigt har vårdpersonal runt sig så är det viktigt att vårdare respekterar 

familjens integritet. (Fegran & Helseth 2009)  

 

I resultatet framkom dock även att föräldrarna många gånger var mycket nöjda med en stor 

del av stödet de fick. Informanterna uppskattade att vårdpersonalen hela tiden fanns nära till 

hands och att de visade hur skötseln av prematurer går till. På grund av att deras barn var 

prematurer så kunde de inte hålla i, mata och sköta sina barn självständigt. Därför blev det 

extra viktigt att vårdare fanns där och hjälpte dem i varje moment. Även då föräldrarna sedan 

började göra de olika momenten själva så upplevdes det som en trygghet att vårdpersonal 

fanns närvarande som ett mentalt stöd. Kunskapen som föräldrarna fick från vårdarna 

upplevdes som en viktig del av stödet. Studien av Kearvell och Grant (2010) betonar också 

vikten av vårdpersonalens fysiska och praktiska stöd. Att vårdare går igenom varje moment 

i barnets skötsel är viktigt för att föräldrarna sedan ska känna sig trygga i att göra det själva. 

När föräldrarna får vara delaktiga men ändå har en sjukskötare i närheten så ökar deras 

trygghet och de kan därför fokusera på att skapa kontakt med sitt barn. Det i sin tur har god 

effekt på anknytningen. Vårdarnas stöd påverkar därmed både barnets och föräldrarnas 

välmående positivt. Att vårdpersonal uppmuntrar till kängurumetoden och hjälper 

föräldrarna att hålla sina barn hud mot hud är också viktigt. För att få föräldrarna delaktiga 

är information och instruktioner nödvändigt. (Kearvell & Grant 2010)  

 

8.1.4 Föräldraroll 

I vårt material syns det att utvecklingen av föräldrarollen är starkt sammankopplat med 

föräldrarnas och barnets anknytning. För att föräldraskapet skulle stärkas så krävdes det att 

de kände att de fick vara delaktiga i allt som rörde deras barn. I och med att barnets hälsa 

inte alltid var så bra vid födseln så blev det begränsat hur mycket föräldrarna själva kunde 

sköta sina barn. Ibland behövdes olika vårdåtgärder som vårdpersonal istället gjorde och då 

hamnade föräldrarna lite i skymundan. Barnets status orsakade mycket oro och ångest hos 

föräldrarna, vilket försvårade utvecklingen av deras föräldraroll. Enligt Mercer (2006) så 
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beskriver hennes modell att ångest/depression hos modern och föräldrars begränsade närvaro 

kunde leda till negativa effekter på föräldrarollen. Barnets hälsostatus vid födseln påverkar 

direkt hur modern upplever sin första tid i modersrollen och även stress efter förlossningen 

påverkar hela familjens hälsa negativt. (Mercer & Walker 2006) 

 

Informanterna kände ganska snabbt efter förlossningen att de hade ett ansvar över sina 

nyfödda barn och trots att de ibland hade problem med anknytningen så var det tydligt för 

föräldrarna att deras barn behövde dem. Att känna ansvarskänslor för prematuren var en 

viktig del i att utveckla sin föräldraroll. Känslan av ansvar växte för varje gång de fick vara 

ansvariga för någon del av barnets skötsel och på så sätt hängde ansvarskänslorna nära ihop 

med delaktigheten. En del av ansvaret var även att föräldrarna tyckte att det var viktigt att 

de fick vara med och ta beslut om saker som rörde deras egna barn. Det kunde till exempel 

vara att de fick delta på läkarronder eller att vårdare frågade dem före det gjorde något med 

barnet. Liknande resultat som vårt eget framkom bland annat i studien av Roller (2005) där 

de undersökte hur mammorna upplevde tiden på neonatalavdelningen. Om vårdarna 

uppmuntrade föräldrarna till att vara delaktiga så ökade föräldrarnas självförtroende och 

ansvarskänslan över barnet ökade, medan om vårdarna hade en nedvärderande attityd eller 

gjorde saker med barnen utan föräldrarnas vetskap så fick det negativ effekt på utvecklingen 

av föräldrarollen. I vissa fall ansåg mammor även att vårdpersonalen tog beslut utan att 

involvera dem och att det var som att de behövde förtjäna rätten att få vara nära sitt eget 

barn. (Roller 2005) 

 

8.1.5 Pappornas roll 

I resultatet framkom det att den förtidiga födseln var en jobbig tid för även papporna, men 

chocken och de jobbiga känslorna beskrevs inte som lika starka av papporna. En rädsla kring 

barnen fanns alltid där men de påverkades ändå inte lika mycket känslomässigt som 

mammorna och behövde inte heller lika mycket tid på sig för att bearbeta situationen. 

Papporna upplevde inte heller att anknytningen påverkades negativt av att barnet för förtidigt 

fött. Det som var typiskt för pappornas känslor var att de förutom oron för barnet även hade 

en oro för sin fru. I samband med förlossningen var oron för frun som störst och om det då 

blev några komplikationer så kunde de känna sig väldigt maktlösa. I studien som gjordes av 

Fegran, Helseth och Fagermoen (2008) så framkom samma sak som vi vår studie. På samma 

sätt som vi så beskrev de att det fanns en oro för både barnet och mamman, men att denna 

oron inte beskrevs som lika stark som mammornas rädsla och oro. Eftersom papporna inte 
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behövde lika lång tid på sig att bearbeta chocken och den nya situationen, så blev de snabbare 

redo att vara involverade i barnets vård. (Fegran, Helseth & Fagermoen 2008) 

 

I vårt material kom det tydligt fram att papporna oftast tog den stabila rollen i sammanhanget. 

Då mammorna ofta hade mycket negativa känslor så upplevde papporna att det var 

nödvändigt att de tog på sig en mer stöttande roll. Mamman tilläts vara den som hade det 

huvudsakliga ansvaret för barnet, medan pappan istället fokuserade på praktiska uppgifter 

runt om. Exempelvis var det oftast papporna som skötte pappersarbete och att föra vidare 

information om det nuvarande läget till anhöriga och vänner. Det var även vanligt att 

pappornas roll blev att lära sig allt om de tekniska apparaterna runt barnet och att sköta det 

matematiska i barnets matning. Stjernqvist (1999) skriver också om pappornas roll. Pappor 

beskrevs där som lugnare och att de kunde förhålla sig mer positiva till framtiden. Papporna 

tog vanligtvis en stöttande roll och det var även vanligt att papporna blev experter på allt 

kring barnets vård, eftersom detta är ett konkret sätt att hantera situationen. (Stjernqvist 

1999) 

 

Även om den för tidiga födseln upplevdes så fanns det saker som papporna upplevde som 

positivt med situationen. De pappor vi intervjuade hade möjligheten att spendera en stor del 

av tiden på sjukhuset och det resulterade i att de fick en bättre anknytning till sina prematurer 

än vad de upplever med sina andra barn. De uppskattade väldigt mycket att de fått vara en 

så stor del av barnets första tid och att de kände att de fått vara lika viktiga som barnets 

mamma. Papporna upplevde i de flesta fall att vårdpersonalen hade uppmuntrat dem att vara 

delaktig i alla moment kring barnet. I studien av Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008) 

kom man fram till att papporna tyckte att den tidiga förlossningen gav dem en större 

möjlighet att få lära känna sitt barn eftersom de spenderade mycket tid på sjukhuset. 

Papporna tyckte också att de kände sina barn bättre när de fick sköta dem mer. Det 

framkommer tydligt att vårdpersonalen har en viktig roll i att involvera papporna och att 

uppmuntra dem att sköta sina barn. Dessutom upplevdes föräldraskapet som mer jämställt 

eftersom de båda prematurföräldrarna delade på ansvaret i större utsträckning än andra 

föräldrar. Pappor till en prematur kände sig även tryggare då de for hem än andra pappor 

eftersom de hade lärt känna sina barn bättre och dessutom hade hunnit få mycket kunskap 

från vårdpersonal under sjukhustiden. (Lindberg, Axelsson & Öhrling 2008) 
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8.1.6 Amning 

I resultatet framkommer det att de allra flesta mammorna hade problem med amningen efter 

att de hade fått en prematur. På grund av att deras barn fötts i så pass tidiga graviditetsveckor 

så hade de flesta barnen inte någon utvecklas sugreflex. Prematurerna fick ofta mat genom 

en sond under en lång tid och under tiden uppmanades mamman att pumpa ut mjölk var 

tredje timme. Flera av mammorna hade under graviditeten en tanke om att det var givet att 

de skulle amma och när amningen sen inte fungerade som de hade tänkt sig så kunde det 

upplevas som en stor besvikelse. Hur matningen och amningen fungerade för de olika 

familjerna påverkades till stor del av vårdarnas syn på amning och på hur mycket stöd de 

fick. Om vårdarna hade en uppmuntrande ton i sina förklaringar av barnets matning så kunde 

det resultera i att även mammorna fick en mer positiv bild av situationen. Att få kontinuerligt 

stöd i amning och pumpning under tiden familjen befann sig på sjukhuset kunde även öka 

mammans självförtroende, vilket hade en positiv effekt på amningen. I många fall var stödet 

på sjukhuset mycket bristfälligt eller obefintligt och ibland var det enda amningsfrämjande 

stödet en skriftlig broschyr. I dessa fall fick mamman en mer negativ inställning till 

amningen och om hon då senare fick problem med amning så blev skuldkänslorna och 

känslan av misslyckande starkare.  

 

I en studie av Fenwick och Lupton (2001) så framkom det ett liknande resultat. Där beskrev 

man att amning för många mammor är en viktig uppgift. Att få vara nära barnet och känna 

att man klarar av att ge mat till sitt barn stärker mammans roll och genom amningen stärks 

också bandet mellan mamman och barnet. Amningen med för tidigt födda barn fungerar inte 

alltid, barnets sugreflexer är i många fall inte utvecklade och eftersom barnet vårdas på t.ex 

intensivavdelning finns inte heller möjlighet till amning den första tiden efter förlossningen. 

Oftast kan man inte påverka att det är på det sättet eftersom man inte kan styra över det 

faktum att barnet är prematur. Dock hade informationen till föräldrarna många gånger ha 

kunnat förbättras. Att mammorna inte kunde amma sina barn orsakade ofta skuldkänslor och 

en känsla av otillräcklighet infann sig hos mamman. (Fenwick & Lupton 2001) 

 

Att upprätthålla pumpandet så ofta som var tredje timme tyckte våra informanter var jobbigt. 

Flera av mammorna kunde av olika skäl inte spendera all sin tid på sjukhus, exempelvis hade 

vissa mammor fler barn hemma som också behövde dem. I dessa fall hade mammorna 

mycket restid och då de kom hem efter en tid på sjukhus så var de ofta väldigt trötta. Att då 

komma ihåg och orka pumpa kunde upplevas som tungt. Eftersom mammorna inte alltid var 

nära sina nyfödda barn så var ofta mjölkflödet dåligt och det var svårt att få den egna 
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bröstmjölken att räcka till. Kring detta upplevde informanterna oftast mer press än stöd från 

vårdpersonalen. I en studie av Roller (2005) så betonar de att oxytocin är en viktig del i 

produktionen av bröstmjölk. Oxytocin frisätts bland annat då mamman får ha sitt barn hud 

mot hud. Detta visar tydligt att om mamman inte får ha sin prematur tillräckligt ofta i 

känguru och om hon spenderar tid utanför sjukhuset långt från barnet, så är det helt 

förklarligt att mjölkflödet blir sämre. (Roller 2005)  

 

8.1.7 Kommunikation 

I vår studie framkom det i resultatet att informationen och kommunikationen inom 

sjukvården ofta var bristfällig. Alla informanterna upplevde att det allmänt i samhället talas 

väldigt lite om prematurer och de flesta tyckte heller inte att det var något man informerade 

om på rådgivningen. Föräldrarna trodde att för mycket prat om prematurer före det är aktuellt 

kan skapa mer oro men de önskade ändå att de skulle ha fått någon information. I och med 

att föräldrarna inte hade fått någon information om prematurer från rådgivningen så 

resulterade det i att de hade svårt att hantera situationen när den väl uppstod. Om situationen 

uppstod plötsligt fanns det inte alltid samma tid att ge information till föräldrarna och under 

exempelvis förlossningen kunde föräldrarna ofta bli lämnade ensamma utan att få 

information om sina barn. De informanter som fick veta lite på förhand att de skulle få en 

prematur hann få bättre information än övriga föräldrar. Läkarna och vårdarna berättade om 

allt som hände och förklarade noga vad de gör och varför. Att få god information resulterade 

i att föräldrarna blev tryggare i situationen. För att informationen ska gå fram på rätt sätt så 

var det även nödvändigt att föräldrarna blev bemötta på sitt eget modersmål. Vissa upplevde 

att detta hade eftersträvats medan många beskrev att det fanns tydliga brister i den 

svenskspråkiga vården.  

 

Hallström (2009) skriver också om vårdpersonalens roll på en neonatalavdelning. 

Barnmorskans/vårdpersonalens roll är inte bara att vårda barnet utan att även uppfylla 

föräldrarnas behov. En god kommunikation med personalen, och att föräldrarna får 

information om vad som görs och varför, är mycket viktigt. Det är även vårdare som ska 

kontrollera att informationen har gått fram och för att det ska vara möjligt så måste 

föräldrarna förstå det språk man informerar på. Alla föräldrar uttrycker sina behov olika 

mycket och på olika sätt, därför är det mycket viktigt att vårdpersonalen är lyhörda. Det bör 

även vara vårdpersonalens uppgift att svara på föräldrarnas frågor och att upptäcka deras 

behov av övrigt stöd. (Hallström 2009) 
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I vårt resultat kommer det också fram att föräldrarna flera gånger lämnades utanför 

beslutsprocessen och kunde vara helt ovetande om vad som skulle hända med deras barn. 

Om föräldrarna dessutom inte befann sig på sjukhuset så hände det att vårdpersonalen 

glömde eller struntade i att ringa föräldrarna och meddela dem om beslut som hade tagits. 

Om mamman vårdades på en annan avdelning än barnet så kunde kommunikationen mellan 

dessa avdelningar ofta upplevas som bristfällig. Informanterna beskrev även att 

kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen inte alltid fungerade helt bra. Som 

förälder önskade de att vårdarna skulle meddela dem om deras barns mående och olika 

förändringar, men detta gjordes inte alltid. Föräldrarna berättade att de kunde känna sig arga, 

besvikna och oroliga när de inte fick tillräckligt med information. I en studie av Dupont et. 

al. (2010) kom man fram till att god information är en mycket viktig del i att föräldrarna ska 

kunna känna sig trygga och det är även viktigt att informationen ges i god tid. Informanterna 

ville ha balanserad information av både risker och positiva saker, och de önskade att 

vårdpersonal var mer lyhörda för att alla föräldrar vill ha olika typ av information. 

Föräldrarna bör även vara delaktiga i besluten som tas kring deras barn och för att de ska 

kunna vara med och ta beslut så bör vårdpersonalen se till att de har tillräckligt mycket 

kunskap och självförtroende för att kunna göra detta. (Dupont et. al. 2010) 

 

8.1.8 Bemötande 

Informanterna beskrev under våra intervjuer att de upplevde att tiden de spenderade på 

sjukhus med sina prematurer upplevdes som mycket jobbig många gånger. Eftersom det var 

en påfrestande period för särskilt mammorna så tyckte de att det bemötande de fick blev 

extra viktigt. När de själva var väldigt känslosamma så reagerade de starkare på hur olika 

vårdare talade och behandlade dem. Flera av informanterna beskrev att de stött på vissa 

vårdare som saknat både empati och respekt. Det kunde i sin tur leda till jobbiga känslor hos 

föräldrarna och att deras anknytning till barnet påverkades negativt. Ibland kunde föräldrarna 

även uppleva att vårdare tog egna beslut utan att respektera föräldrarnas önskan. I studien av 

Roller (2005) framkom det att vårdares bemötande hade en viktig del i föräldrarnas 

helhetsupplevelse av sjukhustiden. Om de upplevde att vårdpersonalen hade en dömande, 

stressad eller nedvärderande attityd så kunde de känna sig övervakade och osäkra. I vissa 

fall ansåg mammor även att vårdpersonalen tog beslut utan att involvera dem och att det var 

som att de behövde förtjäna rätten att få vara nära sitt eget barn. (Roller 2005) 

 

Trots att informanterna hade stött på vårdare som gett dem ett mycket dåligt bemötande så 

fanns det också otroligt många i vårdpersonalen som bemött dem på ett bra sätt och därför 
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var den övervägande synen på bemötandet positiv. Föräldrarna kunde känna en mycket stor 

tacksamhet över allt det som vårdarna gjort för dem under sjukhustiden. Flera vårdare gav 

verkligen föräldrarna det där lilla extra och hade en god förmåga att se hela familjen. I en 

studie av Staub med flera (2014) så framkom det också att föräldrar till prematura barn var 

nöjda med en stor del av bemötandet det fick. De uppmuntrade även vårdarna att vara stolta 

över det arbetet de gör. (Staub et. al. 2014) 

 

8.2 Metoddiskussion 

I detta kapitel kommer innehållet i denna studie att granskas kritiskt enligt Henricsons (2017) 

modell. Vårt syfte med examensarbetet är att beskriva föräldrars erfarenhet av att få en 

prematur, vilka känslor det medförde, hur anknytningen till barnet påverkades av den 

prematura födseln och hur föräldrarna upplevde själva förlossningen och tiden på sjukhus. 

Vi valde att göra vår studie utgående från en kvalitativ metod och vi utförde 

semistrukturerade intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. Sedan gjordes en 

innehållsanalys med induktiv ansats. (Henricson 2017) 

 

Studier som utförs med kvalitativa intervjuer och öppna frågor ger svar på informanternas 

erfarenheter, upplevelser, åsikter, känslor, kunskap, och uppfattningar (Patton, 2015). Med 

semistrukturerade intervjuer menas att frågorna är formulerade i en viss struktur men 

frågorna används mer som stödord och ordningen på frågorna kan variera beroende på hur 

intervjun framskrider. När man använder sig av induktiv ansats i innehållsanalysen har man 

ingen färdig teori eller metod att utgå ifrån utan man analyserar materialet genom att se på 

helheten istället för att söka efter något specifikt (Elo & Kyngäs 2007). Intervjuguiden får 

högst bestå av en A4 sida om det är en intervju med ostrukturerade eller öppna frågor 

(Danielsson, 2017).  Utgående från vårt syfte var semi-strukturerade intervjuer det mest 

lämpliga för vår studie. Vi ville att informanterna skulle få berätta ganska fritt om sina 

upplevelser utan att styra och begränsa dem för mycket. Kvantitativ metod passade inte vårt 

syfte, eftersom vi då inte skulle fått svar på våra frågeställningar. Fokusgrupper som 

insamlingsmetod skulle varit en möjlighet men den var inte den mest lämpade metoden 

eftersom informanterna då troligtvis inte skulle våga öppna upp sig på samma sätt som om 

de blev intervjuade enskilt. Vår design på analysen var induktiv, en deduktiv ansats skulle 

begränsa vårt resultat. Vår förförståelse och kunskap om ämnet var liten och att analysera 

helheten gav oss det mest givande resultatet. 
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Urvalet till studien kan göras på varierande sätt och även i varierande storlek. Urvalet kan 

göras efter lämplighet (bekvämlighetsurval eller målinriktat urval) eller slumpmässigt. 

Studiens syfte och metod ska tas i beaktande när antalet informanter ska väljas. 10–20 

informanter, anses som ett lämpligt antal för att få tillräckligt med material och ett trovärdigt 

resultat (Danielsson, 2017). Resultaten från studier som är gjord med kvalitativ 

innehållsanalys kan inte generaliseras men kan överföras till andra liknande studier. Att göra 

en kvalitativ studie på nytt och få precis samma sätt är nästintill omöjligt (Krippendorff, 

2013). Viktigt är att göra studiens metodbeskrivning så tydlig som möjligt för att andra ska 

ha möjlighet att forska vidare inom området. I vår studie valde vi att använda oss av 

bekvämlighetsurval och målinriktat urval. Vi valde att ta de 16 första informanter som 

kontaktade oss och uppfyllde kriterierna vi hade ställt. Genom att använda 16 stycken 

informanter fick vi ett tillräckligt stort material att analysera. Slumpmässigt var våra 

informanter placerade runt om i Svenskfinland, var i olika åldrar, mammor och pappor, både 

förstföderskor och omföderskor och hade fött på olika sjukhus, vilket var en styrka i vårt 

arbete. Vi valde att endast ta svenskspråkiga informanter till vår studie eftersom vi ansåg att 

våra bristfälliga kunskaper i det finska språket möjligtvis skulle skapa missförstånd. Om vi 

skulle ha valt både finska och svenska informanter hade vårt resultat dock blivit mera 

trovärdigt. Vi borde eventuellt tagit med flera pappor som informanter. Upplevelserna skilde 

sig mellan könen och ett mera jämlikt antal mammor och pappor skulle gett oss ett mera 

trovärdigt resultat.  

 

Var intervjuerna utförs är betydelsefullt för intervjuns djup och innehåll. Miljön där 

intervjuerna sker ska vara ostörd och ingiva trygghet. (Danielsson, 2017). Våra informanter 

fick själv välja var de ville att intervjun skulle ske och majoriteten ville att intervjun skulle 

ske hemma hos informanten. Hemmiljön var i vissa fall inte optimal, eftersom det kunde 

förekomma störningsmoment som gjorde att både intervjuaren och informanten tappade 

fokus, exempel på störningsmoment kunde vara barn. Det bästa skulle varit att intervjun 

skulle skett i hemmet, precis som informanten önskade, men utan störningsmoment. Vi 

utförde inga provintervjuer på grund av tidsbrist men vi ansåg efter första intervjun att 

frågorna var lämpliga och var därmed inte tvungen att ändra på dem. I utförandet av intervjun 

var det en av oss som höll i intervjun medan de två andra observerade och vid behov ställde 

frågor i slutet av intervjun. Att utföra intervjun på detta sätt fungerade bra, strukturen på 

intervjun höll bra och informanten kände sig bekvämare och tryggare i situationen. Längden 

på intervjuerna blev väldigt varierande, allt mellan 20 minuter till 90 minuter. 
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Informanternas personlighet gjorde att vissa inte berätta lika detaljerat om sina upplevelser 

och därmed blev intervjuernas längd kortare.  

 

Att en utomstående, t.ex. en handledare granskar analysprocessen ökar pålitligheten i 

studiens resultat (Lincoln & Guba, 1985). Vår analysprocess började med att var och en 

transkriberade de intervjuer man hade ansvar för, vilket visade sig fungera bra. Resten av 

analysprocessen gjorde vi mestadels gemensamt för att garantera att vi inte skulle missa 

något av betydelse i vårt material. När man analyserade materialet med induktiv ansats hände 

det ibland att man tappade tråden och det stora materialet gjorde att det var svårt att hitta det 

väsentliga i materialet. Trots detta fann vi ingen bättre lösning att utföra vår analysprocess 

på. Som teoretisk utgångspunkt hade vi Bowlby och Mercer. Mercers teori passade vårt syfte 

och frågeställningar bra eftersom den beskriver vilka faktorer som påverkar föräldraskapet. 

Bowlbys teori fokuserar på barnets anknytning och hur anknytningen kan påverka barnet i 

framtiden. Han beskriver vilka faktorer som är nödvändiga för en bra anknytning och vilka 

faktorer som kan försvåra anknytningen, på så sätt kan det appliceras på de förhållanden som 

våra informanter befann sig. I vår studie ställde vi oss frågan hur föräldrarna upplevde att 

anknytningen påverkades av den prematura födseln och därför hade vi eventuellt kunnat 

komplettera utgångspunkterna ytterligare med en teori som fokuserar mer på detta.   

 

Forskningsetik handlar om att skydda de medverkande och försvara människors rättigheter, 

detta görs genom att följa de lagar och riktlinjer som finns gällande detta (Henricson 2017). 

Alla informanter har fyllt i en samtyckesblankett och blivit informerade om att de kan 

avbryta sitt deltagande när som helst och utan konsekvenser. Konfidentialitet och anonymitet 

är viktiga punkter när det kommer till etik. Vi har sparat allt material på ett USB-minne som 

är oåtkomligt för andra och vi forskare har självfallet även tystnadsplikt när det kommer till 

informanterna och deras personuppgifter. I resultatet har vi valt att benämna 

centralsjukhusen med C och universitetssjukhusen med U, vi har även lämnat bort alla namn 

och annan information för att bevara konfidentialiteten och anonymiteten. Vi har även varit 

noga med att inte låta våra egna åsikter eller frågor påverka informanten.  

 

8.3 Slutsats 

Vårt syfte var att beskriva föräldrars upplevelse av att få en prematur och vi anser att vi 

lyckats med det. I studien hade vi tre frågeställningar och vi har lyckats besvara dem alla. 

Materialet vi fick genom våra intervjuer blev mycket rikt och omfattande, så att få svar på 

våra frågeställningar var inte svårt. Vi valde detta ämne på vår studie eftersom det var något 
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som intresserade oss och eftersom det även är ett ämne som det inte pratas så mycket om. 

När vi hade påbörjat vår process upptäckte vi även att många föräldrar vi kom i kontakt med 

också tyckte att vårt ämne var väldigt viktigt och bra. Att ha genomfört den här studien och 

det resultat vi fick är något vi kommer ha stor nytta av i vårt framtida yrke som barnmorskor. 

Vi vill även förmedla kunskapen och resultatet från vår studie vidare åt både vårdstuderande 

och vårdpersonal, för att de ska få mera kunskap om hur det ur föräldrarnas synvinkel är att 

få en prematur och vad som är viktigt i bemötandet och vården. Genom vår studie får 

personalen respons över eventuella förbättringar som kan genomföras, men även över saker 

som i dagsläget fungerar bra.  

 

Det som förvånat oss i resultatet är bland annat den nästintill obefintliga informationen om 

prematurer som ges på rådgivningen. De flesta av informanterna visste knappt vad en 

prematur var och nämnde att ingen på rådgivningen hade pratat om att det alltid finns risk 

att få en prematur födsel, fastän du har en normal graviditet. Innan vi inledde studien hade 

vi ingen aning om hur tungt det var både psykiskt, fysiskt och socialt att få en prematur. En 

del informanterna beskrev upplevelsen med känslor som stress, rädsla och chock och även 

att anknytningen kunde påverkas negativt. Informanternas upplevelse hade stora variationer, 

där en del beskrev det som en väldigt traumatisk upplevelse medan vissa hade en mer positiv 

bild av det hela. Hur de upplevde allt kring den prematura födseln berodde delvis på vilken 

status barnet hade när det föddes men även på hur föräldrarna var som personer. En annan 

intressant sak som kom fram i resultatet var att en del av våra informanter berättade att 

vårdpersonalen hade svårt att ta i beaktande att många även hade barn från tidigare och att 

det inte var så självklart att de kunde spendera all sin tid på sjukhuset. I vår teoretiska 

bakgrund nämnde vi Familjecentrerad vård (FCC) som ett viktigt begrepp när det kommer 

till vården av barn, speciellt prematurer. Av våra informanter var det ingen som nämnde 

FCC och två av våra informanter nämnde begreppet “Vanhemmat vahvasti mukaan”. Detta 

är ett ganska förvånande resultat eftersom all vård av barn i Finland, särskilt prematurvården, 

borde utgå från denna modell. Varför har man riktlinjer för vården om dessa inte följs och 

om patienterna inte vet vad det innebär?  

 

I vårt resultat framkom det att det fanns brister i bemötandet bland vårdpersonalen och att 

även informationen och kommunikation ibland var bristfällig, vilket kunde leda till 

missförstånd. Den bristande kommunikationen och det dåliga bemötandet kunde leda till att 

föräldrarna upplevde sjukhustiden som negativ. Själva vården av prematurer är i världsklass 

och idag kan man rädda de flesta prematurer. Informanterna nämnde att personalens kunskap 
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var mycket bra vilket gjorde att personalen på ett bra sätt kunde stödja föräldrarna i att sköta 

sitt barn och det i sin tur gjorde så att föräldrarna litade på vårdpersonalen. När föräldrarna 

kände tillit till personalen infann sig också en känsla av trygghet och lugn hos föräldrarna. 

Dock framkom det att trots att föräldrarna fick mycket hjälp med att lära sig ta hand om sina 

prematurer så var det vanligt att de lämnades utanför beslutsprocessen kring sådant som 

gällde barnen. Föräldrarna kände ofta även att vårdarna endast fokuserade på barnet och att 

det emotionella stödet till föräldrarna inte kom självmant, utan att de själva behövde kräva 

detta.  

 

Så vad är det som gör att stödet brister, trots att vården i övrigt är så bra? Är det en resursfråga 

eller är personalen som kommer i kontakt med dessa familjer inte medvetna om hur 

föräldrarna kan uppleva situationen i samband med en prematur födsel? Det skulle vara 

intressant att fortsätta forska i hur barnmorskorna och annan vårdpersonal skulle kunna göra 

för att stödja föräldrarna i samband med prematur födsel. Detta kunde eventuellt göras 

genom att specificera våra frågor och vidga vår undersökning till ett större antal föräldrar 

som fått en prematur. På så sätt skulle vi kunna få ännu större kunskap om vilket stöd dessa 

föräldrar önskar under prematurtiden och hur de ska få tillgång till det. Att intervjua 

barnmorskor och annan personal som kommer i kontakt med prematuren och föräldrarna 

under vårdtiden, skulle också kunna öka vår förståelse för vårdens riktlinjer, vilken form av 

stöd som erbjuds och hur vårdpersonal uppfattar denna situation. Vårt kommande 

utvecklingsarbete skulle kunna göras som en ny intervjustudie eller genom en enkätstudie. 

En annan möjlighet är föreläsa för vårdpersonal eller studerande om det resultat vi kommit 

fram till. Vårt mål skulle då vara att möjligen kunna förbättra stödmöjligheterna till och 

bemötandet av prematurföräldrar. Slutsatsen vi drar idag av vårt resultat i examensarbetet är 

att vården av prematurer är väldigt bra men att bemötandet av föräldrarna och 

kommunikationen skulle kunna förbättras. Frågan är hur?   
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  Bilaga 1 
 

Att bli mamma/Becoming a mother 
 
 

 

(Mercer & Walker 2006)  

 

 

 

 



  Bilaga 2 

 

Information om vår intervjustudie angående föräldrars 

upplevelser av att få en prematur  
Vi är tre stycken tjejer som studerar vårt tredje år på barnmorskeutbildningen vid Novia i 

Vasa. I utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete och vi skriver nu vårt 

examensarbete om föräldrars upplevelser av att få en prematur. Då vi studerar till 

barnmorskor så är vi även mycket intresserade av vilken information och stöd man fick av 

barnmorskan på mödrarådgivning, förlossning och BB. Ämnet intresserar oss författare och 

är därför något vi vill fördjupa oss i. Vi vill även förmedla kunskapen vidare till andra 

barnmorskestuderande.    
 

I och med vårt examensarbete så är vi intresserade av att komma i kontakt med 

mammor/föräldrar som har fått en prematur. Barnet bör ha fötts före vecka 36 eller haft en 

födelsevikt på under 2500gram. Vi önskar också att födelsen ska ha varit inom 10år tillbaka 

i tiden eller helst så nyligen som möjligt. Medverkan går ut på att man ställer upp på en 

intervju, som genomförs av oss tre studerande. Du får själv bestämma tid och plats för 

intervjun, så att det känns bekvämt för dig. Intervjuerna tar ca 30-60 min och kommer att 

spelas in, för att sedan ordagrant överföras till text. Allt material hanteras konfidentiellt och 

förvaras på ett sådant sätt att ingen annan än vi som intervjuar kan komma åt det. I resultatet 

avkodas dina personuppgifter. Allt material förstörs då examensarbetet är presenterat. 

Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

motivera varför.  

 

Samtyckesformulär fås i samband med intervjutillfället. Om du har frågor eller önskar 

ytterligare information om studien är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi nås på 

telefon eller mail. Examensarbetet skrivs under handledning av Eva Matintupa. Vid 

eventuella frågor är ni välkomna att kontakta henne på mail: eva.matintupa@novia.fi 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Andersson                        Martina Backfält                            Nadja Nybacka  
emelie.andersson@edu.novia.fi             martina.backfalt@edu.novia.fi                 nadja.nybacka@edu.novia.fi 

040-7347271                                040-9629312                                  040-8362262       

 



  Bilaga 3 

INTERVJUFRÅGOR 
1. På vilket sjukhus har du fött? Vilket år? I vilken graviditetsvecka och hur 

mycket vägde barnet vid födelsen? Vad är din ålder? Har du fler barn? 

 

2. Kan du berätta om din graviditet? 

• Fanns det några komplikationer?  

 

3. Hur upplevde du själva förlossningen? Kan du berätta om förloppet?  

• Hur upplevde du bemötandet från barnmorskan och annan personal under 

förlossningen? 

 

4. Vad hände efter förlossningen?  

• Var vårdades barnet?  

• Vilket stöd fick du från vårdpersonalen?  

 

5. Vilka känslor upplevde du i samband med prematurförlossningen?  

På vilket sätt påverkades anknytningen till ditt barn? 

 

6. Hur mycket information hade du sedan tidigare om prematurer? Vad var bra 

med informationen du fick från vården och vilken övrig information hade du 

önskat?   

 

7. Har du något att tillägga? Finns det något särskilt du skulle vilja förmedla till 

barnmorskor, vårdpersonal och andra blivande föräldrar om din upplevelse? 

 



  Bilaga 4 

 

Samtycke 
Jag har tackat JA till att delta i Anderssons, Backfälts och Nybackas 

intervjustudie. Jag har tagit del av medskickad information angående studien 

om föräldrars upplevelser och erfarenheter av att få en prematur. Jag har också 

på förhand fått ta del av de frågor som intervjun byggs upp kring. Jag är 

medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva 

motivera varför. Jag har även fått information om var jag ska vända mig med 

eventuella frågor och synpunkter om studien.  

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien  

 

Underskrift:              ______________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________________________________ 

 

Ort och datum:           ______________________________________________ 

 
Med vänliga hälsningar 

Emelie Andersson                        Martina Backfält                            Nadja Nybacka  
emelie.andersson@edu.novia.fi                martina.backfalt@edu.novia.fi                        nadja.nybacka@edu.novia.fi 

040-7347271                                 040-9629312                                 040-8362262       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 5 
 

Resultat av studien 

Huvudkategori Underkategori 

Anknytning Inte våga älska sitt barn 

Kängurumetoden  

Tidig anknytning 

Pappornas upplevelse 

Press att känna anknytning 

Starkare band  

Känslor och psykiskt mående Skuldkänslor 

Chock  

Känsla av hjälplöshet 

Dåligt mående 

Glädje  

Rädsla under graviditeten 

Rädsla kring det nyfödda barnet 

Livspusslet 

Stöd Uppskatta personalen  
 
Medicinskt och naturligt 

Brist på stöd 

Undervärdering av föräldrarna 

Inte bli sedd 

Bättre stöd på universitetssjukhus än på 

centralsjukhus 
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Föräldraroll Ansvar 

Delaktighet  

Önskan om att få vara involverad 

Pappornas roll Ansvar för barnet 

Stabila rollen 

Ansvar för det tekniska 

Oro för fru och barn 

Amning Press kring amning 

Bra amningsstöd 

Otillräckligt stöd 

Kommunikation Betjäning på eget språk 

Inte få vård på modersmålet 

Önska mer information 

Bra information  

Bristande kommunikation 

Inte mottaglig 

Bemötande Brist på empati 

Brist på respekt 

Okunskap  

Tacksamhet 

 

 
 



 

 
Ett viktigt möte 

 
En kvalitativ studie om vårdpersonalens erfarenheter av att 
möta prematurföräldrar 

 

 

 
Emelie Andersson, Martina Backfält, Nadja Nybacka 
 
 
 

 

 

 

Utvecklingsarbete för (YH)-examen inom social- och hälsovård 

Utbildning: Barnmorska (YH) 

Vasa 2018



UTVECKLINGSARBETE 
 
Författare: Emelie Andersson, Martina Backfält, Nadja Nybacka 
Utbildning och ort: Barnmorska, Vasa 
Handledare: Eva Matintupa 
 
Titel: Ett viktigt möte. En kvalitativ studie om vårdpersonalens erfarenheter av att möta 
prematurföräldrar.  
_________________________________________________________________________ 

Datum  29.5.2019                      Sidantal   46       Bilagor  7 
_________________________________________________________________________ 
Abstrakt 

Vilka erfarenheter har barnmorskor och annan vårdpersonal av att möta och stödja 

föräldrar som har fått en prematur, och vad anser vårdpersonalen är viktigt i deras yrkesroll 

och i mötet med föräldrarna på neonatalavdelningen? Syftet med studien är att beskriva 

vårdpersonalens erfarenheter av att möta prematurföräldrar utifrån ovanstående 

frågeställningar. Efter att ha skrivit vårt examensarbete så kvarstod det vissa frågor kring 

kommunikation och information, därför gjordes utvecklingsarbetet som en fortsättning på 

examensarbetet om föräldrars upplevelser av att få en prematur. Vi önskade genom detta få 

en bättre bild av vårdpersonalens syn på ämnet.  

 

Vår studie är gjord med hjälp av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat fem stycken vårdare som jobbar på olika 

neonatalavdelningar i Finland och Sverige. De intervjuade arbetade som sjuksköterskor 

eller närvårdare/undersköterskor. Intervjuerna gav oss ett mycket omfattande material och 

resultatet speglades sedan mot tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt. Den 

valda utgångspunkten är genuint vårdande utgående ifrån Berg (2005). 

 

I resultatet framkom bland annat att vårdpersonalen ofta förstod hur föräldrarna kände, 

men att vårdpersonalen kände sig otillräckliga. Att möta föräldrarnas känslor kunde vara 

emotionellt påfrestande. Vårdpersonalen hade önskat mer kunskap och utbildning om hur 

de kunde stödja föräldrarna i svåra situationer. De var även medvetna om att det var viktigt 

med kontinuerlig information eftersom det kunde lugna föräldrarna. Vårdpersonalen 

trivdes bra och kände sig otroligt stolta över sitt yrke. 

________________________________________________________________________ 
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Abstract 
What experiences do midwives and other healthcare professionals have in meeting and 

supporting parents who have had a premature child, and what do the healthcare staff think 

is important in their professional role and in the encounter with the parents in the neonatal 

unit? The purpose of the study is to describe the healthcare professionals' experiences of 

the encounter with parents of a premature child based on the above issues. After writing 

our bachelor's thesis, there were some questions about communication and information, so 

this development thesis was done as a continuation of the bachelor's thesis on parents' 

experiences of having a premature child. Through this we wanted to get a better picture of 

the healthcare staffs’ view of the subject.  

 

Our study is made with a qualitative method and the data collection was done through 

semi-structured interviews. We have interviewed five caregivers who work at different 

neonatal units around Finland and Sweden. The informants worked as nurses and practical 

nurses. The interviews provided us with a very comprehensive material and the results 

were reflected to previous research and our theoretical framework. The selected framework 

is genuine care according to Berg (2005).  

 

The result showed, among other things, that the healthcare staff often understood how the 

parents felt, but that the they felt inadequate. To meet the parents' feelings could be 

emotionally stressful. The healthcare professionals wanted more knowledge and education 

on how they could support the parents in difficult situations. They were also aware of the 

fact that continuous information was important because it could help the parents to feel 

calm. The healthcare staff enjoyed their work and felt incredibly proud of their profession. 
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1 Inledning 

Att den medicinska vården för prematurer i Finland är i toppklass är det ingen tvekan om, 

men förbättringar i kommunikationen, stödet och bemötandet finns att göras. I 

examensarbetet “Du, mitt lilla mirakel”, en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av 

att få ett prematurt barn (Andersson, Backfält & Nybacka 2018), kom det i resultatet fram 

att föräldrarna var nöjda med den medicinska vården som deras prematur fick, men att det 

förekom missnöje med bland annat kommunikationen mellan vårdpersonal och föräldrar. 

Det emotionella stödet som erbjöds till föräldrarna under sjukhustiden var även bristfälligt. 

Föräldrarna upplevde att de hade fått för lite information om prematurer både på 

rådgivningen och på sjukhus, att de många gånger inte blev involverade i beslut som rörde 

deras barn och att vårdpersonalen inte alla gånger kunde prata föräldrarnas modersmål. 

Många av våra informanter i examensarbetet upplevde också brist på empati eller respekt 

från vårdpersonalen. Trots att en del av informanterna var missnöjda med 

kommunikationen, stödet och bemötandet, så kände de även en stor tacksamhet och glädje 

för allt som personalen gjorde för barnet och hela familjen.  

 

Som utvecklingsarbete har vi valt att intervjua vårdpersonal på neonatalavdelningar om 

deras erfarenheter av att bemöta och stödja föräldrar som fått en prematur. I 

examensarbetet intervjuade vi föräldrar om deras känslor och upplevelser kring den 

prematura födseln och utvecklingsarbetet görs nu som ett komplement till examensarbetet. 

Vi är intresserade av att undersöka hur vårdpersonalen upplever mötet med föräldrarna och 

vilka erfarenheter de har av mötet och hur de stöder föräldrarna under sjukhustiden.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt utvecklingsarbete är att genom en kvalitativ studie beskriva vilka 

erfarenheter barnmorskor och annan vårdpersonal har av att möta och stödja 

prematurföräldrar under tiden på neonatalavdelningen. Syftet är också att förstå hur 

vårdpersonalen upplever sin yrkesroll. Detta gör vi som ett komplement till vårt redan 

genomförda examensarbete om föräldrars upplevelser av att få en prematur. Vi vill öka vår 

egen kunskap om ämnet och även förmedla kunskapen vidare till vårdstuderande. Utifrån 

detta syfte formulerar vi grundläggande frågeställningar:  
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1. Vilka erfarenheter har vårdpersonalen av att möta och stödja föräldrar som har fått 

en prematur?  

2. Vad anser vårdpersonalen är viktigt i deras yrkesroll och i mötet med föräldrarna på 

neonatalavdelningen? 

 

3 Genuint vårdande av det genuina 

I följande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien. 

Som utgångspunkt har vi genuint vårdande utgående från Berg (2005). Med hjälp av denna 

modell kommer skribenterna att undersöka hur vårdpersonal kan göra för att stödja 

föräldrarna när de får en prematur.   

 

Modellen ”Genuint vårdande av det genuina” används för att beskriva olika fenomen 

relaterade till graviditeter och förlossningar med ökad risk. Den handlar med andra ord om 

de tankar, känslor och händelser så kallade högrisk-kvinnor upplever i samband med 

barnafödande men också hur barnmorskan agerar i olika situationer. Det övergripande 

fenomenet som genomsyrar hela teorin är just högriskgraviditeter/förlossningar men teorin 

även användas till hur man kan stödja mammorna i vården efter förlossningen. 

Barnmorskans arbete är det centrala i teorin, men principerna kan även appliceras på annan 

vårdpersonal. Målet med teorin är att barnmorskan ska uppnå ett genuint vårdande. Man 

delar in teorin i 3 delar och dessa delar behövs för att man ska uppnå ett genuint och 

optimalt vårdande. Teorin finns beskriven i en bild som bilaga 1. (Berg, 2005) 

 

Första delen av modellen har rubriken en värdighetsbevarande vårdrelation. Där fokuserar 

man på att skydda kvinnans värdighet och basen för detta är den relation som utvecklas 

mellan varje kvinna och barnmorskan. Fem delar ingår i den värdighetsbevarande 

vårdrelationen: Ömsesidighet, tillit, fortgående dialog, delat ansvar, och kontinuerlig 

närvaro. Alla dessa är grundförutsättningar för att man ska kunna uppnå ett optimalt 

vårdande vid en graviditet, förlossning och första tiden efteråt. Med ömsesidighet menar 

man det som kvinnan och barnmorskan skapar när de är öppna för varandra. De behöver 

kunna förstå och möta varandra. Ömsesidighet är något som tydligt går åt två håll och man 

tar hänsyn till båda parters perspektiv. Motsatsen till ömsesidighet är ensidighet, då möts 

inte båda parterna utan man utgår endast från sitt eget perspektiv. Nära relaterat till 
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ömsesidighet är tillit. Barnmorskan behöver ha tillit till kvinnan som person, till hennes 

kapacitet som gravid och födande kvinna, samt som mor. När kvinnan känner av detta kan 

hon släppa stressen och känna tillit till barnmorskan. (Berg, 2005) 

  

En fortgående dialog är när barnmorskan kontinuerligt håller kvinnan informerad om vad 

som händer, även när hon inte själv kan fråga. Om dialogen inte fungerar kan kvinnan 

känna sig kränkt och respekten brister. Kvinnor som benämns som högriskföderskor eller 

som tvingas uppleva olika komplikationer, är oftast i ännu större behov av information än 

andra kvinnor och de måste kunna förlita sig på specialistsjukvården. Då är det otroligt 

viktigt att kvinnan känner sig delaktig i det som sker och att hon får dela ansvaret med de 

professionella.  Den sista pelaren som hör till vårdrelationen är att kvinnorna måste känna 

av en kontinuerlig närvaro. Barnmorskan bör finnas tillgänglig och närvarande hos 

kvinnan, även då flera andra yrkesgrupper är aktiva i vården. “Ständig fysisk närvaro av 

barnmorskan är inte möjligt men att finnas tillgänglig och kunna komma så fort det behövs 

är nödvändigt”. Den fysiska närvaron är ett krav för att kvinnorna ska kunna känna 

trygghet. (Berg, 2005)   

  

Den andra grundläggande delen har rubriken förkroppsligad kunskap, där fokuserar man på 

kunskap. Kunskapen ska vara djupt rotad i barnmorskan och det är detta som ordet 

förkroppsligad menar. Den förkroppsligade kunskapen har fem ingredienser. Att vara äkta 

är den första delen och det visar man när man är sig själv. Detta görs genom att acceptera 

sin personlighet och sina känslor, och att kunna leva ut sin teoretiska och 

erfarenhetsbaserade kunskap. Man visar sin äkthet och kunskap för kvinnan genom sättet 

man vårdar och genom att hela tiden förklara vad man gör och vad man tänker. Kunskapen 

omfattar också att ha en teoretisk och praktisk kunskap om komplikationer och om 

sjukdomar som kan ge en negativ effekt på barnafödandet. Det är den typen av kunskap 

som ger barnmorskan hennes yrkesmässiga säkerhet. En reflektiv kunskap behövs också, 

d.v.s. förmåga att kunna reflektera över hur t.ex. en viss situation skall handläggas, eller 

över något som hänt och kanske inte gick så bra. En intuitiv kunskap kommer när man 

gång på gång är med om olika situationer i vårdandet av kvinnan. Intuition är viktigt för att 

förstå och kunna avgöra en kvinnas tillstånd och behov. (Berg, 2005) 

  

Den sista delen handlar om att hitta en balans mellan det naturliga och det medicinska 

perspektivet. “Barnmorskor ser barnafödandet, även vid ökade risker, som en naturlig 

fysiologisk och känslomässig livsprocess” (Berg 2005). Man har ett synsätt på en tilltro till 
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kvinnans egen kropp och kapacitet, såväl att föda på ett naturligt sätt och att utvecklas till 

en trygg mor. Barnmorskans uppgift är att försöka utforma vård där både det naturliga och 

normala främjas samtidigt som det ges nödvändig medicinsk behandling. Känslighet för 

det genuina handlar också om att vara öppen och känslig för varje kvinnas personlighet och 

önskemål. För att inte kvinnan eller barnet ska utsättas för onödiga undersökningar eller 

behandlingar så blir det också viktigt att barnmorskan är den som ska värna om det 

naturliga och ifrågasätta om ordinationen verkligen är nödvändig. Det innebär inte att 

motarbeta de medicinska undersökningar och behandlingar som en läkare ordinerat, utan 

att ha modet att kräva att allt som görs med kvinnan och barnet faktiskt ska vara 

evidensbaserat. För att behålla en naturlig del även i högrisksituationer så bör man se till 

att nyttan av extra undersökningar och behandlingar alltid är större än besväret för kvinnan. 

Ett stort ansvar för barnmorskan är att ge stöd i moderskapet och föräldraskap oavsett 

situation. Exempelvis att se till att modern och barnet får vara fysiskt nära varandra oavsett 

situation är väldigt viktigt för att stimulera moderskänslor och anknytningen. (Berg, 2005). 

Barnmorskan har även som uppgift att främja amningen som är en naturlig del i 

moderskapet, även när barnet har en liten chans att överleva. En barnmorska har beskrivit 

deras jobb som “Så länge det finns hopp om överlevnad vill vi stötta det vanliga, det 

normala”. (Berg & Dahlberg, 2001)  

 

4 Teoretisk bakgrund 

Under denna rubrik beskrivs den bakgrund och tidigare forskning som ligger till grund för 

utvecklingsarbetet. Arbetet baserar sig på samma teoretiska bakgrund som i 

examensarbetet “Du, mitt lilla mirakel, en kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av att 

få ett prematurt barn” (Andersson, Backfält & Nybacka, 2018). I den teoretiska 

bakgrunden definieras begreppen prematur, familjecentrerad vård, kängurumetoden, 

NIDCAP, amning och vårdpersonalens roll. Skribenterna presenterade i examensarbetet 

även forskning under sex olika rubriker. Forskningarna delades in under just dessa rubriker 

på basen av studiernas innehåll. Ämnen som berörs i de olika forskningsartiklarna är bland 

annat anknytning, kängurumetoden, föräldrarnas upplevelser, kommunikation, 

vårdpersonalens roll m.m. Samma forskning som i examensarbetet ligger även till grund 

för utvecklingsarbetet. Skribenterna har sedan valt att komplettera med ytterligare 

forskning om vårdpersonalens uppgifter, metoder och erfarenheter för att bättre täcka in 

utvecklingsarbetets syfte. Den teoretiska bakgrunden har även omstrukturerats för att 
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läsaren lättare ska kunna följa arbetets röda tråd och skribenterna har valt att slå ihop 

tidigare forskning med centrala begrepp för att ge en mer överskådlig bild av temaområdet.  

 

4.1 Prematur och anknytning 

En prematur är ett barn som är fött före den 37:e graviditetsveckan eller med en födelsevikt 

på under 2500 gram. Prematurer har oftast låg födelsevikt och ju tidigare barnet föds desto 

mindre är också vikten. Man delar även in prematurer i tre olika kategorier enligt deras vikt 

eller födelsevecka, och dessa beskriver hur allvarligt prematurt barnet är. (WHO, 2016). 

Drygt 5,3 procent av alla barn som föddes i Finland år 2017 var prematurer (THL, 2018). 

Det finns både maternella, fetala, yttre och många okända orsaker till att ett barn föds för 

tidigt. Eftersom en prematur inte är färdigutvecklad så behöver den oftast mer omfattande 

vård efter födseln och vårdas ofta på en intensivvårdsavdelning. (Stjernqvist, 1999).  

 

Berg och Premberg beskriver i sin forskning vilka svårigheter som prematurföräldrar ställs 

inför angående anknytning till sitt nyfödda barn. Förlossningen kommer ofta plötsligt och 

prematuren motsvarar ofta inte hur föräldrarna har tänkt sig att deras barn ska se ut och 

vara, vilket är något som många gånger försvårar anknytningen. (Berg & Premberg, 2010). 

Vid en prematur födsel är det vanligt att mamman knappt hinner se sitt barn innan det förs 

bort för vård och redan då är det risk att anknytningen delvis förstörs (Kennell & Mcgrath, 

2005). Watson förklarar anknytningssvårigheterna med att tiden efter en 

prematurförlossning är tung för föräldrarna och att de ofta inte får vara nära sina barn i lika 

stor ansträngning (Watson, 2010). Guillaume et al betonar att det är viktigt att 

vårdpersonalen även kommunicerar med papporna och låter dem vara delaktiga i vården så 

att deras anknytning stärks, vilket också stöds av Lindberg, Axelsson och Öhrling 

(Guillaume et. al, 2013; Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008). En mer ingående 

beskrivning av definitionen på en prematur, indelningen av prematurer i kategorier och 

anknytningen mellan föräldrarna och prematuren kan läsas i examensarbetet “Du, mitt lilla 

mirakel, en kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av att få ett prematurt barn” 

(Andersson, Backfält & Nybacka 2018, 1-6+8-10). 
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4.2 Föräldrars upplevelser av prematur födsel 

I examensarbetet “Du, mitt lilla mirakel en kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av att 

få ett prematurt barn” presenteras ett stort forskningsunderlag angående föräldrars 

upplevelse av att få en prematur och forskningen kan där läsas i sin helhet (Andersson, 

Backfält & Nybacka 2018, 8-13). Nedan presenteras ett sammanfattat axplock av relevant 

forskning för att öka läsarens förförståelse kring ämnet. Lundqvist och Kleberg förklarar 

att de känslor som föräldrar upplever i samband med att de får en prematur kan liknas vid 

en traumatisk kris. Både mammorna och papporna uppvisar krisreaktioner och dessa blir 

oftast starkare ju tidigare födseln har skett och ju sjukare barnet är. Krisreaktionerna är 

oftast starkare och mer långvariga hos mamman (Lundqvist & Kleberg, 2015). Olika 

känslor som är vanliga hos föräldrar till prematurer är oro, skuldkänslor, sorg, 

overklighetskänslor, ilska och hjälplöshet. När barnets tillstånd är kritiskt så tar ofta 

rädslan över och att inte kunna sköta sitt eget barn självständigt gör att föräldrarna har 

svårt att känna glädje. Mammor blir ofta mer påverkade av sina negativa känslor och har 

svårare att ta in att barnet är deras, medan pappor snabbare är redo att involveras i barnets 

vård och skötsel. Anknytningen påverkas ofta negativt hos mammorna eftersom de inte 

vågar älska sitt barn, medan pappornas anknytning kan stärkas av att de får vara mer 

delaktiga. (Fenwick, Barclay & Schmied, 2008; Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008; 

Stjernqvist, 1999).  

 

När ett barn föds för tidigt så avbryts den normala utvecklingsprocessen till att bli förälder 

och många prematurmammor genomgår även en sorgeprocess när det verkliga barnet inte 

motsvarar hennes fantasibild, vilket leder till att dessa kommer senare in i rollen som 

mamma än de som har fått fullgångna barn (Berg & Premberg, 2010). Mammor till 

prematurer upplever ofta att deras behov inte tillmötesgås och att de inte är behövda på 

neonatalavdelningen, utan snarare bara är en besökare till sitt barn. Prematurföräldrar har 

ofta även svårt att känna sig starka i sin föräldraroll eftersom de känner att de måste dela 

rollen med sjukhuspersonalen (Ewald, Flacking, Hedberg-Nyqvist & Starrin, 2005; 

Holditch-Davis & Shandor-Miles, 2000). I en fransk kvantitativ studie kom man fram till 

att 85% av föräldrarna är nöjda med den vården som ges på neonatalavdelningen, men 

vissa beskrev att de inte alltid kände sig involverade i besluten som togs kring deras barn 

(Dupont et. al, 2010). 
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4.3 Metoder som används på neonatalavdelningen 

Konceptet kring familjecentrerad vård utvecklades någon gång efter andra världskriget i ett 

samarbete mellan amerikanska och brittiska pediatriker, forskare och vårdare. Konceptet 

har sedan utvecklats med tiden och finns idag i vårdens riktlinjer på många 

barnavdelningar runt om i världen. Committee on Hospital Care (COHC), i samråd med 

American Academy of Pediatrics (AAP), definierar familjecentrerad vård som ett synsätt 

där hela familjen involveras i vården av ett barn för att säkerställa bästa möjliga 

vårdresultat. Varje familj ska bemötas individuellt och man ska ta hänsyn till enskilda 

familjers värderingar. Familjerna ska garanteras både fysiskt, emotionellt och socialt stöd. 

Genom att främja en god hälsolitteracitet hos familjerna så kan man öka deras involvering i 

vården och förmåga att delta i de besluts som fattas kring barnet. (Committee on hospital 

care, 2003).  

 

Kängurumetoden utvecklades i Colombia i slutet på 1970-talet för att främja hudkontakt 

och anknytning mellan föräldrar och det nyfödda barnet. Bergman argumenterar starkt för 

att hud mot hudkontakt under barnet första levnadstid är livsviktigt för överlevnaden och 

han menar att stressen som barnet upplever av en separation från föräldern kan resultera i 

att hjärnan inte utvecklas normalt. Kängurumetoden resulterar i färre infektioner, bättre 

andningsförmåga & sömn hos barnet och ökad mjölkproduktion & främjat välmående hos 

mamman (Bergman, 2018). Bergmans forskning stöds också av Roller som menar att 

användandet av kängurumetoden leder till att barnet blir tryggare och att mamman 

producerar mer mjölk på grund av de ökade nivåerna av oxytocin (Roller, 2005). Kearvell 

och Grant betonar att vårdpersonalen har en viktig roll i att stötta anknytningen mellan 

föräldrarna och barnet. Det bästa sättet man kan göra detta på är att uppmuntra till och göra 

det möjligt för familjerna att använda sig av kängurumetoden. För att hud mot 

hudkontakten ska bli så bra som möjligt så är det viktigt att föräldrarna får information om 

metodens goda effekter och hur de ska göra för att hålla i sina barn. (Kearvell & Grant, 

2010) 

 

NIDCAP, som står för Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 

Program, innebär att vården av prematurer och nyfödda ska vara individuellt anpassad och 

bygger vidare på principen med familjecentrerad vård. Modellen stödjer barnets utveckling 

och främjar anknytningen mellan förälder och barn. Prematurens beteende och 

personlighet observeras, och vårdpersonalen lär föräldrarna att tolka sitt barns signaler. 
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Sedan utformas vården individuellt enligt varje barns behov. Man bör minska sådant som 

inverkar negativt på barnet och främja sådant som har positiv inverkan på barnets 

välmående. (Kleberg, 2013). Definitionerna och användandet av familjecentrerad vård, 

kängurumetoden och NIDCAP beskrivs utförligare i examensarbetet “Du, mitt lilla mirakel 

en kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av att få ett prematurt barn” (Andersson, 

Backfält & Nybacka 2018, 6-14). 

 

Även nyare forskning beskriver ovanstående metoder och de positiva effekterna av dessa. 

Institute for Patient- and Family-Centered Care definierar familjecentrerad vård utifrån 

fyra grundläggande koncept. Det första konceptet, värdighet och respekt, innebär att 

vårdpersonal ska lyssna till varje familjs perspektiv och beslut. Man tar hänsyn till 

familjens kunskap, värderingar och övertygelser när man planerar och utför vården. Det 

andra konceptet handlar om informationsutbyte och här betonar man vikten av att 

familjerna får god information så att de kan delta i beslutsfattande. Tredje konceptet är 

delaktighet och det innebär att familjen ska uppmuntras och stödjas i att vara delaktiga i 

barnets vård. Fjärde konceptet beskriver det samarbete som ska finnas mellan familjerna 

och vårdpersonalen. Samarbetet är viktigt för att garantera god vård för barnet. (Johnson & 

Abraham, 2012).  

 

4.3.1 Baby-Friendly Hospital Initiative 

Amning är den biologiska normen för alla däggdjur, dvs. även människor. Amning är 

också nödvändigt för att uppnå de globala målen kring näring, hälsa & överlevnad, 

ekonomisk utveckling och hållbarhet för miljön. Därför rekommenderar WHO och 

UNICEF att amning ska påbörjas inom den första timmen av ett barns liv, sedan fortsätta 

med helamning upp till att barnet är 6 månader och efter det delamning tills barnet är 2 år. 

Globalt är det ca 40 % av barnen som ammas enligt dessa rekommendationer. Hos barn 

som ammas så minskar den neonatala dödligheten och bröstmjölken stödjer också barnets 

fysiska och neurologiska utveckling. Trots att amning är biologisk norm så är det inte ens 

hälften av barnen världen över som ammas inom den första timmen efter födseln och på 

många sjukhus främjas inte amningen som den borde. För att skydda, främja och stödja 

amningen på sjukhus runtom i världen så publicerade WHO och UNICEF år 1989 The 

Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) och detta har sedan reviderats några gånger. I 

detta initiativ finns det 10 steg som alla sjukhus bör följa för att garantera amning. Genom 
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att ett sjukhus följer dessa tio steg och garanterar att man i landet inte gör reklam för 

bröstmjölkssubstitut/ersättning, så kan ett sjukhus få certifikatet “Baby-friendly”. (WHO, 

2018)  

En översatt version av de tio stegen till en lyckad amning kan ses i bilaga 2.  

 

4.3.2 Baby-Friendly Hospital Initiative for Neonatal Units 

I 2009 års version av WHO:s Baby-Friendly Hospital Initiative så formulerade man 

behovet av att utöka de ursprungliga riktlinjerna, som riktades till mödravården, till att 

också gälla neonatala vårdavdelningar. Därför sattes en expertgrupp samman från de 

nordiska länderna och Kanada, dessa fick sedan i uppgift att expandera de redan 

tillgängliga riktlinjerna. De fick i uppgift att utveckla ett färdigt dokument, Baby-Friendly 

Hospital Initiative for Neonatal Units, där de 10 stegen och WHO-koden har anpassats 

efter neonatalvård. I det nya dokumentet la man även till tre stycken bärande principer som 

bör ligga till grund för det babyvänliga arbetet på neonatalvårdsavdelningen. 

Expertgruppen utvecklade även material för utbildning, självskattningsformulär och 

riktlinjer för extern bedömning om en viss enhet uppfyller kraven för att kunna räknas som 

“Baby-Friendly”.  

 

Tre bärande riktlinjer 

1. Personalens attityd gentemot mammorna bör fokusera på varje enskild mamma och 

hennes situation.  

2. Enheten måste ha ett familjecentrerat vårdsätt, som stöds av omgivningen.  

3. Hälso- och sjukvården bör garantera kontinuitet i vården från och med att en kvinna 

är gravid och fram till att barnet skrivs ut från sjukhuset.  

 

Att få ett förtidigt fött eller sjukt barn är ett trauma för mammor på många sätt och det tar 

ofta längre tid för dem att utveckla sin modersroll. Att tvingas vara separerad från sitt barn 

vissa tider upplevs som särskilt svårt. Deras känslor svänger ofta mellan skuldkänslor, 

sorg, chock och hopp. Vissa mammor utvecklar tillochmed posttraumatisk stress, vilket 

försvårar deras anknytning till det nyfödda barnet. Mammor med barn på 

neonatalavdelning beskriver mer osäkerhet och de upplever en större oro kring amning. 

Det tar generellt längre tid för dessa mammors mjölkproduktion att starta och om 

amningen inte fungerar så löper de större risk att anklaga sig själva. För att stödja 

mammorna på bästa sätt så är det otroligt viktigt att man tar hänsyn till mammans 
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psykologiska status och hennes individuella situation. Det är också viktigt att närma sig 

mamman försiktigt, visa mycket empati och ta i beräknande hennes egna önskemål. 

Familjecentrerad vård kännetecknas av att föräldrarna ses som barnets viktigaste 

vårdgivare och de bör uppmuntras att vara delaktiga. Enligt programmets andra riktlinje 

bör familjecentrerad vård och NIDCAP vara en del av vardagen på neonatalavdelningen 

och för att det ska ha god effekt så måste metoderna verkligen integreras i det dagliga 

arbetet. Att den fysiska och sociala omgivningen stödjer möjligheten för föräldrar att vara 

konstant närvarande och att samarbetet mellan personalen och familjerna är bra, är en 

förutsättning för att metoden ska lyckas. Den tredje riktlinjen finns för att säkerställa att 

familjerna får en kontinuitet i vården. Familjernas resa börjar redan under graviditeten och 

fortsätter tills långt efter barnet är fött, därför är det viktigt att olika vårdgivare samarbetar 

så att vården blir mer kontinuerlig.  

 

De utökade tio stegen till en lyckad amning kan ses i bilaga 3. Bland de tio stegen så är 

första och sjätte steget samma både för vanliga BFHI och neo-BFHI. Utöver det så är även 

det andra och sjunde steget snarlikt formulerat, medan återstående sex punkter har 

förändrats och/eller utökats lite mer. Handlingsprogrammet för neo-BFHI måste anpassas 

efter neonatalvårdsavdelningen och varje enskilt barns fysiska tillstånd, men att ha ett 

skriftligt handledningsprogram ger goda resultat. Det är också viktigt att vårdpersonal får 

särskild utbildning i handmjölkning, koppmatning och amning för prematurer, för att sedan 

kunna föra vidare denna kunskap till mammorna. En del av mammorna får prenatal 

sjukvård under sin graviditet och under den här tiden finns det goda möjligheter att ge 

mammorna adekvat info om både prematurvård och amning. Det räcker inte med att ge 

information utan vårdarna bör sedan vara närvarande och ge praktisk handledning.  

 

De mammor som inte kan amma direkt på grund av barnets hälsa behöver extra stöd för att 

hålla igång sin mjölkproduktion. Om mammans mjölk inte finns tillgänglig så bör man 

helst ge donerad bröstmjölk och i sista hand ersättning. Hud mot hud-kontakt är extra 

viktigt för prematurer och så fort som barnets tillstånd tillåter det så bör man se till att 

mamman får hålla i sitt nyfödda barn direkt mot sin egen hud. Denna hudkontakt bör pågå 

under hela barnets sjukhusvistelse och så många timmar om dygnet som möjligt, vilket 

också kräver att mammorna får möjlighet att övernatta på avdelningen. Hos prematurer är 

det extra viktigt att de ammas 8-12 gånger per dygn men så fort barnets tillstånd har blivit 

tillräckligt stabilt och viktuppgången är önskvärd så kan mamman övergå till att amma i 

barnets tempo. Att få mycket stöd och god amningshandledning under sjukhustiden gör 
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familjer mer redo för det som väntar efter utskrivning. Om man dessutom kompletterar 

med info om var mammorna kan få stöd i framtiden så är chanserna goda att amningen 

lyckas även efter att barnet har blivit utskrivet. (Nyqvist et.al, 2015). 

 

4.4 Vårdpersonalens uppgifter och erfarenheter 

Vårdpersonalen på neonatalavdelningen har, förutom att vårda prematurer, många 

uppgifter när det kommer till mötet med föräldrarna. Det är viktigt att vårdarna ger 

tillräcklig, adekvat och lättförståelig information till föräldrarna så att deras trygghet ökar 

och så att de kan delta i beslutsfattandet kring deras barn. Att anpassa informationen och 

att vara lyhörd för varje familjs önskemål är också viktigt. (Staub et. al, 2014). Föräldrar 

till prematurer har generellt ett större stödbehov och därför blir det extra viktigt att 

vårdpersonalen respekterar föräldrarnas integritet och att föräldrarna kan känna tillit till 

och förtroende för vårdpersonalen (Fegran & Helseth, 2009). Vårdpersonalen har också en 

mycket viktig roll i att stötta föräldrarnas och barnets anknytning. Genom att föräldrarna 

får lära sig att sköta sina barn med en vårdare närvarande så ökar deras trygghet och det är 

också viktigt att vårdpersonalen arbetar för att främja amningen och hud mot hudkontakten 

mellan prematuren och föräldrarna. Det är viktigt att föräldrarna känner sig stöttade av 

vårdpersonalen eftersom de då slappnar av, får ett ökat självförtroende och får en ökad 

vilja att vara delaktiga, vilket i sin tur inverkar positivt på prematuren. (Kearvell & Grant, 

2010; Roller, 2005).  

 

I en brasiliansk studie från 2016 undersökte man vilken effekt konceptet familjecentrerad 

vård har på arbetet som görs på en neonatalavdelning och vårdpersonalens syn på 

införandet av detta koncept. Vårdpersonalen upplevde att de själva fick en mer förstående 

attityd till det som föräldrarna upplever under sjukhustiden och att stödåtgärderna till 

föräldrarna utvecklades på ett bättre sätt efter att de hade blivit skolade i det 

familjecentrerade konceptet. Vårdarna blev bättre på att ta med föräldrarna i den dagliga 

skötseln av barnet, att uppmärksamma t.ex. prematurens syskon, att se till att familjen fick 

närvara på olika undersökningar av barnet och att garantera att familjen fick det stöd som 

de behövde. (Balbino, 2016) 

 

I en annan brasiliansk studie från 2014 undersökte man vilka erfarenheter vårdpersonal på 

en neonatal intensivvårdsavdelning har av anknytningen mellan mammorna och deras 
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prematurer. Man ville också veta vad vårdpersonalen gör för att stödja mammorna när de 

ska skapa kontakt med och utveckla bandet till sina barn. Studien gjordes också för att få 

en större förståelse för vårdpersonalens erfarenheter av att vårda barn på 

neonatalvårdsavdelningen, hur de gör för att relatera till barnens mammor och hur deras 

erfarenheter i arbetet har påverkat dem. I resultatet framkom det att alla vårdare hade 

observerat att separation efter födseln hade påverkat mammorna negativt. Mammorna var 

osäkra, rädda och chockade då de sedan kom till neonatalavdelningen och de väntade ofta 

på att en vårdare skulle ge dem tillåtelse att röra barnet. Föräldrarna var ofta rädda för att 

röra sina barn och därför blev det svårare för dem att skapa anknytning. Vårdarnas 

huvudsakliga fokus låg på barnens välmående och det gjorde att de ibland glömde bort 

mammornas/föräldrarnas behov. Vårdpersonalen beskrev att en av de viktigaste delarna i 

att stödja anknytningen är att se till att kommunikationen mellan dem själva och 

mammorna är god. Att vårdare är närvarande, uppmuntrar mammorna mycket och kan 

svara på föräldrarnas frågor är också viktigt. Genom att vårdare tar sig tid för samtal så får 

mammorna möjlighet att prata av sig och släppa på spänningar, vilket leder till att de sedan 

har lättare att fokusera på att skapa band till sitt barn. Ett annat sätt att främja anknytning är 

att skapa tillfällen för mammorna att vara ensamma med sina barn, så att mammorna kan få 

knyta an till barnet i lugn och ro. (Fleury, Parpinelli & Makoch, 2014).  

 

Vårdpersonal på neonatalavdelningen kan ibland känna sig ambivalenta i hur de ser på 

föräldrars närvaro på avdelningen och deras involvering i vården av barnet. I mötet med 

föräldrarna behöver vårdarna ofta växla mellan att vara nära och att behålla en viss distans, 

och de har ofta svårigheter att veta hur de ska möta oroliga föräldrar. Personalen på 

avdelningen bör alltid betona för familjerna att deras närvaro på avdelningen är viktig. 

Vissa föräldrar behöver dock väldigt mycket stöd för att vara närvarande och detta kan 

upplevas som tidskrävande. För vårdarna är det givet att barnet som vårdas är föräldrarnas 

och inte sjukhusets barn, men detta kan ibland kännas svårt att förmedla till föräldrarna. På 

avdelningen ser man föräldrarna som experter på sina egna barn och dessa ska göra så 

mycket som möjligt av vården, men ibland när barnen är väldigt sjuka så finns det inte lika 

mycket rum för föräldrarna att vara delaktiga. Ibland kan vårdare uppleva att en förälder är 

i vägen för vissa vårdåtgärder och ibland tvärtom att föräldrarna visar ett alldeles för litet 

intresse, både dessa saker kan upplevas som mycket svårt att förmedla till föräldrarna. Att 

arbeta så pass nära familjerna som man gör på neonatalavdelningen kan ge energi, men det 

kan också vara emotionellt påfrestande. Vårdarna upplever många gånger att de saknar 

tillräcklig kunskap för att möta människor i kris på ett bra sätt, vilket leder till att de ibland 
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får en undvikande attityd till föräldrarna. Att möta föräldrar till ett allvarligt sjukt barn 

upplevs som särskilt svårt. Personalen på avdelningen önskar att de skulle få skolning och 

riktlinjer i hur man stödjer familjer som genomgår en krissituation och hur man på bästa 

sätt kan involvera föräldrarna i vården. (Wigert, Berg & Hellström, 2007).  

 

5 Metod 

Studien gjordes som en kvalitativ intervjustudie med semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. För att hitta informanter la skribenterna ut en annons på olika 

Facebooksidor som är riktade till vårdpersonal på neonatalavdelningar. Målet var att hitta 

fem eller sex informanter, både från Sverige och Finland. Vårt kriterium, förutom att 

informanterna ska jobba på neonatalavdelning, var att de ska ha jobbat med sjuka nyfödda 

i minst fem år. Det informationsbrev som skickades till intresserade deltagare kan ses i 

bilaga 4. Alla våra informanter var svenskspråkiga. Informanterna var både kvinnor och 

män, de arbetade på centralsjukhus och universitetssjukhus, och arbetserfarenheten med 

prematurer var allt mellan 5-30år. Informanterna arbetade som sjuksköterskor eller 

undersköterskor/närvårdare.  

 

Före intervjuerna påbörjades så undertecknade alla deltagare även ett samtyckesformulär 

som kan ses i bilaga 5. Intervjuguiden bestod av ganska öppna frågor för att informanterna 

skulle få möjlighet att svara fritt. Frågorna utformades så att de passade in på studiens syfte 

och frågeställningar. Intervjuguiden kan ses i sin helhet i bilaga 6. Resultatet fick 

skribenterna genom att genomföra fem stycken semistrukturerade intervjuer med 

vårdpersonal som arbetade på neonatalavdelningen. Två av intervjuerna genomfördes 

personligen, medan övriga intervjuer genomfördes via videosamtal. Materialet 

analyserades sedan med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. I nedanstående 

kapitel presenteras resultatet i form av huvudkategorier och underkategorier. Varje 

underkategori belyses med ett eller flera citat från de olika intervjuerna.   

 

Etik och dess övervägande är viktigt att ha i åtanke när man gör en studie. Det insamlade 

materialet och informanternas personuppgifter ska förvaras på ett konfidentiellt sätt, ingen 

utomstående ska få veta vem man intervjuat till studien. Deltagandet i studien är frivilligt 

och informanterna har rätt att dra sig ur utan konsekvenser. (Henricson, 2017). I detta 

utvecklingsarbete användes samma metod som i skribenternas tidigare examensarbete. För 
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utförligare beskrivning av metoden, urval, dataanalys och etiska överväganden hänvisas 

läsaren till examensarbetet: “Du, mitt lilla mirakel”, en kvalitativ studie av föräldrars 

upplevelse av att få ett prematurt barn. (Andersson, Backfält & Nybacka 2018, 15-20). 

 

6 Resultat  

I resultatet hittades fem stycken huvudkategorier. De olika huvudkategorierna är: Att möta 

föräldrarnas känslor med två underkategorier, Information med åtta underkategorier, Att 

stödja föräldrarna med fem underkategorier, Upplevelse av det egna arbetet med fyra 

underkategorier och Förbättringsförslag med tre underkategorier. Namnet på 

huvudkategorierna skrivs med fet understruken text och namnet på underkategorierna 

skrivs med fet text. En tabell över resultatets kategorier och underkategorier kan ses som 

bilaga 7. 

6.1 Att möta föräldrarnas känslor 

Informanterna beskrev att de mötte både positiva och negativa känslor hos föräldrarna 

under tiden på avdelningen, ofta kunde det även svänga snabbt mellan de olika känslorna. 

För personalen kunde det kännas svårt att bemöta dessa starka känslor, men de upplevde 

också att föräldrarna visade tacksamhet. Under huvudkategorin hittade vi två stycken 

underkategorier. Dessa är: Svårt att bemöta negativa känslor och Tacksamhet över att 

få dela de positiva stunderna.  

 

6.1.1 Svårt att bemöta negativa känslor 

Vårdpersonalen upplevde att föräldrarna var väldigt chockade i början. Deras mottaglighet 

varierade, fysiskt var de närvarande men inte alla gånger psykiskt. Vårdpersonalen 

upplevde ibland att föräldrarna stängde av sina känslor, de vågade inte ta till sig barnet 

eftersom framtiden ofta var väldigt oklar. Föräldrarna hade ofta en klar bild av hur 

förlossningen skulle gå till och när det sen inte alls blev som de hade tänkt sig kunde det 

bli väldigt tungt, detta gällde speciellt föräldrar som fick barn före graviditetsvecka 28. 
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“Vissa lägger upp en mur, som i princip sätter sig ner och stirrar på kuvösen och 

dom lyssnar på oss och kanske är mottagliga, men de stänger av sitt känslospann, 

för att de liksom inte vågar närma sig sitt barn riktigt. Dom vet inte om det är 

meningen att älska barnet för det kommer kanske inte att vara kvar, öhm. De som 

har det jobbigast, skulle jag vilja påstå är dom som har extremprematurerna, för 

det är så långt ifrån den bilden man har av en riktigt förlossning” 

 

Främst mammorna upplevdes ha skuldkänslor över den förtidiga födseln. De grubblade 

över om det var något de hade gjort eller inte gjort, om den förtidiga födseln hade kunnat 

undvikas på något sätt. Personalen upplevde att det kunde vara väldigt svårt att bemöta 

skuldkänslorna eftersom föräldrarna oftast inte kunde ta in att det inte var deras fel.  

 
“Om man tänker från speciellt mammans perspektiv så är det första känslan oftast 

mycket skuldkänslor, över att barnet inte vill vara kvar i magen, eller att det är nåt 

fel på henne så därför har barnet fötts för tidigt.” 

 

Rädsla var en självklar känsla som fanns hos alla föräldrar och om en försämring i barnets 

mående uppstod, lindrig som kraftig försämring, så växte även oron hos föräldrarna. Oro 

kunde uppstå på grund av alla möjliga orsaker och personalen hade ibland väldigt svårt att 

lugna föräldrarna då de var rädda.  

 
“Rädsla är förstås mycket där och såklart så varje gång som barnet av någon 

anledning börjar må sämre så är ju oron hos föräldrarna där.” 

 

Personalen visste om att föräldrarna kunde känna av mycket ångest om de hade barn sedan 

tidigare. Att inte räcka till och att känna att man är på fel plats hela tiden var en vanlig 

känsla. Personalen hade svårt att veta hur de skulle hjälpa föräldrarna när dessa känslor 

uppstod.  

 
“Det jag tycker är svårt är om de har barn sedan tidigare så väcker det mycket 

känslor när de känner att de inte räcker till, de borde vara på avdelningen på 

samma gång som hemma. Så det är ibland väldigt svårt för de kan ju inte dela på 

sig, och känslan de har när de har dåligt samvete när de är hemma men även på 

avdelningen. Det kan vi ju inte göra något åt, bara just att försöka att har ni någon 

som kan hjälpa hemma så att ni kan vara på avdelningen. Vi kan inte hjälpa så 

mycket men känner ändå av ångesten som dom har.” 
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Att bo på ett sjukhus kunde vara psykiskt påfrestande för föräldrarna. Personalen tyckte att 

det var tråkigt om föräldrarnas relation till varandra påverkades negativt av att få en 

prematur.  

 
“Man bor på ett sjukhus, man bor i en hytt som är 5 kvm, inga fönster, man går här 

hela dagarna och det enda man har är ett barn som svävar mellan liv och död varje 

minut, varje sekund. Så det är mycket oro hos båda föräldrarna. Det sätter ju också 

föräldrarnas relation på prov och det är ju också väldigt tråkigt eftersom det kan 

förstöra deras relation när de har det här barnet.” 

 

6.1.2 Tacksamhet över att få dela de positiva stunderna 

Som vårdpersonal var man med föräldrarna i alla situationer och därför lärde man känna 

föräldrarna väldigt bra. Man beskrev att känslorna åkte i en bergochdalbana, man var med 

föräldrarna när de var ledsna men man fick även se när glädjetårarna kom. 

 
“Det är en bergochdalbana av känslor som går upp och ner väldigt länge. Våra 

föräldrar ligger ju här på avdelningen väldigt länge så man kommer väldigt nära 

föräldrarna. Man är med dom när dom gråter och när dom skrattar, i alla 

situationer liksom.” 

 

På avdelningen mötte vårdpersonalen mycket glädje, omsorg och kärlek. Man märkte även 

av hur mycket föräldrarna kämpade för barnet. Dessa vändningar gick oftast snabbt och 

kunde komma väldigt plötsligt. Föräldrarnas mående påverkades väldigt mycket av hur 

barnet mådde. När barnets mående försämrades så ställdes det högre krav på personalen.  

 
“Jag möter en otrolig glädje, jag möter en kämpaglöd och omsorg över barnet. 

Jättemycket kärlek, och det blandas med en helt otrolig bergochdalbana av sorg 

och frustration.” 

 

Fastän både personalen och föräldrarna upplevde mycket sorg, rädsla och frustration så var 

det för det mesta glädje, hoppfullhet och andra positiva känslor som förekom på 

avdelningen. Att få dela ögonblick av glädje med föräldrarna beskrevs som något väldigt 

speciellt. I och med att de skapade en så pass nära relation till föräldrarna så kunde de ha 

mycket roligt tillsammans med dem.  
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“Men ofta skrattar vi och har det ganska roligt också. För det mesta så är det nog 

övergripande positiva känslor hos både föräldrarna och en själv. Speciellt när den 

där första stressen har lagt sig. Det är jättehärligt att få dela dom där bra 

stunderna med föräldrarna.” 

 

Under vårdtiden på sjukhuset så kände vårdpersonalen att de fick tacksamhet från 

föräldrarna. Personalen hade prematurens liv i sina händer och föräldrarna var för det 

mesta nöjda och trygga med den vård de fick. 

 
“Alltså alla föräldrar är så himla tacksamma för allt man gör, de har ju verkligen 

lagt deras barn i våra händer. Så de känns väldigt ödmjuka och så ändå, väldigt 

nöjda ofta.” 

 

6.2 Information 

För att föräldrarna skulle kunna känna trygghet så var det viktigt att vårdpersonalen gav 

dem bra information. I början så var föräldrarna dock inte alltid mottagliga och då krävdes 

det att informationen kom i små portioner. Personalen betonade också att de försökte 

förmedla till föräldrarna att de ska fokusera på rätt saker. Ibland förekom det 

kommunikationsbrister på avdelningen på grund av olika språk och brist på tolk. I den här 

huvudkategorin hittade vi åtta stycken underkategorier. Dessa är: 

Kommunikationsbrister, Användning av tolk, Små portioner, Fokus på rätt saker, 

Viktigt med information, Inte alltid mottagliga, Goda kunskaper hos föräldrarna och 

Ingen tidigare kunskap.  

 

6.2.1 Kommunikationsbrister 

Att föräldrarna på avdelningen hade en annan kultur brukade inte vara något problem men 

när de inte kunde språket så blev det svårt att informera föräldrarna och göra dem delaktiga 

på det sättet man önskade. Då det fanns en språkbarriär så kändes det som att föräldrarna 

inte fick samma vård och information som en familj som man hade ett gemensamt språk 

med. Detta upplevdes också som patientosäkert.  
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“Så annan kultur brukar inte vara något problem bara man kan språket, men 

språkproblem blir väldigt jobbigt. Kommunikationen är en jättestor del av vårt 

arbete för att göra dom delaktiga, så när den brister så blir dom mindre delaktiga i 

sitt barns vård. Det tycker jag absolut.  

 

6.2.2 Användning av tolk 

När kommunikationen brast använde man sig av tolk men man kunde inte ha tolk varje 

dag. Informanterna berättade att normalt på avdelningen så får familjerna information varje 

dag och nästan hela tiden. De föräldrar som inte förstod informationen kunde bli mycket 

oroliga och tyvärr hade man inte tillgång till tolk i den utsträckningen man önskade.  

 
“För att där kan man inte på samma sätt stödja föräldrarna och man märker att 

dom är mera i panik när dom inte förstår. Vi använder ju oss nog av mycket tolk, 

men inte får vi tillräckligt med tolk.”  

 

Man försökte använda sig av tolk så mycket det gick men ibland var det inte möjligt och då 

fick man göra det bästa av situationen.  

 
“Då får vi i bästa fall använda en app i tolk plattan. Men man kan ju absolut säga 

att den är allt annat än felfri, helt klart.” 

 

6.2.3 Små portioner 

Det är omöjligt att på förhand veta hur ett specifikt barns förlopp kommer att bli och därför 

betonade personalen att man brukar vara noga med att fokusera på det som händer här och 

nu. Informanterna upplevde också att föräldrarna inte var mottagliga för så mycket 

information på en och samma gång. Därför brukade man välja att ge information i små 

portioner.  

 
“Man kan ju inte på förhand säga vad som kommer om du har en 24 veckors och 

vad som kommer hända en månad senare och så, det är ju svårt att säga och ingen 

som säkert vet. O sen klarar föräldrarna inte av att ta in hur mycket som helst 

heller. Man måste liksom ta det i små portioner. Oftast så för dom där små så blir 

det ju kanske frågan om att ta lite åt gången.” 
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Förutom att ge information i små portioner, särskilt i början, så upplevde också personalen 

att det var väldigt viktigt att ge rätt information vid rätt tillfälle. Då papporna var 

närvarande, och inte mammorna, så kunde man ge lite information i taget till honom och 

sedan kunde han hjälpa mamman att ta in samma information.  

 
“Vi har upplevt att om pappan är närvarande så snappar han upp mycket och kan 

då hjälpa mamman, att t.ex säga hej det här har nog blivit sagt att så här var de ju. 

Men vi har nog upplevt att de inte kan ta in så mycket på samma gång, utan det 

behöver vara små portioner speciellt i början. Det måste också tajmas enligt när 

just den här familjen kan ta emot informationen.” 

 

6.2.4 Fokus på rätt saker 

Personalen betonade att det är viktigt att berätta lite i taget när man ger information och att 

även fokusera på rätt saker. Att fokusera på rätt sak innebar bland annat att man fokuserade 

på det som var här och nu. Prematurers tillstånd är ofta känsligt och ostabilt, vilket gör att 

läget snabbt kan svänga. Men om barnet för tillfället mådde bra så brukade personalen 

också vara noggranna med att betona detta för föräldrarna. Det ansågs väldigt viktigt att 

vara ärlig med den informationen man ger om barnet, men samtidigt så upplevde 

informanterna att man inte kan berätta om alla risker som finns.  

 
“Jag brukar vara väldigt noga med att säga att just nu mår barnet bra, men att det 

är väldigt skört och att det är väldigt litet om det är så att barnet bara väger 500 

gram. Men jag brukar vara tydlig och lägga tyngden på att just nu är det stabilt och 

bra.” 

 

När man informerade föräldrarna om olika saker så valde man att fokusera på det som 

händer just nu och det som ska hända till näst. Att prata om sådant som eventuellt händer 

flera veckor fram i tiden ansågs inte lönsamt, eftersom man sällan kan säga säkert på 

förhand hur det kommer att gå för ett specifikt barn. Personalen betonade dock att det är 

viktigt att inga beslut eller förändringar kom som en överraskning för föräldrarna, så saker 

bör även diskuteras i god tid så att föräldrarna är förberedda.  

 
“Vi berättar hela tiden vad som kommer att hända här till näst. Till exempel om ett 

barn har varit i respirator och legat där en stund så är nästa steg en sån här 
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annorlunda andningsmaskin. Eller senare mot slutet så kanske man börjar prata 

om att det är dags att koppla bort nån viss monitor eller att det är dags att flytta ut 

barnet på en öppen bädd. Att vi informerar om alla saker i god tid så att det inte 

kommer som en överraskning för föräldrarna.”  

 

En sak som hade uppkommit efter att man började arbeta familjecentrerat var att alla 

föräldrar nu tilläts delta på ronden av deras barn. Den här förändringen beskrevs av 

informanterna som huvudsakligen bra eftersom det önskade föräldrarnas involvering i 

vården av deras barn, men det fanns också risker med detta. En sak som ibland hände när 

föräldrarna deltog i ronderna var att de senare inte klarade av att fokusera på rätt saker. 

Istället för att vara just föräldrar så upplevde personalen att föräldrarna tog rollen som en 

extra vårdare. Vissa kunde exempelvis börja ha åsikter om den tekniska vården och de 

läkemedel som deras barn fick, medan personalen ansåg att föräldrarna borde fokusera på 

att få en god anknytning till barnet, se barnets utveckling, ha barnet i hudkontakt och 

liknande saker. Man upplevde helt enkelt att föräldrarna kanske hade lite för mycket 

information.  

 
“Sen är det ju också viktigt att de ska ju inte förstå allt, nu när vi har börjat med att 

ha föräldrarna med på ronden så känner dom sig mera involverade men det är ju 

nog också rätt mycket fokus på det medicinska, vad koldioxid värdet ligger på, vad 

droppet ligger på och det är ju inget som våra föräldrar skall fokusera på men det 

är många hamnar där istället för att fokusera på att nu börjar han titta, han sover, 

han mår bra, alltså såna grejer. Så just nu tycker jag att den här ronden har gjort 

att de får för mycket information egentligen. För de får fokusera på fel saker t.ex. 

hur mycket volym de skall ha, sådär att nämen gud nu har han ju 2 ml han skall ju 

bara ha 1.5 ml. Eller ska vi testa och sänka cpap-trycket osv. Så det blir helt fel 

fokus.” 

 

6.2.5 Viktigt med information 

För att föräldrarna skulle känna sig tryggare så var det viktigt att de fick så grundlig 

information som möjligt. De behövde få veta allt som gällde deras barn, men 

informationen behövde också vara anpassad så att de förstod. I och med att sjukhuset har 

ansvar för deras barn och att föräldrarna tvingades lämna över delar av sitt eget ansvar, så 

bidrog bra information till att föräldrarna kunde känna sig lite tryggare. Så långt som bara 
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möjligt så försökte personalen att alltid ge informationen till båda föräldrarna samtidigt, 

men om bara ena föräldern var på plats så gav man informationen till den.  

 
“Men vi försöker ge dem så mycket grundlig information som möjligt, så att de ska 

känna sig något så när trygga när de lämnar över sitt barn i våra händer, ungefär 

så.” 

 

Läget på avdelningen svängde ofta snabbt och i akuta situationer så upplevde personalen 

ofta att det kunde vara svårt att hitta tid och energi att ge bra information till föräldrarna. 

Dock försökte man alltid att vara mycket personal på plats så att en vårdare kunde fokusera 

lite extra på föräldrarna i akuta situationer. Sen när den akuta situationen var under kontroll 

så brukade man ta föräldrarna till sidan och informera mer grundläggande kring vad som 

just hände och vad som kommer att hända framöver.  

 
“Vi är ju oftast flera skötare och om det är något som är hemskt panikartat så finns 

det ju alltid nån annan skötare som tar hand om den där pappan under tiden, så att 

han inte blir ensam och stå där i ett hörn. Utan det är nån som förklarar för honom 

vad som händer och vad vi gör med barnet och allt sånt. Men sen så brukar vi 

oftast när pappan har sett vart barnet har kommit och så där, ta honom till sidan 

och berätta mer grundligt vad vi gör nu och vad som kommer att hända den 

närmaste tiden.”  

 

Ibland kunde det vara svårt att veta hur mycket kunskap föräldrarna hade sen tidigare, men 

också hur mycket av informationen som de förstod och var mottagliga för. Som riktlinje 

hade man att man gav samma information flera gånger, just för att ingenting skulle missas. 

Dock är alla föräldrar olika där vissa förstod direkt medan andra behövde längre tid på sig 

för att ta in det som sas. Därför brukade man också ganska tidigt fråga föräldrarna vad de 

redan vet och vad de önskar mer information kring.  

 
“Jag försöker alltid avsluta ganska tidigt med att fråga vad dom vet och vad dom 

undrar, det är ofta i anslutningen till barnet dom har sina frågor...” 

 

6.2.6 Inte alltid mottagliga 

Personalen beskrev att de till en början inte gav föräldrarna så mycket information, 

eftersom de visste att det inte lönade sig. Den chocken som föräldrarna upplevde i början 
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resulterade i att de inte var mottagliga för så mycket information. Därför behövde man 

informera lite i taget och även upprepa samma sak flera gånger. En del saker hade sagts 

flera gånger men ändå inte gått fram, eftersom föräldrarna inte var mottagliga för det. I 

dessa fall var det viktigt att kontrollera hur mycket av informationen som föräldrarna hade 

tagit in och förstått.  

 
“Sån här information om avdelningen lönar det sig inte att säga direkt där, för det 

mesta går in genom ena örat och ut genom det andra. O fast du har gett dom någon 

info så får du garanterat säga samma sak på nytt flera gånger.” 

 

Anledningen till att föräldrarna inte var mottagliga bedömdes framförallt vara chocken och 

stressen som de tvingades uppleva i framförallt början av vårdtiden. Att få en prematur 

eller ett sjukt barn är för många ett trauma som måste bearbetas och därför behövde 

familjerna lägga all sin energi på att bara klara sig igenom dagen och även på att bearbeta 

sina känslor. Både avdelningen och situationen är helt obekant och det är otroligt mycket 

nytt som måste tas in. På grund av detta så fanns det inte så mycket energi över hos 

föräldrarna och därför klarade de inte av att vara mottagliga för all information.  

 
“Åtminstone i början så tror jag att allt är ett så stort stressmoment för dem och de 

behöver lägga all sin energi på att bara klara av situationen. Du kan ju tänka dig 

att det kommer ett fullgånget barn med en för oss banal infektion, som VI vet går 

över, men det är inte självklart för dom här föräldrarna. För dom är det en otroligt 

stor grej, man har ju tagit bort det där barnet, det har förts bort från föräldrarna. 

Det är såklart en otrolig stress. Sen talar man om intensivvårdsavdelningar och det 

är mycket ljud och mycket maskiner, så det går kanske bara inte att ta åt sig all 

information.”  

 

6.2.7 Goda kunskaper hos föräldrarna 

Personalen fick i början lära föräldrarna hur de skulle vårda sina barn, men efter en stund 

var det föräldrarna som kände deras barn bättre. Då var det föräldrarna som fick berätta åt 

vårdpersonalen hur de brukade göra och vad ett tecken från barnet kunde betyda.  

 
“Vi lär dom hur barnet fungerar via vår kunskap och våran kritiska syn på hur vi 

tror att barnet fungerar. Men sen så inser vi också att ju längre tiden går så lär sig 

föräldrarna sitt eget barn bättre eftersom vi går hem på kvällarna och de är där 
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nästan 24h om dygnet. Så de lär sig läsa barnet bättre än vi gör. Så i början är det 

vi som berättar för dom men sedan är det dom som berättar för oss.” 

 

Under tiden barnet var på avdelningen lärde sig föräldrarna väldigt mycket om vården. 

Vårdpersonalen visade och lärde föräldrarna väldigt mycket. När familjerna åkte hem så 

kunde de flesta föräldrarna så mycket att de teoretiskt sett kunde jobba på avdelningen. 

 
“Dom är ju som mini-läkare allihopa, dom kan ju så mycket. Hälften hade ju 

kunnat börjat jobbat här efter att de är klara med sin vårdtid.” 

 

6.2.8 Ingen tidigare kunskap 

Vårdpersonalen upplevde att föräldrarna hade väldigt lite information sedan tidigare om 

prematurvården. Många föräldrar kanske inte ens visste att barnet kunde hamna på en 

annan avdelning än BB eller att man kunde föda för tidigt.  

 
“Jag upplever att dom inte får någon information på föräldraträffar eller 

någonting. Eventuellt att en neonatal-iva finns och att där kommer barnet hamna 

om det händer något konstigt eller om det kommer för tidigt. Men för i övrigt så har 

dom inte fått någon information om oss.” 

 

6.3 Att stödja föräldrarna 

En viktig del i vårdpersonalens arbetsuppgifter är att stödja föräldrarna på olika sätt. 

Framförallt så beskrev personalen att föräldrarna hade ett stort behov av samtal och 

psykologiskt stöd, vilket de själva fick ta på sig i många lägen. Att stödja föräldrarna på 

bästa sätt, särskilt i samband med dödsfall, upplevdes som väldigt svårt. Informanterna 

beskrev även att en central del i deras arbete var att stödja föräldrarna med amning och 

anknytning. De gjorde också allt de kunde för att föräldrarna skulle bli så delaktiga som 

möjligt. I kategorin hittade vi fem stycken underkategorier. Dessa är: Att vara 

föräldrarnas psykologiska stöd, Hitta andra former av stöd, Ge stöd i amning, Stödja 

och främja anknytning och Involvera föräldrarna i vården.  
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6.3.1 Att vara föräldrarnas psykologiska stöd 

Vårdpersonalen kunde känna ibland att de blev som psykologer åt föräldrarna och det 

kunde vara utmanande eftersom vårdpersonalen inte fått någon utbildning i det. 

Föräldrarna behövde få stöd och få prata, diskutera och krascha när det behövdes och då 

var det vårdpersonalen som skulle kunna stödja dem i det här. Vårdpersonalen tyckte att 

det var svårt att veta hur man skulle stödja. Det de kunde göra var att berätta åt föräldrarna 

hur viktiga de var för barnet. 

 
“Vi är ju också bara människor och vi har inte gått någon psykologutbildning men 

vi kan prata om hur barnet mår och försöka hitta det positiva ur barnets mående. Vi 

talar mycket om allting. Vi kan också betona att föräldrarna är dom viktigaste för 

barnet, så att dom får känna att dom är viktiga.” 

 

Det var viktigt att personalen såg föräldrarna och frågade hur det var med dem. Personalen 

upplevde att föräldrarna hellre berättade och diskuterade med personalen som visste vad 

det handlade om, än åt vänner som inte förstod deras situation.  

 
”Dom flesta föräldrarna uppskattar att man frågar hur dom har det och att man 

erbjuder sig att sitta ner och prata en stund om vad som helst… Många föräldrar 

orkar inte berätta för alla sina vänner om allt det här för andra människor vet ju 

inte någonting om livet på vår avdelning, så det blir ofta vi i personalen som får 

höra på det som föräldrarna vill berätta.” 

 

Personalen kände att det kunde bli tungt att stödja föräldrarna i sådana situationer där 

föräldrarna hade förlorat sitt barn. Om barnet redan blivit äldre och föräldrarna hade hunnit 

få en anknytning till barnet och vårdpersonalen hade lärt känna barnet blev det ännu tyngre 

för personalen att orka vara den professionella som skulle stöda föräldrarna. 

 
“Om man tänker från sitt eget perspektiv så är det ju oftast att man blir väldigt fäst 

vid framförallt föräldrarna och om man jobbat med ett barn i 3 månader och sen så 

dör barnet... Det tar ju jättemycket på en själv också. Det är ju inte bara ett jobb 

utan det är ju personligt. Man mår ju dåligt ibland även när man går ut utanför de 

här dörrarna.” 

 

Vårdpersonalen kände ibland att det var svårt att fokusera på barnet och föräldrarna 

samtidigt. Om personalen höll på med ett intensivt vårdingrepp kände de att föräldrarna 
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blev åsidosatta och att man som person inte räckte riktigt till. Då kunde det vara bra att en 

annan person fokuserade bara på föräldrarna men det var inte alltid möjligt på grund av 

personalbrist. 

 
“Ibland så måste man ju verkligen kämpa för att det där barnet ska klara sig och 

då kanske föräldrarna blir lite åsidosatta eftersom man inte riktigt klarar av att 

fokusera på både föräldrarna och barnet samtidigt. Så då är det ju viktigt att man 

kanske har en annan skötare som kan fokusera med på föräldrarna i den 

situationen. För till exempel om du står och återupplivar ett barn så har du tyvärr 

inte varken tid eller energi att samtidigt försöka stödja dom där föräldrarna. Ibland 

känns det som att man inte alls räcker till.” 

 

6.3.2 Hitta andra former av stöd 

Vårdpersonalen kände att de inte räckte till som stödpersoner åt föräldrarna, det var viktigt 

att föräldrarna hade någon annan som de också kunde diskutera med. Vårdpersonalen 

kände att det var viktigt att säga åt t.ex. mor och farföräldrar att de är viktiga och att de 

gärna får vara med i rummet och hjälpa föräldrarna på alla sätt och vis.  

 
“Som vårdare är man ju ett otroligt viktigt stöd för föräldrarna eftersom vi är där 

hela tiden och kan lyssna på vad de tänker och ge tips och allt sånt. Men jag brukar 

också försöka hitta andra personer som kan stödja dem eftersom man själv inte helt 

räcker till. Jag uppmanar till exempel morföräldrar och farföräldrar ska vara där 

också, för framförallt så är dom ju väldigt viktiga stödpersoner till föräldrarna. När 

jag ser dem så brukar jag vara noga med att säga till dom att ni är väldigt viktiga 

och kanske även ge tips till dom på vilket sätt dom kan hjälpa familjerna.” 

 

Det var många av föräldrarna som inte orkade ta emot psykologkontakt när personalen 

erbjöd det. Men personalen hade märkt att föräldrarna hade mycket stöd av andra föräldrar 

i samma situation.  De kunde diskutera med varandra på avdelningen.  

 
“De är många i början som tackar nej till psykologkontakt i början eftersom de inte 

orkar. Men sen börjar de ju prata med andra föräldrar också och det är ju en typ 

av stöd de också att prata med andra som är i samma position.” 
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6.3.3 Ge stöd i amning 

Att ge amningshandledning var också en viktig del i arbetet för vårdpersonalen, mamman 

behövde stöd, handledning och peppning. Det var viktigt att påminna mamman att 

amningen kan ta tid och att man absolut inte ska jämföra sig med andra. 

 
“Då får man försöka peppa så mycket så som möjligt och när de börjar amma så 

försöker vi ge så mycket stöd vid måltiderna som möjligt. Och vi säger att det 

kommer att ta tid innan de kommer igång, för de jämför ju sig med varandra och 

ser på varann. Och att det kan ta olika lång tid för alla att komma igång.” 

 

6.3.4 Stödja och främja anknytning 

Personalen kände att det var viktigt att diskutera känslor kring barnet och försöka stärka 

bandet mellan föräldrarna och barnet på olika sätt. Man kunde diskutera olika saker för att 

föräldrarna skulle fokusera mera på själva barnet och släppa fokus på maskinerna en stund 

och på så sätt få en bättre anknytning till barnet. 

  
“...man ger dom möjligheter att vara mycket nära sitt barn…Som vårdare är man 

själv bara där som en handledare och hjälper föräldrarna med olika saker som ska 

göras med barnet. Sen är det också viktigt att man talar om barnet med 

föräldrarna, så att dom inte alltid bara ser maskinerna utan att dom istället faktiskt 

ser barnet. Oftast kan man knyta an till graviditeten och fråga mamman hur barnet 

var i magen och om hon eller han är likadan nu. Jag brukar till exempel fråga att 

när var hon som aktivast i magen? Har du märkt att hon vid samma tidpunkter är 

aktiv här? På det sättet kan jag knyta ihop graviditeten och den här nu-

situationen…Jag frågar mycket och låter föräldrarna berätta om sina känslor till 

det där barnet.”  

 

En tidig kontakt till barnet var viktigt för att föräldrarna skulle få en bättre anknytning från 

första början. Vårdpersonalen försökte uppmuntra föräldrarna att sätta en hand på barnet 

och ta foton i ett tidigt skede. 

 
“Vi uppmanar sen mamman direkt att röra vid barnet och pappan har såklart också 

redan tidigare fått röra vid barnet innan han gick tillbaka till mamman. Man 

uppmanar dom att ta foton och att känna på sitt barn.” 
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Vårdpersonalen försökte att föräldrarna så snabbt som möjligt skulle lära sig sköta om 

barnet, byta blöja, sondmata osv för att anknytningen skulle bli bättre. Personalen försökte 

att föräldrarna skulle vara i rummet så mycket de orkade. Känguruvård gjorde man även så 

snabbt barnets mående klarade av det.  

 
“Vi har ju en familjecentrerad vård på neonatal-iva. Så att så snabbt som möjligt 

vill vi att dom ska kunna vara hos oss så mycket dom orkar och kunna stoppa in 

händerna i kuvösen, försöka vara med vid blöjbyte med mera. Även om dom ligger i 

respirator så kan föräldrarna ge mat och sonda och såna saker. Så det brukar vi 

trycka på ganska tidigt så att dom inte blir helt chockade. Dom måste faktiskt vara 

och jobba med sitt barn där inne, för anknytningens skull. Om barnet tillstånd 

tillåter så lägger vi i känguru och så vi pratar mycket om känguruvård, så dom får 

information om det.” 

 

6.3.5 Involvera föräldrarna i vården 

Personalen och föräldrarna planerade tillsammans barnets dagsschema och på det sättet 

blev föräldrarna mera delaktiga i barnets vård. Man försökte planera in skötning och 

matning av barnet när föräldrarna var på plats på avdelningen för att de skulle kunna vara 

delaktiga så mycket som möjligt.  

 
“Att vi sköter ju inte automatiskt barnen var tredje timme utan vi kommer mer 

överens med föräldrarna hur vi lägger upp allting. Vi frågar kanske varje dag att 

när hade du tänkt sköta ditt barn?  

 

Föräldrarna ska alltid vara med när beslut ska tas gällande barnet och föräldrarnas åsikter 

är viktiga. De tillbringar oftast nästan all sin vakna tid med barnet och känner sitt barn allra 

bäst. Att få delta i beslutsfattande är viktigt för föräldrarna på många sätt.  

 
“Sen tycker jag att vi försöker få dom med och bestämma om barnet, typ såhär att 

va tycker ni för dom känner ju ändå barnet bäst.” 

 

Föräldrarna är så delaktiga i barnets vård nuförtiden, så att när de åker hem är de fullärda 

och känner sitt barn ut och in. Detta leder till att de inte behöver ringa till avdelningen 

hemifrån med frågor och funderingar i samma utsträckning som förr. Föräldrarna är de 
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som sköter barnet på avdelningen medan vårdpersonalen mera är där som ett stöd och en 

hjälpande hand.  

 
“Andra saker vi märker är att föräldrarna inte ringer i samma utsträckning till oss 

med frågor efter att dom har åkt hem. Det kommer inte dom här samma 

telefonsamtalen längre. Föräldrarna har ju skött dom där barnen så mycket under 

tiden dom har varit på sjukhuset och dom känner sina barn bättre … Föräldrarna 

är tillsammans med sina barn och sköter dom så självständigt som möjligt, medan 

vi är bara där som ett stöd … Ni får börja sköta på egen hand kan man säga, så 

ringer ni bara på klockan om det är något ni undrar. Sen kommer man kanske bara 

in efteråt och frågar hur det har gått. Det gör ju att föräldrarna har gjort allt som 

behövs redan på avdelningen och kan därför vara lugnare sen då de far hem.” 

 

6.4 Upplevelse av det egna arbetet 

Informanterna hade på det stora hela mycket positiva upplevelser av sitt arbete och de 

kände en otrolig stark yrkesstolthet. De upplevde att de bidrar till att vården utvecklas och 

att de har en viktig roll i mötet med föräldrarna. Gemenskapen på arbetsplatsen beskrevs 

som god och detta var viktigt för att de skulle kunna göra ett bra jobb. Personalen berättade 

att det mest utmanande med deras arbete är att möta olika föräldrar. I huvudkategorin 

hittade vi fyra stycken underkategorier. Dessa är: Yrkesstolthet, Bra kollegor, 

Utmaningar med arbetet och Viktigt med ett gott bemötande.  

 

6.4.1 Yrkesstolthet 

Personalen beskrev att de är väldigt stolta över sitt yrke. De kände att de har en viktig del i 

utvecklingen av vården och de upplevde även att de är viktiga stödpersoner för familjerna. 

De kunde också känna en otrolig stolthet över att vården har utvecklats så mycket och trots 

att arbetet ibland kunde vara tungt så var de i huvudsak mycket stolt över insatsen som 

gjordes.  

 
“Jag tycker vi har en jätteviktig roll i utvecklandet av vården. Jag tycker den är 

mera viktig idag och vi ligger inte lika långt efter som vi gjorde för flera år sen. Jag 

upplever att vi är väldigt viktiga för den här familjen och som stödperson … Visst 
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är det ibland väldigt tungt också, det tror jag man inte kommer ifrån. Men jag är 

stolt över det vi gör.” 

 

Informanterna berättade även att det är ett utmanande jobb på alla sätt, eftersom 

marginalerna är mycket små när det handlar om så små barn. Det upplevdes som ett 

spännande jobb i och med att de aldrig vet hur ett arbetspass kommer att se ut. 

Utmaningarna i arbetet gjorde också att personalen trivdes och kunde känna att de gör ett 

viktigt jobb.   

 
“Det är ju världens bästa jobb, tycker jag. Det är ju väldigt utmanade på alla sätt. 

Man vet aldrig vad man kommer till för pass, man vet aldrig vad man ska göra vid 

passets början och det går väldigt fort. Barnets marginaler är ju noll, dom har inga 

marginaler dom här barnen och blir dom dåliga så blir dom dåliga nu liksom. Så 

min yrkesroll, nämen den är jätteviktig, och helt fantastisk typ.” 

 

Yrket är en blandning av att vårda barnet, ha kontakt med familjen och även sköta det 

tekniska. Jobbet går även ut på att ge mycket stöd till föräldrarna och detta kändes 

självklart för alla informanterna. Personalen kände en otrolig yrkesstolthet i det jobb de 

gör. Att arbetet är så pass varierande var också något som de trivdes med.  

 
“Jag trivs väldigt bra med mitt arbete och jag skulle inte kunna byta det mot något 

annat jobb. Jag tycker det är väldigt viktigt att kunna stödja föräldrarna och jag ser 

ju det också att barnen mår bättre av att föräldrarna är där nästan hela tiden. Jag 

tror inte längre att jag skulle kunna vårda på något annat sätt. En orsak till att jag 

tycker om att jobba på just den här avdelningen är att jag faktiskt tycker om att 

jobba med hela familjen och det är utmanande på ett bra sätt att yrket innebär så 

många olika saker. Man har vården av barnet, sen är det kontakten med familjerna 

och så har man det här tekniska också. Det finns en otrolig stolthet i allt vi gör.” 

 

6.4.2 Bra kollegor 

Att sammanhållningen mellan personalen var god var en viktig aspekt i arbetet, att kunna 

diskutera och reflektera olika händelser med varandra var betydelsefullt. Personalen har 

tystnadsplikt och får därmed inte berätta vad som hänt på arbetet åt utomstående, därför är 

det av största vikt att man kan diskutera speciellt jobbiga händelser med sina kollegor. Om 
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de inte fick möjlighet att diskutera olika situationer med sina kollegor så var det vanligt att 

man ältade arbetet efter arbetstid.  

 
“...vi har jättebra arbetsgemenskap och vi pratar jätteöppet på arbetet. Om det har 

varit något speciellt, att någon har dött t.ex eller att det har varit jättesvårt med 

någonting, då pratar vi alltid ut om det. På vårt jobb får vi ju inte ta hem våra case 

som vi har haft på jobbet, pga tystnadsplikten, så då är det ju ännu viktigare att 

man har bra jobbarkompisar som man kan prata ut med om det har varit riktigt 

jobbigt.” 

 

I vissa situationer märkte personalen att de kanske borde agerat på ett annat sätt för att få 

det bästa möjliga slutresultatet. Att våga medge att man gjort ett misstag eller ett fel är för 

vissa ett stort steg men ack så viktigt det är och då behöver man stödet från sina kollegor.  

 
“Ibland känner man sig ganska klumpig och funderar hur skulle jag nu ha gjort i 

den där situationen. Där tror jag att det är viktigt att tala med sina arbetskamrater. 

Att våga erkänna att man tycker att man gjort fel i någon situation är nog bra, för 

stödet från sina arbetskamrater är så viktigt.” 

 

6.4.3 Utmaningar med arbetet 

Att bemöta föräldrarna på avdelningen och att nå fram till dem på bästa sätt upplevdes vara 

en utmaning. Personalen kunde se på föräldrarna att de skulle behöva en god natts sömn 

och att det skulle vara bra för dem att komma bort från avdelningen en liten stund, men 

samtidigt anse att det var väldigt svårt att säga detta till dem på ett bra sätt. Att säga “åk 

hem” rakt ut ansågs inte vara det rätta, utan man kunde istället försöka prata runt det och 

på det sättet försöka få föräldrarna att förstå vinken. Frustration kunde uppstå bland 

personalen när föräldrarna inte riktigt förstod vad de försökte säga.  

 
“En utmaning är helt klart hur man ska bemöta varje förälder på bästa sätt och hur 

man ibland ska nå fram till dom. Vi kan till exempel inte säga till föräldrar som vill 

vara på avdelningen att dom måste åka hem, fast vi tror att dom skulle behöva det. 

Men vi kan diskutera att hur har du fått sova här och hur tror du att du orkar här? 

Det kan ibland vara svårt att acceptera när föräldrarna inte hör eller förstår vad 

du menar och du inombords bara skulle vilja säga att far nu hem!” 
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Bemötandet av anhöriga beskrevs som en av de svåraste utmaningarna i detta arbete. Alla 

föräldrar är olika och behöver individuellt stöd och bemötande, alla upplever situationen 

olika och vad de känner varierar mellan både olika situationer och olika personer. Trots att 

utmaningarna kunde vara många så beskrev man även att det också är utmaningarna som 

gör arbetet mera intressant och roligt.  

 
“Sen är det ju alltid en utmaning med föräldrar och att bemöta dom på ett bra sätt. 

Alla föräldrar är olika föräldrar och alla känner olika och tar det här olika. Så det 

finns många utmaningar med jobbet, men det är också det som gör det så himla 

kul.” 

 

Föräldrarna är i dagens värld så mycket mer medvetna om allt och de kräver även mera 

jämfört med tidigare, vilket av informanterna beskrevs vara en huvudsakligen bra sak. 

Personalen beskrev även att medvetenheten hos föräldrarna även gör att det krävs mer av 

dem som vårdare, vilket kan vara ganska tungt i längden.  

 
“Det är ganska tungt för personalen i dessa dagar för föräldrarna vet så mycket 

mer och de fordrar så mycket mer. Det är ju inte negativt förstås, men det har blivit 

helt annorlunda under mina 30 år i yrket. Det tar ganska mycket på personalen 

eftersom vi måste ge ganska mycket av oss själva.”  

 

Att hålla en tydlig linje mellan det privata livet och arbetet ansågs vara viktigt. 

Vårdpersonalen måste ständigt komma ihåg sin yrkesroll och försökte i vissa situationer 

aktivt göra så att de inte kom alltför nära föräldrarna. Att hålla en viss distans kunde i 

många situationer vara en utmaning. Ibland kunde det kännas som att de ville göra allt för 

familjen, men då var de även tvungna att påminna sig själva om att de skulle fokusera på 

vården av barnet. Att vårda sitt eget mående och privatliv beskrevs också som viktigt.  

 
“Vi har ju också ett civilt liv och det där är vårt arbete. Jag vill åtminstone ha en 

viss distans. Sen blir det ju också lite jobbigare om man inte kan hålla sin egen 

yrkesroll där. För även om man kommer närmare och närmare dom där 

föräldrarna så måste man ju ändå klara av att hålla sin yrkesroll där, man ska nog 

liksom försöka att inte bli för mycket vän med dom. Man kan inte göra allt för dom 

tyvärr, vårt jobb är ju faktiskt att sköta den medicinska vården och omvårdnaden av 

deras barn.” 
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Vissa gånger kunde det för personalen vara svårt att få en bra uppfattning om barnets 

mående när föräldrarna har så stor del i barnets vård. Personalen beskrev att det absolut är 

meningen att föräldrarna ska sköta barnet eftersom det är ju deras barn, men föräldrarnas 

delaktighet ställde även krav på personalen. I och med att personalen har ansvaret för 

barnet så länge familjen är på sjukhuset så upplevdes det som viktigt att de vet hur varje 

barn mår.  

 
“En del föräldrar tar faktiskt över på ett sånt sätt att vi i personalen har jättesvårt 

att komma tillräckligt nära för att kunna bedöma hur barnet mår. Det är ju 

föräldrarnas barn och inte sjukhusets barn, men helt kan vi inte heller släppa dem, i 

och med att det är vi som har ansvaret §så länge de befinner sig på sjukhuset. Allt 

det här ställer helt andra krav på oss i personalen.”  

 

6.4.4 Viktigt med ett gott bemötande 

Till ett gott bemötande hör det till att man som vårdpersonal gratulerade föräldrarna när 

barnet var fött oavsett hur sjukt barnet var eller på vilken plats man var. 

 
“Det som alltid är viktigt, oberoende om det är på förlossningssalen eller nån 

annanstans, så ska man gratulera. Man ska gratulera till den nya babyn. 

Oberoende hur liten eller hur stor, hur sjuk eller hur svag det där barnet är, så ska 

man alltid gratulera. Det är ändå alltid en glad sak att få ett barn. Det hör till ett 

gott bemötande.” 

 

En viktig aspekt i bemötandet var att föräldrarna skulle bemötas individuellt, ingen var den 

andra lik och det behövde personalen ta i beaktande.  

 
“Det viktigaste är nog det att möta dem individuellt.” 

 

I bemötandet är det också viktigt att tänka på vilken nivå föräldrarna är och i vilken 

situation de befinner sig i just nu. Föräldrarna genomgår mycket under sjukhustiden och att 

personalen då försöker hänga med i svängarna och finnas där för dem. 

 
“Det viktigaste tror jag är att man bemöter dom från där dom är…och alltså i 

vilket skede som befinner sig i, dom går ju igenom många kriser under den här 



 33 
perioden och att man försöker hänga med på dom...Och att man verkligen försöker 

få dem att knyta an, så mycket det går.” 

 

6.5 Förbättringsförslag 

Trots att personalen övervägande var stolta över det arbetet de gör och tyckte att det mesta 

fungerade bra på avdelningen, så fanns det också saker de tyckte kunde förbättras. Bland 

annat önskade de mer utbildning i krishantering och stöd. I kategorin hittades tre stycken 

underkategorier. Dessa är: Bemötande och information, Stöd och Kommunikation. 

 

6.5.1 Bemötande och information 

Vårdpersonalen önskade att läkarna skulle ha bättre kontakt med föräldrarna innan födseln, 

i de fall där det är möjligt. Personalen tyckte att det gav mer nytta åt föräldrarna när en 

läkare pratade med dem än när de själva gick och pratade, eftersom de kände att de inte 

alltid hade den rätta kunskapen och tillräckligt bra svar att ge på föräldrarnas frågor. De 

kunde själva berätta för föräldrarnas hur en dag på neonatalavdelningen kan se ut och 

liknande saker, men den medicinska informationen önskade man att läkarna tog allt ansvar 

för.  

 
“Nå i alla fall skulle föräldrarna ha nytta av att läkarna skulle gå mera före den 

här födseln och prata med föräldrarna. När jag t.ex. var och pratade med 

föräldrarna så kände jag att det gav nytta för mig och kanske inte lika mycket nytta 

för föräldrarna, så där skulle jag önska att läkaren skulle vara mera och prata.” 

 

Vårdpersonalen nämnde att de kanske borde bli bättre på att påminna sig själva om att vara 

ödmjuka inför alla möten med nya familjer, oberoende av vilken orsak som familjen kom 

till avdelningen. En förälder som kommer till avdelningen där barnet bara ska sola kan 

vara lika ledsen som en förälder som har ett kritiskt sjukt barn född i vecka 23. Föräldrarna 

kan initialt uppleva samma oro och kris, oberoende vilken prognos deras barn har. 

Personalen beskrev att i och med att de har så mycket kunskap och dessutom möter många 

sjuka eller döende barn, så glömmer de ibland att föräldrarna inte har samma kunskap, 

förståelse och perspektiv som dem själva. Detta kunde ibland medföra att vårdpersonalen 
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inte var lika ödmjuk i mötet med en förälder vars barn exempelvis kommer till avdelningen 

för att sola, eftersom man visste att det läget inte är så allvarligt eller livshotande.  

 
“Det är viktigt som vårdpersonal att tänka på att vi har ju så stor utbredning, att vi 

har ju från v.22-23 upp till fullgångna barn. Det kan vara en v.23 som är kritiskt 

sjuk som kommer och sen kan det vara en familj som får ett barn som bara behöver 

komma hit för att sola. Föräldrarna kan ju uppleva precis samma kris och ångest 

och oro över det här och vara precis lika förstörda. Det tror jag att vi som personal 

behöver bli mer ödmjuka inför. Vi blir lätt så här att det här är ju bara en 

ljusbehandling, liksom vad gråter du för.” 

 

6.5.2 Stöd 

Personalen beskrev att det ibland kunde vara mycket svårt att stödja föräldrarna på bästa 

sätt. En mycket stor andel av föräldrarna upplevde ett trauma i samband med att deras barn 

föddes prematurt. Informanterna beskrev här att de önskade att de skulle få utbildning och 

fortbildning hur trauman kan visa sig, i krisreaktioner och i hur de som vårdare kan stödja 

föräldrarna på bästa sätt. De upplevde att de hade mycket kunskap som de har fått genom 

sina erfarenheter på arbetsplatsen, men de önskade ändå formell utbildning i krishantering.  

 
“Jag skulle önska att vi fick mer utbildning i att stödja. Hur man lyssnar på bästa 

sätt och hur man ska göra för att stödja föräldrar i kris. Det är ju för många man 

möter ett trauma. Man har ju lärt sig mycket genom att bara jobba men det skulle 

vara bra att utbildas i någon slags krishantering.”  

 

I de fall där de själva inte räckte till så önskade vårdarna även att det skulle finnas en 

psykolog stationerad på avdelningen. Föräldrarna har ett otroligt stort stödbehov och 

personalen upplevde att det skulle hjälpa dem mycket om man hade en psykolog som är 

specialiserad på just prematurer och allt vad det innebär. En psykolog har också en helt 

annan utbildning i krishantering och samtalsstöd, vilket gör att de skulle kunna fokusera på 

att stödja föräldrarna på ett helt annat sätt.  

 
“Jag skulle vilja ha en psykolog på avdelningen för de har rätt utbildning och 

kunde ge bättre stöd åt föräldrarna.” 
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6.5.3 Kommunikation 

Vårdpersonalen önskade att de hade mera tid i vardagen på arbetet att diskutera kollegor 

sinsemellan. Det är upplevdes som väldigt viktigt att få ventilera sig ibland och om de 

diskuterade mer så kunde man även lära sig mer av varandra. De som hade arbetat under 

en lång tid upplevde att man förr hade haft mer tid att diskutera med kollegorna, men att 

det hade minskat. Att ta tillbaka muntliga rapporter eller att införa mer arbetshandledning 

var två förslag som gavs för att förbättra detta.  

 
“Dom där rapporterna har ju tidigare alltid varit väldigt lärorika och det har på 

många sätt blivit en sorts arbetshandledning där man har kunnat lära mycket av 

varandra. Just när vi har svåra föräldrar eller föräldrar som man är orolig för, så 

har det varit extra bra att få ventilera det med arbetskamrater. Jag tror idag att det 

skulle kunna vara mycket mer som man har nytta av att diskutera sinsemellan, men 

det lämnar ofta bort på grund av hur rutinerna ser ut. Så jag skulle kanske önska 

att vi hade mer rapporter eller möjligheter till just arbetshandledning.” 

 

Kommunikationen mellan BB och avdelningen kunde bli bättre. Vårdpersonalen var 

medvetna om att mamman kunde vara väldigt orolig på BB. Personalen borde därför bli 

bättre på att ringa till BB och berätta mer om hur barnet mår, för att BB personalen skulle 

förstå situationen bättre och därmed kunna diskutera och lugna föräldrarna.  

 
“Något som skulle kunna förbättras med kommunikation är just när mamman ännu 

är inskriven på BB medan barnet är hos oss. Dom från BB frågar nog ofta och då 

de kommer på besök med mamman till neo så ser dom ju samtidigt lite hur det är 

med barnet. Men där skulle vi också kunna bli bättre på att ringa till BB och 

berätta hur det är med barnet. Mamman är ju ofta väldigt olycklig då hon måste 

vara på en annan avdelning än den som barnet är på och det skulle kanske bli lite 

bättre om vi meddelade mer hur barnet har det och allt sånt.” 

 

7 Diskussion och slutsats 

I nedanstående kapitel presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och slutsats. I 

resultatdiskussionen behandlas resultatet kategori för kategori och speglas mot studiens 

teoretiska utgångspunkter och bakgrund. I metoddiskussionen diskuteras metodvalet och 

skribenterna genomför en kritisk granskning av hur studien genomförts. I slutsatsen 
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framkommer det om skribenterna uppnått sitt syfte och det ges även förslag på vidare 

forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras resultatet skilt för varje huvudkategori. Det resultat som 

fåtts speglas mot den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning, för att kunna visa 

på olika skillnader och likheter.  

 

7.1.1 Att möta föräldrarnas känslor 

I vår studie så framkom det att personalen upplevde att de möter väldigt mycket negativa 

och jobbiga känslor hos föräldrarna. Chock var oftast den första känslan hos föräldrarna 

och i det akuta skedet så var det vanligt att de stängde av sina känslor och inte var 

mottagliga för mycket av det som sas. Rädsla och oro var också vanligt förekommande, 

särskilt då prematurens tillstånd försämrades plötsligt. Många gånger så kände sig 

föräldrarna otillräckliga om de hade barn sedan tidigare och det kunde vara svårt för 

personalen att hjälpa dem med den känslan. Ibland hade föräldrarna så pass mycket känslor 

att vårdpersonalen kunde känna sig otillräckliga med sitt stöd. Känslorna kunde vara som 

en bergochdalbana och personalen delade ofta alla dessa känslorna med föräldrarna. På så 

sätt kom man nära varandra och detta beskrevs av informanterna främst som positivt. 

Stundtals kunde relationen till föräldrarna dock kännas krävande. Wigert, Berg och 

Hellström (2007) kom också fram till att vårdpersonal på neonatalavdelningen ibland kan 

känna sig ambivalenta i hur de ser på föräldrars närvaro på avdelningen, främst på grund 

av att de upplever att det kan vara jobbigt att möta föräldrarnas jobbiga känslor. I mötet 

med föräldrarna behöver vårdarna ofta växla mellan att vara nära och att behålla en viss 

distans, och de har ofta svårigheter att veta hur de ska möta oroliga föräldrar. (Wigert, Berg 

& Hellström 2007)  

 

Trots att många känslor hos föräldrarna var negativa så upplevde personalen även att de 

mötte mycket glädje och tacksamhet. Det kändes värdefullt att skapa en relation till 

familjerna och att få dela dessa fina känslor med dem. Informanterna beskrev även att 

föräldrarna uttryckte sin tacksamhet. Föräldrarna kände stark tillit till att personalen tog 

hand om dem och deras barn, medan personalen även beskrev att de litade på föräldrarna. 
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Berg (2005) beskriver också att både ömsesidighet och tillit är en viktig del i den 

värdighetsbevarande vårdrelationen och att det är en förutsättning för att kunna uppnå 

optimalt vårdande. Då föräldrarna och vårdpersonalen möts på ett bra sätt och visar hänsyn 

till varandra så uppnår man en ömsesidig relation och den resulterar i att föräldrarna kan 

känna både trygghet och tacksamhet. Ett sätt som vårdaren kan skapa denna relation till 

föräldrarna är genom att bekräfta deras känslor. Nära relaterat till ömsesidighet är tillit. 

Vårdpersonalen behöver ha tillit till kvinnan och paret som personer, till deras känslor och 

till deras kompetens som föräldrar. När föräldrarna känner av detta kan de släppa stressen 

och känna tillit till barnmorskan/vårdpersonalen. (Berg, 2005) 

 

7.1.2 Information 

Informanterna beskrev att en mycket viktig del inom vården av prematurer och deras 

familjer är information. Situationen upplevdes ofta som ett trauma för föräldrarna, men 

genom att de fick god och kontinuerlig information så ökade man möjligheten för dem att 

känna trygghet. Informationen skulle vara grundlig, korrekt och omfattande, men den 

behövde också anpassas på ett sådant sätt att föräldrarna kunde förstå. I akuta situationer 

upplevde personalen att det kunde vara svårt att hinna med att informera föräldrarna, men 

man försökte alltid att ta sig tid för samtal, information och möjligheten för föräldrar att 

ställa frågor. Detta eftersom man märkte att bra information ledde till att föräldrarna blev 

lugnare och mådde bättre. Vikten av god information belyses också i Bergs modell (2005). 

Kvinnor och familjer som råkar ut för olika komplikationer i samband med barnafödande 

är oftast i extra stort behov av information och de måste verkligen kunna förlita sig på 

specialistsjukvården. När föräldrarna får kontinuerlig och korrekt information så ökar deras 

chanser att uppleva trygghet. Vårdpersonalen visar respekt mot föräldrarna genom att 

garantera en fortgående dialog och om detta inte uppfylls så kan föräldrarna känna sig 

kränkta. Kontinuerlig information om vad som har hänt och vad som ska hända är viktigt, 

och informationen ska alltid anpassas efter föräldrarnas kunskapsnivå och nuvarande 

situation. Nära relaterat till information är delat ansvar och genom att föräldrarna får god 

information om barnets status så kan de bli mer delaktiga. (Berg, 2005)  

 

Det varierade bland föräldrarna hur mycket kunskap de hade om prematurer. Den chocken 

som föräldrarna upplevde i början av tiden på neonatalavdelningen gjorde också att de ofta 

inte var mottagliga för information. Det var därför viktigt att personalen gav informationen 
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i små portioner, upprepade allting flera gånger och även kontrollerade att informationen 

hade gått fram. Det går inte att veta exakt hur ett barns sjukdomsförlopp kommer att vara 

och därför ansåg informanterna att man endast bör informera om sådant som är aktuellt här 

och nu. Föräldrarna hade ibland en tendens en fokusera lite för mycket på det medicinska 

och då tyckte personalen att det var viktigt att påminna om att deras ansvar inte är det 

medicinska, utan att vara just föräldrar. Genom att ge lagom mycket information och på 

rätt tillfälle så kunde man hjälpa föräldrarna att fokusera på rätt sak. Inga förändringar bör 

dock komma utan att föräldrarna har fått information om dem på förhand. Personalen 

upplevde att det oftast gick bra att ge information till föräldrarna och att göra dem 

delaktiga. Det var dock svårt att ge kontinuerlig information till familjer som man inte 

hade något gemensamt språk med. I dessa fall uppstod det mycket 

kommunikationsproblem som försvårade arbetet och resulterade i att föräldrarna blev mer 

otrygga och inte var delaktiga i vården på samma sätt. Tolk kunde användas för att lösa en 

del kommunikationsproblem, men man hade oftast inte tillgång till tolk i tillräckligt stor 

utsträckning.  

 

Lundqvist och Kleberg (2015) beskriver att prematurfödsel ofta är en traumatisk kris för 

föräldrarna. Ju tidigare barnet föds och ju sjukare barnet är desto starkare och långvarigare 

blir krisreaktionerna. Det är viktigt att personalen ger föräldrarna tid att återhämta sig och 

att informationen som ges anpassas enligt föräldrarnas nuvarande tillstånd. Då föräldrarna 

upplever den första chocken så har de ofta fullt upp att hantera sina egna känslor och då är 

de inte alltid mottagliga för information. I dessa fall är det viktigt att ge information i små 

portioner. (Lundqvist & Kleberg, 2015). Även Johnson och Abraham (2012) betonar 

vikten av god information och de beskriver att informationsutbyte är ett av de 

grundläggande koncepten inom familjecentrerad vård. Att vårdpersonal ger grundläggande 

och opartisk information skapar en trygghet hos föräldrarna och hjälper dem att delta i 

vården. Att vårdpersonalen är transparenta i sin kommunikation hjälper föräldrarna att göra 

informerade beslut. (Johnson & Abraham, 2012) 

 

7.1.3 Att stödja föräldrarna 

I resultatet framkom det att vårdpersonalen upplever att en stor del av deras arbete innebär 

att stödja föräldrarna på olika sätt. Föräldrarna befann sig i en krissituation och hade ett 

stort behov av samtal och psykologiskt stöd. Personalen fick ofta agera psykologer till 



 39 

föräldrarna eftersom de var på plats då föräldrarna plötsligt fick ett behov att prata eller 

avreagera sig. Att stödja föräldrarna emotionellt upplevdes ofta som svårt och personalen 

beskrev att det var särskilt tungt att möta föräldrarna i samband med dödsfall. De kände att 

de inte hade varken kunskap eller utbildning så att det räckte för att hjälpa alla föräldrar på 

ett optimalt sätt. I vissa fall räckte tiden och energin inte till för att vara ett stöd till 

föräldrarna samtidigt som de gjorde sina övriga arbetsuppgifter. Trots att personalen inte 

alltid visste hur de bäst kunde hjälpa så upplevde de att det var mycket viktigt att fråga 

föräldrarna hur de mår och visa att man har sett dem. När de som vårdare inte räckte till 

som stödperson för föräldrarna så var det viktigt att det fanns en psykolog eller terapeut att 

hänvisa till. Personalen försökte också att involvera föräldrarnas vänner och anhöriga så att 

de kan hjälpa till att stötta familjen. Det framkom också att personalen anser att det är 

viktigt att föräldrarna är involverade i allt som har med deras barn att göra. De beskrev att 

man gör flera olika saker för att göra föräldrarna mer delaktiga. Exempel på detta är att 

planera dagen tillsammans med familjerna och att föräldrarna får säga sina åsikter innan 

beslut tas.  

 

I en studie gjord av Wigert, Berg och Hellström (2007) undersökte man hur vårdpersonal 

upplever föräldrars närvaro på avdelningen och kom fram till liknande resultat. Att arbeta 

så pass nära föräldrarna kan ge energi ibland, men det kan också ofta vara tidskrävande. 

Vissa föräldrar behöver väldigt mycket stöd för att kunna vara närvarande på avdelningen 

och ibland kan det vara svårt för personalen att tillmötesgå det. Vårdarna upplever många 

gånger att de saknar tillräcklig kunskap för att möta människor i kris på ett bra sätt, vilket 

leder till att de ibland får en undvikande attityd till föräldrarna. Att möta föräldrar till ett 

allvarligt sjukt barn upplevs som särskilt svårt. Personalen på avdelningen önskar att de 

skulle få skolning och riktlinjer i hur man stödjer familjer som genomgår en krissituation 

och hur man på bästa sätt kan involvera föräldrarna i vården. (Wigert, Berg & Hellström 

2007). För att garanterat att föräldrar får vara så delaktiga som möjligt så utvecklades 

familjecentrerad vård, Commitee on hospital care (2003) beskriver konceptet som ett sätt 

att involvera hela familjen i vården och säkerställa bästa möjliga vårdresultat. Varje familj 

ska bemötas individuellt och man ska ta hänsyn till enskilda familjers värderingar. 

Familjerna ska garanteras både fysiskt, emotionellt och socialt stöd. Vårdpersonal såg 

också fördelar med att införa detta arbetssätt eftersom det gav dem en möjlighet att få en 

bra kontakt med föräldrarna. (Commitee on hospital care, 2003) 
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Resultat av vår studie visade att personalen värdesatte att stärka anknytningen mellan 

föräldrarna och deras prematur. För att tidigt skapa ett band mellan dem och underlätta för 

föräldrarna att knyta an till barnet så brukade personalen uppmuntra dem att röra barnet 

och ta foton direkt efter födseln. Så fort som var var möjligt så brukade man också se till 

att föräldrarna fick ha sitt barn hud mot hud och öva på att byta blöja, sondmata eller göra 

någon annan omvårdnad. Något annat som personalen beskrev kunde främja anknytningen 

var att prata med föräldrarna om deras känslor och om barnet på olika sätt. Ibland 

fokuserade föräldrarna ofrivilligt väldigt mycket på sjukdomar och maskiner, men genom 

att personalen uppmuntrade dem att se själva barnet så kunde anknytningen stärkas. 

Kearvell och Grant (2010) betonar också att vårdpersonalen har en viktig roll i att stötta 

anknytningen mellan föräldrarna och barnet. Det bästa sättet man kan göra detta på är att 

uppmuntra till och göra det möjligt för familjerna att använda sig av kängurumetoden. För 

att hud mot hud-kontakten ska bli så bra som möjligt så är det viktigt att föräldrarna får 

information om metodens goda effekter och hur de ska göra för att hålla i sina barn 

(Kearvell & Grant, 2010). Även Roller (2005) tar upp anknytning som en viktig faktor för 

både föräldrarna och barnets mående. Föräldrarnas trygghet stärks ju mer de får sköta sina 

barn och ju fler gånger de har haft barnet i hud mot hud-kontakt. Föräldrarnas 

självförtroende ökar också om de känner av att personalen stöttar dem och då ökar deras 

vilja att vara delaktiga, vilket i sin tur inverkar positivt på prematuren. (Roller, 2005) 

 

I vårt material kom det även fram att amningshandledning var en viktig del av arbetet då 

barnen växte och amning blev aktuellt. Att amma de mycket tidiga prematurerna var ofta 

väldigt krävande och tog lång tid att komma igång. Då var det viktigt att personalen fanns 

tillgängliga för stöd, hjälp och handledning. Det var också nödvändigt att påminna 

framförallt mammorna om att det är naturligt att det är svårt och att de inte ska jämföra sig 

med andra. Informanterna gav dock inte amning ett så stort fokus under intervjuerna. 

Nyqvist med flera (2015) å andra sidan beskriver amningen som en mycket viktig del för 

prematuren och dess föräldrar. Enligt WHOs uppdaterade riktlinjer för 

neonatalavdelningen så bör amning värdesättas och det är nödvändigt att det finns ett 

tydligt program som är anpassat för just prematurer och sjuka nyfödda. Förutom de 

utökade 10 stegen till en lyckad amning så la man även till tre bärande riktlinjer. 

Personalen bör fokusera på varje enskild mamma och hennes situation, avdelningen ska ha 

ett familjecentrerat arbetssätt och hela sjukvårdskedjan bör garantera kontinuitet för 

familjen. För att stödja mammorna på bästa sätt med amningen så är det viktigaste att ta 

hänsyn till mammans individuella situation och låta henne berätta om sin oro för 
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amningen. Det är viktigt att vårdpersonal får särskild utbildning i handmjölkning, 

koppmatning och amning för prematurer, för att sedan kunna föra vidare denna kunskap till 

mammorna. Att hjälpa mammorna att hålla igång mjölkproduktionen om de inte kan amma 

direkt och att möjliggör känguruvård är två andra saker som nämns som viktigt. (Nyqvist 

et.al, 2015) 

 

7.1.4 Upplevelse av det egna arbetet 

Vårt material visade tydligt på att informanterna var väldigt nöjda med sitt yrke och stolta 

över det arbete som de gör. De upplevde att vården ständigt utvecklas och kände sig glada 

över att de kunde vara med att bidra till detta. Sedan ett familjecentrerat synsätt infördes på 

avdelningen så tyckte de att vården hade blivit bättre. Yrkesstolthet genomsyrade hela 

deras berättelser kring arbetet på avdelningen. Yrket innebar en blandning av att vårda 

barnet, sköta det tekniska och stödja föräldrarna på olika sätt. Att vårdpersonalen aldrig 

visste hur en arbetsdag skulle se ut beskrevs som en charm. Sammanhållningen i 

personalgruppen var god och informanterna ansåg att deras kollegor var jätteviktiga för att 

de skulle kunna diskutera olika saker som hade med arbetet att göra. I en studie av Balbino 

(2016) framkom det också att vårdpersonalen var mycket nöjda med sitt arbete och att de 

ansåg att familjecentrerad vård hade goda effekter på vården på neonatalavdelningen. 

Personalen upplevde att de själva fick en mer förstående attityd till det som föräldrarna 

upplever under sjukhustiden och att stödåtgärderna till föräldrarna utvecklades på ett bättre 

sätt efter att de hade blivit skolade i det familjecentrerade konceptet. Vårdarna blev bättre 

på att ta med föräldrarna i den dagliga skötseln av barnet, att uppmärksamma t.ex. även 

syskon, att se till att familjen fick närvara på olika undersökningar av barnet och att 

garantera att familjen fick det stöd som de behövde. (Balbino, 2016) 

 

Våra informanter berättade även mycket om att det fanns utmaningar med deras arbete. 

Även om vårdpersonalen var överens om att familjerna är en otrolig viktig del på 

avdelningen så beskrevs även kontakten med föräldrarna som det allra svåraste med deras 

jobb. Alla anhöriga på avdelningen reagerade på olika sätt, var olika som personer och 

behöver olika former av stöd, men personalen upplevde att det kunde vara väldigt svårt att 

tillmötesgå detta på bästa sätt. Ibland kunde det exempelvis vara väldigt utmanande att 

förstå vilken hjälp en viss pappa önskade eller hur de skulle stödja en viss mamma då hon 

var ledsen på bästa sätt. I vissa fall å andra sidan så ansåg personalen att de kunde se på 
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föräldrarna att de behövde komma bort från avdelningen en stund, men så visste de inte hur 

de skulle förmedla det eller så förstod inte föräldrarna när personalen försökte prata med 

dem. En annan utmaning med föräldrarna ansågs vara att dagens föräldrar är väldigt 

pålästa om man jämför med för några år sedan. Detta var bra på många sätt, men det 

ställde också höga krav på personalen och kunde vara krävande i längden. Att hålla en viss 

distans kunde ibland vara svårt, men personalen var tvungna att värdesätta sitt eget mående 

också.  

 

I resultatet så kom det fram att vårdpersonalen anser att ett gott bemötande är bland det 

allra viktigaste i deras arbete. Föräldrarna genomgick mycket känslomässigt under tiden på 

avdelningen och det var viktigt att vårdpersonalen anpassade sitt bemötande enligt vilken 

situation föräldrarna befann sig i just nu. En nödvändig aspekt att ta hänsyn till var att alla 

är olika och därför borde bemötandet vara individuellt. Något inom bemötande som 

informanterna beskrev att man ofta inte tänker på är att det är otroligt viktigt att alltid 

gratulera föräldrarna efter förlossningen, även om barnet är sjukt och väldigt förtidigt fött. 

Berg (2005) beskriver också i sin modell att barnmorskan eller vårdpersonalens uppgift är 

att bevara det som är naturligt, fast situationen i sig för med sig mycket komplikationer. 

Deras uppgift blir att utforma vården så att det naturliga och normala främjas, samtidigt 

som prematuren får all nödvändig behandling. De har också en tilltro till att föräldrarna ska 

utveckla ett tryggt föräldraskap. Känslighet för det genuina handlar också om att 

personalen ska vara öppen och känslig för varje familjs personligheter och önskemål. Ett 

stort ansvar för vårdpersonalen är att ge stöd till föräldraskapet oavsett situation. 

Exempelvis att se till att föräldrarna och barnet får vara fysiskt nära varandra är väldigt 

viktigt för att stimulera moderskänslor och anknytningen. (Berg, 2005)  

 

7.1.5 Förbättringsförslag 

Informanterna var övervägande mycket stolta över det arbete som de gör och tyckte att det 

mesta fungerade bra på avdelningen. De upplevde att de hade goda kunskaper kring 

prematurer och kände sig för det mesta trygga i sitt arbete. Att arbeta familjecentrerat 

kändes naturligt för dem och de tyckte om att även få arbeta tillsammans med prematurens 

familj. Dock fanns det även många utmaningar med kontakten med föräldrarna och 

informanterna kunde ge flera exempel på hur de ansåg att verksamheten skulle kunna 

förbättras. I de fall som det är möjligt så önskade personalen att läkarna skulle bli bättre på 
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att samtala med föräldrarna både före barnets födelse och precis efteråt. Angående sin egen 

insats så var de medvetna om att de borde vara ännu mer ödmjuka inför att föräldrarna inte 

har samma kunskap och förståelse som de själva och därför bli bättre på att informera 

föräldrarna utifrån deras situation. Trots att personalens kunskap om det medicinska och 

omvårdnaden, så ansåg personalen att de hade alldeles för lite kunskap kring krishantering 

och att stödja föräldrarna emotionellt. De som hade arbetat många år upplevde att de hade 

lärt sig mycket genom det praktiska arbetet, men de önskade ändå att de skulle få 

utbildning i hur man ska stödja föräldrarna på bästa sätt. I de fall då de själva inte räckte 

till som stöd så önskade de även att det skulle finnas en psykolog på avdelningen. Ett annat 

förslag som kom upp kring just personalens kunskap är att de önskade att de skulle få mer 

tid för rapporter, att diskutera sinsemellan i arbetsgruppen och arbetshandledning. Många 

situationer i vardagen kunde upplevas som väldigt svåra och därför önskade man att man 

skulle ha gott om tid att reflektera över dessa situationer tillsammans med kollegor, för att 

på så sätt öka sin kunskap och göra det lättare att möta liknande situationer i framtiden.  

 

Informanternas önskan om att bredda sina kunskaper är i allra högsta grad relevanta för att 

de ska kunna göra ett bra jobb i att möta, stödja och vårda familjerna på 

neonatalavdelningen. Vikten av bred kunskap belyses också av Berg (2005) som anser att 

barnmorskans eller vårdpersonalens kunskap är en mycket viktig del i vården av 

högriskföderskor och deras familjer. Det är viktigt att alla delarna av en vårdares kunskap 

är djupt rotad i henne, på så vis är kunskapen förkroppsligad. Vårdaren blir sin kunskap 

och hennes kunskap lever i alla hennes sinnen. För att kunskapen ska kunna räknas som 

förkroppsligad så behöver vårdaren vara äkta och våga öppna sig för familjen man vårdar. 

Genom att vara närvarande och hela tiden berätta vad man gör och varför så kan man 

förmedla en trygghet till den oroliga familjen. För att kunna vårda en familj på bästa sätt så 

behöver vårdaren även ha god teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap om olika 

komplikationer, behandlingar, krisreaktioner m.m. Dessa former av kunskap ger vårdaren 

en yrkesmässig säkerhet och den stärks genom att vårdaren upplever samma situationer 

många gånger under yrkeslivet. En intuitiv kunskap kommer när vårdaren gång på gång är 

med om olika situationer i vårdandet av familjer på avdelningen. Intuition är viktigt för att 

förstå och kunna avgöra en familjs tillstånd och behov. Den intuitiva kunskapen är inget 

som man kan läsa sig till utan den kommer i takt med erfarenheten. En reflektiv kunskap 

behövs också, d.v.s. förmåga att kunna reflektera över hur t.ex. en viss situation ska 

handläggas eller över något som hänt och kanske inte gick så bra. Dessa reflektioner bör 
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ske både inom en själv och mellan kollegorna på avdelningen. Reflektion tillsammans med 

kollegor fungerar som vägledning och leder till ökad kunskap och säkerhet. (Berg, 2005) 

 

7.2 Metoddiskussion 

I detta kapitel kommer innehållet i denna studie att granskas kritiskt enligt Henricsons 

(2017) modell. Syftet med vårt utvecklingsarbete är att beskriva vilka erfarenheter 

barnmorskor och annan vårdpersonal har av att möta och stödja prematurföräldrar under 

tiden på neonatalavdelningen. Syftet är också att förstå hur vårdpersonalen upplever sin 

yrkesroll. Detta gör vi som ett komplement till vårt redan genomförda examensarbete om 

föräldrars upplevelser av att få en prematur. Vi valde att göra vår studie utgående från en 

kvalitativ metod och vi utförde semistrukturerade intervjuer för att få svar på våra 

frågeställningar. Sedan gjordes en innehållsanalys med induktiv ansats. (Henricson, 2017) 

 

Vid urvalet av informanter valde vi vårdpersonal som jobbade både i Sverige och Finland 

för att få ett bredare perspektiv på vårt arbete och resultat. Alla våra informanter var 

svenskspråkiga och anledningen till att vi valde detta var att våra kunskaper i andra språk 

inte räcker till för att genomföra en bra intervju. Med tanke på arbetets omfattning ansåg vi 

att 5-6 informanter vore ett lämpligt antal, slutligen blev det att vi intervjuade 5st. 

Informanterna var både kvinnor och män, de arbetade på centralsjukhus och 

universitetssjukhus, och arbetserfarenheten med prematurer var allt mellan 5-20år. I vårt 

utvecklingsarbete använde vi oss av samma metod och innehållsanalys som i vårt 

examensarbete så därför har vi valt att inte detaljerat beskriva vad kvalitativ metod, 

semistrukturerade intervjuer och induktiv ansats innebär. Vid vidare information kring 

metoden hänvisas ni till vårt examensarbete “Du, mitt lilla mirakel”, (Andersson, Backfält 

och Nybacka, 2018, 62-64).  

 

Med vårt syfte i åtanke så ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var den mest lämpade 

datainsamlingsmetoden, eftersom detta resulterade i att de fick berätta fritt om sina 

erfarenheter. En kvantitativ metod med t.ex. enkäter hade inte varit lika optimalt, eftersom 

det hade gett oss ett väsentligt smalare resultat. Kvalitativ metod med fokusgrupper som 

datainsamling hade varit en möjlighet, men det hade blivit svårare att genomföra p.g.a. att 

informanterna befann sig i två olika länder. Även i utvecklingsarbetet använde vi oss av 

bekvämlighetsurval och målinriktat urval då vi valde våra informanter. Det var nödvändigt 
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att informanterna passade in på de kriterier vi hade, men i övrigt så tog vi med de första 

informanterna som kontaktade oss. 5 stycken informanter räckte för arbetets omfattning, 

men för att få ett mer trovärdigt resultat så borde vi ha haft minst 10 stycken informanter. 

De vi intervjuade arbetade som sjuksköterskor eller undersköterskor/närvårdare. I våra 

kriterier framkom det även att vi accepterade informanter som arbetade som barnmorskor 

och hälsovårdare, men inga personer från dessa yrkesgrupper kontaktade oss. I och med att 

alla ovanstående yrkesgrupper möter prematurföräldrar i sitt arbete så ansåg vi att de kunde 

besvara vårt syfte lika bra. Med facit i hand så ansåg vi även att informanter med olika 

yrken gav oss ett bredare resultat.  

 

Intervjuerna till vårt utvecklingsarbete utfördes personligen eller via videosamtal. I mån av 

möjlighet så fick informanterna själva bestämma platsen, men på grund av stora fysiska 

avstånd till flera informanter så genomfördes de flesta intervjuerna via videosamtal. Vi 

ansåg att det mest optimala troligen hade varit att genomföra intervjuerna personligen, men 

detta var som sagt inte möjligt. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 minuter och 

1,5 timme. Detta berodde främst på att informanterna var olika som personer, men alla 

intervjuer gav oss ungefär lika mycket användbart material. Precis som i examensarbetet så 

gjorde vi så att en av oss höll i intervjun, medan de andra endast lyssnade. Detta gjorde vi 

eftersom vi ansåg att det fungerade bra i vårt tidigare arbete. Då vi skulle analysera vårt 

resultat så började vi med att transkribera alla intervjuerna och sedan läste vi i tur och 

ordning igenom det transkriberade materialet. Då vi analyserade så kändes det som att 

materialet var av lämplig storlek, vilket ledde till att vi fick med det väsentliga. Vi ansåg 

att Bergs modell var lämplig som utgångspunkt eftersom den passade bra in på vårt syfte. 

Vi upplevde det som lätt att jämföra modellen med vårt resultat och hittade främst saker 

som stämde överens mellan dem.  

 

7.3 Slutsats 

Vårt syfte kretsade kring två frågeställningar, vilka var att beskriva vilka erfarenheter 

vårdpersonalen har av att möta och stödja föräldrar som har fått en prematur och vad 

vårdpersonalen anser är viktigt i deras yrkesroll och i mötet med föräldrarna på 

neonatalavdelningen. Vi lyckades besvara frågorna i vårt utvecklingsarbete. Materialet vi 

fick in var rikt och omfattande, men för att få ett mera trovärdigt resultat skulle vi 

eventuellt behövt några fler informanter. Med tanke på att detta var ett mindre arbete så 
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ansåg dock vi att fem informanter räckte. Vi valde att skriva om detta ämne eftersom det i 

vårt examensarbete lämnade en frågeställning som vi gärna ville få svar på; “Slutsatsen vi 

drar idag av vårt resultat i examensarbetet är att vården av prematurer är väldigt bra men 

att bemötandet av föräldrarna och kommunikationen skulle kunna förbättras. Frågan är 

hur?” (Andersson, Backfält och Nybacka. 2018).  

 

Vi har fått några svar på saker som kunde förbättras inom kommunikation och bemötande. 

På de flesta rådgivningar och kurser i föräldraförberedelse är det ingen som nämner var 

barnet kan hamna ifall barnet skulle födas för tidigt. Alla som jobbade på 

neonatalavdelningen tyckte att det vore bra om man åtminstone nämnde 

neonatalavdelningen och lite vad det innebär att få en prematur. Vårdpersonalen önskade 

också att läkare skulle ha en bättre kontakt till föräldrarna så länge de ännu är på 

förlossningssalen, så att föräldrarna hinner få tillräcklig information före barnet är fött. 

Vårdpersonalen önskade också att få mera utbildning i hur man ska prata med föräldrar och 

vårda föräldrarnas psykiska mående. De önskade även att det fanns mera tid att kunna 

diskutera med kollegorna, för att man skulle kunna lära sig mer och på så sätt ge bättre stöd 

till föräldrarna. 

 

Det som förvånade oss i resultatet var att vårdpersonalen sist och slutligen förstod 

föräldrarna väldigt bra, de visste väldigt ofta hur föräldrarna kände sig just i det läge där de 

befann sig just då. Resultaten var också väldigt lika varann i examensarbetet och 

utvecklingsarbetet, vilket vi även hade förväntat oss att det skulle vara. Genom detta så kan 

man konstatera att våra två arbeten kompletterar varandra på ett bra sätt. De gånger 

föräldrarna upplevde något negativt så kan man undra vad de berodde på. Berodde det på 

missförstånd, att de inte var mottagliga, att fokuset bara låg på barnet eller var det tidsbrist 

från vårdpersonalens sida? Dessa frågeställningar går inte att besvara trots att båda våra 

arbeten fick ett mycket omfattande resultat och orsakerna kan därför bara spekuleras i. 

Vårdpersonalen var även väldigt stolta över sin yrkesroll och de kände sig viktiga.  

 

Vi har lärt oss mycket av att ha gjort det här arbetet och kommer ha mycket nytta av det i 

vårt framtida yrke eftersom vi vet bättre hur föräldrar kan känna sig och hur 

vårdpersonalen tänker. Vi vill även förmedla kunskapen och resultaten från vår studie 

vidare åt både vårdstuderande och vårdpersonal. Genom vår studie får personalen respons 

över eventuella förbättringar som kan genomföras, men även på sådant som redan fungerar 

bra. De får även tips på saker som är bra att tänka på i arbetet när de möter föräldrar.  
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Bilaga 1 

Marie Bergs modell 
 

 
 
(Berg, 2005)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

10 steg till en lyckad amning 
 

Personalen inom mödrarådgivning, förlossningsvård, BB och barnrådgivning bör: 

1. a) Garantera att man följer WHOs internationella kod om marknadsföring av 

modersmjölkersättning, tilläggsmjölk, nappflaskor och andra hjälpmedel som 

begränsar amning. 

b) Följa ett skriftligt handlingsprogram för amning som all personal och föräldrar är 

medvetna om. 

c) Se till att resultat statistikförs och dokumenteras löpande.  

2. Ha de kunskaper, kompetenser och färdigheter som behövs för att följa 

handlingsprogrammet för amning. 

3. Informera alla blivande mammor/föräldrar under graviditeten om fördelarna med 

att amma och hur man kommer igång med och upprätthåller amningen. 

4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos 

mamman under minst en timme och garantera att hud mot hud kontakten inte 

arbryts. Personalen bör också uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till 

när barnet är redo att bli ammat och erbjuda stöd i den första amningen.  

5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de 

måste vara åtskilda från sina barn. Mammor informeras också om hur de vanligaste 

amningsproblemen sköts.  

6. Inte ge nyfödda barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt 

motiverat. 

7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans 

dygnet runt. 

8. Stödja mamman i att lära känna sitt barns hungersignaler och uppmuntra henne att 

amma så ofta barnet vill. 

9. Informera familjerna om användningen av och risken med nappar och nappflaskor.  

10. Informera mammor/föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få 

hjälp vid amningspolikliniker och barnrådgivning, och koordinera utskrivningen så 

att de får tillgång till fortsatt stöd.  

 

(WHO, 2018) 

 



Bilaga 3 

Utökade 10 steg till en lyckad amning  

 
Personalen på neonatalavdelningen bör:  

1. Följa ett skriftligt handlingsprogram för amning som all personal och föräldrar är 

medvetna om. 

2. Utbilda all personal i den specifika kunskapen och färdigheterna som krävs för att 

kunna implementera detta program.  

3. Informera alla hospitaliserade mammor som riskerar att få ett förtidigt fött eller 

sjukt barn om fördelarna med att amma och hur man kommer igång med och 

upprätthåller amningen. 

4. Uppmuntra till tidig, kontinuerlig och långvarig hud mot hud kontakt/känguruvård 

mellan föräldrarna och barnet.  

5. Visa mammor hur de kan initiera och upprätthålla sin mjölkproduktion, för att 

kunna möjliggöra amning då barnets tillstånd är stabilt.  

6. Inte ge nyfödda/lindrigt prematura barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är 

medicinskt motiverat. 

7. Göra det möjligt för mammor och barn att vara tillsammans dygnet runt.  

8. Uppmuntra till helamning omgående eller, när det krävs, delamning under som en 

övergångsstrategi för förtidigt födda eller sjuka barn.  

9. När ett barn av medicinska skäl behöver få ersättning så bör man använda andra 

matningsalternativ än nappflaska, åtminstone tills amningen är väl etablerad. Napp 

och bröstgummi bör endast användas då det finns en tydligt motiverad orsak.  

10. Innan utskrivning så bör man förbereda föräldrarna på en fortsatt amning och när 

de skrivs ut så ska man garantera att de har tillgång till stöd/hjälp via sjukhuset, 

rådgivning och stödgrupper.  

 

(Nyqvist et.al, 2015) 

 
 
 
 
 



Bilaga 4 

Information om vår intervjustudie angående vårdpersonals 
erfarenheter av att möta prematurföräldrar 
 
Vi är tre stycken tjejer som studerar vårt fjärde år på barnmorskeutbildningen vid Novia i 
Vasa och i utbildningen ingår det att skriva ett utvecklingsarbete. Syftet med vårt 
utvecklingsarbete är att beskriva vilka erfarenheter barnmorskor och annan vårdpersonal 
har av att möta prematurföräldrar under tiden på neonatalavdelningen. Syftet är också att 
förstå hur vårdpersonalen upplever sin yrkesroll. Vi vill också veta vad eventuella brister 
inom prematurvården beror på och hur vårdpersonalen anser att prematurvården skulle 
kunna förbättras. Detta gör vi som ett komplement till vårt redan genomförda 
examensarbete om föräldrars upplevelser av att få en prematur. Vi vill öka vår egen 
kunskap om ämnet och även förmedla kunskapen vidare till vårdstuderande. 
 
I och med vårt utvecklingsarbete så är vi intresserade av att komma i kontakt med 
barnmorskor eller annan vårdpersonal som arbetar på intensivvårdsavdelningen för 
nyfödda. Ert deltagande är värdefullt för oss. Datainsamlingen sker genom 
semistrukturerade intervjuer som beräknas ta ca 30-60 minuter. Intervjuerna sker på 
svenska och kravet för att delta blir därmed att Du som medverkar har tillräckligt goda 
kunskaper i svenska för att kunna genomföra detta. Hur länge du har arbetat på 
barnavdelningen är ej relevant, så länge du tror dig kunna svara på våra frågor. Platsen för 
intervjun sker enligt överenskommelse på din arbetsplats, i ditt hem, på annan plats eller 
via videosamtal. Intervjuplatsen ska kännas bekväm för dig. Intervjuerna kommer att 
spelas in, för att sedan transkriberas. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på 
ett sådant sätt att ingen annan än vi som intervjuar kan komma åt det. Material förstörs 
sedan då utvecklingsarbetet är presenterat. Det som sägs under intervjuerna förblir 
anonymt. Citat från intervjuerna kommer att användas men dessa kan inte kopplas till en 
enskild person. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan att behöva ange ett skäl eller motivera varför. Innan intervjuerna påbörjas så får du 
information om studien och har möjlighet att ställa frågor. Därefter får du underteckna en 
samtyckesblankett.  
 
Om du har frågor eller önskar ytterligare information om studien är du välkommen att 
kontakta någon av oss. Vi nås på telefon eller mail. Examensarbetet skrivs under 
handledning av Eva Matintupa. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta henne på 
mail: eva.matintupa@novia.fi 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Andersson                        Martina Backfält                            Nadja Nybacka  
emelie.andersson@edu.novia.fi             martina.backfalt@edu.novia.fi                 nadja.nybacka@edu.novia.fi 
040-7347271                                040-9629312                                  040-8362262   
 
 



Bilaga 5 

Samtycke 

 
Jag har tackat JA till att delta i Anderssons, Backfälts och Nybackas 

intervjustudie. Jag har tagit del av medskickad information angående studien 

om vårdpersonals erfarenheter av att möta prematurföräldrar. Jag har på 

förhand fått ta del av de frågor som intervjun byggs upp kring. Jag är 

medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att 

behöva motivera varför. Jag har även fått information om vart jag ska vända 

mig med eventuella frågor och synpunkter kring studien.  

 

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien  

 

 

Underskrift:                

______________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________________________________ 

 

Ort och datum:           

______________________________________________ 

 

 

 

 
Med vänliga hälsningar 

 

Emelie Andersson                        Martina Backfält                            Nadja Nybacka  
emelie.andersson@edu.novia.fi             martina.backfalt@edu.novia.fi                 nadja.nybacka@edu.novia.fi 

040-7347271                                040-9629312                                  040-8362262  



Bilaga 6 

Intervjuguide 
 

1. Var jobbar du? Hur länge har du jobbat?  

 

2. Hur bemöter du en ny familj på neonatalavdelningen? Vilken information ger du 

till föräldrarna om prematurvård, det enskilda barnets status och prematurer 

rent allmänt?  

a) Har föräldrar generellt mycket information sedan tidigare och upplever du 

att de är mottagliga för den informationen de får?  

 

3. I ditt arbete, vilka känslor möter du hos föräldrarna under tiden de spenderar på 

neonatalavdelningen? 

a) Hur gör ni för att stödja det emotionella? 

 

4. Hur gör du för att främja anknytningen mellan föräldrarna och prematuren? 

 

5. Känner du att du har tillräcklig kunskap för att kunna möta och stödja föräldrar 

på neonatalavdelningen? Ge exempel. 

a) Upplever du att det finns språk- och kommunikationsbrister inom 

prematurvården? 

 

6. Hur gör ni här på avdelningen för att arbeta enligt konceptet familjecentrerad 

vård?  

a) Kängurumetoden?  

b) NIDCAP?  

c) WHOs baby-friendly hospital initiative? 

 

7. Hur upplever du din yrkesroll och vad anser du är det viktigaste för 

vårdpersonalen att tänka på i mötet med prematurföräldrar?  

a) Finns det något inom bemötande, stöd och kommunikation som du tycker 

skulle kunna förbättras? 

b)  Vad anser du som det mest utmanande i ditt arbete?  
 

 



Bilaga 7 

Resultat av studien 

Huvudkategori Underkategori 

Att möta föräldrarnas känslor Svårt att bemöta negativa känslor 

Tacksamhet över att få dela de positiva 

stunderna. 

Information Kommunikationsbrister 

Användning av tolk 

Små portioner 

Fokus på rätt saker 

Viktigt med information 

Inte alltid mottagliga 

Goda kunskaper hos föräldrarna 

Ingen tidigare kunskap 

Att stödja föräldrarna  Att vara föräldrarnas psykologiska stöd 

Hitta andra former av stöd 

Ge stöd i amning 

Stödja och främja anknytning 

Involvera föräldrarna i vården 

Upplevelse av det egna arbetet Yrkesstolthet 

Bra kollegor 

Utmaningar med arbetet 

Viktigt med ett gott bemötande 



Bilaga 7 

Förbättringsförslag Bemötande och information 

Stöd 

Kommunikation 

 


