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Sammanfattning På sjukhus i Sverige arbetar sjuksköterskor på 

neonatalavdelningar med att ta hand om de allra minsta 
barnen och deras speciella behov. Barnen är i behov av 
specialistsjukvård, ibland intensivvårdskrävande med 
högteknologisk utrustning, samtidigt som de behöver påbörja 
den viktiga anknytningen till sin familj. Sjuksköterskor 
behöver specialkompetens för att arbeta i den krävande 
vårdmiljön, där de skall ta hand om ett vårdkrävande barn 
samt familjen till barnet och arbeta familjecentrerat. Syftet 
med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att 
arbeta med familjecentrerad neonatalvård. 
Fokusgruppsintervjuer genomfördes som senare analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras i fyra 
kategorier ” familjen i centrum”, ”sjuksköterskans roll”, 
”sjuksköterskans inställning” och ”miljöns betydelse”. Av 
resultatet framkom att familjecentrerad neonatalvård ställer 
höga krav på personalen som arbetar där samt att miljöns 
utformning är av betydelse. Personalen måste vara lyhörd för 
såväl barnets behov som föräldrarnas, i en vårdmiljö som inte 
alltid är ändamålsenligt utformad. I framtida utbyggnad av 
familjecentrerad neonatalvård är det önskvärt att ta del av den 
erfarenhet som finns bland så väl sjuksköterskor som 
föräldrar för att få framtidens familjecentrerade neonatalvård 
så god som möjligt.   
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Abstract At hospitals in Sweden, nurses are working in neonatal units 

caring for the youngest infants and their special needs. The 
infants are in need of specialist care, sometimes even 
intensive care with high technology equipment, at the same 
time the infants needs to start improve the important 
connection to his family. The nurses needs specialized skills 
to be able to work in these demanding healthcare 
environment. They are supposed to take care of infants with 
special needs, care for the family and do this with focus on 
family centered care. The aim of this study was to illuminate 
nurses ‘experiences of working at neonatal care units 
engaged to family centered care. The interviews were 
conducted in focus groups. They were subsequently analyzed 
by qualitative content analysis. The results are presented in 
four categories “the family in the center”, “nurses´ role”, 
“nurses´ attitude” and “importance of the environment”. The 
result showed that it requires a lot from the nurses, but also 
from the environment that prevails. The nurses need to be 
responsive as well to the needs of the infant as to the family’s 
needs, in an environment which is not always made for its 
intended use. In future expansion of family centered neonatal 
care units, it´s desirable to take advantage of the experiences 
that exists among nurses as well as parents, to make the 
future family centered neonatal care units as good as 
possible.  
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Inledning 

Varje år föds omkring 110 000 barn i Sverige (Statistiska Central Byrån [SCB], 2013), 
av dessa vårdas omkring 10 000 barn (Jackson & Wigert, 2013a) på någon av landets 36 
neonatalavdelningar (Peri Natalt Qualitetsregister, 2012). De vanligaste orsakerna till att 
barn vårdas på neonatalavdelning är prematuritet (partus innan graviditetsvecka 37), 
andningsproblem och infektion. Vårdtiden kan variera från några timmar till flera 
månader (Jackson & Wigert, 2013a).  
 
Barn som vårdas på en neonatalavdelning är i behov av avancerad sjukvård samtidigt 
som de behöver sina föräldrars närhet för att kunna påbörja den viktiga anknytningen 
(Philip, 2005; Solhaug, Torunn Bjørk & Pettersen Sandtrø, 2010). För att kunna vårda 
barnet på bästa möjliga vis behövs specialutbildad personal samt avancerad 
medicinteknisk utrustning, som ska kunna användas i en miljö där det råder lugn och ro, 
samt med föräldrarna närvarande (ibid). 
 
Familjecentrerad vård ställer höga krav på den personal som arbetar där men även på 
lokalers utformning (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013). Sjuksköterskor har ett stort 
ansvar gentemot barnet och dess omvårdnad, hantering av medicinteknisk apparatur 
samtidigt som sjuksköterskan ska undervisa föräldrar i hur de ska hantera deras 
prematura barn och delta i omvårdnaden (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013; 
Trajkovski, Schmied, Vickers & Jackson, 2012). 
 
 
Bakgrund  
Neonatalvården i Sverige har genomgått en betydande förändring de senaste åren 
(Davis, Mohay & Edwards, 2003; Jackson & Wigert, 2013a). På 1970-talet, då de första 
neonatalavdelningar inrättades på svenska sjukhus, var det vårdpersonal som vårdade 
barnen medan föräldrarna på bestämda besökstider fick se sitt barn genom en glasruta 
(ibid). Under 1980-talet kom en förändring, mycket tack vare den svenska 
föräldraförsäkringen som möjliggjorde för föräldrar att vara tillsammans med sitt barn 
som vårdas på neonatalavdelning utan att behöva ta ut de allmänna föräldradagarna 
(Försäkringskassan, 2012). I Sverige har båda föräldrarna rätt att ta ut tillfällig 
föräldrapenning när deras barn är allvarligt sjuka. Båda föräldrarna får då möjlighet att 
spendera tiden tillsammans på sjukhuset med sitt barn och även ta hand om eventuella 
syskon i hemmet (Örtenstrand et al., 2010). 
 
Målet inom barnsjukvård vid slutenvårdsenheter i Sverige är att alla barn ska ha 
möjlighet till föräldrars närvaro (Nordisk förening för sjuka barns behov [NOBAB], 
2004). I enlighet med NOBAB standard som är utarbetad utifrån UNICEFs 
barnkonvention (United Nations International Children Emergency Fund [UNICEF], 
1989), ska föräldrar få hjälp och uppmuntran att vara hos sitt barn och få stöd att aktivt 
ta del i barnets vård. Föräldrar ska efter grundlig information vara delaktiga i beslut 
gällande behandling och vård av sitt barn. Personal som vårdar och behandlar barn ska 
ha kompetensen att bemöta fysiska och psykiska behov hos både barn och deras familj 
(NOBAB, 2004).  
 
Vårdprogrammet Newborn Individualized Development Care and Assessment 
(NIDCAP), som introducerades under 1980-talet, syftar till att stödja det för tidigt födda 
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barnets mognad genom att anpassa vård och miljö till barnets känslighet och 
mognadsgrad. Föräldrarnas roll betonas och ska ses som barnets främsta vårdare med 
stöd av vårdpersonal (Kleberg, 2013). Föräldrar som har erfarenhet av vård enligt 
NIDCAP upplever att de genom denna vårdform kommer närmare sitt barn, får en större 
förståelse för barnets beteende och därmed upplevs anknytningen lättare (Kleberg & 
Aagard, 2013), vilket i sin tur leder till att föräldrars delaktighet i omvårdnaden kring 
sitt barn ökar (Jackson & Wigert, 2013a; Solhaug et al., 2010).  
 
Under mitten av 1990-talet introduceras familjecentrerad vård inom neonatalvården 
(Jackson & Wigert, 2013a). Familjecentrerad vård är ett vitt begrepp som inte är helt 
klart tydliggjort men som i stora drag innebär att föräldrarna är aktivt delaktiga i vården 
av sitt barn, med hjälp och stöd från vårdpersonalen (Wigert, 2013). Familjen ses som 
en enhet och vårdpersonalen har fokus på både barnet och föräldrarna. För att kunna 
bedriva familjecentrerad vård på bästa sätt krävs att föräldrarna finns tillgängliga för sitt 
barn dygnet runt (Örtenstrand et al., 2010). De flesta neonatalavdelningar i Sverige kan 
erbjuda föräldrarna att stanna kvar hos sitt barn, men det finns fortfarande enheter som 
saknar denna möjlighet. Med andra ord är inte landets samtliga neonatalavdelningar 
byggda för att bedriva familjecentrerad vård fullt ut. Optimal familjecentrerad vård kan 
generera färre antal vårddygn (Wigert, Berg & Hellström, 2010). 
 
De allra flesta föräldrar till barn på neonatalavdelningar upplever första mötet som 
skrämmande och ångestfyllt (Wigert, Hellström & Berg, 2008). Om föräldrarna har 
möjlighet att närvara i rummet där eventuell återupplivning av barnet sker leder det till 
minskad oro hos föräldrarna (Shaw, Ritchie, & Adams, 2011). Väl på 
neonatalavdelningen är det inte ovanligt att föräldrarna inte vågar närma sig sitt barn på 
grund av all medicinteknisk utrustning som omringar barnet. Föräldrar beskriver att det 
ibland kan vara svårt att komma nära sitt barn på grund av den fysiska miljön som råder 
och då det vårdas flera barn på salen kan det försvåra ytterligare (Wigert et al., 2008). 
 
Tydliga fördelar finns med att få föräldrar engagerade i den dagliga omvårdnaden av 
sina barn, samtidigt som det är en stor utmaning (Trajkovski et al., 2012; Wigert, 
Johansson, Berg & Hellström, 2006). Föräldrar till barn som är för tidigt födda känner 
ofta rädsla och hjälplöshet, en känsla av att lämna över allt och förlita sig på att 
främlingar tar hand om deras barn. Föräldrarnas förmåga att anpassa sig till den nya 
situationen beror till viss del på relationen med vårdpersonalen. För de flesta föräldrarna 
är det en traumatisk och stressande situation att barnet föds för tidigt. I dessa situationer 
är familjecentrerad vård värdefull för att föräldrarna ska känna att de gör nytta för sitt 
barn och därmed kunna handskas med sin känsla av hjälplöshet (Lasiuk, Comeau & 
Newburn-Cook, 2013; Turan, Basbakkal & Özbek, 2007; Wigert et al., 2006). Föräldrar 
som tillbringar mer tid med sina barn har lättare att se signaler som barnet visar på 
stress eller andra orsaker att inte må bra (Solhaug et al., 2010; Örtenstrand et al., 2010). 
Jämfört med personalen, som ofta har flera barn på en sal att övervaka, är det då 
föräldrarna som känner barnet mest (ibid) vilket ökar föräldrarnas självförtroende i 
vårdandet av sitt barn. Föräldrarnas ökade kunskap om sitt barn har dock visat att 
sjuksköterskorna ibland känner sig överflödiga och att sjuksköterskorna kan känna att 
deras kompetens ifrågasätts (Solhaug et al., 2010).  
 
Trajkovski et al. (2012) beskriver att en önskan hos de sjuksköterskor som arbetat inom 
neonatalvård var att få föräldrarnas förtroende. Föräldrar och barn har inte själva valt 
situationen utan är i sjukvårdspersonalens händer och helt utlämnade. Sjuksköterskor 
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anser att det är en utmaning att vara föräldrar till lags samtidigt som barnet ska få så 
mycket lugn och ro som möjligt. En av de stora utmaningarna ansåg sjuksköterskorna 
var att möta föräldrarna i samtalet som inte berör omvårdnaden. De ansåg sig inte ha 
adekvat utbildning för det psykologiska stöd som föräldrarna ofta behövde (ibid). 
 
I litteraturen finns väl beskrivet hur föräldrar upplever familjecentrerad vård inom 
neonatalvården (Lundqvist, Hellström & Hallström, 2007), sjuksköterskors erfarenheter 
av att vårda barn och familj tillsammans är däremot ett mindre utforskat område. Med 
bakgrund av detta valdes att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 
familjecentrerad neonatalvård. 
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på en 
neonatalavdelning där familjecentrerad vård bedrivs.  
 
 
Metod 
Design 
Valet av metod kommer av vad forskaren i en studie har för avsikt undersöka. I aktuell 
studie föll valet på deskriptiv kvalitativ design med fokusgruppsintervjuer. Kvalitativ 
forskningsmetod används för att undersöka människors upplevelser och erfarenheter av 
ett fenomen eller företeelse (Wibeck, 2010). Valet av metod utgjordes av önskan om att 
få en förståelse för de erfarenheter som finns bland de 
barnsjuksköterskor/sjuksköterskor som arbetar inom neonatalvård där familjecentrerad 
vård bedrivs. Genom att använda fokusgrupper uppnås en bredd på åsikter som troligen 
inte framkommer vid enskilda intervjuer. Det kan komma fram åsikter och känslor som 
den enskilde inte kommer på själv utan först när någon annan nämner det (ibid). För att 
pröva den intervjuguide som användes genomfördes en testintervju, vilket enligt Polit 
och Beck (2012) rekommenderas när en studie senare skall genomföras i större skala. 
 
 
Urval 
Informanterna rekryterades från tre kliniker i södra Sverige, som bedriver 
familjecentrerad neonatalvård i någon form. Inklusionskriterierna inför studien var att 
informanterna skulle vara barnsjuksköterskor alternativt sjuksköterskor, de skulle ha 
arbetat i minst tre år inom neonatalvård där familjecentrerad vård finns, dock inte 
nödvändigtvis på samma arbetsplats. Neonatalavdelningarna där informanterna 
rekryterades skulle bedriva familjecentrerad vård och ha gjort så i mer än ett år. Valet 
att exkludera de sjuksköterskor/barnsjuksköterskor som arbetat mindre än tre år kom av 
önskan att få informanter med så mycket erfarenhet som möjligt.  
 
Inför studien skickades förfrågan ut till respektive verksamhetschef på aktuell vårdenhet 
för deras godkännande att genomföra studien. Efter inhämtat godkännande från 
verksamhetschefen skickades informationsbrev till respektive avdelningschef angående 
studien, dess syfte samt urvalskriterier. Förfrågan om deltagande skickades vidare av 
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avdelningschefen till samtliga barnsjuksköterskor/sjuksköterskor som motsvarade 
urvalskriteriet. Önskvärt var att de barnsjuksköterskor/sjuksköterskor som ville 
medverka i studien skulle anmäla sitt intresse till bifogad mailadress. De sex första som 
anmälde sitt intresse på respektive intervjuplats skulle erbjudas att deltaga i studien. 
 
På grund av bristande antal anmälningar kontaktades avdelningscheferna på respektive 
klinik, som i sin tur var behjälpliga med att sätta samman en fokusgrupp på respektive 
avdelning. Den korta tidsperioden från det att informationsbrevet gick ut tills att 
intervjuerna behövde genomföras medförde att vissa justeringar gjordes i 
urvalskriterierna. Informanterna som deltog hade varierad arbetslivserfarenhet, som 
längst 38 år, men ingen med mindre än sex månaders erfarenhet från neonatalvård. 
Fokusgrupperna kom slutligen, inkluderat testintervjun, att bestå av tre till fem 
barnsjuksköterskor/sjuksköterskor, totalt nio specialistutbildade barnsjuksköterskor och 
två grundutbildade sjuksköterskor.  
 
Initialt genomfördes även en testintervju med tre deltagare, samtliga barnsjuksköterskor, 
resultatet kom sedermera att ingå i det slutliga resultatet.  
 
 
Datainsamling  
Intervjuerna genomfördes under oktober 2013 i fokusgrupper på tre olika 
neonatalavdelningar i södra Sverige. Deltagarna fick inför intervjun både skriftlig och 
muntlig information om studiens syfte, om vad en fokusgruppsintervju innebär, samt 
informerades de om att ljudupptagning sker med hjälp av mobiltelefon.  
 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med en semistrukturerad struktur med stöd av en 
intervjuguide med öppna svarsalternativ (bilaga A). Intervjuguiden används för att 
skapa struktur i samtalet samt för att få fram det som studien har för syfte att finna (Polit 
& Beck, 2012). Närvarande under intervjuerna var informanter, moderator samt 
observatör.  Moderatorns roll vid en fokusgruppsintervju med en intervjuguide med 
semistruktur är att inleda samtalet och därefter låta informanterna tala så fritt som 
möjligt. I de situationer då informanterna samtalar för långt ut i periferin skall 
moderatorn leda dem tillbaka till ämnet med hjälp av intervjuguiden (Wibeck, 2010). 
De öppna frågeställningarna gör att retoriska svar undviks (Polit och Beck, 2012). 
Fokusgruppsintervjuerna inleddes med frågan ”Vad innebär familjecentrerad vård för 
er?”. När intervjun närmades sitt slut fångades deltagarna in i en slutlig fråga om de 
hade något ytterligare att tillföra. Genom att avsluta ett samtal med en fråga om 
ytterligare finns att tillföra fångas sådant upp som informanterna kommit på under 
samtalets gång men inte sagt (Wibeck, 2010).  
 
Intervjuerna har ägt rum på respektive sjukhus i en förutbestämd lämplig lokal efter 
överenskommelse med respektive avdelningschef. Intervjuerna varade mellan 45-60 
minuter. Avsikten var att moderatorn skulle vara samma person under samtliga 
intervjuer, vid en av intervjuerna frångicks detta. 
 
 
Databearbetning 
Det insamlade materialet har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys är en metod som ofta 
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används vid forskning inom vården (Polit & Beck, 2012). Ljudupptagningarna från 
intervjuerna transkriberades och materialet genomlyssnades samt genomlästes därefter 
ett flertal gånger. Syftet med att upprepade gånger studera den transkriberade texten är 
att få en känsla för helheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Meningsbärande 
enheter som motsvarade syftet lyftes ur den transkriberade texter. De meningsbärande 
enheterna kondenserades därefter för att sedermera skapa koder som slutligen gav 
kategorier. Fokusgruppsintervjuerna jämfördes slutligen för att finna eventuella likheter 
och skillnader. Exempel på analysprocessen ges i tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocess 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 
enhet 

Kod Kategorier 

För mig innebär det att, att 
föräldrarna är dom som vårdar 
barnet och personalen stöttar och 
hjälper till och alltså föräldrarna är 
den primära vårdgivaren och vi är 
liksom experter och ska stötta och 
hjälpa på något vis. 

Innebär att 
föräldrarna vårdar 
barnet och 
personalen stöttar 
och hjälper. 
Föräldrarna är den 
primära vårdgivaren. 

Föräldrar 
vårdar med 
stöd från 
personalen. 

Familjen i centrum 

Att de e dom som ska ta hand om 
sina barn o vi ska bara finnas som 
en stöttning till dom och göra de 
som inte dom kan utföra. Å e det 
ett svårt sjukt barn med 
intensivvård så får man försöka att 
föräldrarna kan göra de dom kan 
göra ändå.  Å e de bara just de 
tillfället att dom kan få hålla sitt 
barn i handen eller hålla runt 
omkring sitt barn så ska man låta 
de göra de. Asså [!] allt de kan 
göra skall de få göra. 

Föräldrarna ska ta 
hand om barnet och 
sjuksköterskan ska 
stödja. 
Sjuksköterskan ska 
bara göra det som 
föräldrarna inte kan 
utföra. 

Sjuksköterskan 
ska stödja 
föräldrarna i 
att ta hand om 
sitt barn. 

Sjuksköterskans roll 

Det beror nog också på vad vi har 
för attityd till dem som 
vårdpersonal. Hur vi presenterar 
det. Om gör det som till något 
naturligt – att de e så här det skall 
vara och att vi släpper in dom 
liksom och får vad med så mycket 
som möjligt tidigt. Då blir det ju 
rätt så naturligt från början. 
 

Beror på 
personalens attityd 
när föräldrarna 
släpps in i vården 
och om det blir 
naturligt från början.  

Personalens 
attityd 
påverkar 
föräldrarnas 
delaktighet.  

Sjuksköterskans 
inställning 

Vi har ju inte hela kollen, de har vi 
ju när de ligger på intensivvården 
(…) jag har inte koll precis hur det 
ser ut allting (…) de e ju alltid lite 
svårt ibland. 

Mindre koll på 
barnen på 
familjerummen. 

Avdelningens 
utformning. 

Miljöns betydelse 

 
 
Forskningsetiska överväganden 
Etiskt godkännande enligt Etikprövningslagen (2003:460) har inhämtats från den lokala 
etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid sektionen för Hälsa och Samhälle vid 
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Högskolan i Halmstad (Dnr: Ul 2013/614). Informationsbrev har skickats till samtliga 
verksamhetschefer på berörda kliniker samt har skriftligt samtycke inhämtats för 
studiens genomförande. 
 
Informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst 
kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. I samband med 
fokusguppsintervjuerna fick informanterna skriva under ett skriftligt samtycke gällande 
deltagande i studien. I studien har ingen intervention använts och studien har troligen 
inte påverkat deltagarna fysiskt eller psykiskt. Informanterna var vid ljudupptagningarna 
anonyma, samt vid transkribering har vare sig deltagarnas namn, avdelningen eller 
sjukhus redogjorts för. Materialet har behandlats konfidentiellt och efter godkänd 
magisteruppsats kasserades samtligt intervjumaterial. 
 
 
Resultat 
Resultatet baseras på de intervjuade sjuksköterskornas berättelser, de egenupplevda 
erfarenheterna och tolkningarna av vad familjecentrerad vård innebär. Med bakgrund av 
frågeställningarna under fokusgruppsintervjuerna uppträdde naturliga områden som 
kommit att bli kategorier i resultatredovisningen. Resultatet beskrivs utifrån: familjen i 
centrum, sjuksköterskans roll, sjuksköterskans inställning samt miljöns betydelse. 
 
 
Familjen i centrum 
För samtliga fokusgrupper innebär familjecentrerad vård att föräldrar och barn ska vara 
tillsammans under vårdtiden, att det är föräldrarna som ska ta hand om sitt barn med 
hjälp och stöd av vårdpersonalen.  
 

”För mig innebär det att, att föräldrarna är dom som vårdar barnet och 
personalen stöttar och hjälper till och alltså föräldrarna är den primära 
vårdgivaren och vi är liksom experter och ska stötta och hjälpa på något 
vis.” (Fokusgrupp I) 
 
”När föräldrarna är delaktiga i den vården som bedrivs, och att de e 
dom som ska lära sig i första hand om den här omvårdnadsbiten av sitt 
barn. Men att vi ska finnas som stöttning för dom.” (Fokusgrupp II) 
 

De menar att hela familjen ska stå i centrum, inte bara barnet, och betonar vikten av att 
få föräldrarna att känna att det är deras barn och inte sjukhusets. Att få föräldrarna 
delaktiga så tidigt som möjligt, helst redan första dagen, ansågs betydelsefullt. 
  

”Jag tror att det skulle bli ännu mer vinning för föräldrarna att dom fick 
ännu större del i ansvaret för sitt barn.” (Fokusgrupp II) 

 
Alla informanter ansåg att det fanns flera fördelar med att arbeta med familjecentrerad 
vård. En av sjuksköterskorna med lång erfarenhet av neonatalvård reflekterade över hur 
vården har förändrats genom tiderna, från att föräldrarna lånade sitt barn från personalen 
till att det nu är personalen som lånar barnet från föräldrarna. 
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”Jag kan ju jämföra hur det var förr då det absolut inte var 
familjecentrerat när jag började här. Då stod föräldrarna i en hörna och 
det var vi som skötte barnen och liksom så ställde oss vid skötbordet om 
man lagt barnet på skötbordet. Idag e det ju precis tvärtom, idag står vi i 
hörnan (skratt) och frågar om vi får lov och lejoninnan står vid sitt barn. 
Ja alltså mamman står vid sitt barn och det tycker jag e härligt att det är 
på det viset, man frågar om man får lov och liksom kan jag komma fram 
här o titta lite eller så ja jaha. Och då liksom ja jadå visst det är klart de 
tänker inte på det de tar det helt naturligt att det är dem så dom står o 
värnar om över sin bebis. Ja jag tycker det är skönt o se att det är på det 
viset” (Fokusgrupp III) 

 
I samtliga fokusgrupper ansågs att vårdtiden blir kortare då vården bedrivs ur ett 
familjecentrerat perspektiv. Eftersom föräldrarna knyter an och lär känna sitt barn tidigt 
blir de snabbare trygga i att självständigt ta hand om sitt barn. 
 

”Att det kan korta vårdtiderna och det är väl liksom väldigt mycket 
belägg i sig, att barnen mår bra av det om man till och med kan skrivas 
ut tidigare från en neonatalavdelning.” (Fokusgrupp I) 
 
 

Sjuksköterskans roll 
Alla fokusgrupper ansåg att det optimala vore att i största mån undvika 
separation mellan mamma och barn genom att låta barnet får stanna kvar hos 
sina föräldrar efter förlossningen. Det är inte alltid genomförbart då barnet kan 
vara i akut behov av intensivvård men att det ska eftersträvas vid de tillfällen det 
är möjligt. Vid en av klinikerna sker eventuella åtgärder på barnet inne på 
födelserummet, barnet behöver således aldrig lämna mammans närhet utan 
eventuella återupplivningsåtgärder görs på rummet. Det innebär att båda 
föräldrarna får vara med hela tiden och inte skiljs åt, vare sig från barnet eller 
från varandra. 
 

”(…) drömscenariot att börja redan på förlossningen och om möjligt, 
alltså ju mer trauma vi kan slippa ju bättre för barnet och föräldrarna, 
och för oss också, det blir bra för alla. Eh, och separationen från början 
är jättetraumatisk, det står en förälder som inte vet vart man ska vara, 
ska jag stanna här hos den nyförlösta mamman eller ska jag följa med 
barnet upp eller vad ska jag göra. Så kan man börja redan där, och 
minska den trauman och hinna i lugn och ro förklara vad som kommer 
att hända och, så är det ju guld värt.” (Fokusgrupp I) 

 
En av sjuksköterskorna ansåg att det finns mycket att vinna på att så tidigt som möjligt, 
helst redan på förlossningen, informera föräldrarna om fördelarna med att ligga hud mot 
hud med sitt barn.  
 

”De knyter an till sina barn på ett helt på ett annat vis, kan man bara få 
dem att vara hos sina barn de här första dagarna.” (Fokusgrupp III) 
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Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för barnet men det innebär inte att det är 
sjuksköterskan som ska sköta omvårdnaden kring barnet. Informanterna menade istället 
att deras uppgift är att undervisa och stödja föräldrarna så att föräldrarna blir experter på 
sitt barn, personalen ska endast utföra de åtgärder som föräldrarna inte klarar av att 
göra.  
 

” (…) det är vår uppgift att hjälpa familjen till att ta hand om sitt barn 
och hela familjen, och få dem att må bra. För mår föräldrarna bra mår 
barnet bra.” (Fokusgrupp I) 

 
” (…) att de e dom som ska ta hand om sina barn o vi ska bara finnas 
som en stöttning till dom och göra de som inte dom kan utföra. Å e det 
ett svårt sjukt barn med intensivvård så får man försöka att föräldrarna 
kan göra de dom kan göra ändå. Å e de bara just de tillfället att dom kan 
få hålla sitt barn i handen eller hålla runt omkring sitt barn så ska man 
låta de göra de. Asså [!]allt de kan göra ska de få göra.” (Fokusgrupp 
II) 
 

För att föräldrarna ska känna sig trygga i att vårda sitt barn ansåg flertalet informanter 
att det krävs bra information från sjuksköterskan redan från början. Vid en av 
intervjuerna framkom att i det fall ett barn förväntades komma att vårdas på en 
neonatalavdelning påbörjades information om vården redan på förlossningen, gärna 
innan barnet fötts. Genom att informationen påbörjades direkt fick föräldrarna en 
förvarning om vad som förväntas ske den närmsta tiden.  
 

”Många finner en trygghet i de att veta vad som händer.” 
 (Fokusgrupp II) 

 
Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att alltid ha en öppen dialog med föräldrarna, att 
föräldrarna blir informerade hur planeringen för barnet ser ut. Sjuksköterskorna 
betonade vikten av att föräldrarna informeras i lagom takt, det vill säga i den takt 
föräldrarna klarar av. Det gäller för sjuksköterskan att känna av vart föräldrarna 
befinner sig och hur mycket de klarar av så att sjuksköterskan inte pressar föräldrarna 
för mycket. Hur mycket information föräldrarna är redo för är individuellt. 
 

” (...) man få ju va lyhörd med vad föräldrarna önskar. Vissa föräldrar 
vill ju inget hellre än att ha barnet hos sig hela tiden och känns väldigt 
trygga och stabila. Medans andra vill inte riktigt då får man ju anpassa 
till lite efter hur föräldrarna e.” (Fokusgrupp II) 
 

Genom att så tidigt som möjligt, på ett individanpassat sätt, involvera föräldrarna i 
omvårdnaden kring sitt barn skapas trygga föräldrar. Sjuksköterskorna menade att det är 
en trygghet för barnet att det är samma personer som sköter om det.  
 

”Är föräldrarna stressade så blir ju barnet också stressat alltså 
(…).lugna och trygga föräldrar ger ju lugna, trygga barn på något vis.” 
(Fokusgrupp I) 
 
”Jag tror att man får visa att man, att jag e så trygg i min roll som 
sjuksköterska att det smittar över sig på föräldrarna att bedömer jag att 

8 
 



du klarar av att göra det här så klarar du också av att göra det. Jag tar 
de på mitt ansvar att ditt barn klarar av att du byter blöjan och jag finns 
med hela tiden och hjälper dig.” (Fokusgrupp II) 

 
Vidare ansågs att föräldrar regerar på olika sätt och att det därför är viktigt att som 
personal kunna möta familjerna individuellt. En av sjuksköterskorna efterfrågade 
utbildning inom akut krisreaktion för att få ökad förståelse för varför vissa föräldrar 
reagerar som de gör och för att underlätta bemötandet. 
 

”(…) det ingår ju i vårt jobb, vår profession och vårt yrke att vi kan 
möta dom där dom är. Och att dom går igenom nån form av kris är ju en 
självklarhet. Att dom regerar på ett eller annat sätt av att vara på en 
neonatalavdelning och ha ett mer eller mindre sjukt barn, det måste vi ju 
kunna möta.” (Fokusgrupp I) 

 
I en fokusgrupp diskuterades att det vore bra om personalen som arbetar på en 
neonatalavdelning får grundläggande utbildning i hur nyförlösta mammor kan bete sig, 
vad personal bör titta på och vad som kan hända. Exempelvis om mamman måste ha 
gått upp inom ett visst antal timmar. 

 
 

Sjuksköterskans inställning  
Under intervjuerna framkom det att de flesta sjuksköterskor hade klart för sig vad de 
ansåg att familjecentrerad vård innebär, dock med olika nyanser. De tycker att det är 
enkelt för dem som arbetar med det men kan även förstå att familjecentrerad vård för 
utomstående kan vara ett vitt begrepp som inte är helt tydliggjort. Det är viktigt att de 
inom personalgruppen diskuterar innebörden av familjecentrerad vård och gemensamt 
kommer överens om dess betydelse för att kunna bedriva familjecentrerad vård på bästa 
sätt.  
 

”För att familjecentrerad vård ska fungera så tror jag att alla i 
personalen, måste prata sig samman om vad familjecentrerad vård är” 
(Fokusgrupp I) 

 
I fokusgrupperna diskuterades hur personalens attityd kan påverka anknytningen mellan 
barn och förälder. Att sjuksköterskan ibland omedvetet kan hämma anknytningen 
genom att ta över för mycket gällande barnet.  
 

” (…) många tycker säkert att dom är väldigt kapabla till att göra 
väldigt mycket som vi kanske inte låter dem göra alla i början eller så 
utan dom kan liksom, och sen att man gör det individuellt väldigt 
mycket. En del behöver längre tid på sig, en del skulle mycket väl kunna 
komma in i vården mycket tidigare än vad, vi kanske sätter en liten 
gräns i personalgruppen för att vår attityd är att det här kanske dom inte 
ska göra riktigt ännu och det här.” (Fokusgrupp I) 

 
De menade att instinkten hos de flesta föräldrar säger att de vill vara hos sitt barn och 
göra så mycket som möjligt med barnet. Även om alla var överens om att all personal 
strävar efter att gynna en god anknytning mellan barn och förälder, menade 
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sjuksköterskorna att personalen genom sin attityd antingen kan uppmuntra eller förstöra 
anknytningen.  
 

”För om vi har attityden att nu ska vi göra såhär och såhär, barnet ska 
äta si och så, att vi redan från början talar om för föräldrarna hur vi ska 
göra eller vad som kommer att hända så har man redan där fått ett 
avstånd till föräldrarna att dom känner att okej dom här, jag backar lite, 
för dom här har full koll på vad dom gör med mitt barn. Och det är väl, 
då kommer dom i skymundan på en gång. Tyvärr så tror jag att det är 
väldigt lätt hänt så vi gör, hm, ja.” (Fokusgrupp I) 
 
”Det beror nog också på vad vi har för attityd till dem, som 
vårdpersonal. Hur vi presenterar det. Om gör det som till något 
naturligt – att de e så här det ska vara och att vi släpper in dom liksom 
och får vad med så mycket som möjligt tidigt. Då blir det ju rätt så 
naturligt från början.” (Fokusgrupp II) 

 
 

Miljöns betydelse 
Flertalet sjuksköterskor betonade barnets behov av lugn och ro och menade att det blir 
lugnare för barnet att vårdas på ett familjerum tillsammans med föräldrarna istället för 
på en stor sal tillsammans med flera andra barn och föräldrar. När föräldrarna sköter om 
sitt barn ska de vara fokuserade på enbart barnet och inte på allt annat som sker runt 
omkring, vilket är lättare att uppnå på ett familjerum.  
 

”För nu pratar de på familjeenheten istället, inte när de sitter med sitt 
barn, utan när de sitter med sitt barn och sköter om sitt barn så ska de 
vara fokuserade på sitt barn (… ). De här sociala får de ta utanför.” 
(Fokusgrupp II) 

 
Däremot upplevde majoriteten av sjuksköterskorna att föräldrarna har stor glädje av att 
träffa och samtala med andra föräldrar som befinner sig i en liknande situation. Då 
familjen vårdas på familjerum istället för på en gemensam vårdsal ansåg flera att det 
sociala umgänget kan bli lidande, att föräldrar kan känna sig isolerade och ”fastna i 
sängen”. För att undvika detta är det viktigt med trevliga gemensamma lokaler med 
möjlighet för föräldrarna att träffa varandra och utbyta tankar om de så önskar. 
Sjuksköterskorna föreslog även att personalen ordnar så kallade föräldraträffar. 
 

”Det är jätteviktigt alltså, att få ihop föräldrar, för dom behöver ju prata 
med varandra också.” (Fokusgrupp I) 

 
När föräldrarna har sitt barn dygnet runt upplevde en del sjuksköterskor att de 
ibland måste skapa sig en anledning till att gå in på familjerummet och 
kontrollera barnet, det var inte lika naturligt längre.  
 

” (…) att man ibland kan känna att man inkräktar lite på föräldrarnas 
revir (…)” (Fokusgrupp II) 
 
”(…) det känns som man kliver in i deras sovrum.” (Fokusgrupp III) 
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Här menade de sjuksköterskor med längre erfarenhet att det kunde bero på två 
faktorer, erfarenhet samt vilka föräldrarna var. När barnet tidigare åt på 
kontinuerliga tider fanns en anledning till att titta till barnet var tredje timme, nu 
när barnet har fria mattider och föräldrarna själva sköter matningen finns inte 
längre det naturliga tillsynstillfället. 

 
”Vissa bjuder in jättebra och vill att man ska vara med där medans [!] 
andra gärna vill sluta sig själva.” (Fokusgrupp II) 
 

Då barnet vårdas på familjerum anser vissa sjuksköterskor att de ej har samma 
möjlighet till överblick av barnet jämfört med då de vårdas på en gemensam 
vårdsal. 
 

”Vi har ju inte hela kollen, de har vi ju när de ligger på intensivvården 
(…) jag har inte koll precis hur det ser ut allting (…) de e ju alltid lite 
svårt ibland.” (Fokusgrupp II) 
 

De menar att det är svårare att få en överblick av barnet, exempelvis gällande 
hudkostym samt hur amningen fungerar. Därför anser de att det är viktigt att informera 
föräldrarna om att även familjerummet är deras arbetsplats och att sjuksköterskan 
fortfarande har ett ansvar för barnet. 
 

”De e ju upp till oss personal att ta plats, inne på rummet och visar att 
vad man, om man ska hjälpa till med amning och sånt [!] likväl 
egentligen som inne på en sal.” (Fokusgrupp II) 

 
 
Diskussion 
Syftet med studien var att belysa barnsjuksköterskors/sjuksköterskors erfarenheter av att 
arbeta på en neonatalavdelning som bedriver familjecentrerad vård. Erfarenheterna kom 
att redovisas i fyra kategorier: familjen i centrum, sjuksköterskans roll, sjuksköterskans 
inställning samt miljöns betydelse. 
 
 
Metoddiskussion 
Förfrågningar till deltagande i studien skickades ut under hösten till avdelningscheferna 
vid tre neonatalavdelningar. Avdelningscheferna skulle därefter enligt 
överenskommelse vidarebefordra till samtliga sjuksköterskor/barnsjuksköterskor som 
stämde in på urvalskriteriet. Anmälan till deltagande i studien skulle göras via mail.  
Endast två personer anmälde sig frivilligt, vilket är för litet antal i en 
fokusgruppsintervju. Då inga ytterligare deltagare till studien stod att finna på aktuell 
klinik valdes den aktuella kliniken bort ur studien. Orsaken till det bristande antalet 
anmälningar är säkert flera, en av anledningarna kan vara att förfrågningarna gick ut för 
tätt inpå studiens genomförande. Med anledning av det bristande antalet anmälningar 
kontaktades avdelningscheferna på nytt som då var behjälpliga med att sätta samman en 
grupp av barnsjuksköterskor/sjuksköterskor. Detta bekvämlighetsurval skulle potentiellt 
ha kunnat påverka resultatet negativ då det alltid medför en risk till bias när deltagarna 
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inte själva anmäler sitt intresse utan väljs ut. I framtida studier bör förfrågningar om 
deltagande gå ut tidigare och helst skickas direkt till berörda och inte via 
avdelningschefer för vidare administration. 
 
Inför genomförandet av studien genomfördes en testintervju i syfte att pröva 
intervjuguiden. Genom att pröva intervjuguiden fås en uppfattning om huruvida 
frågorna är av relevans samt förståeliga för informanterna (Granskär & Höglund- 
Nielsen, 2012). Informanterna i testintervjun tillfrågades muntligen om deltagande, fick 
likvärdig information samt hade testintervjun samma struktur som övriga intervjuer. 
Resultatet som framkom av testintervjun höll likvärdig kvalité samt likvärdigt innehåll 
som övriga intervjuer, vilket gjorde att materialet sedermera valdes att användas i det 
slutliga resultatet. Verksamhetschefens godkännande inhämtades således i efterhand, 
innan materialet behandlades vidare. 
 
Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade öppna frågor för att inbjuda 
informanterna till en öppen diskussion där inga givna svarsalternativ fanns. 
Informanterna var väl förtrogna med varandra och diskussionerna flöt på väl under 
intervjun. Endast vid ett fåtal tillfällen behövde moderatorn leda informanterna tillbaka 
till ämnet.  
 
Valet av intervjumetod kom av önskan att få så många åsikter som möjligt vid varje 
intervjutillfälle. Enligt Wibeck (2010) är en av de stora fördelarna med 
fokusgruppsintervjuer att det kan framkomma åsikter som den enskilde individen inte 
själv skulle komma på vid tiden för intervjun, utan det uppdagas först när någon 
medinformant påtalar det. Det är samspelet mellan individer som efterfrågas och vid 
den genomförda intervjun var det flera tillfällen då de deltagande fyllde i och höll med 
varandra. På så vis fick resultatet en bredd på de åsikter som framkom, som troligen inte 
kommit fram vid enskilda intervjuer.  
 
En svaghet med fokusgrupper skulle kunna vara att deltagare inte kommer till tals och 
vågar utrycka sina tankar (Wibeck, 2010). Intervjuerna som genomfördes bestod av tre 
till fem deltagare, uppfattningen är att samtliga deltagare hade möjlighet att komma till 
tals under intervjun och fick på så sätt utrycka sina åsikter om de önskade. Det faktum 
att alla hade möjlighet att komma till tals och deltog i samtalet talar för att det var bra 
antal informanter i respektive fokusgrupp (ibid). Deltagarna var väl förtrogna med 
varandra och verkade på inget vis hålla tillbaka sina åsikter, vilket tolkas som att svaren 
som kom är trovärdiga. De sjuksköterskor med mindre erfarenhet var mer tysta och 
tillförde på så vis inte lika mycket till studien, varpå det ursprungliga 
inklusionskriterieriet angående antal arbetande år hade varit att föredra. 
 
Forskningsansatsen i den genomförda studien har varit kvalitativ vilket lämpar sig väl 
då avsikten är att undersöka människors erfarenhet och upplevelser av ett fenomen. 
Analysmetoden för studiens insamlade material har varit kvalitativ innehållsanalys, 
vilket är en inom omvårdnadssammanhang ofta förekommen metod (Polit & Beck, 
2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Wibeck, 2010). Vid kvalitativ 
innehållsanalys sker en jämförelse av likheter och skillnader för senare tematisering av 
den insamlade datan för att kunna beskriva personernas erfarenheter och upplevelser 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En alternativ metod kunde varit att 
genomföra analysmetoden utifrån det fenomenologiska perspektivet. Inom 
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fenomenologin undersöks också människors upplevda erfarenheter av händelser och 
företeelser men analysmetoden är en annan (Polit & Beck, 2012).  
 
En studies trovärdighet kan bedömas genom att undersöka giltigheten, tillförlitligheten 
samt överförbarheten av resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vid 
genomförandet av en studie måste hänsyn tas till huruvida författarnas förkunskaper om 
sagda område spelar in och eventuellt kan påverka resultatet (ibid). I gällande studie har 
endast en av tre författare haft förkunskap inom området och torde således inte ha 
påverkat resultatet nämnvärt.   
 
En studie som använder sig av kvalitativ innehållsanalys bör granskas avseende dess 
trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  Ett resultat som lyfter fram det 
som önskats av syftet anses göra en studie giltig. Giltigheten av studien stärks genom 
urvalet av informanter som gjordes mot bakgrund av studiens syfte. Genom att ge 
läsaren inblick i en väl beskriven urvalsmetod samt dataanalys ökar studiens giltighet. I 
studiens resultat finns flertalet citat från de olika intervjuerna redovisade, vilket enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) anses öka en studies trovärdighet. Citaten är i 
resultatet inte helt jämt fördelat, en av intervjuerna är underrepresenterad. Det skulle av 
läsaren kunna tolkas som att de andra två intervjuerna är mer intressanta och därför 
favoriserats, vilket ej är fallet. Anledningen till att flertalet citat kommer från samma 
intervju föll på citatens utformning, det vill säga hur informanterna har beskrivit 
nämnda situation. I det aktuella resultatet har hänsyn tagits till den enskilde informanten 
och citaten är därför avidentifierade för att inte kunna identifieras av utomstående. 
Resultatets tillförlitlighet stärks genom att författarna både gemensamt och enskilt har 
genomläst samtligt intervjumaterial. Därefter har intervjumaterialet gemensamt 
analyserats, vilket ytterligare stärker resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
För att kunna bedöma ett resultats överförbarhet krävs noggrann beskrivning av studiens 
genomförande genom hela processen. Huruvida en studies resultat är överförbart eller 
inte är upp till läsaren att bedöma (Polit & Beck, 2012).  
 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar, i likhet med tidigare studier att begreppet familjecentrerad vård anses 
något oklart (Wigert, 2013). De intervjuade barnsjuksköterskorna/sjuksköterskorna 
ansåg att innebörden av familjecentrerad vård är tydligt för dem som arbetar med det 
men att det är viktigt att personalgruppen gemensamt diskuterar dess betydelse för att 
kunna bedriva familjecentrerad vård på bästa sätt.  
 
Grunden för att bedriva familjecentrerad vård ligger i att hela familjen ska stå i fokus. 
För det krävs att de barn som vårdas på en neonatalavdelning har sina föräldrar 
tillgängliga under hela vårdtiden. Även NOBAB (2004) understryker barns möjlighet 
till föräldrars närvaro genom målet att barn som vårdas inom barnsjukvård på 
slutenvårdsenheter i Sverige har rätt att ha sina föräldrar där. Resultatet i föreliggande 
studie anger att sjuksköterskorna anser att föräldrarna ska delta så mycket som möjligt i 
omvårdnaden av sitt barn, vilket ges stöd för i NOBAB (2004). Vidare anses att 
föräldrar ska ta del i barnets vård genom stöd och uppmuntran från vårdpersonalen.  
 
Neonatalvården i Sverige har genomgått en betydande förändring under åren som gått 
och föräldrarna har kommit att få en allt större roll i vårdandet av deras barn (Jackson & 
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Wigert, 2013a; Solhaug et al., 2010). I resultatet betonas vikten av att sjuksköterskan får 
föräldrarna att känna att det är deras barn och inte sjukhusets, vilket görs på bästa sätt 
genom att låta föräldrarna tidigt blir delaktiga i omvårdnaden av barnet. Fördelarna med 
delaktiga och engagerade föräldrar styrks även av tidigare studier, samtidigt som det ses 
som en utmaning för sjuksköterskan (Trajkovski et al., 2012; Wigert et al., 2006). 
 
Tidigare forskning (Wigert et al., 2010) tyder på att familjecentrerad vård kan bidra till 
att vårdtiden förkortas, vilket även framkommer av resultatet. Samtliga fokusgrupper 
menade att den tidiga anknytningen och det faktum att föräldrarna succesivt lär sig att 
självständigt ta hand om sitt barn skapar en trygghet som leder till tidigare hemgång. De 
ansåg att den kortare vårdtiden är ett tecken på att familjecentrerad vård fungerar och ett 
belägg i sig för att fortsätta i samma spår. 
 
Resultatet visar att sjuksköterskan har en betydande roll när det gäller att informera och 
undervisa föräldrarna. Om möjlighet finns att informera föräldrarna om vad som 
förväntas ske redan innan barnet föds ansågs det positivt. På så sätt blir föräldrarna mer 
förberedda vilket förhoppningsvis kan lindra den traumatiska situationen de står inför. 
Ur tidigare forskning (Wigert et al., 2008) framkommer att de flesta föräldrar upplever 
det första mötet som skrämmande bland annat på grund av den medicintekniska miljön 
som råder på en neonatalavdelning, vilket framkommer även i föreliggande studie. 
Informanterna i resultatet menade att det är viktigt att tidigt skapa ett förtroende hos 
föräldrarna, vilket även betonas av Trajkovski et al. (2012). Förutsättningar för ett gott 
förtroende ansågs vara att sjuksköterskan visar trygghet i sin yrkesroll och för en öppen 
dialog med föräldrarna.  
 
För att föräldrarna ska bli experter på sitt barn ansåg informanterna att sjuksköterskan 
endast ska utföra de åtgärder på barnet som föräldrarna inte själva klarar av. Dock 
betonades vikten av att undervisningen sker individuellt och i den takt föräldrarna klarar 
av. Det krävs att sjuksköterskan är lyhörd och kan känna in vart föräldrarna befinner sig 
så inte föräldrarna känner sig pressade. För att underlätta bemötandet och få en ökad 
förståelse för föräldrars reaktioner efterfrågades utbildning inom akut krisreaktion. 
Även Trajkovski et al. (2012) beskriver ett ökat behov av utbildning för att kunna ge det 
psykologiska stöd som föräldrarna ofta har ett behov av. 
 
Samtliga sjuksköterskor betonade vikten av att i största mån undvika separation mellan 
barn och föräldrar. De menade att separationen innebär ett trauma, vilket 
överensstämmer med studien av Trajkovski et al. (2012). Trots den kunskapen var det 
endast vid ett av sjukhusen som eventuella återupplivningsåtgärder gjordes direkt på 
födelserummet. Att miljön kring barnet är av betydelse framkom av samtliga 
informanter. Det ansågs positivt att barnet vårdas på ett familjerum tillsammans med 
föräldrarna istället för på en vårdsal som delas med flera andra barn. Barnet har ett 
behov av lugn och ro vilket tillgodoses i större utsträckning om föräldrarna enbart är 
fokuserade på sitt barn och inte störs av annat runt omkring. Dock framkom vikten av 
att föräldrarna har möjlighet att träffa andra föräldrar som befinner sig i liknande 
situationer så att de inte isolerar sig på rummet. För att främja det sociala utbytet 
föreslogs trevliga gemensamma lokaler på avdelningen samt att personalen ordnade 
föräldraträffar. 
 
Den enda nackdelen med familjecentrerad vård som framkom ur resultatet var att 
sjuksköterskan ibland inte upplevde sig ha samma överblick av barnet när det vårdades 
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på ett familjerum jämfört med på en vårdsal tillsammans med flera andra barn. 
Sjuksköterskorna upplevde att de ibland behöva skapa sig en anledning till att gå in på 
familjerummet och att kontroll av barnet inte kändes lika naturligt längre. Hur naturligt 
det kändes ansåg de dels kunde bero på sjuksköterskans erfarenhet, dels på vilka 
föräldrarna var. För att underlätta situationen framkom vikten av att informera 
föräldrarna om att sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för barnet samt att även 
familjerummet är deras arbetsplats. 
 
 
Konklusion 
I resultatet framkommer att sjuksköterskorna som arbetar med familjecentrerad 
neonatalvård upplever att de har till uppgift att vårda barnet tillsammans med föräldrar 
och stötta föräldrarna till att delta i vården om sitt barn så mycket som möjligt. 
Sjuksköterskorna har en viktig roll i det dagliga arbetet och har ofta en stor kunskap om 
hur omvårdnad skall bedrivas på ett bra sätt. Vidare framkommer det att 
sjuksköterskorna i studien visar på att föräldrar idag är mer delaktiga i vården om sitt 
barn än tidigare och att utvecklingen hela tiden går framåt. 
 
De finns ett behov av att integrera familjecentrerad vård som en del i utbildningen till 
specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, då ett av målen med barnsjukvård är att 
vårda barn tillsammans med deras föräldrar. För att följa med i utvecklingen av 
neonatalvården kan det vara bra att ta del av den kunskap och erfarenhet som de 
sjuksköterskor som arbetar inom området kan delge för att få en så bra vård som 
möjligt. Genom att ta del av sjuksköterskornas kunskap/erfarenhet och idéer kan 
utformningen av framtida neonatalavdelningar komma att bli bättre anpassad till 
familjecentrerad vård för både barn, föräldrar och vårdpersonal. På så sätt kan denna 
studies resultat komma att ha betydelse för framtida neonatalvård. När planering av nya 
neonatalavdelningar utformas ur ett familjecentrerat vårdperspektiv kan antalet 
vårddygn minska, vilket är en vinst för barnet och barnets familj, vilket i sin tur ger en 
samhällsekonomisk vinst. Vidare forskning inom området kan ytterligare visa på nyttan 
med familjecentrerad vård och på så sätt möjligen påverka politiska beslut att avsätta 
mer pengar till att utveckla vårdformen.  
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Bilaga A 
 
Underlag för fokusgruppsintervjuer 
 
 
Vad innebär familjecentrerad vård för er? 
 
 
Vilka svårigheter ser ni med att arbeta med FCV? 

- För er 
- För barnet  
- För föräldrar 
- Miljön 

 
Vilka vinster ser ni med att arbeta med FCV? 

- För er 
- För barnet  
- För föräldrar 
- Miljön 

 
Hur ser ni på framtidens familjecentrerade vård? 

- Vad är viktigt att ta med i utvecklingen av neonatalavdelningar? 
  
Beskriv gärna ett drömscenariot utifrån personal/familj/lokalutformning 
 
Har ni något ytterligare att tillägga? 
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