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Abstrakt 
Bakgrund:  Ungefär  7000  barn  föds  prematurt  i  Sverige  per  år  och  många  av  dessa  har  
syskon.  Under  vistelsen  på  en  neonatalavdelning,  går  familjerna  igenom  många  olika  faser,  
chockfas  över  att  få  ett  prematurt  barn  och  sedan  det  indirekta  tvånget  att  försöka  lösa  
situationen  som  innebär  att  familjen  tvingas  dela  upp  sig  och  splittras.  Barnsjuksköterskans  
roll  är  viktig  och  kunskap  om  familjecentrerad  omvårdnad  är  av  yttersta  vikt  för  att  hjälpa  
familjerna  att  fungera  under  deras  tid  på  neonatalavdelning.  Syfte:  Syftet  var  att  beskriva  
hur  barnsjuksköterskor  uppfattar,  föräldrarnas  reaktioner  kring  att  ha  ett  eller  flera  syskon  
hemma,  samtidigt  som  de  vårdar  ett  prematurfött  barn  på  neonatalavdelning.  Metod:  
Studien  var  en  empirisk  kvalitativ  studie  med  sex  barnsjuksköterskor,  och  genomfördes  med  
telefonintervjuer  och  individuella  intervjuer.  Forskarna  genomförde  intervjuerna  enskilt  och  
genomförde  tre  intervjuer  var.  Intervjuerna  analyserades  med  kvalitativ  innehållsanalys,  
som  låg  till  grund  för  resultatet.  Resultat:  Barnsjuksköterskorna  beskrev  att  föräldrarna  
upplever  sig  splittrade,  ledsna  och  frustrerade  över  att  vårda  ett  barn  på  neonatalavdelning  
samtidigt  som  syskonen  fanns  hemma.  Syskonen  i  sin  tur  måste  involveras  och  göras  
delaktiga  i  omvårdnaden  enligt  ett  familjefokuserat  omvårdnadsperspektiv,  för  att  
familjerna  skall  uppleva  sig  vara  en  enhet.  Slutsats:  Syskon  en  del  av  familjen,  en  fråga  eller  
ett  påstående?  Det  är  inte  självklart  i  vården  i  Sverige  än  idag.  Barnsjuksköterskor  
tillsammans  med  övrig  personal,  bör  jobba  utifrån  hörnstenen  -‐‑  barnets  bästa  som  det  är  
beslutat  i  FN:s  barnkonvention.    
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Abstract 
Background:  About  7000  children  are  born  prematurely  in  Sweden  a  year,  some  have  
siblings.  During  their  stay  at  a  neonatal  department,  families  go  through  many  different  
phases,  a  phase  of  shock  to  get  a  premature  child,  the  indirect  compulsion  to  try  to  solve  the  
situation,  which  means  that  the  family  is  forced  to  split  up.  The  role  of  the  childcare  nurse  is  
very  important,  and  the  knowledge  of  family-‐‑focused  nursing  is  of  utmost  importance  to  
help  the  families  during  their  stay  at  the  neonataldepartment.  
Aim:  The  aim  was  to  describe  how  childcare  nurses  perceive,  the  parents'ʹ  reactions  to  have  
one  or  more  siblings  at  home  while  caring  for  a  premature  baby  at  the  neonatalunit.  Method:  
The  study  is  an  empirical  qualitative  study  with  six  childcare  nurses.  Interviews  were  
conducted  as  telephone  interviews  and  face-‐‑to-‐‑face  interviews.  The  researchers  did  three  
interviews  each.  The  data  from  the  interviews  were  analyzed  with  qualitative  content  
analysis,  which  were  a  base  for  the  results.  Results:  Childcare  nurses  told  that  the  parents  felt  
fragmented  and  frustrated  about  caring  for  a  child  at  neonataldepartment  while  there  are  
siblings  at  home.  The  siblings,  in  turn,  must  be  involved  in  nursing  care  in  accordance  with  a  
family-‐‑focused  nursing  perspective,  in  order  for  the  families  to  experience  a  unity.  
Conclusion:  Siblings  a  part  of  the  family,  a  question  or  a  statement?  It  is  not  self-‐‑evident  in  
healthcare  in  Sweden  today.  As  a  childcare  nurse,  the  first  cornerstone  is  to  have  -‐‑  the  best  
interests  of  the  child  as  decided  by  the  UN  Child  Convention.  
  
Key  words:  family-‐‑focused  care,  fragmentation,  parents,  pediatric  nurse,  siblings  
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Bakgrund 
Barns rättigheter 

Enligt  Barnkonventionen  har  alla  barn  rätt  till  att  vara  med  sina  föräldrar,  så  de  får  trygghet  

och  utvecklas  normalt  (Barnombudsmannen,  2015).  Även  när  barnen  är  inlagda  på  sjukhus,  i  

detta  fall  nyfödda  barn  på  neonatalavdelning,  har  de  rätt  till  att  ha  sina  föräldrar  vid  sig  hela  

tiden  enligt  NOBAB  (Nordiskt  standard  för  barn  och  ungdom  inom  hälso-‐‑  och  sjukvård)  

(NOBAB,  u.å.).  I  patientlagen  (2014:821)  paragraf  8  beskrivs  att  barnets  bästa  alltid  skall  

beaktas  när  det  gäller  hälso-‐‑  och  sjukvård.  Detta  bör  gälla  alla  barn  i  hälso-‐‑  och  sjukvård,  

även  syskonen.  Det  kan  vara  svårt  för  föräldrarna  att  närvara  både  hemma  med  syskonet  

och  på  neonatalavdelningen  med  det  prematurfödda  barnet  samtidigt  under  längre  

perioder.  

  

Neonatalvården i Sverige 

Antal  födda  barn  i  Sverige  varierar  mellan  110  000  -‐‑  115  000  per  år  (Socialstyrelsen,  2015),  

och  av  dessa  föds  cirka  7000  barn  förtidigt  (Svenska  Prematurförbundet,  2013).  Förtidigt  

född  kallas  även  prematurfödd  (Socialstyrelsen,  2015).  Enligt  World  Health  Organization  

(WHO)  är  barnet  milt  prematurt  om  det  föds  före  37  fullgångna  gestationsveckor  men  inte  

före  32  fullgångna  gestationsveckor,  mycket  prematur  definieras  födelsen  inom  28  till  32  

fullgångna  gestationsveckor  och  extremt  prematur  födelse  om  det  föds  före  vecka  28  (WHO,  

2016).  

  

År  2015  var  ungefär  11  000  nyfödda  i  behov  av  vård  på  någon  av  Sveriges  38  

neonatalavdelningar.  Barnets  behov  av  vård  och  vårdtidens  längd  kan  generaliseras  utefter  

vilken  födelsevecka  som  barnet  föds  i,  lägre  födelsevecka  desto  längre  vårdtid.  

Neonatalavdelningarna  i  Sverige  är  mer  eller  mindre  specialiserade  på  neonatologi,  vilket  

leder  till  att  intaget  av  prematurfödda  barn  på  de  olika  avdelningarna  beror  på  vilken  

gestationsvecka  barnet  föds  i.  Denna  uppdelning  finns  för  att  neonatalvården  eftersträvar  att  

vara  centraliserad  och  är  även  det  i  stor  utsträckning  idag.  Detta  leder  till  att  den  mest  

avancerade  neonatalvården  bara  utförs  på  vissa  sjukhus,  vilket  för  med  sig  att  familjer  kan  
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får  långa  avstånd  till  sin  hemort  (Svenskt  Neonatalt  Kvalitetsregister  [SNQ],  2016).  

Prematurfödda  barn  kan  drabbas  av  flertalet  allvarliga  komplikationer,  som  hjärnblödning,  

ögonskada,  andningssvikt  och  lungsjukdomar.  Detta  kan  leda  till  allvarliga  bestående  

skador  eller  sjukdomar  men  även  till  att  barnet  avlider.  Trots  att  det  finns  en  risk  att  det  

prematurfödda  barnet  avlider  av  olika  orsaker  ökar  chanserna  att  prematurfödda  barn  

överlever,  och  även  extremt  prematurfödda,  vilket  utvecklas  hela  tiden  och  fler  och  fler  

överlever.    Sverige  har  en  av  världens  bästa  överlevnad  av  prematurfödda  barn  

(Socialstyrelsen,  2014).  

  

Barnsjuksköterskan inom neonatalvården 

Barnsjuksköterskan,  specialistsjuksköterska  inom  barn  och  ungdom,  är  viktig  med  sina  

fördjupade  kunskaper  om  barnets  fysiska  och  psykiska  utveckling,  omvårdnad  vid  livets  

början  och  i  samband  med  fysisk  ohälsa.  Detta  gör  att  prematurfödda  och  deras  familjer  får  

vård  och  bemötande/omhändertagande  med  hög  kompetens  för  barnets  bästa  

(Riksföreningen  för  Barnsjuksköterskor  &  Svensk  sjuksköterskeförening,  2016).  I  en  studie  av  

Trajkovski,  Schmied,  Vickers  och  Jackson  (2012)  beskrivs  att  allmänsjuksköterskor  har  

svårare  att  fokusera  på  hela  familjen,  då  de  fokuserar  först  på  barnet  och  sedan  familjen.  

Barnsjuksköterskor  har  utbildning  i  att  ta  hand  om  hela  familjens  psykosociala  behov,  vilket  

är  viktigt,  då  större  vikt  läggs  vid  att  ta  hand  om  familjen  genom  att  ge  stöd  och  vägledning  

och  att  fokus  inte  bara  är  på  barnet.  

  

Ett  omvårdnadsprogram  som  lärs  ut  till  föräldrarna  och  används  av  tränade  

barnsjuksköterskor  eller  barnsköterskor  är  NIDCAP;  newborn  individualized  development  

care  eller  på  svenska  familjecentrerad  utvecklingsstödjande  neonatalvård  detta  är  en  

synaktiv  modell.  Utgångspunkten  är  att  vårdpersonalen  eller  föräldrarna  lär  sig  läsa  och  

tolka  det  lilla  barnets  signaler,  styrkor,  svagheter  och  beteenden.  Utifrån  dessa  

beteendeobservationer,  formuleras  en  omvårdnadsrapport  där  rekommendationer  ges  för  

hur  barnet  skall  hjälpas  och  stödjas  för  att  må  så  bra  som  möjligt  och  ges  en  positiv  

utveckling.  Kängurumetoden  eller  kangaroo  mother  care  är  en  komponent  i  den  
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familjefokuserade  vården  och  den  innebär  att  mamman  eller  pappan  bär  sitt  barn  hud  mot  

hud,  naket  barn  förutom  blöja  mot  naket  bröst.  Detta  förstärker  anknytningen,  förbättrar  

barnets  fysiska  tillstånd  och  sänker  barnets  stressnivå  (Als  &  McAnulty,  2011).  

  

Familjen vid prematur födsel 

När  en  familj  får  ett  prematurfött  barn  skulle  det  kunna  innebära  en  stress  för  hela  familjen  

och  eventuellt  leda  till  negativa  effekter  hos  föräldrarna.  Ionio  et  al.  (2016)  beskriver  att  

särskilt  mammorna  till  ett  prematurfött  barn  löper  större  risk  att  drabbas  av  stress,  ilska,  

ångest  samt  depression  än  de  föräldrar  som  får  ett  fullgånget  barn.  Pappor  enligt  Lundqvist,  

Hellström  Westas  och  Hallström  (2007)  beskriver  situationen  som  känslomässigt  kaos,  och  

att  känslor  som  overklighet  dominerade.  Vidare  skriver  Edell-‐‑Gustafsson  et  al.  (2015)  att  

papporna  under  vårdtiden  upplever  att  de  är  avstängda  från  omvärlden,  och  att  allt  fokus  

ligger  på  det  prematurfödda  barnet.  Dock  visar  Lundqvist  et  al.  (2007)  att  när  papporna  fick  

närvara  och  bo  kvar  på  neonatalavdelningen  ökade  deras  känsla  av  att  vara  en  familj.  Tooten  

et  al.  (2013)  menar  att  det  inte  är  någon  skillnad  på  reaktionerna  mellan  mammorna  och  

papporna  när  de  fått  ett  prematurfött  barn.  Men  att  föräldrarna  har  mer  negativa  upplevelser  

och  känslor  ju  mer  prematurfött  barnet  är.  Steyn,  Poggenpoel  och  Myburgh  (2017)  beskriver  

att  hos  båda  föräldrarna  väcks  känslor  som  skuld,  ångest,  rädsla,  vrede,  frustration  och  sorg.  

I  en  studie  av  Turner,  Winefield  och  Chur-‐‑Hansens  (2013)  beskriver  föräldrar  att  det  är  

positivt  att  det  finns  samtalsgrupper  på  neonatalavdelningarna.  När  de  fick  dela  sin  

upplevelse  med  andra,  minskade  deras  stress  över  det  prematurfödda  barnet.  Lindberg,  

Axelsson  och  Öhrling  (2008)  menar  att  om  relationen  mellan  föräldraparen  är  positiv  kan  de  

få  stöd  och  stöttning  av  varandra.  

    

Syskonen  kan  också  påverkas  och  de  kan  få  utstå  en  hel  del  under  den  tid  som  

prematurfödda  barnet  är  beroende  av  neonatalavdelningen,  och  de  märker  den  stress  som  

föräldrarna  har.  Precis  som  föräldrarna  har  förväntningar  på  det  nya  barnet  kan  även  

syskonen  känna  det  och  när  barnet  föds  prematurt  blir  situationen  med  nya  syskonet  kanske  

inte  som  förväntat  (Taylor,  2008).  För  att  öka  syskonets  förståelse  för  situationen  med  det  
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prematurfödda  barnet  kan  det  vara  bra  att  informera  på  syskonets  nivå  med  hjälp  av  till  

exempel  böcker.  Informationen  ökar  syskonets  förståelse  men  även  att  syskonet  får  

tid/uppmärksamhet  med  en  vuxen  som  ger  informationen,  t.ex.  föräldrar,  släktingar,  

barnsjuksköterskor  eller  annan  personal  på  neonatalavdelningen  (Morrison  &  Gullón-‐‑Rivera,  

2016).  

  

Möjlighet att vara en hel familj vid neonatalvistelse 

I  Sverige  utvecklas  neonatalavdelningarna  genom  att  t.ex.  ordna  fler  familjerum  så  att  båda  

föräldrarna  kan  stanna  hos  det  prematurfödda  barnet  (Morelius  &  Cranston  Anderson,  

2015).  Enligt  Wigert,  Berg  och  Hellström  (2010)  skall  det  finnas  familjerum  på  

neonatalavdelningar,  så  att  familjen  kan  stanna  hos  sitt  prematurfödda  barn.  Familjerum  är  

ett  rum  som  familjen  sover,  har  sina  saker  och  har  duschmöjligheter.  Föräldrarna  

uppskattade  att  det  fanns  kök,  dagrum  och  lekplats  för  syskonen  i  anslutning  till  

familjerummen.  Familjerummen  underlättar  för  familjerna  att  vara  samlade  och  inte  behöva  

dela  upp  sig  mellan  sitt  barn  som  vårdas  på  neonatalavdelningen  och  de  eventuella  äldre  

barnen  hemma.  Enligt  Greisen  et  al.  (2009)  får  i  78  %  av  fallen  båda  föräldrarna  stanna  på  

neonatalavdelningen  men  att  syskonen  inte  alltid  är  välkomna.  Detta  trots  att  som  

Trajkovski  et  al.  (2012)  skriver,  att  syskon  ingår  i  familjen  och  skall  inkluderas  i  ett  

familjecentrerat  förhållningssätt,  vilket  bör  utföras  på  neonatalavdelningarna.  Enligt  

föräldrar  i  en  studie  av  Edéll-‐‑Gustafsson  et  al.  (2015)  fungerar  inte  detta  alltid  då  

neonatalavdelningar  saknar  ytor/allrum  att  umgås  med  sina  äldre  barn  (syskon  till  

prematurfödda  barnet).  Under  vårdtiden  på  neonatalavdelningen  uttrycker  den  föräldern  

som  närvarar  på  avdelningen  en  längtan  att  umgås  med  sina  äldre  barn  och  sin  familj  oftare  

än  vad  som  är  möjligt  (Edéll-‐‑Gustafsson  et  al.,  2015;  Lindberg  &  Öhrling,  2008).  

  

Familjefokuserad omvårdnad – teoretisk anknytning 

Enligt  Alsop-‐‑Shields  och  Mohay  (2001)  har  Bowlby  och  Robertssons  arbete  legat  till  grund  

för  den  familjefokuserade  vårdens  utveckling.  Deras  teorier  har  haft  stor  inverkan  på  

barnsjukvården.  De  själva  var  inte  sjuksköterskor,  men  de  hängav  sitt  yrkesliv  till  att  arbeta  
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för  att  barn  skulle  ha  en  bättre  miljö  på  sjukhus.  Till  exempel  ansåg  de  att  barnen  inte  skulle  

vistas  på  sjukhus  själva,  utan  att  de  mådde  bättre  av  att  ha  sina  föräldrar  närvarande  hos  sig.  

Än  idag  tillgodoses  inte  detta  runt  om  i  världen,  varken  till  viss  del  eller  fullt  ut.    

  

Familjefokuserad  omvårdnad  innebär  att  all  personal  inom  vård  och  omsorg  skall  fokusera  

på  familjens  betydelse  för  patientens  upplevelse  av  sjukdom  och  ohälsa.  Den  

familjefokuserade  omvårdnaden  kan  förstås  utifrån  två  olika  inriktningar;  den  

familjecentrerade  och  den  familjerelaterade.  I  den  familjecentrerade  inriktningen  ses  familjen  

som  ett  system,  vilket  innebär  att  alla  medlemmarna  utgör  var  sin  del  i  familjen  och  

tillsammans  bildar  de  en  summa  av  alla  delar.  I  familjerelaterade  inriktningen  tas  hänsyn  till  

barnets  sociala  sammanhang  men  barnet  är  i  centrum  för  vård  och  omsorg.  Familjen  kan  i  

vissa  fall  inom  vård  och  omsorg  betraktas  som  en  enhet,  då  alla  medlemmar  i  familjen  

påverkar  varandras  liv  och  hälsa  (Svensk  sjuksköterskeförening,  2015).  

  

Ordet  familj  i  begreppet  familjefokuserad  omvårdnad  har  idag  många  olika  betydelser,  det  

som  tidigare  var  den  självklara  familjen  -‐‑  kärnfamiljen  alltså  mamma,  pappa  och  barn,  har  

idag  brutits  upp,  den  normen  är  inte  längre  den  självklara  familjebilden.  Familjen  idag  

inbegrips  i  en  ännu  större  mångfald.  När  ordet  familj  används  i  samband  med  

familjefokuserad  omvårdnad,  menas  en  grupp  personer  som  inte  nödvändigtvis  är  bundna  

till  varandra  genom  släktskap  eller  blodsband,  utan  självdefinierade  anser  de  tillhöra  

varandra.  Fokusen  läggs  på  att  det  finns  ett  känslomässigt  band  mellan  personerna  och  att  

det  är  en  emotionell  utgångspunkt  för  deras  relation  (Whall,  1986).  Hatrick  och  Lindsey  

(1995)  uttrycker  att  familjen  definieras  av  många  olika  typer  av  konstellationer,  exempelvis  

samkönade  familjer.  Trajkovski  et  al.  (2012)  beskriver  även  i  sin  studie  vikten  av  att  

inkludera  hela  familjen  som  en  helhet  och  inte  se  bara  till  modern  som  den  väsentliga  

vårdnadsgivaren.  Den  familjefokuserade  omvårdnaden  inkluderar  syskon,  pappor,  mammor  

och  andra  utökade  familjemedlemmar  i  begreppet  familj.  
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Enligt  Socialstyrelsen  (2014)  skall  neonatalvården  i  Sverige  vara  patient-‐‑  och  

familjefokuserad.  Detta  innebär  att  ett  förhållningssätt  används  där  fokus  ligger  på  mycket  

mer  än  bara  sjukdomar,  alla  behoven  hos  barnet,  föräldrarna  och  syskon  ses.  Socialstyrelsen  

har  benämt  fem  punkter  som  bör  finnas  för  att  leva  upp  till  patient-‐‑  och  familjefokuserad  

vård,  dessa  är;  vården  skall  vara  individualiserad,  vården  skall  vara  utvecklingsstödjande,  

erbjuda  familjevård,  erbjuda  samvård  samt  aktivt  involvera  och  informera  föräldrarna.  

McGrath,  Samra  och  Kenner  (2011)  tar  upp  i  sin  studie  vikten  av  att  vården  är  utformad  och  

utförs  utefter  teorin  familjefokuserad  vård,  detta  för  att  det  är  bästa  för  prematurfödda  

barnet  och  dennes  familj.  

  

Att  neonatalavdelningarna  utrustas  med  enkelrum  för  familjerna  stödjer  också  

familjefokuserad  omvårdnad  och  detta  leder  till  förbättrad  kommunikation  mellan  

vårdpersonal  och  familjen  (Ulrich,  Quan,  Joseph  &  Choudhary,  2005).  Svårigheterna  kring  

att  implementera  denna  omvårdnadsteori  i  vårdsituationer  orsakas  av  att  sjuksköterskor  i  

första  hand  är  tränade  för  de  medicinska  och  omvårdnadsmässiga  situationerna,  i  den  

sociala  kommunikativa  situationen  ansågs  sjuksköterskorna  inte  ha  lika  mycket  kunskap.  Att  

föräldrarna  skall  gå  från  en  passiv  roll  till  en  mer  aktiv  i  alla  situationer  kan  skapa  en  

splittring  mellan  dem  och  vårdpersonalen  (Mikkelsen  &  Fredriksen,  2010;  Trajkovski  et  al.,  

2012).    Målet  med  vården  är  att  allas  kompetens  och  familjens  unika  resurser  tas  tillvara  

(Svensk  sjuksköterskeförening,  2015).  

  

Problemformulering 

Idag  när  extremt  prematurfödda  barn  kan  räddas  blir  vårdtiderna  långa,  vilket  påverkar  hela  

familjen.  När  ett  barn  föds  extremt  prematurt  krävs  specialistvård,  som  kan  vara  belägen  

långt  ifrån  hemorten.  Detta  kan  medföra  att  familjen  splittras,  då  det  kan  finnas  äldre  syskon  

som  den  ena  föräldern  behöver  ta  hand  om  på  hemorten.  Föräldrar  som  befinner  sig  i  denna  

situation  kan  uppleva  stress  för  att  de  kan  vara  tvungna  att  välja  vilket  barn  de  skall  vara  

hos,  syskonet  hemma  eller  det  prematurfödda  barnet  på  neonatalavdelningen.  Barn-‐‑  och  

ungdomsvården  måste  verka  för  ett  familjefokuserat  perspektiv  för  att  barnets  och  hela  



 

   7  

familjens  bästa  skall  sättas  i  första  rummet.  Det  är  av  yttersta  vikt  att  barnsjuksköterskan  

förstår  föräldrarna  i  deras  situation,  för  att  omvårdnaden  skall  bedrivas  utefter  barnets-‐‑  och  

familjens  bästa.  

  

Syfte 
Syftet  var  att  beskriva  hur  barnsjuksköterskor  uppfattar,  föräldrarnas  reaktioner  och  

hantering  kring  att  ha  ett  eller  flera  syskon  hemma,  samtidigt  som  de  vårdar  ett  prematurfött  

barn  på  neonatalavdelning.  

  

Metod 

Design 

Studien  genomfördes  en  empirisk  studie  med  kvalitativ  design  där  intervjuer  genomfördes  

med  barnsjuksköterskor  vid  två  mellanstora  sjukhus  i  Sverige.  Hädan  efter  i  texten  benämns  

dessa  sjukhus  A  respektive  sjukhus  B.  I  studien  användes  kvalitativ  design  vilket  innebär  att  

informanternas  upplevelser  presenteras  i  den  verklighet  de  befinner  sig  i,  forskarna  försöker  

beskriva  verkligheten  eller  dess  ontologi  alltså  läran  om  varandet.  Läran  om  det  som  är,  en  

ontologisk  fråga  är  Vad  är  detta?  (Pribe  &  Landström,  2012).  I  detta  finns  det  ingen  absolut  

sanning  medans  inga  upplevelser  är  felaktiga,  de  är  subjektiva  (Henricson  &  Billhult,  2012).  I  

studien  användes  en  induktiv  ansats  där  informanternas  upplevelser  och  levda  erfarenheter  

var  i  fokus,  och  studerades  för  att  sedan  förankras  i  studiens  resultat  med  stöd  av  en  

teoretisk  referensram  (Lundman  &  Hällgren  Graneheim,  2012).  För  att  kunna  tolka  och  förstå  

texten,  det  verbala  som  är  omskrivet  till  text  (transkriberade  intervjuer),  krävs  viss  del  av  

förförståelse  (Friberg  &  Öhlén,  2012).  I  studien  används  informanter  och  forskare  som  

benämningar  för  de  som  intervjuas  och  de  som  ansvarar  för  studien  och  genomför  

intervjuerna,  enligt  Polit  och  Beck  (2012)  är  detta  passande  till  studiens  kvalitativa  design.  
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Kontext 

På  neonatalavdelningen  på  sjukhus  A  fanns  sex  familjerum  (Franzén,  2012)  samt  ett  

isoleringsrum  som  kan  användas  som  familjerum.  Totalt  fanns  det  tio  vårdplatser  till  

förfogande  (K.  Jönsson,  personlig  kommunikation,  9  mars  2017).  Vid  neonatalvårdsenheten  

på  sjukhus  B  fanns  tio  familjerum.  Totalt  på  avdelningen  var  det  sexton  vårdplatser,  varav  

sex  intensivvårdsplatser,  tio  lättvårdsplatser,  av  dessa  tio  kan  två  användas  som  

intensivvårdsplatser  (isoleringsrum)  (B.  Lundström,  personlig  kommunikation,  21  mars  

2017).  På  neonatalavdelningen  på  sjukhus  A  arbetade  13  barnsjuksköterskor,  och  vid  sjukhus  

B  på  neonatalvårdsenheten  arbetade  27  barnsjuksköterskor.  

  

Procedur 

Initialt  kontaktades  verksamhetscheferna  och  enhetscheferna  på  neonatalavdelningen  på  

sjukhus  A  och  neonatalvårdsenheten  vid  sjukhus  B  med  muntlig  och  skriftlig  information  

(bilaga  1)  angående  studien.  Detta  för  att  få  godkännande  att  genomföra  studien  på  dessa  

neonatalavdelningar.  Barnsjuksköterskor  till  studien  valdes  ut  med  hjälp  av  enhetscheferna  

på  respektive  avdelning,  vilket  innebär  att  ändamålsenligt  urval  användes  (Polit  &  Beck,  

2012).  När  barnsjuksköterskorna  identifierats  skickades  ett  mail  till  dem  via  enhetschefen  

med  bifogat  informationsbrev  (bilaga  2).  Informationsbrev  som  skrevs  till  

verksamhetschef/enhetschef  och  informanter  skrevs  utefter  rekommendationer  från  CODEX  

(2016).  Vid  intresse  av  att  medverka  i  studien  kontaktade  barnsjuksköterskorna  någon  av  

forskarna  via  mail  alternativt  telefon.    

  

Informanter 

Inklusionskriterierna  till  studien  var  sjuksköterskor  med  specialistutbildning  med  inriktning  

barn  och  ungdom  (barnsjuksköterska)  och  jobbat  inom  neonatalvård  minst  ett  år.  På  sjukhus  

A  uppfyllde  12  inklusionskriterierna  och  sex  visade  intresse  av  att  delta.  24  uppfyllde  

inklusionskriterierna  på  sjukhus  B,  fem  visade  intresse  att  delta  i  studien.  De  som  visade  

intresse  att  delta  i  studien  antogs  att  delta,  totalt  blev  det  11  informanter.  Sena  avhopp  

resulterade  i  att  totalt  sex  intervjuer  genomfördes,  från  respektive  sjukhus  A  och  B.  
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Informanterna  som  deltog  i  studien  skrev  på  en  samtyckesblankett  (bilaga  3),  detta  efter  att  

fått  både  skriftlig  (bilaga  2)  och  muntlig  information  (Kjellström,  2012).  Informanterna  på  

sjukhus  A  gjorde  detta  precis  innan  intervjun  och  informanterna  på  sjukhus  B  fick  den  via  

post  med  ett  bifogat  frankerat  returkuvert  och  returnerades  till  forskarna.  Informanter  fick  

innan  intervjun  påbörjades  fylla  i  ett  studieprotokoll  (bilaga  4)  (Lundman  &  Hällgren  

Graneheim,  2012).  De  sex  informanterna  var  kvinnor,  mellan  36–62  år.  Alla  var  examinerade  

barnsjuksköterskor  sedan  1–28  år,  innan  har  de  jobbat  som  allmänsjuksköterskor  i  1–16  år.  

Inom  neonatalvården  har  de  varit  verksamma  mellan  12–35  år.  Ingen  av  informanterna  hade  

själva  vårdat  sitt  barn  på  neonatal  samtidigt  som  det  fanns  syskon  hemma,  dock  hade  två  

vårdat  sitt  första  barn  på  neonatalavdelning.  

  

Datainsamling 

Studien  genomfördes  med  kvalitativa  semistrukturerade  intervjuer  med  öppna  frågor,  där  

frågorna  strukturerades  i  en  intervjuguide  (bilaga  5),  som  fungerade  som  ett  stöd  under  

intervjuerna.  Intervjuguiden  bestod  av  huvudfrågor  i  tre  olika  sektioner,  med  följdfrågor  till  

respektive  sektion,  i  slutet  av  intervjun  ställdes  även  två  avslutande  frågor.  

Semistrukturerade  intervjuer  anses  även  av  Hermanowicz  (2002)  som  en  av  de  mest  

grundläggande  metoder,  för  att  få  forskaren  närmare  en  djupare  förståelse  av  människors  

livsvärld.  Intervjuerna  från  sjukhus  A  genomfördes  av  en  närvarande  forskare  (T.M),  i  

enskilda  rum  på  informanternas  arbetsplats.  Intervjuerna  från  sjukhus  B  genomfördes  som  

telefonintervjuer  med  en  närvarande  forskare  (E.K),  vid  två  av  intervjuerna  befann  sig  

informanterna  i  hemmet  vid  en  intervju  satt  informanten  på  sin  arbetsplats  i  ett  avskilt  rum.  

Båda  alternativen  av  intervjuer  ljudinspelades  och  pågick  i  cirka  30–40  minuter  och  

transkriberades  sedan  ordagrant.  I  utskrifterna  särskildes  forskarens  (F)  och  informantens  (I)  

uttalanden,  för  att  underlätta  i  läsandet  och  analyserandet.  De  transkriberade  intervjuerna  

kodades  med  en  siffra,  så  att  inga  utomstående  skulle  kunna  identifiera  informanterna  

(Danielson,  2012a).  
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Analys 

Kvalitativ  innehållsanalys  användes  i  studien  och  utförandet  av  analysen  inspirerades  av  

Graneheim  och  Lundman  (2004).  Fokus  i  analysen  låg  på  det  manifesta  innehållet,  med  detta  

menas  att  det  som  står  beskrivet  i  intervjutexterna  (transkriberade  intervjuerna)  analyserades  

(Graneheim  &  Lundman,  2004).  Analysarbetet  startade  vid  transkriberingen,  genom  att  

intervjuerna  lyssnades  igenom  och  skrevs  ner  ordagrant.  Detta  gav  en  känsla  av  att  

återuppleva  intervjuerna.  I  transkriberingen  markerades  det  som  forskarna  (F)  respektive  

informanterna  (I)  framförde  i  intervjuerna,  detta  för  att  kunna  urskilja  vad  respektive  part  

sagt.  Forskarna  transkriberade  de  intervjuer  som  de  själva  medverkade  i.  De  transkriberade  

intervjuerna  lästes  flera  gånger,  var  för  sig,  för  att  få  en  helhetsbild  över  intervjutexten.  

Resterande  analysarbete  utfördes  gemensamt  av  forskarna.  Meningsenheter  markerades  i  

texten  som  var  relevant  för  studiens  syfte,  de  extraherade  meningsenheterna  kondenserades,  

vilket  innebär  att  meningsenheterna  förkortades  för  att  bli  ytterligare  mer  lätthanterligt  utan  

att  byta  innehåll.  De  kondenserade  meningsenheterna  formades  till  koder  genom  att  onödig  

text  togs  bort  dessa  gav  en  kort  beskrivning  av  meningsenheternas  innehåll.  Dessa  

granskades  utefter  likheter  och  skillnader,  de  koder  med  liknande  innehåll  fördes  samman  

till  underkategorier  som  sedan  grupperades  inom  olika  kategorier.  Kategorierna  granskades  

flertalet  gånger  för  att  upptäcka  om  liknande  innehåll  fanns  under  flera  kategorier,  vilket  

ledde  till  att  kategorier  ändrades  och  nya  kategorier  skapades.  Hela  processen  bollades  emot  

studiens  syfte  och  de  meningsenheter  som  togs  ut.  Exempel  på  studiens  analysprocess  för  att  

få  fram  kategorier  och  underkategorier  visas  i  bilaga  6.  Kategorierna  och  underkategorierna  

som  togs  fram  i  analysprocessen  låg  till  grund  för  studiens  resultat.  

  

Etisk övervägande 

Lagen  om  etikprövning  av  forskning  som  avser  människor  (2003:460)  finns  till  för  att  skydda  

den  enskilda  människan  som  deltar  i  forskning.  Inom  högskoleutbildning  på  grund-‐‑  och  

avancerad  nivå  är  denna  prövning  inte  nödvändigt.  Kjellström  (2012)  beskriver  att  

forskningsprocessen  utförs  i  enlighet  med  tre  etiska  principer  som  tas  upp  i  

Belmontrapporten  (Department  of  health,  education  &  wealfare,  1979),  en  av  dessa  är  
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respekt  och  för  att  vidhålla  detta  genom  forskningsprocessen  användes  en  blankett  med  

informerat  samtycke  (bilaga  3).  Denna  blankett  skrevs  under  av  både  forskare  och  informant  

och  finns  för  att  skydda  informanternas  självbestämmande,  de  ges  möjlighet  att  ta  ställning  

till  sitt  deltagande  vilket  är  frivilligt  och  ingen  yttre  påverkan  fick  förekomma.  Inför  detta  

fick  informanterna  både  muntlig  och  skriftlig  information  om  studien  (Kjellström,  2012).  I  

informationsbrevet  till  informanter  (bilaga  2)  förklaras  att  deras  uppgifter  behandlas  

konfidentiellt,  ljudfiler  sparas  i  en  lösenordsskyddad  mapp  på  forskarnas  data/telefon.  

Samtyckesblanketter  låses  in  och  förvaras  i  ett  brandsäkert  skåp,  helt  i  enlighet  med  vad  

Polit  och  Beck  (2017)  skriver  angående  forskningsetik  och  detta  har  forskarna  följt  under  

processen.  Allt  material  kodades  för  att  bevaras  konfidentiellt.  Forskarna  har  i  enlighet  med  

Kjellström  (2012)  följt  riktlinjerna  för  hur  information  och  uppgifter  från  informanterna  skall  

behandlas  och  redovisas,  så  att  det  inte  spridas  till  obehöriga  och  att  all  data  som  redovisas  i  

studien  inte  skall  kunna  återknytas  till  någon  enskild  informant.  Informanterna  behandlas  

lika  genom  att  ingen  fick  någon  vinst  eller  ekonomisk  ersättning  genom  att  delta  i  studien,  

samt  att  ingen  relation  mellan  informant  och  forskare  fanns  inför  intervjun.  

  

Resultat 
Resultatet  presenteras  i  löpande  text  med  citat  från  intervjuerna  (I:  1–6),  under  de  kategorier  

som  framkom  i  analysprocessen;  föräldrar,  syskon  och  vårdens  utformning  (figur  1)  

Kategorier   Föräldrar   Syskon   Familjefokuserad  
vård  

Underkategorier   Föräldrars  
reaktioner  

Syskonens  
reaktioner   Familjerum  

   Tillgänglighet  för  
barnen  

Syskonens  
delaktighet  

Föräldrarnas  
delaktighet  

   Olikheter  som  
föräldrar  

Miljön  för  syskonen  
  

  

   Planering  av  
vardagen     

  

Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier 
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Föräldrar 

Föräldrars reaktioner 

Alla  barnsjuksköterskor  beskrev  mer  eller  mindre  olika  reaktioner  som  föräldrar  uppvisade  i  

situationen  när  familjen  har  en  prematur  på  neonatalavdelning  och  samtidigt  har  ett  syskon  

hemma.  “Man  kan  inte  dra  alla  över  en  kam,  det  är  väldigt  väldigt  olika…”  (I:  1).  

Barnsjuksköterskorna  upplevde  också  att  föräldrarna  uppvisade  reaktioner  som  oro  och  att  

de  var  ledsna  och  frustrerade  över  den  situationen  de  befann  sig  i,  med  sitt  prematurfödda  

barn  på  neonatalavdelning  och  en  eller  flera  syskon  hemma.  Samt  att  föräldrarna  tyckte  det  

var  en  påfrestande  period  att  vara  uppdelad  mellan  barnen  på  olika  ställen.  “Min  erfarenhet  

är  att  de  känner  sig  kluvna,  dem  känner  att  de  överger  det  barnet  de  har  här  samtidigt  som  de  måste  

vara  hos  oss  och  när  de  är  hemma  så  överger  de  barnet  som  är  hos  oss”  (I:  3).  Gemensamt  beskrev  

alla  barnsjuksköterskor  att  de  upplevde  att  föräldrarna  upplevde  det  svårt  att  vara  

uppdelade.  “Föräldrarna  känner  sig  väldigt  splittrade  …  och  frustrerade,  de  är  det  man  märker  av  

först  och  främst”  (I:  6).  Denna  situation  kan  upplevas  som  påfrestande  och  att  familjen  är  

splittrad  tär  på  relationerna  mellan  föräldrarna,  och  det  blir  spänningar  mellan  föräldrarna.  

“Tyvärr  när  man  ser  på  statistik  är  skilsmässa  större  bland  familjer  som  fått  prematurfödda  barn  än  

andra  familjer”  (I:  2).  

  

Mammorna  uppfattades  mer  ledsna  och  att  de  längtade  efter  syskonen  hemma  och  att  få  

vara  en  hel  familj,  även  att  de  uppfattades  som  att  de  kände  att  det  var  deras  fel  att  familjen  

har  blivit  splittrad.  De  visade  känslor  i  form  av  dåligt  samvete  för  att  inte  kunna  hålla  ihop  

hela  familjen.  “De  känner  att  det  är  mitt  fel  …  de  tar  på  väldigt  mycket  skuld  själva,  speciellt  

mamman”  (I:  2).  När  familjen  var  samlad  på  neonatalavdelningen  uppfattade  

barnsjuksköterskorna  det  som  att  föräldrarna  tycker  att  det  kunde  vara  negativt  att  syskon  

var  närvarande  på  neonatalavdelningen.  Det  resulterade  i  en  stress  för  föräldrarna,  syskonen  

skulle  vara  tysta  och  lugna  på  avdelningen  och  samtidigt  skulle  de  hinna  med  sitt  

prematurfödda  barn.  “På  helgen  och  så  kanske  syskonen  är  på  avdelningen,  det  kan  va  en  stress  för  

en  del  föräldrar  för  då  skall  man  hålla  koll  på  en  kanske  tre-‐‑fyraåring  samtidigt  som  man  ska  ligga  

känguru  och  ta  hand  om  sitt  prematura  barn”  (I:  3).  Att  föräldrar  har  samhörighet  med  andra  
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föräldrar  i  liknande  situation  uppfattade  flera  barnsjuksköterskor  som  positivt,  då  

föräldrarna  inte  verkade  känna  sig  lika  ensamma  i  sin  situation  med  att  ha  syskon  hemma  

samtidigt  som  de  har  en  prematur  på  neonatalavdelning.    

  

Tillgänglighet för barnen 

Barnsjuksköterskorna  beskrev  att  föräldrarna  uppvisade  att  de  ville  vara  bra  föräldrar  till  

alla  sina  barn,  syskonen  hemma  och  det  prematurfödda  barnet  på  neonatalavdelningen.  “Vill  

lägga  mycket  tid  på  det  barnet,  och  så  vill  de  vara  hemma  hos  det  andra  barnet”  (I:  3).  Samtidigt  som  

föräldrarna  upplever  en  otillräcklighet.  “De  känner  att  de  inte  räcker  till  faktiskt”  (I:  2).  Detta  

trots  att  de  delade  upp  sig  mellan  barnen,  så  alla  barnen  skulle  få  ha  en  förälder  hos  sig.  

Föräldrarna  turades  även  om  att  vara  hemma  och  att  vara  på  sjukhuset.  Men  trots  detta  

upplevde  barnsjuksköterskorna  att  föräldrarna  inte  mådde  väl.  “Saknar  dom  där  hemma  och  att  

hon  (mamman)  känner  sig  splittrad  hon  vet  inte  var  hon  skall  vara  någonstans”  (I:  4).  Även  om  

föräldrarna  ofta  turades  om  beskrev  barnsjuksköterskorna  att  papporna  oftast  var  hemma  

och  mamman  på  sjukhuset,  vilket  beskrevs  som  att  papporna  levde  splittrade.  “Ofta  blir  det  

han  som  ofta  får  försöka  springa  emellan  faktiskt  många  gånger,  han  ska  fixa  det  som  är  hemma,  ta  sig  

hit  åh  så  vidare  så  han  får  leva  väldigt  splittrad  värd”  (I:  2).  

  

Olikheter som föräldrar 

Alla  familjer  och  föräldrar  är  olika,  medför  att  föräldrarna  löser  situationen  olika.  Flera  

barnsjuksköterskor  beskrev  att  de  uppfattade  att  mamman  hade  en  större  roll  inom  familjen  

och  hos  barnen,  än  vad  pappan  hade.  Detta  gör  att  situationen  när  man  har  syskon  hemma  

samtidigt  som  en  prematur  på  neonatalavdelningen  väldigt  påfrestande  för  hela  familjen,  

framför  allt  för  föräldrarna.  Däremot  om  mamman  och  pappan  har  lika  stor  roll  i  familjen  så  

flyter  det  på  bättre.  “Dem  har  delat  tiden  med  väldigt  lika  så  att  barnet  i  princip  lika  knutet  till  både  

mamma  och  pappa,  ju  mindre  det  påverkar  barnet  hemma  desto  bättre  mår  föräldrarna  som  är  här”  (I:  

1).  Barnsjuksköterskorna  beskrev  även  att  de  upplevde  en  skillnad  beroende  av  föräldrarnas  

kulturella  bakgrund.  “I  en  kultur  där  mamman  mest  tar  hand  om  barnen  har  vi  ju  upplevt  att  
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mamman  får  fortsätta  ta  hand  om  syskonen  samtidigt  som  hon  ska  ta  hand  om  den  nya  bebisen,  

pappan  är  någon  annanstans,  kanske  jobbar  fortfarande”  (I:  6).  

  

Planering av vardagen 

Alla  barnsjuksköterskorna  beskrev  att  föräldrarna  la  mycket  tid  och  energi  på  planering,  för  

att  få  ihop  livspusslet  med  att  syskonen  hemma  och  prematurfödda  barnet  på  

neonatalavdelningen.  “Livspusslet  är  ofta  svårt  att  få  ihop,  framför  allt  för  de  föräldrarna  som  inte  

har  så  stort  socialt  nätverk  som  kan  hjälpa  till  med  det  stora  barnet”  (I:  3).  Alla  

barnsjuksköterskorna  uppfattade  att  det  troligen  var  lättare  med  äldre  syskon  än  yngre.  “Det  

är  komplexa  situationer  har  man  en  tioåring  eller  tonåring  hemma  då  är  det  på  en  helt  annan  

nivå….men  har  man  en  sprallig  fyra  femåring  hemma  så  kan  det  vara  väldigt  stora  problem  

naturligtvis”  (I:  1).  De  familjerna  som  hade  ett  socialt  nätverk  runt  sig  underlättade  det  

mycket  för  att  de  kunde  få  hjälp  med  barnpassning  för  syskonen,  så  båda  föräldrarna  kunde  

vara  bitvis  tillsammans  på  sjukhuset.  Medan  de  föräldrar  som  inte  hade  något  stöd  från  sin  

omgivning  hade  svårt  att  få  passning  till  syskonen  och  att  få  ihop  planeringen.  “Sociala  

nätverket  som  man  inte  alltid  har  nuförtiden,  det  finns  inte  så  många  mormödrar  och  farmödrar  som  

kan  vara  med  och  hjälpa”  (I:  2).  Barnsjuksköterskorna  påtalade  att  föräldrarna  upplevde  olika  

svårigheter  kring  hur  kort  tid  eller  hur  lång  tid  de  vistades  på  sjukhuset,  detta  innebar  olika  

mängd  planering  för  föräldrarna  i  vardagen.  “Utan  många  gånger  väljer  pappan  då  att  bo  hemma  

med  barnen,  åka  emellan  och  barnen  skall  vara  i  skolan...dagis,  dom  försöker  lösa  de  så  att  de  kan  

komma  på  kvällar  och  helger”  (I:  5).  “De  är  ju  lättare  kanske  att  få  barnvakt  om  de  ligger  inne  en  

vecka  än  om  de  är  inne  tre  månader”  (I:  4).  “Längre  tid  blir  jobbigare  eftersom  man  måste  ställa  om  

livet  mycket  längre”  (I:  6).  

  

Syskon 

Syskonens reaktioner 

Barnsjuksköterskornas  uppfattade  att  syskonens  reaktioner  uttrycktes  väldigt  olika  när  de  

bodde  med  resten  av  familjen  på  sjukhus  eller  vistades  på  sjukhus  under  kortare  stunder.  

“Syskon  då  som  är  kanske  i  dagisåldern  blir  ju  tillslut  ganska  frustrerade  o  trötta  o  springer  omkring”  
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(I:  6).  “För  en  del  barn  går  de  jättebra  medans  andra  barn  känner  de  känns  som  dom  blir  väldigt  

rastlösa”  (I:  6).  Hur  barnsjuksköterskan  uppfattade  syskonens  reaktioner  kring  den  

eventuella  uppdelningen  av  familjen  förklarade  hon;  “det  är  väldigt  individuellt  hur  barnen  

hemma  klarar  av  situationen”  (I:  1).  “Barnen  upplever  ju  sig  splittrade  dom  upplever  ju  splittringen  

med  att  ha  mamma  på  sjukhus,  om  dom  är  små  o  förstår  inte  riktigt  när  hon  ska  komma  hem”  (I:  6),  

“att  mamma  och  pappa  inte  är  hemma  lika  mycket  det  är  ju  en  separation”  (I:  3).  “Så  det  är  ganska  

vanligt  att  syskon  börjar  kissa  på  sig  och  såna  saker  igen”  (I:  1).  “Ibland  kan  man  ju  höra  att  barnet  är  

ledset  att  dom  saknar  föräldrarna”  (I:  4).  Barnsjuksköterskorna  beskrev  att  åldersskillnaden  på  

syskonen  kunde  innebära  olika  reaktioner.  “En  tvååring  fattar  ju  ingenting  bara  fattar  att  

mamma  och  pappa  inte  är  hemma,  medans  en  tioåring  förstår  ju  på  ett  annat  sätt”  (I:  2).  De  äldre  

syskonens  reaktioner  uppfattades  av  barnsjuksköterskorna  inriktade  sig  mot  oro  för  

föräldern  eller  föräldrarna,  “det  slutade  med  att  det  här  barnet  inte  gick  till  skolan  utan  mer  

passade  på  sin  mamma”  (I:  4).  Medan  de  mindre  barnen  uttryckte  andra  känslor,  “små  barn  

läser  ju  in  på  ett  annat  sätt  dom  kan  ju  bli  mer  avundsjuka  i  sitt  sätt”  (I:  4).  Barnsjuksköterskorna  

beskrev  att  detta  var  viktigt  att  de  fångade  upp,  att  de  såg  dessa  olika  yttringar,  och  hjälpte  

syskonen  och  därigenom  hela  familjen.  

  

Syskonens delaktighet 

Att  syskonen  involverades  i  vården  och  omsorgen  av  barnet,  få  dem  att  vara  delaktiga  

beskrev  alla  barnsjuksköterskor  som  viktigt.  “Så  syskonen,  beroende  på  mognadsgrad  hos  bebisen  

får  lov  att  ligga  i  känguru...äldre  syskon  får  lov  att  vara  med  och  hjälpa  sina  föräldrar”  (I:  3),  “det  var  

en  storasyster…  hon  var  väldigt  delaktig,  det  var  hon  som  hämtade  mat...hon  kunde  byta  blöja...pyssla  

inne  i  kuvösen...hon  kunde  sitta  känguru  med  sitt  syskon”  (I:  6).  Det  var  viktigt  att  syskonen  tidigt  

fick  komma  och  se  och  träffa  sitt  syskon  “det  handlar  ju  om  en  familj,  syskonen  ska  ju  inkluderas  i  

detta  så  mycket  dom  klarar  av”  (I:  1).  “Det  lustiga  är  att  små  prematurer  som  är  så  känsliga  för  ljud  

och  ljus….syskonen  kanske  choar  så  mycket  de  vill  det  händer  ingenting  med  prematuren”  (I:  2).  
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Miljön för syskonen 

Alla  barnsjuksköterskorna  påtalade  vikten  av  en  välkomnande  miljö  för  syskonen  på  

avdelningen,  att  det  viktigt  att  det  fanns  tidsfördriv  och  liknande  för  dem  under  deras  

vistelse  där.  Detta  såg  dock  väldigt  olika  ut  sjukhusen  emellan.  “Det  är  ändå  ganska  

tråkigt,  lekhörnan  är  extremt  minimerad,  allting  handlar  om  smittor  idag”  (I:  1),  “vi  har  en  

lekhörna...vi  har  tv-‐‑spel  till  syskonen...vi  har  lekterapin  där  dom  gärna  får  låna  en  nyckel...och  vara  

med  föräldrarna  och  leka”  (I:  4),  “vi  har  en  utegård  på  baksidan  där  de  är  en  lekplats  så  dom  kan  leka”  

(I:  6).  Alla  barnsjuksköterskorna  var  överens  om  att  syskonen  skulle  närvara  på  avdelningen,  

dock  beroende  av  ålder  kunde  tiden  för  vistelsen  vara  olika.  “På  våran  avdelning  så  är  syskon  

välkomna”  (I:  6).  “Små  barn  som  inte  går  i  skolan...så  kan  dom  ju  bo  här  på  avdelningen  med  sina  

föräldrar...om  dom  går  i  skolan  så  måste  dom  ju  va  på  plats  i  hemmet”  (I:  5),  “men  helgen  till  exempel  

eller  någon  natt  då  och  då  för  att  få  känna  liksom  att  man  är  en  familj”  (I:  3),  “barnen  skall  vara  i  

skolan….  dom  försöker  lösa  de  så  att  de  kan  komma  på  kvällar  och  helger  (I:  5).  

Barnsjuksköterskorna  beskrev  även  att  syskonen  uppfattades  hantera  situationen  olika  

beroende  på  hur  mycket  deras  vardag  skiljde  sig  från  vardagen  som  den  såg  ut  innan  de  

behövde  vistas  på  sjukhus.  “Har  dom  sin  skola  eller  annat  så  att  dom  kan  fortsätta  med  sina  rutiner  

så  är  nog  inte  splittringen  från  familjen  lika  stor”  (I:  6).  

  

Familjefokuserad vård 

Familjerum 

Barnsjuksköterskorna  upplevde  att  familjerna  uttryckte  större  välmående  och  samvaro  när  

de  fick  vara  tillsammans  på  avdelningen,  när  de  hade  ett  familjerum.  “Vi  kan  erbjuda  hela  

familjen  o  komma  o  bo  här  för  de  märks  ju  på  familjerna  att  det  allra  bästa  är  att  dom  får  vara  

tillsammans”  (I:  6),  “jag  tror  det  är  oerhört  viktigt  att  föräldrarna  och  syskonen  får  plats  på  

avdelningen  för  hela  familjen  egentligen,  för  att  få  ihop  de”  (I:  4).  Utan  ett  eget  familjerum  

upplevde  barnsjuksköterskorna  att  familjerna  tyckte  det  var  svårare  att  ta  med  sig  syskonen  

till  avdelningen.  “Om  det  inte  är  tillgång  till  familjerum  så  blir  ju  splittringen  mycket  större”  (I:  6).  
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Föräldrars delaktighet 

Att  använda  sig  av  familjefokuserad  vård  var  något  alla  barnsjuksköterskor  beskrev  att  de  

gjorde  i  den  mån  det  gick  på  avdelningarna,  samt  att  föräldrarna  visade  uppskattning  av  att  

hela  familjen  fick  vara  med  i  vården  av  det  prematurfödda  barnet,  “vi  försöker  att  använda  det  

mycket  att  sätta  familjen  i  centrum...de  skall  vara  så  delaktiga  som  möjligt  allihopa”  (I:  3).  “Familjer  

uppskattar  ju  när  sjuksköterskan  eller  vårdpersonalen  berättar  o  inkluderar  hela  familjen”  (I:  6).  

“Dom  familjer  som  är  tillsammans  på  neo  dom  tycker  vi  har  mest  sammanhållning”  (I:  6).  

  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ  design  användes  i  denna  studie,  det  ansågs  vara  det  som  var  bäst  lämpat  till  

studiens  syfte.  Detta  på  grund  av  att  kvalitativ  design  innebär  att  upplevelser  presenteras  i  

den  verklighet  informanten  befinner  sig  i,  vilket  gjordes  när  barnsjuksköterskorna  

intervjuades  angående  upplevelser  från  deras  arbetsplats.    

  

Rekrytering  av  informanter  genomfördes  vid  två  sjukhus,  i  första  hand  var  dessa  sjukhus  A  

och  sjukhus  C.  Sjukhus  C  föll  bort  på  grund  av  att  det  inte  fanns  något  intresse  att  delta,  då  

lyckades  informanter  rekryteras  från  sjukhus  B  istället.  Detta  är  en  av  forskarnas  arbetsplats  

och  det  var  enklast  att  inkludera  denna  då  det  uppstod  en  viss  tidspress  i  mitten  av  

datainsamlingsprocessen  på  grund  av  att  chefen  i  från  sjukhus  A  inte  skickade  ut  

informationsbreven  som  enligt  överenskommelse.  Urvalet  av  informanter  gjordes  av  

cheferna  på  respektive  neonatalavdelning,  ett  specifikt  informationsbrev  mailades  ut  för  att  

informera  om  studien  och  med  en  förfrågan  om  att  sedan  få  ut  detta  till  personalgruppen  

som  passade  för  studiens  inklusionskriterier.  Cheferna  på  respektive  sjukhus  uttryckte  att  

det  var  mer  passande  att  de  mailade  ut  informationsbreven,  då  inget  möte  fanns  inplanerat  

där  inom  tidsramen  för  studiens  genomförande,  där  forskarna  hade  kunnat  delta  vid  och  

informerat  om  studien.  Forskarna  kunde  inte  styra  eller  påverka  denna  process.  Då  cheferna  

också  har  andra  arbetsuppgifter  föll  tidsplanen  något  på  att  cheferna  inte  mailade  ut  

informationsbreven  i  tid.  Om  forskarna  hade  getts  möjlighet  att  informera  själva  till  
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personalgruppen  till  exempel  vid  ett  personalmöte  eller  liknande,  kunde  detta  eventuellt  

påverkat  urvalsprocessen  mer  positivt.  Personalgruppen  hade  troligen  känt  sig  mer  manad  

att  delta  då  ett  personligt  möte  ger  mer  avtryck  än  ett  mail.  Inklusionskriteriet  

barnsjuksköterska  valdes  av  forskarna  på  grund  av  den  expertis  de  införskaffat  om  

omvårdnad  av  barn  och  ungdom  genom  sin  specialistutbildning  och  deras  helhetsförståelse  

för  familjen  och  relationen  mellan  dessa  och  vårdpersonalen  (Riksföreningen  för  

Barnsjuksköterskor  &  Svensk  sjuksköterskeförening,  2016).  Allmänsjuksköterskan  har  inte  

denna  fördjupade  kunskap  eller  kompetens,  som  barnsjuksköterskor  har  via  sin  

vidareutbildning.  Enligt  Henricson  och  Billhult  (2012)  är  det  viktigt  att  i  kvalitativa  

empiriska  studier  att  informanterna  har  olika  mängd  erfarenhet.  Att  sjuksköterskorna  skulle  

arbetat  minst  1  år  som  barnsjuksköterskor  bedömdes  vara  rimligt  i  förhållande  till  den  

kunskap  de  då  hunnit  införskaffa,  dock  skriver  Benner  (1982),  att  det  tar  flera  år  att  bli  expert  

inom  sitt  område.  Det  för  att  få  djup  kunskap  och  vara  trygg  med  sin  kunskapsnivå  och  att  

kunna  arbeta  utifrån  den.  Samtidigt  som  Henricson  och  Billhult  (2012)  skriver  att  det  är  

viktigt  att  informanterna  har  olika  erfarenhet  och  att  det  finns  en  spridning  mellan  

erfarenhetsnivåer,  vilket  bedömdes  av  forskarna  väga  tyngre  och  därför  valdes  minst  1  år  

som  inklusionskriterium.  

  

Storleken  på  urvalet  kan  påverka  kvaliteten  på  resultatet,  undantag  i  studier  med  

informanter  som  har  lätt  för  att  kommunicera  och  uttrycka  sina  upplevelser.  Samt  att  

forskarna  och  informanterna  var  jämbördiga  i  intervjusituationen,  då  de  tillhör  samma  

yrkesgrupp.  Detta  gör  att  det  är  försvarbart  med  ett  mindre  antal  informanter  (Polit  &  Beck,  

2017).  Malterud,  Siersma  och  Guassora  (2015)  beskriver  i  sin  studie  uttrycket  “informations  

makt”  (fritt  översatt;  information  power)  vilket  kan  förstås  som  den  mängd  erfarenhet  och  

kunskap  informanterna  besitter  om  det  specifika  området.  Anses  informanterna  besitta  

information  power  som  t.ex.  barnsjuksköterskorna  i  denna  studie,  kan  det  vara  försvarbart  

med  ett  mindre  urval.  De  menar  även  att  det  skall  beaktas  om  forskarna  är  nybörjare  och  då  

skulle  det  istället  kunna  krävas  ett  större  urval.  Detta  beaktades  av  forskarna  men  som  Kvale  

och  Brinkman  (2014)  skriver  så  ansågs  urvalet,  sex  stycken  informanter  vara  passande  till  
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den  tid  som  var  avsatt  för  genomförandet  av  studien  och  även  på  grund  av  att  en  viss  

tidspress  uppstod  under  studiens  gång,  samt  att  det  blev  sena  avhopp  av  informanter.  Därav  

blev  slutliga  antalet  sex  stycken  informanter.  Informanterna  fick  efter  presentation  av  

studien  både  genom  muntlig  och  skriftlig,  skriva  på  ett  informerat  samtycke,  även  forskarna  

skrev  på  detta  dokument.  Detta  är  inte  alltid  positivt  att  använda  sig  av  skriftligt  informerat  

samtycke,  för  att  informanterna  kan  kännas  mer  tvingande  att  delta  när  de  är  tvungna  att  

skriva  under.  Men  det  positiva  med  skriftligt  informerat  samtycke  är  att  forskarna  får  ett  

“bevis”  på  att  informanten  är  seriös  och  vill  delta  samt  visar  det  för  informanten  vad  

forskarna  arbetar  utefter  när  det  till  exempel  gäller  informanternas  personuppgifter  

(Kjellström,  2012).  Även  CODEX  (2016)  är  positiva  till  att  använda  sig  av  skriftligt  informerat  

samtycke  i  studier.  Med  detta  i  åtanke  bedömde  forskarna  att  det  var  rimligt  att  använda  sig  

av  skriftligt  informerat  samtycke.    

  

Data  samlades  in  med  semistrukturerade  intervjuer  med  öppna  frågor.  Intervjuer  var  

passande  till  studiens  syfte  för  att  enligt  Danielson  (2012a)  ger  intervjuer  möjlighet  till  att  

förstå  informantens  erfarenhet  av  fenomenet  samt  att  informanten  får  berätta  med  egna  ord  

om  dennes  erfarenheter.  En  svaghet  med  att  använda  intervjuer  som  metod,  menar  

Kjellström  (2012)  är  att  informanterna  vill  vara  till  lags  och  svara  det  som  de  tror  forskarna  

vill  höra.  Av  forskarna  ansågs  denna  metod  ändå  vara  den  korrekta  till  syftet,  då  

undersökningen  riktade  sig  mot  barnsjuksköterskors  uppfattning  i  en  viss  fråga.  En  annan  

svårighet  med  att  intervjua  var  att  informanten  fick  försöka  lägga  sin  egen  åsikt  åt  sidan  och  

bara  presentera  det  som  de  uppfattade  att  föräldrarna  upplevde.  Detta  beaktades  av  

forskarna,  men  valet  för  studiens  metod  blev  ändå  intervjuer.  Semistrukturerade  intervjuer  

med  öppna  frågor  ansågs  vara  lämpligt  relaterat  till  studiens  syfte  och  att  intervjufrågor  

formulerades  och  strukturerades  upp  i  förväg  i  form  av  en  intervjuguide  men  att  de  inte  var  

tvunget  att  ställa  frågorna  i  samma  följd  utan  kunna  följa  mönstret  i  intervjun  (Danielson,  

2012a).  Detta  var  passande  för  att  intervjuerna  inte  kunde  blir  exakt  lika  för  att  intervjuerna  

genomfördes  av  olika  forskare  och  endast  en  av  dessa  närvarade  vid  vardera  intervjun.  Detta  

för  att  enligt  Hermanowicz  (2002)  skall  informant  och  forskare  helst  inte  ha  någon  form  av  
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relation  sedan  innan.  Då  forskarna  var  för  sig  arbetar  vid  de  två  avdelningarna  som  

inkluderats  i  studien,  var  det  korrekt  att  dela  upp  sig.  Enligt  Kjellström  (2012)  är  en  annan  

anledning  till  att  endast  en  av  forskarna  närvarade  var  att  inte  forskarna  skulle  hamna  i  ett  

maktövertag,  två  forskare  mot  en  informant.  En  optimal  intervju  enligt  Hermanowicz  (2002)  

pågår  minst  60  minuter,  upp  till  90  minuter.  För  att  få  intervjun  så  givande  som  möjligt  med  

mycket  detaljer.  I  denna  studie  kortades  intervjutiden  ner  till  30–40  minuter.  Detta  för  att  

hinna  med  alla  delar  i  studien,  bland  annat  transkriberingen  och  analysen,  under  den  korta  

tiden  studien  pågick.  En  pilotintervju  genomfördes  av  respektive  forskare  för  att  testa  

intervjuguiden  och  teknisk  utrustning  i  förväg.  

  

I  studien  användes  kvalitativ  innehållsanalys  som  analysmetod.  Enligt  Lundman  och  

Hällgren  Graneheim  (2012)  speglas  forskarnas  erfarenhet  av  att  använda  kvalitativ  

innehållsanalys  som  analysmetod  i  studiens  resultat,  mer  erfarenhet  ger  mer  gediget  resultat.  

En  manifest  innehållsanalys  valdes  då  forskarna  ansåg  att  detta  passade  studien.  Enligt  

Danielsson  (2012b)  så  görs  den  kvalitativa  innehållsanalysen  enklast  med  en  tabell  på  datorn,  

i  denna  stoppas  de  numrerade  intervjuerna  in  och  sedan  bygger  man  upp  med  kolumner  för  

meningsenhet,  koder,  underkategorier  och  kategorier.  Detta  sätt  användes  för  studiens  

analysdel,  och  det  är  en  tidskrävande  process,  därav  satt  forskarna  tillsammans  under  denna  

del  av  arbetet  för  att  tolkningen  skulle  bli  så  enhetlig  som  möjligt.  Detta  motiverar  också  till  

texten  ovan  om  ett  mindre  antal  informanter  i  förhållande  till  tidsramen  för  uppsatsen,  för  

att  analysdelen  skulle  bli  så  välutvecklad  och  genomarbetad  som  möjligt  fanns  inte  utrymme  

för  fler  informanter.  Forskarna  för  studien  hade  förförståelse  för  studiens  område,  både  från  

förarbetet  till  denna  studie,  samt  från  yrkeserfarenhet.  Denna  har  forskarna  i  största  mån  

försökt  koppla  bort  under  intervjuerna  så  att  förståelsen  inte  skulle  genomsyra  och  forma  

arbetet.  

  

Trovärdighet 

För  att  kvaliteten  skall  stärkas  i  en  studie  måste  forskarna  enligt  Lincoln  och  Gubba  (1985)  

beakta  termerna  trovärdighet,  pålitlighet,  bekräftelsebarhet  och  överförbarhet.  Trovärdighet  
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(trustworthiness  alt  credibility)  står  då  för  att  läsaren  skall  övertygas  genom  den  

presenterade  forskningen  att  resultatet  är  rimligt  och  giltigt.  Intervjuinspelningarna  för  

studien  är  utskrivna  ordagrant  av  forskarna  och  citat  från  informanterna  är  presenterade  i  

resultatet  för  att  stärka  resultatet  och  trovärdigheten.  Henricson  (2012)  menar  att  om  

lärosätet  använder  sig  av  grupphandledning  med  granskning  av  studenters  uppsatser  så  

stärker  det  trovärdigheten  och  pålitligheten.  Fyra  sådana  tillfällen  genomfördes  under  

uppsatsperioden.  De  som  deltog  var  studiekamrater  och  handledare  alternativt  

examinerande  lärare.    

  

Pålitlighet  (dependability)  påvisas  genom  att  forskarna  till  studien  beskriver  sin  förförståelse  

för  området  (Wallengren  &  Henricson,  2012),  vilket  har  gjorts  av  forskarna  för  den  aktuella  

studien  under  metoddiskussion.  Enligt  Lundman  och  Hällgren  Graneheim  (2012)  är  

delaktigheten  i  studien  viktig,  den  blir  tydlig  då  forskarna  till  den  aktuella  studien  deltar  i  

intervjusituationen.  Bekräftelsebarhet  (confirmability)  som  Wallengren  och  Henricson  (2012)  

skriver  innefattas  av  att  forskarna  har  beskrivit  sin  förförståelse  som  ses  ovan.  Även  att  

resultatet  granskats,  vilket  det  har  under  grupphandledningstillfällen  vid  Mittuniversitetet.  

Analysprocessen  gjordes  gemensamt  av  forskarna  vilket  också  stärker  begreppen  

tillförlitlighet  och  trovärdighet  (Lundman  &  Hällgren  Graneheim,  2012).  Slutligen  är  det  

ändå  läsaren  som  beslutar  om  det  finns  en  överförbarhet  av  studiens  resultat  till  andra  

kontexter  eller  situationer  (Lundman  &  Hällgren  Graneheim,  2012).  

  

Resultatdiskussion 

Syftet  för  studien  var  att  beskriva  hur  barnsjuksköterskor  uppfattar,  föräldrarnas  reaktioner  

och  hantering  kring  att  ha  ett  eller  flera  syskon  hemma,  samtidigt  som  de  vårdar  ett  

prematurfött  barn  på  neonatalavdelning.  Ett  huvudfynd  i  studien  var  att  

föräldrarna/familjerna  kände  sig  splittrade  under  vistelsen  på  neonatalavdelning  med  ett  

prematurfött  barn  samtidigt  som  de  hade  syskon  hemma.  För  att  lösa  sin  vardag  fick  

föräldrarna  dela  upp  sig  mellan  barnen  och  föräldrarnas  reaktioner  på  denna  splittring  var  

olika.  De  var  ledsna,  oroliga  och  frustrerade  över  att  vara  uppdelade  mellan  barnen  och  som  



 

   22  

familj.  Det  framkom  också  att  syskonen  i  sin  tur  reagerade  med  olika  känslouttryck  som  en  

reaktion  på  att  familjen  splittrades.  Bristen  på  familjerum  som  framkom  fanns  på  sjukhusen,  

förvärrar  denna  splittring  och  känslorna  kring  detta.  Lindberg  och  Öhrling  (2008)  menar  att  

familjer  känner  sig  splittrade  i  situationer,  där  de  inte  kan  spendera  tid  tillsammans.  Det  är  

svårt  för  föräldrarna  att  vara  ifrån  sin  familj,  att  inte  vara  en  hel  familj.  Mammorna  ville  vara  

hemma  men  samtidigt  ville  de  vara  hos  barnet  på  neonatalavdelningen  (Lindberg  &  Öhrling,  

2008).  Föräldrar  känner  att  situationen  blir  jobbig  och  besvärande  när  familjen  är  splittrad,  

och  att  det  först  när  hela  familjen  kommit  hem  som  de  känner  sig  som  en  hel  familj  enligt  

Brødsgaard  et  al.  (2015).  Edéll-‐‑Gustafsson  et  al.  (2015)  menar  också  att  föräldrar  som  delar  

upp  sig  mellan  barnen,  den  ena  var  hemma  med  syskonen  och  den  andra  var  på  sjukhuset  

vid  bebisen.  Med  detta  ökar  splittringen  ännu  mer  och  saknaden  över  att  vara  en  hel  familj. 

  

I  Lindberg  och  Öhrlings  (2008)  studie  upplevde  mammorna  att  det  var  mer  möjligt  att  

hantera  situationen  med  hjälp  och  stöd  från  sjukhuspersonalen,  och  även  partnern  och  andra  

personer  har  betydelse.  Men  det  är  också  av  stor  vikt  att  få  kunskap  om  prematurfödda  och  

deras  behov,  vad  de  klarar  och  inte  klarar.  Det  leder  till  att  trygghet  upplevs  i  situationen,  

och  som  Als  och  McAnulty  (2011)  beskriver  kan  utbildade  barnsjuksköterskor  lära  ut  

NIDCAP  till  föräldrarna,  och  de  lär  sig  tyda  och  förstå  sin  bebis.  Detta  förstärker  den  

familjefokuserade  omvårdnaden,  men  också  tillsammans  med  kängurumetoden  som  

förstärker  anknytningen  och  hjälper  barnet  att  må  så  bra  som  möjligt.  Det  är  viktigt  att  

personalen  är  välutbildad,  som  barnsjuksköterskor,  eftersom  välutbildad  personal  har  större  

kunskap  om  familjefokuserad  omvårdnad.  I  studiens  resultat  framkom  att  det  är  av  stor  vikt  

att  familjefokuserad  omvårdnad  bedrivs  inom  neonatalvård.  Hela  familjen,  alla  individer,  

och  familjelivet  påverkas  på  många  olika  sätt  när  det  föds  ett  prematurfött  barn  i  familjen.  

Enligt  Lindberg  och  Öhrling  (2008)  kan  det  vara  extra  svårt  för  mammorna  i  denna  situation  

när  deras  äldre  barn  inte  förstår  varför  de  var  separerade,  varför  den  ena  föräldern  var  på  

sjukhuset.  Att  behöva  dela  upp  sig  och  all  planering  kring  vardagslivet  var  mycket  svårt  för  

föräldrarna  och  krävande  enligt  barnsjuksköterskorna  i  vår  studie.  För  att  kunna  hantera  

vardagen  uttryckte  föräldrarna  att  tillgången  till  familjerum  var  viktigt.  Detta  beskriver  
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också  Edell-‐‑Gustavsson  et  al.  (2015)  att  föräldrar  behöver  ett  eget  föräldrarum  och  kunna  

stänga  dörren  om  sig  är  av  stor  vikt.  Där  kan  de  ha  integritet,  vara  sig  själva  och  ha  egen  tid.  

Vidare  menar  Hughes  (2007)  att  för  att  kunna  utföra  familjefokuserad  vård  fullt  ut  anser  

både  föräldrar  och  personal  att  det  behövs  fler  familjerum.  Splittringen  i  familjen  kan  

förvärras  när  det  inte  finns  tillräckligt  med  rum.  Det  finns  även  behov  att  utveckla  tillgången  

till  antalet  familjerum  anser  Hughes  (2007).  Vårdpersonal  menar  att  finns  för  få  rum  och  för  

att  kunna  bedriva  korrekt  familjefokuserad  vård  alternativt  samvård  som  är  den  långsiktiga  

visionen.  Till  exempel  vid  sjukhus  A  pågår  renovering  av  sjukhuset  och  tanken  är  att  när  den  

pågående  renoveringen  är  klar,  så  måste  antalet  familjerum  sammanfalla  med  antalet  

familjer  som  vårdas  på  avdelningen.  

  

Att  få  syskonen  delaktiga  i  omvårdnaden  av  prematurfödda  barnet  och  involverade  i  

familjens  situation  på  sjukhuset  visade  sig  vara  ytterst  viktigt  för  hela  familjens  välmående  i  

denna  studie.  Chansen  att  involvera  syskonen  i  den  familjefokuserade  vård  filosofin  med  

NIDCAP  ökar  också  om  sjuksköterskorna  är  vidareutbildade  för  sin  specialitet,  och  att  även  

syskonen  får  möjlighet  att  sitta  känguru  med  sitt  prematura  syskon.  Syskonen  är  individer  i  

en  familj  skriver  Bryan  (2003)  och  påverkas  av  den  situation  familjen  är  i  och  när  den  ändras  

kan  syskon  får  en  annan  grad  av  uppmärksamhet,  och  familjekonstellationen  blir  

annorlunda.  En  vanlig  reaktion  hos  syskonen  i  dessa  situationer  enligt  Bryan  (2003)  är  

beteendeproblem.  Detta  resultat  framkom  också  i  vår  studie,  tillsammans  med  vikten  av  få  

syskon  delaktiga  i  familjen  och  allt  som  rör  familjen.  Gooding  et  al.  (2011)  menar  att  

neonatalavdelningen  skall  verka  för  att  vara  en  plats  där  hela  familjen  känner  sig  

välkommen,  och  en  viktig  del  var  att  ha  närvarande  syskon.  Använder  sig  personalen  av  en  

familjefokuserad  vård  får  de  med  syskonen  i  familjen  på  ett  annat  sätt,  utan  familjefokuserad  

vård  ligger  inte  fokus  på  hela  familjen  med  alla  dess  medlemmar  utan  enbart  på  det  

prematurfödda  barnet  som  vårdas.  Detta  medför  att  syskonen  hemma  inte  alls  inkluderas  i  

omvårdnaden  av  det  prematurfödda  barnet.  Vidare  skriver  Gooding  et  al.  (2011)  att  när  

syskonen  besöker  eller  vistas  på  neonatalavdelningen  ges  de  en  chans  att  lära  känna  det  nya  

lilla  syskonet  och  de  förstår  att  de  fortfarande  är  en  del  av  familjen,  och  familjen  förstås  som  
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en  enhet.  Brødsgaard  et  al.  (2015)  menar  att  syskonen  hemma  far  illa  av  att  familjen  splittras.  

Detta  påvisar  svagheter  i  teorier  som  t.ex.  familjefokuserad  omvårdnad  som  inte  tydligare  

påtalar  vikten  av  att  inkludera  syskonen  i  familjen  och  omvårdnaden  runt  familjen.  Vikten  

av  anpassad  och  stimulerande  miljö  även  för  syskonen  till  prematurfödda  barn,  var  något  

barnsjuksköterskorna  i  resultatet  lyfte  som  väldigt  viktigt  dock  såg  detta  väldigt  olika  ut  på  

de  olika  sjukhusen.  Det  ena  sjukhuset  hade  en  väldigt  bra  miljö  för  syskonen  medan  det  

andra  sjukhuset  saknades  en  lämplig  miljö  för  syskonen.  Edell-‐‑Gustavsson  et  al.  (2015)  

menar  att  ha  aktiviteter  och  ytor  för  syskonen  som  kommer  och  hälsar  på  är  viktigt  då  kan  

hela  familjen  närvara  och  behöver  inte  splittras.  De  träffar  då  också  andra  syskon  i  samma  

situation  och  kan  dra  nytta  av  varandra  och  styrka  varandra.  Hur  då  barnsjuksköterskorna  

t.ex.  ska  kunna  som  Gooding  et  al.  (2011)  skriver,  involvera  även  syskonen  i  information  och  

samtal  som  berör  familjen  för  att  denne  skall  känna  sig  delaktig  blir  ju  svårt  om  de  inte  vistas  

i  samma  miljö  som  resten  av  familjen.    

  

Resultatet  påvisade  enhetligt  att  det  var  av  allra  största  vikt  att  försöka  få  syskonen  så  tidigt  

som  möjligt  delaktiga  och  involverade  i  omvårdnaden  av  det  prematurfödda  barnet,  t.ex.  att  

de  kan  hjälpa  till  med  enklare  sysslor  eller  sitta  känguru  med  sitt  syskon.  Enligt  Cooper  et  al.  

(2007)  anser  både  personal  och  föräldrar  att  kängurumetoden  ökar  välbefinnandet  hos  barnet  

och  föräldern  och  minskar  stressen  hos  dem  båda.  Men  det  är  också  viktigt  för  ökat  

välbefinnande  att  det  prematurfödda  barnet  också  en  anknytning  till  sitt  syskon,  genom  att  

syskonet  sitter  känguru  med  dem.  Forskarna  är  kritiska  till  att  syskonen  inte  omnämns  i  

teorier  som  kängurumetoden  och  inte  i  familjefokuserad  omvårdnad  heller,  när  resultatet  i  

vår  studie  visar  på  att  syskonen  skall  inkluderas  i  omvårdnaden  av  det  prematurfödda  

barnet  och  att  de  tillsammans  med  andra  medlemmar  är  en  del  av  familjen.  Här  finns  en  

kunskapsbrist  i  befintlig  forskning  då  syskonens  delaktighet  inte  är  synlig  i  de  teorier  och  

modeller  som  finns.  Vidare  forskning  kring  hur  syskonen  till  prematurfödda  barn  skulle  

kunna  göras  mer  synliga  och  mer  delaktiga  är  önskvärt.    
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Kliniska implikationer 

Studien  kan  ha  en  klinisk  betydelse  då  resultatet  visar  på  vikten  av  familjefokuserad  vård.  

Detta  då  familje/barn/syskon  situationen  kan  återföras  till  alla  omvårdnadssammanhang  där  

barn  alternativt  ungdom  är  patient.  I  studien  beskrivs  förhållandet  för  hela  familjen  under  

vistelse  på  neonatalavdelning,  vilket  skulle  kunna  bytas  ut  mot  andra  områden  där  

barnsjuksköterskor  arbetar  så  som;  barnavdelning,  hemsjukvård,  avancerad  sjukvård  i  

hemmet  ASIH,  och  hospicevård.  Familjefokuserad  vård,  alltså  vikten  av  att  se  till  familjen  

med  alla  sina  medlemmar  som  en  helhet  som  är  beroende  av  varandra  och  påverkas  av  

varandra.  Går  även  att  överföra  till  andra  vårdsituationer  med  t.ex.  äldre  patienter.  Vilket  

även  skulle  kunna  ge  en  överförbarhet  av  resultatet  till  allmänsjuksköterskans  områden.  Alla  

påverkas  av  närhet  till  sin  familj  och  att  få  befinna  sig  i  ett  sammanhang.  

  

Slutsats 

Syskon  en  del  av  familjen,  en  fråga  eller  ett  påstående?  Det  är  inte  självklart  i  vården  i  

Sverige  idag.  Barnsjuksköterskor  tillsammans  med  övrig  personal  bör  ha  -‐‑  barnets  bästa  för  

ögonen,  vilket  är  en  viktig  hörnsten  att  jobba  utifrån,  som  det  också  har  beslutats  i  FN:s  

barnkonvention  (Barnombudsmannen,  2015).  Alla  barn  och  alla  familjer  förtjänar  att  få  vara  

tillsammans,  men  huvudfyndet  i  vår  studie  visade  att  splittring  av  familjer  var  negativt  för  

alla  familjemedlemmar.  Att  då  implementera  det  familjefokuserade  omvårdnadsperspektivet  

i  barn  -‐‑  och  ungdomsvården  är  därför  av  yttersta  vikt  för  att  fokus  skall  ligga  på  familjen  

som  enhet,  tillsammans  blir  de  starkare.  Det  finns  ett  kunskapsglapp  just  omkring  syskonens  

roll  i  vården,  särskilt  inom  neonatalvården.  Detta  var  påtagligt  i  vår  studie,  och  vi  hoppas  att  

studien  kan  fylla  en  del  av  detta  kunskapsglapp  för  att  ytterligare  öka  förståelsen  för  vikten  

av  helhet,  vikten  av  familjen.  Av  forskarna  anses  det  finnas  utrymmer  för  vidare  forskning  i  

ämnet  för  att  ytterligare  belysa  bristerna  kring  att  den  familjefokuserade  omvårdnaden,  

fortfarande  inte  efterlevs  optimalt  i  barn-‐‑  och  ungdomshälsovården  idag. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till 
verksamhetschef/enhetschef 
  

Vi  är  två  sjuksköterskor  som  läser  specialistsjuksköterskeutbildningen  inom  barn  och  

ungdom  vid  Mittuniversitetet.  I  vår  magisteruppsats  önskar  vi  belysa  och  lyfta  hur  

barnsjuksköterskors  uppfattar,  föräldrarnas  reaktioner  kring  att  ha  ett/flera  syskon  hemma  

samtidigt  som  de  vårdar  ett  barn  på  neonatalavdelningen  på  sjukhus  A  alternativt  sjukhus  B.  

Resultatet  av  studien  planeras  att  kunna  användas  för  att  utveckla  den  kliniska  

verksamheten  på  respektive  neonatalavdelning.  Studien  pågår  under  vårterminen  2017  

genom  intervjuer  (40–60  minuter)  med  specialistsjuksköterskor,  som  arbetat  minst  1  år  inom  

neonatalvård.   

 

Vi  önskar  att  du  som  chef  kan  lyfta  information  för  denna  studie  via  mail  till  berörda  

barnsjuksköterskor.  De  anställda  som  är  intresserade  av  studien  mailar  sitt  svar  till  ansvariga  

specialistsjuksköterskestudenter  se  kontaktinformation  nedan. 

Tack  på  förhand!   

 

Med  vänlig  hälsning   

 

Emma  Kurti            Tove  Mattson   

Leg.  sjuksköterska         Leg.  sjuksköterska 

Specialistsjuksköterskestudent      Specialistsjuksköterskestudent 

emmajosefinl@gmail.com         toma1505@student.miun.se  

  
Handledare  Titti  Melin  Johansson 

Specialistsjuksköterska,  universitetslektor/docent 

Avdelningen  för  omvårdnad, Mittuniversitetet 

titti.melin-‐‑johansson@miun.se 
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Bilaga 2 
Informationsbrev till informanter  
 

Barn på sjukhus och barn hemma  

Detta  informationsbrev  syftar  till  att  informera  om  en  studie.  

Syftet  med  studien  är  att  belysa  hur  barnsjuksköterskor  uppfattar  föräldrarnas  reaktioner  

kring  att  ha  ett  eller  flera  syskon  hemma,  samtidigt  som  de  vårdar  ett  prematurfött  barn  på  

neonatalavdelning.  Därför  skickas  detta  brev  till  dig  för  att  just  din  kunskap/erfarenhet  

önskas  i  en  studie  som  ingår  i  en  akademisk  uppsats  på  magisternivå  i  

specialistsjuksköterskeprogrammet  för  barn  och  ungdom  vid  Mittuniversitet.  

Vi  vänder  oss  till  dig  som  är  specialistsjuksköterska  inom  barn  och  ungdom  och  arbetat  

minst  1  år  inom  neonatalvård.  

  

Om  du  vill  delta  i  studien  deltar  du  frivilligt  och  kan  när  som  helst  avsluta  deltagandet  utan  

att  behöva  uppge  skälet  till  detta  enligt  Helsingforsdeklarationen.  Studien  genomförs  som  en  

empirisk  kvalitativ  studie,  där  ni  kommer  att  intervjuas.  Platsen  för  intervjun  bestäms  genom  

överenskommelse  mellan  informant  och  forskare.  Intervjun  tar  40–60  minuter  och  kommer  

att  spelas  in.  Om  ni  samtycker  till  att  delta  i  studien  kommer  ni  att  skriva  under  en  blankett  

där  det  intygas  att  uppgifterna  som  lämnas  i  samband  med  intervjuerna  kommer  att  

behandlas  konfidentiellt  i  enlighet  med  personuppgiftslagen  (1998:204)  och  i  enligt  med  

Mittuniversitetets  gällande  råd  kring  personuppgifter  (ansvarig  Arne  Wahlström,  010-‐‑

1428883).  Allt  material  och  ljudfiler  kommer  att  förvaras  säkert  hos  ansvariga  för  studien,  i  

ett  brandsäkert  skåp  och  i  en  lösenordskyddad  mapp  i  forskarnas  dator.  Medverkan  i  

studien  medför  inga  fördelar  för  dig  och  ingen  ekonomisk  ersättning  kommer  att  utgå.    

  

Resultatet  av  intervjuerna  kommer  att  analyseras  och  presenteras  i  magisteruppsatsen.  Om  

ni  önskar  kommer  en  kopia  av  den  färdiga  uppsatsen  att  skickas  till  er.  
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Resultatet  av  studien  planeras  att  användas  i  förbättringsarbete  för  att  utveckla  den  

praktiska  verksamheten  på  sjukhus  A  på  neonatalavdelningen  och  på  neonatalvårdsenheten  

på  sjukhus  B.  Detta  är  positivt,  då  studiens  resultat  kan  komma  att  användas  för  att  förbättra  

bemötandet  i  vårdsituationen  för  andra  familjer.  

  

Studien  pågår  under  vårterminen  2017  med  slut  i  maj/juni  och  intervjuer  planeras  att  

genomföras  under  veckorna  8–11.  Ansvariga  för  studien  kommer  att  ta  kontakt  för  att  

bestämma  tid  och  plats,  om  du  är  intresserad  av  att  delta.    

  

Väcks  intresse  för  deltagande  i  studien  efter  presentationen  i  detta  informationsbrev  

kontaktar  du  ansvariga  för  studien  nedan.  

Har  du  frågor  gällande  studien  och  deltagandet  så  svarar  vi  på  dessa  via  mail.  

  

Med  vänlig  hälsning  

  

Emma  Kurti            Tove  Mattson  

Leg.  sjuksköterska         Leg.  sjuksköterska    

Specialistsjuksköterskestudent      Specialistsjuksköterskestudent  

emmajosefinl@gmail.com         toma1505@student.miun.se  

  

Handledare  Titti  Melin  Johansson  

Specialistsjuksköterska,  universitetslektor/docent  

Avdelningen  för  omvårdnad  

Mittuniversitetet  

titti.melin-‐‑johansson@miun.se 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett till informanter 
Samtycke  ges  till  att  delta  i  studien  med  syfte  att  

belysa  hur  barnsjuksköterskor  uppfattar,  föräldrars  reaktioner  kring  att  ha  ett  eller  flera  

syskon  hemma,  samtidigt  som  de  vårdar  ett  barn  på  neonatalavdelning.  Jag  har  fått  skriftlig  

och  muntlig  information  om  studiens  genomförande  och  att  deltagandet  är  frivilligt.  

Deltagandet  i  studien  kan  avbrytas  när  som  helst  utan  krav  på  att  förklara  orsaken.  

Ort  och  datum         Mailadress  

  
Underskrift            Namnförtydligande  

  
Vi  garanterar  att  dina  personuppgifter  behandlas  konfidentiellt,  och  blanketten  kommer  att  
förvaras  så  länge  du  deltar  i  studien  och  studien  pågår.  Allt  material  och  ljudfiler  kommer  att  
förvaras  säkert  hos  ansvariga  för  studien,  i  ett  brandsäkert  skåp  och  i  en  lösenordskyddad  
mapp  i  forskarnas  dator.  När  studien  är  klar  och  slutgiltiga  magisteruppsatsen  är  
färdigställd  mailas  denna  till  dig  om  du  önskar  för  att  ta  del  av  resultatet  i  studien.  
Ort  datum  

Namnunderskrift         Namnförtydligande  

            Emma  Kurti  

Namnunderskrift         Namnförtydligande  

            Tove  Mattson  

Kontakta  gärna  oss:  
Emma  Kurti             Tove  Mattson  

Leg.  sjuksköterska         Leg.  sjuksköterska  

Specialistsjuksköterskestudent      Specialistsjuksköterskestudent  

emmajosefinl@gmail.com         toma1505@student.miun.se  

  
Handledare:  Titti  Melin  Johansson  

Specialistsjuksköterska,  universitetslektor/docent  

Avdelningen  för  omvårdnad,  Mittuniversitetet  

titti.melin-‐‑johansson@miun.se  
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Bilaga 4 

Studieprotokoll  –  Barnsjuksköterskor      Kodnr 
  
  

• Kön             Man             Kvinna   
 

• Ålder    ___________________________________ 
  
 

• Yrke  __________________________________________ 
  
 

• Antal  år  som  sjuksköterska  _________________________________ 
  
 

• Vidareutbildning(ar)  /  specialitet  ___________________ 
  
 

• Antal  år  som  specialistsjuksköterska    ___________________ 
  
 

• Antal  verksamma  år  inom  neonatalvården  
______________________________________________________ 

  
 

• Antal  år  som  sjuksköterska  på  denna  enheten/avdelningen  _______________ 
  
 

• Har  egna  erfarenheter  av  att  ha  barn  på  neonatalavdelning  samtidigt  med  
syskon  hemma?  I  så  fall  hur  länge  sedan 

 
______________________________________________________  
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Bilaga 5 
Intervjuguide 

Inledning: 

Förståelse  för  studien 

Syfte 

Studieprotokoll 

 

Huvudfrågor  i  sektioner,  med  följdfrågor  i  a,  b,  c   

REAKTIONER 

1. Beskriv  hur  du  uppfattar  föräldrarnas  reaktioner  kring  att  ha  ett  eller  flera  syskon  

hemma  samtidigt  som  de  vårdar  ett  prematurfött  barn  på  neonatal?  

a/  Hur  yttrar  sig  föräldrarnas  reaktioner? 

b/Hur  uppfattar  du  som  barnsjuksköterska  att  längden  på  vårdtiden  påverkar  

föräldrarnas  känslor  kring  de  syskon  som  är  hemma?   

    

SPLITTRING/DELA  UPP  FAMILJEN 

2.  Beskriv  hur  du  uppfattar  en  eventuell  splittring  som  uppstår  i  familjen  när  det  finns  

syskon  hemma  samtidigt  som  föräldrarna  vårdar  ett  prematurfött  barn  på  neonatal? 

a/  I  så  fall  hur  yttrar  den  splittringen  sig?   

b/  Hur  tror  du  detta  påverkar  föräldrarna  och  syskonen?   

c/  Hur  påverkas  känsla  av  splittring  om  det  finns  tillgång  (om  det  inte  finns  

tillgång)  till  familjerum? 

d/  Vad  är  din  åsikt  kring  familjerummen? 

 

ORGANISATION/PERSONAL 

3. Beskriv  hur  du  uppfattar  att  ditt  och  dina  kollegors  bemötande  (arbete)  påverkar  

föräldrarnas  reaktioner  kring  att  de  har  ett  eller  flera  syskon  hemma?  

a/  Hur  använder  ni  er  av  familjefokuserad  vård  på  din  enhet? 

b/  Hur  ser  du  kring  syskonens  roll  i  det  familjefokuserade  arbetssättet? 
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Allmänna  följdfrågor/utvecklande  frågor: 

• Vad  menar  du  med  ………  (upprepning  av  vad  informanten  sagt) 

• Hur  menar  du  med  …….  (upprepning) 

• Varför  tror  du  upplevelsen/reaktion  blev  sådan? 

• Kan  du  utveckla  ditt  påstående  ytterligare/kan  du  utveckla  meningen  kring  …….  

ytterligare/kan  du  vidareutveckla  den  meningen 

 

AVSLUTANDE  FRÅGOR:   

• Finns  det  enligt  dig  någon  fråga/något  påstående  som  missats  eller  som  inte  tagits  

upp?   

a/  Eller  något  annat  du  skulle  vilja  tillägga? 

• Om  du  summerar  denna  intervju  stund  som  vi  haft  tillsammans,  vad  anser  du  vara  

av  störst  vikt/vad  skulle  kunna  vara  kärnan  som  vi  skall  ta  med  oss  härifrån?   
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Bilaga 6 
Utdrag från analysen 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Där det finns en 
kulturell bakgrund 
där kvinnan som 
sköter hemmet och 
barnen så blir hon 
väldigt ensam 
framför allt om man 
inte har andra i 
familjen som kan 
hjälpa henne, där är 
inte mannen hjälper 
till där är hon 
väldigt splittrad 
(I:1) 

Där det finns en 
kulturell bakgrund 
där kvinnan sköter 
hemmet/barnen 
blir hon väldigt 
ensam framför allt 
om inte andra i 
familjen kan hjälpa 
henne, om inte 
mannen hjälper till 
är hon väldigt 
splittrad 

Kulturella 
bakgrunder 
 
Kvinnan sköter 
hemmet 
 
Reaktioner 
föräldrar: 
ensam 
splittrad 
ingen hjälp 

Olikheter som 
föräldrar 
 
Föräldrars 
reaktioner 

Föräldrar 

Ibland kan man ju 
höra att barnet är 
ledset att dom 
saknar föräldrarna 
(I:4) 

Ibland kan man 
höra att barnet är 
ledset, dom saknar 
föräldrarna 

Reaktioner 
syskon: ledset 

Syskonens 
reaktion 

Syskon 

Familjerummen är 
jätteviktiga, det blir 
på nått sätt 
familjens fristad där 
dem får va lite sig 
själv, de har inte 
ögonen på sig hela 
tiden, så kan 
föräldrarna gå in 
där med stora 
barnet, pausa lite, 
bara vara med 
barnet så det är 
jätteviktigt (I:3) 

Familjerum viktiga, 
familjens fristad, 
vara för sig själva, 
gå in med stora 
barnet och pausa, 
vara med barnet  

Familjerum 
viktiga 
 
Familjen får 
egentid 
 
Syskonsamvaro 
 
Organisation/få 
rum 

Familjerum 
 

Familje- 
fokuserad 
vård 

 


