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Abstrakt 

Prematura barn som behöver behandling på neonatal avdelning separeras från sina föräldrar 

direkt efter födseln. Den här separationen kan bidra till stress för både föräldrarna och barnet, 

och det finns risk att det påverkar deras anknytningsprocess. Syftet är att utifrån 

sjuksköterskors berättelser lyfta fram sjuksköterskors syn på anknytningsprocessen mellan 

prematura barn och deras föräldrar, samt belysa sjuksköterskans roll i processen, det vill 

säga vad det är som underlättar eller förhindrar närhet samt vilka strategier som möjliggör 

anknytningen mellan föräldrar och barn. Semistrukturerade intervjuer bland verksamma 

sjuksköterskor (n = 10) på neonatala avdelningar inom ”London Neonatal Operational 

Delivery Network” genomfördes. Många av deltagarna ansåg att det är viktigt att skapa 

trygghet hos föräldrarna, vilket görs genom information, regelbunden kommunikation 

mellan föräldrar och sjuksköterskor, att föräldrarna känner sig välkomna och inte är i vägen, 

samt får dem att känna att det är deras barn. Resultaten visar dock att sjuksköterskor lätt tar 

över föräldrarollen och att föräldraskapet inte sker på föräldrarnas egna villkor, men att det 

på de flesta neonatala avdelningar i London just nu sker en övergång till familjecentrerad 

vård. I enlighet med tidigare forskning så innebär övergången ofta oklara ansvarsområden 

samt osäkerhet var kontrollen och makten finns på avdelningen, vilket stärker teorin om att 

det faktiskt finns en klyfta mellan vårdstrategi och praktik. Utöver medicinsk kunskap på 

den neonatala avdelningen anses det saknas en fördjupad förståelse för föräldrarnas mentala 

hälsa. Resultaten jämförs med tidigare forskning och studiens begränsningar diskuteras.   

 

Nyckelord 

Prematur födsel, anknytning, prematur avdelning, London Neonatal Operational Delivery 

Network, sjuksköterskornas attityd, sjuksköterskornas roll. 

 

English Title: Attachment and premature babies – A qualitative study of how nurses work 

in the neonatal intensive care unit to support parents’ attachment to their premature babies
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Introduktion  

Att bli mamma innebär en omstrukturering av kvinnans normala liv och börjar redan under 

graviditeten (Ahlqvist-Björkroth, Boukydis, Axelin & Lehtonen, 2016). Föräldrarnas och 

barnets anknytning formas till största delen av ömsesidigt känslomässigt engagemang som 

kräver att föräldrarna kan läsa av barnets känslomässiga signaler för att på det sättet tillgodose 

barnets behov. Tidig anknytning hjälper barnet att förstå sina egna och andras känslor och det 

utgör grundstrukturen i självets utveckling, samt bidrar till barnets förmåga att relatera till 

andra människor (Twohig, Reulbach, Figuerdo, McCarthy, McNicholas & Molloy, 2016).   

I Storbritannien föds cirka 60 000 barn för tidigt varje år (ONS, 2015). Att bli förälder 

till ett för tidigt fött barn innebär att föräldraskapet inleds hastigt och att föräldraskapet 

påbörjas vid en tidpunkt då föräldrarna kanske fortfarande inte har hunnit bli mentalt 

förberedda på sitt nyfödda barn, samtidigt som barnet de möter är ett utsatt, skört och mycket 

beroende barn (Stern & Bruschweiler-Stern, 1998). Forskning har visat att barn som föds för 

tidigt löper större risk att få senare utvecklingsproblem, särskilt är det associerat med 

beteendestörningar (Ahlqvist-Björkroth et al., 2016). Det finns också en oro hos föräldrarna 

att barnet inte ska överleva, vilket också försvårar anknytningen. Enligt Wang et al. (2014) 

har Storbritannien den näst sämsta placeringen i västra Europa vad gäller neonatal 

dödlighetskvot med en siffra på 1.4 per 1000 födsel, vilket till stor del beror på komplikationer 

orsakade av prematur födsel (Wolfe, Macfarlane, Donkin, Marmot & Viner, 2014). Den här 

studien kommer se till sjuksköterskors syn på anknytningsprocessen mellan prematura barn 

och deras föräldrar, samt belysa sjuksköterskans roll i processen, det vill säga vad det är som 

underlättar eller förhindrar närhet samt vilka strategier som möjliggör anknytningen mellan 

föräldrar och barn. 

 

Anknytning  

Anknytningsteorin handlar om betydelsen av nära känslomässiga relationer och den 

används för att förstå hur inre mentala representationer om trygghet påverkar senare relationer 

i livet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Anknytningen börjar redan under 

graviditeten. Föräldrarna skapar då en anknytning genom fantasier, förväntningar och känslor 

till det ofödda barnet. Kvinnan bör under graviditeten anpassa sig till sitt ofödda barns behov 

genom sin livsstil och hälsa, till exempel genom att inte använda droger, alkohol eller 

mediciner (De Cock, Rijk, Henrichs, Wreeswijk & Maas, 2016). Graviditetens mål är därför 

inte endast att skapa ett barn, utan också att förbereda föräldrarna mentalt för att kunna ta hand 

om ett barn. Fosterrörelserna gör att kvinnan känner hur barnet fysiskt reagerar på sin 
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omgivning och underlättar för henne att skapa sig föreställningar om vem barnet är 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). De två sista månaderna av graviditeten är en 

viktig tid för förberedelse inför födseln och barnets ankomst. Fantasierna om barnet som 

mamman har haft under graviditeten minskar och det börjar under den här tiden kännas mer 

verkligt (Flacking, Ewald, Hedberg Nyqvist & Starrin, 2006).  

Det är många faktorer i omgivningen som påverkar anknytningsprocessen. Gerhardt 

(2015) menar att spädbarnets psykologiska och fysiologiska system utvecklas genom positivt 

samspel med omgivningen. Den fysiska närheten har visat sig aktivera hormonet oxytocin 

som är viktigt för utvecklingen av föräldrabeteende. Det finns ett tydligt positivt samband 

mellan oxytocin och anknytningen mellan förälder och barn (Feldman, Gordon, 

Schneiderman, Weisman & Zagoory-Sharon, 2010). För att förstå barnets anpassning till sin 

värld behöver man även se till hjärnan och den socioemotionella utvecklingen. Dagens 

forskning ser hjärnan som ett socialt organ och den visar att erfarenheter, särskilt tidigt i livet, 

påverkar hjärnans struktur och dess neurala förbindelser och kemiska processer. Den ”sociala 

hjärnan”, som finns i de främre delarna av hjärnbarken, är viktig för förmågan att hantera 

känslor. Det är med hjälp av dessa som barnet känner empati, uppfattar sociala koder och lär 

sig styra sina känsloimpulser. Dessa förmågor är inte medfödda utan utvecklas nästan helt 

efter födseln, vilket är anledningen till att nyfödda barn behöver föräldrarnas hjälp för att 

reglera sina känslor (Healy et al., 2013). Detta förutsätter att föräldrarna är lyhörda inför 

barnets signaler och finns där som tröst och beskydd då det känner sig ängsligt eller oroligt. 

Det handlar också om att ordlöst kunna ge barnet gensvar på dess känslor och signaler, vilket 

görs genom ansiktsuttryck, tonläge och beröring. Det här samspelet är avgörande för vilken 

sorts anknytning barnet kommer att utveckla (Baylis, Ewald, Gradin, Hedberg Nyqvist, 

Rubertsson & Thernström Blomqvist, 2014). 

Tilliten och samspelet mellan föräldrar och barn underlättar en trygg anknytning, vilket 

i sin tur stärker barnets tilltro till den egna förmågan och förtroendet för andra människor. En 

trygg anknytning under det första levnadsåret gör att barnet utvecklar bättre relationer till sina 

kamrater, känner mer empati och har lättare att hantera sina känslor (Socialstyrelsen, 2014). 

Detta kräver också att föräldrarna känner tillit till sig själva i sin roll som föräldrar (Winnicott, 

1992). Studier visar att relationen mellan föräldrar och barn är avgörande för barnets framtida 

sociala och kognitiva utveckling (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Om föräldrarna 

inte kan besvara barnets signaler och tillgodose behovet av närhet och skydd ökar risken för 

att barnet får en ogynnsam utveckling (Hwang & Frisén, 2015). Barn som inte får hjälp av 

sina föräldrar med känsloreglering får svårare att hantera sina känslor (Gerhardt, 2015). 
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Anknytningen till föräldrarna spelar en viktig roll, inte bara för känslomässigt välmående och 

mental hälsa under det första året, utan har betydelse hela livet. Forskning har också visat att 

en otrygg anknytning kan bidra till psykopati senare i livet (Twohig et al., 2016).  

 

För tidigt födda barn 

En graviditet pågår oftast mellan 37 och 42 veckor, men ibland föds barnet för tidigt. 

Barn hamnar på den neonatala avdelningen om de föds före vecka 37. De delas då in i 

kategorierna extremt för tidigt födda (< 28 veckor), mycket för tidigt födda (28 – 32 veckor), 

och måttligt till sent för tidigt födda (32 – 37 veckor) (Bliss, 2016). De flesta för tidiga födslar 

kallas för ”spontan prematur födsel”, det vill säga då det inte finns någon tydlig orsak. 

Prematur födsel kan dock förklaras genom rökning, alkohol, stress, grovt missbruk, mammans 

ålder (låg eller hög), infektioner, multipel födsel, samt högt blodtryck (Bliss, 2016). Allvaret 

i barnets tillstånd då det föds påverkar hur länge det måste stanna på den neonatala 

avdelningen. Den genomsnittliga tiden som barnen stannar beroende på antal gravidveckor är 

94 dagar (< 25 veckor), 44 dagar (26 – 32 veckor), 13 dagar (33 – 36 veckor), och 4 dagar (> 

37 veckor). Det är inte ovanligt att barn på neonatala avdelningar i London förflyttas till andra 

sjukhus då de ingår i nätverket ”London Neonatal Operational Delivery Network”. 

Förflyttningen kan bero på behovet av specialistvård som det nuvarande sjukhuset inte kan 

tillhandahålla, eller på grund av att barnet tillfrisknar och därmed kan förflyttas till ett sjukhus 

närmare hemmet, eller för att sjukhuset helt enkelt har för hög belastning, det vill säga 

platsbrist (Bliss, 2016).  

År 2013 dog 1436 barn i Storbritannien på den neonatala avdelningen, vilket är ett 

relativt högt antal i jämförelse med andra länder i Europa. De länder i västra Europa som har 

högst överlevnad är Luxemburg, Sverige, Finland och Andorra (Wang et al., 2014). Tabellen 

nedan har beräknats utifrån antal barn som överlevde graviditeten under år 2013 (inkluderar 

ej dödfödda).    
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Tabell 1. Överlevnadskvot i Storbritannien under året 2013 (ONS, 2015). 

Graviditetsvecka Överlevnadskvot (procent) 

< 22 1.6 

23 9.9 

24 29.9 

25 59.4 

26 76.2 

27 83.0 

28 89.3 

29 91.2 

30 95.4 

31 96.9 

32 97.3 

33 98.3 

34 98.7 

35 99.3 

36 99.7 

37 99.8 

38 99.7 

39 99.9 

40 99.9 

41 99.9 

42 eller fler 99.9 

  

Problemet är att vid för tidig födsel är inte organen helt färdigutvecklade (Magnusson 

Österberg, 2016) och den första tiden efter förlossningen behöver barnet få hjälp med många 

livsviktiga funktioner, som andningshjälp, temperaturreglering och sondmatning 

(Socialstyrelsen, 2014). Den största uppmärksamheten riktas mot barnets överlevnad och de 

fysiska behoven (Flacking et al., 2006). För tidigt födda barn har svårt att skicka ut tydliga 

signaler, samtidigt som tillvaron för de nyblivna föräldrarna har vänts upp och ner. Föräldrarna 

kan känna sig stressade, oroliga och trötta, vilket också bidrar till att det är svårare för dem att 

uppfatta barnets signaler. De får inte heller uppleva känslan av att vara fysiskt nära, krama 

och lära känna sitt barn på egen hand, utan istället befinner sig i en medicinsk omgivning på 

en neonatal avdelning (Flacking et al., 2006).  

 

Anknytning och prematur födsel 

Klaus och Kennell (1976) hävdade att den första hud-mot-hud kontakten med barnet 

under det första dygnet har en avgörande betydelse för anknytningen till barnet och för 

utvecklingen av relationer framöver. Senare studier har bekräftat att hud-mot-hud kontakt 
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under de två första timmarna efter förlossningen ökar mammans känslighet till barnet samt 

bidrar det till ökat samspel mellan dem. Metoder som ”hud-mot-hud” och kängurumetoden 

har visat sig förbättra barnets hälsa, samt minskat föräldrarnas depression och ökat mammans 

känslighet till barnet (Flacking et al., 2012; Mörelius & Granston Anderson, 2015; Twohig et 

al., 2016). Det har också visats att mjölkproduktionen hos de kvinnor som inte har varit 

separerade från sina barn är mycket större (Bystrova et al., 2009).  

Det har gjorts flera studier (Flacking et al., 2006; Baylis et al., 2014) på föräldrar vars 

barn befinner sig på neonatala avdelningar. Dessa visar hur separationen mellan föräldrar och 

barn kan leda till att föräldrarna känner att deras behov av att vara nära sitt barn blir 

underordnat barnets hälsa. Det har också visat sig att separationen kan leda till att föräldrarna 

endast känner sig som besökare till sitt eget barn, vilket beror på att barnet tas om hand och 

är beroende av medicinskt utbildad personal. Föräldrarna kan inte vara nära sitt barn på sina 

egna villkor och det blir uppenbart att barnet inte behöver dem lika mycket som det behöver 

vårdpersonalen. Det är då svårt för föräldrarna att känna sig som de primära vårdnadshavarna 

(Flacking et al., 2006). Den största stressfaktorn för de här föräldrarna är att de känner en brist 

i föräldrarollen då de måste dela sin roll som föräldrar med sjukvårdspersonalen, vilket kan 

innebära att anknytningsprocessen blir svårare. En del av de här föräldrarna stänger samtidigt 

av sina känslor som en strategi för att kunna hantera situationen, samt för att skydda sig själva 

vid en eventuell förlust av barnet (Holditch-Davis, Santos, Levy, White-Traut, O’Shea, 

Geraldo & David, 2015).  

Separationen gör också att risken är stor att föräldrarna känner skuld, förlust, förtvivlan 

och besvikelse (Ahlqvist-Björkroth et al., 2016). Prematur födsel innebär ofta en traumatisk 

upplevelse för föräldrarna och det kan leda till depression och ångest, som i sin tur kan påverka 

föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn. Trots att föräldrarna befinner sig i en stressfylld 

situation så har det visat sig att det ofta är en brist på psykologiskt stöd på neonatala 

avdelningar, vilket skulle kunna bero på otillräckliga resurser och brist på utbildning (Twohig 

et al., 2016). Detta kan i sin tur leda till att för tidigt födda barn får beteendeproblem senare i 

livet (Flacking et al., 2012). En studie visade att föräldrar till för tidigt födda barn kan ses som 

mer kontrollerande och påtvingande mot sina barn, vilket skulle kunna vara en kompensation 

för den skuld de känner för att inte ha varit den vårdnadshavare som de hade önskat vara under 

tiden på sjukhuset (Flacking et al., 2012).  
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Sjuksköterskans roll  

Den neonatala avdelningens miljö är teknisk, men den mänskliga kontakten anses vara 

avgörande för föräldrarnas och barnets anknytningsprocess. Sjuksköterskornas beteende har 

en stor påverkan på föräldrarnas upplevelser och deras bemötande kan stödja eller försämra 

föräldrarnas hantering av situationen (Fegran & Helseth, 2009). För att underlätta kontakten 

mellan föräldrar och barn måste sjuksköterskorna få föräldrarna att känna sig delaktiga i 

vården (Ahlqvist-Björkroth et al., 2016). Enligt föräldrarna själva så anser de att en 

anknytning skulle underlättas om det fanns närhet och samspel till barnet, bra kommunikation 

till personalen, information samt individuellt emotionellt stöd (Vazquez & Cong, 2014). 

Studier visar också att anknytningen stärks då kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

föräldrar är regelbunden och då de stödjer föräldrarnas deltagande i barnets dagliga vård 

(Ahlqvist-Björkroth et al., 2016; Flacking et al., 2012). Detta leder till kortare sjukhusvistelse 

och därmed minskad separation mellan föräldrarna och barnet, vilket är positivt då Feldman 

(1999) fann att ju längre tid separationen mellan föräldrar och barn varade desto större var den 

negativa påverkan på anknytningen. Anledningen är att separationen associeras med förhöjd 

ångest hos föräldrarna, samtidigt som den största källan till stress under neonatal vård har 

visat sig vara förändringen i föräldrarollen och relationen till barnet. Föräldrar som inte känner 

att de är en del av barnets vård känner sig utanför, men då kommunikationen mellan 

sjuksköterskorna och föräldrarna istället är regelbunden och då sjuksköterskorna stödjer 

föräldrarnas delaktighet i barnets vård så förstärks föräldrarnas anknytning till barnet. 

Minskad separation och ökad delaktighet hos föräldrarna anses därmed kunna förbättra 

anknytningen och föräldrarnas psykiska välmående, relationen mellan barn och föräldrar, 

samt barnets framtida mentala hälsa (Ahlqvist-Björkroth et al., 2016).  

I en studie utbildade man sjuksköterskor till att ha ett nära samarbete med föräldrarna 

(Ahlqvist-Björkroth et al., 2016). Det bidrog till att deras attityder och vården förändrades då 

de började lita på föräldrarnas förmåga att ta hand om det egna barnet, samtidigt som de såg 

att barnet blev lugnare då föräldrarna var närvarande. Sjuksköterskorna uppmuntrades att låta 

föräldrarna helt delta i barnets vård, vilket också ledde till att atmosfären på avdelningen blev 

mer välkomnande för föräldrarna (Ahlqvist-Björkroth et al., 2016). Sjuksköterskornas 

attityder, syn på anknytning och utbildning spelar därmed en avgörande roll för anknytningen 

mellan föräldrar och barn. Andra studier har bekräftat att sjuksköterskornas roll är avgörande 

då de kan stödja den tidiga relationen mellan föräldrar och barn (Flacking et al., 2012). 

Kunskapen är dock begränsad vad gäller sjuksköterskornas attityd till den aspekten i deras 

arbete. Attityden hos sjuksköterskor är idag mer familjecentrerad, men samtidigt har 
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forskningen sett att det fortfarande är mer fokus på medicin och teknik och mindre på 

anknytning, vilket tyder på att det finns en klyfta mellan vårdstrategier och praktik (Flacking 

et al., 2012). Utmaningen är att sjuksköterskorna ofta ser till effektivitet och öppenhet medan 

föräldrarna och barnen är i behov av avskildhet och individuell vård. Ett problem kan vara att 

i en familjecentrerad vårdkultur så har sjuksköterskans roll gått från att vara uppgiftsorienterad 

och kontrollerande till att bli mer av en resurs eller medlare (Flacking et al., 2012). 

Sjuksköterskorna ses inte längre som auktoriteter utan istället måste de samarbeta med 

föräldrarna, vilket gör att sjuksköterskorna även måste tänka om hur de ska relatera till 

föräldrarna. Det har bidragit till att det uppstår frågor om kontroll och makt samt oklara 

ansvarsområden hos sjuksköterskorna, samtidigt som det nu finns en risk att det är 

sjuksköterskorna som känner sig utanför i barnets vård (Axelin, Ahlqvist-

Björkroth, Kauppila, Boukydis, & Lehtonen, 2014). 

Sammantaget tyder befintliga studier på att sjuksköterskan är av stor betydelse för 

anknytningen mellan barn och föräldrar liksom det psykiska välbefinnandet hos föräldrarna. 

De vanligaste metoderna för att få svar på de här frågorna har varit att se utifrån föräldrarnas 

perspektiv. Man har även i tidigare studier använt sig av kvantitativa metoder då man har sett 

till sjuksköterskans roll. Få publicerade kvalitativa studier avseende sjuksköterskans syn på 

anknytning har gått att finna och därmed är kunskapen begränsad. Givet forskningsläget finns 

det ett behov av att studera sjuksköterskans perspektiv vad gäller anknytning mellan föräldrar 

och barn för att därigenom få en bättre bild av hur den neonatala avdelningen ser ut idag och 

hur den skulle kunna förbättras för att på så sätt underlätta anknytningen mellan föräldrar och 

prematura barn. 

 

Syfte och frågeställningar 

Den här studien strävar efter att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskor arbetar 

för att minska problematiken kring anknytning. Syftet är att utifrån sjuksköterskors berättelser 

lyfta fram sjuksköterskors syn på anknytningsprocessen mellan prematura barn och deras 

föräldrar, samt belysa sjuksköterskans roll i processen. Studien utgick från följande 

frågeställningar: 

 

- Vad underlättar eller förhindrar närhet mellan föräldrar och prematura barn enligt 

sjuksköterskor?  

- Hur påverkar sjuksköterskornas roll anknytningen mellan föräldrar och prematura 

barn?   



9 

 

Metod 

Deltagare 

I nätverket ”London Neonatal Operational Delivery Network” ingår 28 sjukhus med 

neonatala avdelningar som är baserade runt om i London. Syftet med nätverket är att ge 

föräldrar och barn den vård de behöver så nära hemmet som möjligt. De ser också till vikten 

av att ge familjerna information samt involvera dem i barnets vård (London Neonatal 

Operational Delivery Network, 2016). Studiens datainsamling skedde i London och 

undersökningsdeltagarna var totalt tio sjuksköterskor som rekryterades via nätverket ”London 

Neonatal Operational Delivery Network”. Inklusionskriterierna var att sjuksköterskan måste 

ha varit anställd på en neonatal avdelning i minst ett år, samt ha en heltidsanställning. 

Urvalsmetoden var strategisk då den gjordes utifrån vad som var mest relevant för studien. De 

lämpliga personerna handplockades utifrån att de kunde ge bästa möjliga information för att 

uppnå syftet (Langemar, 2008).  

Totalt deltog tio sjuksköterskor, varav nio kvinnor och en man. Samtliga var 

verksamma vid neonatala avdelningar runt om i London. Deltagarna var i åldrarna 28 till 67 

år (M = 50.6) och de hade alla neonatal utbildning vid universitet i Storbritannien. Deltagarna 

hade arbetat på en neonatal avdelning mellan ett och 39 år (M = 20.8). Vid sidan av sina 

arbeten som sjuksköterskor var tre av deltagarna engagerade i välgörenhet för neonatala barn. 

 

Instrument 

Materialet bestod av semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden bestod av 22 frågor, 

varav några bestod av följdfrågor, och avslutades med två frågor för utvärdering av hela 

intervjuguiden. Frågorna följdes inte exakt utan de ställdes utifrån hur intervjun utvecklades. 

Det ansågs vara viktigt att under intervjun ge deltagarna utrymme att besvara frågorna med 

egna ord, samt undvika att ställa ledande frågor då det kunde innebära risk att de inte svarade 

utifrån sina egna upplevelser och tankar. Det var även viktigt att lyssna aktivt och våga vänta 

ut deltagarna, samt stämma av med dem att vad de berättade uppfattades på rätt sätt 

(Langemar, 2008). 

Intervjuguiden inleddes med frågor kring sjuksköterskornas ålder, utbildning, samt 

antal år på en neonatal avdelning. Därefter övergick den till öppna frågor där det gavs 

utrymme att berätta fritt om kunskaper och erfarenheter. Intervjuguiden fokuserade på tre 

huvudområden kring syftet att lyfta fram hur och vad som främjar anknytningsprocessen 

mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar, samt belysa sjuksköterskans roll i processen. 

För att få en bild av sjuksköterskans syn på anknytning ombads deltagaren att beskriva 
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relationen mellan barn och föräldrar, samt sin egen relation till föräldrarna, det vill säga vilken 

typ av kontakt sjuksköterskan har till föräldrarna för att på så sätt se till hur personen 

underlättar anknytningen mellan föräldrarna och barnet. Slutligen behandlades frågor kring 

sjuksköterskans roll och hur personen påverkades mentalt av sitt arbete.  

Det första steget i datainsamlingen var att genomföra två pilotintervjuer med 

sjuksköterskor på en neonatal avdelning. Dessa intervjuer gjordes med syfte att testa 

intervjuguiden och kontrollera att frågorna var lätta att förstå, att de var relevanta för syftet att 

belysa sjuksköterskornas syn på anknytning, samt sjuksköterskans roll på en neonatal 

avdelning. Intervjuerna spelades in med en diktafon och låg till grund för pilotstudiens 

resultat. Pilotintervjuerna följde intervjuguiden och deltagarna frågades därefter om deras 

upplevelse av intervjuguiden, intervjusituationen samt den information som gavs i början av 

intervjun. Resultatet av pilotstudien ledde till att formuleringen av en intervjufråga 

förtydligades för att undvika missförstånd. Frågornas ordningsföljd förblev densamma.  

 

Procedur 

Klinikföreståndaren på de utvalda neonatala avdelningarna kontaktades via ”London 

Neonatal Operational Delivery Network” som därefter presenterade studien (se Bilaga 1) för 

sjuksköterskorna på avdelningarna, samt informerade dessa om studiens syfte. Det betonades 

att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt. Intresserade sjuksköterskor fick därefter själva 

återkomma via mejl eller telefon. Totalt medverkade tio sjuksköterskor i studien och 

intervjuerna utfördes under två veckor. Intervjuerna utfördes i ett tyst rum på en neonatal 

avdelning med enbart intervjuaren och intervjupersonen närvarande. De inleddes med en kort 

presentation av studien, dess syfte, samt ett förtydligande om anonymitet och etiska riktlinjer 

vad gällde det inspelade materialet. Intervjuerna varierade i längd och tog mellan 45 och 60 

minuter och de spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan skrivas ner ordagrant och 

därefter tolkas genom innehållsanalys enligt Burnard (1991). Metoden användes för att 

identifiera och analysera teman som byggde på likheter och skillnader. Citaten 

sammanfattades till kortare texter genom så kallad kondensering, för att därefter kodas. 

Koderna samlades ihop i subkategorier och kategorier (Langemar, 2008).   
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Analys 

Studien använde sig av tematisk analys. Intervjuerna beskrevs, förstods och tolkades 

med hjälp av Burnards (1991) kvalitativa innehållsanalys, vilket innebär att teman 

identifierades som uppstod i det insamlade materialet. Datan organiserades därefter utifrån 

dessa teman. Studien kombinerade deduktiv och induktiv analys, det vill säga den kan ses som 

deduktiv med tanke på att intervjuguiden byggde på specifika teman samt induktiv då allt 

insamlat material låg till grund för de slutgiltiga teman som presenterades efter att bearbetning 

och analys har gjorts (Langemar, 2008). 

Intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ner ordagrant. De bearbetades genom att 

relevanta avsnitt i texten markerades och det skrevs in anteckningar i marginalen. Citaten 

förkortades genom så kallad komprimering och det var då viktigt att inte förlora betydelsen 

av innehållet (Langemar, 2008). Därefter kodades och strukturerades citaten i kategorier och 

underkategorier utifrån likheter och skillnader (Burnard, 1991). Texten lästes igenom flera 

gånger för att strukturera materialet och göra omgrupperingar då det behövdes. De citat som 

representerade materialet återgavs i resultatet samt användes de identifierade teman som 

huvudrubriker i resultatdelen. Se exempel på analysprocessen i Tabell 2. Det har gjorts några 

justeringar i citaten för att öka läsbarheten, men innebörden är fortfarande densamma.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet 

 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Du vet inte om barnet 
kommer att överleva och 

prognosen som ges kan 

ofta vara väldigt dyster 
   

Osäkerhet om barnet 
kommer överleva  

Oförutsägbara utfall Känsla av hjälplöshet Brist på kontroll 

Den neonatala utbildningen 

är medicinskt fokuserad 

och psykologiskt stöd är ett 
ämne som borde tas upp 

mer i undervisningen 

 

Medicinskt fokuserad 

utbildning som saknar 

undervisning i 
psykologiskt stöd 

För stort medicinskt 

fokus 

Föräldrarnas brist på 

psykologiskt stöd 

Medicinsk prioritering 

Små saker som att 

introducera föräldrarna 

ordentligt på avdelningen 
och att de får en rundtur, 

samt se till att de alltid har 

te och kaffe 
 

Introducera 

föräldrarna på 

avdelningen och se till 
att de har te och kaffe 

Få föräldrarna att 

känna sig välkomna 

på avdelningen 

Skapa familjär känsla Skapa trygghet 

Det är inte ofta man har 

samma sjuksköterska varje 

dag utan man skapar en 
relation med en 

sjuksköterska för att nästa 
dag möta någon annan 

 

Föräldrarna möter 

olika sjuksköterskor 

varje dag 

Föräldrarna saknar 

en fast och trygg 

person 

Otrygghet och förvirring Risk för missförstånd 
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Etik 

Studien följde Vetenskapsrådets (1999) fyra huvudkrav angående information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Langemar, 2008). Sjuksköterskorna deltog frivilligt 

i studien efter att ha bekräftat att de tänkte medverka. De kunde själva avbryta studien när de 

ville, vilket meddelades i informationsbrevet och innan intervjun påbörjades. Före intervjun 

fick de även information om studiens syfte och att allt material som samlades in endast skulle 

användas till denna studie och att informationen kring deltagarna behandlades konfidentiellt, 

det vill säga att ingen utomstående skulle få ta del av materialet och att det skulle raderas då 

uppsatsen var klar. Före studien fick de även frågan om intervjun kunde spelas in och därmed 

fick de möjlighet att avstå. Ingen deltagare avbröt sitt deltagande i studien eller valde att hoppa 

över någon fråga. Studiens syfte var att få fram kvalitativa aspekter på arbetet som 

sjuksköterska på en neonatal avdelning. Koppling till person var inte relevant och på grund 

av anonymitet angavs ingen respondent vid de enskilda citaten. Det erbjöds även möjlighet 

till återkoppling efter studiens utförande då syftet med studien förklarades närmare, samt 

resultatet och slutsatsen (Wilson & MacLean, 2011). Detta gjordes till tre av de tio deltagarna.  

 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att lyfta fram sjuksköterskors syn på 

anknytningsprocessen mellan prematura barn och deras föräldrar, samt belysa sjuksköterskans 

roll i processen. Nedan presenteras intervjuernas olika teman under separata underrubriker, 

respektive kategorier och underkategorier med tillhörande citat från de medverkande 

sjuksköterskorna. Översikt över samtliga teman, huvudkategorier och underkategorier 

presenteras i Tabell 3. Vid bearbetning av intervjumaterialet framkom fyra teman som 

sjuksköterskor på neonatala avdelningar förhöll sig till när de talade om anknytning i samband 

med för tidig födsel. Dessa teman var: Hinder för anknytningen, Psykologiskt stöd på neonatal 

avdelning, Få föräldrar att förstå värdet av sitt deltagande och Skapa tillit och förtroende.  
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Tabell 3: Summering av identifierade teman, kategorier samt underkategorier som använts 

för att förklara och beskriva sjuksköterskans roll och sjuksköterskans syn på anknytning.   

Tema  
 

Kategori Underkategori 

Hinder för anknytningen  Brist på kontroll  

 
 

Avbrott i föräldrarollen  

 
 

 

 
Osäkerhet i föräldrarollen 

 

Känslan av hjälplöshet 

 
 

Distans till barnet  

 
Publikt föräldraskap 

 

 
Känslan av att vara dålig förälder 

Behov av psykologiskt stöd Medicinsk prioritering  
 

 

De ideella gruppernas betydelse  

 

 

Föräldrarnas brist på psykologiskt stöd 
 

  

Ökad förståelse och empati   

 

Den mentala påfrestningen för 

sjuksköterskorna 
 

Behov av psykologiskt stöd i hemmet  

 

Få föräldrar att förstå värdet av sitt 
deltagande  

Skapa trygghet 
 

 

Föräldrarollens betydelse 
 

 

 
 

Skapa en relation  

Skapa familjär känsla 
  

 

Föräldrarnas ansvar 
 

Sjuksköterskornas ansvar 

 
 

Känna att man förstår sitt barn 

 
Känna ansvar för sitt barn  

 

Skapa tillit och förståelse Risk för missförstånd  
 

 

Förtroende för föräldrarna  

Förvirring och oro 
 

 

Sjuksköterskornas förståelse och empati  
 

Föräldrarna i centrum 

  

 

 

Hinder för anknytningen 

Brist på kontroll. Samtliga deltagare ansåg att det var en stor påfrestning för 

föräldrarna att bli föräldrar till ett prematurt barn och att det ofta innebär stress, ångest och 

nedstämdhet. De såg flera hinder för anknytningen mellan föräldrar och det prematura barnet. 

Särskilt ansåg de att den osäkerhet som föräldrarna befinner sig i och känslan av hjälplöshet 

gör det svårt för föräldrarna och kan påverka dem mentalt. En av deltagarna jämförde 

upplevelsen på den neonatala avdelningen med en utdragen graviditet och en annan person 

beskrev situationen så här: 

 

Ett barn som är fött mycket för tidigt kan må bra på morgonen, men på eftermiddagen 

vänder det och barnet är då istället jättesjukt. Det medicinska tillståndet förändras så 

snabbt, vilket innebär en stor stress för föräldrarna. 
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Flera deltagare menade att många föräldrar inte vågar släppa in sitt barn för nära eller 

ens se på det på grund av att de inte tror att det kommer överleva. Föräldrarna anser att det 

skulle bli ännu svårare för dem om de knyter an till barnet för att sedan förlora det.  

 

Avbrott i föräldrarollen. Enligt deltagarna så skiljer sig upplevelsen mycket hos de 

för tidigt födda barnens föräldrar från de föräldrar som kan ha sitt barn hos sig direkt efter 

födseln. Traumat hos föräldrarna till de för tidigt födda barnen stärks på grund av att 

föräldrarna inte kan involvera sig i barnet direkt efter födseln, vilket bidrar till att de också får 

svårt att knyta an till sitt barn även långt senare då de har lämnat sjukhuset. Barnet kan också 

se fysiskt annorlunda ut från fullgångna barn eller vara så litet och skört att föräldrarna inte 

vill hålla eller röra det på grund av rädslan för att skada det. Detta skapar också distans till 

barnet. Deltagarna ansåg dock att avståndet mellan föräldrar och barn inte enbart beror på 

emotionella hinder utan även på de fysiska hinder som finns på avdelningen.   

  

På den här avdelningen behöver man bokstavligen gå igenom tre uppsättningar 

dubbeldörrar, fem uppsättningar personal, tvätta händerna tre gånger, för att sedan komma 

fram till kuvösen där bebisen ligger. 

 

Samtidigt beskrev flera deltagare att ronden är väldigt medicinsk med mycket ljud och 

maskiner, vilket kan uppfattas som skrämmande för föräldrarna innan de vänjer sig. En av 

deltagarna däremot såg det istället som att föräldrarna idag är mer vana och inte alls lika 

avskräckta för miljön som de tidigare har varit, vilket bland annat skulle kunna bero på att de 

har blivit mer familjära med miljön genom att ha sett den till exempel på TV. Deltagaren ansåg 

att problemet idag istället har gått åt det andra hållet, det vill säga föräldrarna har alldeles för 

höga förväntningar på vården och de flesta tror att deras pytte-lilla bebis kommer att bli bra, 

och om det inte överlever så måste det finnas någon som bär skulden.  

Deltagarna berättade att de flesta avdelningar saknar tid eller plats för barnet och 

föräldrarna att kunna vara ensamma med varandra. Istället tvingas föräldraskapet ske publikt, 

vilket kan vara påfrestande för förstagångsföräldrar då det i vanliga fall sker bakom stängda 

dörrar. Föräldraskapet sker därför inte på föräldrarnas egna villkor, samtidigt som 

sjuksköterskorna även tar över en stor del av barnets vård. Detta kan också innebära ett stort 

avbrott i föräldrarollen.    
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Känslan av att ens barn tas om hand av professionellt erfarna sjuksköterskor kan bidra till 

att föräldrarna inte tror att de är lika utrustade att ta hand om sitt barn, särskilt om det är 

det första barnet. De är heller inte medvetna om hur viktig deras roll är för barnet. 

 

Osäkerhet i föräldrarollen. Deltagarna berättade också att det ofta uppstår känslor 

som skuld eller chock, vilket beror på att föräldrarnas förväntningar och de mentala 

förberedelserna inte alls blev som de hade tänkt sig. Det anses också finnas en bild i samhället 

att när man möter sitt barn så uppstår kärlek direkt och den slutar aldrig att växa, vilket inte 

är riktigt sant på en neonatal avdelning. Istället för att få vara nära sitt barn från födseln så 

befinner sig föräldrarna och barnet separerade, vilket kan ha en djup mental effekt på 

föräldrarna. Anledningen till att man påverkas så starkt anses vara att man då lätt kan uppfatta 

sig själv som känslokall och som en dålig förälder. Några av deltagarna ansåg att hur 

föräldrarna knyter an till barnet är mer komplicerat än att bara se till hur tidigt barnet är fött 

eller hur sjukt det är. Anknytning i den typen av situation menade de beror mycket mer på 

föräldrarnas personliga coping. En deltagare beskrev det så här: 

 

En del föräldrar blir väldigt oroliga även om bebisen bara är född några veckor för tidigt. 

Jag tror att föräldrarnas oro och sjuksköterskornas oro inte alltid stämmer överens. De barn 

som vi är mest oroliga för är inte de som skapar mest oro hos föräldrarna och tvärtom. 

 

Behov av psykologiskt stöd 

Medicinsk prioritering. Trots den mentala påfrestningen som det innebär att ha ett 

prematurt barn så visade det sig att det är få neonatala avdelningar som har tillgång till 

psykologiskt stöd, till exempel kliniska psykologer, psykoterapeuter, tränade rådgivare, eller 

andra professionella med utbildning inom psykologiskt stöd. Flera av deltagarna berättade att 

på deras avdelningar har det under de senaste åren skett nedskärningar av psykologer, 

samtidigt som de ansåg att behovet av psykologiskt stöd är stort. En deltagare ansåg att det 

var av stort intresse att ha någon form av psykologiskt stöd på avdelningarna på grund av det 

stora antalet fall av posttraumatisk stress hos föräldrarna. En deltagare beskrev det så här: 

 

Vi har två psykologer på vår avdelning som erbjuder stöd till både föräldrar och personal, 

men det är inte vanligt i Storbritannien. Vi brukade ha den största psykologiska 

avdelningen, men idag är den mindre och psykologerna arbetar nu bara på deltid. De 

erbjuder oss träning i samtal om känslor och anknytning med föräldrar, men det är svårt 

för oss att hinna med regelbunden träning då vårt arbete är för krävande. 



16 

 

Deltagarna menade att också kommunikationen med föräldrarna är viktig, eftersom de 

ansåg att beroende på hur de kommunicerar med föräldrarna så kan det antingen ha en otroligt 

negativ effekt på deras självförtroende och tron på deras egen förmåga eller också så kan det 

förhöja och stärka deras självkänsla. Många av deltagarna ansåg att de inte hade den tid eller 

var tillräckligt förberedda för att själva kunna erbjuda mentalt stöd till föräldrarna, eftersom 

det inte är något ämne som ingår i deras utbildning. En del deltagare nämnde dock att detta är 

något man lär sig av erfarenhet av att arbeta på en neonatal avdelning. En deltagare tyckte det 

var väldigt konstigt att utbildningen inte hade större fokus på psykologiskt stöd, eftersom i 

jämförelse med barnmorskor så har de mycket mindre utbildning inom ämnet:  

 

Vår utbildning är väldigt medicinskt fokuserad istället för på emotionellt stöd. Att kunna 

hjälpa föräldrar och prata om hur de faktiskt känner sig är nog något som vår avdelning 

borde bli bättre på. Jag tror också att om vi bara kunde ha en psykolog på vår avdelning så 

skulle det hjälpa föräldrarna så mycket. 

 

De ideella gruppernas betydelse. Deltagarna ansåg att alternativen till psykologer på 

avdelningen eller psykologisk utbildning hos sjuksköterskor är de ideella grupperna, som till 

exempel Bliss eller föräldrars support grupp. Genom de här grupperna känner föräldrarna att 

de får ökad förståelse och empati. 

 

Jag tror att prata med andra föräldrar som är i samma situation och se vad som händer på 

avdelningen kan vara väldigt hjälpsamt. 

 

Arbetet på den neonatala avdelningen visade sig också vara mentalt påfrestande för 

sjuksköterskor, eftersom man tar hand om väldigt små och sköra barn som ibland inte 

överlever. Deltagarna berättade att de tar sig igenom svåra situationer med hjälp av debriefing 

eller samtal med andra sjuksköterskor. De ansåg också att det var viktigt att ha ett bra socialt 

liv om det blir extra tungt och att man har någon man kan prata med. Alla deltagare såg sitt 

arbete som otroligt givande och det hjälpte dem att hantera situationen: 

 

Man måste bara komma ihåg att i det stora hela gör vi mer gott. Även om en del barn dör 

så hade de i alla fall en chans. 

 

Många deltagare tyckte också att det är viktigt att ge föräldrarna information om var 

de kan få stöd då de skrivs ut från den neonatala avdelningen, samt förbereda dem på de 
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känslor som kan uppstå eller inte uppstå, och att föräldrarna på det sättet förstår att det är 

normalt att känna som de gör. En del avdelningar har startat grupper då de varannan vecka 

bjuder in föräldrar till olika möten där gästtalare tar upp olika ämnen rörande prematura barn. 

Tillfället är särskilt till för att koppla samman familjer till prematura barn i samhället så att de 

på det sättet ska kunna ge varandra stöd och förståelse, eftersom det finns ett behov av 

psykologiskt stöd i hemmet.   

 

Jag tror nyckeln är att ha människor omkring sig när man kommer hem, eftersom när man 

är på den neonatala avdelningen så har man folk runtomkring sig hela tiden. I hemmet är 

det en svårare tid då man plötsligt är helt ensam. 

 

Få föräldrar att förstå värdet av sitt deltagande 

Skapa trygghet. Även om deltagarna inte hade någon utbildning för att kunna ge 

psykologiskt stöd så ansåg de ändå att det finns saker de kan göra för att underlätta 

anknytningen till föräldrarna och dessa kanske inte alltid är så uppenbara, men att de ändå gör 

en stor skillnad för föräldrarna. Föräldrarna är oroliga och vill ha svar på alla frågor och många 

deltagare ansåg att det var viktigt att ge dem så mycket information de kan för att få dem förstå 

situationen. Två deltagare ansåg att det viktigaste är att få föräldrarna att känna att de är 

välkomna på avdelningen, hela tiden hålla dem uppdaterade med information och att de 

känner att det är deras barn, det vill säga skapa en familjär känsla på avdelningen.  

 

Små saker som att introducera föräldrarna ordentligt på avdelningen och att de får en 

rundtur, samt se till att de alltid har te och kaffe. Vi har också introducerat en musiker som 

kommer en gång i veckan som är väldigt uppskattad av familjerna. 

 

Det är mycket maskiner runt det prematura barnet och det ansågs därför viktigt att se 

till att det alltid finns plats för föräldrarna så att de kan sitta vid barnet under en lång tid utan 

att de behöver känna att de är i vägen.  

 

Föräldrarollens betydelse. Alla deltagare var medvetna om att det är svårt för 

föräldrarna att ta till sig föräldrarollen genom att bara se på när sjuksköterskorna tar hand om 

deras barn. Sjuksköterskorna strävar därför hårt för att involvera föräldrarna i sitt barn så tidigt 

och i så stor utsträckning som möjligt. Många av deltagarna ansåg att det egentligen inte är de 

som ska ta hand om barnet utan de ska istället finnas där som ett stöd när föräldrarna tar hand 
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om det. De ansåg att det var viktigt att föräldrarna känner att de har en roll i barnets vård. 

Några deltagare beskrev därför att deras roll var att lära föräldrarna att ta hand om sitt barn 

och därmed låta dem assistera så mycket som möjligt i barnets vård. De hade därmed inga 

problem att ge upp en del av kontrollen för att föräldrarna ska kunna ta hand om barnet. 

Avdelningarna skiljde sig dock åt vad gällde föräldrarnas ansvar, vilket man bland annat 

kunde se i deras attityd till föräldrarnas närvaro under ronden. Vissa avdelningar lät 

föräldrarna vara kvar under ronden medan andra avdelningar bad föräldrarna att lämna salen 

och sitt barn på grund av sekretess då det också finns andra barn som ligger på avdelningen. 

En avdelning hade infört hörlurar med musik som föräldrarna fick ta på sig under den tid som 

ronden pågick. Detta sågs som mycket positivt hos deltagaren, eftersom föräldrarna på det 

sättet kan vara med sitt barn när och hur mycket de vill. En avdelning hade kommit så långt 

att istället för att läkaren eller sjuksköterskorna presenterade barnet på ronden så lät de 

föräldrarna göra det, samt fick föräldrarna också vara med och fatta beslut om barnets vård. 

Det såg deltagaren som otroligt positivt, eftersom det visade sig att föräldrarna var enormt 

kunniga om sina barn. Deltagarnas attityder skiljde sig dock åt vad som ansågs vara 

föräldrarnas ansvar och sjuksköterskornas ansvar. 

 

Självklart får inte föräldrarna delta under ronden på grund av sekretess, eftersom läkare 

och sjuksköterskor då diskuterar bebisarna. Vi har också minimal hantering av väldigt 

prematura barn då de inte är redo. Ibland börjar föräldrarna ändå att peta på bebisen och 

säga ”go, go, ga, ga” och då måste jag säga till att bebisen faktiskt vill vara ifred eftersom 

den är ömtålig och tycker inte om det. 

 

Skapa en relation. Deltagarna beskrev att om barnet föds väldigt tidigt så blir det inte 

så mycket faktisk hud-mot-hud eller kängurumetod utan istället uppmuntras föräldrarna att 

endast röra vid barnet och prata med det. Många deltagare beskrev sin roll att lära föräldrarna 

att kommunicera med sitt barn och att skapa en förståelse och emotionell anknytning. 

Samtidigt var det flera av deltagarna som sa att det också är viktigt att göra föräldrarna 

medvetna om att barnet ibland behöver lämnas ifred, eftersom den lätt kan överstimuleras när 

det är så litet.  

 

Vi ger föräldrarna så mycket kontroll som de vill och som de kan hantera så att de känner 

sig som föräldrar, medan vi sjuksköterskor fokuserar på den medicinska delen. 
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En deltagare berättade hur hon och föräldrarna arbetar tillsammans, eftersom det är 

viktigt att föräldrarna förstår sitt barns signaler och utifrån dessa anpassas vården och 

interaktionen med barnet. Det är en viktig del för anknytningen, eftersom det är ofta som 

förståelsen eller interaktionen mellan föräldrar och barn inte fungerar på grund av föräldrarnas 

mentala tillstånd.  

 

Ibland känner vi att familjen verkligen kämpar med sitt barn, vilket oftast beror på ångest. 

Jag gör då en beteendeobservation av barnet som föräldrarna tar till sig för att kunna förstå 

den lilla personens signaler. 

 

Det är enligt deltagarna viktigt att föräldrarna tidigt börjar engagera sig i sitt barn så 

att de växer in i rollen som föräldrar, vilket bidrar till att de får bättre självförtroende och för 

att de även mår bättre mentalt. Flera avdelningar hade eller var på väg att introducera 

familjecentrerad vård som går ut på att ge föräldrarna mer kontroll i barnets vård. En avdelning 

introducerade ett program från USA som heter COPE (creating opportunities for parents 

empowerment), men tyvärr tog avdelningen inte det till sig och deltagaren förstod aldrig 

varför. Hon hoppades på att det ska ta fart igen då hon menar att det är viktigt att föräldrarna 

får större kontroll i barnets vård för att de på det sättet känner ansvar för sitt barn. Deltagarna 

berättade hur de hjälper föräldrarna med att öka deras självförtroende i föräldrarollen genom 

enkla saker som: 

 

Vi låter dem bada sitt barn och välja vilka kläder de ska ha på sig under dagen, byta blöjor 

och att de ser barnet som en person. Det är viktigt att kunna se och uppskatta varje 

milstolpe som barnet uppnår för att på det sättet ge föräldrarna hopp istället för att de 

endast ser den här tiden som något negativt. 

 

Det ansågs också viktigt att låta föräldrarna få åtminstone en snabb titt på sitt barn 

direkt efter förlossningen, gärna också röra och hålla det, innan det skickas vidare till den 

neonatala avdelningen. Ibland är detta inte möjligt, om barnet är alldeles för skört så måste 

man istället prioritera barnets överlevnad. I de fallen berättade några deltagare att det då är 

viktigt för sjuksköterskorna att försöka hjälpa föräldrarna att förstå och känna att det är deras 

barn.  
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Vi försöker också lyfta fram berättelser kring barnet, som personlighet, preferenser och 

positiva förändringar och utveckling, det vill säga röra oss bort från den medicinska 

modellen och att de istället ser det som deras barn. 

 

Genom att få föräldrarna att inse att barnet är en liten person som kan förstå och reagera 

på sin omgivning så hjälper det föräldrarna att se att det faktiskt är viktigt att de besöker sitt 

barn, rör vid det och pratar med det.    

 

Skapa tillit och förtroende 

Risk för missförstånd. Ett problem som några av deltagarna tog upp var att på den 

neonatala avdelningen arbetar sjuksköterskorna skift, vilket betyder att det är svårt för 

föräldrarna att skapa tillit och förtroende för sjuksköterskorna. Varje dag möts föräldrarna av 

olika personer som tar hand om deras barn, vilket kan vara otroligt svårt för dem.  

 

Så när en sjuksköterska börjar sitt skift kan han eller hon säga ”Jag tror barnet inte mår så 

bra idag, det är inte så aktivt. Jag är lite bekymrad för barnet.”, sedan kommer nästa person 

som säger ”ditt barn ser verkligen inte ut att må bra” och slutligen sista personen som säger 

”åh, ditt barn mår bra”. 

 

Deltagaren menar därför att det är viktigt att se till så att alla på avdelningen samarbetar 

och kommunicerar, eftersom det annars kan finnas en risk för att föräldrar och sjuksköterskor 

missförstår varandra och det kan i sin tur påverka relationen mellan föräldrarna och barnet. 

Ett annat problem som nämndes som exempel var att föräldrarna ofta vill veta resultatet på 

till exempel en röntgen och det kan vara så att en sjuksköterska har hört resultatet och därmed 

berättar det för föräldrarna, eftersom han eller hon vill vara snäll. Problemet som då kan uppstå 

är att doktorn och sjuksköterskorna kanske behöver diskutera resultatet ytterligare innan de 

informerar föräldrarna för att därefter komma fram till ett annat resultat än vad sjuksköterskan 

hade informerat föräldrarna om, vilket kan leda till att föräldrarna blir förvirrade och upprörda. 

Det ansågs därför väldigt viktigt att rätt person, vid rätt tidpunkt kommunicerar information 

till föräldrarna för att den här typen av missförstånd inte ska uppstå. Ett annat exempel som 

togs upp är att en sjuksköterska kan uppmuntra föräldrarna att hålla barnet medan nästa person 

säger att det inte alls är någon bra idé, vilket också kan bidra till förvirring och oro hos 

föräldrarna. Sjuksköterskor på samma avdelning kan ha väldigt olika attityd till föräldrarnas 

roll vad gäller barnets vård: 
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Det finns fortfarande sjuksköterskor som tycker att barnet borde lämnas i kuvösen 

eftersom sjuksköterskorna då kan arbeta bäst, men det finns också de sjuksköterskor som 

anser att barnet ska vara hos föräldrarna och då hud-mot-hud. 

 

Deltagarna berättade att barnen också förflyttas mellan avdelningarna, vilket ofta kan 

ses som ett trauma för föräldrarna. Det är inte ovanligt att familjen måste flytta precis då de 

har lärt känna en miljö och känner sig trygga i den, vilket innebär att de även måste byta de 

sjuksköterskor och de nya vännerna som de har utvecklat relation och tillit till på avdelningen. 

Detta kan vara svårt för föräldrarna på grund av att attityden till föräldrarnas roll och 

kulturerna på de olika sjukhusen kan skilja sig mycket åt. På vissa sjukhus är föräldrarna 

mycket mer involverade i barnets vård än vad som är tillåtet på andra. Deltagarna ansåg att 

sjuksköterskor kan utföra exakt samma arbetsuppgifter, men att engagemanget kan skilja sig 

åt på ett djupare och mer personligt plan.  

 

Förtroende för föräldrarna. Många av deltagarna ansåg att det var viktigt att ha 

förmågan att förstå föräldrarna om man arbetade på avdelningen, det vill säga man måste 

kunna sätta sig in i föräldrarnas oro och rädsla. Det visade sig att två av sjuksköterskorna 

själva hade prematura barn, vilket de ansåg vara en hjälp i sitt arbete och som hade bidragit 

till en ökad empati och förståelse för föräldrarna och deras situation.  

 

När jag kom tillbaka efter att ha fött ett prematurt barn så hade jag ett helt annat perspektiv 

och empati till mitt arbete. Jag tror att jag idag är mer emotionell, och det ser jag inte som 

något negativt. 

 

En del deltagare ansåg att det var viktigt att ta hand om föräldrarna och barnet 

tillsammans, det vill säga som en enhet istället för att separera dem åt. Det är föräldrarnas barn 

och det är de som borde vara involverade i barnets vård och som sjuksköterska måste man 

därför lyssna till dem, det vill säga placera föräldrarna i centrum. Många av deltagarna ansåg 

att det var fel att göra något med barnet utan att prata med föräldrarna först, samt ansåg de att 

det var viktigt att de var säkra på att föräldrarna verkligen förstår varför och vad som behöver 

göras. Det finns de sjuksköterskor som begränsar föräldrarnas roll, vilket ses som ett problem. 

Sjuksköterskorna kan då ta för mycket kontroll, vilket i sin tur kan påverka anknytningen 

mellan föräldrarna och barnet. Deltagarna berättade också att vissa sjuksköterskor kan prata 

om barnet som ”mitt barn” istället för ”föräldrarnas barn” och ibland kan de säga ”nej, jag vill 
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inte att du rör barnet, eftersom jag precis har matat det och lagt det”. En del sjuksköterskor 

försvarar sin roll och oroar sig för vad som skulle hända om något skulle gå fel, och vem som 

då skulle vara ansvarig.  

 

Jag tror en del sjuksköterskor uppmuntrar öppenhet till föräldrar mer än vad andra gör och 

jag tror att det har att göra med erfarenhet. Det är en spänning mellan vad vi gör idag och 

idealet, vilket jag tror beror på brist på erfarenhet och osäkerhet. 

 

Diskussion 

Studien syftade till att beskriva hur sjuksköterskor ser på anknytningsprocessen mellan 

prematura barn och föräldrar. Därutöver syftade studien till att undersöka sjuksköterskans roll 

i processen och hur de arbetar för att minska problematiken kring anknytning. De tio 

semistrukturerade intervjuerna resulterade i fyra teman som belyser förhållningssättet mellan 

det prematura barnet, föräldrarna och sjuksköterskan (se Figur 1): hinder för anknytningen, 

psykologiskt stöd på neonatal avdelning, få föräldrarna att förstå värdet av sitt deltagande samt 

skapa tillit och förståelse. Dessa teman diskuteras nedan utifrån de teorier och den forskning 

som redogörs i introduktionen. Diskussionen utgår från sjuksköterskans syn på anknytning 

och hur sjuksköterskan arbetar för att underlätta anknytningen mellan förälder och prematurt 

barn.  

 

   

 

 

 

 

 

Figur 1. Kommunikation och samspel mellan det prematura barnet, föräldrarna och 

sjuksköterskan.  

 

Hinder för anknytningen 

I resultatet framkom flera upplevda hinder för anknytningen mellan prematura barn 

och föräldrar. Deltagarna ansåg att föräldrarna upplevde prematur födsel och separation från 

sitt barn som traumatiskt och något som kan ha en stor påverkan på föräldrarnas mentala hälsa, 

vilket kan öka avståndet till barnet. Forskning inom området styrker att de upplevda känslorna 
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hos föräldrarna, till exempel stress, oro och trötthet, kan bidra till att det är svårare för dem att 

uppfatta barnets signaler (Flacking et al., 2006). Resultatet visade också att sjuksköterskorna 

lätt tar över föräldrarollen och att föräldraskapet ofta inte sker på föräldrarnas egna villkor 

utan kan ses som ett publikt föräldraskap. Det är enligt forskning ofta svårt för föräldrarna att 

känna sig som de primära vårdhavarna på en neonatal avdelning (Flacking et al., 2012), vilket 

också ses hos sjuksköterskorna som en viktig stressfaktor. Tidigare forskning bekräftar också 

att många föräldrar stänger av sina känslor som en försvarsmekanism för att kunna hantera 

den svåra situationen (Hoditch-Davis et al., 2015). Hinder för anknytningen skulle kunna 

sammanfattas med den medicinska miljön, relationerna på den neonatala avdelningen, skilda 

uppfattningar om vem som ger barnet bäst stöd samt spänning mellan sjuksköterskorna och 

föräldrarna.  

 

Psykologiskt stöd på neonatal avdelning 

Resultatet visade att det har gjorts flera nedskärningar av psykologer på den neonatala 

avdelningen samtidigt som deltagarna ansåg att behovet av psykologiskt stöd är stort. 

Föräldrarnas behov av mänsklig kontakt och bristen på psykologiskt stöd är i linje med 

tidigare studier (Twohig et al., 2016). Resultatet visar att man idag på den neonatala 

avdelningen strävar efter att gå från uppgiftorienterad vårdkultur där sjuksköterskorna har 

auktoritet till att de istället ska ses som resurs och medlare. Deltagarna framhöll att 

sjuksköterskornas beteende påverkar föräldrarnas upplevelser, och att beteendet både kan 

stödja och försämra föräldrarnas hantering av situationen. De gav därmed stöd åt teorin att 

kommunikationen mellan sjuksköterskorna och föräldrarna ansågs ha en stor påverkan på 

föräldrarnas mentala välmående och därmed på anknytningen mellan barnet och föräldrarna 

(Ahlqvist-Björkroth et al., 2016; Flacking et al., 2012). Resultatet indikerar framför allt att det 

utöver medicinsk kunskap på den neonatala utbildningen saknas en fördjupad förståelse för 

föräldrarnas mentala hälsa. Kunskapsbristen skulle kunna innebära att sjuksköterskan saknar 

förmåga att utföra en omvårdnad som främjar föräldrarnas och barnets anknytning då det 

enligt resultatet anses finnas ett stort antal fall av posttraumatisk stress hos föräldrar. Den 

senaste rapporten från Bliss (2015) styrker den här teorin då den visar att endast 30 % av de 

neonatala avdelningarna i Storbritannien har tillgång till psykologiskt stöd. I rapporten finns 

en nationell granskning där man lyfter fram det stora antalet (40 %) föräldrar till prematura 

barn med posttraumatiskt stress symptom och den relativt begränsade tillgången till stöd för 

föräldrarna. Den låga siffran på tillgång till psykologiskt stöd och det höga antalet föräldrar 

med posttraumatiskt stress symptom visar allvaret i bristen på psykologiskt stöd på neonatala 
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avdelningar. Enligt forskning skulle bristen på psykologiskt stöd på de neonatala 

avdelningarna kunna leda till att det prematura barnet får beteendeproblem senare i livet 

(Ahlqvist-Björkroth et al., 2016). Stressade föräldrar fostrar stressade barn, vilket betyder att 

det är viktigt att skapa en stödjande miljö för föräldrar och barn. Teorier om anknytning 

förutsätter att sjuksköterskorna arbetar för att stärka föräldrarnas självförtroende och 

välmående. En ökad kunskap inom psykologi hos sjuksköterskorna skulle kanske kunna 

hjälpa föräldrarna och det prematura barnet att knyta an. Om föräldrarna får rätt behandling 

och mår bättre inom några månader så blir det positiva konsekvenser för barnet (Pilowsky et 

al, 2008). 

 

Få föräldrarna att förstå värdet av sitt deltagande 

I relation till tidigare forskning så visade resultatet att anknytningen mellan föräldrar 

och barn skulle underlättas om det fanns närhet och samspel till barnet, regelbunden 

kommunikation till personalen, information samt emotionellt stöd (Vazquez & Cong, 2014). 

Det är viktigt att skapa trygghet hos föräldrarna, vilket enligt resultatet också görs genom att 

föräldrarna känner sig välkomna och inte är i vägen, samt får dem att känna att det är deras 

barn. Detta anses förbättra anknytningen samt föräldrarnas psykiska välmående, relationen 

mellan barn och föräldrar, samt barnets framtida mentala hälsa (Ahlqvist-Björkroth et al., 

2016). Det ansågs också viktigt att få föräldrarna att tidigt involvera sig i barnets vård för att 

på det sättet stärka deras självförtroende i föräldrarollen. Detta kan vara svårt om någon annan 

tar ansvar för barnet, vilket innebär att sjuksköterskorna måste ge upp sin kontroll och ge 

föräldrarna mer ansvar. Fördelar med att ge föräldrarna ansvaret är att vården av barnet blir 

mer konsekvent, de är mer känslomässigt involverade och de är barnets primära 

vårdnadshavare. I likhet med tidigare forskning ansåg deltagarna att det är viktigt att skapa en 

relation mellan barn och förälder genom att hjälpa föräldrarna att kommunicera med sitt barn 

och skapa förståelse och emotionell anknytning (Twohig et al., 2016), vilket inte alltid 

fungerar på grund av föräldrarnas mentala tillstånd. Om föräldrarna inte kan besvara barnets 

signaler och tillgodose barnets behov av närhet och skydd ökar risken för att barnet får en 

ogynnsam utveckling (Hwang & Frisén, 2015). Deltagarna ansåg även att det är viktigt att 

röra sig bort från den medicinska modellen och istället få föräldrarna att se barnet som en 

person, det vill säga lyfta fram berättelser kring barnet, dess personlighet, preferenser och 

utveckling och på så sätt få föräldrarna att inse det är viktigt att vara hos barnet, röra vid det 

och prata med det.  
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Skapa tillit och förtroende 

På den neonatala avdelningen kan man se tre enheter, det vill säga det prematura 

barnet, föräldrar samt sjuksköterskor. Den här triaden förutsätter trygghet och tillit, och det är 

därför viktigt att samspelet mellan dessa tre enheter fungerar. Risken finns att avståndet och 

separationen mellan dem blir för stort eller att samspelet inte fungerar, vilket kan leda till 

stress, depression och ångest, särskilt hos föräldrarna (Feldman et al., 2010). Resultatet visar 

att sjuksköterskorna arbetar skift, vilket kan göra det svårt för föräldrarna att skapa tillit och 

förtroende för dem då det varje dag är olika personer som ger olika information om barnets 

tillstånd. Det anses därför viktigt att avdelningen samarbetar och kommunicerar eftersom det 

annars finns risk att det uppstår missförstånd mellan föräldrar och sjuksköterskor, vilket i sin 

tur kan påverka relationen mellan föräldrarna och barnet. Studiens resultat pekade också på 

problemet med att de prematura barnen ofta förflyttas mellan sjukhus och avdelningar, vilket 

kan vara påfrestande för föräldrarna då attityden till föräldrarnas roll och kulturen på de olika 

sjukhusen kan skilja sig mycket åt.  

Resultatet tyder på att entusiasmen bakom familjecentrerad vård och föräldrarnas 

kontroll på neonatala avdelningar huvudsakligen beror på kulturen på avdelningen som drivs 

av attityder och ledarskap. Föräldrarnas deltagande kan innebära olika saker för olika personer 

eller avdelningar, vilket delvis beror på avdelningens attityd till föräldrar och hur avdelningen 

är organiserad, det vill säga är det öppen besökstid för föräldrarna, uppmuntras föräldrarna att 

hålla och röra vid sitt barn eller är attityden ”nej, nej, nej, bebisen är för skör, håll dig undan, 

vänta tills bebisen är starkare”. Några deltagare menade att sjuksköterskorna kan utföra exakt 

samma arbetsuppgifter, men att engagemanget kan skilja sig åt på ett djupare och mer 

personligt plan. Deltagarna i studien hade olika syn på sin roll och deras attityd till föräldrarna 

skiljde sig åt, vilket skulle kunna bero på att de neonatala avdelningarna i London befinner 

sig i en övergångsperiod. Idén om familjecentrerad vård har spridit sig till de flesta neonatala 

avdelningarna i London men de har integrerats olika mycket, vilket skulle kunna innebära att 

skillnaderna mellan avdelningarna kommer att minska med tiden. De flesta deltagare ansåg 

att mycket tyder på att det är bra att föräldrarna tar ansvar för sitt barn, men samtidigt anser 

några att barnet ofta är väldigt litet och kan lätt bli sjukt, vilket skulle kunna innebära att om 

föräldrarna tar hand om barnet så placeras också ansvaret på dem. Detta kan leda till att de 

kommer lägga skulden på sig själva om något händer barnet och det kan därför inte endast ses 

som en vinn-vinn-situation utan det kan också vara en vinn-förlora-situation.  

I enlighet med tidigare forskning så innebär övergången ofta oklara ansvarsområden 

samt osäkerhet var kontrollen och makten finns på avdelningen, vilket stärker teorin om att 
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det faktiskt finns en klyfta mellan vårdstrategi och praktik (Flacking et al., 2012). Resultatet 

visar att de flesta avdelningarna i London fortfarande har mycket fokus på medicin och teknik 

samtidigt som man strävar efter att sjuksköterskorna ska vara mer av en resurs, vilket kräver 

en ny form av relation mellan sjuksköterskor och föräldrar. Det kan bidra till att 

sjuksköterskorna känner sig osäkra och otrygga i sina roller. Några av deltagarna ansåg att 

kontrollbehovet hos sjuksköterskor beror på brist på erfarenhet eller deras oförmåga att sätta 

sig in i föräldrarnas situation. Resultatet och tidigare studier visar att sjuksköterskornas 

attityder, syn på anknytning och utbildning spelar en avgörande roll för anknytningen mellan 

föräldrar och barn.  

 

Praktiska implikationer 

Sammantaget har denna studies huvudfynd bidragit till att bekräfta tidigare forskning 

som visar på sjuksköterskans syn på anknytning samt hur de arbetar för att stärka 

anknytningen. I studien har det framkommit att det är olika faktorer som styr 

sjuksköterskornas syn på anknytning som stämmer väl överens med tidigare teorier om 

anknytning och prematur födsel. Studiens resultat har praktiska implikationer vid bland annat 

utbildning, betoning på vikten av psykologiskt stöd samt strävan efter minskade skillnader 

mellan de neonatala avdelningarna i London. Ett konkret exempel är att lägga in psykologiskt 

stöd som ämne i den neonatala utbildningen med tanke på att vården idag går från att vara 

endast medicinskt fokuserad till att bli familjecentrerad och att föräldrarna får större kontroll 

över barnets vård. För att den familjecentrerade vården ska lyckas krävs det att alla på 

avdelningen är angelägna i dessa frågor och att ansvaret inte enbart hamnar hos specifika 

personer. Det är viktigt att se till att alla medarbetare på alla nivåer på neonatala avdelningen 

förstår vikten av att ha en familjecentrerad vård, det vill säga att man har öppen besökstid för 

föräldrarna, uppmuntrar föräldrarna att hålla och röra vid sitt barn, involverar föräldrarna, är 

engagerade i föräldrarna och uppmuntrar regelbundna möten med föräldrarna. Det visade sig 

att föräldrarna, på samma sätt som deras barn, har ett starkt behov av stöd, bekräftelse och 

information för att på det sättet kunna ta till sig den nya föräldrarollen. Sjuksköterskorna har 

därför en viktig uppgift att ge stöd och relevant information kring barnet samt underlätta 

anpassningen till den nya situationen. 

Det är viktigt att sjukvård och samhälle förstår betydelsen av barnets första år och hur 

viktigt det är för anknytning, samt för framtida självreglering och empati. Samhället borde 

därför tidigt investera i barnets mentala hälsa istället för att vänta till dess då problemen 

uppstår, vilket det oftast gör omkring skolåldern. Föräldrarna bör få stöd under det tidiga 
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föräldraskapet och att man ser till så att det finns hjälp för dem som inte känner sig trygga i 

sitt föräldraskap. Stress och psykisk ohälsa blir mer hanterbar om familjen omges av stöd eller 

om de själva har de inre resurserna för att hantera stressen.  

 

Metoddiskussion 

Avsikten med studien var att beskriva hur sjuksköterskor ser på anknytningsprocessen 

mellan prematura barn och föräldrar, samt se till sjuksköterskans roll i processen och hur de 

arbetar för att minska problematiken kring anknytning. Utifrån syftet baserades studien på 

kvalitativ metod. Behovet av studier som undersöker sjuksköterskornas syn på anknytning 

och deras roll på den neonatala avdelningen är stort, eftersom det finns få kvalitativa 

vetenskapliga studier på området. Datainsamlingsmetoden skedde med hjälp av tio 

semistrukturerade intervjuer som valdes för att ge en nyanserad bild av sjuksköterskornas syn 

på anknytning samt för att få förståelse för hur de arbetar för att främja anknytningen mellan 

prematura barn och föräldrar. Semistrukturerade intervjuer gjorde att deltagarna fritt kunde 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter för att därmed komma åt de inre upplevelserna 

och livsvärlden, vilket var syftet med studien.  

Studien utgick ifrån en tematisk analys som gick ut på att tematisera utifrån svaren på 

de frågorna i intervjuguiden (Langemar, 2008). För att stärka resultatets trovärdighet gjordes 

en noggrann beskrivning av analysarbetet. Intervjumaterialet ordnades och sorterades så att 

det gav bästa möjliga förståelse och därefter analyserades och tolkades resultatet utifrån 

teorier. Studien anses vara trovärdig och meningsfull, på grund av tolkningarna som bygger 

på teorier inom ämnet. Intervjuerna lästes noggrant igenom flera gånger för att öka studiens 

tillförlitlighet. Det är dock osäkert om deltagarna kände sig obekväma med att bli inspelade 

och om det i så fall fanns en risk för att de svarade utifrån social önskvärdhet. Deltagarna kan 

ha velat vara till lags och format svaren utifrån vad de trodde att de förväntades svara. Alla 

intervjuer hölls av samma person, vilket gjorde att intervjustilen och frågorna ställdes på 

liknande sätt som gav styrka i studien. Intervjuerna ägde rum på deltagarnas kontor eller i ett 

avskilt rum på den neonatala avdelningen för att deltagarna på så sätt skulle känna sig 

bekväma i miljön. Illustrativa citat togs med för att tydliggöra de identifierade teman som 

framkommit i resultatavsnittet. Det finns en risk för att det kan ha förekommit vissa 

tolkningsfel, eftersom endast en person har analyserat materialet.   

Problemen kring validitet berör frågan om urvalet av intervjupersonerna. Lämpliga 

deltagare valdes ut för att ge svar på syftet. En tänkbar brist i studien var dock att flera 

deltagare var sedan tidigare engagerade i familjecentrerad vård, vilket ledde till att de framhöll 
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vikten av föräldrarnas engagemang i barnet. Variationen på deltagarna är därmed relativt liten 

då de flesta hade lång erfarenhet av att arbeta på en neonatal avdelning och nio av tio deltagare 

var kvinnor. Det hade varit intressant att få höra fler av de nyexaminerade och yngre 

sjuksköterskornas tankar kring anknytningsprocessen. Resultatet skulle kanske också ha blivit 

annorlunda om fler deltagare medverkat i studien. Studiens syfte anses dock ha uppnåtts 

utifrån de personer som deltog i studien. Överförbarheten anses som något osäkert och kan 

vara svår att diskutera då samtliga intervjuer gjordes i London. Andra teman skulle kanske ha 

identifierats i analysen om populationen hade varit mer varierad, det vill säga yngre 

sjuksköterskor med kortare erfarenhet samt bosatta på mindre orter. Syftet med studien var å 

andra sidan inte att generalisera resultatet till andra neonatala sjukhus utanför London 

Neonatal Operational Delivery Network utan istället fånga teman som var intressanta i relation 

till studien. Materialet anses vara tillräckligt varierat och omfångsrikt med tanke på att 

deltagarna kom från olika sjukhus och avdelningar inom London Neonatal Operational 

Delivery Network, vilket gav en representativ bild av hur sjuksköterskornas arbete bedrivs. 

Studien kan därför ses som meningsfull och användbar då resultatet kan generaliseras främst 

till andra sjukhus inom Londons nätverk, men även till sjukhus utanför nätverket som har 

intresse av att ta del av tillvägagångssättet att arbeta med frågor angående anknytning mellan 

föräldrar och prematura barn. 

 

Vidare forskning 

Denna intervjustudie om sjuksköterskornas syn på anknytning kan kompletteras med 

fler studier där nya urval och frågeställningar görs, men också där man använder sig av andra 

metoder. Detta skulle kunna bidra till en bredare och djupare förståelse av ämnet. Resultatet i 

denna studie bör endast ses som ett begränsat bidrag till förståelsen av det stora området. I 

framtida forskningsstudier skulle sjuksköterskor med olika syn på anknytning kunna filmas 

för att på så sätt se vad som underlättar anknytningsprocessen och leder till bättre resultat. 

Deltagarna i den här studien utgjordes av ett relativt homogent urval bestående av 

sjuksköterskor på neonatala avdelningar i London, samt var åldersgruppen relativt hög och 

med lång erfarenhet. Förslag på framtida forskning är att utveckla ämnet och beskriva det 

utifrån andra teoriperspektiv, till exempel genom att undersöka om sjuksköterskornas syn 

varierar med hänsyn till åldersgrupp, antal år av erfarenhet eller undersöka hur privata sjukhus 

arbetar för att integrera föräldrarna i barnets vård. Att arbeta som sjuksköterska på en neonatal 

avdelning innebär inlärning av de normer, värderingar och attityder. Man skulle därför kunna 
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göra en kulturell jämförelse eller se till hur stor påverkan ledningen har på sjuksköterskans 

syn och hur de når ut till hela verksamheten.  

Resultatet visar att man idag på den neonatala avdelningen strävar efter att gå från 

uppgiftsorienterad vårdkultur där sjuksköterskorna har auktoritet till att de istället ska ses som 

resurs, vilket väcker frågan om inte sjuksköterskorna behöver en ny mjukare kunskap. Detta 

har inte undersökts i denna studie men är en intressant framtida forskningsfråga. Studiens 

resultat skapar också många funderingar och tankar kring hur innehållet och utformningen av 

den neonatala utbildningen ser ut idag. Det tycks finnas ett behov av att undersöka på vilket 

sätt utbildningen kan bidra till föräldrarnas delaktighet i vården. En annan intressant aspekt är 

att se till likheter och skillnader hos sjuksköterskornas egen anknytningsstil och hur de arbetar 

för att underlätta anknytningen mellan föräldrar och barn.  
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Bilaga I 

 

 

Informationsbrev 

 

Hej,  

 

Jag heter Emilie Steerling och studerar på psykologiska institutionen vid Linnéuniversitetet. 

Just nu skriver jag min kandidatuppsats med syftet att utifrån sjuksköterskors berättelser lyfta 

fram sjuksköterskors syn på vad som främjar anknytningsprocessen mellan prematura barn 

och deras föräldrar, samt belysa sjuksköterskans roll i processen. Målgruppen för studien är 

sjuksköterskor med anställning på en neonatal avdelning i London. 

  

Intervjun beräknas ta cirka 45 till 60 minuter och kommer att spelas in på band. Den kommer 

att genomföras i ett enskilt rum på en neonatal avdelning eller på annan överenskommen plats. 

Det som sägs under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och i resultatet kommer 

alla personuppgifter avidentifieras. Allt material kommer raderas då all data har sammanställts 

och då studien är examinerad och avslutad. Under intervjun kommer vi att samtala om din syn 

på anknytning mellan förälder och barn på en neonatal avdelning, samt är jag också intresserad 

av dina tankar och känslor kring din roll som sjuksköterska på den neonatala avdelningen.  

Intervjuerna kommer sammanställas på gruppnivå, vilket innebär att det du säger inte kommer 

kunna identifieras. Medverkan är frivillig och du har naturligtvis rätt att när som helst avbryta 

studien under processen utan motivering. Om du är intresserad av att medverka ber jag dig 

kontakta mig via mejl eller per telefon.  

 

Med vänliga hälsningar,                 

 

Emilie Steerling 
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Letter of Information 

 

This research is part of a thesis in the Faculty of Psychology at Linnaeus University in Sweden. 

The purpose of this study is to gain knowledge of nurses’ beliefs, knowledge and attitudes 

towards the support of parental/infant attachment in the neonatal intensive care unit. Preterm 

birth interrupts the pregnancy and affects the experience of delivery, decreases early parent-

infant closeness and parenting behaviour, and may cause fear of losing the infant. The 

relationship between the family and nurses have a big impact on parents’ emotional experience 

in the NICU and the attachment process between parents and their infant. I want to explore 

how healthcare professionals view their role and how they facilitate bonding during and after 

the hospital care.  

 

The study aims to include ten nurses in the NICU in London. To take part individuals have to 

be: Registered healthcare professionals and employed by the NICU. You will be interviewed 

separately and the interview will take approximately 45 to 60 minutes. I would like to ask 

questions about what it is like for you, your thoughts and your feeling. 

 

The interview will be recorded and then transcribed onto a computer, which will be protected 

from intrusion. All data will be destroyed at the end of the study. The response you give will 

be confidential. Any information about you, which you will provide, will have your name and 

work address removed so that you cannot be recognised from it. The interview will be 

analysed by myself and the results will be summarised and reported in a thesis. The 

information gained from this study will help to enhance practice and support to nurses 

providing care to infants and parents in the NICU.    

 

Participation in this study is voluntary. If you decide to take part, it is important that you know 

that you can withdraw at any time by contacting me up to the point when the data are analysed. 

You do not have to give any reason for this.  
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If you would like to take part please reply to my email or you can contact me on my mobile.  

 

Thank you for your time. I look forward to hearing from you.   

 

Kind regards,  

 

Emilie Steerling                                                
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Bilaga II 

 

 

Intervjuguide 

 

Jag kommer börja med att berätta om mig själv och min utbildning, samt syftet med personens 

medverkan, att det är frivilligt att delta och att personen när som helst kan välja att avbryta, 

samt att personen kommer vara anonym. 

 

Bakgrundsinformation: Ålder, utbildning, yrke, antal års arbetserfarenhet sedan examen, antal 

års erfarenhet på neonatalavdelningen.  

 

Övergripande frågor: 

Anknytning till barnet 

- ”Kan du beskriva din roll på den neonatala avdelningen?” 

- ”Hur tror du att prematur födsel påverkar föräldrarnas anknytning till barnet.” 

- ”Hur skiljer sig de barn som är mycket för tidigt födda och kanske sjuka och de som 

är tidigt födda och sköra, men som i övrigt mår bra?”  

- ”Hur ser den dagliga kontakten ut mellan barn och föräldrar?” 

 

Frågeområden 

Sjuksköterskans relation till föräldrarna  

- ”Hur ser din relation ut till föräldrarna?”  

- ”Hur mycket kontroll får föräldrarna vad gäller att ta hand om sitt barn? 

- ”Hur uppfattar du föräldrarnas emotionella upplevelse av att ha sitt barn på 

neonatalavdelningen?” 

- ”Diskuterar du känslor och psykisk hälsa med föräldrarna?”  

- ”Har du någon utbildning eller särskild träning i anknytning och socioemotionell 

utveckling hos prematura barn?” 

- ”Har det varit en fördel att ha tagit den utbildningen?”  

- ”Erbjuder ni på avdelningen någon typ av psykologiskt stöd till föräldrarna?” 

- ”Hur tror du att föräldrarnas psykiska tillstånd påverkar barnets utveckling samt 

anknytningen mellan föräldrarna och barnet?”  

- ”Vad gör du för att stödja föräldrarollen?” 
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- ”Hur hjälper du föräldrarna att se och uppfatta barnets signaler?” 

- ”Hur länge följer ni upp för tidigt födda barn efter det att de har lämnat sjukhuset?” 

 

Sjuksköterskans roll 

- ”Hur påverkas du själv mentalt av att arbeta på neonatalavdelningen?” 

- ”Hur hanterar du det?” 

- ”Blir du själv erbjuden något psykologiskt stöd?” 

- ”Har du några förslag på hur din situation skulle kunna förbättras?” 

- ”Har din roll förändrats på något sätt sedan du började att arbeta på den neonatala 

avdelningen?” 

- ”Skulle du vilja utföra ditt arbete på något annat sätt?” 

 

Följdfrågor: 

- ”Varför?”  

- ”Vill du utveckla det?”  

- ”Kan du ge exempel?”  

- ”Hur menar du då?” 

 

Avslutning 

- ”Finns det något du känner att du vill tillägga som saknas i de frågor som jag har ställt 

till dig?” 

- ”Skulle jag kunna kontakta dig igen om det skulle behöva göras några korta 

uppföljningar?”  
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Interview 

 

Background: Age, education, role/work, years of experience after graduation, years of 

experience at NICU. 

 

Infant – Parent Relationship 

1. ”Could you describe your role at the NICU?” ”What exactly do you do?” 

2. ”How does premature birth affect the infant-parent relationship in the context of the 

NICU?”  

3. ”Do you notice any difference between those infants who are born very early, and 

maybe ill, and those who are just small, but otherwise are ok?” 

4. ”Could you tell me how the daily contact between infant and parents look like?” 

 

Parent – Nurse Relationship 

1. ”What is the relationship between you and the parents whose infant has been admitted 

to the NICU?” 

2. ”How much control do the parents have in terms of taking care of their baby?” 

3. ”What is your perceptions of parents’ emotional experiences during their infant’s 

admission to the NICU, such as ”anxiety” and ”depression”?” 

4. ”Do you discuss the parents’ emotional experiences and feelings with them?” 

5. ”Do you have any education or training in attachment and socioemotional 

development of preterm infants?” 

6. ”Do you perceive any benefits of training in this area?” 

7. ”Do you offer any mental health support to the parents during and after the infant’s 

admission?” 

8. ”How does parents’ emotional states affect infant development and the parent-infant 

relationship?” 

9. ”What do you do to support their role as parents?” 

10. ”What do you do to help the parents see and register their infant’s cues?” 

11. ”How long do you follow up after the infant has left the hospital?” 

 

The Role of the Nurse   

1. ”Would you say there is any emotional impact working at the NICU?” 

2. ”How do you deal with it?” 
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3. ”Are you offered any mental health support?” 

4. ”Do you have any suggestions how your situation could be better?” 

5. ”Have the role changed in any way since you started to work on NU?” 

6. ”Would you prefer to work in another way?” 

 

Follow-up questions 

1. ”Why?” 

2. ”Could you explain that further?” 

3. ”Could you give me some examples?” 

4. ”How do you mean?”  

 

To conclude 

1. ”Is there anything you would like to add to this interview?” 

2. ”Could I contact you again if I would need a short follow-up?” 

 


