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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: I Sverige föds ungefär 6000 barn förtidigt det vill säga före vecka 37. Dessa barn 

kallas vanligtvis för prematurer. De prematura barnen vårdas vanligtvis på en 

neonatalvårdsavdelning och barnmorskorna på BB ansvarar för vården av mammorna. 

Tillsammans bedriver de två avdelningarna samvård som innebär att vården organiseras så att 

mamman och barnet kan vårdas på samma avdelning om barnets föds prematur eller om det är 

sjukt.  Syfte: Att studera barnmorskors uppfattningar av samvård mellan neonatal och BB-

avdelning i relation till prematurfödsel. Metod: Fenomenografisk forskningsmetod med 

induktiv ansats användes i studien. 10 barnmorskor intervjuades med semistrukturerade 

intervjufrågor.  Resultat: Resultatet presenterades i tre beskrivningskategorier; erfarenheter av 

god samvård, kommunikationen och informationen, två olika världar ska mötas och sju 

uppfattningar. Konklusion: Samvård innebär ett samarbete mellan föräldrar, barnmorskor på 

BB och neotanalvårdspersonal, där familjen är i centrum för vården och där föräldrarna är 

delaktiga i barnets vård och beslut. Vårdpersonalens stöd, samarbete och kommunikation är av 

stor vikt för samvården ska fungera optimalt.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: In Sweden approximately 6,000 children are born premature before week 37. 

These children are usually called premature. Premature children are usually cared for in a 

neonatal care unit while the midwives at the postnatal unit are responsible for the care of the 

mothers. Together, the two units conduct rooming-in. Aim: To study midwives' perceptions of 

the neonatal and postnatal units relationship of rooming- in in relation to preterm birth. Method: 

Phenomenographic research method with inductive approach was used in the study. 10 

midwives were interviewed with semi-structured interview questions. Results: The results were 

presented in three description categories; experiences of good social care, communication and 

information, two different worlds must meet. and seven perceptions: Conclusion: Rooming-in 

is a collaboration between parents, midwives at the postnatal unit and nurses at the neonatal 

unit where the family is at the center of care and the parents are involved in the childs care and 

decision making. The support, collaboration and communication between healthcare staff is of 

great importance for optimal functioning of the healthcare system.  
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INLEDNING 

En graviditet pågår vanligtvis mellan 37 och 42 veckor. Varje år föds cirka 15 miljoner barn 

innan graviditetsvecka 37 i världen. Det finns flera orsaker till att en förlossning startar för 

tidigt. Det kan bero på tidig vattenavgång, havandeskapsförgiftning eller intrauterin 

tillväxthämning. Förtidigt födda barn benämns som prematurer och vårdas vanligtvis på en 

neonatalvårdsavdelning 

De blivande föräldrarnas bild och förhoppning om en hälsosam och fullgången bebis förändras 

och kan innebära starten på en resa de inte är förberedda på. Att föda ett prematurt barn kan 

innebära ett psykiskt lidande och en traumatisk upplevelse som kan innebära stort behov av 

bearbetning och stöd. På flera av Sveriges sjukhus har vårdinsatserna allt mer inriktat sig på 

familjecentrerad vård och samvård. Detta innebär att hela familjen involveras i vården kring det 

prematura barnet där målet är att inte behöva sära på mamma och barn. På de sjukhus där 

samvård erbjuds kan det innebära att barnmorskan från BB får vårda mamman på 

neonatalvårdsavdelningen där barnet är inskrivet. Tidigare studier har belyst 

föräldraperspektivet samt erfarenheter av samvård hos vårdpersonalen på 

neonatalvårdsavdelning. Det är dock få studier som belyser barnmorskors erfarenheter av 

samvård. 

 

BAKGRUND 

Neonatalvårdens Historia 

Cirka 25% av extremt förtidigtfödda prematurer som föddes på 1990-talet hade ofta stora 

funktionsnedsättningar vid förskoleåldern till exempel nedsatt mental utveckling, cerebral 

pares, blind eller dövhet (Serenius, Kallen, Blennow, Ewald, Fellman, Holmstrom & 

Stromberg, 2013). Prematur födsel kan medföra nedsatt funktion i vissa organ och vävnader på 

grund av omogen tillväxt. Det är därmed svårare för prematurer att upprätthålla viktiga 

funktioner i kroppen (Glass, Costarino, Stayer, Brett, Cladis och Davis, 2015). En studie av 

Serenius et al., (2013) visar att 73% av de barn idag som har fötts extremt förtidigt och fått aktiv 

behandling på en neonatalvårdsavdelning uppvisar lindriga eller inga neurologiska 

funktionsnedsättningar. Neonatalvårdens medicinska, omvårdnadsmässiga och teknologiska 

utveckling har de senaste åren utvecklats och har därmed bidragit till en ökad överlevnad och 

minskad sjuklighet hos prematura barn (a.a.). 

 Historiskt sett är neonatalvården i Sverige en ung specialite. Fram till 1940 och 1950 talet 

föddes de flesta barn i hemmet. I början av 1960 talet uppkom kvinnokliniker vars mål var att 

öka mamman och barnets överlevnad. De barn som var födda prematurt vårdades på speciella 

barnsalar men de var först år 1970 som de utvecklade nyföddenheten. Föräldrarna fick då inte 

vara tillsammans med sina barn utan fick enbart komma på speciella besökstider. Först under 

1980-1990 talet övergick vården av de för tidigt födda barnen från att vara uppgiftsfokuserad 

till mer familjecentrerad (Jackson & Wigert, 2013). 
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Neonatalvård i nutida Sverige  

I Sverige föds cirka 6000 av alla barn för tidigt varje år, det vill säga före graviditetsvecka 37. 

1 % av dessa är födda innan graviditetsvecka 32 och cirka 0,02% före graviditetsvecka 28 

(Lundqvist & Selander, 2016). De för tidigt födda kan i sin tur delas in i tre kategorier, måttligt 

för tidigt födda <37, mycket för tidigt födda <32 samt extremt för tidigt födda <28 (Jackson & 

Wigert, 2013). 

 Om ett barn föds prematurt eller är sjukt kan det finnas behov av vård på en 

neonatalvårdsavdelning. Vårdtiden och vårdbehovet för både barn och familj kan variera allt 

från några timmar till flera månader beroende på vilken graviditetsvecka barnet är fött i. En 

neonatalvårdsavdelning samarbetar oftast med BB-avdelningen där kvinnan är inskriven och 

där en barnmorska ansvarar för vården av kvinnan (Lundqvist & Selander, 2016). 

Green, Darbyshire, Adams och Jackson (2015) beskriver att vårda ett prematurt barn kan 

innebära en osäkerhet och präglas av ovisshet där vårdpersonal ställs inför att balansera hopp 

med verklighet. Överlevnaden har ökat för de prematura barnen men de långsiktiga problem 

som förekommer har fortsatt öka. Ovisshet om de prematura barns hälsotillstånd i framtiden 

kan leda till en stressfaktor hos personal som vårdar dessa. Barn som är födda mellan 

graviditetsvecka 23-25 och har en födelsevikt runt 500 gram påvisar en låg överlevnadschans 

(a.a). Det uppstår svårigheter att ta beslut då behandling måste balanseras för att de inte ska 

uppstå besvär i framtiden för barnet. Oftast fattas beslut utifrån sannolikhet då det inte finns 

konkreta behandlingar som ger garantier (En neonatalvårdsavdelning kan upplevas som ett 

sammanhang där två världar ska mötas då vårdpersonalens professionella yrkesroll ska möta de 

nyblivna föräldrarna (Fegran & Helseth 2009).   

Prognosen för de allra flesta prematura barn är god och majoriteten av även extremt prematura 

barn kommer växa upp under samma förutsättningar som ett fullgånget barn (Serenius et al., 

2013). 

 

BB-vård i Sverige  

BB-avdelning är en förkortning av barnbördsavdelning där kvinnor vårdas före, under och efter 

förlossning (Nationalencyklopedin, uå.) De flesta barn föds inom ramen av två veckor innan 

eller två veckor efter beräknat förlossningsdatum (socialstyrelsen, 2018).  Barn som är födda 

före graviditetsvecka 34 behöver oftast vårdas en tid på neonatalvårdsavdelning. De barn som 

är födda från graviditetsvecka 35 och uppåt vårdas många gånger på en vanlig BB-avdelning 

(Lundqvist & Selander, 2016). Den postnatala vården idag är främst sjukhusbaserad. Vårdtiden 

minskade i slutet av1980-talet då hembesök introducerades efter förlossning. Vårdtiden 

minskade därmed från 6 dagar till 2,5 dagar. I Sverige vårdas mamman vanligtvis på en 

postnatal avdelning efter förlossningen, en så kallad “BB-avdelning” där mamman och barnet 

får stanna över och dela rum med andra kvinnor och barn. Studier belyser dock att en av de 

viktigaste aspekterna för en mamma som vårdas på en BB avdelning är att även partnern ska få 

möjlighet att stanna över natten (Hildingsson, 2007). Postnalvård i Sverige är till för alla sociala 

klasser. På de allra flesta BB avdelningar är det barnmorskor som ansvarar för vårdandet 
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(Barimania &Vikström (2018). På BB är det viktigt att mamman får tid för återhämtning efter 

förlossningen samt stöttning för sina fysiska och emotionella behov (Socialstyrelsen, 2017). 

De första dagarna efter förlossningen är extra viktiga där behovet av stöd är som störst. 

Information om amningens betydelse och stöttning i att utveckla en trygghet som förälder är 

betydelsefull samt förberedelsen för hemgång. Det är ett samspel där en förälder kommer att ha 

förmåga att stödja ett barns behov av såväl beskydd som tröst och skydd i utsatta situationer.  

Tidigare forskning belyser de brister som finns i vården efter förlossning där en studie av Beake, 

Rose, Bick, Weavers & Wray (2010) lyfter fram just stöd, information och personalens 

kommunikationsförmåga som punkter som är i behov av förbättring inom den postnatala vården 

(a.a). Även en studie av Thorstensson, Andersson, Israelsson, Ekström & Hertfelt Wahn (2016) 

belyser vikten av att vidare forskning behövs om det professionella stödet postnatalt vilket 

innebär tiden efter förlossning. Detta för att kunna möta varje mammas unika behov av stöd. 

 

Familjecentrerad vård 

Med familjecentrerad vård syftar det till att ha familjens behov i centrum där vård och 

vårdpersonal samverkar för att främja sammanhållen vård med familjen i centrum (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). När ett barn föds prematurt är det hela familjen som påverkas 

vilket gör det av största vikt att upprätthålla familjecentrerad vård (Lindberg & Ohrling, 2008). 

Familjecentrerad vård är ett sätt att stödja familjens engagemang med barnet. På en 

neonatalvårdsavdelning präglas engagemang av att föräldrarna är närvarande runt barnet och är 

delaktiga i vårdandet. Familjecentrerad vård är en bidragande faktor för att adekvat vård och 

behandling ges till barnet (Coats et. al 2012; coyne, o’neill, murphy, costello & o’shea, 2011). 

Familjecentrerad vård utgörs av respekt, värdighet, delaktighet samarbete och 

informationsutbyte mellan vårdpersonal och föräldraparet (Griffin, Celenza 2014). 

Harris (2014) beskriver att familjecentrerad vård bidrar till en bättre förståelse för barnets 

tillstånd och föräldrarna kan därmed ta beslut som bidrar till god hälsa för barnet. Föräldrarna 

anses vara viktiga i vårdandet av det prematura barnet. Barnsjuksköterskor, barnmorskor och 

läkare arbetar för att lindra föräldrarnas oro och söker ständigt föräldrarnas engagemang. 

Delaktighet i vårdandet är en stor aspekt för att föräldrarna skall uppleva känslan av att de bidrar 

med något positivt. Den hierarkiska strukturen på en vårdavdelning bryts ned då föräldrarna 

anses vara med i den medicinska beslutsfattningen samt omvårdnaden och skall få möjlighet att 

vara delaktiga likt vårdpersonal (a.a.). Strävan efter att informera och engagera föräldrarna 

bidrar till ett förtroende. Detta gynnar barnets vård på neonatalvårdsavdelningen samtidigt som 

de minskar vistelsen längd, komplikationer och gynnar amningen (Umberger et al.  2018). Att 

vårda ett barn på en neonatalvårdsavdelning i ett så kallat familjerum förbättrar även relationen 

mellan föräldraparet och vårdpersonalen då vårdpersonal kan bejaka familjens integritet och 

lättare föra stödjande samtal (Toivonen, Lehtonen, Löyttyniemi & Axelin, 2016). 

 Enligt socialstyrelsen (2017) är det viktigt att fortsätta utforma familjecentrerad vård och utgå 

från varje familjs unika behov. Det krävs mer utbildning och kunskap om psykisk ohälsa i 

samband med graviditet och efter förlossning. Det krävs dock även mer kunskap hos 
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vårdpersonal gällande kunskapsstöd (a.a). Vidare behov av forskning kring mödrars, fäders och 

vårdpersonals upplevelser av den postpartum och nyföddsperioden bör studeras. Detta för att 

få mer kunskap och erfarenheter kring den familjecentrerade vården (Oc- Hall & Wigert 2014). 

Enkelrumsvård 

Allt fler neonatalavdelningar har infört enkelrumsvård, som innebär en förändring i den 

fyskiska vårdmiljön, där rummen har övergått från öppna planlösningar till att vårda i enskilda 

privata rum. Enkelrumsvård har visat sig bidra till goda relation mellan familjen och 

vårdpersonalen. Genom att barnet vårdas tillsammans med föräldrarna i enskilda rum bidrar 

detta till att föräldrarna engagerar sig i barnets vård. Enkelrumsvård ger familjer kontroll över 

sin miljö som de befinner sig i och sociala förhållanden och privatliv kan regleras utefter. Dessa 

typer av familjerum bevarar familjens integritet och bidrar till god familjehantering. Känsla av 

kontroll medför att föräldrarna känner sig mindre som gäster och istället som ett team. Att vårda 

i denna typ av miljö har visat sig initiera och bibehålla en god amning(Coat et al. 2012). 

Enkelrumsvård bidrar till en lugn och kontrollerad miljö för de prematura barnen. Genom att 

vårda på detta sätt ökar de medicinska framstegen hos barnet. Det har visat sig vara en 

förbättring för att starta upp amningen samtidigt som barnets andningsmönster stabiliseras. 

Denna typ av vård ger möjlighet till föräldrarna att vara nära barnet under hela sjukhusvistelsen. 

Tillförlitligheten för den medicintekniska övervakningen frångås, och föräldrarna kan istället 

observera barnet, vilket leder till en ökad trygghet för föräldrarna (Domanico, Davis, Coleman 

och Davis, 2011). 

Samvård 

På 65% av de sjukhus som finns i Sverige idag erbjuds samvård som innebär att vården 

organiseras så att mamman och barnet kan vårdas på samma avdelning om barnets föds 

prematur eller om det är sjukt. På de sjukhus där det finns samvård erbjuds barnet och mamman 

vård tillsammans på sjukhusens neonatalvårdsavdelning. Hur vården är organiserad varierar 

mellan de olika sjukhusen. På en del neonatalvårdsavdelningar arbetar det barnmorskor som 

ansvarar för vården av mamman och barnsjuksköterskor som ansvarar för vården av barnet. På 

andra sjukhus besöker barnmorskorna från BB-avdelningen mamman på 

neonatalvårdsavdelning där barnet är inskrivet (Socialstyrelsen, 2017). 

Föräldrars upplevelser när deras barn vårdas på en neonatalavdelning  

Att genomgå transition till förälder kan beskrivas som en stressig och omvälvande händelse i 

livet. Övergången till förälder anses vara den största förändringen i en familj som påverkar 

livsstil men även rutiner. Transitionen påbörjas redan under graviditeten men blir slutgiltig vid 

barnets födsel  (Deave, Johnson & Ingram (2008). Det är en stor livshändelse att bli förälder 

speciellt om det är första gången Händelsen är förknippad med förväntningar och föräldraparet 

har förhoppningen av att föda ett fullgånget och friskt barn. När denna dröm och målbild inte 

uppfylls som till exempel vid födelse av ett prematurt barn förändras detta. Starten på en 

efterlängtad resa blir annorlunda än vad som är väntat. Det som är avgörande för hur föräldrarna 

identifierar sig med transition till föräldraskapet beror på upplevelsen av det professionella 

mötet med vårdpersonalen och vårdandet kring familjen (Jackson & Hedberg-Nykvist, 2013). 
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Att föda ett prematurt barn kan vara en omvälvande resa med blandade känslor där glädje 

blandat med chock, ångest och sorg kan förekomma. När ett barn föds prematurt kan detta ha 

en inverkan på föräldraskapet där den mentalt förberedande processen av att bli förälder 

avbryts. Föräldrarna är inte psykiskt eller emotionellt med på den nya situationen och ibland 

kan den vara så svår att greppa att den kan bli svår att hantera (Lindberg & Ohrling, 2008; 

Turan, Basbakkal & Ozbek, 2008). Det är väl beskrivet och beprövat att föräldrar till ett 

prematurt barn upplever en stressreaktion i samband med för tidig födsel (Turan et al, 2008). 

Posttraumatisk stress kan påverka barnet negativt under uppväxten. Idag har vården gjort 

betydande framsteg i omvårdnaden av barn på neonatalvårdsavdelning som även innvolverar 

utökat stöd till föräldraparen (Lundqvist & Selander, 2016). Den mesta forskning som gjorts 

kring föräldrars erfarenheter av neonatalvård har gjorts på föräldrapar från USA och saknar 

skandinaviskt perspektiv (Lindberg & Ohrling, 2008). 

Professionellt stöd och föräldrars behov av stöd 

Stöd är ett viktigt men komplext begrepp som kan delas upp i emotionellt, praktiskt, informativt 

eller bekräftande stöd. Vidare beskrivs stöd som en interaktiv process som kan inverka på 

individens hälsa och välbefinnande. Stöd kan erbjudas från individens eget nätverk, det vill 

säga det sociala stödet. Men stöd kan även erbjudas från de yrkesverksamma, vilket är 

professionellt stöd. Det emotionella stödet anses vara viktigt och som främjar en känsla av tillit 

och tillhörighet. Det bekräftande stödet syftar till att stärka föräldrarna i den situation de befarar 

känna sig otillräckliga och utsatta i. De syftar till att stärka och bekräfta individens egna 

förmåga (Thorstensson & Ekström, 2012; Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). Det 

informativa stödet kan ge information hur man faktiskt kan lösa de faktiska problemet. De 

praktiska stödet handlar om vårdpersonalens praktiska hjälp eller ge redskap till att kunna klara 

av att lösa det faktiska problemet (a.a).   

Ett professionellt stöd skiljer sig från det sociala stödet där den vårdande personalen behöver 

hitta en balans i relationen. En längre och mer intensiv vårdrelation gör det svårare för 

vårdpersonal att upprätthålla ett emotionellt och andligt förhållningssätt. Detta då det krävs ett 

visst avstånd för att kunna agera professionellt (Fegran & Helseth 2009). Vårdpersonal har en 

viktig uppgift i att bekräfta föräldrarnas känslor och uppmuntra till att ge uttryck för sina känslor 

samtidigt som det är viktigt att stödja deras samspel med barnet. En studie av Jackson & 

Hedberg Nykvist (2013) påvisar betydelsen av vårdpersonalens stöd vilket resulterar i att 

transition till föräldrarollen snabbare utvecklas. Thorstensson et al., (2016) beskriver att det 

första mötet med den nyblivna mamman har betydelse för hela vårdvistelsen. Föräldrapar som 

har sina barn på en neonatalvårdsavdelning är i stort behov av stöd från vårdpersonal. Dels 

emotionellt för deras eget mående dock även informativt för att vara uppdaterade och delaktiga 

i barnets vård. Stöd till föräldrapar skall anpassas till varje unikt par och situation och skall ske 

i samspel mellan föräldrar och vårdare. (Oc-Hall & Wigert, 2010). 

Barnmorskans roll 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska ska en barnmorska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Detta genom att stärka varje individs egen förmåga över att 

kontrollera och behålla sin hälsa, både fysiskt och psykiskt. Barnmorskan ska arbeta 

förebyggande genom att bidra med kunskap som kan leda till att förhindra eller förebygga 
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uppkomst till ohälsa. Vidare beskriver kompetensbeskrivningen att barnmorskan ska arbeta 

utifrån varje enskild människas rätt till självbestämmande och autonomi samt respekt för de 

mänskliga rättigheterna (Barnmorskeförbundet, 2018). Det är av betydelse att barnmorskan och 

den födande kvinnan har en god kommunikation och relation. Genom att förstå kvinnan kan det 

rätta stödet ges till henne. Barnmorskans närvaro, bekräftelse, tillgänglighet och deltagande 

ligger till grund för ett gott vårdande (Berg, Olafsdottir och Lundgren, 2012).  

Som barnmorska på en BB avdelning är du ansvarig för kvinnans vård de sju första dagarna 

efter förlossning. En kvinna som får ett barn för tidigt vårdas vanligtvis tillsammans med barnet 

på en neonatalvårdsavdelning (Socialstyrelsen, 2017). Barnmorskan på BB har en viktig roll i 

amningens etablering och barnmorskans förhållningssätt samt arbetssätt och rutiner kan 

påverka amningen. Det är av största vikt att barnmorskan på BB fokuserar på den nyblivna 

mamman så rätt stöd erhålls. En rätt stödjande vårdrelation skapar en tillit och mammans tro på 

sig själv ökar vilket påverkar anknytningen med barnet positivt (Palmér, 2010). 

Neonatalvårdsavdelningen kan upplevas som en skrämmande vårdmiljö för föräldraparet. 

Vilket gör det av största vikt att det första mötet med vårdpersonalen blir optimal. Detta för att 

kunna bidra med trygghet och inge ett lugn till föräldrarna. Dålig upplevelse kan resultera i 

minskad tillit och trygghet till vårdpersonal (Hall & Wigert, 2010).   

Barnmorskan har en central roll i omvårdnaden av kvinnan, och kan erbjuda det emotionella 

stöd kvinnan behöver för att få en optimal postpartum upplevelse, och minska risken för 

postpartumdepression. Rätt kunskap och kompetens bland vårdpersonal är betydande för att 

kunna erbjuda rätt stöd (Corrigan, Kwasky & Groh, 2015). Genom förståelse för föräldrarnas 

situation och upplevda känslor bidrar detta till att rätt stöd erbjuds föräldrarna. Att vårda de 

sårbara föräldrarna är även de en viktig arbetsuppgift hos vårdpersonalen. Detta för att bygga 

upp en relation med tillit (Fegran & Helseth 2009). Det finns en del forskning kring föräldrars 

upplevelse av att vårdas på neonatalvårdsavdelning men mindre forskning kring 

vårdpersonalens erfarenheter kring samvård (Fegran & Helseth 2009). 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige sker cirka 6000 prematurfödslar årligen. De prematurfödda barnen vårdas vanligtvist 

på en neonatalvårdsavdelning. För att handläggningen mellan BB-avdelningen och 

neonatalvårdsavdelning skall vara god krävs adekvat kunskap och kommunikation mellan de 

olika enheterna. Föräldrarna genomgår en omställning där förhoppningar om en fullgången 

graviditet förändras. Transition till förälder går inte som planerat och föräldrarna hamnar i en 

situation där de får anpassa sig till en oväntad händelse och fokus blir på det prematura barnet. 

På flera sjukhus i Sverige idag arbetar avdelningarna med samvård. Detta innebär ett samarbete 

mellan neonatalvårdsavdelningen som bär ansvaret för barnets vård och bb-avdelning där 

barnmorskan ansvarar för kvinnans vård postpartum, det vill säga efter förlossning. Viss 

tidigare forskning finns kring föräldrars samt neonatal personalens erfarenheter kring 

samvård.  Det behövs mer kunskap kring barnmorskors erfarenheter av att samvårda familjer 

tillsammans med neonatalvårdsavdelning vid prematur födsel. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att studera barnmorskors uppfattningar av samvård mellan neonatal och 

bb-avdelning i relation till prematurfödsel.  
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METOD 

Val av metod 

För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvalitativ studie med en induktiv ansats. En 

kvalitativ metod är en strategi för att kunna beskriva och analysera ett fenomen. En kvalitativ 

metod kan bidra med mångfald och nyanser (Malterud, 2014). Med en induktiv ansats menas 

att texten ständigt arbetas förutsättningslöst genom att vara öppen och neutral utifrån vad 

informanterna berättat om sina reflektioner om det berörda ämnet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017).  

Den valda metoden grundas i en fenomenografisk inriktning. Fokus inom fenomenografi är att 

studera hur individer erfar och förstår ett fenomen inom ett visst sammanhang. Det som 

beskrivs, analyseras och tolkas är alltså människors olika uppfattningar. Detta grundas i att 

människor kan ha olika uppfattningar av ett och samma fenomen (Uljens, 1989). 

Fenomenografi introducerades för första gången av Ference Marton 1981. För att kunna 

granska människors olika uppfattningar har Marton (1981) föreslagit att man ska skilja på första 

och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv syftar till att beskriva individers 

beskrivningar av ett fenomen. I den andra ordningens perspektiv handlar det om hur individer 

uppfattar eller förstår sig på ett fenomen vilket skiljer sig från hur fenomenet beskrivs i sig själv. 

Fenomenografin fokuserar på att beskriva den andra ordningens perspektiv (Uljens,1989; 

Marton,1981). Forskningsinriktningen karaktäriseras av mångfald, variation och dynamik. 

Denna metod valdes då det studerade ämnet vill belysa barnmorskors uppfattningar av samvård 

mellan neonatal och BB-avdelning vid prematur födsel 

Miljö 

Denna studie genomfördes i sydvästra Sverige. I den kommun där studien valdes att genomföras 

fanns ett sjukhus som har en neonatalavdelning. På detta sjukhus föds cirka 2700 barn per år 

vilket motsvarar cirka åtta barn per dygn. 10% av dessa nyfödda barn vårdas på sjukhusets 

neonatalvårdsavdelning. Dessa 10% innefattar barn som är för tidigt födda från och med 

graviditetsvecka 32+0, sjuka barn eller barn som är av olika anledningar i behov av 

specialistvård. I den berörda kommunen bodde cirka 55 000 invånare. 

Urval 

För denna studie tillämpades ett urval som främjade en variation av personer med olika 

erfarenheter av det fenomen som skulle studeras. Detta för att få varierade uppfattningar som 

svarade till syftet (Henricsson & Billhult, 2017).  Urvalet sattes samman på sådant sätt att de 

kom att innehålla och täcka rikt och varierat material om det studerade fenomenet (Malterud, 

2014). Ett tillgänglighetsurval användes då intervjuerna utfördes under en dag. Vilket innebar 

att de informanter som tillfrågades och valdes ut till studien var de som var på plats den aktuella 

intervjudagen. Vidare tillämpades snöbollsurval där informanter tillfrågades på plats om 

deltagande. Med snöbollsurval menas att den redan intervjuade informanten tillfrågas om den 

visste ytterligare någon person att intervjua som motsvarde inklusionskriterierna. (Polit & Beck, 

2016; Malterud, 2014). I fenomenografiska studier varierar antalet informanter mellan 10 till 

300 (Uljens, 1989).  
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Författarna hade tänkt använda sig av ett strategiskt urval för att erhålla informanter till studien 

som enligt Wihlborg (2017) handlar om att författarna strategiskt väljer informanter med 

erfarenheter som leder till att studiens syfte kan besvaras (a.a.). Dock gick det inte att utgå från 

detta då författarna blev tilldelade en dag där de fick möjlighet att intervjua ute på 

verksamheten. Därav ändrades urvalet och författarna fick tillämpa ett tillgänglighetsurval. 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanten skulle vara legitimerad 

barnmorska samt arbetat minst 6 månader på BB-avdelning. Barnmorskan skulle ha 

erfarenheter av att samvårda en nyförlöst mamma där det prematura barnet var inskrivet på en 

neonatalvårdsavdelning. 

 

Datainsamling 

För att få informanter till studien skickades ett informationsmail till verksamhetschefen på BB-

avdelning för ett samtycke och godkännande av studien (bilaga 1). I informationsmailet 

beskrevs syftet med studien samt hur den kunde komma att användas kliniskt. Efter mailkontakt 

uppmuntrades författarna att komma en specifik dag och utföra intervjuerna. Vidare bestämdes 

en dag och tidpunkt då författarna var välkomna till BB-avdelningen. Chefen på avdelningen 

hade informerat och tillfrågat samtliga barnmorskor som arbetade på avdelningen och som 

uppfyllde inklusionskriterierna (Bilaga 2) om deltagande i studien samt uppgav information om 

att författarna skulle komma. Innan intervjuernas start fick barnmorskorna en kort presentation 

om studiens innehåll och syfte samt information om att deltagandet var frivilligt. 

Författarna använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Wihlborg (2017) är 

bandinspelade intervjuer det vanligaste sättet att samla in data på inom fenomenografisk 

metodik. Sjöström och Dahlgren (2002) syftar till att intervjuer handlar om ett möte ansikte mot 

ansikte mellan forskaren och informanterna och riktar sig emot att förstå informantens 

perspektiv uttryckt i sina egna ord. 

Enligt Wihlborg (2017) skulle intervjun vara utforskande och utgå från att samtala om det 

studerande fenomenet. De fanns olika typer av intervjuer där författarna valt sig av 

semistrukturerade intervjufrågor. Intervjufrågorna var då öppna men formulerade i en viss 

struktur (Bilaga 3). Frågorna behövde nödvändigtvis inte tas i ordning utan intervjuaren 

anpassade intervjun beroende på vad som sades (Danielson, 2017). Intervjun började med 

samma inledande fråga “vad innebär god samvård för dig?” till alla informanter men 

uppföljningsfrågorna ställdes beroende på vad som framkom som väsentligt för den 

intervjuade. På så sätt utforskades varje informants unika erfarenhet (Wihlborg, 2017). 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum med en informant i taget. Intervjuerna varade mellan 

10 till 25 minuter. Informanterna som intervjuades kunde när som helst välja att avbryta 

intervjun. För att säkerställa att författarna använt sig av samma intervjuteknik deltog båda 

författarna i samtliga intervjuer tillsammans. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon 

efter barnmorskornas samtycke. Detta resulterade i att författarna intervjuade 10 barnmorskor 

via ett tillgänlighetsurval och som även motsvarade inklusionskriterierna. Barnmorskorna i 
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denna studie var mellan 28 år och 62 år gamla och hade arbetat som legitimerade barnmorskor 

mellan 6 mån upp till 26 år.  

Innan författarna påbörjade intervjuerna testades intervjufrågorna och den tekniska 

utrustningen genom en pilotintervju på en barnmorska som uppfyllde våra inklusionskriterier 

(Danielson, 2017). Detta för att uppskatta intervjuns längd samt för att kontrollera om frågorna 

var adekvata till studiens syfte. Pilotintervjun inkluderades därefter i dataanalysen då den var 

tillräckligt omfattande och svarade på syftet (a.a.). Vidare transkriberades alla intervjuer ihop 

för att inte något skulle missas eller glömmas. Intervjuerna transkriberades till 23 A4-sidor. 

Analys 

Vidare användes analysmodellen av Sjöström & Dahlgren (2002) för analys av det insamlade 

datamaterialet där de följande analyssteg användes. 

1. Genom upprepad läsning av alla intervjuer lärde författarna känna hela materialet och 

skapade en överblick (familiarzation). Den insamlade och transkriberade datan lästes 

igenom individuellt och tillsammans för att ämnet skulle bearbetas ordentligt.  

2. Identifierat väsentliga innebörder av erfarenheter var för sig i de individuella 

intervjuerna. (Identification). Tillsammans identifierades de innebörder som var 

framträdande genom färgkodning som sedan kom att bilda beskrivningskategorier och 

uppfattningar.  

3. Reducering av identifierade individuella innebörder genom att lyfta fram de 

meningsbärande enheternas betydelse (Condensation). De meningsbärande 

uppfattningar som barnmorskorna uttryckte kondenserades.  

4. Preliminärt gruppera likartade meningsbärande enheter och preliminärt benämna de 

framtagna grupperna (Grouping/Classification). Bildning av de olika kategorierna och 

uppfattningar kunde därefter fördelas under respektive relevant grupp.  

5. Preliminärt jämfördes gruppers likheter och olikheter utifrån övergripande innebörder 

med avsikten att avgränsa dem från varandra i kategorier (Comperison of categories) 

Respektive kategori jömfördes och fördelades under respektive grupp.  

6. Namnge grupperna utifrån kärnan i erfarenhetsbeskrivningarnas centrala innebörder, 

det vill säga det som betonas starkast/tydligast (naming). Slutligen kunde kärnan under 

varje grupp namnges.  

Prövning av kategoriernas beskrivningar genom jämförelse vilket innebar att varje 

beskrivningskategori unika karaktär ställdes i relation till varandra för att fastställa den 

framtagna variationen (Contrastive comparison of categories). Detta steg kunde tyvärr inte 

uppnås i analysen på grund av tidsbrist.     

Förförståelse 

Med förförståelse innebär att människan sedan tidigare är präglad av egna erfarenheter. De är 

viktigt att förhålla sig kritisk till den förförståelse som författarna till föreliggande studie hade 

med sig sedan tidigare (Norberg & Fagerberg, 2017). Författarna för denna studie hade olika 

förförståelse för fenomenet som skulle studeras. En har tidigare erfarenheter av arbete på 

neonatalvårdsavdelning och den andra författaren hade egna erfarenheter av vård vid prematur 
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födsel. Det var därmed av betydelse att arbeta med en öppenhet genom att inte låta sig präglas 

av tidigare erfarenheter och upplevelser. 

Etiska överväganden 

Forskningsetik innebär de etiska överväganden som görs inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete. Vilket innefattar att människan skall respekteras och fördomar ska 

uteslutas från arbetet (Kjellström, 2017). Enligt lag om etikprövning av forskning (2003:460) 

skall barnmorskan skyddas och respekteras i forskningen. Endast forskning som genomfördes 

med respekt för människovärdet skulle accepteras. Författarna ansvarade för att 

forskningsetiska överväganden ständigt genomfördes i arbetet (a.a).  

Informerat samtycke innebar att deltagarna själva fick besluta om de ville delta i arbetet. 

Deltagarens självbestämmande och respekt låg till grund för informerat samtycke och bygger 

på den etiska principen. Detta innebär att en person som av intresse ville delta i studien skulle 

ges utrymme att fundera. Informerat samtycke grundade sig i att deltagaren fått information om 

studien och att de förstått informationen samt att de genom fundering kan välja att delta. 

Deltagandet var frivilligt och skulle inte vara påtvingat. Genom att delta frivilligt innebar detta 

även att deltagaren kunde avsluta sin medverkan när som helst. För att inget skall glömmas eller 

utlämnas skulle deltagaren informeras både muntligt och skriftligt (Kjellström, 2017).  

Konfidentialitet innebär att värna om uppgifter som är känsliga och som obehöriga inte får ta 

del av. Genom konfidentialitet togs hänsyn till att människan fick rätt till att hålla vissa 

uppgifter privata och integriteten respekteras. Data som insamlades skulle förvaras inlåst för 

obehöriga och skulle enbart vara åtkomligt till författarna och lärare då dessa kunde behöva 

granska materialet. Redovisning av insamlad data utfördes på ett sätt som inte kunde härledas 

till en individ (Kjellström, 2017). Då informanterna var medvetna om studien kan enbart den 

enskilde veta vad denne uttryckt under intervjun och det går då inte att härleda till en specifik 

barnmorska. Författarna i föreliggande studie skulle inte förvränga data och oredlighet skulle 

inte förekomma. Enligt Kjellström (2017) innebär oredlighet att plagiera eller förvränga metod 

och resultat exempelvis vid användning av citat. Genom att deltaga i intervjuerna synliggör 

barnmorskorna deras uppfattningar som sedan kan ligga till grund för utveckling. De risker som 

finns med att delta i intervju är att datan som insamlats finns inspelat och vid borttappad 

diktafon kan intervjuerna härledas till specifik barnmorska. En annan risk är att 

intervjupersonerna genom att få frågor ställda till sig tvingats reflektera över ämnen de kanske 

inte är vana att reflektera över. Vilket kan väcka negativa känslor. Vid eventuella 

obehagskänslor hade informanterna möjlighet att kunna avbryta intervju utan att förklara varför.  
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RESULTAT 

Resultatet kom att mynna ut i tre beskrivningskategorier med sju uppfattningar som var av 

betydelse för barnmorskornas erfarenheter av samvård vid prematur födsel. Dessa presenteras 

nedan som en tabell 1. Resultatet presenteras sedan i löpande text under varje 

beskrivningskategori. 

Tabell 1. Sammanfattning av beskrivningskategorier och uppfattningar.   

Beskrivningskategorier Erfarenheter av 

god samvård 
Kommunikation och 

information 
Två olika världar 

ska mötas 

Uppfattningar 
• Främjar 

anknytning 
• Att arbeta 

över gränsen 

• Kommunikation - 

den centrala kärnan 
• avsaknad av 

riktlinjer 
• Bortglömd mamma 

• Det sjuka 

kontra det 

friska 
• Känslan av 

att vara i 

vägen 

Erfarenheter av god samvård 

Främjar anknytning 

Informanternas erfarenheter av samvård innebar att det främjade anknytningen mellan mor, 

partner och barn.  Hud mot hudkontakten var viktig den första tiden och hade en central roll för 

att skapa anknytning mellan mor och barn. För ett antal år sedan låg de två avdelningarna på 

olika delar av våningsplanet vilket påverkade anknytningen negativt då mor och barn var mer 

separerade. Familjerummen är idag uppbyggda så att familjen kan få vårdas tillsammans hela 

tiden och att personalen är de som flyttar på sig, vården strävar efter att vara familjecentrerad. 

Var familjen i behov av hjälp med barnet kunde de larma på neonatalvårdspersonal och var det 

mamman som behövde hjälp larmade hon på mamma larmet som gick till barnmorskan och 

personalen på BB-avdelningen. Informanterna belyste även att samvården och hud mot hud 

kontakten hjälpte till att främja amningen då mor och barn fick möjlighet att vara tillsammans. 

  
“Det positiva med samvård är att det främjar anknytningen som även påverkar amningen 

positivt om de tänkt amma”. 

Att arbeta över gränserna 

God kommunikation bidrog även till att de olika avdelningarna kunde samverka och vara 

flexibla mellan avdelningsgränserna. Det innebar att de kunde hjälpa varandra över gränserna 

om den ena avdelningen hade mycket arbete under arbetspasset eller behövde den andra 

avdelningens spetskompetens. Det kunde röra sig om att neonatalvårdspersonalen önskade 

barnmorskornas kunskap kring amning, pumpning och handmjölkning. Barnmorskorna kunde 



18 

 

i sin tur önska hjälp från neonatalvårdspersonalen med att ta prov på ett barn där svårigheter 

fanns med provtagning. 

  
“Man ska vara flexibel. Om neo ber mig visa en pumpning eller prata om amning att 

man samverkar då. Att vi kan hjälpa varandra över gränserna om den andra avdelningen 

har mycket. De blir ett bättre arbetsklimat då”. 

Kommunikation och information 

Kommunikation - den centrala kärnan 

Barnmorskorna uppfattade att kommunikationens betydelse med neonatalvårdspersonalen var 

det mest centrala för att främja god samvård. De belyste vikten av att vara lyhörda och lyssna 

in varandra mellan avdelningarna. Det kunde röra sig om att mamman var sjuk i en 

havandeskapsförgiftning vilket innebar att barnmorskorna på BB ville ha mamman så nära sig 

som möjligt för optimal uppsikt. Mådde då barnet bra kunde det vara lämpligare att ligga 

närmare BB och tvärtom. Det var då kommunikationen uppfattades vara extra viktig för att 

båda parter skulle arbeta mot samma mål och undvika konflikter och missuppfattningar. 

Barnmorskorna uppfattade även kommunikationen som en punkt som behövde förbättras för 

att stärka samvården och samarbetet mellan avdelningarna. Återkommande var att 

barnmorskorna uppfattade att neonatalvårdspersonalen sällan frågade om mammans mående 

vilket de tyckte var konstigt eftersom de skulle se familjen som en helhet. Barnmorskorna 

uppfattade även att det inte fanns någon “vi” känsla mellan avdelningarna vilket de trodde hade 

kunnat stärka samvården samt samarbetet ytterligare om denna känsla fanns. 

Barnmorskorna uppfattade även att de sällan hade information om vem av 

neonatalvårdspersonalen som ansvarade för barnet under sitt arbetspass. Detta kunde innebära 

att barnmorskorna på BB inte var uppdaterade kring barnets hälsotillstånd. Vilket kunde 

innebära att de kände sig otillräckliga för mamman och partnern då barnmorskorna inte kunde 

ge svar på enkla frågor som berörde barnets hälsotillstånd. Detta kunde resultera i att 

barnmorskorna inte kunde ge fullständigt med stöd till familjen när de uttryckte sina känslor 

och behov. Det var ofta som barnmorskorna fick information om barnets vård via mamma och 

inte av neonatalvårdspersonalen vilket kunde upplevas som om barnets hälsa var ointressant för 

barnmorskorna. 

“Det kan vara krångligt för familjen att veta vem som tar hand om vem och de ska kunna 

se oss som en enhet. Fungerar kommunikationen så har jag information om barnet som 

gör att jag kanske kan svara om familjen har frågor” 

 

God kommunikation mellan avdelningarna bidrog även till att de kunde samverka och vara 

flexibla mellan avdelningarna. Det innebar att de kunde hjälpa varandra över gränserna om den 

ena avdelningen hade mycket arbete under arbetspasset. 
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Avsaknad av riktlinjer 

Barnmorskorna i studien var osäkra på om det fanns några riktlinjer eller styrdokument kring 

samvården med neonatalavdelningen. Återkommande var att de alla gjorde förmodligen olika. 

De uppgav även att de arbetade efter hur de hade blivit lärda. Vidare uttryckte barnmorskorna 

svårigheter i att hålla sig uppdaterad om barnet då de arbetade i olika journalsystem på 

avdelningarna. Detta försvårade åtkomst om barnets vård och hälsotillstånd och vem den 

ansvariga sjuksköterskan för passet var. 

  
“Att det inte finns några rutiner hur man ska göra tycker jag är dåligt. Det är upp till var 

och en känns det som. Tanken är att det ska vara samvård, men där är tanken lite olika 

runt hur det ska göras” 

  
Vidare uttryckte barnmorskorna en önskan om tydligare riktlinjer på BB-avdelning kring 

samvården med neonatalvårdsavdelningen. De uppfattade att det var bristfällig information om 

samvårdens utformning och barnmorskorna saknade styrdokument. Ett styrdokument skulle 

kunna vara ett stöd och något att stötta sig emot för exempelvis ny personal på avdelningen.  En 

återkommande önskan från informanterna var också att införa någon form av daglig avstämning 

eller rond tillsammans med neonatalvårdspersonalen. Detta för att öka samarbetet och 

kommunikationen mellan avdelningarna. Barnmorskorna kände bland annat ett ansvar i att 

informera neonatalvårdspersonal om mammans sjukdomar och eventuella läkemedel då det kan 

påverka amningen. Detta eftersom neonatalvårdspersonalen ansvarar för barnets måltider. 

  
“En rond tillsammans, hur vi gör och vad är bra för mamma och barn, så vi har en plan 

tillsammans. Det tror jag skulle vara bra” 

en annan informant uttryckte sig: 

  
“Jag tror att vi jobbar på så olika sätt, och ibland är det väldigt svårt att gå över gränsen. 

Men bara en sådan grej som att säga hej idag är det jag som jobbar på BB och har hand 

om mamman till rum -- Jag tror vi är dåliga på att göra det. Det tror jag kan bli betydligt 

bättre! Så vi vet vem är ansvarig på neo idag, för ofta vet inte jag vem av neopersonalen 

det är som har hand om barnet.” 

  

Bortglömd mamma 

Var mamman frisk vårdades familjen vanligtvis i ett rum närmast neonatalvårdsavdelningen. 

Det var neonatalvårdspersonal som hade huvudansvaret för barnet medan det var barnmorskan 

på BB som ansvarade för kvinnan så länge hon var inskriven på BB avdelningen. Informanterna 

uppfattade att en  mamma som vårdade sitt barn på neonatalvårdsavdelningen ofta blev 

bortprioriterad och kunde riskera att bli bortglömd. Det kunde råda oklarheter kring vilka frågor 

eller vilken information som givits mamman och då fanns risken att viss information uteblev. 

Det kunde även röra sig om en attityd om att mamman inte krävde lika mycket 

omhändertagande och att barnmorskorna inte behövde ägna lika mycket tid hos henne då 

neonatalvårdspersonal ofta var på rummen. Barnmorskorna uppfattade att de inte besökte 
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mamman som hade ett barn inskrivet på neonatalvårdsavdelning lika mycket och att de var 

svårare att knyta samma kontakt som med en mamma som vårdas på BB-avdelningen enbart. 

  
“Jag fick rapport av en av mina kollegor som påpekade att det är ju bara en neo mamma 

och jag har varit inne en gång idag, och det är ingenting. Men när jag väl pratade med 

mamman hade hon inte alls mått bra och jag fick ordna med kontakter” 

  
Barnmorskorna uppfattade att mammorna till ett barn på neo ofta kunde ha ett större behov att 

få extra stöttning och prata om sin förlossning och situation. Det kunde röra sig om att prematura 

barn i högre utsträckning kunde må dåligt och snabbt var i behov av att omhändertas från 

förlossningssalen eller att mamman inte varit mentalt förberedd på att föda barn och bli förälder. 

Dock belystes att detta förmodligen är något som faller mellan stolarna och glöms bort och 

missas. 

  
“Ibland kan ju dessa barn vara rätt så påverkade så man kanske har sprungit över med 

barnet rätt så fort till neo, och det kan innebär en traumatisk situation som de kan behöva 

prata om. Dessa mammor kan ju ha startat med en vattenavgång sen kan de ha blivit en 

förlossning snabbt, då är inte mammorna mentalt förberedda, därför upplever jag att 

dessa mammor behöver prata mycket mera” 

 

Två olika världar ska mötas 

Det sjuka kontra det friska 

Barnmorskorna uppfattade att de två avdelningarna hade olika synsätt kring vårdandet. De på 

BB arbetade med den friska kvinnan och barnet vilket gjorde att barnmorskorna hade ett 

friskhets tänk. Medan personalen på neonatalvårdsavdelningen arbetade mer med det sjuka och 

det prematura barnet. Detta kunde resultera i svårigheter då varje avdelning drog åt sitt håll. 

Informanterna uttryckte att det kunde röra sig om en utmattad mamma som kunde ha varit med 

om en traumatisk förlossning eller en mamma som sedan tidigare mått psykiskt dåligt och som 

var i behov av vila. Dock var neonatalvårdspersonalen fokusering på barnets måltider, mående 

och vikt. De menade på att mammans mående prioriterades lägre då barnets mående skulle vara 

i fokus och allt engagemang skulle vara kring det. Detta uppfattade barnmorskorna som ett 

problem då enheterna inte hade samma tankesätt. Barnmorskorna uppfattade att 

neonatalvårdsavdelningen ibland kunde ha tunnelseende där de enbart såg det viktiga för barnet 

och förbisåg mammans mående. Barnmorskorna belyste vikten av att ha förståelse för varandras 

kompetensområden då det inte sällan tyckte att deras egna specialite var det viktigaste.    

  
“De ser ju till barnets perspektiv och vi till mammans väldigt mycket. Vi har mer ett 

frisktänk och de ett sjuktänk, vilket ibland kan krocka” 

  

Barnmorskor uttryckte även svårigheter i att stötta och råda mamman kring amning då neonatal 

personalen tog över den delen eftersom de ansvarade för barnet och dess måltider. Amningen 

som ansågs vara barnets föda blev istället barnets behandling på grund av prematuritet.  Detta 
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resulterade i att barnmorskorna uppfattade ett hinder i att råda och stötta mamman i amningen 

och måltiderna då det avvek från den normala amningen. Även lätta frågor kunde upplevas 

jobbiga då barnmorskorna inte visste vad som sagts kring barnets matning, pumpning osv. 

  
“Det är ju oftast neo som sköter det här med amning samtidigt sitter ju brösten på 

kvinnans kropp, och kvinnan vårdar ju vi” 

Känslan av att vara i vägen 

Barnmorskorna uppfattade en daglig utmaning i att ha förståelse för varandras arbete och fokus 

vilket kunde resultera i att barnmorskorna kände sig i vägen när de skulle samtala med mamman 

när neonatalvårdspersonal var inne hos barnet. Det kunde då orsaka att barnmorskan istället tog 

ett steg tillbaka och gav neonatalvårdspersonal plats. Enligt barnmorskorna uppfattade de att 

mammorna uppmärksammade detta. Barnmorskornas erfarenheter var att det var personbundet 

då vissa av neonatalvårdspersonalen var mer inbjudande till samarbete än andra. Gjorde alla 

lika hade arbetsklimatet blivit bättre uppfattade de. 

  
“Skulle jag lägga mig i vården kring barnet, skulle de kännas som att jag lägger mig i 

för mycket” 

  
Barnmorskorna belyste även vilken attityd de själva hade kring samvård då de fanns vissa 

barnmorskor som inte uppfattade några hinder alls kring kommunikationen och samarbetet med 

neonatalvårdspersonal. De kunde förklaras till att de själva inte såg några hinder och hade en 

positiv inställning kring samvård och samarbetet vilket de trodde återspeglades av 

neonatalvårdspersonalen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att studera barnmorskors uppfattning av samvård mellan neonatal och 

BB-avdelning i relation till prematur födsel. För att kunna besvara studiens syfte valdes en 

kvalitativ analys med fenomenografisk inriktning som syftade till att förstå hur olika individer 

erfar och förstår ett fenomen inom ett visst sammanhang (Uljens, 1989). Resultatet av studien 

påvisade en variation av uppfattningar kring samvård mellan BB-avdelning och 

neonatalvårdsavdelning i relation till prematur födsel. Vilket även bekräftar att 

fenomenografisk metodik var relevant för att besvara studiens syfte. Nackdelen med 

fenomenografisk metodik var att författarna i studien inte hade någon tidigare erfarenhet av 

denna metod vilket skulle kunna ha försvårat analysen. Genom att ta del av kommentarer från 

grupphandledningarna samt att handledaren hade god erfarenhet av fenomenografisk metod 

kunde författarna i föreliggande studie kontrollera att analysprocessen var i enlighet med 

fenomenografisk metod  

Graneheim och Lundmans (2008) begrepp; giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet användes 

för att påvisa trovärdigheten i studien. Innan författarna påbörjade intervjuerna genomfördes en 

pilotintervju för att säkerställa att frågorna var relevanta, kunde besvara studiens syfte samt att 

barnmorskan kunde förstå innebörden av frågorna. På så sätt påvisades tillförlitligheten då båda 

författarna intervjuade barnmorskorna ihop för att testa intervjumallen samt för att se om 

intervjumallen svarade på syftet. Författarna informerades om att pilotintervjun kunde 

inkluderas i studien om intervjumallen inte behövde ändras. Intervjun kunde sedan genomföras 

utan hinder vilket gjorde att den inkluderades i resultatet då inga ändringar behövde 

genomföras. 

För att få ett så rikt och omfattande material som möjligt ville författarna intervjua barnmorskor 

med olika åldrar och olika lång yrkeslivserfarenhet vilket Malterud (2014); Graneheim och 

Lundman (2008) menar ökar kvaliteten på det insamlade materialet. Författarna skickade 

informationsmail om studien till verksamhetschefen som uppmuntrade författarna att komma 

en specifik dag för att genomföra intervjuerna vilket avvek från författarnas ursprungliga 

planering som var att välja ut informanter via ett strategiskt urval. Tanken var att de 

barnmorskor som ville deltaga i studien skulle höra av sig till författarna via mail där tid och 

plats för intervjun skulle bestämmas. Malterud (2014) menar att det ibland kan vara svårt att 

rekrytera ett optimalt strategiskt urval vilket kan innebära att urvalsstrategin kan behöva 

förändras. Förändring av urvalsstrategi kan innebära en ändring till bland annat ett 

tillgänglighetsurval, där författarna väljer att rekrytera de deltagare som finns på plats vid ett 

specifikt tillfälle. Därmed valde författarna att istället för att invänta barnmorskor via mail 

påbörja intervjuerna fortlöpande med tillgänglighetsurval. Detta sågs även som ett 

tidsbesparande alternativ. Författarna tror inte att ändringen av urvalstyp påverkat studiens 

resultat då variation och antal informanter uppnåddes så som författarna önskade. Intervjudagen 

resulterade i att 10 barnmorskor intervjuades via ett tillgänglighetsurval där intervjuerna 

fortlöpte med hjälp av ett snöbollsurval. Detta innebär att den intervjuade barnmorskan 

tillfrågades om hen kunde ange någon mer barnmorska som hen trodde skulle vara intresserad 
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av att deltaga i studien. Författarna önskade barnmorskor med varierande åldrar och 

yrkeserfarenhet vilket barnmorskorna informerade om när de skulle tillfråga en ny barnmorska. 

Malterud (2014); Graneheim och Lundman (2008) menar att variationsbredd ger möjlighet att 

beskriva fler nyanser av ett och samma fenomen (a.a.). Detta påvisar giltigheten då 

barnmorskorna varierade i ålder och antal år som yrkesverksam som enligt Larsson och 

Holmström (2017) anser vara viktigt.   

Barnmorskorna intervjuades individuellt och författarna intervjuade samtliga tillsammans 

vilket de ansåg var en styrka då materialet hörts av båda och kroppsspråk och miner under 

intervjun kunnat tolkas in av båda författarna. Danielson (2017) menar att det kan vara av 

betydelse att registrera gester, känslor och ansiktsuttryck. En nackdel med att vara två 

intervjuare kan vara att de stör barnmorskan samt att det kan vara tidskrävande vilket kan 

påverka barnmorskan och den information som sägs under intervjun. För att inte påverka 

barnmorskan under intervjun följdes svaren upp vid rätt tillfälle och genom att aktivt lyssna 

uppmärksammades de när barnmorskan talat färdigt. Det kan även vara en styrka att vara två 

intervjuare då en av de kan föra anteckningar och den andra för intervjun framåt (a.a). Detta 

sätt tillämpades i praktiken för att inte förvirra informanten och vem som skulle hålla i intervjun 

bestämdes på förhand.  

För att svara på studiens syfte användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Metoden var relevant eftersom intervjun kunde anpassas efter vad informanten ville berätta och 

följdfrågor kunde användas när författarna önskade få ökad förståelse för ett resonemang. 

Semistrukturerade intervjufrågor kan vara till fördel då författarna utgår från frågor med 

specifika teman som de vill beröra men intervjupersonerna har även en stor frihet att utforma 

svaren på sitt sätt (Bryman, 2018). Larsson och Holmström (2017) menar på att individuella 

intervjuer med öppna frågor är att föredra vid fenomenografisk metodik (a.a.). Antal intervjuer 

som inkluderades i studien var 10. Vilket Larsson och Holmström (2017) menar att vid 

fenomenografisk metod skall barnmorskorna avspegla den variation som uppfattats bland det 

studerade fenomenet. De menade på att vid analys av intervju nummer 10-12 framkommer inga 

nya uppfattningar av de studerade fenomenet (a.a). Intervjuerna varade mellan 10 och 25 

minuter vilket författarna kom att se som en nackdel då vissa av de intervjuade barnmorskorna 

gav sparsamt med svar. Dock bedömde författarna att den data som erhållits varit tillräcklig för 

att fånga det studerade fenomenet. 

Författarna arbetade aktivt med att bortse från sin förförståelse eftersom de båda sedan tidigare 

hade olika erfarenheter kring prematura barn och samvård. Malterud (2014) menar att ett aktivt 

och medvetet förhållningssätt medför att förförståelsen inte präglar författarna. För att 

säkerhetsställa att förförståelsen inte avspeglades reflekterade författarna och skrev ner sin 

förförståelse innan studiens början vilket är viktigt för studiens tillförlitlighet (a.a). För att inte 

ytterligare påverkas av vår förförståelse transkriberades alla intervjuer tillsammans. Författarna 

använde Sjöström och Dahlgrens (2017) analysmodell för fenomenografisk forskning då den 

ansågs vara passande för det studerade ämnet. Analysmodellen ansågs vara behjälplig då 

författarna hade en tydlig mall för hur analysprocessen skulle gå tillväga. I analysprocessen 

kunde författarna börja hitta gemensamma nämnare och likheter och olikheter vilket sedan 

började resultera i att beskrivningskategorier och uppfattningar bildades. Författarna använde 
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sig av färgkodning vilket ansågs vara positivt då författarna fick en bra övergripande bild av 

intervjuerna. Citat användes för att synliggöra barnmorskornas uppfattning. Enligt Malterud 

(2014) kan citat användas för att tydliggöra resultatet men inte fastställa det som kommit fram. 

Resultatet i studien anses kunna överföras till berörd grupp då barnmorskorna i studien har 

beskrivit och tolkat sina uppfattningar av samvård på en bb-avdelning. Tidigare kunskap om 

barnmorskors erfarenheter av samvård med neonatalavdelning i relation till prematur födsel är 

begränsad. Graneheim och Lundman (2008) beskriver överförbarhet som hur resultatet kan 

tillämpas i andra kontexter (a.a). Barnmorskornas uppfattningar i denna studien skulle kunna 

användas kliniskt för att utveckla den samvård som bedrivs. Dock bör dessa uppfattningar 

beaktas då varje barnmorska har sina uppfattningar om samvård och skulle kunna skilja sig åt 

beroende på sjukhus och region. 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att barnmorskorna uppfattar att samvården främjar 

anknytningen och amning. Det innebär också att familjen får vårdas tillsammans och behöver 

inte separeras. Samvården fungerar som bäst när kommunikation och information mellan 

barnmorskorna och neonatalvårdspersonalen fungerar. Det innebär även att det stärker 

samarbetet och de kan hjälpa varandra över avdelningsgränserna. Barnmorskorna lyfter fram 

de utmaningar samvården ställs inför, bland annat att de båda avdelningarna har olika synsätt 

kring vårdandet, då BB-avdelningen jobbar med ett “friskhetstänk” och 

neonatalvårdsavdelningen jobbar med de sjuka och prematura barnen vilket kan beskrivas som 

att de har ett “sjukdomstänk”.  

I resultatet framkommer kommunikationen som det mest centrala för att samvård ska fungera. 

Det är ett samspel mellan föräldrar, neonatalvårdspersonal samt BB-personal. När samarbetet 

och kommunikationen fungerar bidrar detta till att avdelningarna kan stötta varandra över 

avdelningsgränserna. Vilket medför att viktig information om exempelvis barnets hälsotillstånd 

och mammans mående kan diskuteras. Det resulterar även i ett bättre samarbete och 

arbetsklimat mellan avdelningarna som präglar samvården positivt. God kommunikation 

mellan avdelningarna bidrar också till att rätt och riklig information erhållits familjen. Vilket 

Jackson & Hedberg Nykvist (2013) menar är en av barnmorskornas viktigaste uppgifter. Rätt 

information och stöd till familjerna bidrar till att stärka deras roll som nyblivna föräldrar (a.a). 

I resultatet belyser barnmorskorna att samvården bidrar med många positiva fördelar och 

hälsovinster för både mor och barn då familjen kan ses som en helhet och där barn och familj 

inte behövdes separera. Tidigare forskning belyser att samvård främjar amning och anknytning. 

Vården som bedrivs är familjecentrerad vilket innebär att föräldrarna är delaktig kring barnets 

vård och behandling. Detta bidrar till att föräldrarna upplever en känsla av delaktighet och 

känslan av hopplöshet reduceras (Harris, 2014). De finns få studier kring samarbetet mellan 

neontalvårdsavdelningen och BB-avdelningen. Trots att detta samarbete är en förutsättning för 

att samvård ska kunna bedrivas.    

Samvård syftar till att familjen ska vårdas tillsammans vilket innebär att det är personalen på 

BB-avdelningen och neonatalvårdsavdelningen som förflyttar sig till enkelrumssalar där 

familjen vårdas (Umberger et al, 2018; Ewald, Flacking, Hedberg-Nyqvist & Starrin, 2005). 
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Barnmorskorna i studien menar att när familjen får vara tillsammans som en helhet, främjar det 

anknytning och amning som även tidigare forskning bekräftar. Kuhn, Sizun och Casperl (2018) 

menar att genom samvård bidrar detta till att föräldrarna blir mer delaktiga i omvårdnaden. Det 

kan resultera i att barnet får bättre sovmönster och minskar även risken för vårdrelaterade 

infektioner hos det prematura barnet. Samvård bidrar även till att föräldrarna får mer tid med 

sitt barn och kan i tidigt stadium trots prematuritet uppfatta och identifiera barnets signaler och 

uttryck. Därför är samvård av största betydelse då föräldrarna ges möjlighet att ständigt vara 

nära sitt barn (a.a.).   

I resultatet framkommer att barnmorskorna i studien uppfattar att mamman till ett prematurt 

barn som vårdas på neonatalvårdsavdelningen kan riskera att falla mellan två stolar, vilket kan 

bero på otydliga riktlinjer kring samvårdens utformning. Kommunikationsbrister mellan 

barnmorskorna på BB avdelningen och neonatalvårdsavdelningen kan också vara förklaring till 

detta. Det kan råda oklarheter kring vilken information som delgivits mamman. Som nybliven 

mamma kan den första tiden efter förlossning vara sårbar och behovet av det professionella 

stödet kan vara stort. Att bli lämnad ensam under en längre tid kan innebära en känsla av 

ensamhet och att mamman har blivit övergiven. (Thorstensson et al., 2016). Beake et. al. (2010) 

menar att barnmorskors attityder och interaktionen med familjerna kan bidra till om familjen 

kommer att ha positiva eller negativa upplevelser av vårdtiden. Vilket visar på vikten av att 

personalen har en samsyn kring hur samvård ska bedrivas kring det prematura barnets familj 

(a.a).  

Att föda ett barn för tidigt kan innebära en obehaglig upplevelse där anknytningen mellan mor 

och barn kan riskeras att störas (Franklin, 2006). Schenk, Kelley, Schenk (2005) menar att en 

positiv anknytning till ett prematurt barn är av största vikt för en optimal tillväxt och utveckling 

hos barnet (Schenk, Kelley, Schenk, 2005). Tidigare forskning visar att om anknytningen 

hämmas tidigt efter födsel kan negativa känslor och tankar prägla familjens mående. Det är av 

största vikt att vårdpersonal arbetar för att främja anknytning och delge såväl information om 

behandling som barnets hälsotillstånd. Genom att främja anknytning kan det även resultera i att 

vårdtiden minskar (Malakouti, Jabraeeli, Valizadeh och Babapour 2013). Det är av betydelse 

för all vårdpersonal som är involverade i samvård att vara uppmärksamma och lyhörda för 

familjens behov av information och stöd för att främja anknytningen. Genom samvård och god 

kommunikation mellan tvärprofessionella så som neonatalsjuksköterskor och barnmorskor, 

ökar chansen att personalen kan ta del av varandras kompetenser och därmed optimera 

förutsättningarna för att familjen till det prematura barnet får en god vård.  

Resultatet för denna studie visar att kommunikation var den centrala kärnan för god samvård 

mellan BB-avdelning och neonatalvårdsavdelning. När kommunikationen mellan de två 

avdelningarna fungerar bidrar detta till att vården kring hela familjen blir fullständig. Dock 

belyser barnmorskorna stora brister i kommunikationsförmågan mellan de två avdelningarna 

vilket skapar enligt barnmorskorna en “vi” och “dom” känsla. Bristande kommunikation mellan 

BB-avdelning och neonatalvårdsavdelning kunde enligt barnmorskorna bidra till att de inte 

kände sig uppdaterade kring barnets hälsotillstånd. Detta resulterar i att föräldrarna uppfattar 

barnmorskorna som ointresserade av barnets mående. Wigert (2008) belyser att när 

vårdpersonal är väl informerade om barnets hälsotillstånd ökar föräldrarnas känsla av trygghet 



26 

 

(a.a.). Barnmorskorna i denna studie uppfattade att de inte kunde ge ett gott och fullständigt 

stöd till familjen på grund av den bristande kommunikationen mellan avdelningarna. Russel et. 

al.  (2014); Heinemann, Helström & Hedberg, (2013) beskriver att bristande kommunikation 

mellan personal medför att föräldrapar förlorar förtroende för barnmorskorna (a.a.).  

I resultatet för denna studie uppfattar barnmorskorna en känsla av att vara i vägen för 

neonatalvårdspersonalen, vilket kan resultera i att de tar ett steg tillbaka ut ur rummet för att 

inte störa. Vilket skulle kunna tolkas som en av orsakerna till att barnmorskorna inte besöker 

en mamma till ett barn som vårdas på neonatalvårdsavdelningen lika frekvent som en mamma 

som vårdas på BB-avdelningen. Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005 beskriver i sin studie att 

problem i relationen med kollegor kan orsaka stress och ångest. De belyser även att samarbete 

är en viktig aspekt för arbetsmiljö och är nödvändigt för adekvat vård (a.a) Vidare framkommer 

att barnmorskorna uppfattar att dessa mammor kan vara i extra behov av stöd då de prematura 

barnen inte allt för sällan är tvungna att snabbt bli omhändertagna på förlossningssalen eller att 

mamman inte är förberedd på transition till förälder. Nelson (2003) beskriver att transition till 

förälder kan under vissa omständigheter störas detta kan exempelvis vara om ett barn är i behov 

av intensivvård. Råder dessa omständigheter krävs ett ännu större engagemang från 

vårdpersonal genom att stödja föräldrarna i övergången samt identifiera förhållanden som 

skulle kunna störa anknytningen (a.a).  

 

En av barnmorskorna viktigaste uppgifter är att finnas som stöd för föräldrarna (Palmér, 2010). 

I resultatet belyser barnmorskorna att föräldrar till ett prematurt barn ofta har ett extra stort 

behov utav stöd. Thorstensson et al., (2012) menar för att kunna erbjuda det professionella 

stödet är det viktigt att förstå när stöd är nödvändigt men också vilken typ av stöd som familjen 

är i behov av. För att förtydliga innebörden av stöd används indelningen enligt Thorstensson et 

al., (2012).  Resultatet visar att genom att erbjuda föräldrarna det bekräftande stödet som 

barnmorska stärker detta föräldrarna i sin roll samt ökar även tron på deras egen förmåga. 

Thorstensson et al., (2012) beskriver att  det emotionella stödet syftar till att stötta föräldrarna 

i känslan av att känna en säkerhet men även tillhörighet Det informativa stödet syftar till att 

erbjuda information om den faktiska situationen (a.a). Barnmorskorna kan tillsammans med 

neontalvårdspersonalen se till att familjen erhåller rätt och riktigt information och att känner sig 

välinformerade om den vård som bedrivs. Det praktiska stöd som kan erbjudas från 

vårdpersonalen är att praktiskt visa hur exempelvis blöjbyten och bad går till. Även stötta med 

praktisk hjälp vid amning då barnmorskorna har stor kunskap kring ämnet och som bör beaktas. 

En studie av Thorstensson et al., (2016) visar att mammor som vårdats på en BB-avdelning 

saknade de praktiska stödet från barnmorskorna då de hade önskat en större tillgänglighet och 

hjälp med blöjbyten och tvätt. Det professionella stödet är av största vikt då detta hjälper till att 

öka föräldrarnas förmåga och tilltro på sig själva när de vårdar sitt barn. Barnmorskor som var 

tillgängliga, kunde bjuda in till reflektion samt möta individuella behov ansågs skapa en känsla 

av trygghet och som stödjande (a.a).   

Barnmorskorna i studien ställde sig positiva till att införa någon form av daglig rond eller 

avstämning med neonatalvårdspersonalen för att främja god kommunikation och få en bättre 

teamkänsla. Leonard, Graham, & Bonacum (2004) menar på att effektiv kommunikation och 
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teamwork är av största betydelse för att upprätthålla patientsäkerhet och tillit från patienterna. 

Tidigare forskning beskriver även att neonatalvårdspersonalen upplever utmaningar i att 

samvårda tillsammans med BB-avdelningen. Coyne et al., 2011 beskriver att båda 

avdelningarna är väl införstådda i samvårdens vision och filosofi men att en tydligare 

organisation och vägledning krävs för att kunna möta familjerna (a.a). I resultatet beskriver 

barnmorskorna att bristande kommunikation är en av de vanligaste orsakerna till att 

patientsäkerheten brister och information uteblir om barnets hälsotillstånd. Eduardo & Frush 

(2012) skriver att teamträning kan vara ett sätt att förebygga kommunikationsbrister på enheter 

och öka patientsäkerheten. 

Vidare framkommer det i resultatet att vissa av barnmorskorna upplever avsaknad av riktlinjer 

och styrdokument kring samvårdens utformning. Barnmorskornas egna uppfattningar av 

samvård är att de arbetar olika beroende på hur de blivit upplärda på avdelningen av olika 

arbetskollegor. Socialstyrelsen (2017) belyser att samvård erbjuds på flera sjukhus i Sverige 

men hur denna är utformad skiljer sig emellan beroende på sjukhus (a.a.). Barnmorskorna 

uppfattar att det är av betydelse att tydlighet och riktlinjer finns utformade för att alla ska arbeta 

mot samma mål. Det är även ett stöd för ny personal att luta sig emot vid funderingar. Tidigare 

forskning visar på att avsaknad av arbetsbeskrivning och riktlinjer kan medföra svårigheter till 

att planera och genomföra sitt arbete på ett optimalt sätt som kan resultera i att vården inte blir 

patientsäker och bristande (Bégat et al, 2005). 

I resultatet framkommer det att barnmorskorna uppfattar en utmaning i att utforma vården 

tillsammans då de båda enheterna har olika synsätt kring vårdandet. Barnmorskorna på BB-

avdelningen arbetar mer med den friska mamman och utformar vården med ett 

“friskhetstänk”.  Neonatalvårdspersonalen arbetar för att motverka sjukdom och vårda de 

prematura barnet vilket kan beskrivas som att de har ett “sjukdomstänk”. Detta kan ibland 

krocka då de båda enheterna drar åt sitt håll. Det kan röra sig om att personalen på BB-avdelning 

ser  en trött mamma som är i behov av vila där neonatalvårdspersonalen ser till barnets måltider 

och vikt som ligger till grund för barnets behandling. Turan (2018) belyser i sin studie att vara 

förälder till ett barn som föds prematurt kan innebära en känslomässig utmattning och det är 

avgörande för föräldrarnas mående hur vårdpersonalen agerar och interagerar med 

familjen(a.a). Då samvården präglas av familjecentrerad vård som har till syfte att möjliggöra 

delaktighet för familjen i barnets vård innebär detta ett samspel mellan föräldrar, 

neonalvårdspersonal samt barnmorskor på BB-avdelning. Detta är en balans där flera parter är 

involverade i beslut som skall tas vilket skulle kunna förklara de utmaningar de ställs inför. 

Turan (2018) belyser att föräldrar skall vara delaktiga i barnets vård, men vårdpersonal bör 

bejaka att föräldrar kan befinna sig i en likt krissituation där känslorna kan blandas med både 

glädje och chock (a.a). Trots de svårigheter och utmaningar barnmorskorna lyfter fram kring 

samvården i denna studiens resultat, uppfattar barnmorskorna ändå samvården i helhet som 

något positivt då det innebär de bästa för barnet och familjen. 
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Konklusion 

Resultatet av studien påvisade att en fungerande samvård bidrog till främjande av anknytning 

och amning. De skapade även ett gott samarbete mellan de båda avdelningarna vilket 

resulterade i att de kunde samverka över avdelningsgränserna. Barnmorskorna belyste dock 

stora kommunikationsproblem mellan de båda avdelningarna. Bristande kommunikation kunde 

resultera i att barnmorskorna inte fick den information som de behövde om bland annat barnets 

hälsotillstånd, vilket kunde resultera i att barnmorskorna inte kunde möta familjens fullständiga 

behov av stöd. Bristande kommunikation mellan avdelningarna bidrog även till en “vi” och 

“dom” känsla. De kunde även resultera i att mammorna som samvårdades föll mellan två 

stolar.  Svårigheter fanns även kring synsättet av vårdandet, då barnmorskorna arbetade mer 

mot “det friska” och neonatalvårdspersonalen arbetade mer mot “det sjuka”. Trots de 

svårigheter samvården ställdes inför uppfattade ändå barnmorskorna att samvård var något 

positivt eftersom det innebar att familjen inte behövde vara separerade och mor och barn fick 

vara tillsammans.    

Förslag på klinisk tillämpning 

Resultatet i denna studien belyser barnmorskors uppfattningar av samvård mellan neonatal och 

BB-avdelning i relation till prematur födsel. Resultatet kan användas som stöd för att utveckla 

samvården. Det behövs tydligare riktlinjer kring samvårdens utformning samt tätare samarbete 

och kommunikation mellan barnmorskorna och neonatalvårdspersonalen. Detta för att stärka 

samarbetet och bryta en “vi” mot “dom” känsla. En tydligare kommunikation skulle kunna bidra 

till att de båda avdelningarna är uppdaterade kring barnet, mamman och partnerns mående. 

Detta för att kunna tillämpa rätt behov av stöd som är avgörande för anknytning, amning och 

vilken upplevelse föräldrarna kommer få av tiden efter barnets födsel. 

Förslag på fortsatt forskning 

Vidare forskning kring föräldrars upplevelser av samvård vid prematur födsel kan vara till nytta 

att studera för att bekräfta och belysa deras uppfattningar och erfarenheter av samvård. Denna 

studie kan ligga till grund för utformning av rutiner på avdelningar som bedriver samvård. Detta 

för att varje familj skall ha rätt till lika god samvård grundat på tydliga riktlinjer och 

styrdokument där familjen är i fokus.  
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