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I Sverige föds ca 90 000 barn per år och cirka 10 % behöver vård på en neonatalavdelning. 

Orsakerna till det kan vara många, men vanligt är att barnen som drabbas, är för tidigt 

födda och då är extra utsatta pga. sin omognad. Syftet med studien var att ta reda på 

pappans upplevelse att vårda sitt barn på en neonatalavdelning. En kvalitativ forskning 

med innehållsanalys som metod valdes. Sju stycken pappor som hade vårdat sitt barn på en 

neonatalavdelning intervjuades med en frågeställning ”Hur upplevde du att vårda ditt barn 

på en neonatalavdelning”? Resultatet delades in i tre kategorier som ”vilja skapa 

anknytning till sitt barn”, ”känsla av otillräcklighet” och ”behov av att känna trygghet” 

med tillhörande underkategorier. I studien framkom att pappan tycker att det är viktigt att 

få vara nära barnet och vill gärna ta ansvar för vården. De var mycket nöjda med vården 

och hade tillit till vårdpersonalen men upplevde att de skulle velat haft mer stöd.  Det 

framkom även att de tyckte att det var frustrerande att vilja vara på flera ställen samtidigt. 

Med denna studie hoppas författarna kunna öka kunskapen som ska främja ett individuellt 

anpassat stöd för en bättre omvårdnad av det nyfödda barnet. 
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In Sweden, about 90 000 children per year are born and about 10% of these need to be 

taken care in neonatal intensive care unit. The causes can be many, but the most common 

reason is that the children who suffer, are prematurely born and are extra vulnerable due to 

their immaturity. The purpose of the study was to find out the father's experience of caring 

for their child in a neonatal intensive care unit. A qualitative research using content 

analysis method was chosen. Seven fathers who had to provide care of their child in a 

neonatal department were interviewed with a question "How you did your experience to 

take care for your child at a neonatal department?" The results were divided into three 

categories such as "like to create ties to their child," "sense of inadequacy" and "need to 

feel safe" with its sub-categories. The study revealed that the father thinks that it is 

important to be close to the child and would like to take responsibility for the health care. 

They were very satisfied with the care and had trust in the caregivers, but felt that they 

would have had more support. The fathers also experienced frustration of the wish to be in 

several places simultaneously. In this study, the authors hope to raise awareness to promote 

a personalized support for a better care of the newborn baby. 
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INLEDNING 

Då det i dag strävas efter att arbeta efter familjecentrerad vård vid neonatalavdelningar var 

det viktigt för oss att se hur både mamma och pappas situation belysts i detta sammanhang. 

Utifrån våra egna erfarenheter i neonatalvård vill vi belysa vikten av att båda föräldrarna är 

lika betydelsefulla. När vi tittade närmare på tidigare forskning fann vi få studier som 

enbart behandlade pappans upplevelse av att vårda sitt barn på en neonatalavdelning. Vi 

valde därför att fokusera på det i vår studie. Förhoppningen är att denna studie kan leda till 

en ökad förståelse för hur pappans upplevelse av neonatalvård kan vara  och på så sätt ge  

ökad kunskap som främjar ett individuellt anpassat stöd för en bättre omvårdnad av det 

nyfödda barnet och dess familj.   

BAKGRUND 

Neonatologi 

Nyföddhetsmedicin, neonatologi betyder läran om nyfödda och deras sjukdomar och har 

till uppgift att ta hand om sjuka nyfödda barn under deras första veckor. 

Ett barn utvecklas kontinuerligt under fosterlivet. I samband med födelsen sker det stora 

förändringar i och med att barnet snabbt ska anpassa sig till det extrauterina livet. Som 

regel behövs det inga särskilda insatser efter en normal förlossning förutsatt att barnet mår 

bra men av de ca 90 000 barn som föds i Sverige per år behöver cirka 10 % av dem vård på 

en neonatalavdelning. Orsakerna kan vara många såsom ikterus (gulsot), hypoglykemi 

(lågt blodsocker), asfyxi (syrebrist vid födelsen), medfödda missbildningar, 

tillväxthämmade barn och infektioner. Vanligt är att de barn som drabbas, ofta är för tidigt 

födda och då är extra utsatta pga. sin omognad (Lagercratz, Hellström-Westas & Norman, 

2009). 

 

Vid första intrycket av ett nyfött barn kan van personal få en uppfattning om barnets 

hälsotillstånd. De funktioner som ses med vid första kontakt är ; typ av andning, retbarhet; 

kroppsrörelser, tonus, hudfärg, hud och yttre stigmata. Apgarbedömningen är en metod för 

värdering av det nyfödda barnet och används över hela världen. Den består av fem 

variabler (hjärtfrekvens, andning, färg, muskeltonus och retbarhet) där varje variabel 

poängsätts mellan 0 och 2. Bedömningen görs vid tidpunkten 1,5 och 10 minuter efter 

födelsen men kan ibland även vara till hjälp vid exempel en neonatal hjärt- och 

lungräddningssituation (HLR) då det görs en utökad bedömning vid 15 och 20 minuter. 

Det är viktigt att observera symtom som till exempel andningsbesvär, cyanos, kräkningar 

och irritabilitet. Dessa kan indikera allvarlig sjukdom och kräver utredning och vidare 

observation på neonatalavdelning (Lagercratz et. al. 2009). 

 

Cirka 6 % av alla barn som föds är förtidigt födda, vilket innebär före graviditetsvecka 37. 

Av de är cirka 1% födda före graviditetsvecka 30 med en födelsevikt på cirka 1500 gram 

eller mindre. I hälften av fallen vet man inte varför barnet föds för tidigt men det kan 

exempelvis vara sjukdomar hos mamman såsom högt blodtryck, njursjukdom eller 

cervixinsufficiens. Det är också vanligt att tvillingar eller trillingar föds för tidigt. En 

infektion hos mamman kan framkalla ökad prostaglandinbildning som kan påverka en 
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förtidig start av förlossningsarbetet. Under 1980-1990 talen föddes allt fler barn för tidigt 

och en av orsakerna är att vi blev allt mer framgångsrika med In Vitro Fertilisering (IVF), 

så kallad provrörsbefruktning vilket är en annan risk för att barnet föds för tidigt. Idag 

överlever cirka 80 % av de barn som väger under 1000gram. Det är ingen sjukdom i sig 

men det finns många problem med att vara för tidigt född på grund av att barnet inte är 

lämpat att vara i en miljö utanför mammans mage (Lindberg & Lagercrantz, 2007). 

 

Det för tidigt födda barnets största svårighet är att bevara sin kroppstemperatur vilket gör 

att barnet måste ligga i en kuvös med både fukt och värme. På detta sätt eftersträvar man 

en miljö som liknar mammans livmoder genom att vårda barnet enligt Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Även fullgångna 

barn kan behöva kuvösvård men då med fördel en öppen kuvös då de annars kan bli för 

varma i en sluten kuvös.  (Lindberg & Lagercrantz, 2007).Studier visar dock till att det 

optimala sättet att bevara kroppstemperaturen är att hålla barnet naket mot sitt bröst, så 

kallad hud-mot-hud, något som också gynnar tidig amning (Bystrova, Matthiesen, 

Vorontsov, Widström, Ransjö-Arvidson & Uvnäs-Moberg, 2007).  

 

 

En vanlig inläggningsorsak i kombination med att barnet är för tidigt född är Infantile 

respiratory distress syndrom (RDS). Den viktigaste orsaken är omognad av lungorna det så 

kallade surfaktansystemet och ju tidigare barnet är fött desto större är risken för att RDS 

ska utvecklas. Det är fördelaktigt att börja med nasal Continuous Poitive Airway Pressure  

(CPAP)- behandling i ett tidigt skede. CPAP-behandling är ett hjälpmedel för andningen 

som bygger på att barnet spontanandas mot ett kontinuerligt gasflöde med ett motstånd 

genom ”näspiggar” eller nasal mask. Syrgasmängden regleras efter vilket behov barnet har 

(Paoli, Morley & Davis, 2003).  

VIEW 
Sjuka nyfödda barn kan behöva en ventrikelsond då de kanske inte klarar att få i sig mat 

själva eller att mag-tarmkanalen behöver avlastning pga. sjukdom. Det för tidigt födda 

barnets tarmar och magsäck är omogna vilket leder till att det har svårigheter med att 

tömma tarmen och att ta upp näringsämnen. Då det viktigaste målorganet är hjärnan är det 

därför av största betydelse med tidig nutrition, vilket annars kan ge livslånga skadeeffekter. 

I första hand ska det nyfödda barnet få mammans bröstmjölk men vid brist på det ges 

modersmjölkersättning. Enteral nutrition (via mag-tarmkanalen) är grundprincipen för 

uppfödning av barnet och parental (via blodet) nutrition kan ges som ett komplement 

(Kalhan, Prentice & Yajnik, 2009).  

 

Av alla nyfödda barn förekommer det hjärtfel hos 0.8 % av barnen. Vad som är orsaken är 

i många fall okänt. Ett karakteristiskt dilemma för de för tidigt födda barnen är att deras 

hjärta inte är fullt utvecklat och inte växt klart. Detta innebär att barnet har en öppet 

stående ductus. Denna port i hjärtat sluter sig när man föds efter fullgången tid, om den 

inte gör det kan det leda till att barnet har svårt att syresätta sig själv och behöver ibland 

hjälp med att sluta den med läkemedel eller kirurgiskt ingrepp (Lindberg & Lagercrantz, 

2007). 

 

Ett relativt vanligt problem hos nyfödda barn är hypoglykemi. De för tidigt födda barnen 

drabbas oftare, men även tillväxthämmade barn och barn till mödrar med diabetes mellitus. 

Det är angeläget att behandla då det vid långdragen och allvarlig hypoglykemi annars kan 
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leda till bestående hjärnskador. Genom tidig tillmatning och glukostillförsel kan 

hypoglykemi förhindras (Lagercratz et. al. 2009). 

 

Att ta hand om ett sjukt nyfött barn ställer höga krav och innebär ett stort ansvar för 

personalen inom neonatalvården. Vid omhändertagandet av det nyfödda barnet ska det 

finnas särskild akututrustning som kontrolleras inför förlossningen. Utrustningen består av 

hjälpmedel i form av farmaka och teknisk apparatur som brukas vid olika akuta tillstånd. 

Noggrann både klinisk och monitorerad övervakning är av största betydelse för barnets 

hälsa och överlevnad. Kontroller av barnets andningsfrekvens, saturation, puls och 

blodgaser registreras och övervakningen noteras på observationslistor och i journal 

(Lagercratz et. al. 2009). 

 

På neonatalavdelningen är det viktigt med goda hygienrutiner pga. att nyfödda sjuka barn 

och för tidigt födda barn är mycket känsliga för infektioner. Noggrann handhygien, 

handsprit och patientbundna skyddsrockar är åtgärder som förhindrar smitta att spridas. En 

grogrund för bakterieväxt är den fuktiga kuvösen så rengöring sker dagligen. Leksaker och 

gosedjur bör inte placeras inne i kuvösen. Det bör finnas lokala PM angående 

hygienrutiner på varje neonatalavdelning (Lagercratz et. al. 2009). 

Neonatal omvårdnad 

Neonatal omvårdnad är svårt att definiera utifrån ett teoretiskt perspektiv. I praktisk 

mening innefattar sjuksköterskans ansvars- och arbetsområdet i klinisk verksamhet vilket 

utgör den kvalificerade omvårdnaden. För att utöva den krävs det att man besitter 

kvalificerad kunskap, inte bara i omvårdnad utan även medicinsk och pedagogisk kunskap 

där man tänker utifrån ett helhetsperspektiv. För att kunna utöva god omvårdnad bör den 

baseras på att en relation byggs upp mellan vårdaren, barnet och dess föräldrar. 

Naturligtvis har upprätthållande av livsnödvändiga funktioner högsta prioritet där 

omvårdnaden bör kännetecknas av en riskförebyggande funktion. Anpassad och adekvat 

omvårdnad är viktigt och ger bra förutsättningar för normal utveckling. Omvårdnadsarbetet 

kretsar mycket kring uppfödning och amning då tillväxten är ett primärt mål för det 

nyfödda barnet.  

Det är en oerhörd stress och oro över att få ett barn som måste vårdas på sjukhus. Som 

barnsjuksköterskor är vi i en stark position i att kunna påverka föräldrars möjlighet att 

hantera sin situation. Det är en huvuduppgift för oss att stödja barnets föräldrar för att på så 

vis bidra till att kontakten mellan dem och deras barn etableras. Det krävs också ökad 

kunskap om hur barnets tillstånd kan bedömas, för att stödja barnets välbefinnande, vilket 

arbetas efter i NIDCAP-modellen (Rowe & Jones, 2007). 

Familjecentrerad vård enligt NIDCAP 

NIDCAP är ett interventionsprogram som går ut på upprepade observationer av det 

underburna barnet under nyföddhetsperioden. Syftet ät att ge anpassad stimulering under 

barnets första tid i livet där huvudkomponenten är att stödja barnets neurologiska mognad 

och utveckling. Efter varje observation följer en skriftlig rapport som redogör för barnets 

beteende och sammanfattar dess möjligheter, dess känslighet och sjukdomshistoria. 

NIDCAP är ett familjecentrerat och utvecklingsstödjande program och betonar att 

relationen mellan barnet och föräldern är mycket viktig för barnets utveckling. Utifrån 

observationerna görs rekommendationer till barnets föräldrar och berörd vårdpersonal så 
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att vård och vårdmiljö kan anpassas efter barnets tolerans för stimuli med att ta hänsyn till 

barnets medicinska tillstånd. Forskningen visar till flera positiva effekter både på kort och 

lång sikt. Bland annat sågs det att barnen behöver kortare tid med andningsstöd, sänkt 

frekvens av lungkomplikationer, de ökade i vikt snabbare och de åt på egen hand i ett 

tidigare skede.  Vilket i sin tur leder till kortare vårdtid och lägre ålder vid utskrivning 

(Wallin & Eriksson, 2006). 

 

Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för yttre stimuli såsom ljus, ljud och smärta. 

Med hänsyn till det anpassas vården så barnen inte blir lika störda. Åtgärder som 

exempelvis att bädda ett stabilt ”näste” i kuvösen för att kroppen ska få det stöd den behöver, 

”ljuddämpa” med kuvöstäcken, minska ljuset i salen samt att grundligt planera de vårdåtgärder som 

är nödvändiga så att man låter barnet få långa perioder av ostörd vila för att spara krafter till att 

hålla jämn syrsättning och hjärtverksamhet samt till god tillväxt. Ögonen bör vara övertäckta 

med en liten tyglapp och hud kontakt med sin mor eller far är mycket betydelsefull. 

Forskning har visat att arbeta efter NIDCAP  leder till en bättre vård av det för tidigt födda 

barnet och barnen är yngre när de skrivs ut, vilket visar till kortare vårdtider (Smith, 2007) 

 

I dagens barnsjukvård planeras det utifrån synsättet samvård. Det innebär att skapa 

möjligheter för att hela familjen ska ha en gemensam mötesplats med ex lekmöjligheter för 

syskon. Båda föräldrarnas delaktighet i vården är viktig vilket i dag är en möjlighet på de 

flesta sjukhus. De får information fortlöpande och stöd från vårdpersonal på ett bättre sätt 

när de kan bo på avdelningen eller i närheten. Att ha föräldrarna i närheten gör det lättare 

att ge stöd i anknytningsprocessen och det minskar oron. Detta är den första viktiga delen i 

familjecentrerad vårdmiljö (Wallin, 2001). 

 

Van der Paul, Maguire, Cessie, Wit, Walther & Bruil, (2007) ville undersöka om det var 

någon skillnad i föräldrars upplevelse av stress genom att ge implantera NIDCAP i den 

utvecklingsstödjande omvårdnaden. En grupp föräldrar (n=133) vårdade sitt barn enligt 

enbart utvecklingsstödjande omvårdnad, den andra gruppen av föräldrar (n=150) vårdade 

sitt barn på samma sätt men med NIDCAP som ett extra stöd. Föräldrarna fick svara på 

frågor efter en vecka på avdelningen och två veckor efter barnets födelse. I resultatet såg 

det ingen signifikant skillnad i minskad stress hos föräldrarna i någon av grupperna 

däremot visades det till att skillnaden i mellan mamman och pappans grader av stress var 

mindre i gruppen där man arbetade efter NIDCAP modellen. 

 

Att föräldrar känner stress i en sådan situation som att få ett barn som vårdas på 

neonatalavdelning är inte ovanligt och tidigare forskning visar till att sjuksköteskans och 

hennes omvårdnadsåtgärder har en stor betydelse för att minska den stressen (Turan, 

Basbakkal & Ozbek, 2008).  

Känguruvård 

Kängurumetoden praktiserades redan för 25 år sedan i Columbia och utvecklades som ett 

alternativ till kuvösvård. Metoden innebär att barnet bärs i upprätt ställning, hud-mot-hud 

mot förälderns bröst under stora delar av dygnet. Hud mot hudkontakt påverkar barnets 

känslomässiga reglering och underlättar kontakten och anknytningen mellan barn och 

mamma. Rummet bör vara varmt, ljudet ska vara dämpat och ljuset ska kunna regleras så 

att det inte stör barnet.  
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Forskning har visat att metoden medför ett flertal både kortvariga och långvariga positiva 

effekter på barnets hälsa och välbefinnande, bland annat till en bättre temperaturreglering 

hos barnet. Det har också påvisats en minskning av mortaliteten pga. minskat antal 

infektioner. Andra positiva effekter såsom bättre tillväxt pga. att barnet ammar tidigare och 

är bättre syresatt leder till att de kan åka hem tidigare än beräknat ”Att sitta känguru” 

introducerades i Sverige under 1980-talet och tillämpas i dag på de flesta 

neonatalavdelningar i Skandinavien. Metoden används dock på olika sätt som t ex bara en 

mysig stund med barnet till en vedertagen omvårdnadsåtgärd som ska planeras och 

dokumenteras. Det är viktigt att få båda föräldrarna förstå vikten av metoden och är aktivt 

delaktiga, både för dem själva och för barnet (Smith, 2007).  

Anknytningsprocessen 

”I Nationalencyklopedin definieras anknytning som att stå i förbindelse med någon större 

helhet” (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm, Mothander, 2006 s. 13).  

Anknytningsteorins förgrundsfigurer John Bowlby och Mary Ainsworth samarbetade 

under många år och la grunden till och utvecklade anknytningsteorin till vad den är i dag.  

Det viktiga är inte vem barnet knyter an till utan att det verkligen finns någon att skapa en 

anknytning till. En av teorins byggstenar är begreppet trygg bas/säker hamn, vilket innebär 

att barnet använder sig av utvalda personer ex föräldern som en trygghet. För att kunna 

känna sig trygg i att utforska och lära sig förstå världen behöver barnet denna bas att utgå 

ifrån.  Det är barnets egna affekter som är drivkraften bakom detta beteende (Broberg et. 

al, 2006).  

 

Anknytning är en process som leder fram till ömsesidiga och känslomässiga band mellan 

barn och förälder och är det grundläggande skyddet för barnet mot både psykisk och 

fysiska påfrestningar och faror. Den tidiga anknytningen delas upp i två processer: 

moderns anknytning till barnet och barnets anknytning till modern. Dessa två processer är 

beroende av varandra men skiljer sig åt. Moderns anknytning startar redan under 

graviditeten och blir till när mor kan föreställa sig barnet. Barnets process startar vid 

födelsen och visar sig i form av ex. gråt för att aktivera beskydd. Försvarsprocessen är ett 

sätt för individen att kunna stänga av signaler som skulle kunna aktivera 

anknytningsbeteendet i en olämplig situation och är ett sätt att skydda individen: (Bowlby, 

1994).  

 

För att barnet skall kunna ha en trygg anknytning till sina föräldrar, krävs det 

huvudsakligen två saker: att föräldrarna ska reagera på barnets behov på ett riktigt sätt och 

tillräckligt snabbt, samt att föräldrarna gör så konsekvent. Det finns emellertid många 

faktorer som påverkar anknytningsprocessens utveckling och den form anknytningen får. 

T ex moderns beredskap för sitt föräldraskap, som i sin tur påverkas av faktorer från 

hennes egen barndom och uppväxt (Tiloksulchai, et al, 2002). Föräldrarnas egna 

anknytningsupplevelser spelar in i på deras förmåga att möta sitt barns känslomässiga 

behov (Solomon & George, 1996). Kontakt och anknytningsprocess kan påverkas då 

föräldrarna inte har möjlighet att närvara hela dygnet. Det är genom närhet, värme, dofter 

och hudkontakt så kallad känguruvård samspelet skapas (Broberg et.al, 2006).  

 

När ett barn vårdas på en neonatalavdelning blir kontakten ofta bruten och stör då 

anknytningsprocessen mellan föräldrarna och barnet. Syftet i en svensk studie var att 
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beskriva mammornas upplevelse av att ha sitt barn i neonatalvården. Tio mammor blev 

intervjuade en gång i en period från 6 månader till 6 år efter händelsen. En av 

inklusionskriterierna var att barnet skulle vara fött efter graviditetsvecka 37 dvs. ett 

fullgånget barn men orsaken till att barnen behövde vård var olika skäl. I resultatet 

framkom tre kategorier; känslan av medverkan, känslan av att höra till respektive att inte 

höra till och känslan av att närvara fysiskt. För att känna sig trygga och vara delaktiga i 

vården, var det viktigt för mammorna att de fick kontinuerlig information av personalen. 

Att vara närvarande så mycket som möjligt styrkte mamman i att känna sig som en bättre 

mor och bekräftade henne som en hel kvinna. Mammorna kunde också känna känslan av 

att inte duga. De menade att personalen var proffs och att de många gånger tog över vården 

av deras barn, även de sysslor som kunde utföras av mamman själv. Alla mammor som 

deltog i studien kom ihåg exakt när de första gången kände att barnet var deras eget. Det 

hände när de var ensamma med sitt barn på avdelningen och fritt fick gå ut med sitt barn 

eller den dagen när de blev utskrivna och var på väg hem. Detta resultat kan appliceras i 

vården och göra personalen mer medveten om att det är viktigt för mamman att känna sig 

delaktig i vården och styrka hennes roll som mor (Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 

2006). 

Stöd 

Begreppet stöd involverar föräldrars behov att få eget stöd, för att i sin tur kunna ge stöd 

till varandra för att klara av sin situation när deras barn vårdas på sjukhus. Det är viktigt 

med adekvat stöd till föräldrarna när barnet precis är fött eller strax efter. Oron hos 

föräldrarna gör att de frågar olika personalgrupper för att få insikt om framtid och vad som 

händer med deras barn. Föräldrarna upplever att det också är viktigt att någon i personalen 

tar sig tid att informera om läget och att de blir bekräftade och mötta som föräldrar till 

barnet trots att barnet är fött för tidigt eller blir inlagd på en neonatalavdelning av någon 

annan orsak. Många föräldrar påpekar att den första tidens präglas av förtroende eller icke 

förtroende för sjukvårdspersonalen vilket följer dem resten av vårdtiden. Åtskilliga 

neonatalavdelningar erbjuder familjen en kontakt grupp som består av olika 

personalkategorier som tillsammans ansvarar för att vården blir så bra som möjligt. Detta 

ska ge kontinuitet och minska missförstånd. Missförstånd leder ofta till förvirrade och 

ledsna föräldrar eller att personalen säger olika saker till familjen om t.ex. matning av 

barnet.   Det har visat sig att om sjukvårdspersonalen erbjuder föräldrarna trygghet och 

mycket stöd genom att visa och informera dem hur de ska sköta barnet, och om föräldrarna 

kan delta så mycket som möjligt i vården av barnet känner de sig mer trygga i den situation 

de befinner sig i. I dagens samhälle strävas det att arbeta så mycket som möjligt med att få 

barnet så tidigt som möjligt att bo med föräldrarna. Detta medför att föräldrarna lär känna 

sitt barn på ett bättre sätt och föräldrarna känner sig mer trygga när det är dags att åka hem 

(Ward, 2001). 

 

I en kvantitativ studie som genomfördes i Canada utvärderades det hur effektivt det var att 

använda ett program med kontaktföräldrar till andra föräldrar som hade fött ett barn som 

behövde vårdas på en neonatalavdelning. Sextio föräldrar deltog och 32 av dem ingick 

interventionsgruppen och resterande 28 ingick i kontrollgruppen utan att få en 

kontaktfamilj. Mätning av depression, ångest och stressfaktorer gjordes vid tre tillfällen 

med hjälp av tidigare utmätta skalor som inte framkom. Resultatet visade att efter fyra 
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veckor tyckte 87,5 % av föräldrarna i interventionsgruppen att kontaktfamiljen hade varit 

mycket hjälpsam och kände sig inte alls stressade över situationen vilket ledde till minskad 

oro. Efter 16 veckor ökade däremot behovet av socialt stöd i interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen vilket förklarades med att de var mer vana av att få stöd jämfört med 

kontrollgruppen. När de hade kontinuerlig hjälp och stöd från kontaktfamiljen minskade 

åter deras oro och de kände sig tryggare i situationen.  (Preyde & Ardal, 2003). 

Det finns ett flertal studier som undersöker föräldrars upplevelser av att ha vårdat sitt barn 

på en neonatalavdelning. I en studie, framkommer det att föräldrar till för tidigt födda barn 

behövde mer stöd än vad de får i dag. I undersökningen ingår 20 föräldrapar från mellersta 

Sverige. Den första tiden med barnet blev inte som föräldrarna hade tänkt sig och de var 

helt oförberedda på att bli föräldrar just då och präglades av den onaturliga starten. 

Mammorna hade ett stort behov att delta i vården, men att hon många gånger kände sig 

som en bifigur. Föräldrarna i studien kände sig ofta som en främling till sitt barn och det 

visades till ett exempel där mamman frågade sjuksköterskan om hon fick ”låna” sitt barn. 

Båda föräldrarna var enligt studien beroende av stöd från personalen för att känna sig 

trygga i rollen som föräldrar (Jackson, Ternestedt & Schollin, 2003).  

Bemötande 

Ett bra bemötande karakteriseras av att sjuksköterskan visar intresse, engagemang, 

medkänsla och har ett empatiskt förhållningssätt samt att man som sjuksköterska bygger 

upp en relation till patient och anhöriga. Som sjuksköterska ska man även visa ömsesidig 

förståelse, respekt, tillit, öppenhet och uppriktighet (SoS-rapport 1997:17).   

 

Ett bekräftat möte kan jämställas med ett lyckat bemötande. Detta leder till att mötet ska 

kunna ge förutsättningar för både vårdtagare och vårdpersonal att utvärdera vad det var 

som var bra i bemötandet. För att målet ska kunna förverkligas krävs att patienten är villig 

att medverka i ett möte. Vårdpersonal måste skapa förutsättningar som gör att familjen 

stärks och kan utvecklas för att så småningom kunna ta hand om sitt barn. Målet med gott 

bemötande är att skapa trygghet för familjer vars barn vårdas på avdelningen och genom 

kontinuitet och att utse en ansvarig vårdare eller sjuksköterska som tillsammans med 

familjen planerar inför kommande vård. Han menar också att få familjen delaktig i vården 

utifrån att barnet går i första hand och är en del av sin familj och att familjen är viktigaste 

personerna för barnet. Detta gör vi genom att ge familjen möjlighet att delta och besluta 

om sitt barns vård i den mån det går (Wallin, 2001). 

 

Croonas, (2003) avhandling beskriver vikten av att ge föräldrar eller patienten information 

och att vara tillmötesgående. Dessa komponenter utgör ett gott bemötande, vilket också 

innebär att engagera sig, samarbeta och vara delaktig samt att vara omhändertagande och 

att visa omsorg. Patienter och närstående kan kräva av vården att personalen har vilja och 

förmåga att medverka till att skapa en god relation. Personalens bemötande kan faktiskt 

sättas i direkt relation med hur kvaliteten inom hälso- och sjukvård upplevs. Dessutom 

anges att sjuksköterskan i dialog med patient och närstående ska ge stöd och vägledning 

för att möjliggöra maximal delaktighet i vård och behandling. Samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten bör vara i fokus när man arbetar med omvårdnad. Eftersom 

barnen inte kan förstå vidden av sin sjukdom, behandling och omvårdnad, får föräldrarna i 

detta fall inkluderas i patientbegreppet vilket är de mest lämpliga. 
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I Canada intervjuades 16 pappor till svårt sjuka prematurbarn som hade vårdats på 

neonatalavdelningen i mer än 30 dagar. De tillfrågades om hur det kändes i samarbetet 

med personalen i vården kring deras barn. Om de fick bra information och generellt om 

upplevelsen att ha sitt barn på en neonatalavdelning. Inom neonatalavdelningen upplevde 

ibland föräldrar ett glapp mellan förhållandet till sitt barn och även till vårdpersonalen. Ett 

större missnöje kunde uppstå inom omvårdnaden vilket ledde till sämre välbefinnande hos 

föräldrar. Genom tidigare forskning uppmärksammas vissa negativa synpunkter som 

föräldrar har framfört är ibland att de inte känt sig bekräftade i bemötandet av 

vårdpersonalen. De hade heller inte känt sig sedda, lyssnade på eller respekterade i alla 

omvårdnadssituationer. Vårdpersonalens brist på enhetlig information och undervisning 

medförde brist på tillförlitlighet och kontinuitet inom vården vilket ledde till oro hos 

föräldrar gentemot vårdpersonal (Van Riper, 2001). 

Pappans upplevelser 

Att bli pappa innebär stora förändringar, särskilt när man får sitt första barn. Det är 

omvälvande och kan upplevas som en stor utmaning. Även om man förlorar sitt barn är 

man pappa för resten av livet. Relationen påverkas till den blivande mamman på flera plan. 

Att börja se sig själv som pappa kan vara en blandning känslor av engagemang och 

förpliktelser, att känna behov av att resonera om ansvarstagande, att utveckla och bevara 

relationer, att bevara familjeintegriteten, att kunna utföra aktiviteter (Goodman, 2005). 

 

Mäns upplevelse av att vara pappa under den första tiden efter förlossningen när deras barn 

fötts för tidigt beror mycket på vilken känsla av kontroll de har över situationen. Det är 

vanligt att pappan känner sig olyckligare om han upplever oro, stress och hjälplöshet. En 

man som upplever att han har stöd, trygghet och känner sig lycklig i sina närmaste 

relationer kan lättare hantera ovana situationer (Clinton & Kelber, 1999).  

 

I dagens samhälle ser vi en stor förändring i att pappor är mer engagerade i sina barns 

omvårdnad. Trots det är det fortfarande övervägande mammor som har huvudansvaret och 

pappan utnyttjar inte mer än cirka 20 % av föräldraledigheten. Det är viktigt att pappan är 

delaktig i graviditeten och stödjer mamman i förlossningsarbetet både för sin egen, 

mammans och för barnets skull. Till skillnad från förr är nu 95 % av de blivande papporna 

med vid en förlossning vilket är en radikal förändringar. Ofta tror man att pappan till 

barnet kommer in i bilden först i ett sent skede men han reagerar ofta känslomässigt redan 

då han får beskedet att han ska bli pappa. Forskning har visat att ju tidigare en pappa blir 

involverad i graviditeten desto större är sannolikheten att han blir en engagerad förälder. I 

många andra kulturer ta pappan hand om sin son men får han en dotter tar mamman hand 

om henne och i 20 % av de kulturerna får inte mannen närvara vid förlossningen. En av 

fem blivande pappor får uppleva en egen graviditet genom att de ökar i vikt, får tandvärk, 

illamående och huvudvärk. Detta är vanligt pga. deras oro inför förlossningen. Dessa 

fenomen pratas det sällan om. Det är inte enbart oro inför förlossningen som drabbar 

pappan utan han behöver också ställa sig in på en helt ny roll i livet. Även en ny relation 

till sin fru eller sambo och funderingar om hon kommer att förändra sig eller inte även 

tankar om vem barnet kommer att likna och vilken vardag de kommer att få. Det har visat 

sig att pappor inte alls upplever samma upplevelser som sin hustru eller sambo om 

graviditeten och förlossningen och livet efter. Det har diskuterats mycket om bandet 

mellan barn och föräldrar när man får ett för tidigt fött barn inom föräldrapsykologin. Med 
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detta menar man vilken anknytning man har till sitt barn, Det är viktigt att båda föräldrarna 

knyter an till sitt barn redan vid förlossningen. Ibland kan det vara så att mamman till 

barnet inte har möjlighet att etablera kontakt i ett tidigt skede pga. exempelvis behov av 

egenvård. Studier har visat att vem som barnet knyter an till allra först inte har någon större 

betydelse, utan det väsentliga är att barnet har någon att knyta an till.  Det vill säga att det 

är lika lämpligt med pappa som med mamma då barnets behov av tidig anknytning är 

viktig att ta hänsyn till. (Hwang & Nilsson 2003). 

 

En studie visade i resultatet att pappan hade en känsla av utanförskap och att inte närvara 

mentalt utan bara fysiskt. De kände sig utanför och agerade mer eller mindre som en av 

personalen och kände sig inte som en nybliven pappa. Precis som mamman hade även den 

nyblivna pappan ett behov av närhet och fysiskkontakt med sitt nyfödda barn. De ville 

gärna delta i vården på neonatalavdelningen men upplevde att det var svårt och fick en 

känsla av att bara stå bredvid och titta på (Lundqvist, Hellström-Westats & Hallström, 

2007). 

Problemformulering 

När ett barn föds för tidigt avbryts den normala omställningsprocessen i att bli föräldrar 

abrupt. Föräldrarna är självklart oroliga över barnets hälsa och måste klara av den stress 

som det innebär att barnet vårdas på en intensivvårdsavdelning. Då det i dag strävas efter 

att arbeta utifrån utvecklingsstödjande familjecentrerad vård är det viktigt att se till hur 

båda föräldrarna upplever situationen när deras barn vårdas på neonatalavdelning. Tidigare 

forskning inriktar dock mest på mammans upplevelser och få studier är gjorda utifrån 

pappans perspektiv. 

Det är därför angeläget att försöka beskriva även pappans upplevelse som kan leda till att 

ytterligare förbättra vården av ett för tidigt fött barn. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva pappans upplevelser av att vårda sitt barn på en 

neonatalavdelning. 

METOD 

Utifrån den frågeställning vi har valt utgår studien från en kvalitativ metod vilket innebär 

att försöka karaktärisera och finna kvalitén, i det vi avser att undersöka. Kvalitativ 

forskning strävar efter en förståelse i ett visst problemområde och fokuseras på helheten 

(holism) där sammanhanget har stor betydelse. En kvalitativ ansats kännetecknas av att 

inriktningen är mer på ord än siffror och tonvikten läggs på förståelse av den sociala 

verkligheten. Forskaren är det främsta instrumentet och växlar mellan distans och närhet 

till skillnad från den kvantitativa forskningen då forskaren ställer sig utanför objektet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

Vid kvalitativ forskning är viktigt att ta hänsyn till vissa kvalitetskriterier som trovärdighet, 

tillförlitighet, pålitlighet och överförbarhet. Metoden kännetecknas av att ”sanningen” 

finns i betraktarens ögon där omvärlden ses som sammanhängande helhet, 

kontextberoende, konstruerat och subjektiv. Forskaren i den kvalitativa ansatsen växlar 
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mellan närhet och distans när objektet betraktas, till skillnad från den kvantitativa ansatsen 

där forskaren stävar efter att ställa sig utanför och betrakta objektet i miljön (Kvale, 1997). 

Urval och datainsamling 

Först gjordes en förfrågan till barnklinikens verksamhetschef om författarnas syfte med 

studien. Med hjälp av en barnsjuksköterska valdes 8 intressenter ut som blev tillfrågade om 

att delta, varav en avböjde.  Därefter kontaktades papporna via telefon för att bestämma 

tidpunkten för intervjun. Papporna fick skriftlig och muntlig information om studien och 

om att alla handlingar var konfidentiella. De fick ge sitt skriftliga samtycke genom att fylla 

i en blankett. Sju pappor intervjuades, de var mellan 30-50 år, där inklusionskriterierna var 

att de skulle ha vårdat sitt barn på en neonatalavdelning i minst tre dygn. Barnen var födda 

i graviditetsvecka 27 tom 42 där orsaken till barnets behov av vård varierade. För sex 

pappor var detta deras första barn och en pappa hade ett barn sedan tidigare. Papporna 

intervjuades när barnen var mellan sex månader och upp till att de hade fyllt två år. De 

intervjuades i egen hemmiljö där samtliga fick frågan ”Hur upplevde du att vårda ditt barn 

på en neonatalavdelning”?  Vid behov ställdes frågor med förtydligande karaktär som t ex 

”Vad hände sen”? ”Berätta mer”, ”Hur kändes det”? Intervjuerna som var individuella, 

varade i 30-60 minuter och spelades in på band. 

Narrativa intervjuer innebär att intervjupersonen får berätta fritt om sina erfarenheter och 

upplevelser av det som studeras. Forskaren blir medskapare till texten genom att stimulera 

till berättandet. Metoden används för att dra slutsatser av innehållet utifrån t ex en intervju 

för att få förståelse för människors upplevelse och handlingar i specifika situationer. 

Forskaren är det främsta instrumentet och analysen och redovisningen sker med ord 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Den induktiva proceduren vid kvalitativa intervjuer 

går ut på att utveckla idéer och hypoteser. Istället för att, som vid den deduktiva processen, 

pröva alternativt verifiera redan uppställda hypoteser (Kvale, 1997). 

Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys valdes som metod i syftet att skaffa sig kunskap och 

förståelse för det fenomen som undersökts. Analysen är en forskningsmetod som tillämpas 

på människors talande och skrivna berättelser och fokuserar på mänsklig kommunikation 

vilket är en lämplig metod för att få fram beskrivningar av pappans upplevelse (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2008). Innehållsanalys anses vara en teorilös metod och har ingen 

direkt avgränsning för vad man intresserar sig för. Metoden utvecklades för att användas 

till att hantera en stor mängd data är applicerbar på olika texter och används framförallt 

inom vårdvetenskap, humanvetenskap och beteendevetenskapen. Tolkningen av texterna 

kan ske på olika nivåer och används inom olika forskningsområden. Ansatsen kan var både 

induktiv och deduktiv. En induktiv ansats innebär en objektiv analys av texter, det vill säga 

att den utgår från empirin och utifrån denna görs ett försök på att hitta nya teorier. Det kan 

vara baserat på hur människor upplever en särskild situation som exempel hur det är att 

leva med kronisk sjukdom Deduktiv ansats innebär att det arbetas utifrån en särskild mall, 

teori eller modell.  Resultatet vid innehållsanalys kan bli en beskrivning av vad som har 

urskiljts och svaret som framkommer är det som valts att studeras. Naturligtvis kan det inte 

hävdas att det som kommer fram är det enda sättet att beskriva företeelsen, men om 

resultatet blir lyckat, finns sannolikt en viss generaliserbarhet, d.v.s. det har fångat något 

som är så pass universellt att det även är av intresse utanför den undersökta gruppen. 

Innehållsanalysen inriktar sig på att tolka texter som kan förekomma på olika nivåer som 
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gör att man kan använda metoden inom olika forskningsområden (Graneheim & Lundman, 

2003). 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in på band som transkriberades. Texterna blev sedan föremål för 

analys som författarna genomförde. Data har bearbetats enligt Graneheim & Lundman 

(2003). 

Intervjuerna som transkriberats blev en enskild text med ett unikt innehåll. 

Transkriberingen av de sju intervjuerna resulterade i 20 sidor material. Vid utskriften, 

försökte vi i möjligaste mån hålla oss så nära talspråket som möjligt. Pauser, suckar och 

hummande skrevs in och ingen grammatik rättades. Författarna läste förutsättningslöst 

seden ordagrant utskrivna texten flertalet gånger var för sig och sedan tillsammans för att 

få en helhetsuppfattning. Därefter har meningsbärande enheter identifierats genom 

understrykningar i texten. Avgörande för vilka meningsenheter som plockades ut var att de 

besvarade studiens syfte. Steg två var att meningsenheterna förkortades och kondenserades 

men utan att förlora sin betydelse. Därefter granskades meningsenheterna för att få fram 

olika koder som skulle beskriva den kondenserade meningsenheten. Författarna kodade de 

sju intervjuerna var för sig, därefter resonerades och jämfördes kodningen tillsammans, 

dels för att försäkra oss om att kodningen var korrekt och att den stämde med den 

meningsbärande texten. Det manifesta innehållet av koderna granskades och indelades 

efter likheter och skillnader. Under analysen växte det fram subkategorier och kategorier 

där benämningen utgjordes av det som framstod tydligast i kondenseringarna och koderna. 

Enligt Krippendorff, (2004) bör kategorier vara uttömmande där inga data ska falla mellan 

två kategorier, något som kan vara mycket svårt när människors upplevelser analyseras. 

Ofta hör människans upplevelser samman och kan passa in på flera kategorier. Viktigt är 

att benämningen på en kategori svarar på frågan ”Vad”? och återger och beskriver 

innehållet. För att sammanbinda innehållet kan teman skapas, vilket Polit och Beck, (2006) 

definierar som ”den röda tråden” av mening och återkommer i kategori efter kategori. 

Författarna har i denna analys valt att stanna vid skapandet av kategorier, något som gör att 

det håller något lägre abstraktionsnivå, men på grund av för lite tid var inte detta möjligt. 

Etiska aspekter 

Författarna har valt att utgå i från de forskningsetniska principerna i Helsingfors- 

deklarationen, (1996) inom det aktuella området. Detta för att få kännedom och att 

fördjupa oss i ämnet. Syftet med vår studie var att få en ökad kunskap om pappans 

upplevelse att vårda sitt barn på en neonatalavdelning. Som forskare måste man alltid ta 

ställning till de etiska övervägandena. Det är också viktigt att forskning bedrivs i syfte att 

för utveckla kunskapen om omvårdnad för att kunna göra vården bättre. Som forskare bör 

man vara väl medveten om det alltid finns risker med att göra en studie och att det kan 

dyka upp känslor som inte är bearbetade som kan påverka situationen. 

  

Enligt Helsingforsdeklarationen, (1996) bör information till deltagarna i studien vara saklig 

och lätt att förstå. De ska ha vetskap om att deras deltagande är helt och hållet frivilligt och 

att de har alla själva valt att medverka. Verksamhetschefen inom Barn och 

ungdomskliniken och papporna fick skriftlig (bilaga 1) samt muntlig information om syftet 

med studien. De ska vara upplysta om att deras personuppgifter och data behandlas 

fullständigt konfidentiellt. Alla uppgifter har avidentifierats så att de personer vi intervjuat 
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inte kan identifieras av utomstående människor. Deltagarna i studien får inte utsättas för 

obehagliga situationer eller ta skada av intervjuerna.  De ska även kunna avbryta sin 

medverkan när de vill och vara väl informerade om detta utan att behöva förklara varför. 

Material som band och utskrivna intervjuer har vi bevarat så obehöriga inte haft tillgång till 

dessa och ska förstöras efter godkännande av studie. Vi berättade åter när vi började 

intervjun vad vårt syfte med det insamlade materialet var till. Enbart Handledare och 

författarna har haft tillgång till materialet av intervjuerna. 

RESULTAT 

Neonatalavdelningen där papporna hade vårdat sina barn är en avdelning med 13 

vårdplatser varav fyra stycken är familjerum. Personalen arbetade enligt NIDCAP och 

vården planerades utifrån varje enskilt barns behov. Bearbetningen av intervjuerna 

resulterade i tre kategorier med sju underkategorier vilka namngavs efter dess innehåll, 

figur 1. Eftersom materialet är hämtat från ett relativt begränsat antal intervjuer har, av 

hänsyn till de intervjuade, ett val gjorts att inte ange från vem av de intervjuade ett visst 

citat är hämtat. Fanns det flera citat som beskrev samma sak har de mest talande valts ut. 

För att styrka resultatet har flera citat med likartat innehåll samlats under tillhörande 

kategori. Kategorierna kommer nedan att gås igenom och redogöra för vad som 

observerats i materialet.  
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    Känna närhet. 

 
Känna sig delaktig 

 

 

 

                                                  

 

Känna sig splittrad.  

 

Känna oro för mor och barn. 

 

 

 

 

 

     
   Behov av stöd och information 

     Betydelsen av att vara förberedd. 

     Betydelsen av ett gott bemötande. 

 

 

 

 
Figur 1 Sammanställning av kategorier och underkategorier. 
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Vilja skapa anknytning till sitt barn  

Känna närhet  

Att ligga hud mot hud, kängurumetoden var något papporna upplevde som något positivt. 

Personalen poängterade hur viktigt det var för barnet ur flera aspekter, något som papporna 

tog till sig och gjorde så ofta det fanns tillfälle. Pappor menade att det var en ”mysstund” 

att sitta med barnet naket på bröstet och satt med barnet så ofta de fick tillfälle. 

 

Dom sa det behövdes ganska mycket hud….närkontakt… 

så jag låg där med gossen timme efter timme… 

 

Viktigt att ha dom här …den här kroppskontakten dom 

har sett att… mår bättre när dom har nära hudkontakt. 

 

Han låg på mig första tiden ..det var himla mysigt..det var  

en upplevelse i sig ….hade honom på bröstet det var något  

speciellt. 

 

I början upplevde papporna det som lite skrämmande med alla slangar och sladdar som satt 

fast på barnet. De ansåg det som lite krångligt att ta upp barnet och kände sig osäkra med 

att sitta känguru. Men med hjälp från personalen gick det bra och de vande sig relativt 

snabbt. De ville vara på avdelningen så mycket som möjligt och hade det varit möjligt så 

gärna dygnet runt. De önskade att det inte skulle vara så mycket spring mellan 

avdelningen, patienthotellet och hemmet utan att det i skulle finnas rum att vara 

tillsammans för hela familjen på ett enda ställe. 

 

 Var där så mycket som möjligt. Tyckte nog att det kunde 

 ligga lite närmre varann… Det kanske vore en sak… låta 

 familjen ligga kvar i något rum… man ville ju vara nära 

henne. 

      

   Jag tyckte faktisk det var bra men visst var det jobbigt 

 när man inte fick ligga kvar men man måste ju lita på 

 personalen det är ju deras jobb det är vad de är till för. 

 

 

Då mamman vårdades på en annan avdelning var det papporna som blev huvudfiguren i 

den första kontakten med barnet. De hade känslan av att de fått en tätare relation med sitt 

barn och tror att det beror på de första dygnen de tillbringade tillsammans, då mamman 

inte hade möjlighet att närvara. 

 

I några fall där barnet fick så kallad lättvård kunde föräldrarna och barnet vistas på ett 

familjerum vilket upplevdes som mycket positivt. Både ha närhet till vårdpersonal men 

också tillbringa tiden tillsammans med mor och barn. Papporna accepterade det faktum att 

det inte fanns rum för hela familjen, men för några kändes det oerhört frustrerande att 

behöva lämna sin familj. 
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Det var katastrof att inte hela familjen fick plats på 

avdelningen” 

 

Flera kom med förslaget om att det skulle behövts en större avdelning med plats för hela 

familjen.  

Känna sig delaktig  

Då barnet vårdas på en neonatalavdelning har de ofta sond, cpap och ligger uppkopplat till 

en övervakningsenhet. Papporna var väl införstådda med att de själva skulle utföra en stor 

del av vården kring sitt barn vilket i sig ansågs som positivt. Men all denna medicinska 

utrustning med sladdar och slangar kunde för en del pappor upplevas som skrämmande, 

besvärligt och lite stressande då de inte litade på sin egen förmåga.  

 

Man hann inte så mycket det var så mycket som skulle 

göras hela tiden och timmarna springer iväg och allting 

tar sån tid och man är så osäker på sig själv. 

 

Papporna menade att det ställdes höga krav vilket i sig inte upplevdes som något negativt. 

De ansåg det var viktigt att vara där så mycket som möjligt för att lära sig vad som skulle 

göras. Det tekniska var det inte några problem med men känslan för att det var deras barn 

infann sig inte förrän långt senare, i några fall efter att de kommit hem. Att ta del av vården 

av sitt barn upplevdes mest som de utförde ett arbete.  

 

  Det ställdes ju ändå ganska höga krav på dig där… 

med sondmatning och vägning och allt skulle ske rätt tid … 

vi hade inte fått barn, vi var där och gjorde ett arbete…det 

var inte vårat barn förrän vi kom hem”. 

 

Trots att det var mycket att lära kände sig med tiden papporna sig trygga med den 

medicinska utrustningen, vilket gjorde att de fick mer ansvar och kunde aktivt delta i 

vården. Det var betydelsefullt att kunna vara delaktig i vården av sitt barn.  

  

Jag kände mig i alla fall delaktig i vården hela vägen  

eftersom jag var den som var med från början. 

 

Fick mer och mer ansvar… dom lämnade mer och mer 

på oss… det kändes väldigt bra . 

 

 

 

Känsla av otillräcklighet 

Känna sig splittrad  

Då det ofta kan bli en oväntad situation exempelvis ett  akut kejsarsnitt fokuseras det av 

naturliga skäl på barnet och mamman. I de fall som de båda behövt vård efter 
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förlossningen separeras familjen under några viktiga timmar. Vid ett sådant tillfälle kan 

ibland pappan stanna kvar på förlossningen för att få i sig lite mat. Detta är något som 

upplevdes på olika sätt av papporna.  De beskrev att det ”känns konstigt” och de fick då 

känslan av att bli lämnad någonstans mitt emellan sin partner och sitt barn eftersom de 

befann sig på olika ställen. Papporna fick känslan av att det var konstigt och jobbigt att 

sitta själv efter förlossningen, men trodde att det hade känts annorlunda om han hade haft 

någon att prata med undertiden.  

 

 

Så där satt vi i varsitt rum, det kändes väldigt konstigt, 

 jag vill ju vara på två ställen samtidigt, men det går ju inte 

Att vi blev särade på direkt från början, jättekonstigt! 

Helgalet! Man särar inte på en familj! 

 

Skumt att sitta själv. Hade varit bra om man hade någon 

att prata med. 

 

Att inte kunna sova kvar hos varken mamma och barn när de låg på olika avdelningar 

upplevdes också som oerhört ”tokigt system” Papporna uttryckte önskan om att få stanna 

hos antingen mor eller barn när de vårdades på olika avdelningar. Sängplats kunde inte 

erbjudas utan de skulle få övernatta sittande i en stol. Detta kändes inte som något 

alternativ utan de ville hellre åka hem för att få sova i sin egen säng för att orka med 

morgondagen.  

 

Så jag åkte faktiskt hem och sov några timmar. Ja det kändes 

fel så att det var inte sant, ja här åker jag från sjukhuset från 

dom två. Det var helt galet! 

 

Papporna hade också bra upplevelser av att lämna sjukhuset. De valde själva att åka hem 

för att sova då de hade fler barn att ta hand om men också för att vila upp sig och med det 

hämta nya krafter. 

 

Jätte bra att det fanns sjuksköterskor på natten så fick både jag 

och min fru fick sova för vi var helt slut. Så då var vi där på dagtid 

och var mycket piggare och kunde ta hand om honom.  

 

Även om de ville vara hos sin partner var inte detta möjligt när hon behövde egen vård på 

annan avdelning. För papporna kändes det trots separationen bra att hon kunde få hjälp och 

att fick sova ut. De menade att hon behövde det för att orka med att vara mamma. 

Känna oro för mor och barn 

Pappornas upplevelse av att vårda sitt barn påverkades till stor del av hur mamman och 

barnet mådde. Oron var störst hos de papporna efter förlossningen då mor och barn 

separerats och vårdades på varsina avdelningar. Även om de kände förtroende för 

personalen, ville de gärna finnas till hands för båda två. 

 

Vill ju kunna ta hand om både pojken och min fru så gott det går, 
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för det kände jag ju att det var min grej, jag hade varken förlöst 

något barn eller det var inget fel på mig. 

 

Kändes bra att ha honom men att lämna honom på natten för 

då visste jag att min fru fick sova och vila upp sig och att det 

fanns folk som tog hand om honom. Jag var aldrig rädd eller 

någonting och jag fick stort förtroende för sköterskorna och 

läkarna. 

 

På avdelningen gavs det information om att det var viktigt att barnet fick mammans mjölk 

och att hon behövde komma i gång med amningen. Barnet sondmatades med mammas 

mjölk och papporna upplevde att det blev mycket fokus på att hon hela tiden behövde 

pumpa. Papporna förstod att det var viktigt men kände sig ofta lite oroliga för att det inte 

skulle fungera. Det enda sättet de då kunde hjälpa till på var att ge sitt stöd. 

 

Försökte stötta så mycket som möjligt, så att hon skulle 

komma i gång med att bröstpumpas, för det var ingen lek 

det heller. 

 

Oron för barnet fanns där hela tiden och för hur det skulle gå. Oron var som mest i början 

då allt var nytt och främmande. Efterhand som tiden gick kände de sig trygga med 

personalen och hade stor tillit till deras professionalitet. 

 

I början hade hon lite andnings stillestånd också då men man 

märkte vad proffsiga sköterskorna var. 

Behov av att känna trygghet   

Behov av stöd och information  

Pappornas beskrev hur de oftast fick bra information och stöd av personalen. De fick bra 

svar på frågor i de flesta fall och hade stort förtroende för sjukvårdspersonalen. 

 

Behövde man fråga någonting så fanns dom ju där. 

Ni är änglar det sa jag. 

 

I de fall kuratorn fanns tillgänglig var det olika uppfattningar. De pappor som fått felaktig 

information, kände inte något stort förtroende utan ville själva ta reda på fakta. De utryckte 

en önskan om att kuratorn själv skulle ta kontakt för att erbjuda sin hjälp och inte behöva 

be om det.  

 

Ja..visst..finns det en kurator…,.ni måste se till att 

han kommer hit och att jag blir hjälpt …jag vet inte 

vad jag håller på med. 

Sköterskorna var snälla, men jag hade behövt mer stöd. 

 

Några andra pappor kände att de fick hjälp av kuratorn att ”sätta sig in i denna världen”. 



 18 

De fick hjälp med det praktiska som exempelvis att ta kontakt med försäkringskassan och 

fick information gällande regler kring att vårda sitt barn på sjukhus. Denna hjälp 

uppskattades mycket då de ville fokusera på att ta hand om sitt barn. 

 

Jag kände att jag fick stöd… allt var väldigt positivt, 

vi blev ju erbjudna kuratorshjälp och det var bra…. 

hon hjälpte ju oss. 

Vi blev informerade vilka regler som fanns av en kurator 

som vi pratade med. 

 

Papporna utryckte att de som oftast inte hade något behov av att prata med någon annan än 

sin egen familj i annat än att få svar på särskilda frågor. De ansåg att vårdpersonalen kunde 

bistå med den informationen och hade stort förtroende för dem. 

 

så lyssnade vi på personalen istället… personalen var  

väldigt bra på att förklara…olika nivå på det också 

men man fick ju förtroende för vissa. 

Betydelsen av att vara förberedd 

Att vara förberedd visade sig ha stor betydelse för hur pappornas upplevelse av att få ett 

sjukt nyfött barn. Några pappor beskrev att de tidigt hade fått besked om vad som skulle 

hända då det var ett planerat kejsarsnitt. De fick göra ett studiebesök på förlossningen och 

neonatalavdelningen där de fick närmare information om hur vården av deras nyfödda barn 

skulle se ut. 

 

Gjorde ett studiebesök på neonatalavdelningen, det 

skulle bli ett planerat kejsarsnitt vi fick väldigt bra 

information redan där och vi kände oss redan hemma 

på själva avdelningen”. 

 

Jag tror att vi fick en mjukstart i att vi var lite 

förberedda. 

Det bara flöt på liksom, just det här att vi hade fått 

varit där innan så vi visste vad som skulle hända,  

man var ju förberedd”. 

 

De pappor som inte varit i en sådan situation tidigare hade en annan åsikt. För någon var 

det en chockartad upplevelse av att inte vara förberedd. Även de pappor som var 

förberedda kunde tänka på hur det hade varit om de inte fått veta något innan.  

 

 Det är ju en sak om det kommer plötsligt och man bara 

 blir inslängd i alltihop, då kan det nog bli lite värre.  

Så upplevde inte jag det, utan jag var förberedd på det 

och jag var aldrig rädd . 

Skulle jag hamna där igen så skulle det kännas 

lite lättare situationen i sig. 
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Betydelsen av ett gott bemötande 

Papporna upplevde att de i stort sett fick ett gott bemötande och att vårdpersonalen var 

snälla och hjälpsamma. De pappor som var förberedda och hade besökt avdelningen innan 

förlossningen hade bara positiva erfarenheter. De kände värme från personalen och ansåg 

att det var viktigt då de befann sig i en känslomässig situation. Tryggheten att det alltid 

fanns någon att fråga värdesattes högt.  

 

Efter förlossningen fick jag följa med att se första  

vården, jag blev väldigt väl mottagen, de vet hur de 

ska hantera föräldrar”. 

 

Det var ju inte på nåt sätt att jag kände mig som en 

främmande fågel bara för att jag var pappa, jag togs 

på allvar och det betyder ju så oerhört mycket. 

 

 

Några andra pappor var av en annan åsikt och hade upplevelsen av att föräldrarna blev 

bortglömda och särskilt då papporna. De ansåg att sköterskorna var snälla och framförallt 

hjälpsamma men att de bara fokuserade på barnet. En del pappor nämnde inget specifikt 

om bemötandet, men kände stor tillit till personalens arbete. 

 

Det var som en liten fabrik, men det var väldigt trevligt, 

många sköterskor var jättesnälla och trevliga, men 

det behövdes något  mer kändes det som. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på pappans upplevelse av att vårda sitt barn på en 

neonatalavdelning. För att ta reda på detta valdes en kvalitativ forskning med en  

innehållsanalys som metod, vilket lämpade sig bäst för att dra slutsatser om innehållet i 

intervjuerna. För att få en större förståelse och fördjupa sig i pappans upplevelse 

fokuserade författarna sig enbart på en fråga med förtydligande frågor för att stimulera 

berättandet. Syftet var att papporna skulle få prata fritt utan att bli påverkade av 

intervjuarna. Enligt Granskär & Höglund- Nielsen, (2008) är det varken önskvärt eller 

tänkbart att forskaren ställer sig utanför vid de så kallade narrativa intervjuerna, vilket 

innebär att intervjupersonen berättar fritt om sina upplevelser. Forskaren blir medskapare 

till texten genom att stimulera berättandet.  

Öppenheten är den stora fördelen vid kvalitativa intervjuer. Vid ostrukturerade intervjuer 

finns ingen standardteknik eller specifika regler kring själva intervjun. Dock förekommer 

det standardval av metoder vid de olika stadierna vid undersökningen. Frågor som; Hur 

många intervjuer behövs? Hur ska intervjuerna analyseras?( Kvale, 1997). 

Författarna ser fördelen med att ställa en öppen fråga med att intervjupersonen inte 

hämmas av specifika frågor utan själva kan utveckla sitt berättande i den riktning de vill. 

Svagheter som författarna ser är svårigheter att hålla sig till ämnet i intervjuerna så att det 

svarar på syftet. Några pappor hade mycket lätt för att berätta fritt och vid något tillfälle 
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fick intervjuaren känslan av att det var ett behov hos papporna att berätta om hela 

upplevelsen kring situationen, vilket gjorde att det nästan blev ett terapeutiskt samtal. 

Andra hade det lite svårare och ville gärna ha mer specifika frågor. Det är viktigt att 

intervjuaren bygger upp en atmosfär så att den intervjuade känner sig trygg nog att prata 

fritt om sina upplevelser och känslor. Samtidigt ska det skapas en balans mellan 

kunskapssökandet och interaktionen mellan människan för att det inte ska utvecklas till att 

bli en terapeutisk situation (Kvale, 1997). 

 

En kvalitativ innehållsanalys valdes, vilket är en metod som används i 

omvårdnadsforskningen och fokuserar på att granska och tolka texter till exempel utskrifter 

av bandade intervjuer (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008).  

Eftersom pappornas berättelser grundade sig på en öppen fråga så blev texterna svåra att 

särskilda i meningsbärande enheter. Det i sin tur svårigheter för författarna att utveckla och 

namnge kategorier som kändes självklara. När arbetet påbörjades var det först tänkt att 

använda en enkät med flera specifika frågor av pappors upplevelse. Det hade möjligen 

varit mer tydligt i analysprocessen och kanske gett oss mer konkreta svar, men material av 

personlig karaktär hade kanske gått förlorat för att det inte finns utrymme för att ställa 

följdfrågor. Då det inte skulle finnas tid att genomföra denna metod valdes den bort. Ett 

annat val av metod eller mer ledande frågor under intervjun hade sannolikt inte gett något 

annat resultat men kanske blivit något mer detaljerat. Båda författarna har läst, bearbetat 

allt material och beskrivit analysarbetet noggrant. Analysarbetet har diskuterats 

tillsammans där det reflekterats över olika sätt att tolka texten, något om styrker 

tillförlitligheten enligt Lundman et al, (2008). 

Citatens funktion var att styrka resultatet och ge en mer noggrann översikt. Läsaren ges en 

möjlighet att själv bedöma giltigheten då det gjorts en tydlig beskrivning av resultatets 

framväxt. Kan resultatet användas i andra sammanhang? För att kunna ta ställning till 

överförbarheten har författarna försökt att ge en tydlig beskrivning av varje moment i 

studien Vi har varit extra uppmärksamma på materialet och har gått tillbaka till texten och 

analysen vid flera tillfällen så att inte författarnas förförståelse ska påverka 

tolkningsprocessen. (Lundman et al, 2008). 

 

Det är alltid saker som påverkar utfallet vilket aldrig kan förutses (Kvale, 1997). 

Intervjuerna av papporna ägde rum sex månader till två år efter att deras barn hade vårdats 

på neonatalavdelningen. Att minnas långt tid tillbaka kan vara svårt vilket kan inverka på 

resultatet då de inte har upplevelsen aktuell (Kvale, 1997). Skulle en kombination av 

kvalitativa intervjuer och kvantitativ enkät minska risken för systematiska fel i resultatet? 

beskrivning 

Författarna anser att syftet har uppnåtts och ger en bra bild av hur pappors upplevelse av att 

vårda sitt barn på en neonatalavdelning ser ut. 

Resultatdiskussion 

Den här studien visar att pappors upplevelse av att vårda sitt barn på en neonatalavdelning 

påverkas mycket av hur hela familjen har det. Deras önskan är att mor, far, barn och 

eventuellt syskon ska kunna vara tillsammans på avdelningen. Papporna känner sig 

splittrade av att behöva dela på sig när mamman behöver egen vård och barnet ligger på 

neonatalavdelningen. . Genom att få en större inblick i pappans upplevelse och förstå hur 

det är för dem anser författarna att sjuksköterskorna kan ge en bättre individuell vård 
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baserat på familjens behov. Tänkvärt var att det framkom att pappan tyckte att det var 

viktigt att få vara nära barnet och mamman och ville gärna ta ansvar för vården. Hwang & 

Nilsson, (2003) påstår att 95 % av de blivande papporna är med vid en förlossning vilket är 

en radikal förändring mot förr i tiden. Ofta tror man att även om pappan till barnet kommer 

in i bilden först i ett sent skede reagerar han ofta känslomässigt redan då beskedet ges om 

att han ska bli pappa. Forskning har visat att ju tidigare en pappa blir involverad i 

graviditeten desto större är sannolikheten att han blir en engagerad förälder. Jackson, 

Ternestedt & Schollin, (2003) gjorde en studie om föräldrar till för tidigt födda barn.  

resultatet  att papporna hade stor tillit till sjuksköterskorna och deras kompetens och hade 

därmed inte samma behov av att delta i vården som mammorna. Vår studie visade ett annat 

resultat där papporna hade ett stort behov av att delta i vården men att de många gånger 

upplevde att de gjorde ett arbete. De kände stort förtroende för sjukvårdspersonalen och 

deras kompetens men ville gärna lära sig att utföra de praktiska i vården omkring sitt barn. 

Författarna tror att som sjukvårdspersonal är det viktigt att vara lyhörd för hur papporna 

upplever att vårda sitt barn i ett tidigt skede. Har de tidigare erfarenheter av sjukvård? 

Positiva eller negativa upplevelser? Mycket kan påverka situationen och vi bör ha 

förståelse för att de kan känna sig stressade och osäkra och hjälpa dem på ett sätt så att 

vården av deras barn inte bara upplevs som ett arbete.  

 

Precis som mamman har även den nyblivna pappan ett behov av närhet och fysisk kontakt 

med sitt nyfödda barn. Det framkom i resultatet att papporna tyckte de hade mycket bra 

relation till sitt barn vilket de trodde berodde på att de var först med att vara nära sitt barn. 

Solomon & George, (1996) menade att föräldrarnas egna anknytningsupplevelser spelade 

in i på deras förmåga att möta sitt barns känslomässiga behov.  Kontakt och 

anknytningsprocess kan påverkas då föräldrarna inte har möjlighet att närvara hela dygnet. 

Författarna har genom sitt arbete som sjuksköterska sett hur tidig anknytning kan påverka 

barnet positivt i flera avseenden. Vårdpersonal bör därför uppmuntra föräldrar till att vara 

nära sitt barn i ett tidigt skede och så ofta som möjligt utan att för den skull pressa dem. 

Enligt Broberg et. al (2006) är det inte viktigt vem barnet knyter an till utan att det 

verkligen finns någon att skapa en anknytning till.  

 

I samband med ett akut snitt och då papporna inte var förberedda, framkom det även att de 

tyckte att det var frustrerande att vilja vara på flera ställen samtidigt. De ville vara hos 

mamman för de var oroliga för henne men de ville även vara hos barnet. De beskrev det  

som att vara någonstans mittemellan. De kände sig splittrade och hade ingen möjlighet att 

övernatta hos varken mor eller barn. Detta får olika reaktioner då det för vissa pappor var 

katastrof och för andra skönt att få åka hem att sova. De anser att det borde funnits plats för 

hela familjen på avdelningen. Enligt Nordisk Standard för Barn och Unga på Sjukhus 

(NOBAB) har barnet rätt till att ha en förälder eller annan närstående hos sig under hela 

sjukhusvistelsen. De ska också ha möjlighet att övernatta hos sitt barn (www.nobab.se). 

Utifrån hur övrig barnsjukvård ser ut i dag skulle det vara otänkbart att en förälder inte 

stannade hos sitt barn. Författarna anser att det är ett problem att det på vissa 

neonatalavdelningar inte finns möjlighet för familjen att vistas hela dygnet. Detta är ett 

bekymmer som bör tas på allvar och åtgärdas. 

 

Att känna oro för mor och barn påverkade hur pappan upplevde sin situation. De kände sig 

splittrade och ville finnas där för båda. I tidigare forskning visas det till hur pappor ofta 

åsidosätter sig själva och vill i första hand ta hand om sin fru och sitt barn. De vill vara 

http://www.nobab.se/
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starka och intar ofta den beskyddande rollen. Det är viktigt att ha kontroll över läget så att 

de inte missar något. Papporna kände ofta att de inte har kontroll över situationen när det 

skedde oväntade saker gällande mor och barn. De var ofta mer oroliga för mamman och 

kände det som att situationen var svårare för henne än för dem själva (Lundqvist, 

Hellström-Westats & Hallström, 2007). Det är lätt att sätta sig in i pappans känsla av oro. 

Han kan omöjligt vara på flera ställen samtidigt vilket skapar frustration. Åter styrker även 

denna del av resultatet att det finns ett behov av att familjen ska kunna vistas på samma 

ställe. Möjligen tar det inte bort pappornas oro men de kanske inte känner sig så splittrade 

och kan få känslan av att ha bättre kontroll över situationen. 

 

De pappor som var förberedda och visste att det skulle komma ett för tidigt fött barn 

mådde relativt bättre än för de som det kom som en chock för. De kände sig oftare oroliga 

och fick känslan av att de blev inslängda i något okänt. Papporna som var förberedda 

upplevde i stället att det fått en mjukstart då de redan visste vad som skulle hända efter att 

barnet blev fött. I en studie visade resultatet att pappor till det minsta och sjukaste barnet 

hade svårt att känna sig glada. Det var först efter att barnet mådde bättre som papporna 

kunna känna glädje över att ha blivit pappa (Jackson, Ternestedt & Schollin, 2003). 

Författarna såg att de pappor som hade gjort ett studiebesök på avdelningen ingav ett 

lugnare intryck och var mer nöjda med vården i stort. Eftersom det inte alltid är möjligt att 

förbereda sig inför att få ett barn som behöver specialistvård, bör vi ta i beaktning att i 

dessa fall vara extra tydlig med informationen. Papporna som inte var förberedda befann 

sig oftare i ett känslomässigt kaos och kanske inte alltid tog in den information som gavs 

när de kom till avdelningen första gången. Behövs det skapas rutiner för detta på 

avdelningen? Det är viktigt att vi är lyhörda och tänka på att alla inte ber om hjälp utan att 

den ska erbjudas vid behov.  

 

Det framkom också att sjukvårdspersonalen upplevdes som snäll, hjälpsam och kunde 

svara på frågor men hade inte riktigt tiden att sitta ner och prata om hur papporna i själva 

verket mådde. Papporna upplevde att föräldrarna blev bortglömda och särskilt papporna 

och att sjukvårdspersonalen bara fokuserade på barnet. Van Riper, (2001) 

uppmärksammade i sin forskning att föräldrar framförde att de inte känt sig bekräftade i 

bemötandet av vårdpersonalen. De hade även inte känt sig sedda, lyssnade på eller 

respekterade i alla omvårdnadssituationer. Vårdpersonalens brist på enhetlig information 

och undervisning hade medfört brist på tillförlitlighet och kontinuitet inom vården vilket 

leder till oro hos föräldrar gentemot vårdpersonal. Annan forskning visar till liknande 

resultat i att vårdpersonalen ”glömmer bort” föräldrarna och deras behov när de vårdar ett 

allvarligt sjukt barn (Jackson, Ternestedt & Schollin, 2003). Författarna egna reflektioner 

över pappornas upplevelse kan till stor del stämma överens med verkligheten. På en 

neonatalavdelning utövas intensivvård vilket innebär mycket teknisk utrustning och det 

krävs stort fokus på det sjuka barnet. I många fall kanske då föräldrarna glöms bort vilket 

vårdpersonalen bör ha i åtanke. Det är viktigt att ge kontinuerlig information och bemöta 

föräldrarna med respekt för ge ett gott stöd i deras situation. Även i Croonas, (2003) 

forskning bygger på att sjukvårdspersonalen bör ge ett gott bemötande som innebär att 

engagera sig, samarbeta, att vara omhändertagande och att visa omsorg.  
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Konklusion 

Författarna menar att pappornas upplevelser som helhet av att vårda sitt barn på en 

neonatalavdelning var bra.  Det fanns en önskan hos papporna att hela familjen ska ha 

möjlighet att få vara tillsammans på avdelningen. Ett intressant ämne att se närmare på, är 

det som papporna nämnde gällande upplevelsen redan vid förlossningen att de kände sig 

splittrade då de inte kunde vara på flera ställen samtidigt. Något som förstärktes då de inte 

var förberedda som exempelvis vid ett akut kejsarsnitt. Hur kan vi tillgodose föräldrarnas 

behov så att de upplever bra omvårdnad för hela familjen under hela vårdtiden. Det behövs 

mer forskning för att få ökad kunskap med arbetet att utforma en familjecentrerad vård. En 

viktig aspekt är att få kunskap om upplevelsen av helheten i vården från förlossning till 

neonatalavdelning och att få kunskap om hur vi kan förbättra samarbetet mellan de olika 

professionerna.   
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 
Vi är två Leg. Sjuksköterskor som heter Maud Abrahamsson och Frida Brolund som läser 

den andra och sista terminen på Barn och ungdomsspecialist utbildningen vid Högskolan i 

Skövde. Under utbildningen till barnsjuksköterska och under arbetet som sjuksköterska är 

vi intresserade av föräldrarnas upplevelse av att vårda sitt barn på en neonatalavdelning. 

Den forskning som finns är framför allt genomförd på mamman och därför finns det ett 

intresse av att ta reda på vad pappan upplever. Vi planerar en intervjustudie som sker inom 

ramen för en magisterkurs i omvårdnad vid Institutionen för vård och natur på Högskolan i 

Skövde. 

Den centrala frågan som vi ställer är; Hur upplevde pappan att vårda sitt barn på 

neonatalavdelning? Vi tror att genom dina erfarenheter kan bidra till att ge oss en ökad 

insikt I hur vi som vårdpersonal ytterligare ska kunna förbättra vårdarbetet för att utöva 

optimal omvårdnad av hela familjen. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan att du behöver ange en förklaring. Om du väljer att medverka så kommer en 

av oss att intervjua dig. Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan skrivas ut i 

text och därför behandlas konfidentiellt. Varken din eller någon annans identitet 

registreras. Resultatet kommer att presenteras så att ingen person skall kunna identifieras. 

Endast författarna och handledaren har tillgång till materialet. Den färdiga studien kommer 

att finns tillgänglig för den som så önskar. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maud Abrahamsson    Frida Brolund 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

Mobil: 0706016578    Mobil: 0707143388 

a08mauab@fc                                             a08fribr@fc.his.se 

 

Handledare: Lena Mårtensson 

Leg. Barnmorska & Universitetslektor Högskolan i Skövde 

Telefon 0500448450 

lena.martensson@his.se

mailto:a08mauab@fc
mailto:a08fribr@fc.his.se


 

Informerat samtycke 

 

Jag har tackat ja till att delta i studien om pappans upplevelser av att vårda sitt barn på en 

neonatalavdelning och ger här med mitt informerande samtycke till att delta i denna 

forskningsstudie. Projektledaren ges tillstånd att ta del av det insamlade materialet i ett 

forskningssyfte. Ingen kommer att veta att jag valt att delta i studien eller känna igen mig 

förutom Maud och Frida genomför studien. Det som spelas in förvaras så endast författaren 

kan ta del av dem. När materialet är sammanställt kommer samtligt material att makuleras. 

Jag kan utan att lämna någon förklaring när som helst avbryta mitt deltagande. 

Detta dokument har skrivits under i två exemplar. Ett behåller jag och det andra behålls av 

Maud Abrahamsson och Frida Brolund som utför undersökningen. 
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