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Idag erbjuds familjer som fått ett prematurfött barn att gå hem med neonatal hemsjukvård 
detta gör att vårdtiden på sjukhuset blir kortare och familjen får komma hem och vårda 
barnet i hemmet. Fler sjukhus i Sverige ansluter sig till den neonatala hemsjukvården och 
kan i och med det erbjuda föräldrarna denna form av vård. Faderskapet har utvecklats från 
att ha haft rollen som familjeförsörjare till att vara mer aktiv i föräldraskapet. Papporna tar 
mer plats i familjen. Syftet med denna studie var att beskriva pappors upplevelser av 
neonatal hemsjukvård. Som datainsamlingsmetod utfördes intervjuer. För att genomföra 
studien och bearbeta materialet, användes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 
utmynnade i två teman, en tillfredsställelse i att få komma hem och en känsla av att bli 
omhändertagen av vårdpersonalen. Det första temat innebar att papporna upplevde 
frihetskänsla, enkelhelhet och att det var ett naturligt steg. Det andra temat innebar att 
papporna upplevde tillmötesgående vårdpersonal, lättillgängligheten och att 
vårdpersonalen var återkommande i hemmet. En av studiens konklusioner var att papporna 
upplevde den neonatala hemsjukvården som en positiv upplevelse. Livet blev enklare och 
smidigare. I en eventuell kommande studie skulle det vara intressant att studera hur 
vårdpersonalen upplever stödet till papporna i den neonatala hemsjukvården. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
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Families of today who have a child born prematurely often go home from the hospital with 
neonatal homecare, this implies a reduced duration in the hospital. The parents can take 
care of their child at home and they can stay in an familiar environment. Several hospitals 
in Sweden can offer families neonatal homecare. The fatherhood has developed from being 
an economic family support to a father who now is more active in parenting and take more 
responsibility in the family. The purpose with this study was to describe father’s 
experiences of neonatal homecare. Interviews were performed with seven fathers. and the 
content of the interviews were analysed with a qualitative method. The result concluded 
two themes, one was the satisfaction of coming home and the other one was the feeling of 
been taken care of by the staff. The first theme involved feelings of freedom, simplicity 
and a natural step. The second theme involved accommodating staff, easily accessible and 
returned in the home. The fathers experienced the neonatal homecare very  positive. The 
life became easier and more convenient. A future study focusing on how the staff  working 
with neonatal homecare experience given support to fathers could give important 
knowledge to improve the support of fathers.  
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INLEDNING 

Vi arbetar som sjuksköterskor inom neonatalvården sedan några år tillbaka och upplever 
att det ofta är mamman och barnet som står i fokus. Relationen mellan föräldrar och barn 
är viktig och är en naturlig del av livet, men papporna behöver få mer utrymme att vårda 
barnet. Intentionen är att bedriva familjecentrerad omvårdnad (Hutchfield, 1999; 
Shahirose, 1997). Då föräldrar har sitt prematurfödda barn på en neonatalavdelning kretsar 
mycket, vilket är helt naturligt, kring barnets matsituation och amning. Det är viktigt att 
information om till exempel barnets nutrition, skötsel av barnet och barnets hälsa även 
vänder sig till papporna. Valet kändes självklart, studien skulle inrikta sig på pappor och 
deras upplevelser. Det var naturligt att välja ett ämne som låg oss varmt om hjärtat, det vill 
säga neonatalvården, och som sedan förhoppningsvis kommer att leda till förbättring i 
omvårdnaden av hela familjen. Till en början fanns en avsikt att beskriva pappors 
upplevelser av att få ett prematurfött barn. Vid genomgång av tidigare gjorda studier fanns 
det redan en del forskning gjord inom detta område (Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2007; 
Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008; Lundqvist, Hellström & Hallström, 2007; Lundqvist 
& Jakobsson, 2003). Efter ytterligare granskning av artiklar och litteratur samt efter samtal 
med Pia Lundqvist, Lunds universitet, som nyligen avlagt doktorsexamen i omvårdnad 
angående pappors upplevelser av att få ett prematurfött barn, ändrades studiens fokus. Allt 
fler neonatalavdelningar erbjuder neonatal hemsjukvård och ett stort antal familjer väljer 
detta alternativ. Studiens fokus är således pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård. 
 
Förr betraktades papporna som familjeförsörjare och det var mammorna som hade den 
primära föräldrarollen. Idag har bilden förändrats, föräldraskapet och inte minst 
faderskapet har gått i riktning mot ett större ansvarstagande för barnen och en ökad 
jämställdhet mellan kvinnor och män (Plantin, 2001). I och med detta finns intresse av en 
ökad förståelse för pappor och för pappors upplevelser om sitt prematurfödda barn och den 
neonatala hemsjukvården.  
 
I tidigare forskning har papporna gett uttryck för att de först när mamman och barnet mår 
bra kan fokusera på sig själva och sina egna behov. De har behov av och en önskan om att 
vara en viktig person för sitt barn men är i behov av stöd och förståelse för att uppnå detta 
(Lundqvist, 2008).  
 
Då neonatal hemsjukvård ofta är ett steg i vårdkedjan är mer kunskap om pappors 
upplevelser av neonatal hemsjukvård viktig. I denna studie beskrivs pappors upplevelser av 
neonatal hemsjukvård och det är av största vikt att som barnsjuksköterska få denna 
kunskap för att kunna möjliggöra en fullgod omvårdnad för hela familjen. 
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BAKGRUND 

Prematurfödd 
Ett prematurfött barn föds före 37:e graviditetsveckan eller/och har en födelsevikt under 
2500 gram (Wallin, 2001). I Sverige föds idag 6 % av alla barn för tidigt (Lagercrantz, 
2007). Från att barnet föds på förlossningen måste det i de flesta fall föras direkt till en 
nyföddhetsavdelning då det är fött för tidigt. Detta har att göra med de olika besvär eller 
svårigheter som ett prematurfött barn riskerar att få, till exempel andningsbesvär, gulsot, 
syrebrist och infektioner (Lagercrantz, 1981). När ett barn föds prematurt kan det bero på 
faktorer hos kvinnan, fostret eller som har att göra med omgivningen. Hotande 
havandeskapsförgiftning, preeklampsi kan drabba den blivande mamman vilket i vissa fall 
innebär att barnet måste förlösas i förtid. Fostret kan ibland påverkas av det eller så kan 
tillståndet för kvinnan vara allvarligt. Svaghet i livmoderhalsen kan vara en annan orsak 
som leder till för tidigt födsel. Vidare kan moderkakan ha otillräcklig funktion, 
placentainsufficiens, barnet drabbas av näringsbrist vilket leder till dåligt tillväxt. Om 
kvinnan har en bakomliggande sjukdom såsom exempelvis diabetes, infektioner eller 
inflammatoriska tarmsjukdomar kan detta också orsaka en för tidig förlossning. Vid dessa 
fall följs fostret under graviditeten med täta ultraljudsundersökningar. I sällsynta fall kan 
moderkakan lossna, ablatio. Detta orsakar kraftig blödning hos kvinnan och syrebrist hos 
barnet. Omedelbar förlossning med akut kejsarsnitt, sectio måste göras i dessa fall 
(Stjernqvist, 1999). De flesta kvinnor som föder för tidigt gör det av okänd anledning, men 
faktorer som förmodas kunna påverka en förtidig födelse kan vara stress, genetiska arvet, 
miljön, det sociala livet och kvinnans kliniska situation (Williamson, Abe, Bean, Ferré, 
Henderson & Lackritz, 2008). Vidare menar Stjernqvist (1999) att flerbörd ökar riskerna 
för förtidig födelse, eftersom belastningen ökar på såväl mor som foster. Anledningar till 
att fostret föds prematurt kan vara en infektion, någon annan sjukdom eller missbildning, 
eller så finner man ingen orsak alls till varför barnet föds prematurt.  

Prematurfödd förr i tiden 

Fram till slutet av 1800-talet betraktades barn som föddes för tidigt och vägde mindre än 
1500 gram som missfall. Enstaka barn klarade sig genom att man lät barnet ligga hos 
mamman eller bädda ner det varmt i en kartong. Dock var risken stor att de inte överlevde 
(Ödman, 1993). I början av 1900 – talet föddes ett tvillingpar tre månader förtidigt. Utan 
kuvös, utan medicinsk expertis och utan intensivvård överlevde de två prematura barnen 
genom att man la dem i en vagga. I vaggan lades varm sand i ett krus som sedan täcktes 
med bomull och lades mellan de båda barnen, detta blev en värmekälla. De fick näring 
genom mammans bröstmjölk via skedmatning (Jung, 2004). Ödman (1993) menar att den 
tekniska utvecklingen sedan dess har gjort stora framsteg. Kuvösen ingår i den moderna 
numera tekniska utrustningen. Det var en fransk förlossningsläkare som fick idén till 
kuvösen när han såg en äggkläckningsmaskin. Couveuse betyder äggkläckningsmaskin på 
franska. Det var i slutet av 1800-talet som man började intressera sig för de prematura 
barnen i Frankrike, och vad man kunde göra för att rädda dem. Inte av omtanke vad gällde 
barnen, utan militärekonomiska aspekter. Det hade dött många människor i det fransk-
tyska kriget 1870-1871, det föddes mindre barn och detta ledde till att befolkningen i 
landet minskade och därför ville man ta god hand om de barnen som föddes så att de 
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överlevde. Vidare skriver Ödman (1993) att förlossningsläkaren Tarnier konstruerade en 
slags varmluftskammare med en vattenreservoar. Uppvärmningen sköttes av en oljelampa. 
Man placerade en blöt tvättsvamp i kammaren för att hålla kvar fuktigheten. Detta var den 
första kuvösen. Barnet låg påklätt i kuvösen. Kuvösväggarna bestod av dubbla träskivor 
och som lock använde man sig av en glasskiva. Vid en världsutställning i Berlin visades 
för första gången kuvöser, med levande barn i. De tusentals besökare som besökte 
världsutställningen uppskattade kuvösen, det blev en succé. 
 
När man senare fick mer kunskap om hur man kunde vårda de prematura barnen, så var det 
långt ifrån den vården vi ger barnen idag. Kunskapen kunde handla om att barnen behövde 
värme, fukt och näring. Det handlade om den fysiska vården. Det fanns ingen kunskap när 
det gällde omvårdnaden av barnets känslor, smärta och närhet till föräldrarna.  
Uppföljningsstudier visade att prematurfödda barn ofta fick beteendeavvikelser och att 
föräldrarna upplevde dem som svåruppfostrade och aggressiva. Psykosomatiska symtom 
som magont och huvudvärk var också vanligt hos dessa barn. Barnens problem kan bero på 
försummad anknytning mellan mor och barn. När barnet kom hem till familjen efter fyra 
till sex månader på sjukhus var det som en främling för resten av familjen. Barnets första 
månader i livet innebar vård av sjukvårdspersonal, föräldrarna fick inte komma nära sitt 
barn. Ofta kände kvinnorna skam- och skuldkänslor över den tidiga födseln, detta ledde till 
att nära kontakt ibland inte etablerades mellan mor och barn, störningar i anknytningen 
uppstod. Konsekvenser av bristande anknytning kan leda till att barnet blir rejekterat eller 
överbeskyddat (Stjernqvist, 1999). 

Hud mot hud – kontakt 
Hud mot hud – kontakt/känguruvård (Kangaroo Mother Care method, KMC) är en metod 
som presenterades för första gången av Rey och Martinez i Bogotá, Colombia. Denna 
metod utvecklades där som ett alternativ till otillräcklig kuvösvård för underburna barn 
som klarat av de initiala problemen och bara behövde få mat och växa. Nästan två 
årtionden med tillämpning och forskning har klargjort att kängurumetoden är mer än ett 
alternativ till kuvösvård. Den har visat sig effektiv för att hålla alla nyfödda barn vid rätt 
kroppstemperatur, för amning och bindning, oavsett vårdmiljö, barnets vikt, 
gestationsålder och medicinska tillstånd. Vård enligt kängurumetoden innebär att 
underburna barn bärs hud mot hud av sin mamma, pappa eller annan anhörig. Metoden är 
mycket verksam och lätt att använda för att främja hälsa och välbefinnande hos både 
underburna och fullgångna barn. Metodens främsta kännetecken är en tidig, kontinuerlig 
och långvarig kontakt hud mot hud mellan anhörig och spädbarn, den påbörjas på sjukhus 
och kan fortsätta i hemmet, små barn kan skrivas ut tidigare, det är en varsam och effektiv 
metod som gör att man slipper de störande sinnesintryck som man vanligen upplever på en 
avdelning med hög beläggning där man vårdar för tidigt födda barn (World Health 
Organization, 2003).  
 
Metoden har definierats som tidig, långvarig och kontinuerlig hudkontakt mellan mamma, 
pappa eller annan närstående och barn med låg födelsevikt fram till cirka 40 veckor. I 
Sverige har man nyligen börjat tillämpa långvarig, kontinuerlig hudkontakt från födseln 
eller så snart som möjligt inom neonatalvården. Kängurumetoden/hud mot hud – kontakten 
har även många fördelar för föräldrarna, mer positiva känslor och lyhördhet inför barnet 
och mindre depression, underlättad mjölkproduktion och högre amningsfrekvens hos 
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mamman (Lagercrantz, Hellström-Westas, Norman, 2009). Det är viktigt att uppmuntra 
hud mot hud - kontakt mellan mamma, pappa och barnet efter förlossningen då 
hudkontakten medför att barnet hålls varmt, blir lugnare, skriker mindre och har högre 
stabilare blodsocker än de barn som ligger i barnsäng efter förlossningen (Christensson, 
1996). Barnets behov av sina föräldrar är viktigt. När separation mellan barn och föräldrar 
är nödvändigt bör hud mot hud - kontakt eftersträvas så snart som möjligt. När inte 
mamman är närvarande kan barnet ha hud mot hud – kontakt med sin pappa (Lagercrantz, 
Hellström-Westas, Norman, 2009). 
 
Kängurumetoden hjälper både barn och föräldrar. Mammor uppger att de känner sig 
signifikant mindre stressade när barnet vårdas med kängurumetoden än när barnet får 
konventionell vård. Mammor föredrar hudkontakt framför konventionell vård och 
beskriver mer självförtroende, ökad självkänsla och känsla för självförverkligande, även i 
höginkomstländer. Även pappor känner sig avslappnade, trivs och känner tillfredställelse 
när de har barnet hud mot hud (World Health Organization, 2003). 

Familjecentrerad omvårdnad 

I modern neonatalvård är vårdinsatserna för det prematurfödda barnet ofta omfattande och 
rymmer tillämpning av avancerad medicinsk teknologi. En totalt sett effektiv vård 
erfordrar dock ett helhetsperspektiv i omhändertagandet av barn och familj.  
Genom en familjecentrerad omvårdnad, anpassad till det enskilda barnets mognad och 
tillstånd, kan viktiga bidrag ges till barnets hälsa och utveckling (Wallin, 2001). 
 
En familjecentrerad vårdmiljö med närhet och delaktighet på sjukhuset är emellertid bara 
en viktig första del av det stöd som familjerna behöver. För att underlätta familjens 
återgång till vardagen är en mycket tidig kontakt med barnhälsovården nödvändig. Det 
krävs en stor lyhördhet och tolerans hos vårdpersonalen inför olika familjers och kulturella 
livsstil. Man behöver också ha ständig beredskap för att sjukhusmiljön kan vara ett hinder 
för öppen och jämställd kommunikation mellan personalen och föräldrarna. En 
organisation med patientansvarig läkare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska är en 
grundförutsättning för familjecentrerad vård liksom en strukturerad journalföring som klart 
speglar vårdförloppet med mål, planering, genomförande och uppföljning (Wallin, 2001). 

Faderskap från förr till nu 
Synen på mäns föräldraskap har förändrats vid ett flertal tillfällen under 1900 – talet. I 
grova drag kan det uttryckas som att förväntningarna på faderskapet utvecklats från en 
myndig fadersroll med tydligt könsspecifika handlingsmönster till en mer vardagsinriktad 
pappa med ett mer flexibelt och könsöverskridande förhållningssätt i praktiken. I 
sekelskiftets bondekultur formades faderskapet i hög grad av bistra levnadsförhållanden 
och knappa resurser. Föräldrar och barn hade till gemensam uppgift att försörja familjens 
överlevnad genom hårt och slitsamt arbete. Faderns relation till barnen rörde i första hand 
sönerna, vilka han hade till uppgift att föra in i den manliga arbetslivsvärlden. Med den 
framväxande industrialiseringen och det ökade lönearbetet utanför hemmet fick fäderna 
däremot en successivt förändrad roll. Den nära vardagliga kontakten med barnen 
minskade. Moderskapet lyftes fram som det primära föräldraskapet medan fadern i 
huvudsak betraktades som försörjare. Under 1960–70 – talens stora samhällsomvälvningar 



 

5 
 

lades dock grunden för en ny syn på faderskapet. Mödrarnas ”återtåg” på arbetsmarknaden 
och ökade ekonomiska självständigheter bidrog till att de gängse fördelningsprinciperna 
inom familjelivet ifrågasattes. Föräldraskapet och inte minst faderskapet har blivit föremål 
för ett omfattande ideologiskt förändringsarbete i riktning mot ett större ansvarstagande för 
barnen och en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män (Plantin, 2001). 

Förväntningar på faderskapet 
Föräldraskapet har blivit ett osäkert och riskfyllt projekt, där människor inte längre sägs 
kunna förlita sig på tidigare generationers kunskap och värderingar. Olika råd förändras 
ständigt om hur man ska undvika faror. Plantin (2001) skrev om en flerbarnsfar som tog 
upp att rekommendationerna varit olika för alla hans tre barn om hur barnen skulle sova, 
ligga på mage eller rygg för att förhindra plötslig spädbarnsdöd. Förväntningarna på det 
moderna faderskapet har borrat sig djupt in i den svenska förälderns medvetande och blivit 
ett starkt ideal. Den moderna fadern ska vara engagerad, mjuk, öppen och intresserad 
samtidigt som han ska stå för en viss vägledning och bestämdhet. Det framgår tydligt att 
männens resonemang om faderskapet oftast handlar om situationer som är aktuella först 
efter några år av barnets liv: att borga för ramar och regler, följa med på träningar eller 
vara öppen och lyhörd för diskussioner med barnet. Detta tycks leda till att männen, under 
graviditeten och det första året av barnets liv, primärt intar positionen som ”back up” för 
kvinnan och barnet. Först senare träder de på allvar in i en egen relation till barnet (Plantin, 
2001).  
 
Deave och Johnson (2008) beskriver i sin studie att fäderna tidigare kände sig oförberedda 
inför sitt nya föräldraskap. Alla pappor i studien var första gångs pappor. Syftet med 
studien var att få fram första gångs pappors behov i relation till omvårdnad, stöd och 
lärdom från vårdpersonalen under den antenatala perioden. Vad behövs för att förbereda 
papporna vid övergången till faderskap? Resultatet visade att ett stort stöd och engagemang 
från vårdpersonal under den antenatala perioden gjorde papporna mer förberedda inför sitt 
faderskap. Bra information om barnaskötsel, vård och barnuppfostran gjorde också 
papporna mer förberedda. Avslutningsvis är information och stöttning från vårdpersonal 
både innan och under ett faderskap viktigt. 

Neonatal hemsjukvård 

Att få ett prematurfött barn kan innebära lång vårdtid på sjukhus. Då det idag har gjorts 
framsteg när det gäller behandling och den tekniska utvecklingen så har möjligheterna för 
de prematurfödda barnen ökat. Man kan idag rädda barn som föds så tidigt som i vecka 23.  
Vårdtiden blir ofta fram till fullgången tid, 40 veckor. Mot slutet av vårdtiden då de är 
fysiologiskt stabila, men fortfarande har ett visst vårdbehov, kan det bli aktuellt med 
neonatal hemsjukvård (Hammarstrand, Jönsson & Hallström, 2008). I Sverige startade 
neonatal hemsjukvård som ett projekt som hade stöd från EU, 1998. Det blev en del av 
vården 1999. I Sverige var det ett nytt sätt att vårda sjuka nyfödda och prematurfödda barn. 
1999 var det 77 familjer som gick hem med neonatal hemsjukvård. Barnen som var 
fysiologiskt stabila kunde vara i behov av medicinsk behandling och stöttning via personal, 
det kunde också vara omvårdnadsbehov som gällde till exempel nutrition (Jönsson & 
Fridlund, 2003).  
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Föräldrar till prematurfödda barn får ofta tillbringa lång tid på neonatalavdelning. Detta 
medför stora sociala och känslomässiga påfrestningar för familjen. Att komma hem 
innebär för många familjer att börja leva ett vanligt liv och att bli en normal familj 
(Lagercrantz, Hellström-Westas, Norman, 2008). Att man kan erbjuda föräldrarna att gå 
hem med neonatal hemsjukvård gör att familjen kan få en familjerelation tidigare och att 
föräldrarna får ett bättre självförtroende då de själva tar hand om sitt barn (Jönsson & 
Fridlund, 2003).  
 
En förutsättning då ett barn skrivs ut till neonatal hemsjukvård är att det måste vara 
medicinskt säkert att vårda barnet hemma. Barnet ska vara fysiologiskt stabilt. Barn som är 
sjuka och kräver extra omvårdnad kan oftast vårdas i hemmet av föräldrar. Förutsättningen 
är att föräldrarna vill och har möjlighet att klara detta. Innan familjen åker hem är det vissa 
delar av omvårdnaden som föräldrarna behöver lära sig och få information om. Detta är 
viktigt och inverkar på hur vården i hemmet blir. Föräldrarna ska känna sig säkra med 
eventuell teknisk utrustning och de ska även känna sig trygga med de 
omvårdnadshandlingar som ska utföras. Innan hemgång är det viktigt med en gemensam 
vårdplanering mellan personal och föräldrar. Planen innehåller information om den 
fortsatta behandlingen och vården inom hemsjukvården och den uppföljning som planeras 
för framtiden. Föräldrarna får själva avgöra hur ofta de vill att personalen ska göra 
hembesök. Lagercrantz, Hellström-Westas och Norman (2008) menar att det är viktigt att 
föräldrarna vet att de har möjlighet att nå och få kontakt med kunnig personal 24 timmar 
om dygnet om de har frågor som gäller barnet. Mot slutet av vårdtiden på sjukhuset 
informeras, utbildas och stöttas föräldrarna för att på bästa sätt kunna sköta sitt barn då de 
kommer hem. Det är viktigt att båda föräldrarna får samma information och utbildning. 
Informationen och utbildningen ska vara relaterad till varje enskilt barn. Föräldrarna ska 
vara förberedda och delaktiga i barnens vård inför hemgången. Det är viktigt att poängtera 
att vård i hemmet måste bygga på frivillighet, med föräldrar som är intresserade och klarar 
av att vårda sitt prematurfödda/sjuka barn hemma med stöd av personal. Neonatal 
hemsjukvård blir en övergång från sjukhuset till ett normalt liv i hemmet (Lagercrantz, 
Hellström-Westas, Norman, 2008). 
 
Idag har familjer som fått ett prematurfött barn möjlighet att välja om de vill gå hem med 
neonatal hemsjukvård eller att stanna kvar på avdelningen med barnet. Om valet blir 
neonatal hemsjukvård vårdas barnet av föräldrarna i hemmet i slutet av vårdtiden, med 
stöttning av vårdpersonal. (Hammarstrand et al., 2008). Det är viktigt att familjen själv 
väljer neonatal hemsjukvård, det ska inte vara vårdpersonalen som påverkar detta beslut. 
Det är viktigt att familjen har viljan och kunskapen att vårda det prematurfödda barnet 
hemma. En öppen och ärlig kommunikation mellan föräldrar och personal är viktig när 
man diskuterar den framtida vården i hemmet (Hummel & Cronin, 2004). 

Vårdvetenskaplig förankring 
I området som behandlar prematurfödda barn, deras pappor och vården i hemmet är det 
viktigt att se hela människan och se den ur deras perspektiv. Det är också viktigt att belysa 
patientens livssammanhang och miljö samt vårdandet, därför har några vårdvetenskapliga 
centrala begrepp inom omvårdnad lyfts fram och dessa har relaterats till studiens område. 
Orlando´s omvårdnadsteori kommer också att belysas (Orlando, 1990). 
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Människan 

Människan är en enhet av kropp, själ och ande, denna enhet är en central utgångspunkt i 
vårdandet (Eriksson, 2000). Kroppen har en livsvilja som utvecklas och driver individen 
mot självförverkligande och hälsa. Människan är beroende av relationer, hon står i relation 
med den konkreta andra till exempel anhöriga och vänner. Vidare står hon också i relation 
till den kollektiva andra till exempel samhället och den abstrakta andra som enligt 
Eriksson är ett uttryck för gud (Eriksson, 1987). När barnsjuksköterskan vårdar det 
prematurfödda barnet är det viktigt att hon ser hela människan och även hela familjen. Det 
prematurfödda barnet är en central utgångspunkt när det vårdas av vårdpersonalen. När 
familjen kommit hem och vården fortsätter i hemmet är det viktigt att som vårdpersonal 
först se till barnet, men för att barnet ska må så bra som möjligt är det betydelsefullt att 
familjen ses som en helhet. Lyssna, visa empati, ge stöd, svara på frågor är några exempel 
på vad vårdpersonalen kan göra för familjen. Då det prematurfödda barnet är beroende av 
sina föräldrar är det betydelsefullt att barnsjuksköterskan vårdar denna relation, begreppet 
det konkreta andra motsvarar föräldrarna och eventuella syskon. När det prematurfödda 
barnet vårdas hemma med neonatal hemsjukvård behöver hon vård av den kollektiva andra 
det vill säga vårdpersonalen.  

Vårdande 

Vårdandet omfattar det kroppsliga, själsliga och andliga som tillsammans gör att hälsan 
påverkas. Eriksson (1987) skiljer mellan två typer av vård: naturlig vård och professionell 
vård. Den naturliga vården kan beskrivas med att man med hjälp av andra finner 
välbefinnande hos sig själv. När den naturliga vården inte längre räcker till tar den 
professionella vården över, men patienten och anhöriga uppmuntras ändå att vara 
delaktiga. Inom den professionella vården är tro, hopp och kärlek starka begrepp och målet 
är att gagna hälsan hos patienten. Eriksson lyfter fram dimensioner som vårdandet består 
av: ansa, leka och lära. Ansning består av kroppslig närhet, värme men också föda och 
hygien. Lekandet innebär lustfylldhet och bör locka fram positiva saker hos patienten. 
Lärandet är utveckling mot självständighet (Eriksson, 1987). Om pappan behöver hjälp att 
få en relation till barnet kanske han i första hand stöttas av mamman eller anhöriga, 
naturlig vård. Skulle detta inte vara tillräckligt finns det möjlighet för pappan att få stöd av 
vårdpersonalen så att ett bra förhållande till barnet skapas, professionell vård. Det är 
angeläget att barnsjuksköterskan stöttar och hjälper föräldrarna att vara delaktiga så att 
vårdandet blir så naturligt som möjligt. För att få en bra relation till barnet som pappa kan 
det vara bra med kroppslig kontakt, vilket kan innebära att ha barnet i sin famn, att söva 
barnet, att byta barnets blöja, att sondmata barnet med mera – ansning. För en nybliven 
pappa kan det vara påfrestande ibland, då gäller det att inte glömma av och ta tillvara det 
positiva i livet. Uppskatta livet och kärleken till familjen – lekande. När familjen har landat 
och vardagen börjar göra sig påmind har pappan kanske hittat sin roll i den nya 
familjekonstellationen och hela familjen börjar blir självständig – lärande.  

Livssammanhang och miljö 

Eriksson (2000) använder begreppet livsrum istället för miljö. Hon nämner bland annat det 
sociala livsrummet, vilket avser det samhälle som människan själv har skapat. Livsrummet 
kan inverka på människans kapacitet (Eriksson, 2000). Det sociala livsrummet som avser 
det samhälle som vi lever i kan förändras och det innebär olika typer av anpassning för 
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människan. Pappor som fått ett prematurfött barn har ett socialt livsrum på sjukhuset när 
barnet vårdas där och ett annat socialt livsrum när de kommer hem. Eftersom sjukhuset kan 
vara en ny miljö så kan det vara svårt att nå full kapacitet som pappa, den medicintekniska 
utrustningen och vårdpersonalen kanske har en negativ inverkan så att det inte känns 
naturligt för pappan att vårda barnet. I hemmet, som är en trygg miljö, har pappan 
möjlighet att blomma ut och på ett bättre sätt vårda barnet.  

Orlando 

För att lättare sätta sig in i omvårdnadssituationen i mötet med papporna har Orlando´s 
omvårdnadsteori studerats. Orlando´s idéer om omvårdnadsprocessen kan 
barnsjuksköterskan själv applicera i omvårdnaden inom den neonatala hemsjukvården.  
 
Enligt Orlando´s omvårdnadsteori formas omvårdnaden i det enskilda mötet mellan 
sjuksköterska och patient. Orlando menar att omvårdnadsprocessen fortgår med 
omvårdnadshandlingar styrda utifrån sjuksköterskans medvetenhet och patientens specifika 
behov i den aktuella situationen. Sjuksköterskans arbete handlar om att hon måste ha en 
medveten omvårdnadsprocess och hela tiden reflektera över sitt arbete. Sjuksköterskan 
måste ge sina tankar ett verbalt uttryck för att kunna möta patienten på ett bra sätt, så att 
mötet blir bra. Omvårdnad består alltså av att utforska och tillgodose patientens 
omedelbara hjälpbehov genom att tillämpa den reflektiva omvårdnadsprocessen. Denna är 
uppbyggd av patientens beteende, sjuksköterskans reaktion och agerande och innehåller 
följande delprocesser: Perception – personen varseblir med sina fem sinnen (hörsel, syn, 
lukt, smak, känsel). Tanke – det iakttagna utlöser automatiskt tankar. Känsla – varje tanke 
väcker automatiskt känslor. Handling – det är agerandet som är svar på situationen. 
Dialogen ger sjuksköterskan möjlighet att verbalt förmedla sina observationer, reaktioner 
och tolkningar till patienten och därmed kan hon få dem verifierade eller korrigerade. 
Denna utvärdering av omvårdnadshandling minskar risken för lösa antaganden, eftersom 
samma beteende kan signalera helt olika behov hos olika individer. Sjuksköterskans roll är 
att ta reda på och tillgodose patientens omedelbara behov av hjälp. Patientens problem kan 
vara en vädjan om hjälp, därför är det viktigt som sjuksköterska att förstå patientens 
beteende. Styrkan i teorin är att det är klart, koncist och lätt att använda (Orlando, 1990). 
 
Då denna omvårdnadsteori har studerats känns den adekvat att tillämpa i den neonatala 
hemsjukvården för att göra mötet med papporna så bra som möjligt. Barnsjuksköterskan 
kan i mötet med papporna och hela familjen ge sin perception, sina tankar och sina känslor 
ett verbalt uttryck, vilket leder till en dialog med föräldrarna, efter detta uppkommer en 
omvårdnadshandling. Dialogen kan till exempel handla om att barnets ventrikelsond har 
åkt ut, barnet är hård i magen, barnet är gul i huden med mera. Genom dialogen blir det 
lättare att förstå pappors tankar och då kan vårdpersonalen ge papporna den stöttning som 
de behöver och detta kan leda till att de kan vårda sitt barn på ett bättre sätt. Genom att 
barnet blir väl omhändertagen känner även pappan en tillfredställelse, och vårdpersonalen 
har genom dialogen fått en förståelse för pappan.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Inom den aktuella forskningen finns det ett begränsat antal studier gjorda om upplevelser 
av neonatal hemsjukvård än mindre om pappors upplevelser. De studier som finns är ofta 
fokuserade på mammorna eller på familjen som helhet (Aagaard & Hall, 2008; Björklund, 
1998, 2001; Fenwick, Barcley & Schmied, 2008). I Danmark har Aagaard och Hall (2008) 
beskrivit hur barnsjuksköterskan på en neonatalavdelning kan hjälpa mammor som är 
osäkra i sitt moderskap för att de ska få mer självförtroende och känna sig som riktiga 
mammor när de tar hand om sitt prematurfödda barn. Syftet med studien var att beskriva 
mammors upplevelser av att ha sitt prematurfödda barn på en neonatal 
intensivvårdsavdelning. Björklund (1998) har utfört en studie i Sverige där resultatet 
visade att det är viktigt att det finns en bra relation mellan barnsjuksköterskan och 
mamman detta medför trygghet och tillit. Syftet med studien var att belysa hur mammor 
till förtidigt födda barn beskriver sina upplevelser av kontakten med barnsjuksköterskan då 
barnet vårdas på neonatalavdelningen. I ytterligare en studie menar Björklund (2001) att 
ambitionen barnsjuksköterskan har är att uppnå ett familjecentrerat förhållningssätt. Syftet 
var att belysa hur sjuksköterskan på neonatalavdelningen beskriver sin upplevelse av 
kontakten med föräldrar till förtidigt födda och sjuka nyfödda barn (Björklund, 2001). I 
Australien har en studie gjorts där syftet var att öka kunskapen och förståelsen av hur 
kvinnor kommer in i sin roll som mammor när deras barn är på neonatalavdelningen. Av 
resultatet kan man utläsa att det är viktigt att relationen mellan mammorna och 
barnsjuksköterskorna blir bra, detta har inverkan på mammans självtillit att vårda sitt barn 
(Fenwick, Barcley & Schmied, 2008). Eftersom det finns en del studier gjorda på 
mammors upplevelser så är det av betydelse att lyfta fram pappors upplevelser.  
 
I en svensk studie menar Lindberg et al. (2007) att papporna som fått ett prematurfött barn 
upplevde att situationen var overklig och att de hade svårt att greppa händelsen. Syftet med 
denna studie var att beskriva upplevelsen av att få ett prematurfött barn ur ett pappa 
perspektiv. Papporna hade svårt att inse att de faktiskt blivit pappor. Vidare kände sig 
papporna ansvariga för mamma och barn, de ville skydda sin familj. Detta ledde till att 
papporna glömde sina egna behov. Lundqvist´s (2008) avhandling som även den är gjord i 
Sverige syftar till att beskriva utvecklingen över en tioårsperiod för barn födda före 
graviditetsvecka 32. Ett annat syfte var att belysa pappors upplevelser och behov i 
samband med sitt förtidigt födda barns födelse samt vilken inverkan det förtidigt födda 
barnet hade på pappan. Resultatet visar att papporna som fått prematurfödda barn 
åsidosatte sina egna behov. De prioriterade kvinnans och barnets välbefinnande i nämnd 
ordning. Papporna hade svårt att hantera upplevelsen av sitt nya föräldraskap när livet 
dominerades av oro för kvinnan och barnet. De kände stress över att hantera det dagliga 
livet med de krav som fanns avseende eget arbete, sköta hemmet och att hinna besöka 
familjen på sjukhuset och ge mamman det stöd hon behövde.    
 
Då ett barn föds prematurt innebär det ofta lång vårdtid på sjukhus. En del av papporna till 
prematurfödda barn upplever att de får mer tid med sitt nyfödda barn, att de blir mer 
involverade i omvårdnaden/skötseln av sitt barn när de är på en neonatalavdelning, tack 
vare den långa vårdtiden. Papporna i studien gjorde jämförelser med pappor som fått 
fullgångna barn och menade att de själva såg att de fått ett tillfälle att ha varit tillsammans 
med sitt barn och att ha fått lära känna barnet (Lundqvist, 2008). Papporna upplevde att det 
tog tid att komma in i papparollen, att verkligen känna sig som en riktig pappa med allt vad 
det innebär. Det var först då de hade varit hemma en tid som de kände sig som pappor. 
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Denna studie som är gjord i Sverige hade syftet att beskriva upplevelserna av att vara 
pappa till ett prematurfött barn (Lindberg et al., 2008). I Lundqvist´s et al. (2007) svenska 
studie var syftet att belysa pappors levda upplevelser av att ta hand om sitt prematurfödda 
barn. Här beskrivs att papporna initialt när allt var nytt och kaosartat, tyckte att livet 
kändes ogripbart och de upplevde att de tappade fotfästet i livet. När papporna var hos sitt 
barn kände de sig mer som en betraktare än som en förälder. De kände sig kroppsligt 
närvarande men mentalt frånvarande. Papporna fick information angående sitt barns vård 
men de deltog inte aktivt i besluten som togs vare sig det gällde den dagliga omvårdnaden 
eller den medicinska vården. De hade svårt att förstå sin egen betydelse som pappa.    
 
Syftet med Jönsson och Fridlunds (2003) studie var att beskriva föräldrarnas uppfattning 
av att delta i ett hemsjukvårdsprogram. Även denna studie är utförd i Sverige och den visar 
att det är många familjer som väljer att gå hem med neonatal hemsjukvård idag, och de 
beskriver att det är en positiv upplevelse. Tidigare då barnet låg på sjukhus kände 
föräldrarna sig otillräckliga, de ville vara hos sitt nyfödda barn på sjukhuset men även hos 
den nyföddes eventuella äldre syskon som fanns hemma. Föräldrarna kände stor lättnad då 
de kom hem med barnet och slapp dela det med sjukhusets personal, de kände att de nu var 
en riktig familj. Föräldrarna kände att de hade gått från att vara passiva i omvårdnaden till 
att nu vara aktiva. Vidare uttryckte föräldrarna vikten av att livet nu hade normaliserats, 
stabiliserats och att de nu fick vara hemma med hela sin familj (Jönsson & Fridlund, 2003). 
Familjer beskriver också vårdtiden som en process där ansvaret för barnet gick från 
personalen på sjukhuset till föräldrarna i hemmet. Syftet med en studie gjord av 
Hammarstrand och medarbetare i Sverige var att utvärdera ett neonatalt 
hemsjukvårdsprogram efter fyra års verksamhet. Det framkom att på sjukhuset bestämde 
inte bara personalen vad som skulle göras med barnet utan också vid vilken tidpunkt. 
Föräldrarna kände sig maktlösa och menade att de inte kunde styra något som gällde sitt 
barn. Detta gjorde att de kände sig osäkra i relationen till barnet. Det var när de sedan kom 
hem som de kom in i rollen som föräldrar. De kände då att barnet var deras, att det var de 
som nu hade ansvaret för barnet och att de klarade av det (Hammarstrand et al., 2008). 
 
I en studie gjord i USA var syftet att beskriva motivationen som behövs från att vårda sitt 
barn på neonatalavdelning till att vårda sitt barn i neonatal hemsjukvård. Resultatet visade 
att när föräldrarna väl var hemma uttryckte de hur viktigt det var med stödet från 
vårdpersonalen i den neonatala hemsjukvården, och att de fick den informationen som 
krävdes för att vårda sitt barn hemma. Föräldrarna kände sig trygga när de visste att de 
hade möjlighet att nå kunnig personal på den neonatala avdelningen 24 timmar om dygnet 
(Gamblian, Hess & Kenner, 1998). Eftersom föräldrarna visste att vårdpersonal gjorde 
regelbundna hembesök och att de när som helst kunde vända sig till neonatalavdelningen, 
kände de sig trygga hemma med sitt barn. Föräldrarna upplevde vidare att de blev lyssnade 
på och att de kunde ställa vilka frågor de ville när personalen gjorde hembesök 
(Hammarstrand et al., 2008). Det var viktigt för föräldrarna att veta att de kunde ringa eller 
åka till avdelningen när som helst på dygnet. Det var vetskapen om att den möjligheten 
fanns som gjorde föräldrarna trygga. När föräldrarna känner att de har det här stödet kan 
det vara lättare att klara av livet som familj hemma (Jönsson & Fridlund, 2003). 
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Problemformulering 
Tidigare studier har visat att pappor som har sitt prematurfödda barn på en 
neonatalavdelning har svårt att hitta sin roll som pappa utöver att de prioriterar kvinnans 
och barnets välbefinnande och har även svårt att inse att de faktiskt blivit pappor. Studier 
har också visat att papporna vill bli sedda, de behöver någon att prata med och någon som 
lyssnar på dem. I tidigare studier finns det begränsad forskning gjord om upplevelser av 
neonatal hemsjukvård. Angående pappors upplevelser har få studier hittats inom det 
aktuella området. De studier som funnits har fokuserat på mammorna därför är det viktigt 
att även beskriva pappornas upplevelser. 
 
Följande studie har för avsikt att belysa hur pappor upplever den neonatala hemsjukvården. 
Hur upplever papporna den stöttning och support de har fått från vårdpersonalen i den 
neonatala hemsjukvården? Det finns också intresse av att undersöka vad det är för behov 
som papporna har när de kommer hem och hur papparollen har utvecklats. 
 
Vi anser att detta område är i behov av mer forskning för att kunna möta och stötta 
papporna på bästa sätt i den neonatala hemsjukvården. Mer kunskap och förståelse om 
pappor behövs för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt.  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård. 

Frågeställningar 
Hur beskrivs känslan av att komma hem med neonatal hemsjukvård? 
 
Hur upplevs stödet från vårdpersonalen i den neonatala hemsjukvården? 

METOD 

Ansats  
Studien bygger på en kvalitativ ansats. Enligt Graneheim och Lundman (2008) kan 
forskaren använda sig av närhet eller distans i studier med en kvalitativ ansats. Distansen 
kan innebära strukturerade frågeformulär och icke deltagande observationer. Under en icke 
deltagande observation gör sig forskaren så osynlig som möjligt för att händelseförloppet 
inte ska påverkas. Närhet kan vara narrativa intervjuer och deltagande observationer där 
det inte är möjligt för forskaren att ställa sig utanför. Vid narrativa intervjuer berättar 
intervjupersonen fritt om erfarenheter och upplevelser av det som studeras. Forskaren blir 
medskapare till texten genom att ställa följdfrågor. Graneheim och Lundman (2008) menar 
att ansatsen både kan vara deduktiv och induktiv. Deduktiv innebär att analys sker utifrån 
en i förväg utarbetad mall, modell eller teori. Induktiv innebär att förutsättningslös analys 
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av texter görs, de kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser. I denna 
studie har en induktiv ansats används. 

Förförståelse 
Författarna till studien arbetar sedan några år tillbaka på en Neonatalavdelning i Västra 
Götalandsregionen. Erfarenheten finns hos oss men i ett vetenskapligt arbete gäller det att 
den inte sätter sin prägel på analysen. Graneheim och Lundman (2008) beskiver att all 
forskning syftar till att hitta ny kunskap men ofta finns det inte en sanning, utan flera 
alternativa tolkningar. Därför behöver forskaren vidta olika åtgärder för att visa 
trovärdigheten av sina resultat. Sanningshalten handlar om trovärdighet men det handlar 
även om forskarens förförståelse och erfarenhet och hur dessa har påverkat forskaren.  
Författarna till denna studie har hanterat förförståelsen genom att vid intervjuerna undvikt 
att ställa ledande frågor. Under analysprocessen har tolkning gjorts av intervjumaterialet, 
de egna erfarenheterna har i möjligaste mån undvikits.  

Etiska överväganden 

Kontakt togs med Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg för att höra om etiskt 
tillstånd behövde sökas för studien. Efter kontakt och därefter skriftligt mailsvar framkom 
det att det inte behövde sökas någon etisk prövning för studien. Därefter kontaktades 
verksamhetschefen för barnkliniken vid det sjukhus där studien skulle utföras. Sedan 
kontaktades enhetschefen och ansvarig barnsjuksköterska för den neonatala 
hemsjukvården, som blev kontaktperson för studien då det gällde kontakten med 
informanterna. Berörd verksamhetschef, enhetschef och kontaktperson informerades om 
studiens syfte och utförande. Efter godkännande från alla instanser skickades skriftliga 
informationsbrev (bilaga 1) ut med information om studien, planering och utformning av 
intervjuerna påbörjades. 
 
De grundläggande etiska principerna som gäller i alla relationer med människor beaktades 
under hela studien. Den första etiska principen är respekt för personer vilket innebär att var 
och en skall respektera andras förmåga och rätt till självbestämmande, medbestämmande 
och integritet. Godhetsprincipen och principen att inte skada innebär att var och en skall 
sträva efter att göra gott och förebygga eller förhindra skada (godhetsprincipen) det innebär 
också att andra inte bör utsättas för skada eller risk för skada. Rättviseprincipen innebär att 
alla personer bör behandlas lika, om det inte finns några etiskt relevanta skillnader mellan 
dem. Denna princip innebär också att skillnader i behandling måste kunna rättfärdigas med 
hänvisning till etiskt relevanta skillnader mellan de berörda (Medicinska forskningsrådet, 
2000).  

Urval 

Kontaktpersonen för den neonatala hemsjukvården informerades om studiens syfte, 
tillvägagångssätt, urval, och etiska aspekter. Informationsbrev, svarsbrev, frankerade 
kuvert till svarsbrev och frankerade kuvert till den information som skulle sändas ut till 
papporna bifogades. Kontaktpersonen inom den neonatala hemsjukvården hjälpte till med 
namn på tänkbara informanter. Vid studiens start var planen att genomföra sex intervjuer. 
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Informanterna fick först en muntlig förfrågan. Efter muntligt godkännande från papporna 
skickades brev ut som innehöll information om studien (bilaga 2), samt svarsbrev och ett 
förtryckt frankerat kuvert. Efter skriftligt godkännande från papporna sände de sitt 
svarsbrev till en av de ansvariga för studien. Intervjuerna gjordes med pappor vars barn 
hade vårdats av den neonatala hemsjukvården någonstans i Västra Götalandsregionen.  
 
Fyra av papporna svarade omgående, och kontaktades via telefonnummer som uppgetts i 
svarsbrevet, och tid bestämdes för intervju. Två intervjuer utfördes först och dessa 
transkriberades sedan. Efter det gjordes ytterligare två intervjuer. Då två pappor dröjde 
med svaren, kontaktades kontaktpersonen på neonatalavdelningen som vidare påminde 
papporna. Dessa två ville inte längre medverka i studien. Kontaktpersonen hjälpte till att 
kontakta ytterligare fyra pappor som inkluderades i studien och försåg dem med 
informationsbrev. En av dessa pappor svarade omgående. Efter två veckor kontaktades 
kontaktpersonen som hjälpte till att skicka ut påminnelser till de tre pappor som inte hade 
svarat. Efter en vecka hade det fortfarande inte kommit några svar. Återigen kontaktades 
kontaktpersonen som den här gången kontaktade ytterligare tre nya pappor som var 
intresserade och försåg dem med informationsbrev. Redan efter några dagar kom det svar 
från två av papporna. De tre papporna som nu svarat intervjuades. Intervjuerna utfördes 
och transkriberades. Den sista pappan som inte hade svarat valde att inte medverka i 
studien. Totalt blev tretton pappor tillfrågade att medverka i studien, sex valde att inte vara 
med. Studiematerialet består av sju intervjuer som har transkriberats. Papporna fick 
bestämma var intervjuerna skulle utföras, två av intervjuerna utfördes på pappornas 
arbetsplats och de fem resterande utfördes i hemmen. Alla intervjuer utfördes i pappornas 
hem. Eftersom tiden för studien har varit begränsad ansågs det totala antalet intervjuer vara 
försvarbart då varje intervju skulle analyseras på djupet och med en noggrannhet för att nå 
bästa kvalité. Det har också ansetts som tillräcklig mängd med tanke på det kunskapsstoff 
som samlats in. Enligt Kvale (1997) kan antalet informanter skifta under studiens gång 
beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga.  
 
Informanterna var mellan 28 – 40 år, alla hade svensk nationalitet utom en informant som 
var av utomeuropeisk härkomst. Fem pappor var förstagångspappor och två var 
flergångspappor. Barnen till informanterna var födda från graviditetsvecka 25 – 36. 
Informanterna garanterades anonymitet, frivilligt deltagande och att de när som helst kunde 
avbryta studien utan att särskilda skäl behövde anges. Informanterna informerades också 
om att intervjuinnehållet behandlades konfidentiellt, det vill säga att ingen obehörig 
kommer att få tillgång till materialet. Papporna som inkluderades i studien skulle vara 
pappor till prematurfödda barn, de skulle vara utskrivna från neonatalavdelningen och 
sedan inskrivna i den neonatala hemsjukvården efter 090101. Papporna skulle varit hemma 
med sitt barn i minst fyra veckor.  

Datainsamling 
För att samla in data gjordes intervjuer. Enligt Kvale (1997) är den stora fördelen med 
kvalitativa intervjuer deras öppenhet. Ingen standardteknik finns, det finns heller inga 
regler för en intervjuundersökning som bygger på ostandardiserade kvalitativa intervjuer. 
Dock förekommer standardval av metoder vid de olika stadierna av en 
intervjuundersökning. Standardvalen innefattar frågor som: hur många intervjuer behövs? 
Ska intervjuerna bandas och sedan skrivas ut? Hur ska intervjuerna analyseras? Öppenhet 
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och flexibilitet under intervjun ställer krav på intervjuarens förberedelser och kompetens. 
Frånvaro av i förväg bestämda regler ger författarna goda möjligheter att utveckla sin 
kunskap, insikt och intuition. Att intervjua är ett hantverk som är mer besläktat med konst 
än med standardiserade samhällsvetenskapliga metoder menar Kvale (1997).  
 
I samband med kvalitativa intervjuer anser Kvale (1997) att antalet intervjupersoner kan 
skifta beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga för undersökningen, men 
Kvale framhåller även att antalet intervjupersoner bestäms av hur många man behöver för 
att besvara forskningsfrågan (Kvale, 1997).  
 
En intervjuform som innebär en halvstrukturerad intervju med inledande, efterföljande 
uppföljnings och specificerande frågor har använts i studien. Enligt Kvale (1997) finns 
möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för 
att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade. När det gäller den 
halvstrukturerade intervjuformen beskrivs några viktiga typer av frågor som kan vara 
användbara.  Inledande frågor. Kan du berätta för mig om...? Kommer du ihåg en gång 
när...? Kan du beskriva så detaljerat så möjligt...? resten av intervjun kan sedan ägnas åt en 
uppföljning av dessa dimensioner. Uppföljningsfrågor. Intervjusvaren kan ges ett vidare 
innehåll av en nyfiken och kritiskt inställd intervjuare. Vidare menar Kvale (1997) att 
intervjuaren kan ställa direkta frågor om vad som just har sagts. Intervjupersonen kan även 
uppmuntras att fortsätta sin beskrivning om intervjuaren nickar eller tar en paus i 
intervjuandet. Upprepning av betydelsefulla ord i ett svar kan leda till vidare utläggningar. 
Specificerande frågor. Detta innebär mer operationaliserande frågor: vad tänkte du då? 
Tystnad. Istället för att hela tiden fyra av frågor kan intervjuaren följa terapeutens exempel 
och utnyttja tystnaden för att driva intervjun vidare. Genom pauser i samtalet får den 
intervjuade gott om tid att associera och reflektera för att sedan själv bryta tystnaden med 
betydelsefull fakta. 
 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor formulerade enligt Kvales 
rekommendationer. Intervjuerna varade i 20 till 30 minuter beroende på hur mycket varje 
informant hade att berätta. Alla intervjuer spelades in på band och transkriberades. En 
författare intervjuade tre pappor och en författare fyra pappor. Båda författarna 
transkriberade sina intervjuer. 

Analysmetod  
Vid analys av intervjumaterialet har innehållsanalys använts som metod. Graneheim och 
Lundman (2008) menar att den bakomliggande idén med innehållsanalys är att försöka 
beskriva ett innehåll på ett neutralt och objektivt sätt. Detta nås genom att innehållet delas 
upp i mindre delar, hanterbara bitar och sedan skapas kategorier där dessa bitar placeras in. 
Enligt Graneheim och Lundman (2008) ska tillförlitligheten i studier som är kvalitativa 
granskas utifrån begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Studiens trovärdighet 
kan styrkas på olika sätt till exempel genom att forskaren på ett detaljerat sätt kan beskriva 
analysarbetet så att läsaren kan följa hela arbetets gång och att det transkriberade materialet 
har lästs igenom. Trovärdigheten kan även styrkas med citat från den ursprungliga texten. 
Giltigheten handlar om hur sant ett resultat är. Om resultatet lyfter fram det karaktäristiska 
som är representativt eller typiskt för det som är avsett att beskrivas anses resultatet giltigt. 
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Överförbarheten stärks när forskarna tydligt beskriver urval, datainsamling och 
analysprocess.  

Analysprocess 
Enligt Graneheim och Lundman (2008) kan hela det dokument som analyseras, till 
exempel hela intervjuer, ses som en analysenhet. En meningsbärande del av texten innebär 
en meningsenhet. Det kan vara ord, meningar eller stycken som hör ihop tack vare sitt 
innehåll och sammanhang. Meningsenheter som är lagom stora utgör grunden för analysen. 
Analysprocessen fortsätter genom att meningsenheterna kondenseras och abstraheras. 
Kondenseringen gör texten kortare. Detta innebär att texten blir mer lätthanterlig, samtidigt 
bevaras det centrala innehållet och inget väsentligt försvinner. Den kondenserade texten 
abstraheras sedan och förses med koder, som sedan sammanförs till kategorier eller teman. 
När man arbetar fram en kod innebär det att man sätter en etikett på en meningsenhet som 
kortfattat beskriver dess innehåll. Flera koder som har liknande innehåll utgör sedan en 
kategori. Inga data ska passa in i två eller flera kategorier eller falla mellan två kategorier. 
Detta innebär att data som svarar på syftet inte får uteslutas för att det saknas lämplig 
kategori. Teman bildas när man sammanbinder det underliggande innehållet i ett antal 
kategorier. Tema är den röda tråden av mening som återkommer i kategori efter kategori 
(Graneheim & Lundman, 2008). 
 
Kodning av intervjumaterialet gjordes, varje intervju numrerades och inga namn uppgavs 
på informanterna för att stärka konfidentialiteten. Materialet förvarades på ett säkert ställe, 
för att då studien var färdig kasseras. Det transkriberade materialet som utgör 
analysenheten har lästs igenom flera gånger för att få en förståelse för textens innehåll. 
Meningsenheter plockades sedan ut ur analysenheten, dessa var relevanta för studiens 
syfte. Meningsenheterna kortades sedan ner utan att det centrala innehållet i texten 
försvann, det vill säga kondensering. Sedan abstraherades den kondenserade 
meningsenheten, koder skapades. Femton koder växte fram som sedan bildade sex 
kategorier, kategorierna utmynnade sedan i två teman. Här nedan följer ett förtydligande 
hur analysprocessen i studien har gått till i två olika tabeller (Tabell 1 och 2). 
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Tabell 1. Meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, kategorier och tema  
 
 
MENINGSENHETER 

KONDENSERADE  
MENINGSENHETER 

 
KODER 

 
KATEGORIER 

 
TEMA  

Det var ju helt underbart... 
det kändes som en lättnad 
att komma hem... nu 
börjar livet, nu börjar det 
nya livet! 

Det var underbart och 
en lättnad att komma 
hem... 

Lättnad och 
befrielse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frihetskänsla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 
tillfredställelse 
i att få komma 
hem 

Det var lite så här, 
äntligen lite lättnad... nu 
var det kanske lite mer så 
här egen familjekänsla... 
utan nä det var rätt skönt 
att komma hem... 

Det var en lättnad och 
skönt att komma hem, 
mer familjekänsla... 

Familjekänslan 
är en befrielse 

Det var faktiskt 
jätteskönt... det var en helt 
annan frihet... 

Det var jätteskönt, en 
helt annan frihet... 

Skönt att vara 
oberoende 

Det kändes tryggt... det 
kändes väl skönt att man 
kunde vara hemma i 
hemmiljön... 

Det var tryggt och 
skönt att vara i 
hemmiljön... 

Hemmet 
kändes lugnt 

Det var inte så svårt, jag 
var van vid barnet redan... 
man känner sig mer 
bekväm hemma... mycket 
skönt att komma hem 
efter lång tid på sjukhus... 

Det var mycket skönt 
att komma hem, man 
känner sig mer 
bekväm... 

Underbart och 
behagligt 

Men det gick ganska 
snabbt att komma in i 
också för man får va 
hemma... det blev ju 
väldigt mycket 
smidigare... 

Går snabbt och 
smidigt när man 
kommer hem... 

Enkelt att vara 
hemma 

 
Enkelhet 

Det kändes ganska 
naturligt... så vi tog med 
rutinerna hem istället med 
sondmatning och 
liknande... ja nu är man 
mer förälder med fullt 
ansvar kan man säga... 

Det kändes naturligt 
att komma hem, man 
är mer förälder... 

Naturligt steg 
att komma hem 

 
 
Naturligt steg 
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Tabell 2. Meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, kategorier och tema 
 
 
MENINGSENHETER 

KONDENSERADE  
MENINGSENHETER 

 
KODER 

 
KATEGORIER 

 
TEMA  

Det var bara bra... ... de 
lyssnade på oss och 
hjälpte till... 

De var bra, de lyssnade 
och hjälpte till. 

Lyssnade och 
hjälpte till 

 

Tillmötesgående 
vårdpersonal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En känsla av 
att bli 
omhändertage
n av vård- 
personalen 

Kan alltid fråga om man 
undrar något, man får 
liksom fråga hela tiden. 
Fungerade jättebra. 

Kunde ställa vilka 
frågor man ville. 

Svarade på 
frågor 

Övergången därifrån var 
inga som helst 
bekymmer, de hade hela 
tiden grepp om en... 
behövde vi tryggheten så 
var det bara att ringa... 

Inga bekymmer, de 
hade grepp om en. Det 
var bara att ringa. 

Inga problem, 
bra 
tillgänglighet 

 
 
 

Lättillgänglighet 

Det kändes jättelugnt och 
skönt... de var tydliga 
med att säga att det är 
bara att ringa om det är 
någonting och så... 

Lugnt och skönt. 
Tydliga med att säga 
att det bara var att 
ringa. 

Lugnt och 
skönt. Bra 
tillgänglighet 

Är det någonting så är 
det bara ett 
telefonsamtal... de har 
tid... lugnt och fint och 
sansat... 

Bara ett telefonsamtal, 
de har tid. Lugnt, fint 
och sansat. 

Tillgängliga 
och hade tid. 
Var trygga i 
sin profession. 

Det var ju bra, för det var 
ju samma barnmorskor 
och sånt som vi hade 
där... 

Bra med samma 
barnmorskor som vi 
hade där. 

Samma 
personal 

 
 
 
 
 
Återkommande 
i hemmet 

Vi hade ju träffat alla... 
smidigt får jag säga, 
väldigt smidigt...  

Träffat alla, väldigt 
smidigt. 

Kända 
ansikten, 
enkelt. 

Dom var ju bra... ... men 
nu var det så att vi hade 
aldrig träffat knappt 
någon utav dom... 

De var bra, men hade 
aldrig träffat någon av 
dem. 

Nöjd med 
personalen. 

RESULTAT 

Resultatet består av två teman; en tillfredställelse i att få komma hem och en känsla av att 
bli omhändertagen av vårdpersonalen. 

En tillfredställelse i att få komma hem 
Temat en tillfredställelse i att få komma hem består av följande kategorier; frihetskänsla, 
enkelhet och naturligt steg (Tabell 3). När papporna och deras familjer kom hem med 
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neonatal hemsjukvård kände de en tillfredställelse som tog sig uttryck i olika former. 
Papporna upplevde en lättnad och en befrielse att komma hem med sin familj. Andra 
upplevelser var att det var lugnt och skönt att vara hemma i sin hemmiljö, det var ett 
naturligt steg och en helt annan frihet.  
 
Tabell 3 kategorier och tema 
 
 
TEMA 

 
                                      En tillfredställelse i att få komma hem 

 
KATEGORI 

 
Frihetskänsla 

 
Enkelhet 

 
Naturligt steg 

Frihetskänsla 

Upplevelsen av att komma hem innefattade känslor som att det var skönt och underbart. 
Hemmet är en plats där familjen kan umgås tillsammans och där de egna tillhörigheterna 
finns.   
 

”… det var rätt skönt att kunna sätta sig i sin egen soffa och hämta det man 
ville i kylskåpet, det va lite så här äntligen lite lättnad och då känner man nu 
var det kanske lite mer så här egen familjekänsla än när man var uppe på 
sjukhuset.”  

 
Att komma hem var som ett nytt steg i livet, familjelivet började och papporna upplevde att 
det var underbart. I hemmet fanns ingen vårdpersonal som passade upp med diverse saker 
kring barnet utan nu fick man vara förälder fullt ut – en pappa. Hemkomsten gjorde att 
känslor av att ett helt nytt liv började, familjelivet tog form. Hemmiljön fick papporna att 
må bra. 
 

”Så samtidigt det kändes som en lättnad att komma hem, nu börjar livet, nu 
börjar det nya livet!” 

 
”Ja, det var just den där känslan nu är det vi, nu är vi en familj som bor i detta 
huset.”  

 
”Det är ju skönt att komma hem, det är ju en helt annan sak, det är inget 
snack, det var en lättnad att få komma hem och jag tror att dom flesta hade 
nog mått väldigt bra av det. ” 

 
Att komma hem känns för många som en frihet, det är mer bekvämt i sitt egna hem och 
framförallt mer privat. Ingen kommer inspringande i rummet utan förvarning.  
 

”Det var faktiskt jätteskönt… För man har helt annan frihet framförallt…”  
 

”… man kunde sköta sig själv och man gjorde sin egen mat när man själv 
kände för det och inte folk som sprang fram och tillbaka så där va, inte nån 
rond som man var tvungen att passa eller vänta på att nåt skulle hända utan 
man levde mer normalt även fast man sondmatade…” 
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Hemmet var också som en befrielse, papporna fick sköta om sin lilla familj själv och ta 
eget ansvar. Papporna upplevde att det inte var lika mycket tider att passa när de kom hem, 
så som barnets mattider, mediciner, ronder och blöjbyten. Nu fick papporna styra 
omvårdnaden kring barnet själv och det gjorde att de kände sig avslappnade och det ledde 
till frihetskänsla.  
 
Papporna upplevde att det kändes skönt och behagligt att komma hem. Hemmet kändes 
som en lugn och trygg plats där man hade sina egna ägodelar. Känslan av att få vara 
hemma och bara vara familj var viktig. Att komma hem var bekvämt jämfört med att vara 
inlagd på sjukhus och slippa all stress och alla tider som skulle passas. Vara hemma med 
sin familj och kunna göra saker i sin egen takt till exempel gå ut på promenad med sitt barn 
gav en känsla av lugn och ro.  
  

”Mycket skönt att komma efter lång tid på sjukhuset, man kan laga sin egen 
mat och kolla på tv i soffan…” 

 
”Den har varit jättebra… skönt att vara i sin hemmiljö där man har alla sina 
egna grejer.” 

 
Hemkomsten upplevdes som underbar, att få vara hemma med hela sin familj och inte 
längre känna sig splittrad och inte lika instängd. Som pappa är det lättare att vara i 
hemmiljön med sin familj, för då slipper han ha dåligt samvete för att han måste åka till 
mamma och barn på sjukhuset, till eventuella syskon och husdjur hemma, till jobbet och 
vidare att ta hand om de dagliga sysslorna i hemmet. När hela familjen är hemma infinner 
sig ett lugn och nu kan känslan av att vara en familj utvecklas. 

Enkelhet 

Att som pappa transportera sig fram och tillbaka i bil mellan hem och sjukhus kan kännas 
som en påfrestning, men det är ibland ett måste för att vissa pappor ska få vardagen att 
fungera. Flergångspapporna upplevde en större frustration än vad förstagångspapporna 
gjorde då det gällde transporterna mellan hemmet och sjukhuset. Att få tiden att gå ihop 
med syskon, husdjur och hemmets dagliga sysslor kan kännas stressigt. Väl hemma känns 
det enklare och smidigare. Att vara i hemmiljön upplevdes positivt, dessutom försvann 
pendlandet. Transporterna fram och tillbaka tar mycket tid och kraft av hela familjen.  
 

”Ja som sagt mer tid mindre transporter. Det är ju det som är största 
förändringen som jag känner då sen är det ju alltid gott att vara hemma.” 

 
”… då har man ju sina egna grejer man slipper köra fram och tillbaks med 
tvätt och så, så att den biten är ju bara positiv å eftersom hon var så pass frisk 
eller pigg när vi kom hem så fanns det liksom ingen större anledning att vara 
kvar där uppe heller.” 

 
Upplevelsen av att komma hem innebär att det är lättare att slappna av, hemmet är en miljö 
som uppskattas. Känslan av familjekonstellationen ökade. Vid kontroll över situationen 
över vad som ska göras vid till exempel matning och blöjbyten ökar familjekänslan. 
Upplevelsen var att det var smidigt med neonatal hemsjukvård, så enkelt och aldrig några 
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problem. Det kändes tryggt att kunna ringa till neonatalavdelningen när som helst på 
dygnet, vetskapen av att möjligheten fanns gjorde att en trygghetskänsla uppstod.  
 

”Smidigt får jag säga, väldigt smidigt. Vi bor ju så pass nära så vi skulle ju 
kunna åkt upp men det hade ju varit lite bökigt, bara åkt upp för att väga.” 

 
Papporna upplevde att det kändes skönt att vara hemma och slippa åka till sjukhuset, för att 
utföra de kontroller på barnet som skulle göras. Det blev så mycket lättare när 
vårdpersonalen kom hem till familjen istället.  

Naturligt steg 

Upplevelsen av den neonatala hemsjukvården var ett steg som kändes naturligt, ett steg i 
rätt riktning. Att fortsätta med vården hemma var en förmån. Att vara med i omvårdnaden 
av sitt barn leder till att föräldern känner sig trygg och säker. Steget från avdelning till 
hemmet blir då inte så komplicerat.  
 

”Det kändes ganska naturligt för det flöt på så pass bra när vi bodde där, vi 
liksom bytte blöjor och vi skötte oss i mjölkköket vi hade inte så mycket 
inblandning av personalen när alla dom här liksom övervaken försvann, då 
kände man att det är nog dags nu.” 

 
De känslorna som uppstod vid hemkomsten kändes naturliga, det var dags att ta det steget 
vilket innebar att nu ha fullt ansvar för sitt barn, för sin familj. Rutinerna fortsatte i 
hemmet, det var även nya rutiner som uppstod. Komma hem innebar mer ansvar för 
papporna, vårdpersonalen servade inte längre med barnets mat och mediciner. 
Hemsituationen kunde vara tuff i början men att vara hemma var övervägande bra känsla.  
 

”Så vi tog med rutinerna hem istället med sondmatningar och liknande.” 
 

”Nu behöver man tänka själv på att ordna allting sånt där då. Det är ingen 
som tar hand om mjölken åt en och man kan inte lämna bort för nattmål och så 
där, så det blir ju lite mycket men det gick ganska snabbt att komma in i också 
för man får ju vara hemma.” 

 
Det var också viss oro att gå hem med sitt barn, oron kunde handla om att något skulle 
hända barnet. Komma hem var en skräckblandad förtjusning, total lycka men samtidigt 
fanns en oro för detta nya liv som följde med familjen hem.   
 

”Jag kan inte säga att jag nån gång var orolig för att hon skulle sluta andas 
eller nått sånt. Men givetvis fanns ju all den där oron någonstans...” 

 
”Ja, det var nog lite oroligt. Allting är ju nytt som sådant. Men ja det var lite 
så, framförallt med RS – virus och det som härjade just då… … och det blev 
man ju väldigt orolig för så det var ju liksom bommade dörrar här, det var ju 
ingen som fick komma in och det är knappt så att vi har släppt på det än... 
(skratt)” 
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Vid hemkomsten upplevde papporna att de blivit en familj på riktigt, det var på allvar. Att 
vara på plats i hemmet och inte behöva gå därifrån var en ny känsla, det fanns inget 
alternativ eftersom papparollen innebär att finnas till för barnet.  

En känsla av att bli omhändertagen av vårdpersonalen 
Temat en känsla av att bli omhändertagen av vårdpersonalen består av följande kategorier; 
tillmötesgående vårdpersonal, lättillgängligheten och återkommande i hemmet (Tabell 4). 
Omhändertagandet är viktigt när papporna och deras familjer går hem med neonatal 
hemsjukvård. Steget från avdelningen till hemmet kan vara stort, personalen har därför en 
viktig roll i att stötta och få papporna att känna sig trygga och detta kan i sin tur leda till att 
papporna känner sig bekväma i sin föräldraroll.  
 
Tabell 4 kategorier och tema 
 
 
TEMA 

 
                          En känsla av att bli omhändertagen av vårdpersonalen 

 
KATEGORI 

 
Tillmötesgående 
vårdpersonal  

 
Lättillgängligheten 

 
Återkommande i hemmet 
 

Tillmötesgående vårdpersonal 

Att komma hem med sitt nyfödda barn kan i allmänhet vara en stor omställning i livet, om 
man dessutom är pappa till ett prematurfött barn som har varit inskrivet på en 
neonatalavdelning kan det vara en ännu större förändring. Att få respons på frågor och 
funderingar var viktigt. Upplevelserna var att vårdpersonalen var lugn, erfaren och inte 
stressade utan hembesöken fick ta den tid de tog. Fanns det funderingar så svarade de 
antingen själva eller också tog de reda på svaret med hjälp av till exempel en doktor. 
 
En pappa beskriver att vårdpersonalen var mycket behjälplig när han hade frågor.  
 

”Ja men liksom de lyssnade på oss och hjälpte till... om vi undrade något 
kunde de svara... men vi hade inga farliga grejer och inga stora grejer, bara 
syrgasen...” 

 
”Ja vi fick nästan allting, vad vi undrade om så, vi ställde frågor om och de 
hjälpte till, små grejer och stora grejer, vi hade inte stora grejer vi hade inte 
farliga grejer... hur det fungerade, hur skulle vi göra med det där och hur ska 
vi ändra det där, och de hjälpte oss mycket. Det var bara bra.” 

 
”Man kan alltid fråga om man undrar något. Man får ju liksom fråga hela 
tiden, man hade ju några frågor hela tiden när de kom, och det var ju verkligen 
skönt att det kom hem någon. Nä jag tyckte hemsjukvården funkade jättebra, 
det är jättemysiga människor som kom hem. Det var inte så att man kände att 
de var någon sorts polis eller någon som kom och kontrollerade en, nä de var 
schyssta typer. (skratt).” 
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Upplevelsen av att vårdpersonalen tog sig tid för pappornas funderingar och frågor då de 
kom på hembesöket var betydelsefullt.  
 

”Det har varit jättebra, också det man känner att de har tid när de väl kommer 
och då finns det tid att prata igenom och diskutera det som man funderar på, 
så att det kändes lugnt.” 

 
Omhändertagandet när det gäller lyhördheten och tillmötesgåendet upplevdes på ett bra 
sätt. Negativa känslor kan dock förekomma beträffande den neonatala hemsjukvården, det 
kan till exempel handla om att vårdpersonalen gjorde för få hembesök. 
 

”Det var väl att jag trodde att, förväntade mig att de skulle vara här oftare. 
Inte jämnt men de sa att de skulle besöka oss varannan dag men det var en 
gång i veckan, vi behövde förståss inte mer men... ... men det var ju lite besök 
tyckte jag.” 
 

Något som uttrycks vara viktigt för papporna är att vårdpersonalen är lyhörd. Den 
information som papporna får vid till exempel hemgång från neonatalavdelningen ska 
fullföljas i hemmet, så att inte missförstånd uppstår. En mjuk övergång från avdelning till 
hemmet uppskattas av papporna, mer täta hembesök när familjen precis kommit hem från 
avdelningen för att sedan glesa ut dem. 

Lättillgängligheten 

Hemmet är ofta en plats där trygghet, lugn och ro finns. När vården fortsätter i hemmet 
med det prematurfödda barnet är det av största vikt att papporna känner att de när som 
helst på dygnet kan nå och komma i kontakt med vårdpersonalen om de är i behov av det, 
detta ger en känsla av trygghet. Tillgängligheten är viktig.  
 

”Det jag var mest orolig för var sonden, hon var så snabb med händerna att 
rycka ur den. Det gjorde hon ett par gånger, men då var det ju bara att ringa 
till dem uppe på neo och säga vi dyker upp snart. Nä det var helt suveränt.” 

 
”Man har mycket tid som helst att fråga på så att det är inga problem, det är 
hur lätt som helst att nå dem, är det någonting så är det bara ett telefonsamtal. 
Det löser sig så att... vi hade nån sväng som dottern drog ut sonden hemma och 
ja då var det bara att ringa upp och fråga, är det någon fara... de sa kom hit 
bara så sätter vi i den. Det är liksom, det vi var hemma då, tillbaka till 
sjukhuset och de fixa det, så alla såna praktiska bitar superenkelt, 
jättesmidigt... man märker att det är folk som varit med.” 

 
Papporna upplevde att det kändes tryggt att de när som helst på dygnet kunde ringa till 
avdelningen om det var någonting de undrade över eller ville ha hjälp med. Bara veta att 
den möjligheten fanns gjorde att de kände trygghet. Vidare upplevde papporna att 
vårdpersonalen var skicklig, erfaren och hjälpsam. Vårdpersonalen visste exakt vad de 
skulle göra vid hembesöken, de hade rutin och det kändes bra för då visste papporna att 
barnen fick god omvårdnad.  
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Hembesöken var viktiga och uppskattade. Det kändes lugnt och skönt att ha personal som 
kom och tittade till en då och då. Det kunde vara ett avbrott i den numera lugna och ganska 
inrutade vardagen.  
 

”De kommer när de ska och hela den svängen så att nä det känner man det är 
klockrent. Det... och sen är det skönt att de inte kommer klockan sju på 
morgonen... (skratt) ... nä det var inga krångligheter.” 

 
”... vardagen blir ganska monotom... visst nu kommer hemsjukvården och nu 
händer det något denna dagen om man säger så... ....så att vi känner litegranna 
att man kunde verkligen känna sig lite isolerad att sitta hemma, alltså att man 
skulle helst inte träffa några folk och sådär när hon var så pass liten, man gick 
här och vankade fram och tillbaka, då så att det var kul att det hände 
någonting med.” 

 
Papporna upplevde att vårdpersonalen i den neonatala hemsjukvården var lättillgängliga, 
det var aldrig några bekymmer när man ville få tag på någon av dem. Det framkom tydligt 
i den information som papporna tidigare fått att det bara var att ringa när frågor eller 
problem uppstod i hemmet. Informationen stämde väl överens med verkligheten enligt 
papporna. Detta gav papporna tillfredställande känslor, det kändes rofyllt. 

Återkommande i hemmet 

Att ha haft en tidigare kontakt med vårdpersonalen som kommer hem i den neonatala 
hemsjukvården var något som papporna tyckte var viktigt. Det kändes lugnt och säkert att 
det var någon man kände igen som kom hem och vårdade ens barn. På avdelningen knöt 
man många nya och olika personalkontakter, att vissa av dessa kontakter sedan även 
arbetade inom hemsjukvården var en stor fördel. Detta gjorde att papporna och dess 
familjer slapp lära känna ytterligare ny vårdpersonal.   
 

”Det som jag tyckte var mest positivt det är just övergången från 
hemsjukvården, eller nä... från avdelningen till hemsjukvården, att man fick 
lära känna eller i alla fall visste eller kände igen ansiktena.” 

 
”... o det var så bra för man kände ju de här personerna som kom hem också 
innan, det var ingen ny människa utan vi hade ju träffat alla dem här... ... vi 
visste vilka de här var det var inga okända ansikten.” 

 
”Det var ju bra för det var ju samma barnmorskor och sånt som vi hade där, 
så att de kände man ju hyfsat väl i alla fall.” 

 
Att det är av största vikt att känna igen personalen som kommer hem kan man förstå när 
man hör hur denna pappa uttrycker det.  
 

”Ee, ja det fanns ju inte så mycket att stötta egentligen allting funkade så att 
ee... de var ju bra men sen nu var det så att vi aldrig hade träffat knappt nån 
utav de här för de hade inte varit på vårat rum då. Ee, sen var det ju bra alltså, 
de var ju trevliga allihopa så men det var ju inga utav våra... (skratt), vår 
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personal som vi haft då, vi hade ganska mycket samma under tiden vi låg inne 
då.” 

 
Papporna upplevde att det var skönt att de kände igen vårdpersonalen, att det var kända 
ansikten som kom hem till dem. En viktig del var också att vårdpersonalen kände igen den 
familj som de besökte, det kändes tryggt för hela familjen. Det verkade vara viktigt för 
papporna att de visste vilka som kom hem och vårdade deras barn när de gått hem med 
neonatal hemsjukvård.  

Resultatsammanfattning  
I denna studie har resultatet mynnat ut i två olika teman, en tillfredställelse i att få komma 
hem och en känsla av att bli omhändertagen av vårdpersonalen. Av resultatet kan man 
utläsa att papporna har en positiv syn på neonatal hemsjukvård. Att komma hem innebar 
frihet för papporna, här kunde de sköta om sin familj i lugn och ro. Det blev enklare att 
vara en familj i hemmet. Att äntligen få vara tillsammans med hela sin familj i hemmet var 
ett naturligt steg från sjukhusmiljö till hemmiljö. Den tillmötesgående vårdpersonalen var 
en viktig del i omvårdnaden av deras barn. Möjligheten att kunna vända sig till 
neonatalavdelningen när som helst på dygnet uppskattades. Vårdpersonalen som gjorde 
hembesöken var redan bekanta ansikten för familjen eftersom de även arbetade på 
neonatalavdelningen, detta var betydelsefullt för papporna och hela deras familj.  

DISKUSSION 

Här diskuteras studiens metod och resultat, dess fördelar och nackdelar. Reflektion över 
den metod som brukats samt en resultatdiskussion i relation till syfte och tidigare 
forskning. 

Metoddiskussion 
Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys. Eftersom kvalitativa innehållsanalyser 
fokuserar på tolkning av texter framförallt inom beteendevetenskap, humanvetenskap och 
vårdvetenskap (Granheim & Lundman, 2008) ansågs det att denna analysmetod var bäst 
lämpad för studien då informanterna skulle beskriva upplevelserna av neonatal 
hemsjukvård. 
  
Halvstrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Denna intervjuform 
valdes för att uppnå syftet och för att i möjligaste mån få svar på frågeställningarna. 
Eftersom den halvstrukturerade intervjuformen bygger på berättande svar vilket innebär att 
informanten fick berätta och beskriva så mycket som möjligt om deras upplevelser ansågs 
detta stärka studiens trovärdighet. Nackdelen med denna intervjuform kan vara att 
informanten kommer in på andra spår som inte kan härledas till syftet. Det är då viktigt att 
som intervjuare leda informanten rätt igen. Intervjuerna utfördes av en intervjuare för att 
papporna inte skulle känna sig i underläge som de kanske hade gjort om det hade varit två. 
Att som informant uttrycka sig och ha en dialog kanske är lättare om det är en som 
intervjuar. Även ur intervjuarens synpunkt kan det vara till fördel att man är en istället för 



 

25 
 

två vid intervjutillfället då det annars kan vara lätt att prata i mun på varandra eller att man 
missar att ta upp viktiga frågor för att man litar för mycket på att den andra ställer de 
frågorna. Men att vara två kan också vara en fördel då man kan fylla i och komma med 
exempelvis fler uppföljningsfrågor när intervjuerna utförs i grupp. Att använda intervjuer 
som datainsamlingsmetod kan vara av fördel då man har tillfälle att ställa frågor om det är 
något man inte förstår eller om det är något man vill att informanten ska utveckla. Om man 
istället skulle använda sig av nedskrivna berättelser skulle detta vara omöjligt, då det 
uttryckta ordet blir mer begränsat. Detta gör att vi anser det vara av fördel att använda sig 
av intervjuer i denna studie.  
 
Tillförlitligheten kan styrkas på flera sätt i denna studie. Granheim och Lundman (2008) 
beskriver tre olika begrepp som kan användas när man granskar tillförlitligheten i studier. 
De är följande: trovärdighet, giltighet och överförbarhet (Granheim & Lundman, 2008). 
Trovärdigheten i studien kan styrkas eftersom det transkriberade materialet har lästs 
igenom flera gånger, analysarbetet har utförts och beskrivits på ett grundligt sätt, resultatet 
är styrkt med citat från den ursprungliga texten vilket gör studiens resultat mer trovärdigt. 
Studiens syfte och frågeställningar har styrt analysarbetet och lett till ett resultat vilket har 
gjort att giltigheten ökar. I studien beskrivs uttryckligen hur urvalet, datainsamlingen samt 
analysprocessen gått till vilket innebär att överförbarheten stärks. Genom att intervjuerna 
utförts på pappor till barn som varit inneliggande på ett sjukhus där vi inte arbetar har 
papporna inte stått i beroendeställning, vilket stärker tillförlitligheten ytterligare. Under 
studiens gång har förförståelsen beaktats så att sanningshalten i resultatet ska bli så 
trovärdigt som möjligt. Granheim och Lundman (2008) menar att en medvetenhet hos 
författarna ska finnas beträffande förförståelsen eftersom detta kan färga resultatet på ett 
eller annat sätt. 
 
När koderna under analysprocessen skulle kategoriseras diskuterades detta fram och 
tillbaka. Enligt Granheim och Lundman (2008) kan detta vara ett kritiskt moment då inga 
data får passa in i två eller flera kategorier eller falla emellan (Granheim & Lundman, 
2008). Efter att det transkriberade materialet lästs igenom ett flertal gånger framkom 
kategorierna och ur dem växte sedan teman fram. Att ta ut meningsenheter och 
kondenserade meningsenheter fungerade bra då texten inte skulle ändras från sitt ursprung. 
Skapa koder av de kondenserade meningsenheterna var inga problem. Men det har funnits 
vissa svårigheter att analysera texten för att få fram kategorier och teman eftersom 
erfarenheten av att analysera texter har varit begränsad. 

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie har utmynnat i två olika teman, en tillfredställelse i att få komma 
hem och en känsla av att bli omhändertagen av vårdpersonalen. När papporna kom hem så 
kände de någon slags tillfredställelse. Tillfredställelsen kunde till exempel innefatta lättnad 
och befrielse att komma hem med sin familj. I Lindbergs et al´s (2008) studie om pappors 
upplevelser av att få ett prematurfött barn uttryckte papporna att livet började normaliseras 
och att de kände sig som en riktig familj först när de hade kommit hem. Känslan av att vara 
pappa kom också först efter hemkomsten (Lindberg et al., 2008). I en annan studie 
beskrivs en liknande händelse (Hammarstrand et al., 2008) här kan man läsa att föräldrarna 
till ett prematurfött barn som gått hem med neonatal hemsjukvård kände att de blev en 
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familj först när de hade kommit hem tillsammans med barnet. De beskrev vidare att de var 
positiva till hemsjukvården.  
 
Papporna i denna studie upplevde även ett lugn över att komma hem, det var först då de 
fick en familjekänsla och detta kändes befriande. När papporna kom hem upplevde de en 
slags frihet, de behövde inte passa tider lika mycket längre utan kunde styra och bestämma 
över sin familjs liv på ett sätt som passade papporna och deras familj. Det var ingen 
personal som kom och gick när som helst på dygnet, inga ronder att passa tider till och 
ingen som skulle bestämma tider för barnets omvårdnad. Detta kändes mycket bra och 
papporna uttryckte att de kände en frihet som var viktig för att bli en familj. Vidare kändes 
det som ett naturligt steg att fortsätta med vården i hemmet. När papporna fick information 
om att det fanns neonatal hemsjukvård var för de flesta den första tanken att de ville välja 
den möjligheten eftersom det är ett steg i rätt riktning, alltså att komma hem med sin 
familj. 
 
Jönsson och Fridlund (2003) beskriver i sin studie att föräldrarna upplevde att det var 
viktigt för dem att känna sig som en normal familj och det gjorde de först när de gick hem 
med neonatal hemsjukvård för där slapp de dela sitt barn med vårdpersonalen (Jönsson & 
Fridlund, 2003). I denna studie fann vi liknande fynd, det var först när papporna och resten 
av familjen kom hem som de kände sig som en riktig familj. Det fanns en positiv känsla 
kring den neonatala hemsjukvården och papporna uttryckte att de var nöjda med vården. 
Det är av betydelse att inte klampa rakt in i familjernas privatliv, utan vara lyhörd och titta 
efter föräldrarnas signaler. Därför kan det vara vikigt att som vårdpersonal arbeta utifrån 
Orlando´s omvårdnadsteori (1990) det kan kvalitetssäkra omvårdnaden i den neonatala 
hemsjukvården.  
 
En känsla av att bli omhändertagen av vårdpersonal i den neonatala hemsjukvården var det 
andra temat som framkom i studiens resultat. För papporna var det viktigt att kunna nå 
erfaren vårdpersonal dygnet runt, detta gjorde att papporna kände sig trygga med att vara 
hemma. Papporna uttryckte att det var lätt att få kontakt med vårdpersonalen, det var bara 
att ringa ett telefonsamtal om man hade problem eller frågor. Vårdpersonalen var bra på att 
lyssna på familjen, de tog sig tid under hembesöken, satt ner och pratade och stressade inte. 
Det är viktigt att som barnsjuksköterska ha Eriksson´s (2000) begrepp om människan i 
åtanke där hon beskriver att det är viktigt att se till hela människan, men också hela 
familjen. I denna studie utryckte de flesta papporna vikten av att samma vårdpersonal som 
arbetade på neonatalavdelningen även arbetade i den neonatala hemsjukvården. Det kändes 
skönt att vårdpersonalen kände till barnet och familjen, det kändes även bra att familjen 
visste vem som skulle komma hem till dem. Detta har även visats i tidigare studier 
(Gamblian, Hess & Kenner, 1998; Hammarstrand et al., 2008; Jönsson & Fridlund, 2003) 
här uttrycker föräldrarna att stödet från vårdpersonalen var viktig för att de skulle känna sig 
trygga hemma. När möjligheten fanns att nå vårdpersonalen 24 timmar om dygnet kände 
sig föräldrarna lugna och säkra då de vårdade sitt barn hemma.  
 
Vid jämförelse av denna och andra studiers (Gamblian, Hess & Kenner, 1998; 
Hammarstrand et al., 2008; Jönsson & Fridlund, 2003; Lindberg et al., 2008) resultat kan 
man se att det finns en liknande slutsats i materialet. Skillnaden är att i tidigare studier 
beskrivs båda föräldrarnas upplevelser av neonatal hemsjukvård. I denna studie lyfts 
pappornas upplevelser fram till skillnad mot tidigare studier som fokuserat på båda 
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föräldrarna. Få studier har studerat endast pappor och deras upplevelser. Vi anser att 
kunskap om pappors upplevelser är viktig för att som vårdpersonal kunna ge så god 
omvårdnad som möjligt till hela familjen.  
 
Under analysprocessen framkom det att pappornas behov kunde variera. Behoven kunde 
bestå i att bl.a. umgås med vännerna. Behoven kunde vara oförändrade, andra behov som 
uppstod var att vara nära sitt barn och det behovet blev tillgodosett då familjen kom hem 
med neonatal hemsjukvård. På sjukhuset hade det varit svårt att komma nära barnet på 
grund av att det låg i kuvös och att man bara kunde ”fingra” på barnet. I hemmet blev det 
skillnad då det var lättare att komma nära barnet. Papparollen upplevdes olika, den kunde 
komma omgående på sjukhuset, när förberedelsen fanns sedan tidigare. Papparollen kunde 
också utvecklas gradvis under vårdtiden på sjukhuset. Känguruvården/hud mot hud - 
kontakt utvecklas mer och mer på neonatalavdelningar i Sverige, vissa avdelningar har 
som mål att det förtidigt födda barnet ska kunna sitta hud mot hud med sina föräldrar 24 
timmar om dygnet. Hud mot hud - kontakten ska uppmuntras av vårdpersonalen då 
kommer mer och mer föräldrar och inte minst papporna att sitta hud mot hud med sitt barn. 
Enligt WHO (World Health Organization) känner sig papporna mer avslappnade, de trivs 
och känner mer tillfredställelse när de har barnet hud mot hud (World Health Organization, 
2003). Inom den neonatala hemsjukvården kan denna metod också användas. Hud mot hud 
– kontakten är bra för både barnet och föräldrarna.  
 
Syftet med studien var att beskriva pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård, vi anser 
att studiens resultat svarar på syfte och frågeställningar. Enligt vår uppfattning har syftet 
med denna studie uppfyllts och frågeställningarna har formulerats väl gentemot syftet.  

Konklusion och klinisk implikation 
Det som framkom i vår studie var att papporna upplevde att den neonatala hemsjukvården 
var en positiv upplevelse. De kände tillfredställelse av att komma hem och vårdpersonalen 
gjorde att de kände sig omhändertagna. Det nya i denna studie är att papporna inte längre 
kände sig splittrade då de kom hem, de slapp pendlandet mellan hem och sjukhus och allt 
vad det innebar, detta ledde till att livet blev enklare och smidigare för familjerna. En 
annan nyhet i studien är att papporna var tacksamma för att det var personal de kände till, 
sen tidigare från neonatalavdelningen, som kom hem och vårdade deras barn. 
Vårdpersonalen arbetar på ett bra sätt men kan enligt oss bli ännu bättre på att tillgodose 
papporna. Det är viktigt att bekräfta, uppmuntra och se papporna. Det kan vara lätt att 
glömma av papporna till exempel eftersom en del i omvårdnaden handlar om amning och 
då är det naturligt att mamman står i fokus. I eventuella kommande studier skulle det vara 
intressant att studera hur vårdpersonalen upplever stödet till papporna i den neonatala 
hemsjukvården. Då kan man göra jämförelser med pappornas upplevelser och detta kan 
leda till förbättringar inom omvårdnaden. 
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BILAGA 1 

Informationsbrev till berörd enhetschef på Neonatalavdelningen, XXX Sjukhus. 

 
Vi är två blivande barnsjuksköterskor som läser på Högskolan i Skövde. Vi går sista terminen i vår specialistutbildning 
och ska skriva en magisteruppsats. Uppsatsen kommer att inrikta sig på pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård.  
 
I tidigare forskning har vi kunnat läsa om pappors upplevelser av att få ett prematurfött barn och hur de upplever tiden på 
en neonatal vårdavdelning. I Sverige erbjuder idag allt fler neonatalavdelningar hemgång med neonatal hemsjukvård. Vår 
erfarenhet är att ett stort antal familjer väljer att gå hem med sådan vård, vilket väckt vårt intresse för hur pappor upplever 
neonatal hemsjukvård. Tidigare forskning tycks saknas om pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård. 
 
Med vårt arbete hoppas vi kunna beskriva pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård. Denna kunskap behövs inom 
sjukvården för att vården ska kunna utvecklas och svara an mot föräldrarnas behov. Vi är därför angelägna om att komma 
i kontakt med pappor i ert område för intervjuer, och vi vore tacksamma för er hjälp. 
 
Syftet med vårt arbete är alltså att beskriva pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård efter att de gått hem med sitt 
prematur födda barn.  
 
För att kunna studera detta behöver vi komma i kontakt med pappor, vilka haft neonatal hemsjukvård efter att de gått hem 
med sitt prematurt födda barn, i ert område för intervjuer. För vårt arbete behöver vi träffa mellan 6-8 pappor för en 
intervju. Vi ber er alltså om hjälp med att tillfråga de pappor som blivit utskrivna från neonataldelningen till neonatal 
hemsjukvård efter 090101 om de kan tänka sig att vara med på en intervju och att vi kan kontakta dem efter deras 
godkännande. Vår önskan är att föräldrarna ska ha vistats minst fyra veckor hemma med sitt barn innan papporna 
tillfrågas. Vi ber er att lämna bifogade informationsbrev om deltagande i studien samt svarsbrev till de pappor som 
tillfrågas. Papporna kan sedan läsa informationen och skicka sina svar i bifogat svarsbrev till oss, så kontaktar vi dem 
efter deras godkännande för ytterligare information och en intervju. 
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och inget av det som säger kommer att kunna spåras till någon enskild 
person. Pappornas deltagande kommer alltså att vara helt anonymt. Endast författarna kommer känna till vilka personer 
som intervjuats. Intervjuerna kommer att spelas in på band, och vid utskrift av intervjuerna kommer allt datamaterial att 
avidentifieras och namn på exempelvis personer eller orter att utelämnas. Intervjuerna kommer att behandlas så att inte 
obehörig kan ta del av dem. Arbetets resultat kommer att presenteras som ett examensarbete i omvårdnad vid Högskolan i 
Skövde. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Personerna som intervjuas kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta sin 
medverkan. 
 
Ansvariga för studien är: 
Terése Hammer    Victoria Heimerback 
Adress:  XXX    Adress: XXX    
Tele: XXX     Tele: XXX  
E-mail: XXX    E-mail: XXX 
 
 
Handledare för studien är Annelie Johansson Sundler, lektor vid Högskolan i Skövde 
Tele:  XXX 
E-mail: XXX 
 
 
Vid funderingar eller frågor får ni gärna kontakta oss. 
Tack på förhand. 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Terése Hammer 
Victoria Heimerback 
 



 

BILAGA 2 
 
Informationsbrev om deltagande i en studie om pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård 
 
 
Vi är två blivande barnsjuksköterskor som läser på Högskolan i Skövde. Vi går sista terminen i vår specialistutbildning 
och ska skriva en magisteruppsats. Uppsatsen kommer att inrikta sig på pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård.  
 
I tidigare forskning har vi kunnat läsa om pappors upplevelser av att få ett prematurfött barn och hur de upplever tiden på 
en neonatal vårdavdelning. I Sverige erbjuder idag allt fler neonatalavdelningar hemgång med neonatal hemsjukvård. Vår 
erfarenhet är att ett stort antal familjer väljer att gå hem med sådan vård, vilket väckt vårt intresse för hur pappor upplever 
neonatal hemsjukvård. Tidigare forskning tycks saknas om pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård. 
 
Med vårt arbete hoppas vi kunna beskriva pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård. Denna kunskap behövs inom 
sjukvården för att vården ska kunna utvecklas och svara an mot föräldrarnas behov. Vi är därför angelägna om att komma 
i kontakt med pappor som vi kan intervjua om upplevelser av hur den neonatala hemsjukvården fungerat.  

 
Syftet med vårt arbete är alltså att beskriva pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård efter att de gått hem med sitt 
prematur födda barn.  
 
I detta brev tillfrågas du om deltagande i en intervju. Intervjuerna kommer att spelas in på band, för att inget av det du 
säger ska glömmas bort eller gå förlorat. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och inget av det som du säger 
kommer att kunna spåras till dig som enskild person. Ditt deltagande är alltså anonymt. Endast författarna kommer känna 
till vilka personer som intervjuats. Intervjuerna som spelats in på band kommer att skrivas ut av oss och allt material 
kommer att avidentifieras och namn på exempelvis personer eller orter att utelämnas. Intervjuerna kommer att behandlas 
så att inte obehörig kan ta del av dem. Arbetets resultat kommer att presenteras som ett examensarbete i omvårdnad vid 
Högskolan i Skövde. 
 
Med detta brev finns ett svarsbrev och ett frankerat kuvert. Vi ber er att snarast besvara detta brev och skicka till oss, då 
vi är angelägna om att träffa er som är pappor till ett prematurfött barn och få ta del av era upplevelser. . När vi har 
mottagit ert svarsbrev kommer vi kontakta er och bestämma en tid och plats för intervjun som passar er. 
 
Deltagandet i studien är alltså frivilligt, och ni kan när som helst, utan särskild förklaring avbryta er medverkan. 
 
Ansvariga för studien är: 
Terése Hammer    Victoria Heimerback 
Adress:  XXX    Adress: XXX    
Tele: XXX     Tele: XXX  
E-mail: XXX    E-mail: XXX 
 
 
Handledare för studien är Annelie Johansson Sundler, lektor vid Högskolan i Skövde 
Tele:  XXX 
E-mail: XXX 
 
 
Vid funderingar eller frågor får ni gärna kontakta oss. 
Tack på förhand. 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Terése Hammer 
Victoria Heimerback 


