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Sammanfattning    

Var tionde till femtonde barn som föds hamnar på neonatalvårdavdelningar. Barnen är 

sjuka och behöver specialistvård. När detta sker förändras föräldrarnas livsvärldar. 

Sjuksköterskor behöver därför få en ökad kunskap om pappornas förändrade livsvärldar, 

för att kunna lindra deras lidande. De behöver även få en ökad förståelse av att vårda 

hela familjen, för att även kunna se till pappornas vårdbehov. Därför är syftet med 

denna forskning att beskriva pappornas upplevelser av neonatalvården.  Metoden utgår 

från en analys av bloggar hämtade från Internet. Resultatet leder till tre kategorier: 

Neonatalvården upplevs kaosartad, Neonatalvården upplevs styrkande och 

Neonatalvården upplevs meningsfull. Det framkommer i resultatet att papporna 

upplever ett lidande när de känner förvirring, maktlöshet och får skuldkänslor. De 

känner närhet till sina barn när de får sitta i känguruposition. När papporna blir 

delaktiga i sina barns vård känner de en meningsfullhet och ett välmående. I 

diskussionen framkommer det att papporna behöver god och ärlig information från 

vårdpersonalen. När papporna sitter i känguruposition kan de knyta an till sina barn och 

deras föräldraroller stärks. När vårdpersonalen har en positiv attityd mot papporna, 

underlättas delaktigheten. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fathers, experiences, neonatal care unit, infant premature, infant newborn, 

blog, narrative, qualitative method 
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INLEDNING 

Författarna valde att skriva om pappors upplevelser av neonatalvård eftersom papporna 

börjar delta mer och mer i omsorgen kring sina barn. Fokuset ligger oftast på 

mammornas och barnens relation till varandra, men även papporna är föräldrar och 

behövs. Statistiska centralbyrån (2011) visar att från år 1989-2009 ökade uttagandet av 

betalda pappaledighetsdagar från sju till tjugotvå procent, vilket visar att pappor stannar 

hemma med barnen mer nu, än vad  de gjorde förr.  

 

Allmänsjuksköterskan kan få anställning på en neonatalvårdavdelning och hon/han 

behöver kunskap om alla i familjens upplevelser däribland pappan, för att kunna vårda 

dem på bästa sätt. Socialstyrelsen (2010) skriver att alla landsting tycker det finns för få 

specialistsjuksköterskor att rekrytera, men de tycker olika om vilka specialiteter som är 

svårast att hitta personal inom. Wiklund (2003) skriver att människan består av kropp, 

själ och ande och han/hon ska ses som en helhet. Därför anser författarna att det är 

viktigt att allmänsjuksköterskan får mer kunskap om pappornas förändrade livsvärld i 

neonatalvården.   

 

BAKGRUND 

Definition på för tidigt födda barn 

Föds barnen före graviditetsvecka 37, anses de vara för tidigt födda. Om barnen föds 

mellan graviditetsvecka 28-32 är de mycket för tidigt födda och om de föds tidigare än 

graviditetsvecka 28 är de extremt för tidigt födda (Fellman, 2008). 

 

Statistik på hur många barn som föds för tidigt per år 

Var tionde till femtonde barn som föds behöver vård på olika neonatalvårdavdelningar 

runt om i Sverige varje år. Barnen som skrivs in är antingen för tidigt födda eller 

fullgångna sjuka barn och de har med sig sina familjer till neonatalvårdavdelningarna. 

Den övervägande delen av dessa barn får inom kort stabila tillstånd med en bra prognos. 

Den mindre delen behöver intensivvård på neontalavårdavdelningar, som främst 

innesluter de extremt prematurfödda barnen (Stjernqvist & Hellström-Westas, 2008). 

 

Intensivvårds apparatur och klinisk övervakning 

De för tidigt födda barnen och de underviktiga barnen klarar inte att hålla värmen själva 

på grund av den stora kroppsytan. Därför är den bästa miljön för dessa barn en fuktig 

och varm plats, kuvösen (Sedin & Ågren, 2008). De behöver även monitorerad 

apparatur som används för att upptäcka försämringar, men även klinisk övervakning 

utförs av vårdpersonalen (Berg & Wingren, 2008). Den avancerade apparaturen runt 

och på de för tidigt födda barnen och de sjuka fullgångna barnen, kan göra att 

föräldrarna tar avstånd och behöver bli inbjudna av vårdpersonalen. Denna inbjudan kan 

leda till att föräldrarna vågar delta i sina barns vård och i vissa fall komma över sina 

rädslor inför att ta i sina barn (Wigert, 2008). 
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Riktlinjer kring neonatalvård 

Nordisk standard för barn och ungdomar i hälso- och sjukvård (NOBAB) (2005) 

baseras på Förenta Nationernas barnkonvention och är ett europeiskt samarbete mellan 

14 olika länder. Nordisk förening för sjuka barns behov bildades för att ge möjlighet till 

sjuka och funktionshindrade barn att utvecklas trots deras sjukdomar och skador. 

NOBAB består av tio artiklar och är riktlinjer som ska följas, för att ge barnen som 

vårdas och deras pappor eller annan närstående en bra sjukhusvistelse. Alla barn som 

ligger på sjukhus har rätt till att ha en pappa eller annan närstående med sig under hela 

vårdtiden. Det ska inte kosta pengar för föräldrarna under vårdtiden. Föräldrarna har rätt 

till att veta hur avdelningen fungerar samt rutiner och få hjälp med att vårda sina barn. 

Informationen som ges om barnens sjukdom, vård och behandling ska anpassas till 

föräldrarna och de ska eventuellt erbjudas kontakt med kurator vid psykisk stress. 

Noggrann information ska ges, för att papporna så väl som mammorna ska kunna vara 

engagerade i de beslut som tas kring barnens vård och behandling. Wigert (2008) 

skriver att pappor så väl som mammor inte kan närma sig sina för tidigt födda eller 

sjuka fullgångna barn och vårda dem på samma sätt som föräldrar till friska fullgångna 

barn. Detta leder fram till att de hamnar i en beroendeställning till vårdpersonal. Pappor 

och mammor känner även ett utanförskap på grund av bristfällig dialog, samtidigt som 

vårdpersonal känner en tröttsamhet med att ha dem närvarande. Ett ytterligare stort 

hinder till delaktighet är bristen på föräldrarum på avdelningar, på så sätt kan varken 

pappor eller mammor vara nära sina barn och känna sig ansvariga för att deras barn får 

bra vård och sina behov tillfredsställda. Denna brist på rum försvårar även för 

vårdpersonal att låta föräldrar delta i deras barns vård.  

   

Makt 

Vårdpersonal kan ibland se sig själva som experter på barnen som vårdas och kan sätta 

gränser för föräldrarna hur, när och var de får ta hand om sina barn. Faktorer som 

vårdmiljö, hur papporna så väl som mammorna vill ha det och hur de klarar av 

omvårdnaden kring barnen är av relevans för hur vårdpersonal hjälper och bemöter 

föräldrarna (Wigert, 2008). Wiklund (2003) skriver att makt är någonting all 

vårdpersonal har gentemot de barn med familjer eller andra patienter de vårdar eftersom 

de har ett yrke som kräver speciell utbildning. Vårdpersonal kan använda sin makt på 

olika sätt, antingen dominerande, manipulerande, överbeskyddande eller som en trygg 

bas för de människor som de möter i sitt arbete. De tre första maktsätten leder till att 

barnen med deras familjer eller andra patienter, som vårdas får en oetisk vård och 

vårdpersonal bara ser sin egen vinning i situationerna. Medan det sistnämnda, den 

trygga basen, leder till att barn med familjer eller andra patienter växer i sig själva, ser 

sina egna resurser och känner att de blir sedda för vilka de själva är och vilka behov de 

har.  
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Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 

Program 

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) 

består av riktlinjer och ett observations- och vårdprogram, för att de för tidigt födda 

barnen och de sjuka fullgångna barnen samt familjerna ska kunna utvecklas tillsammans 

(Kleberg & Westrup, 2008; NIDCAP Federation International, 2008). Grundtankarna 

kring denna vårdmetod är att både papporna och mammorna ses som de viktigaste 

vårdarna kring barnen. De ska börja vårda sina barn så tidigt som möjligt och lära sig 

tolka och förstå sina barn. Barnen ses som aktiva och medgörliga i deras egna 

utvecklingsprocesser och denna vårdmetod ska även underlätta barnen att genomgå vård 

och klara av vårdmiljön på ett bra sätt (Kleberg & Westrup, 2008). Grundtankarna ska 

leda till att papporna så väl som mammorna ska känna sig som föräldrar till sina barn, 

att de ska känna att de vet vem deras barn är och att de är trygga när de får åka hem 

(Berg & Wingren, 2008).  

 

Nycklarna till en bra kontakt mellan föräldrar och personal är planering, öppenhet, 

information, regelbundna samtal och samstämmighet mellan personalkategorierna (Berg 

& Wingren, 2008). Positiva influenser till att papporna så väl som mammorna ägnar 

mycket tid hos sina barn är ett positivt bemötande av vårdpersonalen, en god 

familjemiljö, bra vård, att de får möjlighet att komma och gå som de vill, kontinuerlig 

information och att vårdpersonalen bjuder in dem till att delta i barnens vård. Andra 

faktorer som influerar föräldrarna att närvara på neonatalvårdavdelningarna är att de vill 

ta ansvar för sina barn i deras föräldraroller, barnens tillstånd, kontroll och en känsla av 

att vilja vara delaktig, skriver Wigert (2008). Både papporna och mammorna kände att 

de ville vara nära och delta i sina barns vård skriver Danerek och Dykes (2008). 

Ansvarskänslorna som föräldrarna känner stämmer överens med vad Svensk 

författningssamling (1949:381) skriver i Föräldrabalken, att föräldrarnas ansvar är att se 

till att deras barn får sina behov tillfredsställda utifrån sina hälsotillstånd och 

utvecklingsnivåer.  

 

Kleberg och Westrup (2008) skriver att barnen och föräldrarna anknyter till varandra 

snabbare, amningen blir bättre och barnen mognar och blir friskare fortare om de får 

vårdas utifrån NIDCAP. Vårdpersonalen tycker sig se att papporna så väl som 

mammorna tar bättre hand om sina barn och föräldrarna tillbringar mer tid på 

avdelningarna. 

 

Känguruvård 

Kängurupositionen innebär att barnen ska ligga på en av föräldrarnas bröstkorg. Sedan 

binds barnen fast med en elastisk binda, för att kunna ligga säkert på bröstkorgen 

(Nyqvist, et al. 2010). Barnen ska ha en blöja och i de fall där barnen väger lite eller är 

för tidigt född behövs även mössor, för att de ska kunna hålla sina kroppstemperaturer 

(Nyqvist, et al. 2010; Sedin & Ågren, 2008). Kängurumetoden ska helst påbörjas direkt 

efter födelsen, en timme åt gången till en början. Sedan kan timmarna trappas upp 

successivt till 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan beroende på barnens 

hälsotillstånd och föräldrarnas reaktioner på barnen (Nyqvist, et al. 2010). 

Vårdpersonalen får visa och hjälpa föräldrarna med kängurumetoden. Föräldrarna är 
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väldigt viktiga och bör stöttas i att ta till sig sina barn och sköta de själva (Berg & 

Wingren, 2008). Vårdpersonalen i Danerek och Dykes (2008) studie, hjälpte papporna 

att så ofta som möjligt ha deras barn i känguruposition. 

 

Fördelarna med kängurumetoden är att barnen kan hålla värmen, att det känns skönt för 

de att ligga hud mot hud och de stabiliserar sina fysiska och psykiska funktioner. 

Metoden ger även positiva effekter på barnens sömn, tillväxt, neurologiska och 

psykologiska utveckling och kan också användas som en smärtlindring. Föräldrarna 

påverkas även de positivt i det psykosociala av kängurumetoden genom att de blir 

mindre stressade, får bättre självförtroende och självsäkerhet i sina föräldraroller 

(Nyqvist et al. 2010). Papporna tyckte det var det bästa som fanns att få sitta med sina 

barn i känguruposition (Danerek & Dykes, 2008). Föräldrarna känner att de kan hantera 

sina barn, mata och känner sig mer säkra och lugna i omvårdanden kring dem. Alla 

föräldrar behöver veta att de kan överföra hudinfektioner till barnen om de själva har 

hudinfektioner, vilket även kan leda till att barnen får kämpa för sina liv eftersom de har 

ett sämre immunförsvar (Nyqvist, et al. 2010).  

 

Nyqvist, et al. (2010) fastslår internationella riktlinjer för kängurumetoden, att den ska 

övervägas gentemot föräldrarnas samt barnens fysiska och psykiska tillstånd. Det är den 

bästa vården barnen kan få, men den kan inte helt och fullt ersätta neonatalvården. 

Enligt Kleberg och Westrup (2008) och Nyqvist et al. (2010) ses både papporna och 

mammorna som de primära vårdnadshavarna. Nyqvist et al. (2010) skriver att alla 

föräldrar samt deras familjer bör få information om fördelar med kängurumetoden och 

hur den ska utföras både muntligt och skriftligt. Informationen ska ges vare sig barnen 

är friska fullgångna, för tidigt födda, har låga födelsevikter eller är sjuka fullgångna 

barn. Papporna så väl som mammorna ska även få vara delaktiga i vårdplanen kring 

deras barn. Föräldrarna ska bli stöttade av vårdpersonalen under hela vårdtiden och efter 

utskrivningen, samt uppmuntras till att bilda och gå i föräldragrupper.  

 

Matnings metoder 

När mödrarna ska använda sig av kängurumetoden leder det till att bröstmjölken rinner 

till fortare, att amningen påbörjas lättare och amningstillfällen successivt ökas i tid 

(Nyqvist, et al. 2010; Svensson, 2008). I första hand ska mödrarnas bröstmjölk 

användas, går inte det bra kan donerad bröstmjölk ges, men finns det inte tillgängligt får 

barnen tillmatas med ersättningsmjölk (Nyqvist et al. 2010). Det finns även andra sätt 

att ge barnen mat, till exempel flaska. Flaskmatning används i undantagsfall till 

exempel om mödrarna inte vill amma, om både papporna och mammorna vill ge 

nappflaska och om bröstmjölkens mängd är för begränsad vid utskrivning. En annan 

metod är koppmatning, då barnen sörplar i sig mjölk, vilket leder till att barnen 

använder sin fysiska sugrörelse. Sondmatning är den sista metoden som används, vilket 

innebär att en plastslang läggs ner i ena näsborren ner till magsäcken på barnen 

(Nyqvist, 2008). Enligt Danerek och Dykes (2008) upplever papporna att de kände sig 

som föräldrar när de fick mata sina barn i sonder. 
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Sjuksköterskans roll i neonatalvården 

International Council of Nurses (ICN) påtalar att sjusköterskor ska stå för: ”att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (s. 3). Koden 

innebär att sjuksköterskornas uppgift är att ge vård till människor, de ska respektera de 

mänskliga rättigheterna, samt olika vanor och värderingar och trosuppfattningar hos de 

familjer de vårdar. Sjusköterskorna ansvarar för att ge information och informera om att 

föräldrarna kan välja olika vårdformer. De har tystnadsplikt om föräldrarna delger 

privatinformation, men ett ansvar att bedöma om det är information som behöver delges 

till andra professioner.  Sjuksköterskorna har även ansvar att verka för att föräldrarnas 

hälsa och sociala behov blir tillfredsställda genom att uppmärksamma behoven och ge 

stöd (ICN, 2007). 
 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från Socialstyrelsen (2005) 

beskrivs det att sjusköterskor ska uppmärksamma och bemöta föräldrarna i deras 

lidande och lindra deras lidande genom att ge dem betydelsefulla vårdinsatser. 

 

Sjuksköterskornas arbete och skyldigheter gentemot föräldrarna styrs av lagar och 

riktlinjer. Hälso- och sjukvårdslagen, SFS (1982:763) säger bland annat att 

sjuksköterskorna ska respektera människovärdet hos alla människor de möter och visa 

respekt för deras personliga värdigheter. Lagen säger vidare att sjuksköterskan ska visa 

hänsyn till människors behov av trygghet i vårdandet.   

 

Det professionella bemötandet är viktigt speciellt i samband med att barnen föds för 

tidigt eller att barnen har en infektion som behövs åtgärdas då föräldrarna kan bli 

mycket oroliga (Berg & Wingren, 2008).  

 

En del i NIDCAP: s riktlinjer är att neonatalvårdavdelningar bör tänka och reflektera 

över vissa frågor: Hur ser vägen ut från entrén till avdelningen? Är det lätt för 

föräldrarna att hitta? Kan avdelningsmiljön anpassas bättre till föräldrarna samt 

syskonen? (Kleberg & Westrup, 2008). Det är viktigt att avdelningarna tänker på att 

föräldrarna ska ha möjlighet att stanna på sjukhusen, helst på avdelningarna i egna rum, 

med barnen under hela vårdtiden (Kleberg & Westrup, 2008; NOBAB, 2005; Nyqvist, 

et al. 2010). Syskonen ska kunna leka där och sova över (Berg & Wingren, 2008). 

Risken finns för smittspridning, när syskon vistas på neonatalvårdavdelningar eftersom 

de kan gå på förskola eller skola och ta med sig samhällsmitta, till exempel förkylningar 

och magsjuka. Syskonen kan även leka i till exempel dagrum och sprida patient- och 

sjukhusfloran. De förslag som finns som neonatalvårdavdelningar kan tillämpa är att 

isolera familjer till egna rum och tänka över hur syskonbesöken ska fortlöpa 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

Livsvärld 

Livsvärlden är för människor, däribland pappor den levda verkligheten och kan inte 

förknippas med den fysiska verkligheten. Det är den verklighet som människor upplever 

genom sina kroppar i form av händelser och intryck som de tolkar på sina egna speciella 

och unika sätt. I livsvärlden kan inte värld och liv avskiljas och han/hon upplever 

livsvärlden utifrån kropp, själ och ande (Wiklund, 2003). 
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Alla människors och däribland pappors livsvärldar ser olika ut på grund av att de 

upplever verkligheten olika, saker har olika betydelser och världen tolkas på olika sätt. 

Välbefinnandet hos människor har som utgångspunkt i deras livsvärldar, men i kriser 

förändras de. Motsatsen till känslan av välbefinnande är känslan av illabefinnande. Då 

människor får en känsla av illabefinnande kan lidande uppstå. Då lidande inträder 

förlorar de oftast kontrollen och får skuldkänslor, vilket slutligen kan leda till att de 

tystnar och sluter sig alltmer inåt (Wiklund 2003). Wigert (2008) kommer i sin studie 

fram till att vårdpersonal tycker att det är svårt att bemöta och stötta pappor så väl som 

mammor i kris, vilket leder till att de kontaktar andra professioner, för att de ska hjälpa 

föräldrarna.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Var tionde till femtonde barn som föds bedöms ha behov av neonatalvård. Barnen är 

sjuka och behöver specialistvård. När detta sker förändras föräldrarnas livsvärldar. 

Pappor börjar bli alltmer involverade i sina barns vård och omsorg. Sjuksköterskans 

uppgift är att vårda hela familjen, även papporna. Därför är syftet att beskriva pappornas 

upplevelser av neonatalvården. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva pappors upplevelser av neonatalvården.  

 

 

METOD 

Syftet med narrativ forskning är att hitta sammanhanget i olika slags berättelser genom 

dess språk och kommunikationen i texterna. Forskningen ska bidra till mer kunskap om 

hur människor upplever lidande, vård, hälsa och ohälsa i sina livsvärldar och vilka 

konsekvenser det leder till. Men även bidra till en ökad förståelse av hur olika 

människors erfarenheter av vården skildras i olika texter. Livsvärlden kan inte mätas 

med siffror, utan endast tolkas. Den kvalitativa metoden fokuserar på ett fenomen till 

exempel en vårdmetod, för att fånga människors subjektiva erfarenheter eller 

upplevelser, som kan ges i form av berättelser (Dahlborg-Lyckhage, 2006). 

 

Datamaterial  

Nilsson och Nilsson (2010) skriver att bloggar har blivit en stor del av människors och 

däribland pappors liv. Den gemensamma faktorn varför människor bloggar är att de vill 

skriva av sig och kunna uppdatera händelser i sina liv, samt att utbyta upplevelser och 

erfarenheter. Framställningen i deras bloggar har att göra med vilken information de vill 

dela med sig av och vad de inte vill delge. Dessa kallas för främre och bakre regioner. I 

den främre regionen framkommer den aktivitet människorna försöker förmedla som är 
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förknippad med vissa normer och regler. I den bakre regionen finns undantryckt 

destruktiv fakta som inte är förenlig med den information människorna vill förmedla 

och därmed inte stämmer överens med den bild som de vill skapa. Människor skaffar 

sig nya sociala kontakter i olika delar av Sverige, och de behöver inte träffas för att 

känna social interaktion. Många som läser bloggar blir pålitliga följeslagare som finns 

där för att sällskapa och ge råd och tips. Dahlberg (1997) skriver att en berättelse 

inriktar sig till exempel på en människas upplevelse av en händelse. 

 

Datainsamling 

Sökorden googlades direkt på Google, men även genom att välja bloggar på Google och 

sedan söka på sökorden där. De sökord som användes var följande; pappans berättelse, 

för tidigt födda barn, neonatal, pappa, neonatalvård, mamma, för tidigt födda, nyfödda, 

sjuka, barn, infektioner, berättelser av pappor, en pappas dagbok, en pappas 

berättelser, prematura barn och pappa till prematurt barn. På de här sökorden valdes 

fyra bloggar och en berättelse ur en tidning. Dessa var skrivna av pappor och handlade 

om neonatalvård, där de flesta sträckte sig lite innan inskrivningstid och framåt. I en 

utav bloggarna skrev både en mamma och en pappa, men efter varje inlägg skrev de 

sina namn. Dessa texter gav en bra helhetsblid och de flesta texter var skrivna under 

flera månader och gav en bra inblick i pappornas upplevelse av neonatalvården kring 

sina för tidigt födda eller sjuka fullgångna barn. De andra träffarna som visades på 

sökningarna sållades bort på grund av att deras rubriker visade att de inte var pappor till 

barn som vårdades på neonatalvårdavdelningar, mammors bloggar och det kom upp 

sidor till vårdpersonal. De var skrivna från ett tillfälle, som svar på frågor, samt till ett 

par dagar, som korta tillbakablickar.  

 

De inklusionskriterier som användes för att välja ut användbara bloggar till denna 

forskningsstudie var att bloggarna skulle vara skrivna av pappor, vars barn fick 

neonatalvård i Sverige. De skulle vara skrivna från det att papporna fick besked om att 

barnen skulle förlösas tidigare eller snabbare. De kunde även vara utförliga 

tillbakablickar, om ett flertal välbeskrivna händelser. De skulle ha varit inskrivna minst 

en vecka och vara skrivna på svenska eller engelska. Tidsramen skulle vara mellan 2006 

och 2011. 

 

Exklusionskriterier som bestämdes var att bloggarna inte fick vara kortare än en vecka 

och inte ge en bild av en enskild händelse. Bloggarna fick inte vara skrivna av mammor. 

De fick inte vara skrivna i ett annat vårdsystem utomlands eller i ett annat vårdsystem i 

Sverige och inte vara skrivna tidigare än år 2006. 

 

Bloggarna 

2brev av Kristian, 2009 

Kristian skriver om glädjen över att lyckas få ett barn, Dhalia, som är född fyra veckor 

för tidigt. De tre inläggen som analyserades var skrivna under perioden 5:e november- 

12:e november. Totalt analyserades fyra sidor. 
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Kängurupappan- om att bli pappa alldeles för tidigt av Kängurupappan, 2007 

Pappan som skriver om sin son Joel, som är född i vecka 28, och han är cirka 30 år 

gammal. I sin blogg skriver han om jämställdhet, hur det är att bli pappa alldeles för 

tidigt, att bli bemött som pappa i vården och skötseln kring Joel. De 19 inläggen som 

analyserades var skrivna under perioden 23:e januari- 27:e maj. Totalt analyserades åtta 

sidor. 

 

En pappas berättelse – Lille Olivers födelse & resa av Michel Silverstorm, 2007 

Michel ville delge sin upplevelse som pappa, av att få ett för tidigt fött barn. Michel 

skriver om tillbakablickar på vad som hände när hans son Oliver föddes i vecka 29. 

Tillbakablickarna var från april år 2004, men berättelsen var skriven år 2007. En och en 

halv sida analyserades totalt. 

 

Familjen Granath av Mikael Granath, 2008 

Mikael skriver en dagbok till sin dotter Nea, som föddes fullgånget men svalde sin egen 

avföring och fick en svår infektion. Sammanlagt har fyra inlägg analyserats, dessa 

inlägg var skrivna under perioden 20:e juni- 23:e juni. Totalt analyserades fyra sidor. 

 

En liten berättelse om Miranda av Patrik och Johanna, 2010 

Föräldrarna skriver om vårdtiden på en neonatalvårdavdelning efter att deras dotter 

Miranda föddes i vecka 30. De 14 inlägg som analyserades var skrivna under perioden 

15:e juni- 30:e juni. Totalt analyserades 13 sidor. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Datainspektionens årsredovisning (2009) är det som skrivs i bloggar, däribland 

personuppgifter, allmänna handlingar. SFS (1998:204) i Personuppgiftslagen tas det upp 

två olika texter, strukturerade och ostrukturerade. Den strukturerade texten innebär att 

personuppgifter av olika slag har strukturerats, för att till exempel kunna söka eller 

sammanställa personuppgifter. Datainspektionens årsredovisning (2009) beskriver den 

ostrukturerade texten som till exempel löpande text. SFS (1998:204) menar att 

personuppgifter får användas i ostrukturerade texter, så länge det inte blir kränkande. 

 

Dataanalys 

Dahlberg (1997) beskriver att den första fasen i den narrative forskningsmetoden är 

viktig för att få en helhetsbild på materialet. Den andra fasen innebär att dela upp 

materialet i delar och hitta meningsenheter. De kvalitativa kategorierna framkommer 

genom det mönster som uppstår av skillnader och likheter. Frågor som kan reflekteras 

över vid finnandet av kategorierna kan vara till exempel: Hur beskrivs 

meningsenheterna? Vad är det som fokuseras i meningsenheterna? Uttrycker en person 

olika saker i en meningsenhet? Hänger uttrycken i så fall ihop med varandra? 

Upprepade beteenden? Hur uttrycks personernas lidande? Den sista fasen innebär att 

resultatet av dataanalysen ska presenteras och bli en ny helhet.  
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I första fasen kopierades bloggarna, så att båda författarna hade ett exemplar av varje 

blogg, vilka fick kodnamnen, pappa 1-5. Författarna läste, var för sig, alla bloggar minst 

tre gånger. I andra fasen identifierades så kallade meningsenheter bestående av 

ordsammanfattningar, meningar och stycken med två olika färgpennor i bloggtexterna 

på åtskilda håll. Utifrån författarnas funna material jämfördes dem och likheter samt 

skillnader hittades och togs med i analysen. Reflektioner författarna emellan ledde fram 

till liknande upplevelser hos papporna i bloggtexterna. Det preliminära resultatet blev 

fyra olika kategorier och tio underrubriker, som skulle förtydliga kategorierna. I sista 

fasen sorterades varje kategori och underrubrik med hjälp av olikfärgade gem. Sedan 

utsågs de meningsenheter för varje blogg som var viktigast. Vilka blev underrubriker 

som sedan sorterades i användbara och inte användbara. De meningsenheter som inte 

valdes, lades sedan ut på ett bord för att få fram fler underrubriker. Detta resultat blev 

olika kategorier och underrubriker. Resultatprocessen ledde fram till att alla 

underrubriker togs bort eftersom texten i resultatet blev för avhugget och styckat, därför 

hittades nya mer abstraherande kategorier. Kategorierna presenterades och texten 

förstärktes med citat. 

 

 

RESULTAT 

Kategorierna som framkom av analysen var, neonatalvården upplevs kaosartad, 

stärkande och meningsfull. 

 

Neonatalvården upplevs kaosartad 

De plötsliga förlossningarna av barnen blir chockartade för alla pappor som inte hinner 

förstå vad som händer runt omkring dem. Kängurupappan (2007) beskriver att han blev 

så chockad av kejsarsnittet att han stod kvar utanför operationssalen och såg sin hustru 

och sitt barn försvinna till var sin intensivvårdavdelning. I dessa kaosartade situationer 

följer Silverstorm (2007) och Granath (2008) sina barn överallt, Kristian (2009) får sitta 

med sitt barn i känguruposition, medan Patrik (2010) och Kängurupappan (2007) inte 

får följa med sina barn. Patrik (2010) beskriver att han inte fick följa med sitt barn när 

hon skulle undersökas och när medicinskteknisk utrustning skulle sättas. 

Kängurupappan (2007) skriver att han fick springa mellan neonatalvårdavdelningen och 

vuxenintensiven eftersom avdelningarna låg i var sin ände av sjukhuset. På grund av att 

han aldrig varit på sjukhuset tidigare sprang han vilse flera gånger. Detta visar på att han 

tog på sig en ansvarsfull roll, i att stötta både barnet och mamman. Silverstorm (2007) 

följer sitt barn från vägning och mätning, till röntgen och vidare till 

neonatalvårdavedlningen, även om han tycker det är jobbigt. Granath (2008) beskriver 

att han för det första fick kämpa för att få följa med in på operationssalen där hans 

sambo skulle genomgå ett kejsarsnitt och fick sedan se sitt barn återupplivas av 

vårdpersonal. Detta ledde till att hans känslor hoppade från lycka, att få en dotter, till att 

i nästa stund kanske förlora henne. Samtliga pappor hamnar i livskriser, blir förvirrade 

och upplever känslor av overklighet. Kängurupappan (2007), Silverstorm (2007) och 

Granath (2008) upplever att det går för fort för dem att kunna ta in allt som sägs och ser 

springande vårdpersonal överallt.  
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”Allt går så fort och är egentligen väldigt bakvänt. Anna får bara se 

sin son hastigt i sin kuvös medan jag följer honom överallt. Vägning, 

röntgen, infart etc…etc. Jag gråter ingenting, jag känner ingenting. 

Jag är bara så fokuserad på Oliver och förstå allt dem säger om 

honom och hans tillstånd.” (Silverstorm, 2007) 

 

Samtliga pappor beskriver att de känner en maktlöshet och skuldkänslor som leder till 

ett lidande över att inte kunna hjälpa sina för tidigt födda eller sjuka fullgångna barn, så 

som vårdpersonalen kan. Silverstorm (2007) beskriver hur han målar upp ett mörkt 

scenario vid ett tillfälle och Kängurupappan (2007) letar på internet efter vad som kan 

gå fel inför alla undersökningar även om vårdpersonalen informerar dem.  De är alla 

rädda när de väntar på besked om undersökningar från neonatologiläkare eller 

barnläkare. När väl beskeden har kommit känner de sig mer tillfreds.  

 

”Den största nergången är när läkarna säger att vindlingarna i 

Olivers hjärna ser konstiga ut. Vad betyder det? Har vi ett barn med 

hjärnproblem? I den mörkaste stund målar jag upp en framtid där vi 

måste passa Oliver dygnet runt då han inte kan göra något själv. … 

Efter flera turer få [sic] vi göra en MR, det är en normal variation 

säger läkarna.” (Silverstorm, 2007) 

 

Alla pappor hamnar i livskriser och deras livsvärldar förändras drastiskt vilket tär på 

dem. Men det är bara Kängurupappan (2007) och Silverstorm (2007) som beskriver att 

de behöver andrum från verkligheten och deras livskriser. De beskriver vidare att de 

behöver tänka på något annat än deras barn som kämpar för sina liv på 

neonatalvårdavdelningarna. Silverstorm (2007) skriver att han åker till jobbet medan 

Kängurupappan (2007) skriver att han bara behöver fly stundtals, till exempel stanna 

lite längre vid en matdisk i en affär. Bägge två beskriver att detta är en slags 

bearbetningsprocess för dem.  

 

”Under denna period jobbar jag ganska mycket. Detta har jag fått skit 

för många gånger, om och om igen. Så här efteråt är min reflektion 

att det blev mitt sätta att hantera denna kris, kanske slippa fundera på 

allt elände som kan hända Oliver.” (Silverstorm, 2007) 

 

Neonatalvården upplevs styrkande 

Kängurumetoden är ett bra verktyg för vårdpersonalen att hjälpa papporna så väl som 

mammorna att knyta an till sina barn och stärka deras föräldraroller. När Patrik (2010), 

Kängurupappan (2007) och Kristian (2009) får hålla sina barn i känguruposition 

upplever de en obeskrivbar känsla eftersom de då har sina barn hud mot hud och de 

känner att deras barn mår bättre av metoden. Patrik (2010) skriver att han tycker det är 

”helt fantastiskt och underbart” att få ha sin dotter på bröstet. Kängurupappan (2007) 

beskriver att han får ”sitta känguru” vid ett flertal gånger. Kristian (2009) får göra det 

bara några timmar efter att hans dotter fötts. De stunder papporna får tillsammans med 

sina barn upplevs väldigt viktiga för dem, tack vare att vårdpersonalen hjälper de och 

uppmuntrar dem att sitta i känguruposition, känner papporna att deras fadersroller 

stärks. 
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”… gått bort till Neo och suttit i en och en halv timme med Dhalia i ett 

skönt täcke runt oss med hennes lilla kropp mot mitt bröst. Hjärta mot 

hjärta har vi gosat tillsammans.” (Kristian, 2009) 

 

Det som skapar ett hinder för närhet är all apparatur runt barnen. Då barn föds för tidigt 

eller föds fullgånget fast är sjukt, behöver de specialutrustning som kontrollerar bland 

annat andning och deras kroppstemperatur. Detta leder till att barnen har sonder och 

masker i ansiktena och får ligga i kuvöser samt ha elektroder på sina kroppar. Patrik 

(2010) och Granath (2008) beskriver att apparaturen utgör ett hinder för närhet och 

känner sig därför frustrerade. Patrik (2010), Silverstorm (2007) och Granath (2008) 

tycker även att det är påfrestande att se sina barn uppkopplade till alla apparater och 

maskiner. Men samtidigt som de tycker det är påfrestande, anser de att det är bra att 

apparaturen finns eftersom den kontrollerar barnens hälsotillstånd, bland annat 

andningen. Med tiden lär sig alla pappor att hantera den, till exempel kontrollera att 

sonden ligger rätt. Alla pappor uppskattar när barnen blir av med apparaturen eftersom 

de lättare kan hålla dem utan all apparatur. 

 

”Vi var hos dig en stund och gosade med dig, klappade på dig och 

pratade med dig. Det var inte lätt att hitta utrymme mellan alla 

sladdar och maskiner. Men det var mycket fridfullt runt dig och du 

hade fått med dig hunden från din morbror…” (Granath, 2008) 

 

Det är viktigt att både papporna och mammorna får bo på neonatalvårdavdelningarna 

barnen vårdas på, för att lättare komma till insikt att de är familjer, knyta an till sina 

barn och vara delaktig. Alla papporna upplever en känsla av meningsfullhet när de får 

bo nära sina barn, eftersom närheten underlättar för dem att delta i sina barns vård. 

Kristian (2009) beskriver en platsbrist på neonatalvårdavdelningen, vilket försvårar 

möjligheten till närhet och delaktighet till sin dotter. Detta upplevs vara påfrestande för 

honom.   

 

Neonatalvården upplevs meningsfull 

Patrik (2010) och Kängurupappan (2007) skriver att de inte vet hur de ska sköta och 

vårda sina barn eftersom de är nyblivna pappor och deras för tidigt födda barn kräver 

specialistvård. De vet inte hur de ska, till exempel tvätta eller hålla sina barn. Den 

bidragande faktorn till att Patrik (2010) och Kängurupappan (2007) upplever att 

vårdpersonalen hjälper och stöttar dem är, för att papporna upplever att vårdpersonalen 

har en positiv attityd och inställning mot dem och visar att de är där för att hjälpa. Detta 

leder till att de upplever en meningsfullhet och ett välmående. Patrik (2010), 

Kängurupappan (2007) och Kristian (2009) följer noggrant upp barnens viktökning 

under hela inskrivningsperioden, vilket visas speciellt i Patriks (2010) blogg vid flera 

tillfällen. Han upplever därför är att matningen är oerhört viktig och får inte glömmas 

bort, men hans sambo glömmer matningen vid ett tillfälle och det upplevs jobbigt för 

honom. Patrik (2010), Kängurupappan (2007) och Kristian (2009) tycker att 

viktökningen och tillväxten är betydelsefulla och blir mycket nöjda när deras barn ökar i 

vikt.  
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”Hennes första portioner bestod av 3 ml var tredje timme. Detta fick 

jag vara med och sköta från början. Kändes bra att fylla en funktion 

och inte bara vimsa omkring. Men inte nog med detta, jag fick även 

göra mitt första blöjbyte tillsammans med en ur personalen. Det var 

fascinerande att göra detta på en som var så liten. Men med darrande 

händer och en välvillig sjuksyster så gick det alldeles utmärkt.” 

(Patrik, 2010) 

 

Även om alla papporna har hamnat i svåra situationer på neonatalvårdavdelningarna 

upplever de en positiv känsla. Patriks (2010) barn har ett hål i en av hjärtats väggar och 

Granaths (2008) barn har en blodförgiftning, men båda papporna håller uppe modet att 

hoppas på det bästa. Granath (2008) beskriver hur han fortsätter kämpa trots att hans 

barn måste byta sjukhus och genomgå flera olika intensivvårdsbehandlingar för att 

överleva. Alla pappor har en känsla av hopp vilket leder till att de kan hantera sina 

förändrade livsvärldar och livskriser. Hoppet leder även till tron på att deras barn 

kommer att överleva och få en framtid.  

 

Vanligtvis brukar pappor få stanna hemma tio dagar med barnen och mammorna efter 

att barnen förlösts. I bloggarna framkommer det att Kängurupappan (2007) och Kristian 

(2009) upplever tacksamhet över att få spendera mer än dessa tio dagar med sina för 

tidigt födda eller sjuka fullgångna barn. Därför att de blir mer delaktiga i barnens 

skötsel och får vara nära sina barn, på samma sätt som pappor vanligtvis får göra.  

 

”Jag är så tacksam för att kunna få all denna tid med henne… Alla 

pappor borde få uppleva sina nyfödda barn mer än de tio dagar man 

är beviljad enligt lag.”(Kristian, 2009) 

 

Kängurupappan (2007) och Silverstorm (2007) beskriver att de lämnar avdelningen med 

blandade känslor, dels en rädsla för att inte klara att ta hand om barnen, som har behövt 

så mycket hjälp av apparatur tidigare. Samtidigt som de tycker att det är kul att få 

komma hem med sina barn och inte känna att de behöver låna dem och känner en stor 

meningsfullhet i detta. Kängurupappan (2007) beskriver utförligare att barnets skrik är 

hans och hans sambos problem, ”inga vitskjortor” kommer att springa till dem. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Författarna valde att analysera, tolka och förklara berättande texter. Nilsson och Nilsson 

(2010) skriver att bloggar blir alltmer vanligare och börjar ersätta de privata 

dagböckerna.  Därför valde författarna att analysera, tolka och förklara bloggar. 

 

Anledningen till att papporna skulle skrivit sina bloggar från att de fick besked om att 

barnen skulle förlösas tidigare än beräknat eller med kejsarsnitt, var för att syftet med 

studien skulle handla om pappornas upplevelser av neonatalvården. Författarna valde att 

hitta bloggar som var skrivna minst en vecka, därför att det krävdes upprepade tillfällen 

för att få en mer sammanhängande helhetsbild och få ett större djup i pappornas 

upplevelser. Dessa skulle sedan leda till ett mer användbart material att arbeta utifrån. 

Bloggarna skulle vara skrivna av pappor som hade sina barn inom den svenska 

neonatalvården eftersom vårdsystemen mellan länderna skiljer sig åt. Forskningsstudien 

skulle rikta sig till den svenska neonatalvården och ge vårdpersonalen en större 

förståelse för pappornas upplevelser och därmed kunna lindra deras lidande på ett bättre 

sätt. Författarnas första tankar var att hitta bloggar som var skrivna det senaste året, men 

fann bara två bloggar inom denna tidsram som var jämförbara med 

inklusionskriterierna. Därför fick bloggarna sträcka sig fem år bakåt. 

 

När författarna sökte efter bloggar var det något svårt att hitta fullgott material som 

stämde in på inklusionskriterierna. Det var lätt att hitta olika kommentarer i olika 

chattforum för föräldrar, men svårare att hitta sammanhängande berättelser skrivna 

under längre perioder. Många pappor skrev om tillbakablickar och minnen, men inte 

under själva inskrivningstiden och det var mest mammor som skrev bloggar. Därför 

valde författarna att ta med en berättelse ur en tidning eftersom den var en beskrivande 

tillbakablick som rörde sig över flera år och passade in på de flesta 

inklusionskriterierna. Fördelarna med bloggarna var att de beskrev pappornas egna 

upplevelser och tankar. Dessa kanske inte hade tagits upp vid intervjuer. De flesta 

pappor skrev sina tankar och upplevelser dag för dag precis som i dagböcker, vilket 

ledde till helhetsbilder över bloggtexterna och en insyn på deras tankeutveckling. 

Nackdelarna med bloggarna var att de kunde ändras eller tas bort. Därför behövde 

författarna ta ut materialet ganska fort. En annan nackdel var att det var svårt att veta 

vem som hade skrivit texterna och om papporna var ärliga. Författarna tyckte det var 

lätt att hitta meningsenheter i bloggarna och berättelsen. Det var en process att hitta de 

slutgiltiga kategorierna eftersom meningsenheterna gick in i varandra. Anledningen till 

att underrubrikerna togs bort var att få en sammanhängande text med en röd tråd.  

 
I analysprocessen stötte författarna på problem som till exempel att forskningsmaterialet 

var omfattande och innehöll många meningsenheter som var svåra att tolka, beroende på 

sammanhang. På grund av det stora materialet var det svårt att hitta abstraherande 

kategorier och skilja dem åt. 
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Resultatdiskussion 

Livskrisen 

Vårt resultat visade på att den plötsliga förändringen i livsvärlden på grund av barnets 

plötsliga ankomst skapade chock, kaos, förvirring och en känsla av overklighet hos 

papporna. Wiklund (2003) skriver att då kriser inträffar i en människas livsvärld uppstår 

illabefinnande, som leder till ett lidande och som kan ge skuldkänslor. Lindberg, 

Axelsson och Öhrling (2007) beskriver att papporna i deras studie fick en chock vid 

barnens plötsliga ankomst och att de första dagarna kändes overkliga och svåra.  

Papporna i Lundqvist, Hellström – Westas och Hallström (2007) studie fick en 

overklighetskänsla och en känslomässig turbulens när barnen behövde akut medicinsk 

vård och medicinering. Författarna såg att oron som uppstod när en mamma och ett barn 

behövde intensivvård bidrog till att en pappa tog på sig en ansvarsfull roll, där han 

försökte hålla koll på både mammans och barnets hälsotillstånd. Lindberg, Axelsson 

och Öhrling (2007) skriver att papporna i deras studie, var så pass fokuserade på 

mammorna och barnen att de nästan glömde bort apparaturen. Författarna anser att 

vårdpersonalen har en viktig roll i att bemöta, stötta och informera papporna i denna 

kris om vad som händer med deras barn. Pappor vill ha tillförlitlig, öppen, lätt 

tillgänglig och uppdaterad information samt upprepade förklaringar (Berg & Wingren, 

2008; Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2007; Wigert, 2008). Att informera är viktigt 

enligt ICN (2007). Men även att informationen anpassas skriver NOBAB (2005).  

 

En oro för barnet 

I vårt resultat framkommer att papporna beskriver en rädsla inför svar på 

undersökningar. Denna rädsla grundar sig på att barnen kan ha allvarliga skador på inre 

organ som hotar överlevnaden. Lundqvist, Hellström – Westas och Hallström (2007) 

skriver att papporna i deras studie var rädda att barnen skulle dö och gick med en 

ständig oroskänsla. Vår forskning visar på att papporna upplever en maktlöshet och ett 

lidande över att inte kunna hjälpa sina för tidigt född eller sjuka fullgångna barn. 

Lindberg, Axelsson och Öhrling (2007) skriver att även om vårdpersonal talade om för 

papporna i deras studie att det inte var något fel på barnen hade papporna en oroskänsla 

iallafall. Författarna tycker att vårdpersonal har en viktig uppgift, beträffande att 

uppmärksamma pappornas oroskänsla. Detta är viktigt för att kunna stötta papporna i 

deras kris och förstå vilken hjälp de behöver. En del kan till exempel behöva i första 

hand en kuratorskontakt, men i vissa fall även psykologkontakt. I Wigert (2008) studie 

använde sig vårdpersonalen av att kontakta andra professioner, till exempel kuratorer. 

NOBAB (2005) betonar vikten i att erbjuda kuratorskontakt till papporna så väl som 

mammorna vid psykisk stress. Enligt ICN (2007) är en av sjuksköterskans uppgifter att 

lindra lidande. 

 

Apparaturen kring barnet 

Vår forskning visar på att papporna kände att kuvösen, sladdar, elektroder samt annan 

apparatur var ett hinder mellan dem och barnen. Papporna i Lundqvist, Hellström – 

Westas och Hallström (2007) studie upplevde att kuvösen kändes som en barriär mellan 

de och barnen och det var påfrestande för papporna. Vår forskning visar på att papporna 
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inte kunde ha lika mycket kontakt och närhet samt sköta omvårdnad på deras för tidigt 

födda eller sjuka fullgångna barn på samma sätt som pappor till friska fullgångna barn. 

Papporna var oftast den person av föräldrarna som var närmast barnet den första tiden, 

då mammorna ofta var sjuka och behövde vård. Kängurumetoden resulterade i att 

papporna upplevde positiva känslor eftersom de fick fysisk närhet med sina barn. 

Lindberg, Axelsson och Öhrling (2007) beskriver att papporna i deras studie tyckte det 

var viktigt att vara nära sina barn och hålla dem. Vår forskning visar på att när barnen 

mådde bra, mådde även papporna bra. Lundqvist, Hellström – Westas och Hallström 

(2007) skriver i sin artikel att först när, papporna i deras studie, fick hålla barnen kände 

de att barnen var deras och de upplevde återigen en känsla av verklighet. Dessutom 

kändes barriären mellan papporna och barnen, orsakad av kuvösen, inte av. Vår 

forskning visar på att vårdpersonal måste lära och stötta papporna i hur de ska hålla sina 

barn och ta till sig dem. De bör även informera papporna om kängurumetoden, och 

eventuellt hjälpa dem med hur de ska ha sina barn i känguruposition. Berg och Wingren 

(2008) betonar vikten i att vårdpersonalen hjälper papporna så väl som mammorna att 

hålla sina barn i känguruposition. Detta för att minska känslan av de hinder mellan 

papporna och barnen som apparaturen orsakar. Men även för att papporna ska få en 

känsla av att de har blivit pappor och kunna anknyta till sina barn. Nyqvist, et al. (2010) 

skriver att pappornas så väl som mammornas självkänslor och självförtroende i sina 

föräldraroller, stärks om de får hålla sina barn i känguruposition. 

 

Vårdpersonalens attityd   

Vår forskning visar på att papporna kände en meningsfullhet och ett välmående när de 

fick vara delaktiga i sina barns vård. Papporna i Linberg, Axelsson och Öhrling (2008) 

studie sa att de kände att det var viktigt att vara involverade i barnens vård. Anledningen 

till detta var att de då kände en meningsfullhet samt att de fick en känsla av kontroll. 

Nyqvist et al. (2010) poängterar att barnen bör få amma i första hand och få bröstmjölk. 

Nyqvist (2008) menar att barnen även kan matas med andra metoder som, flaskmatning, 

koppmatning eller sondmatning vilket gör att både papporna och mammorna kan mata 

sina barn. Vår forskning visar på att delaktigheten underlättades av att vårdpersonalen 

hade en positiv attityd mot papporna. Den positiva attityden kan ha skapat en 

förtroendefull känsla hos papporna till vårdpersonalen, men även indikerat till papporna 

att de klarade av att sköta sina barn själva och gav dem självförtroende. Wiklund (2003) 

beskriver ett maktutövande som vårdpersonal kan använda sig av. Det är den positiva 

makten, den trygga basen som leder till att föräldrarna känner att de blir sedda, får bättre 

självkänsla och självförtroende. Därför bör vårdpersonalen bjuda in pappor till 

delaktighet och de bör dessutom ha en positiv attityd i dialogen till papporna. Wigert 

(2008) skriver att en av de saker som underlättade pappors möjlighet till delaktighet, var 

ett gott bemötande hos personalen. Vårdpersonalen ansåg i hennes studie att det var 

mycket viktigt att träna papporna i föräldraskapet för att ge dem bra förutsättningar att 

klara av barnens skötsel i hemmet när barnen har skrivits ut. Vårdpersonal kände till 

innebörden av att ha närvarande föräldrar, men de upplevde det även besvärligt med 

föräldrar som närvarade. Vår forskning visar på att delaktigheten är viktig och bidrar till 

meningsfullhet för papporna. Kleberg och Westrup (2008) skriver att det är viktigt att 

vårdpersonal ser både papporna och mammorna som de viktigaste vårdnadshavarna för 

barnen. 
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SLUTSATS 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att bemöta, informera, stötta och involvera papporna 

på bästa möjliga sätt. De ska även erbjuda kurator eller psykologkontakt till papporna, 

för att kunna lindra deras lidande. Sjuksköterskan bör tänka på att känguruvård främjar 

både psykiska och fysiska upplevelser, hos papporna samt barnen. Det är därför viktigt 

att papporna får sitta med sina barn i känguruposition så mycket det går beroende på 

barnens hälsotillstånd. Sjusköterskan ska även lägga vikten på att göra papporna 

delaktiga i barnens vård och apparatur samt visa en positiv attityd till att de närvarar hos 

sina barn. 
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