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Sammanfattning    
 
Kängurumetodens positiva effekter på barn och föräldrar är väl dokumenterad. Tidigare 
forskning har påvisat att barnen vanligtvis initierades i kängurumetoden först efter flera 
dygn, och durationen av hud-mot-hudvård var inte optimal. I tidigare studier framkom 
flera faktorer för barnsjuksköterskor som underlättade respektive hindrade 
tillämpningen av kängurumetoden. Syftet var att beskriva hur barnsjuksköterskor 
upplever det att implementera kängurumetoden inom neonatalvården. Åtta 
barnsjuksköterskor intervjuades med semistrukturerade intervjuer som analyserades 
med en induktiv innehållsanalys. Resultatet bestod av två kategorier och fem 
underkategorier. De två kategorierna var personlig utveckling i färdigheter är 
avgörande och organisatoriska förutsättningar för implementering. Olika faktorer som 
framkom var att stötta anknytning, föräldradelaktighet, attityder, vårdmiljö, teamarbete 
och stöd från ledningen vilka alla möjliggjorde eller hindrade känguruvården. 
Metoddiskussionen behandlade urval, analys och studiens överförbarhet. 
Resultatdiskussionen byggdes upp av de beskrivningar som gavs gällande vad som 
påverkade känguruvården positivt och negativt. Studiens slutsats var att 
barnsjuksköterskor behövde kunskap för att kunna stödja och främja kängurumetoden. 
Föräldrarnas känslor av otrygghet behövde överbryggas för att uppnå trygghet och 
stärka anknytningen mellan dem och barnen. Vården behövde utföras i samarbete med 
alla personalgrupper samt föräldrarna. Vårdmiljön upplevdes som begränsande, men 
trots det beskrev barnsjuksköterskorna fler fördelar än nackdelar med kängurumetoden. 
Förslag på kliniska implikationer framkom med exempelvis utbildningsdagar för 
barnsjuksköterskor då det ökar både deras kunskaper samt förmågan att undervisa 
föräldrar om kängurumetoden.  
 
Nyckelord: Kängurumetoden, barnsjuksköterskor, implementering, anknytning, 
delaktighet, vårdmiljö, teamarbete 
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INLEDNING 
I Sverige föds det cirka 7000 barn för tidigt varje år med en överlevnad på nästan 90 %. 
Barnen kräver ofta en lång vårdtid i en för föräldrarna helt främmande miljö (Svenska 
Prematurförbundet 2013). För föräldrarna är det förknippat med en rad känslor att få ett 
för tidigt fött barn och deras förväntningar på föräldrarollen förändras dramatiskt 
(Ludington-Hoe, Morgan & Abouelfettoh 2008). Kängurumetoden är en evidensbaserad 
omvårdnadsmetod som rekommenderats av World Health Organisation (WHO) sedan år 
2003. När den används bidrar metoden till att stärka anknytningen mellan föräldrar och 
barn samt stärka föräldrarna i sin nya roll som förälder (Blomqvist-Thernström, Ewald, 
Gradin, Hedberg-Nyqvist & Rupertsson 2013). År 2015 kom WHO med nya 
rekommendationer om att alla barn under 2000 gram ska vårdas enligt kängurumetoden 
(WHO 2015).  
 
Båda författarna arbetar som sjuksköterskor sedan mer än 10 år tillbaka inom 
barnsjukvården. En av författarna arbetar inom neonatalvården och har goda 
erfarenheter av att implementera kängurumetoden. Detta medför att författaren har en 
förförståelse kring fenomenet som undersöks och risken finns att egna värderingar läggs 
in i tolkningarna av det som sägs. För att undvika detta har en ständig reflektion och 
dialog skett mellan båda författarna om det som framkommit i intervjuerna med 
deltagarna i vår studie. Författarnas avsikt med studien var att fördjupa kunskaperna 
inom området och belysa barnsjuksköterskornas upplevelser av att implementera 
kängurumetoden. Ökade kunskaper inom området kan möjliggöra ytterligare utveckling 
kring implementeringen av kängurumetoden inom neonatalvården. 
 
BAKGRUND 

Kängurumetoden 
Att vårda enligt kängurumetoden innebär att det för tidigt födda barnet endast iförd 
blöja och mössa ligger i upprätt ställning hud mot hud mot en förälders bröst (WHO 
2015). Metoden uppfanns av ett team av pediatriker på 70-talet i Colombia. Till en 
början användes kängurumetoden som en alternativ vårdmetod för de för tidigt födda 
barnen i underutvecklade länder som en lösning på att det saknades kuvöser (WHO 
2015). Metoden har sedan utvecklats och används nu även i länder med högteknisk 
kompetens. Kängurumetoden används idag i hela världen, även på de barn som är 
extremt nyfödda (Angelhoff et al. 2018). När barnen vårdas enligt kängurumetoden 
ligger de kontinuerligt hud mot hud mot en förälders bröst, detta tillstånd behöver 
egentligen bara avbrytas för blöjbyte, skötsel av hygien och en del kliniska 
bedömningar (WHO 2015). Kräver barnets tillstånd att det behöver ligga i kuvös kan 
det i början bara vara aktuellt att vårdas enligt kängurumetoden några timmar om dagen 
för att senare när barnets tillstånd tillåter öka till en kontinuerlig känguruvård 
(Angelhoff et al. 2018). Rekommendationerna är annars att börja vårda enligt 
kängurumetoden så tidigt som möjligt tills dess att barnet själv visar att det inte längre 
tolererar metoden. Detta inträffar vanligtvis när barnets mognad motsvarar 
graviditetsvecka 40 (WHO 2015). 
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Kängurumetodens effekter på barnet 
Trots att forskning visar att kängurumetoden har ett flertal positiva effekter på det för 
tidigt födda barnet och dess föräldrar används den alltför sällan. Ofta initieras 
kängurumetoden första gången när barnet är sex dagar gammalt och i många fall endast 
1–2 timmar per dygn (Mörelius, Angelhoff, Eriksson & Olhager 2012). I jämförelse 
med vanlig neonatalvård där de för tidigt födda barnen ligger i en kuvös den mesta 
tiden, har kängurumetoden ett flertal positiva effekter på det för tidigt födda barnet. 
Med kängurumetoden blir barnen mer cirkulatoriskt och respiratoriskt stabila. Barnen 
har även en bättre temperaturreglering, vilket för ett för tidigt fött barn är av största vikt 
för att öka hens chanser för överlevnad (Hedberg-Nyqvist et al. 2010). Kängurumetoden 
har visat sig vara ett bra sätt för det för tidigt födda barnet att hålla rätt 
kroppstemperatur och motsvarar kuvösvård (Karlsson 2018). Barn som vårdats enligt 
kängurumetoden får ett bättre sömnmönster som liknar sömnmönstret hos ett fullgånget 
barn. Barnen sover längre och har färre uppvaknanden, vilket har stor betydelse då 
barnens kognitiva förmåga utvecklas under sömn (Karlsson 2018).  
 
I de dagliga rutinerna kring det för tidigt födda barnet som vårdas på en 
neonatalavdelning ingår det en rad tester och procedurer som är stressfyllt för barnet. 
Upprepad stress ger en påverkan på de för tidigt födda barnens omogna hjärnor. Detta 
kan senare i livet leda till kognitiva problem. Den enskilt största stressfaktorn för de för 
tidigt födda barnen är dock att separeras från föräldrarna (Karlsson 2018). Angelhoff et 
al. (2018) har visat i sin forskning att barn som vårdats med kängurumetoden, och där 
separationen minimerats, har en markant lägre nivå av stresshormonet kortisol i saliven 
i jämförelse med barn som vårdats i kuvös. Även vid smärtsamma procedurer som 
blodprovstagning har de för tidigt födda barn som vårdas enligt kängurumetoden 
uppvisat minskad smärta och ett lägre stresspåslag än de som vårdas i kuvös (Johnston 
et al. 2017).  
 
Den konstanta hudkontakt och närheten till bröstet som kängurumetoden ger gör att 
amningen underlättas. När mamman och barnet inte separeras, ökar barnets vilja att 
suga och stimulerar mammans mjölkproduktion (Strand, Blomqvist, Gradin & Nyqvist 
2013). Sammantaget har det lett till en bättre tillväxt hos barnen som gör att de kan 
skrivas ut tidigare från neonatalavdelningarna (Luong, Long Nguyen, Huynh Thi, 
Carrara & Bergman 2016).  
 

Anknytning 
Anknytning är enligt Bowlby (2003, ss. 1–16) en medfödd instinkt hos barnet från 
första början som gör att hen är kontaktsökande och försöker knyta an till sin förälder. 
Den biologiska funktionen han tillskriver beteendet är en skyddsmekanism hos barnet 
för att öka hens överlevnad. Alla barn har medfödda beteenden som de ger uttryck för 
när de behöver omvårdnad. Kan föräldrarna inte läsa av barnets signaler och ge dem den 
omvårdnad de eftersträvar blir barnet känslomässigt instabilt vilket påverkar dess 
personliga utveckling hela livet. När anknytningen fungerat normalt har barnet utvecklat 
en förmåga att se sina föräldrar som en trygg bas. Bowlby visade i sin forskning att en 
tidig separation från exempelvis modern både påverkade barnets emotionella och 
sociala utveckling. I sin teori betonar Bowlby anknytningen i olika stadier där 
relationer, separation och förlust är grundläggande för barnets fortsatta positiva 
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utveckling (Bowlby 2003, ss. 1–16). Vilhelmsson och Tengland (2016, ss. 160–163, 
167–168) beskriver vikten av sociala nätverk och stabila hälsosystem för att kunna 
förebygga ohälsa. Olika omgivningsfaktorer såsom platsen man befinner sig på och 
sociala relationer spelar in då det gäller vårt hälsotillstånd (Vilhelmsson & Tengland 
2016, ss. 160–163, 167–168). Allt hälsoarbete bedrivs för att bevara hälsan och 
förebygga lidanden och arbetet syftar till att hitta åtgärder som förbättrar och främjar 
hälsan vilket ger en hållbar utveckling (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 15). 
 
Då kängurumetoden är en evidensbaserad och säker omvårdnadsåtgärd som hjälper till 
att stärka anknytningen, bör kängurumetoden initieras till alla stabila barn direkt efter 
födseln (WHO 2015). Föräldrar som blivit upplärda att vårda sitt barn enligt 
kängurumetoden kände att det känslomässiga bandet mellan dem och det för tidigt 
födda barnet stärktes. I jämförelse med föräldrar där barnen inte vårdats enligt 
kängurumetoden lärde sig föräldrarna tidigt att tolka barnets signaler (Angelhoff et al. 
2018). Föräldrarna var mer nöjda och kände tidigt en samhörighet med barnet samt att 
det stärkte dem i sin föräldraroll. De vågade även vara mer aktiva i vården kring sitt 
barn och spenderade mer tid med barnet (Strand et al. 2013). 
  

Familjecentrerad vård 
Barnsjuksköterskan har i sin profession kunskap om barns utveckling och har 
huvudansvaret för barnets omvårdnad. Det ingår även i barnsjuksköterskans profession 
att se till att familjen får delta i omvårdnaden kring barnet och barnsjuksköterskan har 
till uppgift att skapa en relation där familjen känner tillit (Mörelius 2014, ss 67).  
 
I familjecentrerad vård ses familjen som en enhet. För att alla delar av familjen ska må 
bra riktar barnsjuksköterskan stöd till hela familjen (Riksföreningen för 
barnsjuksköterskor 2008, ss. 9–10, 13). Vården sker i ett nära samarbete mellan 
personal och familj där familjen ses som en resurs och som en del av vårdteamet kring 
barnet, vilket ger föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i vården (Harrison 2010). En 
neonatalavdelning behövs för att barnsjuksköterskan ska kunna vårda både för tidigt 
födda barn och sjuka nyfödda barn utifrån deras specifika behov. Syftet och målet för 
neonatalvården är att skapa värde för barn och föräldrar. Genom att bedriva 
neonatalvården utifrån ett familjeperspektiv där anknytningen främjas och föräldrarna 
utbildas samt stöttas i omvårdnaden av barnet fås en större föräldramedverkan där 
föräldrarna upplever sig trygga i den situation de befinner sig i. Detta är en central del i 
familjevården då föräldrar ofta känner sig osäkra i sin föräldraroll (Qulturum 2017). 
 
Föräldrar till för tidigt födda barn eller sjuka nyfödda barn upplever stark stress och har 
mycket oro. Föräldrarna behöver kontinuerligt stöd då de påverkar barnet starkt negativt 
(Johansson 2013, ss. 392, 396). En förutsättning för att skapa delaktighet i barnets 
behandling och omvårdnad för föräldrarna är både kunskap och insikt, vilket kan ske 
med hjälp av olika metoder som exempelvis hud mot hud vård eller information 
(Socialstyrelsen 2009, ss. 21–22). Allt omvårdnadsarbete samt medicinskt handhavande 
ska anpassas efter barnets individuella utvecklings- och behovsstadium. Genom en 
familjecentrerad vård där delaktigheten optimeras främjas både barnets hälsa och dess 
egenvård (Mörelius 2014, ss. 62, 69–70; Riksföreningen för barnsjuksköterskor 2008, 
ss. 9–10, 13).  
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Implementering av ny kunskap 
Harvey och Kitson (2016) beskrev att med implementering menas de olika steg som 
används för att införa nya metoder i en verksamhet samt att utvärdera i vilken 
utsträckning metoden används. Inom omvårdnad kan Promoting Action on Research 
Implementation in the Health Services (PARIHS) modellen användas för att tydliggöra 
implementeringsarbetets olika faser såsom planering, genomförande och analys. För att 
nå en framgångsrik implementering krävs en samverkan mellan de olika faktorerna. 
Enligt PARIHS modellen utgörs första fasen i implementeringen av evidens. Här 
identifieras vad i verksamheten som behöver förändras. Finns det starkt vetenskapligt 
stöd i form av forskningsresultat är det större chans att implementering av en ny metod 
lyckas (Harvey & Kitson 2016).  
 
Harvey och Kitson (2016) påpekade att i PARIHS modellens andra fas, kontexten, 
undersöks vilka förutsättningar det finns i verksamheten för att implementera ny 
kunskap. I andra fasen tydliggörs även organisationen och ledarskapet. För en lyckad 
implementering krävs ett ledarskap med positiv inställning till förändringar. Då 
avdelningskulturen har en stor inverkan vid införandet av nya metoder krävs ett tydligt 
ledarskap som ger förutsättningar för verksamheten att arbeta evidensbaserat. 
Ledarskapet ska även underlätta för alla att arbeta mot samma mål och se till att det 
finns metoder för att utvärdera resultatet. Tredje och sista fasen i PARIHS modellen, 
facilitering, tar upp att det för en lyckad implementering krävs att det finns en grupp av 
ansvariga som har tid och kunskap att handleda övriga medarbetare i de nya metoderna 
(Harvey & Kitson 2016). 
 

Personalens erfarenhet och kompetens 
Forskning visar att det på många neonatalavdelningar saknas utbildning och riktlinjer 
för barnsjuksköterskor i kängurumetodens utförande och den betydelse metoden har för 
barnet och föräldrarna. Hur väl implementeringen av kängurumetoden lyckas beror till 
stora delar på hur mycket stöd föräldrarna får av barnsjuksköterskorna. Även 
barnsjuksköterskornas egna attityder och kunskap om metoden påverkar föräldrarnas 
möjligheter och val av att utföra kängurumetoden (Mörelius et al. 2012). När inte 
barnsjuksköterskorna har kunskap om kängurumetoden känner de sig osäkra på att 
implementera metoden och tenderar att mer fokusera på det medicinska och tekniska 
istället för att stärka den naturliga interaktionen mellan barn och föräldrar. Det finns 
mångårig kunskap och erfarenhet av att vårda barnen i kuvöser, vilket gör det lätt för 
barnsjuksköterskan att läsa av hur barnet mår och de behöver inte oroa sig för barnets 
säkerhet (Chia, Sellick & Gan 2006). 
 

Vårdteoretiska utgångspunkter 
Livsvärldsteorins innebörd är att förstå det människan erfar. En individualiserad god 
omvårdnad och människans unikhet är vad som beaktas i livsvärldsansatsen. 
Livsvärlden som begrepp utgår från människans vardagsvärld. Det är genom vår 
livsvärld som vi tycker och tänker, arbetar och leker samt älskar och hatar. I livsvärlden 
upplever och erfar människan, vi är våran livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
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126–131). När ett barn blir svårt sjukt skapas en obalans i familjens vardagsvärld och 
barnets hälsa blir avgörande för hela familjens hälsa. Då erfarenheter och upplevelser 
följer med barnet och dess närstående in i deras livsvärld är det viktigt att 
barnsjuksköterskan får dem att förstå vad som sker (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
126–131). Barnsjuksköterskan kan genom sina vårdhandlingar hjälpa familjen att 
bemästra situationen och därmed minska dess lidande (Arman 2015, ss. 41).  
 
Då det vetenskapliga begreppet välbefinnande är känslor som utgår från barnets egen 
livsvärld har barnsjuksköterskan till uppgift att visa intresse och lyssna på det som 
barnet och dess närstående berättar eftersom det i berättelsen finns ett perspektiv på hur 
barnsjuksköterskan kan lindra barnets lidande och vad som ger det här barnet 
välbefinnande (Wiklund 2003, ss. 79-80).  
 
Inom vårdvetenskapen har begreppet vårdande utvecklats till en vårdande relation. Inom 
vårdrelationen är det viktigt att vården utformas efter vad som är bäst för barnet. 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss.190–195).  Vårdrelationen berör inte enbart sjukdomen 
utan hela den andra människan och inbegriper aspekter av både kropp, själ och ande 
(Ekebergh 2015, ss. 19). En ömsesidig förbindelse byggd på tillit och respekt skapar en 
god vårdrelation mellan barnet, dess närstående och barnsjuksköterskan. Det är i den 
vårdande relationen som barnsjuksköterskan kan nå fram till livsvärlden hos både barnet 
och dess närstående (Dahlberg & Segesten 2010, ss.190–195).   

 
PROBLEMFORMULERING 
Idag finns mycket forskning inriktad på främst kängurumetodens positiva fysiologiska 
effekter på barnet, föräldrarnas erfarenheter av att utföra kängurumetoden samt hur 
anknytningen och amningen främjas. Trots detta påvisar forskningen att 
kängurumetoden oftast inte initieras i ett tidigt skede utan vanligtvis passerar flera dygn 
till barnets första tillfälle med kängurumetoden. Barnet vårdas inte heller så många 
timmar per dygn hud mot hud som är möjligt med kängurumetoden. Det finns dock inte 
lika omfattande forskning som beskriver hur barnsjuksköterskor upplever det att 
implementera kängurumetoden på barnen som vårdas inom neonatalvården. Tidigare 
forskning påvisar att personalen anser att kängurumetoden är bra samt genererar en rad 
olika positiva effekter. Forskningen visar också en osäkerhet hos barnsjuksköterskorna 
till att motivera och lära ut användandet av kängurumetoden till föräldrarna i samband 
med att barnet ligger hud mot hud. Olika faktorer framkommer i tidigare studier kring 
vad som underlättar att implementera kängurumetoden såsom tydliga riktlinjer om 
metodens användande, stöd från ledningshåll samt en anpassad vårdmiljö. Andra 
faktorer som anses hindra implementering är exempelvis personalbrist, tidsbrist samt 
brist på kunskap och utbildning. Genom att undersöka och beskriva upplevelserna hos 
barnsjuksköterskorna om att implementera kängurumetoden när barnet befinner sig hud 
mot hud kan kunskap skapas för att vidareutveckla denna omvårdnadsmodell.   
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SYFTE 
Att beskriva barnsjuksköterskans upplevelser av hinder och möjligheter att 
implementera kängurumetoden till det för tidigt födda eller det sjuka nyfödda barnet när 
det vårdas inom neonatalvården.  
 
METOD 

Forskningsansats 
Kvalitativ forskningsdesign innebär att undersöka och beskriva innebörden av den 
enskilda människans upplevelser och fokus hos forskaren ligger i att tolka och beskriva 
insamlad kvalitativa data. Den kvalitativa forskningsdesignen kan inbringa ny kunskap 
vilken grundas i människans upplevelser vilket i sin tur skapar en större förståelse för 
upplevda händelser. Denna forskningsdesign har visat sig användbar inom framförallt 
omvårdnadsforskning (Creswell 2014, s. 4; Elo & Kyngäs 2008; Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne 2015, s. 44). Denna design passar väl in då författarnas syfte är att få ny kunskap 
kring upplevelser av hinder och möjligheter för kängurumetoden som 
omvårdnadsmodell.  
 
Enligt Elo och Kyngäs (2008) är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 
lämplig då det finns få tidigare studier som beskriver fenomenet. Författarnas mål är att 
kunna bidra med kunskap inom ämnet vilket gjort att denna metod valts.  
 

Deltagare 
En förfrågan om medverkande skickades av författarna till vårdenhetschefer för olika 
neonatalavdelningar inom Västra Götalandsregionen. I förfrågan beskrevs denna studies 
syfte samt tillvägagångssätt (Bilaga 1). Svar om medverkande inkom från tre 
neonatalavdelningar inom Västra Götalandsregionen. 
 
I vår studie bestod deltagarna av barnsjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetade 
inom neonatalvården. Inklusionskriterium för deltagande i forskningsstudien var att 
barnsjuksköterskorna skulle arbeta inom neonatalvården och implementerat 
kängurumetoden till minst ett för tidigt fött eller sjukt nyfött barn. Ytterligare 
inklusionskriterium var att barnsjuksköterskorna arbetade dag, kväll och nattpass då 
författarna ansåg att det gav en rikare variation i beskrivningarna. Det primära 
urvalskriteriet enligt Polit och Beck (2017, s. 491) är att deltagare kan berätta om sina 
upplevelser kring själva fenomenet. Då författarnas syfte var att få fram en så noggrann 
och bred beskrivning av fenomenet som möjligt har urvalet skett utefter ovanstående.  
 
De deltagande informanterna tillfrågades muntligt av författarna och fick ett 
informationsbrev om forskningsstudien där studiens syfte och tillvägagångssätt 
framgick (Bilaga 2). De deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna och valde att 
delta i forskningsstudien ingick i den. Totalt deltog åtta informanter som var verksamma 
inom neonatalvården. Åldrarna var mellan 29–54 år och bestod av 8 kvinnor. Av 
deltagarna var 3 grundutbildade sjuksköterskor och 5 specialistutbildade 
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barnsjuksköterskor. Deltagarnas antal verksamma år inom neonatalvården var mellan 3–
27 år.   
 

Datainsamling 
Intervjuerna med deltagarna genomfördes av författarna utifrån en semistrukturerad 
intervjuguide med öppna frågeställningar som gjordes i förväg. En provintervju 
genomfördes först för en prövning av frågorna, och om det var nödvändigt att utveckla 
dessa innan fler intervjuer genomfördes. Då provintervjun hade ett bra innehåll som 
överensstämde med syftet skedde ingen ändring av intervjufrågorna. Alla intervjuer som 
ingick i studien gjordes under vecka 7–9, 2019. Författarna valde att dela upp antalet 
intervjuer mellan sig och utföra dessa enskilt. En dialog mellan de båda författarna 
skedde regelbundet för att stämma av hur intervjuerna fortlöpte och om de svarade an på 
själva syftet. Frågorna under intervjuerna skedde utifrån en färdigställd intervjuguide 
(bilaga 3) som började med en öppen fråga till deltagaren för att komma igång med 
samtalet. Frågorna fortsatte sedan att ställas utefter intervjuguiden och vid behov 
ställdes följdfrågor beroende på hur deltagaren svarade.   
 
Deltagarna fick själva välja den plats och tid som intervjun skulle ske på. Tidsåtgången 
per intervju varierade mellan 30–60 minuter (mediantid = 40 minuter). Intervjuerna 
spelades in via författarnas egna mobiltelefoner och fördes efter det över till ett USB 
minne för att ljudfilen sedan skulle kunna raderas på mobiltelefonerna. Varje intervju 
lyssnades igenom flera gånger och skrevs sedan ut tillsammans av författarna ord för 
ord inom 1–2 dagar efter att intervjun skett.  
 

Dataanalys 
Den analysprocess författarna valt är den kvalitativa innehållsanalysen med en induktiv 
ansats som består av tre olika faser, förberedelse, organisering samt resultat och finns 
beskriven av Elo och Kyngäs (2008). När författarna transkriberat alla intervjuerna 
lästes de igenom flera gånger för att skapa en helhetsbild. De intervjuer som 
transkriberades sparades som ett originaldokument på dator och själva analysprocessen 
skedde på olika kopior. Texten reducerades till meningsbärande enheter vilka indelades 
i en öppen kodning. Subkategorierna bildades utifrån materialet som framkom av den 
öppna kodningen. Efter granskning av subkategorierna bildades kategorierna och 
slutligen den övergripande huvudkategorin vilken baserades på liknande händelser eller 
beskrivningar av själva fenomenet. Genom att flera gånger återvända till den 
ursprungliga texten kunde författarna kontrollera att transkriberingen gjorts utan några 
uppenbara misstag och att analysen utförs korrekt.  
 
Analysprocessen kan präglas av författarnas egen förförståelse om den inte utförs rätt. 
En del menar att förförståelsen ska sättas inom parantes medan andra menar att 
förförståelsen bör användas (Elo & Kyngäs 2008; Lundman & Granheim 2017, ss. 230–
231). Då både intervjuerna och analysprocessen kan påverkas av författarnas egen 
förförståelse har det varit viktigt att reflektera kring egna föreställningar och upplevelser 
inom området. Nedan följer ett exempel från analysprocessen: 
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Tabell 1-Exempel från analysen 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Barnet mådde väl å 
fick stanna på 
förlossningen 
hudnära... ja vi 
hade så me lite 
sond och lite 
kontroller åsså. 

Hudnära vård i 
samband med 
förlossningen 
 

Att kunna främja 
anknytning   

Personlig utveckling i 
färdigheter är 
avgörande 

Vi har ju vår lilla 
skyltdocka där de 
står om metoden å 
även i 
föräldraköket där 
har vi ju också lite 
information om 
de.. 

Att lära ut 
kängurumetoden 
 

Att kunna främja 
kängurumetoden 
 
 

Personlig utveckling i 
färdigheter är 
avgörande 

De e en 
förutsättning att de 
har en säng för i en 
fåtölj eller så 
funkar de inte lika 
bra då eh tycker 
jag 

Hjälpmedel vid 
utförandet av 
kängurumetoden 

Att ha en anpassad 
omgivning 
 

Organisatoriska 
förutsättningar för 
implementering 

Men sen kanske 
man inte vill störa.. 
eh jag tänker att... 
man kanske blir 
lite mer sådära att 
man mm..att man 
låter dem va 

Personalens 
inställning till 
omvårdnadsåtgärder 
på barnet när det 
ligger hud mot hud 

Personalens 
attityder till 
metoden 
 

Personlig utveckling i 
färdigheter är 
avgörande 
 
 
 

Sen så tycker inte 
barnmorskorna 
alltid vi ska vara 
där och göra en 
massa. 

Samarbete mellan 
olika 
vårdprofessioner 
 

Att arbeta 
strukturerat med 
kängurumetoden 

Organisatoriska 
förutsättningar för 
implementering 

Har man väldigt 
sjuka barn då.. är 
de ju svårt.. eller 
om man har väldigt 
mycke barn.. 
eeh..man har svårt 
att få plats 

Miljön påverkar 
utförandet av 
kängurumetoden 

Att ha en anpassad 
omgivning 
 

Organisatoriska 
förutsättningar för 
implementering 
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Etiska överväganden 
Forskning inom högskoleutbildning är undantaget den etiska prövning som annars 
krävs, dock måste forskningen bedrivas enligt de regler och riktlinjer som finns såsom 
samtyckeskravet och konfidentialitet (Helsingforsdeklarationen 2018; SFS 2003:460; 
Vetenskapsrådet 2018). Ett tillstånd för forskningsstudien (Bilaga 1) från 
vårdenhetschefer bör sökas på de arbetsplatser där studien ska bedrivas enligt Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, s. 43), vilket författarna gjorde innan studien påbörjades.  
Forskning får enbart bedrivas om deltagarna givit sitt skriftliga samtycke till det innan 
studien påbörjas. Ett informerat samtycke innebär bland annat att deltagare får skriftlig 
information gällande studiens syfte och att allt deltagande är frivilligt (Brinkmann & 
Kvale 2015, ss. 93–94; Creswell 2014, ss. 96–97; SFS 2003:460). Författarna till denna 
studie utformade ett informerat samtycke för påskrift (Bilaga 2) till alla deltagare som 
lämnades i samband med den muntliga förfrågan som deltagare fick. De deltagare som 
valde att delta i studien lämnade sitt informerade samtycke påskrivet till författarna 
innan intervjuerna påbörjades. 
 
Inom forskning är det viktigt att deltagares konfidentialitet bevaras och det är brukligt 
att forskaren använder alias så att deltagares integritet skyddas och bevaras (Brinkmann 
& Kvale 2015, ss. 94–95; Creswell 2014, s. 99; Helsingforsdeklarationen 2018). I denna 
studie har författarna varit noggranna med att avidentifiera deltagare genom att koda de 
olika intervjuerna till intervju 1, 2, 3 och så vidare för att skydda identiteten. De citat 
som författarna har använt i studien har valts ut så att de inte kan härledas till någon 
specifik person då det kan riskera både konfidentialitet och integriteten hos deltagare. 
När denna studie godkänts och examinerats kommer författarna att radera alla ljudfiler 
på USB-minnet samt förstöra allt skriftligt material som finns. 
 
RESULTAT 
I analysarbetet framkom en huvudkategori, organisation och personliga faktorer 
påverkar implementering. Huvudkategorin byggdes upp av två kategorier, personlig 
utveckling i färdigheter är avgörande och organisatoriska förutsättningar för 
implementering, med tre respektive två underkategorier. Alla underkategorierna 
förstärktes med citat från intervjuerna. Nedanför i tabell 2 presenteras kategorierna.  
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Organisation och personliga faktorer påverkar implementering 
Kängurumetodens fördelar var viktiga ansåg sjuksköterskorna, dock krävdes större 
kompetens av dem. Deras yrkesroll styrdes av olika omständigheter såsom lärandet, 
förhållningssättet och vårdmiljön. 
 

Personlig utveckling i färdigheter är avgörande 
Sjuksköterskorna beskrev hur kängurumetoden ställde krav på de egna kunskaperna 
inom flertalet olika områden såsom medicin, omvårdnad och psykologi. 
Sjuksköterskorna påpekade vikten av en bred kompetens för att kunna utbilda 
föräldrarna om känguruvårdens innebörd och de fördelar som metoden gav både barnet 
och föräldrarna.  
 

Att kunna främja anknytning 
Sjuksköterskorna beskrev hud mot hud vård som det viktigaste startskottet för att främja 
anknytning. I deras omvårdnadsansvar ingår att lägga barnet hud mot hud så snart det 
stabiliserats direkt på förlossningen. Barnet behövde oftast inte flyttas upp direkt till 
neonatalavdelningen, vilket sjuksköterskorna upplevde som bra då separationen mellan 
barn och föräldrar uteblev. Sjuksköterskorna menade att alla barn vill knyta an och det 
var oftast föräldrarna som hade svårt för det. Sjuksköterskorna kände att föräldrarna 
upplevde det positivt att ha barnet hos sig och att anknytningsprocessen påbörjades 
direkt. Sjuksköterskorna beskrev att hudnära vård direkt efter förlossningen verkade 
göra att föräldrarna inte gärna släppte ifrån sig barnet. 
 
Många gånger upplevde sjuksköterskorna att föräldrarna var rädda och varken mamma 
eller pappa vågade ha barnet på bröstet. Det kunde krävas flera försök innan det 
fungerade med den hudnära vården.  I omvårdnaden ingick det för sjuksköterskorna att 
vägleda och vara en förebild till föräldrarna. Den viktigaste rollen sjuksköterskorna 
hade var att försöka överbrygga känslor av otrygghet hos föräldrarna. Att hjälpa dem 
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med dessa känslor och skapa en trygghet hos föräldrarna i den situation de befann sig i 
var betydelsefullt. Detta menade sjuksköterskorna kunde uppnås genom att göra 
föräldrarna delaktiga i vårdandet av barnet.  
 
Sjuksköterskorna beskrev också att implementeringen bestod mycket av att få 
föräldrarnas förståelse om att den hudnära vården inte handlade om någon timme här 
eller där utan om en så stor del av dagen som möjligt. Svårigheterna låg i att få fram att 
det inte var någon mening med att båda föräldrarna satt där och den ena höll barnet och 
den andra satt bredvid i två timmar och att de sen försvann båda två. Enligt 
sjuksköterskorna var det viktigt att föräldrarna förstod att det bästa för barnet var om de 
löste av varandra. Sjuksköterskorna kände att de flesta av dagens föräldrar är låsta vid 
att de måste göra allting tillsammans, föräldrarna kunde inte dela på sig och det 
upplevdes som ett stort problem.  
 
 ”Så dem som har haft barnet i famnen och väldigt mycket hos sig då, släpper dem ju 
inte gärna ifrån sig och ja det upplever jag ju positivt .. för det är ju inte dem som 
tänker att man kan lämna sina barn, det är ju inte dem som man är orolig för så. 
(Informant nummer 1)” 
 

Att kunna främja kängurumetoden  
Sjuksköterskorna beskrev att många barn egentligen vårdas hud mot hud 3–4 timmar 
om dagen vilket innebär att 20–21 timmar om dagen vårdas de inte hud mot hud. 
Sjuksköterskorna trodde det var viktigt att få bort stämpeln om att kängurumetoden 
enbart är gullig. Detta är också en behandling. Några av sjuksköterskorna menade att 
det största problemet egentligen var att de hade svårt att få ut själva nyttan av 
kängurumetoden till föräldrarna. Sjuksköterskorna upplevde att de var ganska dåliga på 
att visa föräldrarna vikten av metoden. Samtidigt fanns rädslan att om de pressade 
föräldrarna för mycket så upplevs det som ett tvång att utföra känguruvård.  
 
En del av sjuksköterskorna lyfte medicinska omständigheter som försvårade 
möjligheten att implementera kängurumetoden. Ibland var barnen intuberade och de var 
oroliga för att tuben skulle glida ur läge och därmed orsaka stora konsekvenser för 
barnet. Det samma gällde för de barn som hade centrala infarter via sin navelstump. 
Sjuksköterskorna uttryckte främst oro över de minsta barnen och de instabila barnen. 
Sjuksköterskor med mindre erfarenhet uttryckte att de saknade stöd från mer erfarna 
kollegor när kängurumetoden genomfördes. Med mer stöd och egen erfarenhet menade 
sjuksköterskorna att de lärde sig handskas med olika situationer vilket skapade en större 
trygghet hos dem själva. 
 
Sjuksköterskorna beskrev några av de effekter som var bra för barnet som exempelvis 
anknytningen, att amningen underlättades och stabilare andnings- och hjärtfrekvens. Att 
kunna ge det för tidigt födda barnet eller det sjuka nyfödda barnet den bästa tänkbara 
vården som det är att ligga hud mot hud gav alltid en bra känsla menade 
barnsjuksköterskorna. Att uppleva när ett barn inte mådde bra, och då kunna lägga 
barnet hud mot hud hos sin mamma gav sjuksköterskorna stor tillfredsställelse. 
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Sjuksköterskorna berättade om vikten att själva vara trygga med kängurumetoden för att 
kunna lära ut den till föräldrarna. Om sjuksköterskan var osäker, eller rättare sagt visade 
osäkerhet, så visade föräldrarna att de blev nervösa menade sjuksköterskorna. 
Undervisningen av föräldrarna är centralt för att öka deras delaktighet i omvårdnaden av 
barnet. Sjuksköterskorna beskrev att lärandet var tidskrävande eftersom föräldrarna ofta 
behövde mycket stöd om det skulle fungera att vårda med kängurumetoden. Kunskapen 
som krävdes av sjuksköterskorna för att kunna undervisa ansågs vara bristfällig. 
Sjuksköterskorna menade att den största utmaningen var att lära ut och stötta föräldrarna 
till att klara av att känguruvårda sitt barn. Sjuksköterskorna beskrev vikten av en bra 
kommunikation mellan personal och föräldrar för att kunna verka rådgivande. En tillit 
måste byggas upp till varandra för att kunna stärka föräldrarna i sin föräldraroll.  
 
”Det tar mycket tid för oss på neonatal att lära ut metoden till föräldrar som inte vet 
vad man pratar om och jag tycker att det hindrar mig när jag upplever ett motstånd 
från föräldrarna. De behöver egentligen inte säga så mycket men man kan se på deras 
minspel… (Informant nummer 5)” 
 

Personalens attityder till metoden 
Sjuksköterskorna beskrev att de var positiva till att utföra omvårdnadsåtgärder på barnet 
när det vårdas hud mot hud. Mer omvårdnad kan bedrivas än vad som görs idag säger 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna påpekade att även om barnet vårdades hud mot hud 
så behövdes samma vård utföras som om barnet legat i kuvös eller säng. Flera av 
sjuksköterskorna menade att den gamla inställningen fortfarande levde kvar att när 
barnet vårdades hud mot hud hos föräldrarna utfördes inga eller väldigt få 
omvårdnadsåtgärder. Med kängurumetoden skulle barnet ha samma vård hud mot hud 
som i kuvös vilket det inte blev om omvårdnadsåtgärder inte utfördes på barnet fastslog 
sjuksköterskorna.  
 
Några av sjuksköterskorna beskrev att de upplevde det hindrande att utföra 
omvårdnadsåtgärder på barnet i famnen och de upplevde sig begränsade av att inte vilja 
besvära föräldrarna. Ibland kunde de välja att inte utföra en omvårdnadsåtgärd utan 
väntade med den till ett senare skede. Sjuksköterskorna menade också att det var svårt 
att observera barnet när det vårdades hud mot hud och de beskrev vikten av samarbetet 
med föräldrarna då det handlade om det bästa för barnet. Föräldrarnas delaktighet och 
kunskap är avgörande uttryckte sjuksköterskorna då de måste hjälpa till med 
observationerna av barnet när det vårdades hud mot hud. Mycket handlade om 
sjuksköterskornas egna synsätt och föreställningar. Sjuksköterskorna underströk vikten 
av en god vårdrelation då olika situationer kan vara besvärande för föräldrarna.  
 
En del av sjuksköterskorna menade att en svårighet var att föräldrarna inte alltid ville 
vara nära sitt barn när de utförde olika procedurer. Sjuksköterskorna upplevde att deras 
arbete försvårades när de visste att föräldrarna tyckte det var påfrestande. Det var viktigt 
att ha inblick i specifika situationer menade sjuksköterskorna för att kunna stödja både 
barnet och föräldrarna. En öppen kommunikation var betydelsefullt för att individuellt 
kunna utforma och anpassa vården på bästa sätt. Några av sjuksköterskorna uppgav att 
de inte ville ta blodprov på barnet i famnen hos föräldrarna då oron fanns att 
provtagningen skulle misslyckas.  
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De sjuksköterskor som arbetade på natten menade att nästan ingen hud mot hud vård 
utfördes. Föräldrarna lade sig för att sova och ville oftast inte ha barnen i famnen då. 
Sjuksköterskorna hade delade meningar kring detta, vissa kände att det var självklart att 
föräldrarna behövde sova medan andra kände att även om det var natt så behövde barnet 
en famn åtminstone under och efter måltid. Sjuksköterskorna beskrev att de flesta av 
barnen inte tas upp alls under flera timmar vilket de upplevde var orimligt. 
Möjligheterna till att själva ta upp barnen var liten då de hade många andra barn att 
vårda också.  
 
Sjuksköterskorna menade att en hindrande faktor till att implementera kängurumetoden 
var att de själva tyckte det var rätt skönt när föräldrarna gick därifrån. Det här med att 
vara så nära varandra hela tiden upplevdes ansträngande. Sjuksköterskorna beskrev de 
stora salarna där flera barn och föräldrar samvårdades som påfrestande då flera 
människor var där samtidigt. På samma gång uppstod ett tvingande småprat då många 
människor inte kunde se på varandra och låta det vara tyst. Sjuksköterskorna menade att 
när föräldrarna hud mot hud vårdade barnet skulle de ägna sig åt det och vara 
avslappnade vilket kunde vara svårt om det hela tiden skulle pratas. Sjuksköterskorna 
påpekade också att de inte kunde rådgöra med varandra om barnen utan att föräldrarna 
hörde vilket försvårade deras arbete.    
 
”Just den här känslan att det är så mycket folk i de här stora salarna det kan man 
uppleva jobbigt, man är på varann hela tiden. (Informant nummer 3)” 
 

Organisatoriska förutsättningar för implementering 
Sjuksköterskorna var överens om fördelarna med att vårda enligt kängurumetoden, men 
påpekade samtidigt att det fanns svårigheter som var relaterade till vårdmiljön och 
bristande samarbete i vårdteamet. 
 

Att ha en anpassad omgivning 
Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna behövde mycket stöd under 
implementeringen av kängurumetoden. Vårdmiljöns utformning upplevdes som 
hindrande för sjuksköterskorna att utföra kängurumetoden. Det största hindret var 
lokalens utformning. Utrymmet kring sängen var trångt och det krävdes en hel del 
planering för att sjuksköterskorna skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter. Barnets 
tillstånd krävde oftast att det var mycket utrustning kring sängen och all utrustning 
innebar att utrymmet för sjuksköterskorna krympte. Miljöns utformning hade stor 
inverkan på sjuksköterskornas förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.  
 
När flera barn samvårdades i en stor sal berodde möjligheten till känguruvård på dels 
hur vårdkrävande de andra barnen var och utrymmet i lokalen. Sjuksköterskorna 
upplevde att de inte alltid kom till barnet som de önskade och detta var inte 
patientsäkert. För att komma åt barnet kunde sjuksköterskorna vara tvungna att klättra 
över utrustning, krypa under droppslangar eller arbeta knästående på golvet. 
Sjuksköterskorna ansåg sig inte heller ha möjlighet att bistå föräldrarna så mycket som 
behövdes vilket gjorde att de kände sig otillräckliga. Sjuksköterskorna beskrev även att 
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vid vissa tillfällen när de skulle utföra en omvårdnadsåtgärd på barnet, krävdes att de 
måste kliva upp i familjens säng. Flertalet av de intervjuade sjuksköterskorna upplevde 
detta moment som för intimt och nära. De efterlyste framförallt ett sådant enkelt 
hjälpmedel som en höj och sänkbar säng. 
 
”Man får ju tänka väldigt mycket på hur man placerar sängen. Hur man placerar den 
för jag ska ju kunna komma åt allting. Jag ska kunna suga, jag ska kunna ventilera, jag 
ska kunna göra allt med bebisen så det är ju en del att tänka på att man har 
positionerat allting rätt. (Informant nummer 4)” 
 

Att arbeta strukturerat med kängurumetoden 
Sjuksköterskornas upplevelse var att det fanns en del brister i samarbetet mellan de 
olika teamen kring det för tidigt födda eller sjuka nyfödda barnet. Sjuksköterskorna 
menade att alla inte arbetade lika aktivt för att implementera och upprätthålla metoden, 
vilket skapade motsättningar inom teamet. Genom en bra och tydlig kommunikation 
mellan de yrkeskategorier som vårdade familjen menade sjuksköterskorna att det kunde 
gå att bygga upp en teamkänsla där alla kände sig delaktiga. Samtliga 
barnsjuksköterskor påpekade att det fanns tydligt utarbetade riktlinjer, men trots detta 
brast det allt för ofta i riktlinjer och rutiner. De olika teamen arbetade utifrån sina egna 
arbetssätt och gav därmed olika information till föräldrarna. Sjuksköterskorna menade 
att vårdrelationen mellan dem och föräldrarna påverkades negativt om inte hela teamet 
runt barnet hade samma grundsyn på kängurumetoden eftersom det kunde skapa 
osäkerhet och förvirring. 
 
De intervjuade sjuksköterskorna upplevde okunskap bland föräldrarna om vad 
kängurumetoden var och efterlyste ett bättre samarbete mellan mödravården och 
förlossningsvården. Önskan fanns att föräldrarna redan på mödravården blev 
introducerade i metoden vilket avsevärt skulle underlätta implementeringen när de var 
på förlossningen och neonatalavdelningen. Även separata inlärningstillfällen för 
föräldrarna när de befann sig på neonatalavdelningen efterfrågades då de där kunde få 
mer kunskap och förklaringar om kängurumetoden. 
 
”Ena dan kan man undersöka i famnen och så kommer en annan doktor som absolut 
inte tänker göra det och då blir ju liksom föräldrarna väldigt förvirrade. Det handlar ju 
mycket om att jobba aktivt för att de ska var självklart att ligga i känguru. (Informant 
nummer 2)” 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva barnsjuksköterskors upplevelser och därför 
valdes en kvalitativ innehållsanalys som forskningsdesign. En djupare förståelse av 
fenomenet uppnåddes genom att tolka intervjuer av personer som kände till fenomenet 
som skulle studeras. En innehållsanalys ansågs vara ett lämpligt val att använda i denna 
studie som berörde omvårdnad vilket stödjs av Erikssson-Zetterquist och Ahrne (2015, 
s. 44) som menade att innehållsanalysen är användbar inom omvårdnadsforskning. 
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Eftersom det fanns få studier som beskrev fenomenet valde författarna en induktiv 
ansats.  
 

Deltagarna 
Denna studie genomfördes på tre olika neonatalavdelningar i Västra Götaland. För att få 
ett trovärdigt resultat bör deltagarna ha olika bakgrund (Polit & Beck 2017, s. 332) och 
för att få en så variationsrik beskrivning som möjligt av fenomenet intervjuade 
författarna barnsjuksköterskor från flera neonatalavdelningar. En styrka i denna studie 
var att deltagarna inte endast var från en neonatalavdelning utan tre 
neonatalavdelningar. Deltagarna i studien var jämnt fördelade mellan vardera 
neonatalavdelningen. Informanterna hade en ålder som varierade mellan 29–54 år och 
hade en erfarenhet att arbeta med kängurumetoden på mellan 3–27 år. För att ytterligare 
öka resultatets trovärdighet valdes informanter som arbetade både dag, kväll och 
nattpass. En snedfördelning i denna studie var att alla informanter var kvinnor. Det är 
möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om det funnits några manliga 
barnsjuksköterskor att intervjua som passade in i kriterierna, men det var så här 
verksamheterna såg ut.  
 

Intervjuerna 
Ingen av författarna hade tidigare vana av att göra intervjuer och därmed kan de ha 
brister i sin intervjuteknik. För att minska risken att bristande intervjuteknik skulle 
påverka resultatet genomfördes en pilotintervju där det framkom om intervjufrågorna 
gav den data som behövdes för att besvara syftet. Vid starten av denna studie var det 
svårt att i förväg veta hur många intervjuer som behövdes för att materialet skulle uppnå 
en mättnad. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) beskrev att mättnad anses vara 
när ett återkommande mönster brukar kunna urskiljas i intervjuerna. I denna studie efter 
åtta intervjuer uppstod ett återkommande mönster och ingen ny information framkom. 
Alla intervjuer genomfördes genom ett personligt möte. För att informanterna skulle 
känna sig bekväma med situationen fick de själva bestämma tid och plats för 
intervjuerna. Varje intervju tog mellan 30–60 minuter (mediantid=40 minuter). Under 
intervjun användes författarnas mobiltelefoner till att spela in samtalet. Enligt Polit och 
Beck (2012, ss. 534–535) anses det vara en fördel med att spela in intervjuerna då det 
kan upplevas distraherande för deltagaren om anteckningar förs under tiden. Beroende 
på själva ljudupptagningen kan intervjuerna dock bli svårtolkade vilket är en nackdel 
(Polit & Beck 2012, ss. 534–535). Författarna upplevde dock inga problem med 
ljudkvalitén vid analysen. 
 

Analysen 
Som forskare är det ofrånkomligt att vara en del av datainsamlingen och analysen. Att 
ha en förförståelse för fenomenet kan göra att det redan finns en klar uppfattning om det 
som studeras (Lundman & Granheim 2017, s. 230) och dataanalysen kan präglas av 
författarnas egna förförståelse om den inte utförs rätt (Elo & Kyngäs 2008). Då en av 
författarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med kängurumetoden och därmed hade 
en förförståelse för fenomenet valde hon att inte utföra intervjuer på den enhet där hon 
arbetade. Det fanns risk att deltagarna utelämnade information, speciellt om det kunde 
vara negativt. Författaren arbetade aktivt och medvetet med att tygla sin förförståelse 
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för fenomenet under både datainsamling och analys. Författarna ansåg inte hennes 
förförståelse som ett hinder, utan den utgjorde en möjlighet att få en djupare förståelse 
av fenomenet. För att stärka insamlade data och få likhet i frågor som skulle besvara 
syftet i denna studie användes en färdig semistrukturerad intervjuguide med öppna 
frågeställningar. Elo och Kyngäs (2008) menar att om frågorna inte är för detaljerade så 
kan forskaren och deltagaren utgå från frågeområdet i ett samspel med varandra där 
deltagaren också får möjligheten att berätta fritt om sina upplevelser kring fenomenet. 
Författarna anser att den semistrukturerade intervjuguiden med öppna frågeställningar 
har bidragit till fler nyanser i materialet.  
 
Hur hög kvalité en kvalitativ innehållsanalys håller bedöms efter dess trovärdighet och 
överförbarhet. Att noggrant redovisa analysarbetet stärker resultatets trovärdighet 
(Lundman & Graneheim 2017, s. 232). Författarna lyssnade igenom allt inspelat 
material flera gånger och transkriberade varje intervju ordagrant inom 1–2 dagar efter 
intervjuerna. Elo och Kyngäs (2008) menar att genom att flera gånger återvända till 
ursprungsdata kan författarna kontrollera att transkriberingen gjorts utan några 
uppenbara misstag och att analysen utförts korrekt, vilket också gjordes i denna studie. 
För att ytterligare öka trovärdigheten i denna studie har citat från ursprungsdata använts, 
vilket innebär att resultatets tolkningar kan jämföras med liknande studier. Citat som 
användes kan inte härledas till en specifik person. För att stärka att koderna, 
subkategorierna och kategorierna stämde överens med vad som sagts i intervjuerna hade 
författarna under hela analysprocessen en dialog med sin handledare. 
 
Hur överförbart resultatet i en studie är kan endast läsaren avgöra (Lundman & 
Granheim 2017, s. 232). Författarna anser dock att studiens resultat är överförbart i 
andra liknande sammanhang, då fenomenet har belysts utifrån deltagare från olika 
arbetsplatser, varierade åldrar och antal tjänsteår.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva barnsjuksköterskans hinder och möjligheter att implementera och 
utföra omvårdnadsåtgärder med kängurumetoden. Resultatet visade att olika faktorer 
som kunskap, förmåga att stötta, föräldrars delaktighet samt bra vårdrelation var 
betydande och känguruvården påverkades både positivt och negativt av detta. 
Barnsjuksköterskors och andra professioners attityder, teamarbete, anpassad vårdmiljö, 
riktlinjer och ledningens stöd både underlättade och hindrade implementering samt 
tillämpning av metoden. Då resultatet beskrev dessa delar anses syftet besvarat. 
Resultatdiskussionen utformades av beskrivningar som skildrade möjligheterna och 
hindren med kängurumetoden.  
 

Anknytning och delaktighet främjar kängurumetoden 
Trots att sjuksköterskorna i denna studie var överens om fördelarna med 
kängurumetoden upplevde de att det fanns en rad svårigheter att implementera metoden. 
I författarnas studie påpekade sjuksköterskorna vikten av att tillämpa kängurumetoden 
direkt efter förlossningen när möjligheten fanns för främjandet av anknytningen och 
undvikandet av separation mellan barn och föräldrar. Studien av Karl, Beal, O´ Hare 
och Rissmiller (2006) påvisade att kängurumetoden både minskade separation och 
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förbättrade anknytningen mellan barn och föräldrar. I olika studier har framkommit att 
genom information och uppmuntran till barnsjuksköterskor om kängurumetodens 
förmåner och genomförbarhet främjades tidigare och frekventare användning 
(Blomqvist-Thernström et al. 2013; Cooper et al. 2014; Luong et al. 2016).  
 
I vår studie upplevde sjuksköterskorna att om föräldrarna tidigt involverades i 
omvårdnaden kring barnet, lämnade de inte sina barn på avdelningen. De menade att 
tidig introduktion var avgörande för den fortsatta vårdtiden. Genom föräldrarnas 
delaktighet kring barnens omvårdnad i tidigt stadium förstärktes anknytningen. 
Sjuksköterskorna i vår studie kände att detta hade betydelse både för barnets och för 
föräldrarnas fortsatta välmående. Bowlby (2003, ss. 1–16) påvisade i sin forskning att 
barn har medfödda instinkter och beteenden för att knyta an till föräldrarna. Han visade 
att separation mellan föräldrar och barn påverkade dess fortsatta psykiska och 
känslomässiga utveckling negativt. Om anknytningen fungerade normalt påverkades 
barnens personliga utveckling positivt då en trygg bas etablerades i föräldrarna (Bowlby 
2003, ss.1–16). Även om barnen överlevde utan familj så skedde den optimala psykiska 
och emotionella utvecklingen hos dem inom kontexten av en kärleksfull positiv 
interaktion med föräldrarna. Det är viktigt för barnsjuksköterskor att stödja 
interaktionens kvalité, eftersom de kliniska utfallen förbättras (Maastrup, Weis, Engsig, 
Johanssen & Zoffman 2018). I en långtidsstudie av Charpak et al. (2017) påvisades 20 
år efter utförandet att kängurumetoden hade en signifikant långvarig social och 
beteendemässig skyddseffekt. De senaste årtiondenas forskning ger stöd för 
implementering av kängurumetoden, då forskningen har visat att anknytningen stärks 
och de medicinska och psykiska påfrestningarna vid prematuritet kan reduceras (Cho et 
al. 2016; Hall et al. 2017).   
 

Stöttning och kunskap främjar kängurumetoden 
I vår studie tolkade sjuksköterskorna stress och rädslor hos föräldrarna som något som 
påverkade implementeringen av kängurumetoden. De trodde att detta flera gånger 
handlade om osäkerhet och sårbarhet hos föräldrarna. I barnsjuksköterskans profession 
ingår att skapa en relation till föräldrarna där de känner tillit och förtroende (Mörelius 
2014, ss. 67). När sjuksköterskorna kunde skapa trygghet hos föräldrarna ansåg de att 
föräldradelaktigheten ökade. I studien av Maastrup et al. (2018) stödjs detta då de 
påvisat att just stress och rädslor hos föräldrarna påverkade implementeringen av 
kängurumetoden. De påpekade också vikten av att skapa trygghet och 
föräldradelaktighet i omvårdnaden av barnet (Maastrup et al. 2018). Penn (2015) 
beskrev att flera studier har identifierat mödrarnas ångest om att skada barnet. Ett 
livslidande kan uppstå hos föräldern når den känner en känsla av att förlora kontrollen 
över situationen (Wiklund 2008, ss. 96-145). Det finns en risk för ohälsa om familjen 
inte kan hantera vad som händer. Barnsjuksköterskan kan hjälpa familjen att återvinna 
hälsan och lindra lidandet trots deras ångest, genom att visa dem helheten och ge dem 
ett sammanhang (Wiklund 2008, ss. 78-95; Arman 2015, ss. 41). Enligt Johanson da 
Silva, Leite, Silvan-Scochi, Rangel da Silva och Privado da Silva (2015) stimulerade 
kängurumetoden till föräldradelaktighet i barnets omvårdnad och minskade dessutom 
både stress och lidande hos dem. Barnsjuksköterskorna hade den viktiga rollen att ta 
hand om och trösta familjerna som vårdades på neonatalavdelningarna (Johanson da 
Silva et al. 2015). Människors livsvärld utgår från vad som upplevs och erfars. Det är 



18 
 

viktigt att barnsjuksköterskorna förstår och lyssnar på det som sägs av individen för att 
de ska kunna ge barnen och föräldrarna ett välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, 
ss.126–131).  
 
En hållbar samhällsutveckling anser författarna kunna uppnås om barnsjuksköterskorna 
skapar trygghet hos föräldrarna då deras stress och lidande minskar. När föräldrarna 
upplever ett välbefinnande leder det till en hållbar samhällsutveckling. Pellmer, 
Wramner och Wramner (2012, ss. 69, 71–72, 83) påpekar att hälsofrämjande arbete 
handlar om stödjande miljöer vilka består av flera dimensioner såsom det andliga och 
det sociala. Dessa dimensioner är starkt sammanbundna till varandra och genom att 
rikta det hälsofrämjande arbetet mot skapandet av stödjande miljöer ökas 
medvetenheten om sambandet kring hur vår hälsa påverkas av den miljö vi lever i 
(Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 69, 71–72, 83). 
  
Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att föräldrar hade svårigheter med att förstå 
innebörden av kängurumetoden. Det krävdes kunnande från sjuksköterskorna för 
tillämpningen av hud mot hud vård vilket de kände saknades samtidigt som tiden att 
lära ut kängurumetoden inte riktigt fanns. Mörelius och Andersson (2015) påvisade i sin 
studie att det saknades personal som utbildats och tränats inom kängurumetoden, 
dessutom hindrades utförandet ytterligare av att det fanns en tidsbrist. Enligt Deng, 
Zhang, Li, Wang och Xu (2018) bör både ledarskap och kunniga utövare initiera klinisk 
utbildning för att förbättra barnsjuksköterskornas kunskaper och medvetenhet om 
effekterna av känguruvården. Med en mångfacetterad pedagogisk utbildning till både 
föräldrar och barnsjuksköterskor gavs en positiv inverkan på både implementering och 
tillämpning av kängurumetoden (Cooper et al. 2014; Penn 2015).  
 
Författarna anser att en hållbar samhällsutveckling kan uppnås om barnsjuksköterskor 
har kunskap och förståelse med fokus på föräldrarnas och barnens beskrivningar. Dessa 
beskrivningar är betydelsefulla för vårdandet och lärandet vilket ger en hållbar 
samhällsutveckling. Pellmer, Wramner och Wramner (2012, ss. 206–207) menar att en 
hållbar utveckling innebär både en helhetssyn, ett globalt perspektiv och långsiktighet 
utifrån tre olika dimensioner som består av det sociala, ekonomiska och ekologiska där 
uppnåendet av hälsa och känslan av mening är betydelsefullt. Dimensionerna samverkar 
med varandra och handlingar inom varje del tillsammans leder till den hållbara 
utvecklingen (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 206–207). 
 

Attityder och vårdrelationen påverkar tillämpning av kängurumetoden 
I vår studie lyfte sjuksköterskorna både begränsningar och förhållningssätt, och de 
kunde känna sig hindrade i utförandet av omvårdnadsåtgärder med kängurumetoden. 
Barnen fick inte alltid samma vård hud mot hud, samtidigt som föräldrarnas inställning 
ibland kunde påverka användandet. Penn (2015) påvisade att personalens attityder 
kunde vara hindrande för ett framgångsrikt arbete med kängurumetoden. Attityder som 
finns kring barnets omvårdnad och familjens delaktighet syftar kängurumetoden till att 
förändra, beteenden förbättras efter ökad kunskap och uppfattat värde om 
kängurumetoden (Deng et al. 2018). 
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I vår studie poängterade sjuksköterskorna en god vårdrelation och öppen 
kommunikation mellan de själva och föräldrarna för att möjliggöra kängurumetoden.  
Dahlberg och Segesten (2010, ss.190–195) menade att i vårdrelationen berörs hela den 
andra människans livsvärld och i den vårdande relationen kunde sjuksköterskorna nå 
både barnens och föräldrarnas livsvärld. Att barnsjuksköterskorna kunde skapa en god 
vårdrelation mellan de själva, barnen och föräldrarna byggde på tillit och respekt dem 
emellan (Aarthun, Oymar & Akerjordet 2019). En specialistutbildad barnsjuksköterska 
ska vara kompetent att fortlöpande utveckla sitt yrkeskunnande samt implementera ny 
kunskap (Riksföreningen för barnsjuksköterskor 2008, ss. 13). Enligt Aarthun, Oymar 
och Akerjordet (2019) kunde barnsjuksköterskorna ta del av den evidensbaserade 
vården om hur stöd kan ske till föräldrar med kängurumetoden. Med den 
evidensbaserade praxisen av kängurumetoden kunde barnsjuksköterskorna fungera som 
förebilder och ledare för att uppnå de bästa resultaten för sina patienter (Aarthun, 
Oymar & Akerjordet 2019).  
 
Författarna anser att en hållbar samhällsutveckling kan skapas om sjuksköterskorna har 
en bra vårdrelation med föräldrarna och barnen. Genom att stödja dem och skapa 
mening byggd på tillit sker ett gemensamt samarbete. Att uppnå hälsa är omvårdnadens 
mål och det leder hållbar samhällsutveckling. Socialstyrelsen (2009, s. 19) beskriver att 
en kunskapsbaserad sjukvård använder sig av vetenskaplig evidens och beprövad 
erfarenhet på ett metodiskt sätt utifrån barnens specifika behov. Det föreligger också ett 
reflekterande förhållningssätt till grund för handlandet och reflektionen kan ses som en 
hållbar utveckling då den både återspeglar och utvecklar barnsjuksköterskans 
kompetens (Socialstyrelsen 2009, s. 19).   
 

Vårdmiljöns inverkan på tillämpandet av kängurumetoden  
Vårdmiljön upplevdes som ett hinder av sjuksköterskor i vår studie. De upplevde att 
utrymmet var trångt kring barnet och att det var svårt att ta sig fram för att utföra sina 
arbetsuppgifter. Om flera barn samvårdades på en sal var tillämpningen av 
kängurumetoden också beroende av hur sjuka de andra barnen var och tiden de hade att 
bistå föräldrarna. Sjuksköterskorna upplevde att det redan trånga utrymmet krympte 
ännu mer vilket sjuksköterskorna i vår studie kände kunde riskera patientsäkerheten. De 
efterlyste enkla hjälpmedel såsom funktionella möbler. Strand et al. (2013) belyste att 
vårdmiljöns utformning påverkade barnsjuksköterskornas möjligheter till att utföra 
kängurumetoden och menade att det största hindret var de små lokalerna. Det visade sig 
också att om miljöns utformning inte var anpassad så kunde det medföra att 
barnsjuksköterskorna inte var villiga att riskera patientsäkerheten (Johnson 2007). 
Norén, Nyqvist, Rubertsson och Blomqvist (2018) beskrev att den stressande och 
högljudda miljön på neonatalavdelningarna också påverkade tillämpning av 
känguruvård. De visade att miljön oftast inte bidrog till avslappnad hud mot hud vård på 
grund av pipande maskiner och brist på bekväma möbler (Norén et al. 2018). Silva, 
Leire, Silva, Maurâo och Gomes (2018) beskrev i sin studie att barnsjuksköterskorna 
påtalade både tidsbrist och stor arbetsbörda som en hindrande faktor för tillämpning av 
kängurumetoden. De kände att deras möjligheter att vara närvarande, lyssna och stödja 
föräldrarna begränsades av detta. Vidare påpekades att förändringar inom 
omvårdnadspraxis krävde en strategi där ledningen antog innovativa idéer, förbättrade 
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miljön genom nyskapande och bröt hinder som hindrade organisatoriska förändringar 
(Silva et al. 2018). 
 

Förutsättningar för implementering och teamarbete 
 
I barnssjuksköterskans profession ingår att arbeta i team kring barnet ((Riksföreningen 
för barnsjuksköterskor 2008, ss. 13). I vår studie framgick att sjuksköterskorna önskade 
ett förbättrat samarbete mellan de olika teamen som vårdar barnet. Sjuksköterskorna var 
eniga om att det finns tydliga riktlinjer för utförandet av kängurumetoden men upplevde 
att alla team inte arbetade lika aktivt för att implementera och upprätthålla 
kängurumetoden. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde det bristande samarbetet som 
ett hinder då föräldrarna under implementeringen av kängurumetoden blev förvirrade 
när de inte fick samma information från de olika teamen. I studien av Silva et al. (2018) 
stöds detta då de påvisade att barnsjuksköterskor efterlyste ett bättre samarbete inom 
teamet och strategier för att hantera konflikter som kunde uppstå. Harvey och Kitson 
(2016) belyste i sin studie att implementeringsprocessen av en ny metod underlättas vid 
användandet av ett ramverk som PARIHS. I studien tar Harvey och Kitson (2016) upp 
tre betydelsefulla områden i implementeringsprocessen som alla måste samverka för en 
lyckad implementering.  
 
I det första området som benämns som evidens, belyste Harvey och Kitson (2016) att 
det måste finnas ett starkt vetenskapligt stöd i form av forskningsresultat vid införandet 
av en ny metod. Det andra området kontext, belyser vikten av en organisation och 
ledarskap som stödjer förändring (Harvey & Kitson 2016). Då avdelningskulturen har 
en stor inverkan vid införandet av nya metoder krävs ett ledarskap som tydligt klargjort 
målet med implementeringen och sett till att implementeringen är förankrad i alla delar 
av verksamheten (Harvey & Kitson 2016). Även studien av Koopman, Callaghan-Koru, 
Alaofin, Argini och Farzin (2016) belyste svårigheterna att bryta invanda rutiner och 
menar att det krävs en stark ledning som är motiverad att arbeta evidensbaserat för att få 
hela verksamheten att arbeta som ett team. Johnson (2007) visade i sin studie att 
implementering och tillämpning av kängurumetoden möjliggjordes genom ett ledarskap 
som förstod vikten av detta, vilket gav möjlighet att uppnå ett framgångsrikt resultat.  
I det tredje området facilitering, menar Harvey och Kitson (2016) att det för en lyckad 
implementering krävs att det i verksamheten finns en grupp utsedda mentorer som har 
tid och kunskap att handleda övriga medarbetare i de nya metoderna. Även Koopman et 
al. (2016) belyste i sin studie att det är en förutsättning för fungerande känguruvård att 
all personal har utbildning och full kännedom om rådande rutiner. 
  
I vår studie efterlyste sjuksköterskorna ett bättre samarbete mellan förlossningen och 
mödravården. Sjuksköterskorna hade en önskan att föräldrarna redan på 
mödravårdscentralen under föräldrautbildningen fick information om kängurumetoden. 
Sjuksköterskorna trodde att det skulle underlätta implementeringen av kängurumetoden 
när de väl var på förlossningen. Calais, Dalbye, Nyqvist och Bergh (2010) menade att 
tidigare kunskap om kängurumetoden underlättade för föräldrarna att ta till sig metoden 
vilket även gav föräldrarna större motivation att fortsätta använda metoden. 
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SLUTSATS 
Barnsjuksköterskornas upplevelser av möjligheter och hinder att implementera 
kängurumetoden har genom studien tydliggjorts. Trots en del begränsningar i 
vårdmiljön såsom lokalernas utformning, upplever barnsjuksköterskorna att fördelarna 
med kängurumetoden för både barn och förälder överväger nackdelarna. I studien 
betonas vikten av tidig start med att implementera kängurumetoden för att underlätta 
anknytningen mellan barn och förälder. Barnsjuksköterskorna upplever att föräldrarna 
behöver stöd i att överbrygga känslor av rädsla och otrygghet att vårda sitt barn enligt 
kängurumetoden vilket sjuksköterskorna anser ställer stora krav på den egna kunskapen 
och kompetensen. För att kunna utbilda föräldrarna krävs därmed att all personal som 
vårdar barnen, själva är utbildade i kängurumetoden och att det finns väl utarbetade 
riktlinjer som alla i personalgruppen känner till. En slutsats som framkom i studien var 
att barnsjuksköterskorna efterlyste ett bättre samarbete mellan samtliga instanser i 
vårdkedjan för att underlätta implementeringen av kängurumetoden när föräldrarna väl 
är på förlossningen. 
 
Kliniska rekommendationer 
 

• Utbildningsdagar om kängurumetoden för att öka barnsjuksköterskors kunskap 
och förmåga att lära ut metoden till föräldrar. 

• Utbildningstillfällen för föräldrarna om kängurumetodens utförande och dess 
positiva effekter på barnen.  

• Gemensamma utbildningsdagar mellan olika professioner och vårdinstanser för 
att underlätta implementering av kängurumetoden.  

 

Vidare studier  
Fler kvalitativa studier med fler deltagare behöver genomföras för att få mer kunskap 
kring ämnet. Ett förslag till fortsatta studier är att beskriva andra professioners 
möjligheter och hinder för implementering och utförandet av omvårdnadsåtgärder med 
kängurumetoden. Dessa studier skulle kunna trianguleras och vara en utgångspunkt till 
riktlinjer som kan underlätta för de olika professionerna.  
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Hej!  
Här nedan följer information angående ett examensarbete om barnsjuksköterskans 
upplevelse av hinder och möjligheter att implementera och bedriva omvårdnad med 
hjälp av kängurumetoden inom neonatalvården (Diarienummer 2019:22). Vi är 2 
sjuksköterskor som studerar på barnsjuksköterskeprogrammet vid Akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. 
 
Det finns mycket forskning idag som påvisar att kängurumetoden har positiva effekter 
rent fysiologiskt för barnet och stärker både anknytning och amning. Forskningen visar 
också att föräldrarna upplever en större delaktighet och blir tryggare i sin föräldraroll. 
Det finns dock inte många studier som visar barnsjuksköterskors upplevelser av att 
implementera kängurumetoden och bedriva omvårdnadsåtgärder när barnet vårdas hud 
mot hud inom neonatalvården. Vårt syfte är att utforska och beskriva 
barnsjuksköterskors upplevelser kring just detta. Eftersom en av de två sjuksköterskorna 
som skriver examensarbetet arbetar på en neonatalavdelning har vi fått tillgång till 
uppgifter om att du är vårdenhetschef på en neonatalavdelning. Vi behöver 
enhetschefens godkännande för att kunna genomföra kvalitativa forskningsintervjuer 
och skickar därför denna förfrågan till dig.  
 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 
 
Datainsamlingen kommer att ske genom att vi tillfrågar lämpliga personer som kan vara 
intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter av kängurumetoden. Studien bygger 
på kvalitativa forskningsintervjuer med åtta till tio barnsjuksköterskor där data samlas 
in. Tidpunkt och plats för intervjun kommer vi avtala med intervjupersonerna. En 
intervju beräknas pågå ungefär 30–60 minuter. Intervjuerna spelas in och skrivs sedan 
ut ordagrant. Allt insamlat datamaterial behandlas konfidentiellt och skrivs ut i text. Det 
är endast vi och vår handledare som tar del av materialet. Intervjupersonerna får både 
muntlig och skriftlig information om att studiedeltagandet är frivilligt och att de när som 
helst utan förklaring kan avbryta sin medverkan. Studien kommer att rapporteras och 
därmed kan inte någon av intervjupersonerna identifieras. 
 
 
 
 
Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 



 

 

 

 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan vi tillhandahålla en kopia till dig. 
 
 
Med varma hälsningar  
 
Jane Lindholm                                                                     Mi Persson 
 
E-post: XXXXX                                                                  E-post: XXXXX 
 

Examensarbetet sker under handledning av nedanstående handledare 

Stefan Nilsson lektor, docent och forskare på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 
vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. 

E-post: XXXXX  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 



 

 

     Bilaga 2  

     

 
 

Information angående ett examensarbete om neonatalsjuksköterskors 
upplevelser av hinder och möjligheter att implementera och bedriva 
omvårdnad med hjälp av kängurumetoden  
Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning mot 
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Akademin för vård, arbetsliv och 
välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 
avancerad nivå. Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete som förväntas 
vara färdigt i juni 2019. 
 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Syftet med vårt examensarbete är att beskriva neonatalsjuksköterskors upplevelser av 
hinder och möjligheter att implementera och bedriva omvårdnad med hjälp av 
kängurumetoden. Eftersom en av de två sjuksköterskorna som skriver examensarbetet 
arbetar på en neonatalavdelning har vi fått tillgång till uppgifter att även du arbetar på 
en neonatalavdelning. Då examensarbetet ska beskriva neonatalsjuksköterskors 
upplevelser är det med anledning av att du arbetar på en neonatalavdelning du blir 
tillfrågad att delta.    
 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 
 

Hur går examensarbetet till? 
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer. Varje intervju beräknas ta cirka 60 
minuter. Du kommer att intervjuas under ett tillfälle. Det behövs inga förberedelser 
inför intervjun utan vi är endast intresserade av din upplevelse. Du får själv välja den tid 
och plats du anser passa dig. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas 
ordagrant.  

Ingen ersättning kommer att betalas ut för förlorad arbetsinkomst eller den tid du 
avsätter utan intervjun sker helt frivilligt. 

 

 
Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 



 

 

 

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 
 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete på neonatalavdelningen. För att delta 
behöver du lämna ditt muntliga samtycke. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du 
kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren (kontaktuppgifter se nedan). 

 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 
allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen.  
 
Den bakgrundsinformation samt intervjuer som samlats in kommer att förstöras när 
examensarbetet är examinerat och godkänt. Behandlingen av uppgifter om dig sker med 
stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är 
personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningens artikel 16–18, 20 och 22, som bland annat innebär att du har 
rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade eller 
raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 
ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
 
Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 
kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 
också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
 
 
 
 
 
Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 



 

 

 
 
 

Ansvariga för examensarbetet 
Ansvariga för examensarbetet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar 15 högskolepoäng är: 

Jane Lindholm                    Mi Persson   

E-post: XXXXX                   E-post: XXXXX 

Examensarbetet sker under handledning av Stefan Nilsson lektor, docent och forskare 
på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 
Universitet. Vid eventuella frågor går det bra att maila Stefan Nilsson på XXXXX  
 

Samtycke om deltagande 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och haft möjlighet att 
ställa frågor. Jag samtycker härmed till att delta i studien. 
 
 
Ort:__________________________ Datum:________________________________ 
 
 
Namn:________________________ Namnförtydligande:______________________ 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 
      



 

 

Bilaga 3 

 

 
Öppen intervjuguide: 
  

1) Kan du berätta om det senaste tillfället när du utförde hud mot hud vård? 

 
2) Kan du berätta mer om det?  

 
3) Hur upplevde du det?  

 
4)  Kan du berätta om hur du upplever miljön i rummet där du utför 

kängurumetoden? 

 
5) Hur påverkas du av det? 

 
6)  Finns det något som du upplever är negativt eller positivt med rummet? 

 
7)  På vilket sätt? 

 
8)  Kan du berätta om hur du upplever det att lära ut metoden till föräldrarna? 

 
9)  Finns det något som möjliggör eller hindrar ditt sätt att lära ut metoden? 

 
10)  Kan du berätta om din upplevelse att bedriva omvårdnad när barnet vårdas hud 

mot hud? 

 
11) Vad upplever du underlättar att bedriva omvårdnad när barnet vårdas hud mot 

hud? 

 
12) Vad upplever du hindrar dig från att bedriva omvårdnad när barnet vårdas hud 

mot hud? 

 
13) Finns det något annat du vill lyfta kring metoden? 
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