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FÖRORD 
 
För att kunna bedriva en verksamhet på ett effektivt sätt behöver förutsättningarna vara klarlagda. 
När förutsättningarna i hög grad handlar om människor och deras beteende, som i fallet med 
neonatal intensivvård, är verksamhetens villkor ofta mycket komplexa. Det innebär dock samtidigt 
att utmaningen att kasta ljus över bilden av verksamhetens förutsättningar blir mycket mer 
intressant. Detta dokument avrapporterar ett försök att anta den utmaningen via en enkätstudie där 
föräldrars syn på sin delaktighet i neonatala intensivvårdsprocesser kartläggs. 
 
Det är många som förtjänar ett tack för sina bidrag till den här studien. Vi vill framför allt tacka alla 
föräldrar som deltagit. Det är imponerande att så många föräldrar faktiskt ville besvara vår ganska 
omfattande enkät i en tid som i de flesta fall varit mycket omvälvande för dem. Vi vill också rikta 
ett stort tack till våra kontaktpersoner ute på avdelningarna som mycket engagerat lagt ner ett stort 
jobb för att datainsamlingen skulle fungera så bra som möjligt: Lotta Brandberg på Södra Älvsborgs 
Sjukhus, Kicki Andersson på Norra Älvsborgs Länssjukhus, Ewa Johansson och Maria Magnusson 
på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt Tina Colliander Söder på Skaraborgs Sjukhus. 
 
Vi tackar även för den finansiering som projektet har erhållit från Skaraborgsinstitutet och FoU-
gruppen på Skaraborgs Sjukhus tillsammans med Högskolan i Borås. 
 
Björn Lantz, ekon dr     Cornelia Ottosson, fil mag 
Universitetslektor i industriell ekonomi  Barnsjuksköterska 
Högskolan i Borås     Skaraborgs sjukhus 
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SAMMANFATTNING 
 
Problembeskrivning. Huvudproblemet med studien var att kartlägga vilka faktorer som påverkar 
delaktigheten i den neonatala intensivvården för olika kategorier av föräldrar. Huvudproblemet 
kunde brytas ner i två delproblem: 1) att kartlägga vilka faktorer som påverkar interaktionen mellan 
föräldrar och personal och hur dessa faktorer skiljer sig mellan olika kategorier av föräldrar, och 2) 
att kartlägga vilka faktorer som påverkar interaktionen mellan föräldrar och medicinteknik och hur 
dessa faktorer skiljer sig mellan olika kategorier av föräldrar. 
 
Metod. Studien genomfördes i form av en enkätstudie. De 410 föräldrar vars barn skrevs ut från 
någon neonatal intensivvårdsavdelning (NIVA) i Västra Götaland under perioden vår-sommar 2010 
tillfrågades om deltagande i studien. 248 föräldrar kom slutligen att delta. 
 
Resultat. En explorativ faktoranalys (PCA) visade att det fanns 7 bakomliggande faktorer som 
förklarar hur föräldrar på NIVA uppfattar interaktionen med personal och medicinteknik. Mer 
detaljerade statistiska analyser inom var och en av dessa faktorer visade på många olika signifikanta 
samband och skillnader. 
 
Syntes. Studiens kliniska implikationer presenteras under tre huvudrubriker: 1) omvårdnad och 
vårdplanering, 2) personal och personalplanering, samt 3) lokaler och lokalplanering. Under var och 
en av dessa rubriker diskuteras hur föräldrar bör bemötas med utgångspunkt från de skillnader i 
olika föräldrakategoriers syn på sin delaktighet i vårdprocessen som vi har kartlagt i den här 
studien. 
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BAKGRUND TILL PROJEKTET 
 
Customer Involvement Management in Neonatal Intensive Care (CIMNIC) är ett tvärvetenskapligt 
och empiriskt forskningsprojekt som inriktas mot föräldrars delaktighet i produktionen av vård på 
neonatala intensivvårdsavdelningar i Sverige. Ämnesmässigt rör sig detta projekt i gränssnittet 
mellan industriell ekonomi och omvårdnad. I det ekonomiska perspektivet behandlar projektet 
problemet med att på ett effektivt sätt kunna involvera kunderna i produktionsprocessen i en 
verksamhet av denna typ för att kunna använda verksamhetens begränsade produktionsresurser på 
bästa sätt. I det omvårdnadsmässiga perspektivet är projektet inriktat mot att öka kunskapen om hur 
olika kategorier av föräldrar uppfattar sin delaktighet i vårdprocessen för att på så sätt kunna 
förbättra möjligheten att bedriva s.k. familjecentrerad vård. Strategiskt sett är målet med CIMNIC-
projektet är att öka kunskapen om hur föräldrar kan involveras bättre i produktionen av 
neonatalvård för att därigenom skapa förutsättningar för att förbättra såväl vårdens effektivitet som 
föräldrarnas delaktighet. 
 
Det kan finnas flera olika skäl att involvera kunder i produktionsprocesser. Forskning visar att det 
finns två olika typer av sådan Customer Involvement Management. För det första kan tanken med 
att involvera kunderna vara att man vill lära sig mer om dem, d.v.s. öka kunskapen om deras behov, 
preferenser och vad i övrigt som skapar värde för dem. För det andra kan kunderna användas som 
innovatörer, d.v.s. de kan utnyttjas t.ex. för att skapa och utvärdera idéer, utveckla lösningar på 
befintliga problem eller förändra processer så att de blir mer kundanpassade. 
 
Vem som egentligen är kunden i en vårdprocess kan naturligtvis ses som en filosofisk fråga, men i 
detta projekt utgår vi från det patientperspektiv som föreskrivs i lag. Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763, HSL) konstaterar bl.a. att utformning och genomförande av vård så långt som 
möjligt ska ske i samråd med patienten och att vårdprocesser ska utformas så att goda kontakter 
mellan patient och personal ska främjas. I fallet med neonatal intensivvård uppstår då två 
intressanta (vetenskapligt sett) komplikationer, dels att föräldrarna med nödvändighet får träda in 
som patientens ställföreträdare när det gäller informationsutbyte m.m. med personalen, dels att 
föräldrarna till skillnad från de flesta andra vårdprocesser normalt deltar konkret i själva 
vårdproduktionen på den operativa nivån. På flera olika sätt involveras föräldrarna alltså i 
produktionen av vård på ett sätt som är olikt andra typer av vårdprocesser. 
 
Den övergripande forskningsfrågan i CIMNIC-projektet kan formuleras som: ”Hur kan föräldrar till 
barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning involveras mer effektivt i 
vårdproduktionen?” Avsikten är att denna fråga ska utforskas på tre olika nivåer inom ramen för 
projektet. För det första ska föräldrarnas syn på sin egen delaktighet i vårdprocessen kartläggas. För 
det andra ska vårdpersonalens bild av interaktionen med föräldrarna analyseras. För det tredje ska 
olika ledarskapsaspekter på problemet undersökas genom att studera de aktiviteter och strategier 
kring skapandet av goda förutsättningar för föräldrars delaktighet som finns på olika chefsnivåer. 
 
Just den här rapporten behandlar huvudsakligen den första av dessa tre frågor. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Historiken kring föräldradeltagandet på NIVA 
 
Föräldrarollen har förändrats på NIVA under senare tid, inte minst sedan 1980-talet då den 
familjecentrerade vården (FCC) blev ett allmänt begrepp inom barnsjukvården (Thomas, 2008). 
Enligt Shields, Pratt och Hunter (2006) innebär FCC ett sätt att ta hand om barn och deras familjer 
under vårdtiden vilket försäkrar att vården är planerad runt hela familjen, inte bara runt det lilla 
barnet, utan där hela familjen är sedda som vårdtagare. Synen på föräldrarna som en viktig och 
ovärderlig resurs för barnet har dock inte alltid genomsyrat vården. 
 
Thomas (2008) påvisar tre olika perioder för förändring av föräldradeltagande.  Under tidigt 1900-
tal var föräldrarna hänvisade till att inneha en mycket tillbakadragen roll. Fokus låg på att förhindra 
infektioner vilket innebar att barnet sköttes av speciell personal. Föräldrarna skulle ha minimal 
kontakt med sina barn. Oftast fick föräldrarna bara se sina barn genom en glasruta. Mödrarna fick 
amma sina barn men barnet vårdades mellan amningsstunderna på separat rum. Mödrarna 
uppmanades att undvika kontakt med sina barn och i den händelsen de behövde röra sitt barn eller 
sitt bröst skulle det ske med väl rengjorda händer. Vården av de nyfödda barnen handlade under 
denna tid om värme, mat och isolering. Perioden som följde därefter innebar en fortsatt restriktiv 
attityd gentemot föräldrarna. Interaktionen mellan mor och barn skedde enligt ett bestämt schema. 
Barnet fick besöka modern i samband med matning var fjärde timme. Under natten ansåg många 
sjukhus att mödrarna skulle få ostörd sömn vilket föranledde att barnen fick ersättning i nappflaska 
istället för bröstmjölk via amning. Det var först när barnet var klart för utskrivning som modern fick 
chans att lära sig ta hand om sitt barn. Då var det inte bara konsten att mata och sköta om barnet 
som modern behövde lära sig utan de behövde även kunskap om vilken relation som var normal att 
ha med sitt barn. 
 
I mitten av 1900-talet blev föräldrarna mer delaktiga men var fortsatt begränsade av restriktiva 
regler på sjukhuset. Edith Jackson (Silberman, 1990) observerade anknytningsproblem mellan 
mödrar och barn och kopplade samman dessa med den strikta regimen som användes på sjukhusen. 
Hon startade och genomförde 1946-1952 det första lyckade projektet med rooming-in. Rooming-in 
innebär att mödrar och barn vårdas i samma rum. Personalen såg en stor förbättring av mödrarnas 
självkänsla och säkerhet vilket gav barnen en större trygghet och bättre utveckling. Dessutom sågs 
rooming-in som ett sätt att begränsa spridningen av penicillinresistenta bakterier (Thomas, 2008). I 
tillägg till detta började man inse vikten av anknytning. Bowlby (1994) ansåg att barnets och 
moderns anknytning till varandra var mycket viktig för barnets hälsa och utveckling. Bindningen 
mellan mor och barn är en förutsättning för att barnet skall kunna utveckla ett eget jag. Han menade 
att det var kontinuitet och tillgängligheten hos en bindningsperson som var avgörande för hur väl 
barnet utvecklades. Under 1960-1970-talet genomfördes många studier på anknytning för att lösa de 
problem som neonatalsjuksköterskorna påvisat. Många forskare ansåg att den långa separationen 
mellan föräldrar och barn resulterade i svårigheter för föräldrarna att knyta an till sina barn. Detta 
gav en ökad risk för barnet att utsättas för våld eller negligering i hemmet.  
 
Thomas (2008) presenterar vidare att det var först under 70-talet då neonatologi blev en egen 
specialitet som föräldrarna blev mer accepterade på neonatalavdelningen. Allt eftersom barnets 
tillstånd blev bättre tog föräldrarna över mer och mer av vården av sitt barn.  De gick från att ha 
varit utomstående till att bli en partner till personalen i vården av sitt barn. De kunde nu inte bara 
besöka sitt barn när de ville utan blev även uppmuntrade att vårda och sköta om sitt barn.  
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1.2 Barnets rätt till sina föräldrar 
 
Föräldrabalken reglerar förälderns ansvar för att barnets behov av god omsorg tillgodoses. 
Föräldrarna har inte bara rätt till utom dessutom skyldighet att företräda och bestämma i frågor som 
gäller deras barn då det vårdas på sjukhus (Socialstyrelsen, föräldrabalken 1949:381).   
 
Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården (NOBAB) betonar bl.a. ”Barn 
på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller annan närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen” samt 
”Föräldrar skall få information om avdelningens arbetssätt och rutiner och få stöd att ta aktiv del i 
barnets vård” (NOBAB, 2011).  
 
1.3 Föräldrarna på NIVA 
 
Studier har visat att de mödrar som deltar aktivt i vården av sitt barn upplever sig mer säkra i sitt 
föräldraskap och har en större känsla av kontroll. De känner sig även mer knutna till sitt barn och 
får bättre förutsättningar för en bra anknytning. Vidare visar dessa studier att en god anknytning 
kräver att föräldrarna får möjlighet att se, röra och hålla sina barn (Obeidat, Bond & Callister, 
2009). Möjligheten till att se, röra och hålla sina barn är begränsade då barnet föds sjukt eller 
prematurt. I dessa fall kan man ofta se en försenad anknytning mellan modern och barnet. Barnet 
liknar då inte ett starkt friskt fullgånget barn utan är sårbart, kanske litet och göms även under en 
mängd medicinteknisk apparatur och infusionsslangar (Bialoskuski, Cox & Hays, 1999). Obeidat et 
al. (2009)  visar genom sin reviewartikel att föräldrar upplever negativa känslor som stress, ångest, 
emotionell smärta, besvikelse och främlingskap om de inte får vara delaktiga i vården av sitt barn 
eller om de fråntas möjligheten till närhet med sitt barn. De pendlar även mellan känslor av hopp 
och förtvivlan. Studier visar också att de mödrar som fick vara delaktiga i vården av sitt barn, gick 
från att vara passiv förälder till att bli en engagerad förälder som är mer självsäker, har mer kontroll 
över situationen och känner sig mer knuten till sitt barn. Att ha sitt barn på NIVA är en 
överväldigande erfarenhet som är associerad till negativa känslor. Dessa känslor blir mer 
framträdande om föräldrarna inte får vara delaktig i vården eller där föräldrarna inte får vara nära 
sitt barn. Å andra sidan, när föräldrar tillåts vara nära, ha en öppen kommunikation och bra 
samarbete med personalen, får föräldrarna bättre självförtroende och blir mer trygga i sin 
föräldraroll (Obeidat et al., 2009).  
 
1.4 Familjecentrerad vård på barnklinik 
 
Hutchfield (1999) presenterar en begreppsanalys av familjecentrerad vård. Hon framkommer inte 
med någon definition på FCC utan redogör i stället för dess användbarhet och hur detta koncept 
skall operationaliseras. Enligt Hutchfield (1999) spelar följande faktorer en stor roll för att 
familjecentrerad vård skall kunna implementeras:  
 

• Det måste vara i barnets intresse att ha familjen involverad i vården. 
• Föräldrar måste vilja vara involverade i vården av sitt sjuka barn. 
• Personalen måste vara villig att dela med sig av omvårdnadsuppgifterna till barnets 

föräldrar. 
• Föräldrar måste ha fri tillgång till sina barn och ha möjlighet att övernatta hos dem om de 

vill. 
• Personalen måste utveckla en relation med föräldrarna och samarbeta med dem. 
• Personalen måste vara tillräckligt kvalificerad och erfaren för att på ett lämpligt sätt ge 

föräldrarna support, undervisning och tillåtelse att överta omvårdnaden av sitt barn. 
• Tillräckligt med tid måste avsättas för att kunna identifiera familjens behov. 
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• Miljön på avdelningen skall vara välkomnande. 
• Faciliteter måste finnas för att göra det möjligt för familjen att stanna hos sitt barn. 

 
Vidare menar Hutchfield (1999) att det finns fyra nivåer av familjeinriktad vård. De utgörs av 
familjecentrerad vård, partnerskap mellan föräldrar och personal, föräldradelaktighet i vården och 
föräldrainvolverande vård. Det är framför allt föräldrarnas delaktighet och förhållandet mellan 
personal och förälder som särskiljer dem åt.  
 
I familjecentrerad vård är föräldrarna i högsta grad delaktiga. Vården är föräldraledd medan 
personalens roll är konsultativ. Föräldrarna ses som expert på vården av sitt barn och vården bygger 
på ömsesidig respekt och involverar många familjemedlemmar. 
 
Partnerskap mellan föräldrar och personal tillerkänner föräldrar samma status som vårdare. 
Personalen tar ansvar för familjens välmående. Föräldrarna anses vara kunniga och skickliga och 
kompetenta att vara delaktiga och beslutsfattande i barnets vård. Även här är personalens roll 
rådgivande. 
 
Föräldrarnas delaktighet är lägre då föräldradelaktighet i vården praktiseras. Här tar föräldrarna 
ansvar för barnets allmänna omvårdnadsbehov och i den mån de vill delta i den mer specifika 
omvårdnaden kan de göra det. Men även om föräldrarna anses vara självklara vårdare för sitt barn 
är det personalen som bjuder in föräldern till delaktighet. 
 
Den lägsta graden av delaktighet för föräldrar praktiseras i föräldrainvolverad vård. Föräldern anses 
vara ett stöd för barnet känslomässigt men behöver hjälp av personalen för att ge allmän omvårdnad 
till sitt barn. Föräldrarnas normala roller upprätthålls där så är lämpligt för barn och föräldrar.   
 
1.5 Familjecentrerad vård på NIVA 
 
2005 gjorde även Malusky en analys av begreppet familjecentrerad vård (FCC) men då inriktad mot 
NIVA. Hon menar att för att kunna använda sig av en så signifikant filosofi som FCC, måste 
personalen förstå konceptets innebörd. Genom att införliva FCC i den dagliga professionella vården 
kan personalen förbättra det känslomässiga och fysiska välmåendet hos varje familj de möter. 
Implementering av FCC kan ses som en bro som knyter samman personal och föräldrar i vården av 
det nyfödda barnet. 
 
Genom en kritisk analys av litteraturen kring FCC kunde Malusky konkretisera fem karaktäristiska 
som är centrala för FCC. Den första är respekt mellan familj och personal, med målet att inkludera 
familjen i beslut gällande barnets vård (Neff et al., 2003; Scields & Tanner, 2004; Wong & 
Hockenberry, 2003). Nästa behandlar vikten av en öppen kommunikation mellan personal och 
familj där personalen aktivt skall söka efter förståelse för familjens behov (Hurst, 2001). Det tredje 
karaktäristiska som hittats är vikten av att ta vara på familjens resurser och styrka under vårdtiden 
på NIVA (Patterson & Hovey, 2000). Att acceptera individualitet och mångfald är det fjärde. Här 
innefattar det även att hedra och acceptera de val familjen gör (Neff et al., 2003). Det femte 
karaktäristiska innebär att se familjen som expert på vården av sitt eget barn (Newton, 2000). Dessa 
fem aspekter skall leda personalen när de erbjuder utbildning, uppmuntran och till slut överlämnar 
hela ansvaret till föräldrarna (Malusky, 2005).  
 
FCC är ett väl erkänt och accepterat koncept i både barnsjukvården i stort och på NIVA. Tyvärr 
finns det en osäkerhet i vad som menas med FCC och hur den skall implementeras. I en studie av 
Peterson, Cohen och Parsons (2004) har sjuksköterskorna identifierat elementen i FCC som viktiga 
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men trots detta var inte FCC införlivad i deras sätt att arbeta. Barnsjuksköterskor inom övriga 
barnsjukvården rankade FCC högre än barnsjuksköterskor på NIVA. Detta trodde författarna 
berodde på att det nyfödda barnet läggs in på NIVA utan att först ha tillhört familjen (Cleveland, 
2008).  
 
Att föräldrarna inom övrig barnsjukvård är expert på sitt eget barn är en självklarhet. Det är 
föräldrarna som delar vardagen med barnet och som har kunskap om dess behov och egenheter. 
Däremot kan den femte av Maluskys (2005) aspekter av FCC ifrågasättas när det gäller det sjuka 
nyfödda eller prematurfödda barnet som vårdas på NIVA. Naturligtvis kommer föräldrarna efter 
dagar eller veckor vara de som känner sitt barn bäst men under den första tiden måste personalen 
utifrån sin erfarenhet och kunskap guida föräldrarna i mötet med det nyfödda barnet. Föräldrarna 
behöver få utbildning och möjlighet att träna sina färdigheter under ledning av personal (Cleveland, 
2008).  
 
1.6 Huvudproblem: Föräldrarnas delaktighet 
 
I Nationalencyklopedin definieras begreppet delaktighet generellt som aktiv medverkan med 
nyanserna att vara till nytta och att ha medinflytande. Begreppet finns inte explicit med i HSL, 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), men det framgår tydligt av HSL att delaktighet ska vara en 
ledstjärna för hälso- och sjukvårdens verksamhet. I paragraferna 2a-2b framgår bland annat att 
vården ska 
 

• bygga på respekt för patientens (eller närståendes) självbestämmande och integritet, 
• främja goda kontakter mellan patient (eller närstående) och personal, 
• så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (eller närstående) 
• ge individuellt anpassad information om hälsotillstånd och de metoder för undersökning, 

vård och behandling som finns till patient (eller närstående) 
 
Berg & Johansson (2010) ger en översikt över olika betydelser som begreppet delaktighet får i 
litteraturen och konstaterar sammanfattningsvis att det inte verkar finnas en konsensus om 
begreppets definition i ett vårdsammanhang. Klart är i alla fall att delaktighet inte är något som en 
part på ett enkelt sätt kan ge eller ta emot. Delaktighet uppstår i interaktion mellan olika parter. 
Därmed är det skapandet av förutsättningar för delaktighet som hamnar i fokus. I det sammanhang 
som denna studie behandlar så handlar delaktighet om föräldrars möjligheter att skapa och utveckla 
sin föräldraroll under sin tid på NIVA. Mer specifikt handlar det om föräldrarnas möjligheter att 
närvara och aktivt delta i vården av sitt barn, att förstå hur och varför olika typer av medicinska 
åtgärder vidtas samt att känna sig som föräldrar. 
 
Ett primärt problem i detta sammanhang är att människor är olika. Därför skapas inte goda 
förutsättningar för delaktighet för vissa familjer på samma sätt som för andra familjer. Man kan inte 
med framgång använda en och samma ”mall” för alla olika typer av familjer. I praktiken finns inte 
heller någon sådan ”mall”. Hutchfield (1999) konstaterar att det verkar finnas en konsensus om att 
relationen mellan personal och familj är central för den familjecentrerade vården, men det har inte 
funnits något direkt stöd för hur goda förutsättningar för delaktighet ska skapas utifrån denna 
relation. Med större kunskaper om hur olika kategorier av föräldrar ser på sin delaktighet skulle den 
familjecentrerade vården kunna stärkas och utvecklas. 
 
Huvudproblemet med denna studie är därför just att kartlägga vilka faktorer som påverkar 
delaktigheten i den neonatala intensivvården för olika kategorier av föräldrar. 
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1.7 Tidigare forskning om föräldrarnas delaktighet 
 
För att kunna skapa förutsättningar för delaktighet måste personalen ha kunskaper om hur föräldrar 
ser på sin delaktighet. I en litteraturstudie har Cleveland (2008) identifierat sex olika faktorer av 
betydelse för föräldrarnas delaktighet. För det första vill föräldrar ha begriplig information och även 
delta i beslut som gäller vården runt barnet (Cleveland, 2008; Bialoskurski, Cox & Wiggins, 2002). 
Dessutom vill föräldrarna vara delaktiga i sitt barns vård (Erlandsson & Fagerberg, 2005; 
Cleveland, 2008; Heermann, Wilson & Wilhelm 2005; Higgins & Dullow, 2003; Holditch-Davis & 
Miles, 2000; Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006). För det andra har föräldrar ett behov av 
att vaka över och beskydda sitt barn (Higgins & Dullows, 2003; Cleveland, 2008). Detta behov 
minskar om föräldrar känner förtroende för personalen (Higgins & Dullows, 2003). Föräldrar vill 
vara nära sitt barn vilket utgör det tredje behovet enligt (Erlandsson & Fagerberg, 2005; Higgins & 
Dullows, 2003; Cleveland, 2008). Helst ville föräldrarna hålla sitt barn i famnen men om detta inte 
var möjligt pga. barnets tillstånd var de nöjda med att bara sitt bredvid sitt barn och smeka och hålla 
om barnet med sina händer. Mödrarna upplevde även att producera bröstmjölk som en form av 
kontakt. Det fjärde utgjordes av behovet av att bli väl bemött av personalen (Cleveland, 2008). 
Föräldrarna var rädda för att ställa till besvär eftersom de då befarade att deras barn skulle få sämre 
vård (Cleveland, 2008). Föräldrarna hade även behov av en individuell vård, vilket utgör det femte 
behovet (Cleveland, 2008). Melnyk et al (2006) fann i en studie vars syfte var att förbättra 
föräldrarnas mentala hälsa att responsen på de interventioner som gjordes inte var densamma för 
mödrar som fäder. Även Ward (2001) fann skillnader i behoven hos fäder och mödrar. Det sjätte 
utgjorde behov av en terapeutisk relation med personalen (Bialoskurski et al., 2002; Erlandsson & 
Fagerberg, 2005; Cleveland, 2008; Heerman et al., 2005; Holditch- Davis & Miles, 2000; Ward, 
2001; Wigert et al., 2006). Flera studier påvisar problemet med personal som förblir expert och att 
det då uppstår en maktkamp mellan personal och föräldrar. Föräldrarna känner även att de måste be 
personalen om lov att få interagera med sitt barn. Det är olyckligt med denna känsla av osäkerhet 
eftersom föräldrar har en stark vilja att samarbeta med personalen (Cleveland, 2008). 
 
I stort sett alla dessa studier kännetecknas dels av att de är genomförda med kvalitativ metodik. 
Givetvis är det inget fel med det i sig, men ett uppenbart problem är att resultaten sällan går att 
generalisera utöver de respondenter som ingått i studierna. För att kunna åstadkomma 
generaliserbara slutsatser krävs i allmänhet att resultaten har genererats från en studie baserad på 
deduktion och sannolikhetsurval från den population man vill generalisera över. Ett annat tydligt 
problem med denna forskning är att de kliniska slutsatser som presenteras ofta är svåra att 
implementera i praktiken med gott resultat på grund av att man inriktar slutsatserna mot gruppen 
föräldrar i allmänhet utan att ta hänsyn till eventuella olikheter bland föräldrarna när det gäller deras 
syn på sin delaktighet. Om de kliniska slutsatserna kunde presenteras med högre detaljnivå när det 
gäller olikheter mellan föräldrakategorier så skulle vårdpersonalen ha lättare att skapa 
förutsättningar för delaktighet på individnivå. 
 
1.8 Från huvudproblem till delproblem 
 
Som framgått ovan är föräldrarnas interaktion med personalen mycket viktig för hur 
förutsättningarna för delaktighet kan skapas. Jämfört med många andra typer av vård finns dock en 
interaktion till på just NIVA som har stor vikt för hur föräldrarnas delaktighet kan skapas, nämligen 
föräldrarnas interaktion med medicintekniken som används vid vården av barnet.  
 
Genom en enkätstudie gjord av Hedberg Nyqvist och Engvall (2009) påvisas att föräldrar ibland vill 
ta över nästan alla moment i sitt barns vård. Sjuksköterskan behöver då ge dem stöd, utbildning och 
uppmuntran i deras önskan att bli barnets primära vårdare. Resultatet av studien visar genomgående 
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att föräldrarna anser att de kan utföra fler vårdåtgärder än de idag utför. Även sjuksköterskor ansåg 
att fler av momenten skulle kunna utföras av föräldrar än vad de idag tillät.  
 
Vidare gjorde Hedberg Nyqvist och Engvall fokusgruppsintervjuer av personal där personalens 
tankar om föräldrarollen diskuterades. Personalen ansåg att föräldrarna under den första tiden var i 
kris och då hade en sämre möjlighet att delta i vården av sitt barn. Föräldrarna börjar sedan utföra 
allmänna omvårdnadsåtgärder med stöd från personalen. Dessa uppgifter sköts efter en tid 
självständigt. Personalen anser att mödrar lättare kan hitta sin roll genom att hon producerar 
bröstmjölk och kan amma sitt barn. Fäderna behöver få egna uppgifter som kan bli ”hans” för att 
lättare finna sin roll. FCC baseras på att föräldrar är kapabla att utföra alla omvårdnadsåtgärder de 
önskar med stöd av personalen. Den enda begränsningen är föräldrarnas vilja och barnets säkerhet. 
Personalen ansåg att föräldrar inte ber om att få ta över omvårdnadsåtgärder utan att de måste 
erbjuda dem detta när de är redo. Detta kräver kontinuitet och en bra kommunikation mellan 
föräldrar och personal. Vårdplaneringen måste därför göras i samråd med föräldrarna och 
uppdateras minst varje vecka.  
 
Corlett och Twycross (2006) påvisar i en reviewartikel också att föräldrar vill vara involverade i sitt 
barns vård. De visar att deltagandet försvåras eftersom föräldrarna upplever att personalens har 
bristande kommunikation och en ovilja över att lämna ifrån sig ansvaret för omvårdnadsåtgärder till 
dem. Personalen var dock mer villig att lämna ifrån sig den allmänna omvårdnaden såsom matning 
och blöjbyte till föräldrarna än de mer tekniska uppgifterna. 
 
Studier gjorda i syfte att belysa föräldrars önskan om delaktighet runt de medicintekniska 
produkterna (MTP) på NIVA är få. Däremot har Wang och Barnard (2004) sammanställt studier 
som belyser föräldrars upplevelse av MTP i allmänhet. Dessa studier är dock framför allt 
genomförda inom hemsjukvården. De påvisar att föräldrar kan uppleva känsla av panik och rädsla 
både för deras barns sjukdom men också för de vårdåtgärder deras barn har behov av samt 
handhavandet av de MTP. Föräldrarna anser också att de inte har fått tillräckliga kunskaper under 
vårdtiden för att kunna genomföra den tekniska och medicinska vården av barnet i hemmet. 
 
Enligt en studie gjord av Holditch-Davis och Shandor Miles (2000) utgör alla ljud och ljus från 
MTP en källa till stress hos mödrar till prematurfödda barn. Föräldrarna upplever även att så länge 
barnet vårdas i kuvösen tillhör barnet personalen (Gavey, 2007; Higgins & Dullow, 2003). De 
känner sig då som besökare till sitt eget barn eller förälder på deltid (Gavey, 2007). Föräldrarna 
upplever sig tvingade att anpassa sig till personalen och kände sig inte inbjudna till att vara med och 
diskutera barnets behov av MTP. De ansåg att det var personalen som satte upp nivån för 
föräldrarnas möjlighet att delta i vården av sitt barn framför allt när det gällde de MTP (Ottosson, 
2009).  
 
Huvudproblemet med studien, att kartlägga vilka faktorer som påverkar delaktigheten i den 
neonatala intensivvården för olika kategorier av föräldrar, kan utifrån ovanstående diskussion 
brytas ner i två delproblem: 
 

• Att kartlägga vilka faktorer som påverkar interaktionen mellan föräldrar och personal och 
hur dessa faktorer skiljer sig mellan olika kategorier av föräldrar 

• Att kartlägga vilka faktorer som påverkar interaktionen mellan föräldrar och medicinteknik 
och hur dessa faktorer skiljer sig mellan olika kategorier av föräldrar 
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2 METOD 
 
Studien genomfördes i form av en relativt traditionell enkätundersökning av typen tvärsnittsstudie. 
Eftersom huvudsyftet med studien uttrycks i termer av att beskriva en population på gruppnivå i 
olika avseenden så kunde endast en observationsstudie baserad på kvantitativ metodik komma 
ifråga. Kvalitativa studier syftar (något förenklat) till att förklara observerade fenomen medan 
kvantitativa studier istället syftar (även här något förenklat) till att observera fenomen. Dessa båda 
metodsynsätt är därmed egentligen aldrig varandras konkurrenter, eftersom de används till att 
hantera olika typer av problem (se t.ex. Lantz, 2011). En stor del av den forskning som publicerats 
på senare tid rörande föräldradeltagande på NIVA är baserad på kvalitativ metodik. Det är givetvis 
ingenting som är dåligt med det i sig, men det innebär att denna forskning har en låg grad av 
generaliserbarhet på så sätt att den i princip endast kan förklara vissa fenomen som kännetecknar de 
respondenter som forskarna har interagerat med. 
 
Genom att genomföra en större observationsstudie baserad på deduktiv kvantitativ analys kan 
generaliserbara resultat åstadkommas. Å andra sidan kan en sådan studie bara tala om hur 
verkligheten ser ut, men inte förklara varför. Vi menar att denna studie således kompletterar och 
utvecklar en stor del av den aktuella kvalitativa forskningen på området. Vi kan visa hur 
verkligheten ”faktiskt är” i olika avseenden men inte varför, medan den kvalitativa forskningen kan 
visa hur verkligheten ”skulle kunna vara” och i så fall varför. 
 
2.1 Population och urval 
 
Den population vi primärt vill generalisera våra resultat över är ”svenska föräldrar som har barn 
inskrivna för vård på en neonatal intensivvårdsavdelning där modern medicinteknik används”, men 
man kan också tänka sig att det eventuellt går att ta bort den avgränsning som ordet ”svenska” 
innebär. Om man kan tillåta sig antagandet att det inte finns några systematiska skillnader mellan 
föräldrar i olika länder som har barn inskrivna för vård på en neonatal intensivvårdsavdelning där 
modern teknik används så kan resultaten generaliseras över alla sådana föräldrar globalt sett.  
 
Den grundläggande logiken för urval är naturligtvis att urvalet ska vara representativt för den 
population som det kommer från. Det får med andra ord inte finnas några systematiska snedheter. 
Urvalsmetodiken måste alltså bygga på att urvalet ska förväntas kunna bli ”en population i 
miniformat”. Ett urval bland svenska föräldrar som har barn inskrivna för vård på en neonatal 
intensivvårdsavdelning där modern teknik används kan göras på olika sätt. Vi valde att använda oss 
av en kombination av klusterurval och konsekutivt urval. 
 
Urvalet kan ses som ett klusterurval såtillvida att vi utgick från antagandet att den grupp om fem 
olika NIVA som finns i Västra Götalandsregionen (KSS, SÄS, NÄL, Östra sjukhuset samt Mölndals 
sjukhus) är ”typisk” för hur fördelningen mellan olika slags NIVA ser ut i Sverige. Samtliga 
respondenter i denna studie är alltså föräldrar till barn som har varit inskrivna på NIVA i Västra 
Götalandsregionen. På dessa NIVA tillfrågades samtliga föräldrar som uppfyllde 
inklusionsvillkoren, d.v.s. föräldrar som hade barn som skrevs ut under perioden vår-sommar 2010, 
om de ville delta i studien. Urvalet är i detta avseende konsekutivt. Då vi med perspektiv på saken 
inte kan se några särskilda kännetecken för just denna tidsperiod när det gäller undersökningens 
inriktning så menar vi att vårt urval kan hanteras approximativt som ett obundet slumpmässigt urval 
i den fortsatta bearbetningen. 
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2.2 Datainsamling 
 
Processen med datainsamling inleddes med en ansökan om tillstånd från Regionala 
Etikprövningsnämnden i Göteborg (EPN). Till denna ansökan fogades bland annat preliminära 
versioner av enkäten samt informationsbrev med samtyckandeblankett. Efter någon mindre 
justering av ett par formuleringar i dessa dokument kunde projektet godkännas av EPN. Därefter 
togs kontakt med verksamhetscheferna med ansvar för Västra Götalandsregionens fem NIVA för 
godkännande av studiens genomförande. Samtliga chefer lämnade sitt godkännande kring detta och 
bidrog också till att kontaktpersoner som skulle hjälpa oss med den konkreta interaktionen med 
respondenter (d.v.s. informera om studien, lämna ut enkäter, handha kodlistor m.m.) utsågs på varje 
NIVA. 
 
Vid personliga möten med samtliga fem kontaktpersoner säkerställdes sedan att interaktionen med 
respondenterna skulle gå till på samma sätt i alla enskilda fall. Tidpunkten för ett barns utskrivning 
från NIVA bestäms i allmänhet någon dag innan själva utskrivningen sker, så i samband med detta 
introducerade våra kontaktpersoner forskningsprojektet för föräldrarna. Varje respondent namn 
kopplades till ett löpnummer på en kodlista och respondenterna tackade på individuell basis efter 
information antingen ja eller nej till att delta i projektet genom att fylla i en samtyckandeblankett 
numrerad med löpnummer från kodlistan som skickades av kontaktpersonen till oss.1 De som 
tackade ja fick sedan en enkät numrerad med löpnummer från kodlistan och ett svarskuvert så att 
den ifyllda enkäten kunde skickas portofritt direkt till oss för vidare bearbetning. Kodlistorna 
förvarades inlåsta hos kontaktpersonerna. Respondenternas anonymitet säkerställdes alltså genom 
att endast kontaktpersonerna kunde koppla löpnummer till namn samtidigt som endast vi själva 
kunde koppla enskilda enkätsvar till löpnummer. 
 
För respondenter som inte behärskade svenska språket i tillräcklig mån fanns tolk tillgänglig vid 
introduktionen av projektet och enkäten. Det fanns även möjlighet till tolkhjälp för dem som 
behövde det vid ifyllandet av enkäten. Studien är alltså inte avgränsad till svensktalande föräldrar i 
något avseende.  
 
Påminnelser i de fall där respondenter hade tackat ja via samtyckandeblankett, men där enkät inte 
hade inkommit efter 3-4 veckor, gjordes av kontaktpersonerna via brev till de aktuella 
respondenterna efter att kontaktpersonerna fått information om vilka löpnummer som saken gällde. 
Endast ett fåtal påminnelser behövdes dock göras. Av de totalt 410 tillfrågade respondenterna kom 
slutligen totalt 248 att faktiskt delta i studien via ifyllda och inlämnade enkäter. 
 
2.3 Variabler 
 
Via operationalisering av studiens två delproblem kom vi fram till att ganska många olika variabler 
behövde finnas med i enkäten.2 I stora drag var enkäten uppdelad i tre delar, även om den inte direkt 
presenterades så för respondenterna.3 Vi inledde med ett antal frågor av demografisk karaktär 
rörande respondenten (kön, ålder, m.m.) och barnet (födelsevecka, födelsevikt m.m.). I den andra 
delen vi kom in på frågor relaterade till respondentens kontakt med barnet och frågor relaterade till 
respondentens upplevelser av tiden på NIVA. Där ställde vi också ett antal frågor relaterade till 
respondentens möjlighet att övernatta på NIVA i närheten av barnet. Del tre i enkäten är inriktad 
specifikt mot de olika typer av medicintekniska produkter som respondenterna kan ha kommit i 
kontakt med under sin tid på NIVA, t.ex. kuvös, andningshjälp och övervakning. Där frågar vi om 

                                                 
1 Blankett med information och fråga om samtyckande finns i appendix 1. 
2 Enkäten finns i appendix 2. 
3 Frågorna 9 och 10 i enkäten utgick p.g.a. en felaktig formulering. 
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deras barn har vårdats med hjälp av dessa produkter och hur de i så fall har upplevt sina möjligheter 
att se, röra vid och delta i vården av sitt barn då denna vård har pågått. Enkäten avslutades sedan 
med en öppen fråga där respondenten kunde delge oss sina eventuella andra tankar, åsikter eller 
synpunkter rörande den tid då deras barn vårdades på NIVA. 
 
 
De flesta frågor kompletterades med möjlighet att lämna en kommentar om respondenten ville 
förtydliga, utveckla eller på annat sätt komplettera det svar som avgavs i form av det bundna 
svarsalternativet. Många föräldrar utnyttjade detta. 
 
2.4 Dataanalys 
 
Förutom de demografiska variabler som låg på kvotskala så låg de flesta av variablerna i enkäten på 
ordinalskala eller nominalskala. För att beskriva datamängden på en univariat nivå, d.v.s. variabel 
för variabel, så använder vi därför enkla frekvenstabeller, utom just för variablerna som ligger på 
kvotskala där bl.a. medelvärde, median och standardavvikelse rapporteras. 
 
Den största delen av den statistiska analysen i rapporten handlar om att se om det finns skillnader 
mellan olika kategorier av föräldrar. För var och en av de olika attitydvariablerna (fråga 11-22 samt 
31-64 utom 35, 40, 45, 50, 55 och 60 i enkäten) testades följande nollhypoteser, i samtliga fall 
tvåsidigt: 
  

• Det finns ingen skillnad i attityd mellan män och kvinnor  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan olika högt utbildade föräldrar  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan föräldrar med prematura barn och föräldrar med 

fullgångna barn  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan förstagångsföräldrar och föräldrar som hade barn 

sedan tidigare 
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan män och kvinnor uppdelat på högutbildade och ej 

högutbildade  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan män och kvinnor uppdelat på om man har 

prematurt eller fullgånget barn  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan män och kvinnor uppdelat på om man hade barn 

sedan tidigare eller ej  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan olika högt utbildade föräldrar uppdelat på om man 

har prematurt eller fullgånget barn  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan olika högt utbildade föräldrar uppdelat på om man 

hade barn sedan tidigare eller ej  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan föräldrar med prematura barn och föräldrar med 

fullgångna barn uppdelat på om man hade barn sedan tidigare eller ej  
• Det finns ingen korrelation mellan föräldrarnas attityd och deras ålder  
• Det finns ingen korrelation mellan föräldrarnas attityd och deras barns gestationsålder 
• Det finns ingen korrelation mellan föräldrarnas attityd och deras barns födelsevikt  
• Det finns ingen korrelation mellan föräldrarnas attityd och deras barns inskrivningstid  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan föräldrar som erbjöds möjlighet att övernatta på 

samma avdelning som sitt barn och övriga  
• Det finns ingen skillnad i attityd mellan föräldrar som erbjöds möjlighet att övernatta på 

samma avdelning som sitt barn och övriga, uppdelat på om den andra föräldern erbjuds 
möjlighet att övernatta eller ej 
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• För föräldrar som erbjuds övernattning på samma avdelning som sitt barn finns ingen 
korrelation mellan attityd och den tidpunkt som övernattningen erbjuds 

• Det finns ingen skillnad i attityd mellan de som sover i samma rum som sitt barn hela 
vårdtiden, en stor del av vårdtiden, en mindre del av vårdtiden, eller inte alls 

• Det finns ingen skillnad i attityd mellan föräldrar som faktiskt övernattar i samma rum som 
sitt barn, föräldrar som övernattar på samma avdelning men inte i samma rum som sitt barn, 
och föräldrar som inte övernattar på samma avdelning som sitt barn 

 
För samtliga par av attitydvariabler testades nollhypotesen att det inte finns någon korrelation 
mellan dem. I några fall testades nollhypotesen att det inte finns parvis skillnad mellan olika 
attitydvariabler. 
 
Eftersom vi huvudsakligen nyttjar kvalitativa variabler i enkäten används i de flesta fall icke-
parametrisk metodik för att göra dessa hypotesprövningar. De metoder som används är Mann-
Whitneys test för att analysera skillnad mellan två oberoende grupper, Wilcoxon signed ranks test 
för att analysera parvis skillnad mellan två beroende grupper, Kruskal-Wallis test för att analysera 
skillnader mellan tre eller fler oberoende grupper, samt Spearman’s rangkorrelationskoefficient för 
att analysera samband mellan variabler på ordinalskalor. I några fall, där endast variabler på 
kvantitativa skalor är inblandade, används Pearson’s korrelationskoefficient för analys av 
korrelation samt t-test och ANOVA för analys av skillnad mellan oberoende grupper. Gränsen för 
signifikans sattes till 0,05. P-värden rapporteras genomgående i anslutning till de slutsatser som 
presenteras. 
 
Vi använder även en multivariat metodik, s.k. Principalkomponentanalys (PCA), för att kunna 
beskriva vissa delar av datamaterialet på ett mer överskådligt sätt. Syftet med PCA kan uttryckas 
som att man vill reducera ett större antal variabler till ett mindre antal underliggande faktorer där 
flera olika variabler i grova drag då kan beskrivas som ”samma”. Detta ger alltså inte möjlighet att 
dra några statistiska slutsatser av datamaterialet, men det ger möjlighet att beskriva det strukturellt 
på ett bättre sätt. 
 
2.5 Bortfall 
 
Totalt tillfrågades alltså 410 föräldrar om de ville delta i studien varefter 248 av dessa tackade ja 
och fyllde i den enkät som undersökningen baseras på och skickade in enkäten. Studien hade alltså 
en svarsfrekvens på över 60 %, vilket får anses vara bra. Risken för systematiska fel är normalt 
lägre om svarsfrekvensen är högre, allt annat lika. Dock hade vi ett bortfall på knappt 40 %, vilket 
vi naturligtvis inte bara kunde bortse från. Vi kunde emellertid inte heller göra en ”riktig” 
bortfallsanalys eftersom studien var godkänd efter etisk prövning bland annat under förutsättning att 
föräldrar som tackar nej till att delta inte på något sätt fick kontaktas mera inom ramen för studien. 
Vi hade alltså ingen som helst möjlighet att samla in data från bortfallsindividerna för att se om/hur 
denna grupp eventuellt skilde sig från gruppen respondenter som faktiskt svarade. 
 
Det som återstod att göra för att försöka spåra eventuell icke-representativitet i urvalet var att 
analysera den demografiska sammansättningen hos de respondenter som faktiskt har svarat på 
enkäten, och jämföra denna med känd information kring hur det ser ut bland befolkningen i 
allmänhet. Det visade sig t.ex. att ca 58 % av dem som svarade på enkäten var kvinnor, medan 
befolkningen i allmänhet ju bara består av lite drygt 50 % kvinnor. Detta kan dock anses vara 
normalt, då en viss andel av de barn som är inskrivna på NIVA av olika skäl bara har en förälder hos 
sig, och då är det i de allra flesta fallen just mamman. Att kvinnor skulle vara något 
överrepresenterade i urvalet var alltså helt väntat. 
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Genomsnittlig ålder för förstagångsföräldrar i Sverige är enligt Statistiska Centralbyrån 29 år för 
kvinnor och 31,5 år för män. I vår studie var genomsnittsåldern för de kvinnor som var 
förstagångsföräldrar ca 30,3 år. För män var motsvarande ålder ca 32,0 år. Risken för olika slags 
komplikationer som kan leda just till att barnet hamnar på NIVA ökar ju dock när kvinnans ålder 
ökar, så det måste anses vara väntat att äldre föräldrar är något överrepresenterade i urvalet. 
 
Ca 15 % av dem som besvarade enkäten var födda utomlands. Enligt Statistiska Centralbyrån hade 
ca 25 % av befolkningen i ålderskategorin 25-34 år ”utländsk bakgrund” år 2009. I denna definition 
ingår dock inte bara utrikes födda utan även inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Andelen med 
”utländsk bakgrund” är alltså högre än andelen ”utrikes födda”. Andelen utrikes födda över hela 
befolkningen utan närmare uppdelning på olika ålderskategorier var enligt SCB 14,3 % under 2009. I 
stora drag kan 15 % utrikes födda föräldrar därmed anses vara ungefär vad man kunde räkna med. 
 
Ytterligare en aspekt som vi kunde kontrollera var individernas fördelning på olika 
utbildningsnivåer. Enligt Statistiska Centralbyrån var befolkningen i ålderskategorin 25-34 år under 
2009 i Sverige fördelad så att ca 13 % hade högst grundskoleutbildning, ca 55 % gymnasium eller 
kortare högskoleutbildning och ca 31 % en högskoleutbildning om minst 3 år. I vår undersökning på 
frågan om högsta slutförda utbildning så var alternativet högskoleutbildning representerat av 49,4 % 
i urvalet, gymnasieutbildning av 45,4 % och grundskoleutbildning av 5,3 %. Detta kan tyckas 
antyda att vi har en något ”för hög” andel högskoleutbildade i urvalet, men skillnaden beror 
sannolikt på att vissa respondenter har valt alternativet högskoleutbildning om de har avklarade 
studer på universitet eller högskola bakom sig men utan att ha en avslutad examen på grundnivå. Vi 
menar därmed att individernas fördelning på olika utbildningsnivåer även den är högst rimlig i vårt 
urval. 
 
Sammanfattningsvis menar vi att urvalet i den vidare analysen kan hanteras som om det 
approximerar ett obundet slumpmässigt urval eftersom det, i de avseenden vi kan kontrollera, ser ut 
så som man kunde förvänta sig med avseende på de demografiska variablerna. Vi anser oss alltså 
kunna utgå från att bortfallet inte utgör något validitetsproblem i studien. 
 
2.6 Validering av enkät 
 
Vad innebär det egentligen att en enkät är ”validerad”? Begreppet validitet är en direkt översättning 
av engelskans validity, alltså en synonym för giltighet. Inom vetenskaplig forskning kan den 
övergripande kvaliteten på de resultat som nås utvärderas med avseende på dess validitet (och dess 
reliabilitet). I samband med urvalsundersökningar innebär en perfekt validitet i begreppets vidaste 
betydelse att inga systematiska fel föreligger. I den mån resultaten inte stämmer med verkligheten 
så beror det då på slumpavvikelser. 
 
Validitetsproblem kan alltså uppstå i alla steg i en undersökning där forskaren fattar beslut som 
systematiskt kan påverka de resultat som uppnås.4 Ett av dessa steg är datainsamlingen. För att 
validitetsproblem inte ska uppstå i en enkätundersökning måste den enkät som forskaren använder 
för att interagera med respondenterna naturligtvis vara valid, d.v.s. den måste faktiskt mäta det som 
forskaren avser att mäta. Men hur kan man veta om den gör det? Hur validerar man enkäten? 
 
”… there is no accepted standard of what constitutes validation [av en enkät]. Validation is self-proclaimed, usually 
after a study has been published in a medical journal.” (Zarins, 2005:1671) 

 

                                                 
4 Se t.ex. Lantz (2011) för en översikt av vanliga validitetsproblem vid urvalsundersökningar. 
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Det finns alltså ingen entydig standardalgoritm som generellt kan användas för att validera en enkät. 
En enkät som använts tidigare med god validitet anses normalt vara validerad för ”återanvändning”, 
åtminstone om förutsättningarna och sammanhanget är samma som tidigare (Zarins, 2005). Vi valde 
att utveckla vår egen enkät eftersom vi, trots idogt sökande, inte kunde hitta någon enda 
internationellt publicerad enkätbaserad forskningsstudie som, likt vår, behandlar föräldrars 
delaktighet med särskild inriktning mot de medicintekniska produkterna på NIVA. Vi ska därför 
kort beskriva de åtgärder vi har vidtagit för att säkra validiteten i vår enkät: 
 

• De “teman” (faktorer) som vår enkät är uppbyggd kring baseras, utöver litteraturstudier, på 6 
intervjuer med föräldrar till barn på NIVA (se Ottosson, 2009). Vi menar därför att de 
övergripande frågeställningar som vår enkät baseras på är relevanta för den aktuella typen 
av respondenter. 

• Vi har lagt stor vikt vid att försöka utforma de konkreta enkätfrågorna väl utifrån de ”regler” 
om bland annat enkelhet, entydighet, o.s.v. som litteraturen på enkätområdet (se t.ex. 
Ejlertsson, 2005) tar upp. Enkäten blev även granskad internt av kollegor till båda 
författarna och externt av EPN (varvid ett par mindre justeringar gjordes) innan 
datainsamlingen inleddes. Vi menar därför att frågorna i sig måste anses vara tydliga. 

• I samband med bortfallsanalysen kunde vi, som tidigare sagts, konstatera att urvalets 
sammansättning med avseende på samtliga demografiska variabler stämmer i hög grad med 
objektivt verifierbar information om vad som gäller för populationen som helhet. Vi 
bedömer därför att enkäten inte har någon egenskap som i sig genererar en systematisk 
snedvridning av urvalet. 

• I enkäten fanns ett par rader med möjlighet att lämna kvalitativa kommentarer i anslutning 
till de flesta frågor. Denna möjlighet utnyttjades, lite oväntat, i mycket hög grad av 
respondenterna, vilket hade det goda med sig att vi i många fall kunde verifiera att frågan 
faktiskt hade uppfattats rätt av respondenten. Vi kunde också verifiera att alla kända mönster 
från tidigare forskning som kunde re-analyseras i vårt datamaterial också återfanns där, 
vilket också implicerar att respondenterna har förstått frågorna rätt. 

• Som framgår av inledningen av nästa kapitel så inleddes den kvantitativa analysen av 
datamaterialet med en explorativ faktoranalys (PCA). Denna visade vilka underliggande 
faktorer som variablerna i studien ex post faktiskt representerade. Dessa faktorer stämde, 
som vi kommer att se, i stora drag mycket väl in på de ex ante-faktorer som vi inledde 
enkätarbetet med (se kapitel 1) vilket stärker antagandet om att det finns en obruten logik 
mellan de steg (inklusive respondenternas förståelse av enkäten) som utgör hela 
forskningsprocessen. Vi menar därför att den övergripande validiteten måste anses vara god. 

• Enkätens reliabilitet testades genom att analysera i vilken grad föräldrar till samma barn ger 
samma svar på de frågor som handlar om vilka medicintekniska produkter barnet har vårdats 
med. Till 97 % var dessa svar samstämmiga, vilket implicerar en god reliabilitet. 
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3 RESULTAT 
 
3.1 Introduktion 
 
I detta kapitel kommer detaljerade statistiska beskrivningar och slutsatser från studien att 
presenteras med anknytning till tidigare forskning. Systematiska sammanställningar av resultaten i 
form av övergripande slutsatser och diskussioner kring kliniska implikationer från dessa görs i 
kapitel 4. 
 
Kapitlet disponeras så att vi inledningsvis redogör på en deskriptiv nivå för den data som samlats in. 
Frekvensfördelningar för alla diskreta kvalitativa variabler samt medelvärden och andra 
beskrivande mått för alla kvantitativa variabler presenteras, liksom de signifikanta korrelationerna 
mellan variablerna i studien. Efter detta kommer ett avsnitt som presenterar resultaten av två 
explorativa faktoranalyser med syfte att reducera det relativt stora antalet attitydvariabler som ingår 
i studien till ett mindre antal faktorer för att kunna presentera och analysera datamaterialet på ett 
mer överskådligt och strukturerat sätt. De totalt 7 faktorer som erhålls ligger sedan till grund för den 
fortsatta analysen av datamaterialet i 7 olika avsnitt i kapitlet. 
 
3.2 Beskrivande statistik 
 
I tabell 3.1 beskrivs de fyra kvantitativa variabler som ingick i studien.  
 
 Ålder (år) Graviditets- 

längd (veckor) 
Födelse- 
vikt (gram) 

Antal dagar  
på NIVA 

Antal 247 247 248 221 
Medelvärde 32,17 36,19 2721 17 
Medianvärde 32 36 2660 10 
Typvärde 32 34 3730 7 
Standard-
avvikelse 

5,67 4,03 964 18 

Toppighet 1,58 -0,63 -0,70 7,26 
Snedhet 0,78 -0,40 0,09 2,45 
Minimum 20 26 450 1 
Maximum 52 42,14 5160 105 
Tabell 3.1: Beskrivande statistik 
 
I tabell 3.2 beskrivs frekvensfördelningen för de olika länder som de deltagande föräldrarna var 
födda i. Sverige dominerar naturligtvis, men 15 % av föräldrarna som deltog i studien var födda 
utomlands. Som framgick av bortfallsanalysen tidigare så är detta i enlighet med vad som kunde 
förväntas. 
 
I tabell 3.3 beskrivs absoluta och relativa frekvenser för de olika slag av medicintekniska produkter 
som ingick i studien. De relativa frekvenserna beskriver alltså hur stor andel av det totala antalet 
föräldrar som ingick i studien vars barn vårdades med hjälp av de olika medicintekniska 
produkterna. De allra flesta barn vårdades naturligtvis med mer än en medicinteknisk produkt, 
vilket gör att summan av frekvenserna är helt ointressant. 
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 Födelseland Antal 
Australien 1 
Bosnien 7 
Chile 3 
Finland 2 
Frankrike 1 
Irak 4 
Kina 1 
Kosovo 2 
Norge 3 
Polen 3 
Serbien 2 
Spanien 1 
Sverige 211 
Sydkorea 1 
Thailand 2 
Tyskland 1 
Ungern 1 
Uruguay 1 
Österrike 1 
Totalt 248 
Tabell 3.2: Frekvensfördelningen för de deltagande föräldrarnas födelseländer 
 
MTP Absolut 

frekvens 
Relativ 
frekvens 

Felmarginal för relativ 
frekvens (95 % konfidens) 

Öppen kuvös 39 16 % 4,5 % 
Sluten kuvös 47 19 % 4,9 % 
CPAP 60 24 % 5,3 % 
Respirator 17 7 % 3,2 % 
Extra syrgas 65 26 % 5,5 % 
Apnélarm 95 38 % 6,1 % 
Saturationsmätare 204 82 % 4,8 % 
EKG 156 63 % 6,0 % 
CFM 14 6 % 2,9 % 
Fototerapi 112 45 % 6,2 % 
Navelkateter / dropp 87 35 % 6,0 % 
Sondmatning 179 72 % 5,6 % 
Hypotermi 4 2 % 1,6 % 
Tabell 3.3: Frekvenser för de olika slagen av medicintekniska produkter 
 
I tabell 3.4 beskrivs frekvenserna för de olika svarsalternativen för flervalsfrågorna i enkäten. Här 
kan noteras att frågorna 34, 39, 44, 49, 54, 59 och 64 i grunden var öppna frågor i enkäten, men har 
här kodats som ja/nej-frågor. Detta har hanterats på så sätt att om kommentar har lämnats som visar 
att föräldern ger uttryck för en önskan att tiden med den aktuella medicintekniska produkten skulle 
ha varit annorlunda så har svaret kodats som 1, d.v.s. ”ja”. 
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 F1 F3 F8 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 
Antal 1 145 13 158 217 146 135 135 198 227 134 151 167 
Antal 2 103 111 90 24 61 46 92 49 19 106 84 73 
Antal 3  121  4 21 30 16 1  5 5 3 
Antal 4    2 14 21    2 1 3 
Antal 5     5 14       
Totalt 248 245 248 247 247 246 243 248 246 247 241 246 
 
 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F27 F28 F29 F31 F32 F33 
Antal 1 181 161 176 199 66 9 35 37 200 75 70 57 
Antal 2 56 68 65 49 105 21 108 9 45 7 12 23 
Antal 3 4 19 6  31 172 41   1 1 3 
Antal 4 1      12 21     
Totalt 242 248 247 248 202 202 196 67 245 83 83 83 
 
 F36 F37 F38 F41 F42 F43 F46 F47 F48 F51 F52 F53 
Antal 1 71 67 54 209 198 179 97 81 85 82 75 69 
Antal 2 13 15 27 8 20 35 14 25 24 5 12 17 
Antal 3 1 3 4   3 1 5 2   1 
Totalt 85 85 85 217 218 217 112 111 111 87 87 87 
 

 F56 F57 F58 F61 F62 F63 F34 F39 F44 F49 F54 F59 F64 

Antal 1 179 175 173 3 3 3 3 5 21 3 3 9  

Antal 2  3 4 1 1 1        

Antal 3   2           

Totalt 179 178 179 4 4 4 248 248 248 248 248 248 248 

Tabell 3.4: Frekvenser för samtliga flervalsfrågor 
 
I tabell 3.5a-d visas samtliga signifikanta korrelationer mellan variablerna i studien. Betydelsen av 
dessa kommer att analyseras vidare längre fram i kapitlet. 
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 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 

F11  ,460** ,416**     ,140*  ,131*   

F12 ,460**  ,355**          

F13 ,416** ,355**   ,285** ,145*  ,183**    ,153* 

F14     ,304** ,226** ,245** ,224** ,361** ,266** ,429** ,379** 

F15   ,285** ,304**  ,197** ,214**  ,212** ,201** ,289** ,467** 

F16   ,145* ,226** ,197**  ,131* ,181** ,140*  ,256** ,319** 

F17    ,245** ,214** ,131*  ,298** ,439** ,183** ,217** ,275** 

F18 ,140*  ,183** ,224**  ,181** ,298**  ,166** ,413** ,248** ,211** 

F19    ,361** ,212** ,140* ,439** ,166**  ,437** ,369** ,480** 

F20 ,131*   ,266** ,201**  ,183** ,413** ,437**  ,256** ,242** 

F21    ,429** ,289** ,256** ,217** ,248** ,369** ,256**  ,580** 

F22   ,153* ,379** ,467** ,319** ,275** ,211** ,480** ,242** ,580**  

F31      ,220*  ,424**  ,253*   

F32   ,246*  ,288** ,279* ,229* ,396**    ,299** 

F33   ,224*  ,219* ,228*  ,284*   ,288** ,228* 

F36 ,311** ,307** ,403**  ,235*   ,371**  ,263*  ,283** 

F37        ,218*     

F38    ,233* ,225*        

F41 ,238** ,145* ,185**  ,204**   ,171*    ,135* 

F42 ,232**  ,184**  ,195** ,183**       

F43 ,139* ,150*  ,177** ,175** ,202**     ,146*  

F46 ,240*    ,297**      ,282** ,238* 

F47 ,265** ,373** ,233* ,204*  ,195*     ,213* ,293** 

F48  ,201*  ,314** ,228*     ,190* ,287** ,352** 

F51 ,222* ,215*    ,576**  ,373**   ,371** ,290** 

F52 ,284**     ,331**       

F53  ,272*    ,235*       

F57             

F58           ,172*  

F34    -,249*   -,257*    -,302**  

F39      -,242*  -,257*     

F44    -,208**     -,175**  -,300**  

F49             

F54    -,249*         

F59           -,155*  

Tabell 3.5a: Signifikanta korrelationer 
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 F31 F32 F33 F36 F37 F38 F41 F42 F43 F46 F47 F48 

F11    ,311**   ,238** ,232** ,139* ,240* ,265**  

F12    ,307**   ,145*  ,150*  ,373** ,201* 

F13  ,246* ,224* ,403**   ,185** ,184**   ,233*  

F14      ,233*   ,177**  ,204* ,314** 

F15  ,288** ,219* ,235*  ,225* ,204** ,195** ,175** ,297**  ,228* 

F16 ,220* ,279* ,228*     ,183** ,202**  ,195*  

F17  ,229*           

F18 ,424** ,396** ,284* ,371** ,218*  ,171*      

F19             

F20 ,253*   ,263*        ,190* 

F21   ,288**      ,146* ,282** ,213* ,287** 

F22  ,299** ,228* ,283**   ,135*   ,238* ,293** ,352** 

F31  ,527** ,315** ,596** ,511** ,388** ,424** ,372**  ,658** ,378** ,460** 

F32 ,527**  ,490** ,590** ,660**  ,484** ,693** ,432** ,461** ,553** ,547** 

F33 ,315** ,490**    ,636** ,322** ,422** ,618** ,518** ,435** ,575** 

F36 ,596** ,590**   ,555** ,318** ,631** ,330**  ,407** ,511** ,396** 

F37 ,511** ,660**  ,555**  ,566** ,420** ,564**     

F38 ,388**  ,636** ,318** ,566**  ,275* ,251* ,570** ,444**   

F41 ,424** ,484** ,322** ,631** ,420** ,275*  ,445** ,290** ,316** ,286** ,215* 

F42 ,372** ,693** ,422** ,330** ,564** ,251* ,445**  ,439** ,347** ,350** ,347** 

F43  ,432** ,618**   ,570** ,290** ,439**  ,328** ,217* ,306** 

F46 ,658** ,461** ,518** ,407**  ,444** ,316** ,347** ,328**  ,556** ,574** 

F47 ,378** ,553** ,435** ,511**   ,286** ,350** ,217* ,556**  ,720** 

F48 ,460** ,547** ,575** ,396**   ,215* ,347** ,306** ,574** ,720**  

F51 ,459** ,597** ,434** ,382** ,394**  ,288**  ,219*  ,390** ,454** 

F52 ,618** ,564** ,481** ,318* ,567** ,342* ,265* ,686** ,288** ,372** ,435** ,434** 

F53 ,289*  ,618** ,291*  ,582** ,270* ,236* ,726**  ,368** ,290* 

F57  ,281* ,276*  ,281*   ,227**   ,270** ,264** 

F58   ,276*       ,224*   

F34   -,221*          

F39 -,224*  -,322** -,311**   -,293*      

F44             

F49             

F54      -,295*  -,313*     

F59             

Tabell 3.5b: Signifikanta korrelationer (forts.) 
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 F51 F52 F53 F57 F58 F34 F39 F44 F49 F54 F59 

F11 ,222* ,284**          

F12 ,215*  ,272*         

F13            

F14      -,249*  -,208**  -,249*  

F15            

F16 ,576** ,331** ,235*    -,242*     

F17      -,257*      

F18 ,373**      -,257*     

F19        -,175**    

F20            

F21 ,371**    ,172* -,302**  -,300**   -,155* 

F22 ,290**           

F31 ,459** ,618** ,289*    -,224*     

F32 ,597** ,564**  ,281*        

F33 ,434** ,481** ,618** ,276* ,276* -,221* -,322**     

F36 ,382** ,318* ,291*    -,311**     

F37 ,394** ,567**  ,281*        

F38  ,342* ,582**       -,295*  

F41 ,288** ,265* ,270*    -,293*     

F42  ,686** ,236* ,227**      -,313*  

F43 ,219* ,288** ,726**         

F46  ,372**   ,224*       

F47 ,390** ,435** ,368** ,270**        

F48 ,454** ,434** ,290* ,264**        

F51  ,617** ,476** ,286*        

F52 ,617**  ,446** ,398**        

F53 ,476** ,446**  ,297* ,297*       

F57 ,286* ,398** ,297*  ,215**    ,286** ,374**  

F58   ,297* ,215**    ,286**  1,000**  

F34        ,374** 1,000**   

F39           ,126* 

F44     ,286** ,374**    ,231**  

F49    ,286**  1,000**    ,325**  

F54    ,374** 1,000**   ,231** ,325**   

F59       ,126*     

Tabell 3.5c: Signifikanta korrelationer (forts.) 
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  F2 F5 F6 F7 F24 

F11  -,172** -,225** ,218**  

F12  -,321** -,329** ,340**  

F13 -,154* -,278** -,313** ,281** ,266** 

F14      

F15      

F16  -,160* -,140*  ,185** 

F17     ,153* 

F18      

F19  -,144*   ,223** 

F20  -,196** -,183**  ,188** 

F21      

F22  -,161*   ,141* 

F31 -,291** -,334** -,317**   

F32 -,230*     

F33      

F36 -,291** -,348** -,380** ,271*  

F37      

F38  ,222* ,222*   

F41    ,153*  

F42      

F43      

F46  -,197* -,186*   

F47 -,210* -,234* -,252**   

F48 -,229*     

F51 -,252* -,231* -,239*   

F52 -,305**     

F53      

F57      

F58      

F34      

F39  ,221* ,223*   

F44     -,244** 

F49      

F54      

F59     -,193* 

F2      

F5   ,863** -,733** -,294** 

F6  ,863**  -,693** -,278** 

F7  -,733** -,693**  ,306** 

F24  -,294** -,278** ,306**  

Tabell 3.5d: Signifikanta korrelationer (forts.) 
 
3.3 Faktoranalyser 
 
Som framgick av korrelationsmatriserna i föregående avsnitt finns omfattande samvariation mellan 
variablerna i studien. Man kan därför anta att det i flera fall är så att olika variabler kan 
representeras av en gemensam faktor. För att kartlägga detta fenomen mer i detalj utfördes en 
explorativ faktoranalys (PCA) med rotation enligt varimax för att studera de faktorer som ligger 
bakom de 12 variablerna i frågorna 11-22. Tre faktorer gav eigenvärde över 1. Den del av 
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datamaterialet som är relaterad till föräldrarnas generella upplevelser kring tiden på NIVA kan alltså 
beskrivas utifrån tre grundläggande faktorer som i stora drag alltså beskriver ”samma sak”, 
nämligen 
 

• Faktor 1: Kontakten med barnet, frågorna 11-13 (Cronbach’s alpha = 0,60) 
• Faktor 2: Interaktionen med vårdpersonalen, frågorna 14-16, 21-22 (Cronbach’s alpha = 

0,74) 
• Faktor 3: Känslorna kring miljö och teknik, frågorna 17-20 (Cronbach’s alpha = 0,62) 

 
En motsvarande explorativ faktoranalys (PCA) med rotation enligt varimax utfördes för att studera 
de faktorer som ligger bakom de 18 variablerna i frågorna 31-33, 36-38, …, 56-58 (frågorna 61-63 
utgick p.g.a. för stort internt bortfall – endast 4 av de 248 föräldrarna hade haft barn som vårdats 
med hypotermi). Fyra faktorer gav här eigenvärde över 1. Den del av datamaterialet som är 
specifikt relaterad till föräldrarnas interaktion med medicintekniken under tiden på NIVA kan alltså 
beskrivas utifrån fyra grundläggande faktorer som i stora drag alltså beskriver ”samma sak”, 
nämligen 
 

• Faktor 1: Möjligheten att se barnet då det vårdas med annan medicinteknisk produkt än 
fototerapi, frågorna 31, 36, 41, 51, 56 (Cronbach’s alpha = 0,72) 

• Faktor 2: Möjligheten att röra vid barnet då det vårdas med annan medicinteknisk produkt 
än fototerapi, frågorna 32, 37, 42, 52, 57 (Cronbach’s alpha = 0,85) 

• Faktor 3: Möjligheten att delta i vården av barnet då det vårdas med annan medicinteknisk 
produkt än fototerapi, frågorna 33, 38, 43, 53, 58 (Cronbach’s alpha = 0,87) 

• Faktor 4: Möjlighet till interaktion med barnet då det vårdas med fototerapi, frågorna 46, 47, 
48 (Cronbach’s alpha = 0,80) 

 
Eftersom faktoranalyserna visar att föräldrarnas attityder totalt sett kan beskrivas utifrån dessa sju 
faktorer kommer vi presentera resultaten av den mer detaljerade statistiska analysen i en struktur 
med sju olika avsnitt baserat på just dessa sju inriktningar. 
 
3.4 Föräldrars kontakt med barnet 
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,140, p<0,05). Vi har inte funnit 
någon tidigare forskning som kan förklara vad som ligger bakom denna korrelation, men att de 
föräldrar som har mer positiva känslor kring medicintekniken när de kommer till NIVA första 
gången också har fått se sitt barn tidigare än andra kan bero på att de fick möjlighet se sitt barn 
redan på förlossningen innan barnet togs med till NIVA. Det kan också bero på att föräldrarna 
relativt snabbt fick komma till NIVA för att träffa sitt barn och därför inte hann börja fantisera om 
hur det skulle vara och se ut. Ovisshet skapar troligen mer negativa känslor än visshet.  
 
De specifika känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden är positivt korrelerad med hur 
tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,131, p<0,05). Ofta säger man att det första intrycket är 
viktigt och påverkar även i fortsättningen. Kanske är det så även i detta fall. 
 
Barnets födelsevikt är negativt korrelerad med hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=-
0,225, p<0,01). Barn med låg födelsevikt kräver oftast snabbare omhändertagande av personal. 
Dessa barn är bland annat mer känsliga för nedkylning samt har, om den låga födelsevikten beror på 
prematuritet, ofta större behov av andningshjälp. Dessa behov måste av naturlig skäl prioriteras 
vilket innebär att föräldrarnas behov av att se sitt barn blir av underordnad betydelse.  
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Vårdtidens längd är positivt korrelerad med hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,218, 
p<0,01). Detta ter sig tämligen naturligt, eftersom barn med kortare vårdtid tenderar att ha varit 
svårt sjuka i lägre grad. Ett barn som inte är allvarligt sjukt kan många gånger få stanna hos sina 
föräldrar en stund innan inläggning på NIVA för fortsatt vård. Föräldrarna får då möjlighet att se sitt 
barn direkt efter förlossningen eller i snar anslutning till denna. 
 
Kvinnor tenderar att få se sitt barn senare än män (p<0,001). En mer detaljerad kategorisering av 
föräldrarna visar att kvinnor med prematura barn tenderar att få se sitt barn senare än andra föräldrar 
(p<0,001), och att kvinnor som inte har barn tidigare tenderar att få se sitt barn senare än andra 
föräldrar (p<0,001). Orsaken till att kvinnor som grupp får se sina barn senare än männen bör bero 
på sectio där kvinnan varit sövd, svår preklampsi eller annan graviditetsrelaterad sjukdom hos 
modern. De män som är med under en förlossning följer oftast med barnet till återupplivningsbordet 
i den händelsen att barnets tillstånd kräver akuta insatser efter förlossningen. De får därför oftare se 
sitt barn före modern. Att kvinnor som inte har barn sedan tidigare får se sina barn senare än 
kvinnor som har barn sedan tidigare är en ny kunskap som är svårt att se någon direkt orsak till. Är 
det en attitydfråga för personalen? Är omföderskor mer ifrågasättande? Är förstföderskorna mer 
osäkra på så sätt att det inte vågar be om att få se barnet innan avfärd till NIVA? 
 
Föräldrar till sjukare barn tenderar att få hålla i sitt barn för första gången senare än föräldrar till 
friskare barn. Anledningen är troligen helt enkelt att de prematura barnen som grupp har ett större 
akut vårdbehov än vad fullgångna barn har. Dessa barn kräver ett omedelbart omhändertagande med 
syfte att säkerställa andning och cirkulation samt åtgärder för att förhindra avkylning och 
vätskeförluster. Efter det akuta omhändertagandet behöver dessa barn få möjlighet till vila 
(Socialstyrelsen, 2004). Behovet av närhet mellan föräldrar och barn får därför stå tillbaka för mer 
de mer akuta behoven. Detta illustreras bl.a. av följande observerade samband: 
 

• Barnets födelsevikt är negativt korrelerad med hur tidigt man får hålla sitt barn första 
gången (r=-0,329, p<0,01).  

• Vårdtidens längd är positivt korrelerad med hur tidigt man får hålla sitt barn första gången 
(r=0,340, p<0,01).  

• För föräldrar med prematura barn tenderar tidpunkten då man först får hålla i sitt barn att 
inträffa senare än för föräldrar med fullgångna barn (p<0,001).  

  
För förstagångsföräldrar tenderar tidpunkten då man först får hålla i sitt barn att inträffa senare än 
för föräldrar som hade barn sedan tidigare (p=0,009). Vad detta beror på kan vi bara spekulera kring 
eftersom ingen tidigare forskning hittats som kan förklara detta faktum. Våra egna funderingar 
handlar om att förstagångsföräldern har svårare att hitta sin roll som den viktigaste personen för sitt 
barn. Förstagångsföräldern har ännu inte fått ett gott självförtroende som förälder utan känner sig 
osäker i mötet med både sitt barn och personalen på NIVA.  
 
Uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet är positivt 
korrelerad med hur tidigt man känner sig som förälder till sitt barn (r=0,285, p<0,01). Tidigare 
forskning visar att ett aktivt föräldradeltagande underlättar anknytningen till barnet (Obeidat, 2009; 
Cleveland, 2008; Heerman, et al., 2005). Men beror ovanstående korrelation på att föräldern känner 
sig som förälder på grund av att personalen uppmuntrar till deltagande i vården av barnet eller 
uppmuntrar personalen föräldern till deltagande eftersom föräldern känner sig och beter sig som 
barnets förälder? 
  
Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med hur tidigt man känner sig 
som förälder till sitt barn (r=0,145, p<0,05). Att våga närma sig sitt barn och aktivt ta del i 
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omvårdnaden av barnet kräver självförtroende hos föräldern. Detta självförtroende kan utvecklas 
genom att personalen erkänner föräldern som den viktigaste och mest självklara personen i barnets 
liv. Enligt Wigert (2008) var följande faktorer underlättande för närvaro och därmed även 
deltagande i barnets vård: gott bemötande från personalen, en familjevänlig miljö, god vård, 
möjlighet att komma och gå som man vill, få fortlöpande information och inbjudan till delaktighet. 
Lundqvist, Hellström Westas & Hallström (2007) visar att när männen kände sig betydelsefulla som 
förälder blev de mer aktiva i sitt barns vård. De vågade då stå för sin åsikt och kände att de hade 
rättighet att yppa sin åsikt gentemot personalen.  
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med hur tidigt man känner sig som förälder till sitt barn (r=0,183, p<0,01). Beror denna 
korrelation på att positiva känslor kring medicinteknik ger mindre stress och oro hos föräldern, 
vilket underlättar anknytningen till barnet? Eller beror den tidiga känslan av föräldraskap på att 
föräldern uppfattar medicintekniken som ett hjälpmedel och att medicintekniken inte ersätter 
barnets behov av sin förälder? Vad denna korrelation beror på kräver mer forskning. Det finns få 
studier som belyser föräldrars upplevelse av medicinteknik. I en studie gjord av Lundqvist et al. 
(2007) var männen fullt medvetna om att barnet var i behov av medicinteknik, men männen kände 
att de inte kunde skydda sitt barn som de borde göra, de tyckte inte att de fullgjorde sin plikt som 
förälder. 
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med hur tidigt man känner sig som 
förälder till sitt barn (r=0,153, p<0,05). Samspelet mellan föräldrar och personal påverkar 
föräldrarnas identitet som förälder. Genom att mötas av respekt, engagemang och empati främjas 
föräldraidentiteten (Jackson, 2005).  
 
Föräldrarnas ålder är negativt korrelerad med hur tidigt man känner sig som förälder till sitt barn 
(r=-0,154, p<0,05). Detta innebär att äldre föräldrar tenderar att känna sig som barnets föräldrar 
tidigare. Vi har inte hittat någon tidigare forskning som kan förklara orsaken till detta men kanske 
beror det på att äldre föräldrar oftare har barn sedan tidigare och då redan har en identitet som 
förälder till ett annat barn. Eller finns orsaken hos personalen? Förhåller sig personalen på annat sätt 
gentemot äldre föräldrar än yngre? Mer forskning krävs för att skapa klarhet i detta. 
 
Barnets födelsevikt är negativt korrelerad med hur tidigt man känner sig som förälder till sitt barn 
(r=-0,313, p<0,01). Tidigare forskning visar att det är svårare att knyta an till ett prematurt barn. 
Under graviditeten har modern fantasier om sitt barn. Dessa fantasibilder blir mot slutet av 
graviditeten mer diffusa och otydliga, kanske för att göra det lättare att möta det verkliga barnet. 
Om graviditeten avbryts tidigare och kvinnan föder ett barn prematurt så kan avståndet mellan 
fantasibarnet och det verkliga barnet vara allt för stort och kvinnan kan uppleva en förlust och få 
svårare för att knyta an till barnet hon fött (Brodén, 2004).  Wigert et al. (2006) säger att modern 
stänger av sina känslor som en strategi för att klara av en möjlig förlust. I en systematisk review, 
gjord av Cleveland (2008), visades att även om personalen anser att föräldrar skall bemötas 
individuellt utifrån deras unika behov så förbises detta ofta, framför allt när det gäller männens 
behov. 
 
Vårdtidens längd är positivt korrelerad med hur tidigt man känner sig som förälder till sitt barn 
(r=0,281, p<0,01). Ett barn som vårdas lång tid på NIVA är ofta fött prematurt men kan också vara 
ett fullgånget svårt sjukt barn. I båda fallen utgörs förlossningen ofta av en plötslig och akut 
händelse. Enligt Siegel, Garder och Merenstein (2002) är denna händelse av stor vikt för 
anknytningen mellan mödrar och barn. Dessa mödrar kan ha svårt att lägga förlossningen bakom sig 
och fokusera på det nyfödda barnet. De betonar vikten av att personalen hjälper kvinnan att fylla i 
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de luckor som finns av förlossningen så att hon kan ta sig förbi dem och knyta an till sitt barn. En 
försenad anknytning kan även vara en ”coping strategi”. Föräldrarna vill inte knyta an till sitt barn 
ifall barnet inte skulle överleva. De tror genom denna strategi kunna bespara sig lite av den svåra 
sorg de då skulle uppleva (Bialoskuski et al., 1999).  
 
För dem som erbjöds möjlighet att övernatta på samma avdelning som sitt barn så är tidpunkten för 
detta erbjudande positivt korrelerad med hur tidigt man känner sig som förälder till sitt barn 
(r=0,266, p<0,01). Detta resultat verifierar tidigare kvalitativ forskning. Enligt Lundqvist et al 
(2007) påverkade möjligheten att stanna på NIVA hos sitt barn känslan att ha blivit en familj. 
Higgins och Dullow (2003) påvisar i sin studie att föräldrar som separeras från sina barn har svårare 
att knyta an till sitt barn. De hade svårt att förstå att de fått barn de stunder de var ifrån varandra. 
Jackson (2005) säger att kvinnorna i hennes studie hade svårt att koppla av när de inte var 
tillsammans med sitt barn eftersom de då inte hade kontroll över hur barnet mådde och vad som 
hände med barnet.  
 
Tidpunkten då man känner sig som förälder till sitt barn tenderar att inträffa senare än tidpunkten då 
man först får hålla det (p<0,001). Att få hålla sitt barn verkar vara en faktor som påverkar 
tidpunkten då man känner sig som förälder. Med denna vetskap bör personalen fortsätta sträva efter 
att så tidigt som möjligt hjälpa föräldrarna att få hålla sitt barn, även de svårt sjuka barnen, eller 
kanske framför allt de svårt sjuka barnen eftersom både vår studie och tidigare studier (se ovan) 
visar att det är dessa föräldrar som har svårast för att knyta an till sitt barn.   
 
Män tenderar att känna sig som förälder till sitt barn tidigare än kvinnor (p=0,003). Forskning som 
jämfört män och kvinnors upplevelse av stress i samband med deras barns vård på NIVA har visat 
att mödrar känner mer stress än fäder (Doering, Dracup & Moser, 1999; Miles, Funk & Kasper, 
1991; Pinelli, 2000; Tommiska, Östberg & Fellman, 2002). En högre stressnivå hos kvinnor än hos 
män kan vara förklaring på att kvinnor känner sig som förälder senare än män. Dessutom får 
kvinnor enligt vår studie se sitt barn senare än männen vilket också bör kunna vara en orsak till att 
kvinnor som grupp känner sig som förälder senare än männen.  Däremot menar Wigert et al. (2006) 
att män koncentrerar sig på sin kvinna och sitt barn direkt efter förlossningen och då sätter sina egna 
behov lägst. Det var enligt dem mammans tillstånd och övergång till moderskap som blev 
startpunkten för pappornas känsla av närhet. Om författarna därmed menar att männen inte känner 
sig som förälder innan modern gör det så talar vårt resultat emot deras fynd.  
 
För föräldrar med prematura barn tenderar tidpunkten då man känner sig som sitt barns förälder att 
inträffa senare än för föräldrar med fullgångna barn (p<0,001). En mer detaljerad kategorisering av 
föräldrarna visar att för kvinnor med prematura barn tenderar tidpunkten då man känner sig som sitt 
barns förälder att inträffa senare, och att för män med fullgångna barn tenderar tidpunkten då man 
känner sig som sitt barns förälder att inträffa tidigare, än för övriga föräldrar (p<0,001). Vi kan 
därmed se tre grupper av föräldrar: kvinnor med prematurer, kvinnor med fullgångna barn och män 
med prematurer, samt män med fullgångna barn. Den första gruppen, kvinnor med prematurer, 
verifierar viss tidigare forskning. Bialoskuski et al. (1999) menar att en försenad anknytning ofta ses 
mellan modern och ett prematurt barn. Barnet liknar inte ett friskt fullgånget barn utan är sårbart, 
litet och göms även under en stor mängd medicinteknisk apparatur och infusionsslangar. 
 
En studie där resultaten inte överensstämmer med vårt, att kvinnan med det prematura barnet 
upplever sig som förälder senare än mannen med det prematura barnet, är Moehn och Rosetti 
(1996). De påvisar en signifikant skillnad i hur kvinnor och män upplever möjligheten att interagera 
och knyta an till sina prematura barn. Män säger sig ha svårare att göra detta om barnet är litet och 
skört än kvinnor. Men denna studie är 15 år gammal. Troligen har tiden som männen vistas hos sitt 
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barn på NIVA stigit sedan dess och därmed troligen förändrat männens upplevelse. Ett flertal studier 
visar att föräldrar till nyfödda som kräver vård på NIVA möts av många svårigheter som kan 
påverka deras föräldraroll och tidpunkten då de känner sig som barnets förälder såsom barnets 
medicinska tillstånd, påverkan på de normala föräldrauppgifterna, separationen från sitt barn och 
miljön på NIVA (Obeidat, 2009).    
 
För förstagångsföräldrar tenderar tidpunkten då man först känner sig som sitt barns förälder att 
inträffa senare än för föräldrar som hade barn sedan tidigare (p<0,001). Vad som är orsaken till detta 
kan vi än så länge bara fundera och resonera kring. Men kanske kan en förklaring finnas i en studie 
gjord av Moehn och Rosetti (1996). Enligt dem känner speciellt kvinnor sig som att de har 
misslyckats genom att de inte fött ett friskt fullgånget barn utan ett prematurt eller sjukt barn. 
Känslan av att ha misslyckats kanske är större för en kvinna som tidigare inte fött barn. En 
flerföderska har många gånger en normal graviditet och förlossning bakom sig, hon har lyckats 
tidigare och kanske lättare accepterar situationen denna gång. Dessutom kanske det är lättare att 
känna sig som sitt barns förälder när man redan är förälder till ett annat barn. Man har redan sedan 
tidigare en identitet som förälder.  
 
3.5 Föräldrars interaktion med vårdpersonalen 
 
Föräldrar som erbjuds övernattning på samma avdelning som barnet vårdas på anser i högre grad att 
personalen på NIVA uppmuntrar dem att delta i omvårdnaden av sitt barn (p=0,001). Wigert (2008) 
har visat att de föräldrar som bor på föräldrarum på NIVA har betydligt högre närvarotid hos sitt 
barn än föräldrar som bor hemma, på BB eller på patienthotell. Andra faktorer som enligt Wigert 
underlättar närvaron hos barnet var ett gott bemötande från personalen, en familjevänlig miljö, god 
vård, möjlighet att komma och gå som man vill, fortlöpande information och inbjudan till 
delaktighet. Enligt Hedberg Nyqvist och Engvall (2009) måste personalen bedöma vilka uppgifter 
föräldrarna är redo att vara delaktiga i och då erbjuda föräldrarna möjlighet till detta eftersom 
föräldrarna inte själva ber om att få delta i vården av sitt barn. Tillfällen till interaktion mellan 
personal och föräldrar ökar helt naturligt då föräldrarna bor på föräldrarum eftersom närvarotiden 
hos barnet ökar. Personalen får då fler möjligheter att involvera dem i vården av deras barn vilket 
kan förklara varför föräldrar upplever sig mer uppmuntrade att delta i vården om de bor på 
föräldrarum på avdelningen än i annan boendeform.   
 
När antingen man själv eller den andre föräldern erbjuds övernattning i barnets rum anser båda 
föräldrarna i högre grad att personalen på neonatalavdelningen uppmuntrar dem att delta i 
omvårdnaden av sitt barn (p=0,001). Det finns inte någon tidigare forskning som kunnat påvisa att 
det ”räcker” med att en förälder får övernatta tillsammans med barnet för att båda föräldrarna skall 
känna att personalen uppmuntrar dem att delta i omvårdnaden av sitt barn. Denna kunskap bör 
därför användas i situationer då verksamheten kräver att befintliga resurser utnyttjas optimalt. 
Kanske kan denna kunskap också användas i de fall där moderns tillstånd inte möjliggör vård i 
samma rum som barnet och att fadern då istället får rum på NIVA hos sitt barn.  
 
Föräldrar som upplever att deras deltagande i omvårdnaden av sitt barn sker i den utsträckning som 
de önskar har barn med i genomsnitt högre födelsevikt (p=0,010). Skillnaden mellan upplevelsen av 
deltagande hos föräldrar till barn med högre respektive lägre födelsevikt kan förklaras av att barn 
med högre födelsevikt tenderar vara mer fullgångna. Ett fullgånget barn har fler behov och tydligare 
signaler som föräldrarna känner igen. De har därför lättare att delta i barnets vård. Ofta handlar det 
då om omvårdnadsåtgärder som t.ex. tvättning, blöjbyte, matning och lägesändring (Bruns & 
McCollum, 2002). Barn med lägre födelsevikt är oftare prematurfödda. De prematurfödda barnen 
har inte lika tydliga signaler för sina behov samt har andra behov än det fullgångna barnet. 



Föräldrars delaktighet i vårdprocessen på en neonatal intensivvårdsavdelning 

 26 

Föräldrarna får då svårare att interagera med sitt barn och behöver mer handledning och stöd av 
personalen för att kunna förstå sitt barns signaler (Kleberg, 2001). Resultatet av studien lyfter fram 
behovet av att utöka stödet till föräldrar till barn med lägre födelsevikt så att även de känner att 
deltagandet i vården av sitt barn sker i den utsträckning de önskar. 
 
Föräldrar som tidigt erbjuds övernattning på samma avdelning som barnet anser i högre grad att 
deras deltagande i omvårdnaden av sitt barn sker i den utsträckning som de önskar (p=0,009). Vad 
är det som ligger bakom detta? Är det lättare att identifiera sig som förälder när man har större 
närhet till barnet? Eller beror det bara på att det fysiska avståndet mellan förälder och barn 
möjliggör flera besök hos barnet? Flera tidigare studier påvisar att kvinnan kan känna sig vilsen, 
rotlös och sakna självförtroende när deras barn vårdas på NIVA och de själva på BB (Wigert et al., 
2006; Nyström & Axelsson, 2002). Vi har tidigare sett att föräldrarnas upplever att de uppmuntras 
till delaktighet i vården av sitt barn i högre utsträckning då någon av föräldrarna erbjuds 
övernattning i samma rum som barnet. Så närheten till sitt barn verkar ha betydelse.  
 
Män anser i högre grad än kvinnor att de får bra information från vårdpersonalen rörande vården av 
sitt barn (p=0,004). Ward (2001) fann skillnader mellan behoven hos kvinnor och män. Hon påvisar 
att båda föräldrarna tyckte att trygghet var viktigast och behov av stöd minst viktigt, däremot 
varierade rankningen av andra behov. Pappor rankade behovet av information lägre än mammor. 
Bialoskurski et al. (2002) visar i sin studie att 93 % av kvinnorna rankade behovet av information 
högst. Jackson (2005) presenterade resultat där den största skillnaden mellan män och kvinnors 
berättelser var att männen uttryckte en större tillit till personalens kompetens än kvinnorna. Männen 
lämnade, i större utsträckning än kvinnorna, över vården i personalens händer och uppgav sig vara 
trygga med detta.  Fortfarande återstår dock att hitta förklaringen till varför män är mer nöjda med 
informationen än kvinnor.  
 
Om man utöver kön även väger in huruvida man har barn sedan tidigare eller ej så ser vi att det är 
män med barn sedan tidigare som i högre grad anser att informationen från vårdpersonalen är bättre 
än övriga föräldrar (p=0,010). Det finns inga tidigare studier som belyser just detta. Men kanske har 
män som har barn sedan tidigare lättare att identifiera sig som pappa till det nya barnet och 
därigenom lättare ta till sig informationen de får av personalen. Det kan också vara så att personalen 
bjuder in en andragångspappa mer i vården och därigenom får han mer information om sitt barn och 
vården som bedrivs. Eller så har förstagångspappan ett större behov av information än män i 
allmänhet vilket då kan förklara varför han inte är lika nöjd med informationen han får. 
 
Vi ser ingen signifikant skillnad mellan olika utbildningsnivåer i sig eller mellan föräldrar med 
prematura/fullgångna barn när det gäller upplevelsen av informationen från personalen. Om man 
däremot tar hänsyn till båda dessa faktorer samtidigt så visar det sig att föräldrar med prematura 
barn och universitets- eller högskoleutbildning i högre grad anser att informationen från personalen 
är sämre (p=0,014). Detta kan bero på att föräldrar med högskole- eller universitetsutbildning är 
mer vana att ifrågasätta den information de får samtidigt som vården av det prematurfödda barnet är 
mer komplex än hos det fullgångna barnet.   
 
Föräldrar med fullgångna barn anser att samspelet mellan dem själva och personalen fungerar bättre 
än föräldrar med prematura barn (p=0,009). Denna effekt visar sig ännu tydligare i och med att det 
finns en signifikant positiv korrelation mellan gestationsvecka och hur positivt man upplever 
samspelet med personalen (p=0,011). I en studie gjord av Corlett och Twycross (2006) framkommer 
att sjuksköterskan har klara åsikter om vilka omvårdnadsåtgärder de anser att föräldrarna kan delta 
i. Detta kan ställas i relation till Hedberg Nyqvist och Engvalls (2009) fynd att föräldrar anser sig 
mer kapabla än vad personalen anser dem vara. Personalens och föräldrarnas olika åsikter om 



Föräldrars delaktighet i vårdprocessen på en neonatal intensivvårdsavdelning 

 27 

kompetens och förmåga kan försvåra samspelet mellan dem. Den skillnad i uppfattningen om 
samspel som presenteras i föreliggande studie, utifrån gestationsvecka, skulle kunna förklaras av att 
föräldrarnas uppfattning om vad de klarar och personalens uppfattning av detsamma är mer 
samstämmig ju mer fullgånget barnet är.  
 
När man även tar hänsyn till om föräldern har barn sedan tidigare eller ej så ser vi att det är 
föräldrar med fullgångna barn som inte har barn sedan tidigare som är mer positiva än övriga när 
det gäller samspelet mellan dem själva och personalen (p=0,032). För att ett samspel skall upplevas 
välfungerande behöver båda parter ha rimliga förväntningar på varandra. Personalens förväntningar 
på vad de nyblivna föräldrarna behöver stöd och hjälp med måste stämma med vad föräldrarna 
verkligen önskar. Kanske är det lättare för personalen att möta förstagångsföräldrar på rätt nivå än 
andra föräldrar som har betydligt mer skiftande erfarenhet. Kanske har förstagångsföräldrar en mer 
avvaktande attityd och accepterar i större utsträckning den situation de hamnat i.  
 
Föräldrar med universitets- eller högskoleutbildning anser i högre grad att samspelet mellan dem 
själva och personalen fungerar sämre (p=0,019). Här återkommer just det faktum att högskole- eller 
universitetsutbildade föräldrar troligen är mer vana att ifrågasätta och söka kunskap, är mer pålästa 
och har en starkare egen åsikt. 
 
Föräldrar som erbjuds övernattning på samma avdelning anser i högre grad att samspelet mellan 
dem själva och personalen fungerar bättre (p<0,001). Precis som med delaktigheten är de föräldrar 
som sover på samma avdelning som sitt barn mer nöjda. Ju mer tid som föräldrarna vistas hos 
barnet desto mer självklara bli de i vården av barnet. Personalen och föräldrarna får fler tillfällen att 
utveckla sitt samarbete. Det blir mer naturligt att ta vara på föräldrarnas resurser när de finns 
närvarande.  
 
Om ingen i föräldraparet erbjuds övernattning i samma rum som barnet anser man att samspelet 
mellan dem själva och personalen fungerar sämre än annars (p<0,001). Det faktum att minst en av 
de båda föräldrarna sover i samma rum som barnet innebär alltså att båda föräldrarna uppfattar 
samspelet mellan dem själva och personalen som mer positivt. Just att sova tillsammans med sitt 
barn innebär att föräldern har kontroll. De är hela tiden medvetna om vad som händer med barnet. 
Inga åtgärder kan göras utan att de får information och vetskap om detta. Eftersom föräldrarna här 
får bättre insyn i sitt barns vård blir maktförhållandet mellan förälder och personal mer utjämnat. 
Det är istället personalen som kommer till barnet och dess förälder som besökare istället för att 
föräldern skall ses som en besökare till sitt eget barn.  
 
Avslutningsvis kan man även notera att föräldrar generellt anser att samspelet mellan dem själva 
och vårdpersonalen är en faktor som fungerar bättre än informationen de får från vårdpersonalen 
(p=0,001). Både samspel och mottagande/givande av information är faktorer som påverkas av de 
personer som interagerar med varandra. Enligt Espezel och Canam (2003) fungerar samspelet bättre 
mellan föräldrar och personal om föräldrarnas förväntningar på personalen uppfylls. De visade 
vidare att majoriteten av föräldrarna karakteriserade sin interaktion med personalen med syfte att 
skapa samförstånd snarare än samarbete. I en studie av Corlett och Twycross (2006) drogs 
slutsatsen att personalen måste bli bättre på att etablera en effektiv kommunikation med föräldrarna 
istället för att lita på att föräldrarna skall bli mer skickliga på att förhandla med dem över tid.  
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3.6 Föräldrars känslor kring miljö och teknik  
 
Vi ser många samband i vårt datamaterial som visar att en positiv känsla av miljön på NIVA när 
man kommer dit första gången tenderar att leda till en positiv inställning till vårdprocessen i ett 
senare skede. Några exempel: 
 

• Uppfattningen av möjligheten att få vara delaktig i beslut rörande vården av barnet är 
positivt korrelerad med den allmänna känslan av miljön på NIVA när man kommer dit första 
gången (r=0,245, p<0,01).  

• Uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet är 
positivt korrelerad med den allmänna känslan av miljön på NIVA när man kommer dit första 
gången (r=0,214, p<0,01). 

• Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den allmänna 
känslan av miljön på NIVA när man kommer dit första gången (r=0,131, p<0,05). 

• Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med 
den allmänna känslan av miljön på NIVA när man kommer dit första gången (r=0,217, 
p<0,01). 

• Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den allmänna känslan 
av miljön på NIVA när man kommer dit första gången (r=0,275, p<0,01). 

 
Något som antyder att de ovanstående punkterna (kopplingen till frågorna 14-16 samt 21-22) kan 
vara orsakssamband på något sätt är det faktum att frågorna 14-16 samt 21-22 hörde till en faktor i 
faktoranalysen, medan fråga 17 hörde till en annan faktor. Det finns alltså inte en uppenbar 
gemensam faktor som styr variabeln i fråga 17 och variablerna i frågorna 14-16 samt 21-22. I ett 
tidsperspektiv inträffar fenomenet som undersöks i fråga 17 före det som undersöks i frågorna 14-
16 samt 21-22, vilket talar för att ”första intrycket” kan ha signifikant betydelse för hur föräldrar 
uppfattar hela vårdtiden. Samma sak gäller fråga 18 nedan. Korrelationerna mellan frågorna 14-16 
samt 21-22 finns i hög grad även med frågorna 19 och 20, men här är tidsperspektivet inte lika klart. 
I den mån det finns ett tidsperspektiv på detta så är det antagligen att nöjdheten med miljö och 
teknik beror på hur nöjd man är med delaktigheten totalt sett. Den primära poängen är just att 
frågorna 17-20 blev en egen faktor, frikopplad från faktorn med frågorna 14-16 samt 21-22, vilket 
visar att det troligen inte rör sig om en entydig bakomliggande förklarande faktor för alla dessa 
variabler. 
 
För dem som erbjöds möjlighet att övernatta på samma avdelning som sitt barn så är tidpunkten för 
detta erbjudande positivt korrelerad med den allmänna känslan av miljön på NIVA när man kommer 
dit första gången (r=0,153, p<0,05). I en studie gjord av Higgins och Dullow (2003) fann de att 
mödrar upplevde att de var föräldrar på distans, att de till en början mest observerade det som hände 
och inte kunde ta hand om sitt barn självständigt. Föräldrarna ville vara behövda men kände sig ofta 
istället värdelösa eftersom de inte kunde ta hand om sitt barn. Föräldrarna vakade inte bara över sitt 
barn utan observerade även hur barnet togs om hand av personalen. De studerade hur personalen 
klarade att utföra olika uppgifter och om personalen var kompetent. Genom att föräldrarna tidigt 
fick möjlighet att övernatta på samma avdelning som sitt barn gavs de bättre förutsättningar för 
utveckling av deras föräldraskap och skapande av en förtroendefull relation mellan föräldrar och 
personal.  
 
Män är mer positiva än kvinnor när det gäller den allmänna känslan av miljön på NIVA när man 
kommer dit första gången (p=0,045). Enligt Jackson (2005) litar män mer på personalen än vad 
kvinnor gör och föreföll ha mindre behov av kontroll. Männen uttryckte även att de hade mer tillit 
till personalen och lättare lämnade över vården i personalens händer. Kanske kan denna skillnad 
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förklara varför de är mer positiva till den allmänna miljön på NIVA när de kommer dit första 
gången än vad kvinnorna är. Eller kan man hitta orsaken i det faktum att de oftast följer med sitt 
barn till NIVA direkt istället för att först komma dit efter någon/några timmar som kvinnorna oftast 
gör? 
 
Även positiva känslor kring medicintekniken på NIVA när man kommer dit första gången tenderar 
att leda till en positiv inställning till vårdprocessen i ett senare skede. Några exempel: 
 

• Uppfattningen av möjligheten att få vara delaktig i beslut rörande vården av barnet är 
positivt korrelerad med känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första 
gången (r=0,224, p<0,01). 

• Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med känslorna kring 
medicintekniken när man kommer till NIVA första gången (r=0,181, p<0,01). 

• Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad 
med känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången (r=0,248, 
p<0,01). 

• Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med känslorna kring 
medicintekniken när man kommer till NIVA första gången (r=0,211, p<0,01). 

 
Känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är mer positiva än 
känslan av miljön (p=0,044). Upplevs medicintekniken livräddande? Ett flertal kommentarer bland 
våra enkätsvar kan representeras av följande citat ”Även om tekniken kändes skrämmande på ett 
sätt var det också positivt”. I en studie av Miles et al (1991) påvisades att den medicintekniska 
utrustningen runt barnet inte upplevdes så stressfull utan det var mer stressande för föräldrarna att 
var separerade från sitt barn. Separationen innebar att föräldrarna inte hade kontroll över vad som 
hände med deras barn.  
 
Föräldrarnas första möte med NIVA sker på olika sätt och vid olika tidpunkter. Männen får oftast 
följa med sitt barn från förlossningen till NIVA direkt i samband med inläggningen. Kvinnorna 
kommer oftast till NIVA först efter någon/några timmar pga. hennes eget behov av vård efter 
förlossningen. De föräldrar som har möjlighet att få information om NIVA och kanske även besöka 
avdelningen innan förlossningen pga. t.ex. hotande prematuritetsförlossning har andra 
förutsättningar än de föräldrar som får ett barn med ett oförutsett behov av vård på NIVA. Vi har i 
denna studie inte kunnat påvisa några statistiskt säkerställda skillnader mellan prematurföräldrar 
och fullgångna barns föräldrar när det gäller upplevelsen av miljön och medicintekniken då de 
kommer till NIVA första gången. Vi har heller inga uppgifter om föräldrarna fått eller inte fått 
information om NIVA innan inläggning. Istället kan man fundera på om det är barnets sjuklighet 
som är det som påverkar föräldrarnas upplevelse av miljön och medicintekniken då de kommer till 
NIVA första gången eftersom ett svårt sjukt barn har större behov av medicintekniska produkter och 
även måste transporteras till NIVA omedelbart efter förlossningen. 
 
I en studie gjord av Heermann, Wilson och Wilhelm (2005) beskrivs mödrars upplevelse av miljön 
och medicintekniken på NIVA. Mödrarna hade i början mer fokus på miljö och medicintekniken än 
på sitt barn. De såg barnet i bakgrunden och miljön och medicintekniken i förgrunden. Efter en 
period blev barnet mer i fokus vilket innebar att barnet istället för medicintekniken hamnade i 
förgrunden men detta kunde ändras tillbaka om barnet tillstånd återigen försämrades. Enligt Fegran, 
Fagermoen, och Helseth (2008) kan vårdtiden på NIVA delas in i tre faser. Dessa faser utgörs av 
den akuta fasen, stabiliseringsfasen samt utskrivningsfasen. Under den akuta fasen var det 
personalen som var barnets primära vårdare. Under denna fas var bland annat syftet att skapa 
förtroende mellan vårdpersonal och föräldrar. Det är under denna fas som föräldrarnas första möte 
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sker med miljön och medicintekniken på NIVA. Under stabiliseringsfasen introduceras föräldrarna 
mer och mer i vården. Personalen drar sig tillbaka och lämnar över mer ansvar till föräldrarna. 
Under denna period upplever föräldrar och personal att de ibland har olika uppfattning av 
relationens utseende och föräldrarna kan ha svårt att förstå syftet med denna förändring. Under 
utskrivningsfasen förbereds föräldrarna för utskrivningen. De får hjälp att möta sina känslor av både 
osäkerhet och förväntan så att utskrivningen blir en positiv upplevelse. 
 
Heermann et al (2005) och Fegran et al (2008) beskriver alltså en typ av ”vändning” under 
vårdtiden när det gäller föräldrarollen. I vår studie kan vi se ytterligare en typ av vändning, 
nämligen den initiala upplevelsen av miljö på NIVA och dess betydelse för uppfattningen av hur 
interaktionen med personalen fungerar, som i sin tur har samband med hur man uppfattar miljön på 
NIVA slutet av vårdtiden. Några exempel på detta: 
 

• Uppfattningen av möjligheten att få vara delaktig i beslut rörande vården av barnet är 
positivt korrelerad med den allmänna känslan av miljön på NIVA mot slutet av vårdtiden 
(r=0,361, p<0,01). 

• Uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet är 
positivt korrelerad med den allmänna känslan av miljön på NIVA mot slutet av vårdtiden 
(r=0,212, p<0,01). 

• Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den allmänna 
känslan av miljön på NIVA mot slutet av vårdtiden (r=0,140, p<0,05). 

• Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med 
den allmänna känslan av miljön på NIVA mot slutet av vårdtiden (r=0,369, p<0,01). 

• Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den allmänna känslan 
av miljön på NIVA mot slutet av vårdtiden (r=0,480, p<0,01). 

• Känslorna kring den allmänna känslan av miljön på NIVA är mer positiva mot slutet av 
vårdtiden än när man kommer dit första gången (p=0,001). 

 
Föräldrar som har sovit i samma rum som sitt barn endast en mindre del av vårdtiden har mer 
negativa känslor kring den allmänna miljön på NIVA mot slutet av vårdtiden än föräldrar som har 
sovit i samma rum antingen en större del av vårdtiden eller inte alls (p=0,015). Att de föräldrar som 
fått sova i samma rum som sitt barn större delen av vårdtiden är mer nöjda över den allmänna 
miljön är kanske inte så svårt att förstå. Att de föräldrar som inte alls har gjort det också är mer 
nöjda skulle kunna förklaras av att förklaras av att de själva valt detta eller att dessa föräldrar haft 
barn som bara vårdats en mycket kort period på NIVA. 
 
Det finns en marginellt signifikant skillnad mellan föräldrar med prematura barn och föräldrar med 
fullgångna barn när det gäller känslorna kring den allmänna miljön på NIVA mot slutet av vårdtiden 
(p=0,068). En mer detaljerad kategorisering av föräldrarna visar dels att högutbildade föräldrar med 
prematura barn har mer negativa känslor kring den allmänna miljön på NIVA mot slutet av 
vårdtiden än andra föräldrar (p=0,024) och att förstagångsföräldrar med prematura barn har mer 
negativa känslor kring den allmänna miljön på NIVA mot slutet av vårdtiden än andra föräldrar 
(p=0,044). Att högskole- eller universitetsutbildade föräldrar med prematura barn är mer kritiska till 
miljön i slutet av vårdtiden kan bero på att de är mer vana att ifrågasätta den information de får 
samtidigt som vården av det prematura barnet är mer komplex än hos det fullgångna barnet även i 
slutet av vårdtiden. Förstagångsföräldrar har en större omställning framför sig än vad 
flergångsföräldern har. De skall utveckla sin föräldraroll för första gången. Att göra det veckor eller 
kanske månader tidigare än beräknat kan vara svårt.  Jackson (2005) fann i sin avhandling att 
kvinnor hade svårt att utveckla en egen relation till sitt barn i den kollektiva miljön som råder på 
NIVA.   
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Prematura barns föräldrar har dessutom en lång vårdtid bakom sig. De har under veckor, kanske 
månader, utvecklat sin roll som förälder. De har under den långa vårdtiden skapat rutiner för sig och 
sitt barn och blivit trygga i sin roll. De har kanske tack vara sin nyvunna trygghet också mer krav på 
hur de vill att miljön skall vara för att vårdtiden skall upplevas positiv. Flera familjer tvingas 
dessutom byta vårdavdelning och kanske även sjukhus eftersom deras barn i slutet av vårdtiden har 
ett minskat behov av intensivvård. Gavey (2007) fann i sin studie att föräldrar vid förflyttning till 
annat sjukhus eller annan vårdavdelning kände sig osäkra och oroliga för om personalen var lika 
kompetent och om deras barn skulle bli lika bra omhändertaget där.   
 
För dem som erbjöds möjlighet att övernatta på samma avdelning som sitt barn så är tidpunkten för 
detta erbjudande positivt korrelerad med den allmänna känslan av miljön på NIVA mot slutet av 
vårdtiden (r=0,223, p<0,01). Enligt en studie gjord av Wigert et al. (2006) kände sig kvinnor vilsna 
och ensamma om de befann sig på BB och barnet på NIVA. Nyström och Axelsson (2002) fann i sin 
studie att kvinnorna inte kunde identifiera sig med andra kvinnor eftersom de inte hade barnet hos 
sig. Dessa negativa känslor som dessa två studier framhåller kan reduceras genom att föräldrarna 
erbjuds övernattning på samma avdelning som barnet. Även männen upplever en känsla av att ha 
blivit en familj då de erbjuds att stanna över natt på NIVA (Lundqvist et al. 2007). 
 
Det samband vi kunde observera (”vändningen”) rörande föräldrarnas initiala upplevelse av miljön 
på NIVA och dess betydelse för uppfattningen av hur interaktionen med personalen fungerar, som i 
sin tur har samband med hur man uppfattar miljön på NIVA slutet av vårdtiden, gäller även specifikt 
för medicintekniken. Några exempel på detta: 
 

• Uppfattningen av möjligheten att få vara delaktig i beslut rörande vården av barnet är 
positivt korrelerad med känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden (r=0,266, 
p<0,01). 

• Uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet är 
positivt korrelerad med känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden (r=0,201, 
p<0,01). 

• Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med 
känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden (r=0,256, p<0,01). 

• Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med känslorna kring 
medicintekniken mot slutet av vårdtiden (r=0,242, p<0,01). 

 
Känslorna kring medicintekniken är mer positiva mot slutet av vårdtiden än när man kommer dit 
första gången (p=0,001). I slutet av vårdtiden är tekniken inte lika stressande. Föräldrarna har fått 
mer kunskap om varför den används och vilken information den ger. Detta kan belysas av följande 
citat från vår studie: ”Efter ett tag vänjer man sig vid all teknisk utrustning som finns runtom, den 
upplevs inte så skrämmande längre”. Dessutom har barnet i många fall blivit mer stabilt och 
utrustningen larmar inte så ofta längre.  
 
Föräldrar till prematura barn har mer negativa känslor kring medicintekniken mot slutet av 
vårdtiden än föräldrar till fullgångna barn (p=0,034). En liknande effekt kan ses i form av en 
negativ korrelation mellan födelsevikt och känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden 
(r=-0,183, p<0,01). En mer detaljerad kategorisering av föräldrarna visar att det är högutbildade 
föräldrar med prematura barn som har mer negativa känslor kring medicintekniken mot slutet av 
vårdtiden än andra föräldrar (p=0,012). Att faktorer som hög utbildning och prematuritet påverkar 
nöjdhetsgraden negativt har diskuterats innan. Vad som är den underliggande faktorn borde därför 
undersökas närmare genom fortsatt forskning.  
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För dem som erbjöds möjlighet att övernatta på samma avdelning som sitt barn så är tidpunkten för 
detta erbjudande positivt korrelerad med känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden 
(r=0,188, p<0,01). Enligt en systematisk review av Power och Franck (2008) förväntar sig föräldrar 
ofta idag att få delta i vården av sina barn. En förutsättning för att det ska vara möjligt fullt ut är att 
få övernatta på samma avdelning som sitt barn. Tidigare var det omvårdnadsuppgifter såsom 
matning och blöjbyte som det handlade om men på senare tid har föräldraansvaret utökats till att 
ibland inkludera även mer medicinska uppgifter såsom handhavande av medicintekniska produkter. 
Detta ansvar kan upplevas stressande för föräldrar. Föräldrarna önskar och behöver därför 
handledning och utbildning av personalen. Genom att föräldrarna vistas dygnet runt hos sitt barn 
ges fler möjligheter för att introducera föräldrarna i vården i den utsträckning som de önskar.   
 
3.7 Se barnet då det vårdas med MTP 
 
Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten 
att se sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,220, p<0,05). Föräldrar som deltar i vården av sina barn 
får hantera sitt barn vid fler tillfällen än de som inte deltar lika mycket. Genom att hantera sitt barn 
får föräldrarna fler möjlighet att interagera med sitt barn, ”se” sitt barn. Samtidigt kanske det är just 
det faktum att de upplever goda möjligheter att se sitt barn som leder till att de deltar i vården av 
barnet i större utsträckning. Det är svårt att veta vad som är orsak-verkan här eftersom det inte finns 
någon tidslinje att utgå ifrån. 
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,424, p<0,01). 
Dessutom är de specifika känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,253, p<0,05). 
Oavsett om det är i början av vårdtiden eller i slutet av vårdtiden så är den upplevda goda 
möjligheten att se sitt barn när det vårdas i kuvös positivt korrelerad med känslorna för 
medicintekniken. Det finns dock en tidslinje här. Beror den upplevda goda möjligheten att se sitt 
barn då det vårdas i kuvös på att föräldern genom hela vårdtiden har en positiv känsla för 
medicintekniken? Eller har vi ett växlande orsak-verkan fenomen här av typen: Positiv till 
medicinteknik i början ⇒ kan se barnet i kuvös ⇒ positiv till medicintekniken i slutet? Vidare 
forskning krävs för att klarlägga detta samband.  
 
Föräldrarnas ålder är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det vårdas 
i kuvös (r=-0,291, p<0,01). Vad är det som gör att åldern påverkar den upplevda möjligheten att 
kunna se sitt barn? Finns orsaken till detta hos föräldern eller hos personalen? Finns det någon 
annan underliggande orsak? Äldre föräldrar tenderar att känna sig som barnets förälder tidigare än 
vad yngre föräldrar tenderar att göra. Kan det vara en förklaring? Genom att känna sig som barnets 
förälder blir det lättare att se sitt barn trots att det vårdas i kuvös? Eller är det svårigheten för yngre 
föräldrar att se barnet då det vårdas i kuvös som gör att de tenderar att känna sig som förälder 
senare?  
 
Barnets gestationsvecka är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det 
vårdas i kuvös (r=-0,334, p<0,01). Dessutom är barnets födelsevikt negativt korrelerad med den 
upplevda möjligheten att se sitt barn då det vårdas i kuvös (r=-0,334, p<0,01). Dessa två 
korrelationer kan ha samma orsak då födelsevecka och vikt oftast följs åt. Ju tidigare barnet är fött 
och ju lägre vikt det har desto sämre är den upplevda möjligheten att se barnet då det vårdas i 
kuvös.  
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Vid en uppdelning på om barnet hade vårdats i öppen respektive sluten kuvös visade det sig att i de 
fall där barnet vårdas i sluten kuvös så tenderar föräldrar att anse att man har sämre möjligheter att 
se barnet (p=0,010). Detta är inte särskilt oväntat, men kan vara bakomliggande faktor för andra 
samband. Oftast är det fullgångna barn som vårdas i öppen kuvös. Detta skulle kunna vara en faktor 
som förklarar korrelation mellan födelsevecka och möjlighet att se sitt barn då en öppen kuvös inte 
ger en tydlig gräns mellan barn och förälder, det finns ingen vägg som är i vägen. Ottosson (2009) 
har i en kvalitativ studie funnit att kuvösen upplevs som ett fysiskt hinder för kontakten med barnet. 
Detta kan belysas med följande citat ”man slog huvudet i plexiglaset varje gång man ville komma 
närmare”. En annan faktor som skulle kunna påverka är att ju mer prematur och litet barnet är desto 
längre tid vårdas det i kuvös. Dessutom är dessa barn också svårare att ta ut ur kuvösen pga. av 
behov av annan utrustning än de barn som bara vårdas i en kuvös enbart för sitt behov av värme.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får andningshjälp är positivt korrelerad med hur 
tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,311, p<0,01). I en studie gjord av Foster, Buckmaster, 
Lees och Henderson-Smart (2007) jämfördes föräldrars stressnivå då deras barn erhöll 
andningshjälp genom antingen CPAP eller oxygen via huv. De fann inga statistiskt säkerställda 
skillnader i den upplevda nivån av stress. Deras slutsats var att val av andningshjälp inte behövde 
ske med hänsyn till föräldrarna utan att mer forskning istället behövs för att undersöka hur 
föräldrarnas stressnivå skall kunna bli lägre. Deras resultat med likvärdig stressnivå hos föräldrarna 
skulle kunna förklaras av att CPAP döljer barnets ansikte i hög grad men att oxygenhuv istället 
utgör ett fysiskt hinder, jämförbart med den slutna kuvösen.  
 
I vår studie skulle korrelationen mellan tidpunkten man får se sitt barn första gången och den 
upplevda möjligheten att se sitt barn då det får andningshjälp kunna förklaras av att de som får se 
sitt barn tidigt även hinner se barnet utan andningshjälp. Den minnesbilden kanske underlättar för 
dem att kunna se sitt barn trots andningshjälpen senare. En annan faktor skulle kunna vara att 
föräldern som inte får se sitt barn tidigt målar upp en bild av situationen så att när de väl möter sitt 
barn bara kan se just andningshjälpen istället för barnet.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får andningshjälp är positivt korrelerad med hur 
tidigt man får hålla sitt barn första gången (r=0,307, p<0,01). Genom att få hålla sitt barn nära stöds 
föräldrarna i kontakten med barnet (Boyd, 2004). Föräldrarnas uppfattning av sina möjligheter att se 
sitt barn kanske påverkas av deras möjlighet att känna närhet med sitt barn.  Dessutom klarar barnen 
vissa gånger sig utan andningshjälp de stunder de sitter känguru hos sina föräldrar. Detta återfinns i 
Ludington-Hoe, Cranston Anderson, Swinth, Thompson och Hadeed (2004) där fördelar med 
känguruvård visas. Barnen får stabilare andning, bättre syresättning och minskad förekomst av 
apnéer. Detta skulle också kunna vara en förklaring till den korrelation vi hittat.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får andningshjälp är positivt korrelerad med hur 
tidigt man känner sig som sitt barns förälder första gången (r=0,403, p<0,01). Denna korrelation 
väcker frågor runt vad som är orsak och verkan. Är det känslan av att känna sig som förälder som 
påverkar möjligheten att se sitt barn trots andningshjälp eller är det förmågan att se sitt barn trots 
andningshjälp som leder till att man känner sig som förälder?  
 
Föräldrarnas ålder är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får 
andningshjälp (r=-0,291, p<0,01). De äldre föräldrarna upplever bättre möjligheter att se sitt barn då 
det vårdas med andningshjälp än vad yngre tenderar att göra. Vi har inte hittat någon tidigare 
forskning angående detta utan kan bara spekulera kring vad som är orsaken till detta fynd. Däremot 
har vi tidigare presenterat resultat där vi påvisat att äldre föräldrar känner sig som förälder tidigare 
än vad yngre föräldrar tenderar att göra. Om vi ställer det i relation till att den upplevda möjligheten 
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att se sitt barn då det får andningshjälp är positivt korrelerad med hur tidigt man känner sig som sitt 
barns förälder första gången kan vi kanske hitta ett samband. Detta samband utgörs av att äldre 
föräldrar känner sig som förälder tidigare än yngre och det är lättare att se barnet då det får 
andningshjälp om man känner sig som förälder till sitt barn.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får andningshjälp är positivt korrelerad med 
uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet (r=0,235, 
p<0,05). Genom att personalen uppmuntrar föräldrarna att delta i vården får föräldrarna fler 
möjligheter att se sitt barn, ibland även utan andningshjälp. Det är framför allt viktigt att de 
prematura barnens föräldrar uppmuntras att delta i vården eftersom de många gånger har långa 
perioder med andningshjälp och att det är de som upplever att de har störst svårigheter att se sitt 
barn då det vårdas med andningshjälp.  
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får andningshjälp (r=0,371, p<0,01). 
Dessutom är de specifika känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden positivt 
korrelerade med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får andningshjälp (r=0,263, 
p<0,05). Här har vi återigen en upplevelse över tid. Oavsett om det är i början av vårdtiden eller i 
slutet av vårdtiden så är den upplevda goda möjligheten att se sitt barn när det vårdas med 
andningshjälp positivt korrelerad med känslorna för medicintekniken. Men beror den upplevda goda 
möjligheten att se sitt barn då det vårdas med andningshjälp på att föräldern genom hela vårdtiden 
har en positiv känsla för medicintekniken?  Eller har vi ett växlande orsak-verkan fenomen här? 
Positiv till medicinteknik i början ⇒ kan se barnet med andningshjälp ⇒ positiv till 
medicintekniken i slutet.  
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att 
se sitt barn då det får andningshjälp (r=0,283, p<0,01). Vad är orsak och verkan i detta fall? Kanske 
är det så att de föräldrar som upplever ett bra samspel med personalen är hos sitt barn mer tid än 
övriga föräldrar. Eller beror det på att föräldrar som upplever att de kan se sina barn då det får 
andningshjälp är mer motiverade att vara hos sitt barn och därmed lättare utvecklar ett samspel med 
personalen? 
 
Barnets gestationsvecka är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det 
får andningshjälp (r=-0,348, p<0,01). Dessutom ser vi att barnets födelsevikt är negativt korrelerad 
med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får andningshjälp (r=-0,380, p<0,01) och att 
vårdtidens längd är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får 
andningshjälp (r=0,270, p<0,05). Samtliga korrelationer här har antagligen samma underliggande 
faktor: Föräldrar med prematura barn tenderar att uppleva att de har sämre möjligheter att se sitt 
barn då det får andningshjälp än föräldrar med fullgångna barn (p=0,038). Det finns ett tydligt 
samband mellan ett barns vikt, gestationsvecka samt vårdtidens längd då det gäller föräldrars 
upplevda möjlighet att se sitt barn då det har andningshjälp. Troligen beror detta på att dessa barn 
har en längre vårdtid med andningshjälp samt att de är mer beroende av sin andningshjälp vilket 
innebär att det ibland inte alls klarar att vara utan andningshjälpen, ens för en liten stund. 
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har övervakning är positivt korrelerad med hur 
tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,238, p<0,01). Här kan det finnas flera orsaker till 
denna korrelation. Kanske har de föräldrar som får se sitt barn tidigt fått se barnet även utan 
övervakning och skapat sig en bild av barnet. När de sedan ser barnet med övervakningen blir det 
inte fokus bara på den utan de lyckas se sitt barn bortom övervakningen. Eller så kan det bero på att 
en större del av föräldrarna som tidigt får se sina barn även har barn som inte är så sjuka. Deras barn 
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har då bara behov av en mindre del av övervakningen, därigenom täcks inte barnets kropp i lika stor 
utsträckning av övervakningen som hos det svårt sjuka barnet.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har övervakning är positivt korrelerad med hur 
tidigt man får hålla sitt barn första gången (r=0,145, p<0,05). Det bör finnas ett samband mellan 
barnets sjuklighet och tidpunkt när föräldern får hålla sitt barn. De barn som är mindre sjuka har 
mindre mängd övervakning och den lägre sjukligheten möjliggör för föräldrarna att tidigt hålla sitt 
barn. Här kan vi fundera på om det är faktorn ”att hålla sitt barn” eller om det är barnets behov av 
mer eller mindre övervakning som är avgörande.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har övervakning är positivt korrelerad med hur 
tidigt man känner sig som sitt barns förälder första gången (r=0,185, p<0,01). Obeidat (2009) visar i 
sin reviewstudie att en god anknytning kräver att föräldrarna får möjlighet att se, röra och hålla sina 
barn vilket därmed skulle kunna styrka den korrelation vi hittat samt förklara vilket orsak-
verkansamband vi har här. Möjligheten att se barnet utgör då ”orsak” och att känna sig som förälder 
utgör i så fall ”verkan”.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har övervakning är positivt korrelerad med 
uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet (r=0,204, 
p<0,01). De föräldrar som uppmuntras att delta i vården av sitt barn och som också gör det får fler 
tillfällen att interagera med sitt barn. I samband med omvårdnadsåtgärder plockas delar av 
övervakningen bort vilket då ger föräldrarna större möjlighet att se sitt barn.  
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har övervakning (r=0,171, p<0,05). 
Här finns en korrelation som gäller när föräldern kommer till NIVA för första gången, däremot finns 
inte denna korrelation med den upplevda möjligheten att se sitt barn trots övervakning mot slutet av 
vårdtiden vilket vi har sett då det gäller kuvösvård och andningshjälp. Vad är det som gör att denna 
korrelation inte finns mot slutet av vårdtiden när det gäller övervakning? De kvalitativa 
kommentarer som flera av föräldrarna delgivit oss har påvisat en irritation över onödiga larm och 
dåligt fungerande övervakning vilket skulle kunna vara en förklaring. 
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att 
se sitt barn då det har övervakning (r=0,135, p<0,05). Föräldrar som upplever att de har ett bra 
samspel med personalen deltar troligen mer i vården än de föräldrar som inte upplever detta. Ett 
gott samspel ger bättre förutsättningar för deltagande i vården och därigenom fler tillfällen för 
föräldern att se sitt barn. 
 
Vårdtidens längd är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det får 
övervakning (r=0,153, p<0,05). Det troliga sambandet här bör vara att barn som har en kortare 
vårdtid har haft ett mindre behov av övervakning. De barn som däremot är svårt sjuka eller 
prematura som har en lång vårdtid är uppkopplade med en mängd sladdar som påverkar förälderns 
möjlighet att se sitt barn.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp är positivt 
korrelerad med hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,222, p<0,05). Både när det gäller 
andningshjälp, övervakning, navelkateter och/eller dropp finns det en korrelation mellan den 
upplevda möjligheten att se sitt barn med MTP och hur tidigt de fick se sitt barn för första gången. 
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Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp är positivt 
korrelerad med hur tidigt man får hålla sitt barn första gången (r=0,215, p<0,05). De barn som trots 
navelkateter och/eller dropp kan läggas i förälderns famn är troligen mindre sjuka än de som barn 
som man inte kan göra detta med. Det kan också vara så att då barnet hålls i famnen blir barnet mer 
verkligt för föräldern. Budskapet till föräldrarna är också att behovet av navelkateter och/eller dropp 
inte är så farligt, barnet kan trots detta få hållas i famnen. 
 
Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten 
att se sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp (r=0,576, p<0,01). Deltar föräldern i vården 
för att de kan se sitt barn, trots navelkateter och/eller dropp, eller upplever de att de har möjlighet att 
se sitt barn pga. av att de deltar i vården av barnet? Det går inte här att påvisa vad som är orsak-
verkan här. 
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp 
(r=0,373, p<0,01). Här finns bara en korrelation som gäller när föräldern kommer till NIVA första 
gången, inte mot slutet av vårdtiden. Har man en positiv känsla för tekniken så upplever man även 
att man har goda möjligheter att se sitt barn trots navelkateter och/eller dropp. Men vad är det som 
gör att denna korrelation inte är signifikant mot slutet av vårdtiden? Detta fenomen såg vi även när 
det gällde övervakningen. 
 
Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med den 
upplevda möjligheten att se sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp (r=0,371, p<0,01). 
Denna korrelation har vi också sett då det gäller fototerapi men inte för någon annan MTP. Vad är 
det som gör att dessa produkter utmärker sig i detta avseende?  Kanske beror det på att många av de 
barn som navelkateter och/eller dropp och fototerapi inte har så många andra MTP. Barnet är inte så 
svårt sjukt. Kanske har personalen inte gett så mycket information om behandlingen till dessa 
föräldrar eftersom den kan anses vara så enkel?  
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att 
se sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp (r=0,290, p<0,01). Ju bättre upplevt samspel med 
personal, desto bättre tenderar alltså den upplevda möjligheten att se sitt barn med navelkateter 
och/eller dropp att vara. Beror detta på att dessa föräldrar känner sig mer inbjudna i vården av sitt 
barn och därmed mer självklara hos sitt barn? Får de bättre möjlighet att vara med i vården på den 
nivå de vill?  
 
Föräldrarnas ålder är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har 
navelkateter och/eller dropp (r=-0,252, p<0,01). Äldre föräldrar tenderar att uppleva sina 
möjligheter att se sitt barn som bättre då det vårdas med navelkateter och/eller dropp än yngre 
föräldrar. Är det åldern som är den faktorn som skulle kunna förklara resultatet här eller finns det 
någon annan orsak? Vi har tidigare redogjort över att äldre föräldrar som grupp får hålla sitt barn 
tidigare än yngre föräldrar och att de som grupp även känner sig som barnets förälder tidigare än de 
yngre föräldrarna.  
 
Barnets gestationsvecka är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det 
har navelkateter och/eller dropp (r=-0,231, p<0,05). Dessutom ser vi att barnets födelsevikt är 
negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har navelkateter och/eller 
dropp (r=-0,239, p<0,05). Ju tyngre barnet är desto mer tenderar föräldern att uppleva sina 
möjligheter att se barnet som goda då det vårdas med navelkateter och/eller dropp. Barnets 
gestationsvecka och födelsevikt följs åt. Ett mer prematurfött barn har oftast en lägre födelsevikt. 
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Det lilla barnet kropp täcks i större utsträckning av de slangar det har behov av. Dessutom har detta 
barn oftast ett mer långvarigt behov av dessa produkter. Kanske är detta orsaken till den negativa 
korrelation vi sett mellan den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har navelkateter och/eller 
dropp utifrån vikt och gestationsvecka.  
 
Kvinnor tenderar att anse att de har sämre möjligheter att se sitt barn då det har navelkateter 
och/eller dropp än män (p=0,049). En mer detaljerad kategorisering av föräldrarna visar att kvinnor 
med prematura barn tenderar att anse att de har sämre möjligheter att se sitt barn då det har 
navelkateter och/eller dropp än övriga föräldrar (p=0,019). Här finns bl.a. den faktorn att kvinnor 
som grupp upplever att de får se sitt barn senare än män, de upplever även att de får hålla sina barn 
senare än män. Detta kanske påverkar? Kanske är det så att män oftare har hunnit se sitt barn utan 
navelkateter och/eller dropp innan dessa sätts medans kvinnan får se barnet först då detta är gjort. 
Men det är bara när det gäller navelkateter och/eller dropp som kvinnor utmärker sig, samt vid 
fototerapi, inte när det gäller övriga MTP. Detta faktum gör att det är svårt att förklara denna 
skillnad med ovanstående tankar.  
 
Föräldrar som har barn sedan tidigare tenderar att anse att de har sämre möjligheter att se sitt barn 
då det har navelkateter och/eller dropp än föräldrar som inte har barn sedan tidigare (p=0,044). En 
mer detaljerad kategorisering av föräldrarna visar dels att kvinnor som har barn sedan tidigare 
tenderar att anse att de har sämre möjligheter att se sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp 
än övriga föräldrar (p=0,009), dels att föräldrar med prematura barn och med barn sedan tidigare 
tenderar att anse att de har sämre möjligheter att se sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp 
än övriga föräldrar (p=0,026). I stycket ovan har vi resonerat kring kvinno-faktorn samt 
prematuritets-faktorn. Här har en uppdelning även skett då det gäller om föräldrarna har barn sedan 
tidigare eller inte. Det är intressant att de föräldrar som har barn sedan tidigare upplever att de har 
sämre möjligheter att se sitt barn då det vårdas med navelkateter och/eller dropp än övriga föräldrar. 
En orsak till detta kan vara att dessa föräldrar kan referera till tidigare erfarenheter och därför 
upplever sig ha svårare för att se sitt barn då det vårdas med navelkateter och/eller dropp än vid 
föregående barns födelse. Förstagångsföräldrarna har inte något att jämföra med.  
 
3.8 Röra barnet då det vårdas med MTP 
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös är positivt korrelerad med hur 
tidigt man känner sig som sitt barns förälder första gången (r=0,246, p<0,05). Precis som då vi 
resonerade runt ”se-faktorn” har förälderns upplevelse av sin möjligheten att ”röra” sitt barn 
betydelse för hur anknytningen mellan förälder-barn sker. Obeidat (2009) visar i sin reviewartikel 
att en god anknytning kräver att föräldrarna får möjlighet att se, röra och hålla sina barn viket 
därmed skulle kunna styrka att den korrelation vi hittat samt förklara vilket orsak-verkansamband vi 
har här. Möjligheten att röra barnet utgör då ”orsak” och att känna sig som förälder utgör i så fall 
”verkan”.  
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös är positivt korrelerad med 
uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet (r=0,288, 
p<0,01). Denna korrelation känns inte så förvånande. Om personalen uppmuntrar föräldern till att 
delta i vården av sitt barn blir resultatet att föräldern får fler möjligheter att röra vid sitt barn.  Det 
man däremot kan lyfta fram är hur viktigt det är för föräldern att bli uppmuntrad till delaktighet. 
Föräldern befinner sig i en helt ny miljö där de inte vet vad som förväntas av dem eller vad de tillåts 
göra.  
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Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten 
att röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,279, p<0,05). Då det är genom att vara delaktig i 
vården som föräldrar huvudsakligen får möjlighet att röra vid sitt barn är detta naturligt. 
 
Den allmänna känslan av miljön på NIVA när man kommer dit första gången är positivt korrelerad 
med den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,229, p<0,05). Frågan 
är om det är den positiva känslan för miljön som påverkar den upplevda möjligheten att röra vid sitt 
barn eller om det är möjligheten att röra vid sitt barn som ger en positiv känsla för miljön? Eller 
finns det någon annan underliggande orsak? 
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,396, 
p<0,01). Även här är det oklart vilken av dessa faktorer som påverkar den andra eller om det finns 
ytterligare bakomliggande orsaker. 
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att 
röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,299, p<0,01). Även om det känns naturligt att ett bra 
samspel mellan personal och förälder borde innebära bättre möjligheter för föräldern att röra vid sitt 
barn då det vårdas i kuvös så kan det istället vara så att det är förälderns upplevda möjlighet att röra 
sitt barn i kuvösen som bäddar för känslan av ett bra samspel. Vad som är orsak-verkan här kan inte 
fastställas. Vi kan heller inte utesluta att det finns andra faktorer som också påverkar. Vi har ju 
tidigare påvisat att föräldrar som övernattar på samma avdelning som sitt barn upplever att 
samspelet med personalen är bättre än de föräldrar som inte sover på samma avdelning. Övernattar 
man på avdelningen finns även fler tillfällen att röra vid sitt barn eftersom man finns hos barnet 
längre tid. 
 
Föräldrarnas ålder är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att röra sitt barn då det 
vårdas i kuvös (r=-0,230, p<0,05). Vidare forskning krävs för att klarlägga om förklaringen för detta 
finns hos föräldern eller personalen eller om det finns det någon annan orsak. 
 
Kvinnor tenderar att anse att de har sämre möjligheter att röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös än 
män (p=0,021). Är det kanske mer naturligt för män att stå vid sidan av då de fått barn? Är det 
kvinnan som sätts i första hand? Enligt Lundqvist et al. (2007) ställer sig männen i bakgrunden och 
väntar in kvinnans övergång till moderskap. Denna övergång blev enligt dem startskottet för 
mannens känsla av närhet. Eller beror denna skillnad mellan kvinnor och män på att mannen i större 
utsträckning fått möjlighet att röra sitt barn redan innan det lades i kuvös?  
 
En mer detaljerad kategorisering av föräldrarna visar att kvinnor som har barn sedan tidigare 
tenderar att anse att de har sämre möjligheter att röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös än övriga 
föräldrar (p=0,019). Får förstagångsmamman röra sitt barn i högre grad än andragångsmamman? 
Eller beror detta resultat på att föräldrar som har barn sedan tidigare har ett större behov av att röra 
sitt barn och därför upplever att de får göra det i lägre grad?  Eller har förstagångsföräldern lägre 
krav på att få röra sitt barn? Vad som är orsak-verkan kan vi bara fundera kring, troligen finns det 
även andra faktorer som påverkar. 
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det får andningshjälp (r=0,218, 
p<0,05). När det gäller andningshjälp finns ingen signifikant korrelation när det gäller den allmänna 
miljön på NIVA. Däremot finns ett samband mellan de specifika känslorna kring medicintekniken 
på NIVA och den upplevda möjligheten att röra sitt barn då det får andningshjälp. Kanske är det så 
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att de föräldrar som upplever att de kan röra sitt barn trots barnets behov av andningshjälp är mer 
positiva till medicintekniken på NIVA. Eller så kan den positiva känslan för medicintekniken 
möjliggöra för föräldrarna att röra sitt barn? 
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det har övervakning är positivt korrelerad med 
såväl hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,232, p<0,01) som hur tidigt man känner sig 
som sitt barns förälder första gången (r=0,184, p<0,01). Vi har tidigare sett detta även för kuvös. 
Genom att få röra sitt barn underlättas anknytningen och utvecklingen av föräldraskapet (Obeidat, 
2009). Samtidigt så bör känslan av att känna sig som förälder till sitt barn också påverka strävan 
efter att få röra vid sitt barn oavsett hur mycket övervakning barnet har.  
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det har övervakning är positivt korrelerad med 
uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet (r=0,195, 
p<0,01). Föräldrarna befinner sig troligen i en helt ny situation där de inte vet vad som förväntas av 
dem eller vad de tillåts göra. Tidigare studier har visat att kvinnor som tilläts vara delaktiga i vården 
av sitt barn blev mer självsäkra, fick mer kontroll över situationen och också mer knutna till sitt 
barn (Obeidat, 2009; Cleveland, 2008: Heermann et al., 2005). 
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det har övervakning är positivt korrelerad med 
såväl uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet (r=0,195, 
p<0,01) som deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet (r=0,183, p<0,01). Genom att 
personalen uppmuntrar föräldrar till att delta i vården får föräldrarna genom sin delaktighet fler 
tillfällen till att röra vid sitt barn trots barnets behov av övervakning. Personalen har en viktig 
uppgift i att uppmuntra föräldrar till att delta i vården. Här kan också noteras att deltagandet i 
omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att röra vid 
sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp (r=0,331, p<0,01). 
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp är positivt 
korrelerad med hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,284, p<0,01). 
Motsvarande korrelation fanns även för övervakning och precis som där kan förklaringen vara att 
föräldrarna får chans att röra sitt barn redan innan navelkateter och/eller dropp sätts genom att de 
tidigt får se sitt barn. 
  
Då barnet har övervakning tenderar möjligheten att röra vid barnet att upplevas som sämre än 
möjligheten att se barnet, men bättre än möjligheten att delta i vården av barnet (p<0,001). Samma 
effekt kan ses då barnet har navelkateter och/eller dropp, där möjligheten att röra vid barnet alltså 
också tenderar att upplevas som sämre än möjligheten att se barnet, men bättre än möjligheten att 
delta i vården av barnet (p=0,015). Denna skillnad har vi inte kunnat observera när det gäller kuvös 
och andningshjälp. Eventuellt kan det bero på en större rädsla att ”skada” barnet när 
medicintekniska produkter med ”sladdar och slangar” används. Möjligen gäller denna effekt främst 
yngre föräldrar. Vi ser nämligen att föräldrarnas ålder är negativt korrelerad med den upplevda 
möjligheten att röra vid sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp (r=-0,305, p<0,01). 
 
Föräldrar som erbjuds övernattning på samma avdelning som sitt barn tenderar att anse att man har 
bättre möjligheter att röra vid sitt barn då det sondmatas (p=0,024). Föräldrar behöver alltså inte 
nödvändigtvis sova i samma rum för att denna tendens skall uppstå utan det räcker med att 
övernatta på samma avdelning.  
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3.9 Delta i vården av barnet då det vårdas med MTP 
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det vårdas i kuvös är positivt korrelerad 
med hur tidigt man känner sig som sitt barns förälder första gången (r=0,224, p<0,05). Tidigare 
studier har visat att så länge barnet ligger i kuvösen ”tillhör” barnet personalen (Gavey, 2007; 
Higgins & Dullow, 2003). Föräldrarna känner sig då som besökare till sitt eget barn eller förälder på 
deltid (Gavey, 2007). Om barnet som vårdas i kuvös inte är stabilt nog för att hållas i famnen av 
sina föräldrar är möjligheten att delta i barnets vård än viktigare. Genom deltagandet i vården 
underlättas anknytningen och föräldrarna får möjlighet att påbörja sitt föräldraskap (Boyd, 2004). 
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det vårdas i kuvös är positivt korrelerad 
med uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet (r=0,219, 
p<0,05). Denna korrelation känns inte så förvånande. Om personalen uppmuntrar föräldern till att 
delta i vården av sitt barn blir resultatet att föräldern får fler möjligheter att delta i vården.  Det man 
däremot kan lyfta fram är hur viktigt det är för föräldern att bli uppmuntrad till delaktighet. 
Föräldern befinner sig i en helt ny miljö. En miljö där de inte vet vad som förväntas av dem eller 
vad de tillåts göra.  
 
Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten 
att delta i vården av sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,228, p<0,05). Här handlar det i praktiken 
om samma faktor. Det är alltså helt naturligt att dessa två variabler samvarierar. 
 
De specifika känslorna kring medicintekniken när man kommer till NIVA första gången är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det vårdas i kuvös 
(r=0,284, p<0,05). Frågan är om det är den positiva känslan för medicintekniken som påverkar den 
upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn eller om det är möjligheten att delta i vården 
trots barnets behov av medicintekniska produkter som ger en positiv känsla för medicintekniken? 
Eller finns det någon annan underliggande orsak? 
 
Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med den 
upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,288, p<0,01). 
Tidigare har vi sett att det fanns en positiv korrelation mellan upplevelsen av personalens 
information rörande vården av barnet med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det har 
navelkateter och/eller dropp. När det gällde se-faktorn finns korrelation bara för navelkateter 
och/eller dropp, inte för någon annan medicinteknisk produkt. När det gäller röra-faktorn finns den 
inte alls. Men när det gäller den upplevda möjligheten att delta i vården av barnet har informationen 
från personalen betydelse. Genom information får föräldern kunskap och insikt som hjälper dem att 
vilja och våga delta i vården av sitt barn. 
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att 
delta i vården av sitt barn då det vårdas i kuvös (r=0,228, p<0,05). Vad är orsak och verkan i detta 
fall? Kanske är det så att de föräldrar som upplever ett bra samspel med personalen är hos sitt barn 
mer tid än övriga föräldrar. Eller beror det på att föräldrar som upplever att de kan delta i vården av 
sitt barn är mer motiverade att vara hos sitt barn och därmed lättare utvecklar ett samspel med 
personalen? Att utveckla ett samspel mellan människor kräver tid och arbete. Mer tid kan fås genom 
att föräldern övernattar på avdelningen. Vi har ju tidigare sett att föräldrar som övernattar på samma 
avdelning som sitt barn tenderar att uppleva att samspelet med personalen är bättre än de föräldrar 
som inte sover på samma avdelning. 
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Då barnet vårdas i kuvös tenderar möjligheten att delta i vården av barnet att upplevas som sämre 
än både möjligheten att se barnet och möjligheten att röra vid barnet (p=0,044). Kuvösen begränsar 
rörelsefriheten i samband med omvårdnadsåtgärder hos barnet. Som exempel kan nämnas blöjbyte. 
Att byta blöjan på ett barn stående från sidan kan kännas avigt och svårt även för den mest erfarna 
personalen. Hur känns det då inte för en nybliven förälder som aldrig bytt en blöja förut? 
 
Kvinnor tenderar att anse att de har sämre möjligheter att delta i vården av barnet då det vårdas i 
kuvös än män (p=0,033). Kan det bero på att kvinnan normalt har kapacitet att ta hand om sitt barn 
på egen hand men att männen oftare känner att de behöver hjälp och stöd?  Eller är det som Jackson 
(2005) presenterade i sin avhandling att männen, i större utsträckning, lämnar över ansvaret till 
personalen och uppger sig vara trygga med detta?  
 
Uppfattningen av möjligheten att få vara delaktig i beslut rörande vården av barnet är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det får andningshjälp 
(r=0,233, p<0,05). Vad är orsak verkan mellan dessa faktorer? Är det den upplevda möjligheten att 
delta i vården av sitt barn som ger föräldern större upplevd möjlighet att delta i beslut rörande 
vården av barnet? Eller är det möjligheten att få vara delaktig i beslut som gör att de upplever sig ha 
bättre möjligheter att delta i vården av barnet? Kanske är det snarare en kombination av de båda. 
Genom att både delta i vården och få vara delaktig i beslut skapas en positiv spiral. Personalen kan 
genom att bjuda in föräldern både i beslutsfattande och vård på lagom nivå ge dem den kunskap och 
styrka de behöver för att successivt överta rollen som barnets ordinarie vårdare.   
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det får andningshjälp är positivt 
korrelerad med uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet 
(r=0,225, p<0,05). Precis som med kuvösen (ovan) så är denna korrelation inte så förvånande. 
Barnets behov av andningshjälp kan kännas skrämmande och skapa stress hos föräldern. Ett barn 
som vårdas med andningshjälp är till stor del beroende av personal men många av de 
omvårdnadsuppgifter som krävs kan utföras av föräldrarna om de får stöd och hjälp att ta detta 
ansvar. Enligt Holditch-Davis och Shandor Miles (1999) måste personalen stötta och uppmuntra 
modern att närma sig sitt barn. Detta bör även gälla fadern.  
 
Då barnet får andningshjälp tenderar möjligheten att delta i vården av barnet att upplevas som 
sämre än både möjligheten att se barnet och möjligheten att röra vid barnet (p=0,007). Ett barn som 
vårdas med andningshjälp har delar av sitt ansikte/huvud täckt av slangar och ibland mössa. Trots 
detta tenderar föräldrarna att uppleva möjligheten att se sitt barn som bättre än möjligheten att delta 
i vården. Detta borde kunna förklaras av att barn som har behov av andningshjälp inte kan vårdas 
helt självständigt av sina föräldrar. Föräldrarna behöver få vägledning och kunskap för att kunna ta 
över dessa vårduppgifter från personalen. Föräldrar till barn som har en kortare period av 
andningshjälp kommer inte hinna få den kunskapen de behöver utan där är det personalen som 
sköter barnet till största delen fram tills barnet inte behöver andningshjälp mer. Denna förklaring 
kan styrkas av nedanstående korrelation. 
 
Barnets gestationsvecka är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att delta i vården av 
barnet då det får andningshjälp (r=0,222, p<0,05). Föräldrar med prematura barn tenderar också att 
uppleva att de har bättre möjligheter att delta i vården av sitt barn då det får andningshjälp än 
föräldrar med fullgångna barn (p=0,013). De barn som har en lägre gestationsvecka, dvs. är 
prematurfödda, har föräldrar som i större utsträckning upplever sin möjlighet att delta i vården av 
barnet som god trots att det får andningshjälp. Förklaring till denna korrelation kan vara att dessa 
föräldrar hinner få den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna delta i vården av sitt barn 
och även ta över ansvaret för vissa omvårdnadsuppgifter. Troligen beror detta på den 
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bakomliggande faktorn ”vårdtid”. Denna korrelation är dock inte signifikant när det gäller övriga 
MTP.  
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det har övervakning är positivt 
korrelerad med hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,139, p<0,05). Denna korrelation är 
inte signifikant för kuvös, andningshjälp, sondmatning och navelkateter/dropp. Kanske finns denna 
korrelation p.g.a. att de föräldrar som får se sitt barn tidigt inte har barn som kräver så många andra 
MTP än just övervakning. Barn med bara behov av övervakning är av naturliga skäl lättare att vårda 
än barn med ett stort behov av MTP.  
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det har övervakning är positivt 
korrelerad med hur tidigt man får hålla sitt barn första gången (r=0,150, p<0,05). Enligt Jackson 
(2005) upplevde män och kvinnor den kroppsliga kontakten med barnet som en brytpunkt för 
känslan för barnet. Att få hålla sitt barn är en central del av att bli förälder. De barn som tidigt kan 
hållas i famnen har troligen inte så stort övervakningsbehov och/eller behov av så många andra 
MTP som i sig försvårar delaktigheten i vården. Denna korrelation ser vi även då det gäller 
navelkateter och/eller dropp.  
 
Uppfattningen av möjligheten att få vara delaktig i beslut rörande vården av barnet är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det har övervakning 
(r=0,177, p<0,01). För både andningshjälp och övervakning finns denna korrelation. Kanske är det 
så att för dessa MTP hinner föräldern få tillräckligt med kunskap för att kunna vara delaktig i de 
beslut som tas för deras barn, d.v.s. det finns en tidsaspekt. Eller finns orsaken till dessa 
korrelationer hos personalen? Det kanske är personalens attityd och inställning som möjliggör för 
föräldrarna att vara med i beslutsfattandet.  Även denna orsak skulle kunna härledas till tidsaspekt 
genom att de föräldrar som har prematurfödda barn tenderar att uppleva sig ha bättre möjligheter att 
delta i vården vid andningshjälp. Dessa barn har oftast en lång vårdtid.  
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det har övervakning är positivt 
korrelerad med uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet 
(r=0,175, p<0,01). Denna korrelation har vi även sett för kuvös och andningshjälp. Precis som 
nämnts tidigare så finns ett samband mellan i vilken grad föräldrarna uppmuntras att delta i vården 
med den upplevda möjligheten att delta. Vad som är orsak-verkan kan inte fastställas men det bör 
vara så att personalens uppmuntran av föräldrarna till delaktighet i vården av sitt barn leder till att 
de upplever möjligheten att delta i vården av sitt barn bättre. Enligt Holditch- Davis och Shandor-
Miles (1999) måste personalen stötta och uppmuntra kvinnan att närma sig sitt barn och ta för sig i 
vården av sitt barn. Detta bör gälla mannen också. Om föräldern känner sig inbjuden i vården bör 
det vara lättare att hitta sin roll som förälder.  
 
Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten 
att delta i vården av sitt barn då det har övervakning (r=0,202, p<0,01). Här handlar det om samma 
faktor. Det är alltså helt naturligt att dessa två variabler samvarierar. 
 
Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med den 
upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det har övervakning (r=0,146, p<0,05). 
Kanske beror detta på att kunskap om vad siffror, ljus och ljudlarm står för kan ge en trygghet för 
föräldern. De kan då lättare interagera med sitt barn trots barnets behov av övervakning. Vi har 
tidigare även sett korrelationer mellan information och upplevd möjlighet att delta i vården för 
kuvös (ovan) och även för sondmatning (nedan). Däremot finns det inte någon motsvarande 
signifikant korrelation för andningshjälp eller navelkateter/dropp.  
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Föräldrar som erbjuds övernattning på samma avdelning som barnet tenderar att anse att man har 
bättre möjligheter att delta i vården av sitt barn då det har övervakning (p=0,028). Närhet skapar 
bättre möjligheter för föräldern att delta i vården. Även om barnet inte vistas i samma rum som 
föräldern skapas denna effekt. Vi har i avsnittet om föräldrars interaktion med vårdpersonalen 
påvisat resultat där ”nöjdheten” med samspelet mellan förälder och personalen samt möjligheten för 
delaktighet i vården är högre då föräldern erbjuds övernattning på samma avdelning som barnet. 
Dessutom kan man tänka sig att de föräldrar som övernattar på samma avdelning som sitt barn har 
fler och längre stunder hos sitt barn vilket ger fler tillfällen till delaktighet i vården.  
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp är 
positivt korrelerad med hur tidigt man får hålla sitt barn första gången (r=0,272, p<0,05). Denna 
korrelation har vi sett även för övervakningsapparatur. De föräldrar som får hålla sina barn tidigt har 
oftast inte så svårt sjuka barn och bör därför ha lättare för att delta i vården trots barnets behov av 
navelkateter och/eller dropp.   
 
Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten 
att delta i vården av sitt barn då det har navelkateter och/eller dropp (r=0,235, p<0,05). Här handlar 
det om samma faktor. Det är alltså helt naturligt att dessa två variabler samvarierar. 
 
Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med den 
upplevda möjligheten att delta i vården av sitt barn då det sondmatas (r=0,172, p<0,05). Föräldrar 
som sondmatar sina barn finns hos sina barn i stor utsträckning. Genom tät kontakt med barnet och 
även personalen finns många tillfällen för information om vården av barnet.  
 
Föräldrar med endast grundskoleutbildning tenderar att anse att man har sämre möjligheter att delta 
i vården av sitt barn då det sondmatas (p=0,005). Beror detta på att personalens förhållningssätt och 
attityd? Har personalen kännedom om vilken utbildningsnivå föräldern har? Eller finns det något 
hos den enskilda föräldern som gör att de tenderar att tycka sig ha sämre möjligheter att delta i 
vården då barnet sondmatas?  Eller kan det finnas en åldersfaktor?  
 
Förstagångsföräldrar tenderar att anse att man har bättre möjligheter att delta i vården av sitt barn då 
det sondmatas (p=0,020). Detta skulle kunna förklaras av att förstagångsföräldrar kanske tillbringar 
mer tid hos sina barn än de som har barn sedan tidigare. Dessutom kanske personalen ger mer 
information och stöd till dessa föräldrar då de behöver hjälp och vägledning i fler moment. Vi har 
tidigare påvisat en positiv korrelation mellan information och den upplevda möjligheten att delta i 
vården av barnet då det sondmatas.  
 
Föräldrar som inte erbjuds övernattning på samma avdelning som sitt barn tenderar att anse att man 
har sämre möjligheter att delta i vården av sitt barn då det sondmatas (p=0,001). Detta verkar 
naturligt eftersom de föräldrar som inte erbjuds övernattning på samma avdelning som sitt barn inte 
har samma möjlighet att vistas hos sitt barn i lika stor utsträckning som de som erbjuds den 
möjligheten. Genom att föräldern finns hos barnet finns fler tillfällen att etablera ett bra samspel 
med personalen. Dessutom ges fler tillfällen till information vilket vi också har visat har betydelse 
för den upplevda delaktigheten i vården av barnet.  
 
3.10 Möjlighet till interaktion med barnet då det vårdas med fototerapi 
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det vårdas med fototerapi är positivt korrelerad med 
hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,240, p<0,05). Motsvarande korrelation har vi sett 
även tidigare, då gällande andningshjälp, övervakning samt navelkateter och/eller dropp. Antagligen 
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beror det på att de föräldrar som får se sitt barn senare har ett svårare sjukt barn eller mer prematurt 
barn vilket då innebär att de har behov av fler MTP som skymmer barnet mer.  
 
Den upplevda möjligheten att se sitt barn då det vårdas med fototerapi är positivt korrelerad med 
uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet (r=0,297, 
p<0,01). De kvalitativa kommentarer vi fått på denna fråga har framför allt handlat om vilken 
begränsning föräldrarna tycker att fototerapi är. Det blå ljuset försvårar för föräldrarna att se sitt 
barn. De ville heller inte störa barnet, ”då skulle han mest ligga ifred”, eftersom de visste att barnet 
behövde fototerapin. Men genom att personalen uppmuntrar föräldrarna att delta i vården av barnet 
får föräldrarna tillfälle att se sitt barn utan det obehagliga ljuset, då det stängs av under 
vårdhandling samt ”tillåtelse” att störa barnet eftersom det då är dags för mat eller annan 
omvårdnad. De stunder de ger sitt barn omvårdnad handlar inte bara om tid för ögonkontakt då 
ögonbindeln plockas av, utan ”att se” sitt barn handlar troligen lika mycket om möjligheten att 
interagera med sitt barn genom att studera barnets mimik och rörelser.  
 
Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med den 
upplevda möjligheten att se sitt barn då det vårdas med fototerapi (r=0,282, p<0,01). Korrelation 
mellan information och upplevelsen av sin möjlighet att se barnet finns endast när det gäller 
navelkateter och/eller dropp och då fototerapi används. Vad är det som gör att dessa MTP utmärker 
sig då det gäller personalens information och möjligheten att se barnet? Med anledning av 
ovanstående resonemang runt uppmuntran att delta i vården så bör även information från personalen 
innefatta övriga MTP vilket inte är fallet. Kan det bero på att personalen inte upplever fototerapi 
och navelkateter och/eller dropp som så allvarliga behov och därför inte ger föräldrarna så mycket 
information som de faktiskt har behov av? 
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att 
se sitt barn då det vårdas med fototerapi (r=0,238, p<0,05). Det faktum att såväl samspel som 
uppmuntran och information korrelerar positivt med den upplevda möjligheten att kunna se sitt barn 
då det vårdas med fototerapi kan troligen förklaras av att interaktionen med personalen generellt har 
stor betydelse för föräldrars möjlighet att kunna se sitt barn då det vårdas med fototerapi. 
Antagligen är detta ett viktigt skäl till varför fototerapi skiljde ut sig från övriga MTP vid 
faktoranalysen. 
 
Barnets gestationsvecka är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det 
vårdas med fototerapi (r=-0,197, p<0,05), vilket är ”i stort sett samma sak” som att barnets 
födelsevikt är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att se sitt barn då det vårdas med 
fototerapi (r=-0,186, p<0,05). Barnets gestationsvecka och födelsevikt följs åt. Ett mer prematurfött 
barn har oftast en lägre födelsevikt. Det lilla barnets ansikte täcks av ögonbindel och de har oftare 
behov av längre perioder av fototerapi och samt även upprepade tillfällen med fototerapi. Dessa 
barn vårdas även i sluten kuvös i större utsträckning. Vi har tidigare har sett att föräldrar till barn 
som vårdas i sluten kuvös upplever sig ha sämre möjligheter att se sitt barn än de föräldrar som har 
barn som vårdas i öppen kuvös. Detta borde därför vara en bidragande orsak till korrelationen 
mellan födelsevikt/gestationsvecka och den upplevda möjligheten att se sitt barn vid fototerapi.  
 
Då barnet vårdas med fototerapi tenderar möjligheten att se barnet att upplevas som bättre än både 
möjligheten att röra vid barnet och möjligheten att delta i vården av barnet (p=0,031). Trots allt så 
ligger barnet oftast naket då det får fototerapi vilket möjliggör för föräldrarna att se sitt barn. Men 
utifrån de kvalitativa kommentarer vi fått när det gäller röra och delta i vården upplever vi att 
föräldrarna känner att de inte ska störa sitt barn och att deras möjligheter att hålla barnet är 
begränsade under dessa dagar.  
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Föräldrar som har barn sedan tidigare tenderar att anse att de har sämre möjligheter att se sitt barn 
då det vårdas med fototerapi än föräldrar som inte har barn sedan tidigare (p=0,004). En mer 
detaljerad kategorisering av föräldrarna visar dels att kvinnor som har barn sedan tidigare tenderar 
att anse att de har sämre möjligheter att se sitt barn då det vårdas med fototerapi än övriga föräldrar 
(p=0,023) dels att högutbildade som har barn sedan tidigare tenderar att anse att de har sämre 
möjligheter att se sitt barn då det vårdas med fototerapi än övriga föräldrar (p=0,005). Vi har 
tidigare kunnat visa att föräldrar med barn sedan tidigare samt kvinnor med barn sedan tidigare 
också tenderar att uppleva att de har sämre möjligheter att se sitt barn då det vårdas med 
navelkateter och/eller dropp . Då vi tittar på dessa fynd tillsammans kanske vi kan hitta en ”orsak-
verkan” i det faktum att dessa produkter också verkar vara mer beroende av i vilken utsträckning 
föräldrarna upplever att de får bra information. I avsnittet om interaktion med vårdpersonalen har vi 
visat resultat där män tenderar vara mer nöjda med informationen än kvinnor. När det gäller 
upplevelsen av information kopplat till utbildningsnivå hittar vi att de högskoleutbildade föräldrarna 
är mindre nöjda med informationen men då först om vi sätter det samman med prematuritet.   
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi är positivt korrelerad 
med hur tidigt man får se sitt barn första gången (r=0,265, p<0,01). Normalt är det en förutsättning 
för möjligheten att röra sitt barn att man också får se sitt barn. Och i de fall där föräldern får se sitt 
barn tidigt kanske barnet inte är så svårt sjukt vilket då kan underlätta för förälderns möjligheter att 
röra sitt barn. Vi har tidigare sett denna korrelation för övervakning och navelkateter och/eller 
dropp. Då diskuterade vi runt möjligheten att orsaken skulle kunna vara att föräldern hunnit se sitt 
barn innan denna utrustning placerades på barnet men i detta fall känns det inte lika troligt som 
förklaring då fototerapibehov uppstår först efter någon/några dagar.  
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi är positivt korrelerad 
med hur tidigt man får hålla sitt barn första gången (r=0,373, p<0,01). Detta är antagligen delvis 
samma faktor eftersom möjligheten att hålla sitt barn leder till att föräldern också rör sitt barn. 
Troligtvis har många av föräldrarna redan innan fototerapi startar hållit sitt barn. Förhoppningsvis 
har de även redan hunnit skapa en rutin för när och hur de håller sitt barn vilket de då fortsätter med 
i den utsträckning det går då barnet påbörjar fototerapin. Och i de fall de inte kan fortsätta hålla sitt 
barn i famnen fortsätter de troligen istället att hålla om och röra sitt barn med sina händer.  
 
Den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi är positivt korrelerad 
med hur tidigt man känner sig som sitt barns förälder första gången (r=0,233, p<0,05). Detta är 
naturligt, eftersom anknytningen och utvecklingen av föräldraskapet underlättas genom att man får 
röra sitt barn. 
 
Uppfattningen av möjligheten att få vara delaktig i beslut rörande vården av barnet är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi 
(r=0,204, p<0,05). Denna korrelation har vi inte sett för någon annan MTP. Det behövs vidare 
forskning för att klarlägga vad det är som gör fototerapi annorlunda i detta avseende. 
 
Deltagandet i omvårdnaden av det egna barnet är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten 
att röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi (r=0,195, p<0,05). Denna korrelation är naturlig 
eftersom de föräldrar som deltar i omvårdnaden rör vid sina barn.  
 
Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med den 
upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi (r=0,213, p<0,05). Detta har 
vi inte sett för någon annan MTP då det gäller möjligheten att röra vid sitt barn. Däremot har vi sett 
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det för fototerapi även då det gäller möjligheten att se sitt barn och möjligheten att delta i vården av 
sitt barn.  
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att 
röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi (r=0,293, p<0,01). Vi har ett flertal faktorer som är 
korrelerade med den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi. Då 
flera av våra kvalitativa kommentarer handlat om att barnet ska få vara ifred, ha lugn och ro och 
begränsad tid i famnen kan vi förstå att personalen förmedlat ett budskap, medvetet eller omedvetet, 
som har begränsat föräldrarnas möjlighet att röra sitt barn. Då kan vi också anta att samspel, 
information och delaktighet i beslut påverkar deras upplevda möjligheter att röra sitt barn.  
 
Föräldrarnas ålder är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det 
vårdas med fototerapi (r=-0,210, p<0,05). Att förälderns ålder spelar roll för den upplevda 
möjligheten att röra sitt barn har vi även sett för kuvös, navelkateter och/eller dropp.  Men vad beror 
detta på? Varför upplever yngre föräldrar att de har sämre möjligheter att röra sitt barn då det vårdas 
med dessa MTP? Vi har tidigare redogjort för att äldre föräldrar som grupp får hålla sitt barn 
tidigare än yngre föräldrar och att de som grupp även känner sig som barnets förälder tidigare än de 
yngre föräldrarna. Är det detta som är orsaken? Beror det i så fall på personalens attityd och 
förhållningssätt? Eller finns det andra förklaringar? 
 
Barnets gestationsvecka är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn 
då det vårdas med fototerapi (r=-0,234, p<0,05). Vi kan även notera att barnets födelsevikt är 
negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att röra vid sitt barn då det vårdas med fototerapi 
(r=-0,252, p<0,01). Prematuritet och födelsevikt är, som sagts tidigare, faktorer som i de flesta fall 
följs åt. Det prematura barnet blir ofta stressat av stimuli i form av smekning eller annan tillfällig 
beröring. Dessa barn behöver istället en hand stilla över sin kropp eller runt huvud och ben för att 
hållas ihop och få stöd. Eftersom barnet är litet täcker förälderns händer en stor del av kroppen 
vilket innebär sämre effekt av fototerapin. Dessa faktorer begränsar förälderns möjligheter att röra 
sitt barn. Det prematurfödda barnet har också svårare att orka med förflyttning från kuvös till 
förälderns famn vilket innebär att de inte kan flyttas ut flera korta stunder till föräldern utan får 
istället kanske helt avstå att sitta känguru dessa dagar. Ett fullgånget barn som vårdas med fototerapi 
kan ammas och matas i famnen vid varje måltid eftersom fototerapieffekten inte försämras av 
kortare avbrott. 
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av barnet då det vårdas med fototerapi är positivt 
korrelerad med hur tidigt man får hålla sitt barn första gången (r=0,201, p<0,05). Att få hålla sitt 
barn nära, gärna hud mot hud, är en uppgift som bara kan göras av en förälder. Då kanske känslan 
av att de är unika förstärks och man känner att man är viktig för barnet och därför lättare kan ta 
plats och delta i vården av barnet. Enligt Jackson (2005) är upplevelsen då man får hålla sitt barn en 
viktig brytpunkt i känslan att bli förälder. Vi har tidigare sett denna korrelation med MTP som 
övervakningsapparatur och navelkateter och/eller dropp och då resonerat kring om detta beror på att 
många av de barn som har ”bara” övervakningsbehov och någon typ av infusion inte är så sjuka 
utan att det därför kan vara lättare för föräldrarna att delta i vården av sitt barn. Samma resonemang 
kan troligen användas även för fototerapi. Om vi jämför ett sjukt barn med ett i övrigt friskt barn 
kan vi förstå att det finns en skillnad. De föräldrar som har ett mer sjukt barn kanske inte har fått 
möjlighet att hålla sitt barn innan fototerapibehandlingen påbörjades till skillnad från det i övrigt 
friska barnet som föräldrarna tagit hand om redan från start. De föräldrar som redan påbörjat sin 
delaktighet i vården av barnet fortsätter troligen med detta även under fototerapin.  
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Uppfattningen av möjligheten att få vara delaktig i beslut rörande vården av barnet är positivt 
korrelerad med den upplevda möjligheten att delta i vården av barnet då det vårdas med fototerapi 
(r=0,314, p<0,01). Vi har sett korrelation mellan delaktighet i beslut och möjlighet att röra sitt barn 
vid fototerapi, se resultat längre upp i detta avsnitt. Troligen finns det någon/några bakomliggande 
orsaker till att just fototerapi sticker ut från övriga MTP. Vidare forskning krävs för att få mer 
kunskap om detta.  
 
Den upplevda möjligheten att delta i vården av barnet då det vårdas med fototerapi är positivt 
korrelerad med uppfattningen av i vilken grad personalen uppmuntrar en att delta i vården av barnet 
(r=0,228, p<0,05). Vi har tidigare sett motsvarande korrelation även när det gäller kuvös, 
andningshjälp och övervakning. Så i detta fall är inte fototerapi unik. Det är dock inte så svårt att 
förstå att om personalen uppmuntrar föräldern till deltagande i vården av barnet så upplever 
föräldern större möjlighet att delta.  
 
De specifika känslorna kring medicintekniken mot slutet av vårdtiden är positivt korrelerad med 
den upplevda möjligheten att delta i vården av barnet då det vårdas med fototerapi (r=0,190, 
p<0,05). Vi kan inte påvisa motsvarande signifikanta samband för någon annan MTP. Däremot har 
vi sett att fototerapi är den MTP där vi hittat flest signifikanta korrelationer mellan olika typer av 
interaktioner mellan förälder och personal. Det finns anledning att fundera vidare på detta eftersom 
fototerapi verkar ställa speciella krav på personalen för att en fungerande interaktion med 
föräldrarna skall bli möjlig. Vidare forskning krävs för att få mer kunskap om detta. 
 
Upplevelsen av personalens information rörande vården av barnet är positivt korrelerad med den 
upplevda möjligheten att delta i vården av barnet då det vårdas med fototerapi (r=0,287, p<0,01). 
Korrelation mellan personalens information och den upplevda möjligheten att delta i vården av 
barnet har vi även tidigare beskrivit för kuvös, övervakning och sondmatning. Tidigare i detta 
avsnitt har vi även sett en korrelation mellan information och den upplevda möjligheten att se och 
röra barnet vid fototerapi. Enligt de kvalitativa kommentarer vi fått rörande föräldrarnas delaktighet 
i vården av sitt barn under fototerapi får vi en känsla av att fototerapi begränsar förälderns möjlighet 
till interaktion med sitt barn. De verkar känt sig begränsade av att barnet skulle ”ligga ifred under 
lampan” och ”vara i lugn och ro”. Med anledning av detta kan vi ana att information därför är den 
faktorn som kan utgöra ”orsak” i detta fall och möjlighet att se, röra och delta i vården utgör 
”verkan”.  
 
Upplevelsen av samspelet med personalen är positivt korrelerad med den upplevda möjligheten att 
delta i vården av barnet då det vårdas med fototerapi (r=0,352, p<0,01). Men om det är samspelet 
som påverkar möjligheten att delta i vården eller om det är den upplevda möjligheten att delta i 
vården som stimulerar till bra samspel är svårt att avgöra. Med anledning av ovanstående diskussion 
kan vi misstänka att också samspelet, precis som informationen, mellan förälder och personal har en 
avgörande betydelse för föräldrarnas möjlighet att delta i vården av sitt barn. 
 
Föräldrarnas ålder är negativt korrelerad med den upplevda möjligheten att delta i vården av barnet 
då det vårdas med fototerapi (r=-0,229, p<0,05). Vi har tidigare sett att kontakten med det nyfödda 
barnet verkar ske senare för förstagångsföräldrar. När det gäller de yngre föräldrarna tenderar de att 
anse att de har sämre möjligheter att röra sitt barn då det vårdas med MTP än vad äldre föräldrar 
gör, vilket även gäller fototerapi. Kan vi förklara ovanstående korrelation med att yngre föräldrar 
känner sig som barnets förälder senare och att de därför upplever sin delaktighet i vården av barnet 
som sämre. Och förstärks detta i så fall av att det är förstagångsföräldrarna som upplever att de får 
kontakt med sitt barn senare än flergångsföräldrarna. Dessutom tenderar förstagångsföräldrarna att 
känna sig som barnets förälder senare än flergångsföräldrarna.  
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4 SYNTES 
 
4.1 Inledning 
 
I föregående kapitel gick vi på en relativt detaljerad nivå igenom de rent statistiska resultat som 
genererades från datamaterialet i studien. I detta kapitel ska vi systematisera resultaten genom att 
betona och utveckla de olika slag av återkommande mönster som synts i de statistiska analyserna 
med fokus på de mönster som vi inte kunnat se i tidigare forskning på området. Vi kommer också 
att diskutera de olika slag av kliniska implikationer som resultaten ger och de behov av ytterligare 
forskning som har genererats. 
 
Huvudproblemet med studien var att kartlägga vilka faktorer som påverkar delaktigheten i den 
neonatala intensivvården för olika typer av föräldrar. Detta problem har såväl en ekonomisk som en 
omvårdnadsmässig dimension och utforskas därför i ett gränssnitt mellan dessa båda ämnen. I det 
ekonomiska perspektivet handlar det dels om att på kort sikt använda befintliga resurser i denna typ 
av produktionsprocess på ett så effektivt sätt som möjligt (där föräldrarnas upplevda nytta och värde 
av att delta i processen är en väsentlig faktor), dels om att på lång sikt utveckla och förbättra 
produktionsprocessen. Den mer omvårdnadsmässiga utgångspunkten handlar om det praktiska 
arbetet med att involvera föräldrarna i vården av sitt barn på ett så bra sätt som möjligt på både kort 
och lång sikt. 
 

Huvudproblemet kunde brytas ner i två delproblem: 
 

• Att kartlägga vilka faktorer som påverkar interaktionen mellan föräldrar och personal och 
hur dessa faktorer skiljer sig mellan olika typer av föräldrar 

• Att kartlägga vilka faktorer som påverkar interaktionen mellan föräldrar och medicinteknik 
och hur dessa faktorer skiljer sig mellan olika typer av föräldrar 

 
Via en explorativ faktoranalys (PCA) kunde vi se att interaktionen mellan föräldrar och personal 
kunde beskrivas utifrån tre grundläggande faktorer medan interaktionen mellan föräldrar och 
medicintekniska produkter kunde beskrivas utifrån fyra faktorer. I föregående kapitel presenterade 
vi studiens detaljerade resultat i en struktur baserad på dessa totalt sju faktorer, och vi kommer här 
att systematisera våra slutsatser enligt samma mönster. 
 
4.2 Systematiska slutsatser 
 
4.2.1 Föräldrars kontakt med barnet 
 
De föräldrar som är förstagångsföräldrar och de föräldrar som är kvinnor tenderar att anse att 
kontakten med det nyfödda barnet sker senare än andra föräldragrupper. När det gäller känslan av 
att känna sig som barnets förälder tenderar de äldre föräldrarna att uppleva sig som barnets förälder 
tidigare än andra föräldrar.  Dessutom tenderar en tidigare känsla av föräldraskap att samvariera 
med en mer positiv uppfattning av hur interaktionen med vårdpersonalen fungerar.  
 
4.2.2 Föräldrars interaktion med vårdpersonal 
 
Det är flera faktorer som påverkar interaktionen mellan föräldrar till barn som vårdas på NIVA och 
vårdpersonalen på NIVA. De föräldrar som har ett prematurfött barn tenderar att anse att 
interaktionen med vårdpersonalen fungerar sämre. Detsamma gäller för de föräldrar som har en 
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högre utbildning och för kvinnor. Interaktionen med vårdpersonalen tenderar även att fungera sämre 
i de fall där ingen av föräldrarna erbjuds övernattning på samma rum som barnet.   
 
4.2.3 Föräldrars känslor kring miljö och teknik 
 
Den miljö och teknik som möter föräldrarna på NIVA påverkar dem på olika sätt. Vi har sett att män 
tenderar att vara mer positiva än kvinnor till den allmänna miljön på NIVA när de kommer dit första 
gången. Och föräldrar till prematurer tenderar att ha mer negativa känslor kring miljö och 
medicinteknik i slutet av vårdtiden. I de fall där föräldern får ett tidigt erbjudande om övernattning 
på samma avdelning som barnet ser vi att föräldern även tenderar att ha en mer positiv bild av både 
miljö och medicinteknik.  
 
Den upplevda känslan av miljö och medicinteknik på NIVA tenderar att förändras och bli mer 
positiv under vårdtiden. Denna ”vändning” finns både när det gäller miljön i allmänhet och 
medicinteknik i synnerhet, även om miljön på NIVA i allmänhet skapar mer negativa känslor hos 
föräldrarna än  medicintekniken i synnerhet. I detta sammanhang kan även nämnas att om 
korrelationerna med de variabler som är relaterade till interaktionen med personalen på något sätt 
innebär orsak-verkan-relationer så måste dessa p.g.a. tidsaspekten vara av karaktären att känslorna 
kring miljö och medicinteknik när man kommer till NIVA första gången påverkar interaktionen med 
personalen, som i sin tur påverkar känslorna kring miljö och medicinteknik mot slutet av vårdtiden. 
 
4.2.4 Föräldrars möjligheten att se barnet då det vårdas med MTP 
 
Det finns en tydlig koppling mellan förälderns första kontakt med barnet och förälderns möjlighet 
att se sitt barn då det vårdas med MTP. En sen första kontakt med barnet försämrar alltså den 
upplevda möjligheten att se barnet då det vårdas med MTP.  
 
De föräldrar som har positiva känslor för MTP i början av vårdtiden upplever sig ha bättre 
möjligheter att se sitt barn trots barnets behov av MTP. Detsamma gäller i slutet av vårdtiden, även 
här finns ett samband mellan positiva känslor för MTP och den upplevda möjligheten att se barnet 
då det vårdas med MTP.  
 
Interaktionen mellan vårdpersonalen och föräldrarna påverkas av hur föräldrarna upplever sin 
möjlighet att se barnet då det vårdas med MTP. Interaktionen tenderar att upplevas bättre i de fall 
där föräldern upplever sig ha bättre möjlighet att se barnet då det vårdas med MTP. Dessutom gäller 
att föräldrar till prematura barn tenderar att anse att de har sämre möjligheter att se sitt barn då det 
vårdas med MTP. 
 
4.2.5 Föräldrars möjligheten att röra vid barnet då det vårdas med MTP 
 
Det finns en tydlig koppling mellan förälderns första kontakt med barnet och förälderns möjlighet 
att röra vid sitt barn då det vårdas med MTP. En sen första kontakt med barnet försämrar alltså den 
upplevda möjligheten att röra vid barnet då det vårdas med MTP. 
 
De föräldrar som har en positiv känsla för miljön på NIVA i allmänhet och MTP i synnerhet i ett 
initialskede tenderar att uppleva sig ha bättre möjlighet att röra vid sitt barn då det sedan vårdas 
med MTP än andra föräldrar. Om föräldern erbjuds övernattning på samma avdelning som barnet 
tenderar de att anse sig ha bättre möjligheter att röra vid sitt barn då det sondmatas. När det gäller 
de äldre föräldrarna så tenderar de att anse sig ha bättre möjligheter att röra sitt barn då det vårdas 
med MTP.  Dessutom tenderar den upplevda möjligheten att röra vid barnet då det vårdas med MTP 



Föräldrars delaktighet i vårdprocessen på en neonatal intensivvårdsavdelning 

 50 

att samvariera med en mer positiv uppfattning av hur interaktionen med vårdpersonalen fungerar. 
Däremot när det gäller kvinnor så är det särskilt de som har barn sedan tidigare som tenderar att 
anse att de har sämre möjligheter att röra vid barnet då det vårdas i kuvös. 
 
4.2.6 Föräldrars möjligheten att delta i vården då barnet vårdas med MTP 
 
Det finns en tydlig koppling mellan förälderns första kontakt med barnet och förälderns möjlighet 
att delta i vården av sitt barn då det vårdas med MTP. En sen första kontakt med barnet försämrar 
alltså den upplevda möjligheten att delta i vården av barnet då det vårdas med MTP. 
 
Då det gäller den upplevda möjligheten att delta i vården av barnet då det vårdas med MTP tenderar 
det att samvariera med en mer positiv uppfattning av hur interaktionen med vårdpersonalen 
fungerar. Föräldrar anser generellt att de har sämre möjligheter att delta i vården av sitt barn än att 
se och/eller röra vid det då det vårdas med MTP. När det gäller barn som vårdas med andningshjälp 
så tenderar de föräldrar som har fullgångna barn uppleva sig ha sämre möjligheter att delta i vården 
av sitt barn än föräldrar med prematura barn.  
 
4.2.7 Föräldrars möjlighet till interaktion med barnet då det vårdas med fototerapi 
 
Vid fototerapi är interaktionen med personalen generellt mer betydelsefull för föräldrarnas 
upplevelse av sin möjlighet att interagera med barnet än för andra MTP. Dessutom tenderar en sen 
första kontakt med barnet, vilket i sig ofta beror på tidig gestationsvecka och/eller låg födelsevikt, 
att leda till en sämre upplevd möjlighet att interagera med barnet då det vårdas med fototerapi. Då 
det gäller yngre föräldrar finns det en intressant  ”motsägelse” i att de tenderar att tycka att de har 
sämre möjligheter att interagera med barnet vid fototerapi, samtidigt som föräldrar med barn sedan 
tidigare också tenderar att tycka det. 
 
4.3 Kliniska implikationer  
 
4.3.1 Omvårdnad och vårdplanering 
 
En svensk beskrivning av omvårdnad som utformats på Umeå universitet (Norberg & Nilsson, 
1997) lyder: ”Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra handlingar som 
hör till det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom samt återställa 
och bevara hälsa/friskhet”. När det gäller föräldrarna till det nyfödda sjuka eller prematura barnet 
innebär omvårdad därmed att personalen behöver involvera föräldrarna tidigt i den dagliga vården 
av deras barn. För att detta ska kunna ske på en nivå och på ett sätt som föräldrarna ska kunna vara 
med och styra över behöver interaktionen mellan föräldrar och personal ske genom en väl 
genomarbetad vårdplan. 
 
Vårdplanen ska syfta till att underlätta anknytningen mellan förälder och barn samt möjliggöra för 
föräldrarna att vara delaktiga i den konkreta vården av barnet. Vårdplanen skall vara ett 
arbetsmaterial som ligger till grund för all vård oavsett vilken personal som arbetar. De 
föräldrakategorier som vi har sett tenderar att anse att interaktionen med vårdpersonalen fungerar 
sämre måste involveras tydligare i vårdplaneringen redan från början. Dessutom kan möjliggörande 
av en tidig övernattning på samma avdelning som barnet underlätta såväl föräldrarnas anknytning 
till barnet som interaktionen mellan förälder och personal. I väntan på att föräldrarna skall kunna 
vistas hos sitt barn hela dygnet är det viktigt att särskilt mammornas behov av information 
tillgodoses.  
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Den första kontakten föräldrarna har med MTP påverkar dem under hela deras vistelse på NIVA. 
Det är därför mycket viktigt att introducera föräldrarna positivt till MTP när de kommer till NIVA 
allra första gången eftersom föräldrarnas initiala känslor kring MTP är nära kopplat till deras 
upplevda kontakt med barnet då det sedan vårdas med MTP. För att ytterligare förbättra 
förutsättningarna för en bra interaktion mellan föräldrar och barn behöver personalen komplettera 
vårdplanen, tillsammans med föräldrarna, så att den även innefattar MTP.  
 
MTP blir för många barn och föräldrar en viktig del av vården under de dagar eller veckor som 
barnet vårdas på NIVA. Föräldrarna blir påverkade och begränsade i sin kontakt med barnet. Denna 
påverkan och begränsning kan dock minskas avsevärt genom att personalen hjälper föräldrarna 
förbi de hinder som finns. Det är viktigt att personalen utifrån den upprättade vårdplanen låter 
föräldrarna vara med i den konkreta vården av barnet. Föräldrarna får då, förutom chansen att se 
och röra sitt barn och delta i vården av barnet med MTP, även möjlighet att vissa stunder också se, 
röra och delta i vården av sitt barn utan MTP. Detta är särskilt viktigt för föräldrar som haft en sen 
första kontakt med sitt barn och föräldrar till prematurer. 
 
4.3.2 Personal och personalplanering 
 
Eftersom vi kan se att en positiv känsla för MTP från början hos föräldrarna skapar bättre 
möjligheter för en bra kontakt mellan föräldrar och barn då barnet senare vårdas med MTP är det 
viktigt att personalen får möjlighet att ge föräldrarna information, redan innan barnet föds, om 
vården på NIVA och de MTP som barnet och dess föräldrar kommer att komma i kontakt med. 
Genom ett informationsmaterial baserat på bilder och text, informationsfilm och även studiebesök 
på avdelningen kan personalen ge föräldrarna information och kunskap om vad som väntar dem. 
Denna kunskap kan troligen minska oron hos dem, kanske inte oron för barnet, men oron för vad 
som förväntas av dem och vad som kommer att ske. Eftersom inte alla föräldrar, p.g.a. av akuta 
händelser, får möjlighet att ta emot information innan förlossningen behöver personalen istället 
avsätta tid till att ta emot dessa föräldrar då de kommer till NIVA för första gången efter 
förlossningen för att då kunna fånga upp och möta föräldrarna i deras situation och ge dem 
förutsättningar att möta sitt barn och få den information som de behöver och eftersträvar just då.  
 
Utifrån vårt resultat kan vi även lyfta fram personalens behov av kunskap då det gäller 
genomförandet av vårdplanering. Enligt Nationalencyklopedin (2011) är vårdplanering upprättande 
av en vårdplan. Processen omfattar kartläggning av patientens resurser, problem, behov och 
önskemål samt målformulering, planering av åtgärder och val av strategier. En vårdplanering skall 
ske tillsammans med föräldrarna och vara ett dynamiskt arbetsinstrument i den dagliga kontakten 
med föräldrarna i alla vårdsituationer. Personalen måste få utbildning, ha konkreta diskussioner 
inom arbetslaget och få tid att tillsammans med föräldrarna samtala runt vården och komma fram 
till en gemensam vårdplan för barnet. Detta gäller inte bara de patienter som har en lång vårdtid 
utan även de med en kortare vårdtid.  
 
Våra resultat visar att personalfördelning behöver ske utifrån de olika föräldrakategorier som finns 
på avdelningen vid den aktuella tidpunkten – mer erfaren/kvalificerad personal bör allokeras till de 
föräldrakategorier som tenderar att anse att interaktionen fungerar sämre. Dessutom behöver 
personal frigöras i de fall där kvinnan inte kan komma till sitt barn p.g.a. av egen sjukdom. I dessa 
fall behöver personalen i möjligaste mån följa med barnet och mannen till kvinnan istället. Och i de 
fall där barnets medicinska tillstånd inte möjliggör detta bör personalen istället vara en 
informationslänk mellan barnet och kvinnan genom att regelbundet söka upp henne för att ge 
information. Detta förbrukar naturligtvis resurser för stunden men behöver ändå prioriteras för att 
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personalen ska kunna ge en god vård och förbättra interaktionen mellan förälder och barn samt 
underlätta anknytningen under den fortsatta vårdtiden. 
 
Vi har i vår studie även sett att interaktionen mellan förälder och barn är mer komplicerad under den 
tid som barnet vårdas med fototerapi än med andra MTP. Det är därför mycket viktigt att 
vårdpersonalen möjliggör och uppmuntrar en tidig första kontakt mellan föräldrar och barn i de fall 
där fototerapi troligen kommer bli aktuell, och att personalen ser till så att föräldrarna får möjlighet 
till fortsatt interaktion med barnet även då barnet har fototerapi. I de kvalitativa kommentarerna 
kring frågorna om fototerapi i enkäten har vi sett att många föräldrar tror att de måste låta barnet 
”vara ifred” när det vårdas med fototerapi. 
 
4.3.3 Lokaler och lokalplanering 
 
Genom att tidigt erbjuda övernattning för föräldrarna på samma avdelning som barnet förbättras 
såväl interaktionen med barnet och personalen som känslorna kring miljö och teknik på NIVA. 
Eftersom möjligheten att övernatta på samma avdelning som barnet påverkar interaktionen i så 
många led är planeringen av vårdplatser och föräldrarum central. Då vi sett att de föräldrar som 
tidigt erbjuds möjlighet att övernatta på samma avdelning som sitt barn har en mer positiv bild av 
både miljö och teknik är det särskilt viktigt att erbjuda föräldrar till prematurfödda barn detta 
eftersom de tenderar att ha en mer negativ bild av miljö och teknik i slutet av vårdtiden.  
 
I de fall då prioritering av övernattande föräldrar måste ske p.g.a. lokalresurser behöver hänsyn tas 
till vinsten av att prioritera övernattning i samma rum som barnet för en förälder. Våra resultat visar 
ju att även den förälder som inte får möjlighet att övernatta tenderar att anse att interaktionen både 
med barnet och med personalen fungerar bättre om den andre föräldern övernattar nära barnet. Om 
man står inför en situation där man måste välja mellan att låta två föräldrar övernatta med sitt barn 
samtidigt som ett annat barns föräldrar inte alls kan få övernatta hos sitt barn, eller att låta en 
förälder till respektive barn övernatta, så är alltså det senare klart att föredra. Man måste då 
naturligtvis informera föräldrar från början om att lokalresurserna prioriteras på det sättet så att 
övernattande föräldrapar är medvetna om att den ena av dem eventuellt kan få ge upp sin plats så att 
ett annat barns ena förälder istället får övernatta hos sitt barn. 
 
När det gäller lokalplanering på längre sikt så bör därför flexibilitet ligga i fokus, så att familjerum 
kan utformas så att de fungerar både för ett barn med två närvarande föräldrar och för två barn med 
var sin närvarande förälder. Målet bör naturligtvis vara att föräldrar alltid skall erbjudas möjlighet 
att få övernatta på samma rum som sitt barn. Detta bör även gälla mycket svårt sjuka barn. Det är 
också viktigt att poängtera att beslutet om att övernatta på samma rum som barnet måste få vara 
förälderns.  
 
4.3.4 Skapa positiva spiraler 
 
En stor del av den tidigare forskningen på detta område har inriktats mot att kartlägga vilket stöd 
personalen på ett allmänt plan bör ge föräldrarna och vilket förhållningssätt de bör ha gentemot 
patienten och dennes föräldrar. Vi har i vår studie framför allt kunnat identifiera olika kategorier av 
föräldrar på NIVA som uppfattar svårigheter i sin delaktighet på olika sätt. Genom denna 
kategorisering av föräldrar skapas bättre möjligheter att ge föräldrarna ett evidensbaserat 
omhändertagande med bra förutsättningar för en fungerande interaktion mellan föräldrarna och 
barnet, personalen samt medicintekniken.  
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En av de viktigaste övergripande slutsatserna av studien, som vi själva ser det, är de många olika 
samband som vi har kunnat observera mellan olika aspekter på föräldrarnas delaktighet. Ett försök 
att sammanfatta poängen med dessa observationer kan vara att använda den gamla klyschan ”man 
får aldrig en andra chans att göra ett första intryck”. När föräldrar får en positiv bild av NIVA i 
allmänhet och MTP i synnerhet när de kommer dit första gången så tenderar det att vara kopplat till 
en mer positiv uppfattning av interaktionen med barnet, personalen samt medicintekniken under 
resten av vårdtiden. Det är alltså mycket viktigt att man hamnar rätt från början när föräldrar ska 
introduceras till NIVA i allmänhet och MTP i synnerhet. Det gäller att ta vara på den möjlighet som 
finns att skapa positiva spiraler. 
  
4.4 Fortsatt forskning 
 
Den här studien har genomförts i form av en kvantitativt inriktad enkätstudie, vilket innebär att vi i 
ett antal olika avseenden har kunna visa hur verkligheten (med avseende på den population vi har 
studerat – föräldrar med barn på NIVA) ser ut. Det vi i de flesta fall inte kan säga så mycket om är 
varför verkligheten ser ut som den gör. De systematiska slutsatser som vi har presenterat i denna 
rapport behöver samtliga utforskas kvalitativt med fokus på varför det är så. Därför presenterar vi 
nedan 30 förslag till fortsatt forskning i form av direkta forskningsfrågor: 
 

• Varför tenderar förstagångsföräldrar att anse att kontakten med barnet sker senare? 
• Varför tenderar kvinnor att anse att kontakten med barnet sker senare? 
• Varför tenderar äldre föräldrar att känna sig som barnets föräldrar tidigare? 
• Varför tenderar föräldrar med en mer positiv uppfattning av hur interaktionen med 

vårdpersonalen fungerar att känna sig som barnets föräldrar tidigare? 
• Varför tenderar föräldrar med prematurt barn att anse att interaktionen med vårdpersonalen 

fungerar sämre? 
• Varför tenderar högutbildade föräldrar att anse att interaktionen med vårdpersonalen 

fungerar sämre? 
• Varför tenderar kvinnor att anse att interaktionen med vårdpersonalen fungerar sämre? 
• Varför tenderar föräldrar att anse att interaktionen med vårdpersonalen fungerar sämre om 

ingen i föräldraparet erbjudits övernattning i samma rum som barnet? 
• Hur ser den eventuella orsak-verkan-relationen ut mellan känslorna kring miljö och teknik 

när föräldern kommer till NIVA första gången, interaktionen med personalen under 
vårdtiden, och känslorna kring miljö och teknik mot slutet av vårdtiden? 

• Varför tenderar miljön på NIVA i allmänhet att skapa mer negativa känslor hos föräldrarna 
än den medicinska tekniken i synnerhet? 

• Varför tenderar män att vara mer positiva än kvinnor till den allmänna miljön på NIVA när 
man kommer dit första gången? 

• Varför tenderar föräldrar till prematurer att ha mer negativa känslor kring miljö och teknik 
mot slutet av vårdtiden än föräldrar till fullgångna barn? 

• Varför tenderar ett tidigt erbjudande om övernattning på samma avdelning som barnet att 
vara kopplat till en mer positiv bild av miljö och teknik? 

• Varför tenderar föräldrar att anse att en sen första kontakt med barnet försämrar den 
upplevda möjligheten att se barnet då det vårdas med MTP? 

• Hur ser den eventuella orsak-verkan-relationen mellan föräldrars känslor kring 
medicintekniken såväl i initialskedet som mot slutet av vårdtiden och de upplevda 
möjligheterna att se barnet då det vårdas med MTP? 

• Vad är orsak och verkan i det observerade sambandet mellan möjligheten att se barnet då 
det vårdas med MTP och uppfattningen av hur interaktionen med vårdpersonalen fungera?  
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• Varför tenderar föräldrar till prematura barn att anse att de har sämre möjligheter att se sitt 
barn då det vårdas med MTP? 

• Varför tenderar en sen första kontakt med barnet att försämra den upplevda möjligheten att 
röra vid barnet då det vårdas med MTP? 

• Varför finns det ett samband mellan känslorna kring såväl miljön på NIVA i allmänhet som 
MTP i synnerhet i ett initialskede och de upplevda möjligheterna att röra vid barnet då det 
sedan vårdas med MTP.  

• Vad är orsak och verkan i det observerade sambandet mellan möjligheten att röra barnet då 
det vårdas med MTP och uppfattningen av hur interaktionen med vårdpersonalen fungera?  

• Varför tenderar yngre föräldrar att anse att de har sämre möjligheter att röra vid sitt barn då 
det vårdas med MTP? 

• Varför tenderar föräldrar som erbjuds övernattning på samma avdelning som barnet att anse 
att man har bättre möjligheter att röra vid sitt barn då det sondmatas? 

• Varför tenderar kvinnor, särskilt om de har barn sedan tidigare, att anse att de har sämre 
möjligheter att röra vid sitt barn då det vårdas i kuvös än män? 

• Varför tenderar en sen första kontakt med barnet att försämra den upplevda möjligheten att 
delta i vården av barnet då det vårdas med MTP? 

• Varför tenderar en bättre upplevd möjlighet att delta i vården av barnet då det vårdas med 
MTP att samvariera med en mer positiv uppfattning av hur interaktionen med 
vårdpersonalen fungerar? 

• Varför anser föräldrar generellt att de har sämre möjligheter att delta i vården av sitt barn än 
att se och/eller röra vid det då det vårdas med MTP? 

• Varför tenderar föräldrar med fullgångna barn att uppleva att de har sämre möjligheter att 
delta i vården av sitt barn då det får andningshjälp än föräldrar med prematura barn?  

• Varför tenderar interaktionen med personalen generellt att vara mer betydelsefull för 
föräldrarnas upplevelse av sin möjlighet att interagera med barnet vid fototerapi än för 
andra MTP? 

• Varför tenderar en sen första kontakt med barnet att leda till en sämre upplevd möjlighet att 
interagera med barnet då det vårdas med fototerapi? 

• Vad ligger bakom den observerade ”motsägelsen” att yngre föräldrar tenderar att tycka att 
de har sämre möjligheter att interagera med barnet vid fototerapi än äldre, samtidigt som 
föräldrar med barn sedan tidigare också tenderar att tycka det jämfört med 
förstagångsföräldrar? 

 
Utöver de ovan nämnda forskningsfrågorna behöver den övergripande frågan om hur föräldrar ska 
kunna involveras mer effektivt i vårdproduktionen på NIVA analyseras närmare i andra avseenden 
än utifrån föräldrarnas eget perspektiv. Detta innebär att vägen framåt på detta problemområde även 
inkluderar dels kartläggning av vårdpersonalens bild av interaktionen med föräldrarna, dels analys 
av aktiviteter och strategier kring skapandet av goda förutsättningar för föräldrars delaktighet som 
finns på olika chefsnivåer. 
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Medicinteknik – hinder eller möjlighet för föräldraskap på en neonatalavdelning? 
Jag heter Cornelia Ottosson och är barnsjuksköterska på neonatalavdelningen i Skövde. 

Under mina yrkesverksamma år har jag intresserat mig för den medicintekniska utrustningen 

på neonatalavdelningen. Inom vården finns idag nästan ingen kunskap om hur föräldrar 

faktiskt upplever tiden då deras barn vårdas på neonatalavdelning med mycket medicinsk 

teknik, och jag har funderat över hur vi ska kunna förbättra denna kunskap. 

 

Jag vänder mig därför till dig som förälder till ett barn som haft behov av neonatalvård för 

att fråga om du vill delta i en forskningsstudie som syftar till att förbättra dessa kunskaper 

för att kunna utforma den familjecentrerade vården på ett bättre sätt i framtiden. 

Deltagande innebär att du får fylla i en enkät med frågor kring dina upplevelser av tiden på 

neonatalavdelningen. Detta kan beräknas ta ca 15-20 minuter. 

 

Deltagande i studien är naturligtvis helt frivilligt. Om du avstår från deltagande behöver du 

inte ange dina skäl till detta, och det kommer heller inte att påverka fortsatta kontakter med 

vården i framtiden. 

 

Ifylld enkät läggs i bifogat svarskuvert och lämnas på neonatalavdelningen eller skickas med 
post direkt till ekonomie doktor Björn Lantz på Högskolan i Borås, universitetslektor med 
särskild kompetens i statistik, som svarar för sammanställning och analys av enkätresultat. 
Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
 

Om du har funderingar rörande studien kan du kontakta mig (tel: xxx-xxxxxx, e-mail: 

cornelia.ottosson@vgregion.se) med frågor som gäller studiens frågeställningar i allmänhet, eller 

Björn Lantz (tel:xxx-xxxxxx, e-mail: bjorn.lantz@hb.se) med frågor som gäller datahantering i 

synnerhet. Om du har funderingar rörande vårdtiden kan du kontakta din avdelning (xxx-

xxxxxx) eller kurator NN (xxx-xxxxxxx). 
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Medicinteknik – hinder eller möjlighet för föräldraskap på en neonatalavdelning? 
 
( ) Ja, jag samtycker till deltagande efter att ha tagit del av informationen om studien, fått 
tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. 
 
( ) Nej, jag avstår från deltagande i studien. 
Kommentar:  
 
 ............................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................... 
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Medicinteknik – hinder eller möjlighet för föräldraskap på en neonatalavdelning? 
 
Den här enkäten består av 65 frågor, oftast av flervalstyp. De första 29 frågorna är av allmän 
karaktär. De återstående 36 frågorna gäller mer specifikt din erfarenhet av medicintekniken på 
neonatalavdelningen, vilket innebär att en hel del frågor i enkäten kanske inte är relevanta för 
just dig. Det framgår tydligt hur du ska gå vidare i enkäten när så är fallet. 
 
I den mån du vill lämna kommentarer till vissa frågor så går det bra att använda lösblad om 
de förtryckta raderna vid frågan i enkäten inte räcker till. 
 
OBS! Om ditt barn har vårdats på flera olika neonatalavdelningar så besvarar du frågorna 
utifrån den bild du har av hela vårdtiden. 
 
 
1. Ange ditt kön: 

� Kvinna 
� Man 
 

2. Ange din ålder: .............................. 
 

3. Ange din högsta slutförda utbildning: 

� Grundskola 
� Gymnasieskola eller folkhögskola 
� Universitet/högskola 
 

4. Ange vilket land du själv är född i: ..................................................................... 
 

5. Ange vilken graviditetsvecka ditt barn föddes i: .............................. 
 

6. Ange ditt barns vikt vid födseln: .............................. 
 

7. Ange hur länge ditt barn var inskrivet på neonatalavdelning: ............................ 
 
8. Är detta ditt första barn? 

� Ja 
� Nej  
 

9.   
 

10.   
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11. När fick du se ditt barn för första gången? 

� Direkt vid förlossningen 
� Inom några timmar efter förlossningen 
� Inom något dygn efter förlossningen 
� Inom en vecka efter förlossningen 
� Senare 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
12. När fick du hålla i ditt barn för första gången? 

� Direkt vid förlossningen 
� Inom några timmar efter förlossningen 
� Inom något dygn efter förlossningen 
� Inom en vecka efter förlossningen 
� Senare 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
13. När kände du dig som ditt barns förälder för första gången? 

� Direkt vid förlossningen 
� Inom några timmar efter förlossningen 
� Inom något dygn efter förlossningen 
� Inom en vecka efter förlossningen 
� Senare 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
14. Upplevde du att du hade goda möjligheter att få vara delaktig i de beslut som rörde ditt 

barn under tiden då det vårdades på neonatalavdelning? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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15. Upplevde du att personalen på neonatalavdelningen uppmuntrade dig att delta i 
omvårdnaden av ditt barn? 

� Ja, all personal gjorde det 
� Ja, viss personal gjorde det 
� Nej, ingen personal gjorde det 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
16. Upplevde du att ditt deltagande i omvårdnaden av ditt barn skedde i den utsträckning som 

du önskade? 

� Ja 
� Nej  
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
17. Vad var din allmänna känsla av miljön på neonatalavdelningen när du kom dit allra första 

gången? 

� Mycket positiv 
� Ganska positiv 
� Ganska negativ 
� Mycket negativ 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
18. Vad var dina specifika känslor kring medicintekniken på neonatalavdelningen när du kom 

dit allra första gången? 

� Mycket positiva 
� Ganska positiva 
� Ganska negativa 
� Mycket negativ 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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19. Vad var din allmänna känsla av miljön på neonatalavdelningen mot slutet av ditt barns 
vårdtid? 

� Mycket positiv 
� Ganska positiv 
� Ganska negativ 
� Mycket negativ 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
20. Vad var dina specifika känslor kring medicintekniken på neonatalavdelningen mot slutet 

av ditt barns vårdtid? 

� Mycket positiva 
� Ganska positiva 
� Ganska negativa 
� Mycket negativ 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
21. Hur upplevde du den information du fick från vårdpersonalen rörande vården av ditt barn? 

� Mycket bra 
� Ganska bra 
� Ganska dålig 
� Mycket dålig 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
22. Hur upplevde du samspelet mellan dig och vårdpersonalen? 

� Mycket bra 
� Ganska bra 
� Ganska dåligt 
� Mycket dåligt 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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23. Erbjöds du möjlighet att övernatta på samma avdelning som ditt barn? 

� Ja  
� Nej (fortsätt från fråga 28) 

 
24. När erbjöds du möjlighet att övernatta på samma avdelning som ditt barn? 

� Direkt efter förlossningen 
� Inom några dagar efter förlossningen 
� Senare 
 

25. I hur stor utsträckning utnyttjade du möjligheten att övernatta på samma avdelning som 
ditt barn? 

� Inte alls 
� I viss utsträckning 
� I stor utsträckning 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
 
26. Skulle du ha velat att tiden då du sov på samma avdelning som ditt barn var annorlunda – 

beskriv i så fall på vilket sätt. 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
27. Sov du och ditt barn i samma rum? 

� Ja, hela vårdtiden (fortsätt från fråga 29) 
� Ja, en större del av vårdtiden (fortsätt från fråga 29) 
� Ja, en mindre del av vårdtiden (fortsätt från fråga 29) 
� Nej (fortsätt från fråga 29) 
 

28. Varför erbjöds du inte möjlighet att övernatta på samma avdelning som ditt barn? 

� Platsbrist 
� Förälders behov av vård efter t.ex. kejsarsnitt 
� Förälders sjukdom 
� Annat (beskriv nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
29. Erbjöds barnets andra förälder möjlighet att övernatta i samma rum? 

� Ja 
� Nej 
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30. Har ditt barn vårdats i kuvös? 

� Ja, öppen kuvös 
� Ja, sluten kuvös  
� Nej (fortsätt från fråga 35) 
 

31. Upplevde du att du hade goda möjligheter att se ditt barn då det vårdades i kuvös? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
32. Upplevde du att du hade goda möjligheter att röra vid ditt barn då det vårdades i kuvös? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
33. Upplevde du att du hade goda möjligheter att delta i vården av barnet då det vårdades i 

kuvös? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
34. Skulle du ha velat att tiden då ditt barn vårdades i kuvös var annorlunda – beskriv i så fall 

på vilket sätt. 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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35. Behövde ditt barn någon typ av andningshjälp? (Flera alternativ kan markeras) 

� Ja, CPAP  
� Ja, respirator  
� Ja, extra syrgas  
� Nej (fortsätt från fråga 40) 
 

36. Upplevde du att du hade goda möjligheter att se ditt barn då det fick andningshjälp? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
37. Upplevde du att du hade goda möjligheter att röra vid ditt barn då det fick andningshjälp? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
38. Upplevde du att du hade goda möjligheter att delta i vården av barnet då det fick 

andningshjälp? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
39. Skulle du ha velat att tiden då ditt barn vårdades med andningshjälp var annorlunda – 

beskriv i så fall på vilket sätt. 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 

 68 

40. Behövde ditt barn någon typ av övervakning? (Flera alternativ kan markeras) 

� Ja, apnélarm  
� Ja, saturationsmätare, d.v.s. mätning av syresättning   
� Ja, EKG-elektroder   
� Ja, CFM, d.v.s. övervakning av hjärnans aktivitet   
� Nej (fortsätt från fråga 45) 
 

41. Upplevde du att du hade goda möjligheter att se ditt barn då det hade övervakning? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
42. Upplevde du att du hade goda möjligheter att röra vid ditt barn då det hade övervakning? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
43. Upplevde du att du hade goda möjligheter att delta i vården av barnet då det hade 

övervakning? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
44. Skulle du ha velat att tiden då ditt barn vårdades med övervakning var annorlunda – 

beskriv i så fall på vilket sätt. 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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45. Vårdades ditt barn med fototerapi (solning)? 

� Ja 
� Nej (fortsätt från fråga 50) 
 

46. Upplevde du att du hade goda möjligheter att se ditt barn då det vårdades med fototerapi? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
47. Upplevde du att du hade goda möjligheter att röra vid ditt barn då det vårdades med 

fototerapi? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
48. Upplevde du att du hade goda möjligheter att delta i vården av barnet då det vårdades med 

fototerapi? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
 

49. Skulle du ha velat att tiden då ditt barn vårdades med fototerapi var annorlunda – beskriv i 
så fall på vilket sätt. 

 
Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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50. Behövde ditt barn navelkateter och/eller dropp? 

� Ja 
� Nej (fortsätt från fråga 55) 
 

51. Upplevde du att du hade goda möjligheter att se ditt barn då det hade navelkateter 
och/eller dropp? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
52. Upplevde du att du hade goda möjligheter att röra vid ditt barn då det hade navelkateter 

och/eller dropp? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
53. Upplevde du att du hade goda möjligheter att delta i vården av barnet då det hade 

navelkateter och/eller dropp? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
54. Skulle du ha velat att tiden då ditt barn vårdades med navelkateter och/eller dropp var 

annorlunda – beskriv i så fall på vilket sätt. 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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55. Behövde ditt barn sondmatas? 

� Ja 
� Nej (fortsätt från fråga 60) 
 

56. Upplevde du att du hade goda möjligheter att se ditt barn då det sondmatades? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
57. Upplevde du att du hade goda möjligheter att röra vid ditt barn då det sondmatades? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
58. Upplevde du att du hade goda möjligheter att delta i vården av barnet då det 

sondmatades? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
 

59. Skulle du ha velat att tiden då ditt barn vårdades med sondmatning var annorlunda – 
beskriv i så fall på vilket sätt. 

 
Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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60. Har ditt barn vårdats med hypotermi (nedkylning)? 

� Ja  
� Nej (fortsätt med fråga 65) 
 

61. Upplevde du att du hade goda möjligheter att se ditt barn då det vårdades med hypotermi? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
62. Upplevde du att du hade goda möjligheter att röra vid ditt barn då det vårdades med 

hypotermi? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
63. Upplevde du att du hade goda möjligheter att delta i vården av barnet då det vårdades med 

hypotermi? 

� Ja, absolut 
� Ja, till viss del 
� Nej (förklara nedan) 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
64. Skulle du ha velat att tiden då ditt barn vårdades med hypotermi var annorlunda – beskriv 

i så fall på vilket sätt. 
 

Kommentar: ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
65. Har du andra tankar, åsikter eller synpunkter på tiden då ditt barn vårdades på 

neonatalavdelning utöver vad som behandlats i enkäten? Delge oss gärna detta på lösblad 
i så fall. 

 
 

Tack för ditt deltagande! 


