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Den medicinska och psykologiska forskningen har bekräftat 

betydelsen av den allmänna omvårdnaden i livets början. Detta har 

lett till utvecklandet av neonatal samvård, där ett ökat fokus finns på 

familjen. Som en följd av detta har barnsköterskans roll förändrats. 

Syftet med studien var att undersöka hur barnsköterskor inom 

samvården upplever det fokusskifte som ägt rum – från barnet till 

familjen. Sex barnsköterskor och en neonatolog på Danderyds 

Sjukhus intervjuades. En tematisk analys resulterade i tre 

huvudteman: Samvård som en ny arbetskontext, Samvård som en 

process, samt Samvård som vård av en familj. Resultaten pekar på 

att barnsköterskorna huvudsakligen är positiva till det fokusskifte 

som skett, men att det samtidigt innebär nya utmaningar av olika 

slag. Bl. a. nämns stress och minskad överblick som svårigheter, 

medan det uttrycks en stor tillfredsställelse i att se familjer få vara 

tillsammans. 

 

I samtal med en person som arbetade inom neonatalvården fick jag en gång höra: ”Det är ju 

skönt när föräldrarna går hem, så kan man äntligen göra sitt jobb.”. Det fick mig att tänka på 

vad som egentligen är personalens jobb; Att ta hand om barnet, eller familjen? Hur är det att 

ha arbetat som expert inom ett område i många år och plötsligt få veta att någon annan – 

barnets föräldrar – kan göra det du gör, och bättre? Hur ska personalen få ihop bilden av det 

sätt de tidigare arbetat på och kanske är utbildad för, med den moderna neonatalvården, som 

är i ständig förändring, där föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv? Det kan inte 

vara helt lätt. 

 

WHO (2009) definierar att födas för tidigt, prematurt, som att födas före den 37:e 

graviditetsveckan. En annan gränsdragning som görs gällande är då ett barn föds med en låg 

födelsevikt, under 2500 gram (Stjernqvist, 1999). Enligt WHO:s siffror från 2009 är 12,9 

miljoner födslar per år världen över prematura, vilket utgör 9,6 % av det totala antalet. 

Problemet är vanligast i Afrika och Asien, där 85 % av alla prematurfödslar sker, totalt 11 

miljoner per år (WHO, 2009). I Sverige föds cirka 90 000 barn per år. Av dessa föds cirka 4,5 

% för tidigt. Neonatalvården, vården av prematurfödda och/eller sjuka barn under 

nyföddhetsperioden, i västvärlden har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna. Det 

här har lett till att alltfler mycket för tidigt födda barn överlever och blir friska. I dag ligger 

överlevnaden på cirka 70-80 % hos de extremt mycket för tidigt födda barnen (födda före den 

29:e graviditetsveckan), jämfört med cirka 50-60 % i mitten av 1980-talet (Stjernqvist, 1999). 

En longitudinell studie av Kaiser, Tilford, Simpson, Salhab & Rosenfeld (2004) fann att 

överlevnaden för barn med mycket låg födelsevikt (Very Low Birth Weight, VLBW, som 

väger <1500 g) ökade från 50,2 % till 81,0 % mellan år 1977 och 1995. Enligt studien förhöll 

sig siffran oförändrad fram till år 2000. Självklart är den högteknologiska och medicinska 

                                                 
1
 Ett stort tack riktas till Thomas Brune, samt till de barnsköterskor som så generöst delat med sig av sina 

upplevelser. Även stort tack till min handledare Pia Risholm Mothander, samt till min duktiga skrivassistent 

Ragni Svensson. Slutligen tack till Shams och mina föräldrar för ovärderligt stöd, synpunkter och tålamod. 
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utvecklingen av stor betydelse för detta. Samtidigt har forskningen bekräftat betydelsen av 

den allmänna omvårdnaden i livets början (Westrup, 2004).  

 

Vanliga komplikationer hos prematurfödda barn är lungsjukdom och neurologiska handikapp 

(Westrup, Stjernqvist, Kleberg, Hellström-Westas & Lagercrantz, 2002). I skolåldern uppvisar 

dessa barn ofta, i ca 40 % av fallen, bl.a. uppmärksamhets- och beteendeproblem, samt 

svårigheter med språkprestationer och intellektuella färdigheter (McCormick, Workman-

Daniels & Brooks-Gunn; 1996, Hack & Fanaroff, 1999). En svensk studie av Böhm, 

Lundequist & Smedler (2010) visade också att prematurfödda barn har sämre utvecklade 

visuellt-motoriska färdigheter än fullgångna barn, mätt med Bender Visual Motor Gestalt 

Test. De visuellt-motoriska färdigheterna fanns också vara starkt kopplade till generell 

kognitiv förmåga. Resultatet i nämnda studie pekade också på en större sårbarhet bland 

prematurfödda pojkar, jämfört med prematurfödda flickor. 

 

Under den tidsperiod då hjärnans strukturella anläggning pågår är fostret mycket känsligt för 

störningar. För barnet som fortfarande ligger i magen dämpas sinnesintrycken av 

livmoderväggen och fostervattnet. Det mycket för tidigt födda barnet utsätts dock för en stor 

mängd stimuli som barnets omogna nervsystem ännu inte klarar av att hantera (Westrup et al., 

2002). Under 1980-talet började den påverkan de kraftiga stimuliintrycken kunde få på 

barnens utveckling ifrågasättas (Stjernqvist, 1999). Det prematurfödda barnet kunde inom 

neonatalvården störas upp till 234 gånger per dygn av olika vårdhandlingar (Murdock & 

Darlow, 1984). Samtidigt som stimulansnivån för barn inom neonatalvården under de senaste 

decennierna alltmer börjat ifrågasättas, har vikten av den tidiga kontakten mellan mor och 

barn
2
 poängterats alltmer. Äldre forskningsfynd har visat att prematurfödda barn ofta 

upplevdes som svårfostrade och aggressiva av sina föräldrar. Inte sällan hade de dessutom 

andra beteendeavvikelser (Drillen, 1964). Enligt sagda forskning hade dessa barn också 

psykosomatiska symtom i större omfattning än andra. En bakomliggande orsak till dessa 

problem kan ha varit den bristande anknytningen mellan mor och barn. Föräldrarna kände 

inte de barn som kom hem till familjen efter fyra till sex månaders sjukhusvistelse. Det var 

sjukvårdspersonalen som hade tagit hand om barnet och föräldrarna hade inte haft tillfälle att 

vara nära det. Kvinnorna kan också ha upplevt skuld- och skamkänslor över den tidiga 

födelsen. Dessa faktorer i kombination kan ha bidragit till störningar i anknytningen. Det ses 

numera som självklart inom all annan barnsjukvård i Sverige att en förälder vistas hos barnet 

och sover över på sjukhuset (Stjernqvist, 1999). Så ser det dock inte ut inom den 

konventionella neonatalvården. Med den växande kunskap som finns kring vikten av att 

anpassa vården efter barnets utvecklingsnivå samt dess behov av att vara hos sina föräldrar, 

har en ny form av neonatalvård utvecklats – samvård (Brune, 2010). 

 

Samvård kan sägas bestå av tre komponenter. Den första, och den som givit upphov till 

namnet samvård, är det faktum att sjuka mödrar, exempelvis med komplikationer från 

graviditeten, kan vårdas på samma avdelning som sina barn och därigenom vara tillsammans 

med dem under hela vårdtiden. Den andra komponenten är det fokus som finns på familjen. 

Föräldrarna bor på sjukhuset och vårdar barnet, som de experter de ses som, och personalen 

finns där för att stötta dem. Strävan är att båda föräldrarna, eller hela familjen, ska vara 

närvarande i så stor utsträckning som möjligt. Det finns en s.k. samsyn, familjen ses som en 

helhet. Den tredje komponenten är Familjecentrerad Utvecklingsstödjande Neonatalvård 

(Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Programme, i fortsättningen 

                                                 
2
 Denna kontakt kommer omväxlande beskrivas som mellan mor och barn respektive föräldrar och barn. Detta 

då beskrivningarna skiftar mellan olika refererade teoretiker, samt det faktum att mor och barn har en särskild 

biologisk koppling i livets början. 
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hänvisat till som NIDCAP), vilket inbegriper både att vården utvecklingsanpassas och 

efterliknar livmodern samt att observationer görs systematiskt. Detta beskrivs i närmare detalj 

nedan.  

 

Det är ofta svårt för VLBW-barn att uppleva vilsamma och ostörda perioder av sömn 

(Westrup et al., 2002). VLBW-barn har visat sig reagera med hyperkänslighet för stimuli, 

samt ha större svårigheter i att upprätthålla vakenhet (alertness), och behöva mer hjälp att 

återupprätta stabilitet, jämfört med fullgångna barn (Als & McAnulty, 1988; Stjernqvist & 

Svenningsen, 1990; Eckerman, Oehler, Medvin & Hannan, 1994). Prematurfödda barn är 

också mindre responsiva för interaktion, och signalerar inte sina behov lika tydligt gentemot 

omvärlden. Dessa svaga signaler kan vara svåra för föräldrar och andra att tolka, och barnen 

ter sig därför mer oförutsägbara (Minde, Whitelaw, Brown & Fitzhardinge, 1983). NIDCAP 

är ett interventionsprogram som syftar till att tillföra barnet en lagom nivå av stimulans under 

nyföddhetsperioden för att understödja barnets neurologiska mognad och därigenom dess 

utveckling. Modellen är utvecklad av psykologen Heidelise Als, och består dels av 

systematiska observationer för att bedöma det prematurfödda barnets mognad, och dels av ett 

omvårdnadsprogram med avsikt att anpassa vården och miljön efter barnets utvecklingsgrad 

(Westrup et al., 2002). Observationerna är fokuserade kring barnets förmåga att själv reglera 

sin situation. Särskild vikt läggs vid närmandebeteenden, där barnet aktivt söker kontakt med 

sin omgivning (Westrup, 2004). Barnets beteende observeras enligt fem 

kommunikationskanaler: det autonoma-fysiologiska systemet, det motoriska systemet, 

systemet för vakenhetsgrader, systemet för uppmärksamhet och samspel, samt systemet för 

självreglering (Kleberg, 2001). Enligt observationerna är strävan att anpassa 

omhändertagandet, för att stödja både barnets och familjens utveckling. För ett mer 

prematurfött barn minskas ofta de yttre stimuli som barnet utsätts för, och strävan är att ge 

barnet långa perioder av ostörd vila (Westrup, 2004). Avsikten är att efterlikna livet i 

livmodern (Lagercrantz, 2005). Senare kan det handla om att successivt öka stimulansen. 

Genom att understödja barnets självreglering och vägleda föräldrarna i att förstå och svara på 

barnets signaler, stöds barnets utveckling optimalt (Westrup, 2004). Barnet ses som en aktiv 

kommunikatör och deltagare i sin egen utveckling (Kleberg, Hellström-Wesras & Widström, 

2007). Dess beteende ses som en meningsbärande aktivitet, och inte som något som styrs 

framförallt av medfödda reflexer. Als menar att barnet är en aktiv deltagare som ständigt 

söker stöd för sin reglering. Barnets beteende är dess primära sätt att kommunicera (Als, årtal 

saknas, refererat i Westrup et al., 2002).  Als (2009) beskriver NIDCAP som en komplex, 

omfattande, personalintensiv, relationsbaserad intervention. Den kräver att kontakt och tillit 

etableras mellan familjer och sjukvårdpersonal, och centralt är kvaliteten på interaktionen och 

på den vägledning som ges till familjen. Westrup et. al (2002) menar att ett av de viktigaste 

målen med NIDCAP är att stötta alla barnets vårdare, inklusive föräldrarna, att bli mer 

känsliga och responsiva inför barnets signaler och att stärka den ömsesidiga interaktionen 

mellan barnet och vårdaren. Grunden är att se barnet som en individ och att låta vårdarna 

guidas av barnets och familjens behov. 

 

En distinktion kan alltså göras mellan samvård, som beskrivits ovan som bestående av tre 

komponenter, samt NIDCAP (en av dessa komponenter), som är ett interventionsprogram 

med syfte att utvecklingsanpassa vården. Ytterligare en variant är ”familjevård” (Brune, 

2010), där friska föräldrar kan bo med sitt barn på sjukhuset, utan att själva vårda det. 

Begreppet ”neonatalvård” är mer övergripande och inbegriper alla dessa former, samt det som 

i denna text kommer att hänvisas till som ”konventionell vård” (där barnet bor på sjukhuset 

och föräldrarna hälsar på) och ”standardvård” (likt begreppet konventionell vård, men 

används som kontroll i studier kring samvård och NIDCAP). Dessa sista begrepp är inte 
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statiska, och vårdformerna kan ha olika grad av familjevård respektive 

utvecklingsanpassning. Oavsett vilket, så är de tänkta att kontrastera mot samvård respektive 

NIDCAP, som har dessa komponenter mer uttalat. 

 

Personalens roll förändras i och med samvården från att tidigare främst själva ha vårdat det 

prematurfödda barnet till att nu stödja föräldrarnas kapacitet och föräldra-barnrelationen 

(Brune, 2010). Det övergripande syftet med denna studie var att explorativt undersöka hur 

barnsköterskor upplever det är att arbeta med samvård. 

 

Omhändertagande och överlevnad 

Att arbeta som sjukvårdspersonal, och kanske framför allt som barnsköterska, har länge 

inneburit, och innebär fortfarande till viss del, att omvårda och omhänderta små sjuka barn. 

Varför tar vi hand om andra? Inom evolutionsteori talar man om selektionstryck – eller 

naturligt urval – de individer som på grund av vissa egenskaper är särskilt lämpade för att 

överleva i en viss miljö ”väljs ut”. De får fortplanta sig och föra sina gener vidare, medan 

andra inte får det och ”väljs bort”. Däremot blir det mindre viktigt om en viss individ 

överlever. Det viktiga är om hans eller hennes gener förs vidare i kommande generationer. 

Barn behöver få förutsättningar för att själva kunna växa upp, fortplanta sig och dessutom ta 

hand om sina egna barn och föra släktet vidare. Människan är därför utrustad med genetiskt 

förberedda omvårdnadssystem som gör att hon uppfattar och reagerar på sitt spädbarns 

signaler på ett ändamålsenligt sätt. Människan är beroende av andra för sin överlevnad och 

därigenom är gruppens överlevnad avgörande för våra egna geners. Egenskaper som stödjer 

gruppens överlevnad kommer alltså också att ”värdesättas” (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 

Risholm Mothander, 2006). Det går därför att anta att de flesta människor känner ett behov av 

att ta hand om varandra, och tillfredsställelse när de lyckas med det. 

 

Varför behöver då människobarnet så mycket omvårdnad? Allteftersom människans 

intelligens har ökat under evolutionens gång har hon också fått större huvudomfång. När hon 

reste sig upp för att gå på två ben och på så sätt fick möjlighet att använda sina händer, 

utvecklades också hennes bäcken till mindre på ett annat sätt än hos närbesläktade arter. 

Resultatet av denna utveckling är att människan föds alltmer omogen. Hon måste därför 

fullgöra sin gestation utanför livmodern. Det här innebär att modern och det nyfödda barnet 

på sätt och vis fortfarande bör betraktas som en enhet (Bergman & Bergman, 2001). Läkaren 

Nils Bergman, förespråkare för den s.k. Kängurumetoden, (Kangaroo Mother Care, KMC) 

menar att det värsta som kan hända ett nyfött barn är att separeras från sin mor. 

Anknytningsprocessen påbörjas omedelbart efter födelseprocessen och varje intervention 

riskerar att störa den (Christenson et al. 1991, refererat i Bergman & Bergman, 2001). Barnet 

antas snabbt slå om från reproduction mode till defense mode. I det första fallet strävar barnet 

efter att växa och utvecklas och i det andra efter att överleva. När barnet separeras från sin 

mor stänger reproduction mode ner och defense mode tar över för att hjälpa barnet överleva 

tills det hittar sin mor igen. Detta får alltså negativa effekter på barnets utveckling (Bergman 

& Bergman, 2001).  

 

Enligt Kängurumetoden hör alltså barnet hemma i nära kroppskontakt med sin mor. Bergman 

ser inte prematuritet som en sjukdom. Istället är det ett prematurt byte av livsmiljö (habitat). 

Om närheten till barnets mor kan upprätthållas minskar stressen och barnet blir inte lika lätt 

sjukt. Detta har en rad fördelar. Barnet får fysiskt skydd, via amningen stärkt immunförsvar, 

neurologiskt skydd mot stress och bättre immunförsvar även senare i livet. Det har visat sig 

att modern automatiskt reglerar sin kroppstemperatur för att reglera barnets (thermal 

syncrony) och att detta sker bättre än när barnet ligger i kuvös. Syresättningen underlättas och 
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sömnen synkroniseras mellan mor och barn. Mödrar upplever också större närhet till sitt barn, 

och de känner sig starkare och mer kompetenta i att ta hand om det. Den som får ett 

prematurfött barn kan uppleva en känsla av förlust, av ofullständighet (se nedan). Denna 

känsla har visat sig vara lättare att bemästra med Kängurumetoden (Bergman, 2001). 

Christenson, Siles & Moreno (1992) har visat på en minskning av barnets gråt om det får vara 

i nära hudkontakt med sin mor. Fullgångna barn hade i nämnda studie också högre kropps- 

och hudtemperatur än barn som endast var inlindade i något. Hud-mot-hudkontakt visade sig 

också möjliggöra en snabbare metabolisk anpassning, och generera högre nivåer av 

blodglukos. Erlandsson, Dsilna, Fagerberg & Christensson (2007) fann även att fadern, trots 

att han inte kan amma, kan underlätta barnets pre-amningsbeteende (som utgörs av 

exempelvis sugrörelser) genom att hålla barnet hud-mot-hud då modern inte finns tillgänglig. 

 

Något särskilt sker hos en nybliven förälder. Ainsworth (1982, refererat i Broberg et al., 2006) 

menar att termen bindning bäst beskriver den emotionella upptagenhet som väcks hos en 

förälder kring det barn han eller hon väntar eller just har fått. Denna skiljer sig från den 

anknytning som barnet utvecklar gentemot föräldern, och som bygger på beroende. 

Bindningen innehåller tvärtom ett erbjudande om att fungera som anknytningsobjekt. Denna 

bindningsrelation inleds för föräldern när han eller hon upplever barnet som verkligt. Den 

skapas ur de emotionella engagemang som föräldern känner i att erbjuda omvårdnad till 

barnet (Broberg et al., 2006). Blehar, Lieberman och Salter Ainsworth (1977) menar att något 

som är centralt för kvaliteten på anknytningsrelationen är en känslig responsivitet inför 

barnets signaler. Nyckelvariabeln är interaktionen mellan flexibla modersresponser och 

barnets individuella karaktäristika, alltså inte moderns eller barnets beteende i absoluta 

termer. John Bowlby beskrev redan 1958 anknytning och beroende som besläktade, men 

samtidigt fundamentalt skilda fenomen. Det nyfödda barnet är fysiologiskt beroende av sin 

mor, oavsett de krafter som anknyter det till henne. Men det är dessutom anknutet till henne 

genom dynamiska krafter, även om det fysiologiskt kan hållas vid liv exempelvis på sjukhus. 

På detta sätt ämnar Bowlby klargöra att anknytning och losskoppling (detachment) är 

separata, egna, funktioner, som är oberoende av om barnet råkar vara beroende av objektet för 

att få sina fysiologiska behov tillfredsställda (Bowlby, 1958). 

 

Föräldrar i kris 

Barnpsykolog Margareta Brodén (2004) menar att det länge saknats psykologiska teorier som 

beskriver utvecklingen av relationer till det barn som fortfarande ligger i magen. Numera 

finns det teorier kring den prenatala bindningen och utvecklingen av en relation till det 

ofödda barnet. Föräldrar fantiserar spontant kring barnet de väntar. Fantasierna fyller 

funktionen av mental träning inför föräldraskapet, och resulterar i att en relation till barnet 

gradvis utvecklas. En viktig del av utvecklingsuppgiften under graviditeten är att få tillgång 

till känslor för barnet. Detta påverkar anknytningsrelationen till barnet både under 

graviditeten och efter förlossningen (Brodén, 2004). 

 

Föräldrar skapar alltså föreställningar och fantasier kring det barn de väntar. Det fantiserade 

barnet får bära föräldrarnas drömmar, och bär drag både från den blivande mamman och 

pappan. Det blir en slags arbetsmodell, och är en viktig del i att utveckla det psykologiska 

föräldraskapet. Fantasierna kan handla om barnets utseende, kön och egenskaper och de 

drömmar och planer de har för barnets framtid, och ger uttryck för föräldrarnas 

anknytningsbeteende. Vid tiden före förlossningen minskar dock fantasiflödet, och de 

föreställningar som finns är vagare och mindre detaljrika. En anledning till detta kan vara att 

kvinnan omedvetet skyddar sig från en alltför stor diskrepans mellan det fantiserade och det 
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verkliga barnet. Det här gör henne mer öppen efter förlossningen och gör det lättare för henne 

att se och möta det verkliga barnet, vilket också underlättar anknytningen (Brodén, 2004). 

 

Om barnet dock föds prematurt, i t.ex. sjunde graviditetsmånaden, är fantasierna om barnet 

som mest intensiva. Avståndet mellan den inre bilden av barnet och det sårbara, underviktiga 

verkliga barnet blir stort. Kvinnan har inte hunnit fullgöra den emotionella process som 

separationen innebär, och förlorar plötsligt sitt fantasibarn. Detta kan göra att det är svårt att 

ta till sig barnet, och i kombination med det trauma som en prematurfödsel innebär kan detta 

göra att hon blir deprimerad (Brodén, 2004).  

 

Joan Raphael-Leff är professor i psykoanalys vid University of Essex och har specialiserat sig 

på frågor om fortplantning och föräldraskap. Hon menar att det är skrämmande att föda ett 

barn för tidigt. Inget är som man förväntat sig. Plötsligt är graviditeten slut och förlossningen 

har påbörjats. Många frågor dyker upp hos mamman. Varför vill barnet lämna henne? Är det 

något viktigt som saknas, något hon inte kunnat nära barnet med? Är hon oförmögen att 

behålla goda saker, eller värdelös på att ta hand om dem? Har hon varit oförsiktig? Om hon 

inte kunnat ta hand om barnet i sin mage, hur ska hon då kunna göra det nu när det är ute? 

Vill barnet fly från något hemskt inne i henne? Har hon gjort något för att trigga en utdrivning 

av barnet? Är det samlag som startat sammandragningarna? Är barnet otåligt att träffa henne, 

eller är det hennes egen otålighet som gör att hon inte kunnat vänta på att träffa barnet? 

Kvinnan är psykologiskt oförberedd på att föda barnet. Kanske har hon kunnat förbereda sig i 

någon eller några dagar om hon fått medicinering för att försena födelsen. Men då barnet 

kommer dyker fler frågor upp. Kommer det överleva? Kommer det att bli normalt? (Raphael-

Leff, 2001). 

 

Barnet försvinner ofta snart iväg från föräldrarna efter förlossningen. Mamman och pappan 

kan uppleva skuldkänslor då de känner chock och motvilja mot det lilla prematurfödda 

barnet, som inte alls ser ut som de förväntat sig. I de fall då barnets överlevnad är osäker, 

händer det att föräldrarna hindrar sig själva från att börja älska barnet, för att skydda sig mot 

den eventuella förlust som komma skall. Särskilt mamman kan känna sig otillräcklig inför det 

som väntar henne. I ett tidigt skede, kan föräldrarna ha svårt att ens titta på sitt lilla barn, för 

att inte tala om att röra vid det. Skuldkänslor, skräck och rädsla kan driva dem från sjukhuset 

eller hålla dem fast i förlamning av oförmåga och utmattning. Många mammor och pappor är 

alltså i djup kris och behöver hjälp att anpassa sig till det ”limbo”-tillstånd de befinner sig i. 

Om de inte får hjälp att etablera ett kärleksfullt förhållande till barnet kommer många 

förvirrade föräldrar att söka sig bort från sjukhuset så fort de kan. Om de dock får hjälp av 

personalen, kan de våga bli involverade, genom att engagera sig i den vård av barnet som 

faktiskt gör att det växer och blir friskt (Raphael-Leff, 2001). Kvinnan behöver känna 

förståelse för sin besvikelse och hjälp att sörja. Om hon kan få detta, samt hjälp att skapa en 

plats för det verkliga barnet, kan anknytningsprocessen underlättas (Brodén, 2004). 

 

Raphael-Leff menar att mamman och pappan står inför en dubbel chock: inte bara har de 

blivit föräldrar i förtid utan har också ett sjukt barn att ta hand om. Föräldrarna måste få 

uttrycka sin oro och sätta ord på irrationella känslor av självanklagelse och förskräckelse över 

barnets sköra tillstånd. Många föräldrar är rädda att röra vid barnet, och hindrar, som nämnts, 

sig själva från att bli anknutet till det (Raphael-Leff, 2001). 

 

För att hantera denna stress kan defensiva strategier vara att lägga skulden på andra, både 

personal och varandra i föräldraparet. Det är då viktigt att personalen inte blir defensiva 

själva, utan strävar efter att känna igen dessa tecken på maladaptivt hanterande av denna kris, 
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och visar sympati och förståelse. Andra föräldrar kan verka oberörda av situationen. Att ha 

överdrivet positiva förhoppningar på barnets tillstånd kan tyda på förnekande. Kanske är man 

överdrivet upptagen med den tekniska utrustningen runt barnet. Detta kan vara ett desperat 

försök att knyta upp oron på kontrollen av utrustningen, eller att göra sig överdrivet upptagen 

av något annat än oron. Ilska kan ersätta sorg, och intagande av en ”martyr-position” kan i sin 

tur dölja ilska. Om det fanns problem i kärleksrelationen redan innan kan man börja anklaga 

varandra, lägga över skulden på personalen, eller agera ut smärtan genom somatiska symtom. 

Den stress som paret utsätts för kan avslöja dolda svagheter i relationen, eller – tvärtom – kan 

paret föras närmare varandra genom den gemensamma ansträngning de tvingas göra 

(Raphael-Leff, 2001). 

 

Brazelton & Cramer (1991) menar att ett fullgånget barn är ”programmerat” för att uppfylla 

föräldrarnas fantasier, och att belöna det tuffa arbete som graviditeten utgjort. Från allra första 

början är de aktiva i att forma sin mammas och pappas reaktion gentemot dem. Likadant är 

föräldrarna hungriga på att få respons av sitt nyfödda barn. Under graviditeten har de drömt 

om sitt barn, och behöver nu respons för att få kraft till det arbete som ligger framför dem. 

Barnets beteende möter föräldrarnas instinktiva responser att omhänderta det och skapar 

tillsammans den kraft som får anknytningsrelationen att växa (Brazelton & Cramer, 1991). 

Prematurfödda barn har inte hunnit utveckla förmågan att ge de responser som föräldrarna 

behöver. Ett prematurfött barn kan alltså inte ännu väcka föräldrarnas 

omhändertagandeinstinkter. Anknytningsrelationen får då svårare att komma igång. 

Föräldrarna behöver stöd i detta, samt i att tolka de mindre tydliga signaler som barnet ger när 

det t.ex. är hungrigt, trött eller kontaktsuget (Stjernqvist, 1999).  

 

Förändrad vård och nya utmaningar 

Karin Stjernqvist, leg. psykolog vid neonatalsektionen på Universitetssjukhuset i Lund, menar 

att vid sidan av den medicinska vården är personalens viktigaste arbetsuppgift i den moderna 

neonatalvården att skapa förutsättningar för en positiv anknytning och en nära kontakt mellan 

föräldrarna och barnet. Även om barnet är i behov av intensivvård för att överleva är det i 

första hand en familjemedlem, och föräldrarna de viktigaste personerna i barnets liv. 

Föräldrarnas roll inom sjukvården har förändrats. Nu bildar föräldrar och personal ett team 

som tillsammans strävar efter att hitta de bästa lösningarna för barnet och familjen. Detta 

kräver att föräldrarna är aktivt involverade i behandlingen. Vårdplaner och omvårdnadsmål 

formuleras tillsammans och kunskaper och erfarenheter från både föräldrar och vårdpersonal 

tas tillvara. Genom att personalen redan från barnets födelse uppmuntrar föräldrar till att vara 

delaktiga och följa barnets utveckling steg för steg, blir de flesta föräldrar mycket kompetenta 

i att tolka barnets signaler och behov. Det är dock alltid sjukvårdspersonalen som har det 

medicinska och omvårdnadsmässiga ansvaret. Det är en konst, som kräver stor medvetenhet 

om och trygghet i den egna yrkesrollen att som personal ta ett steg tillbaka, släppa fram 

föräldrarna, och låta dem utföra alla vårdhandlingar de behärskar (Stjernqvist, 1999).  

 

Det är av största vikt att varje familj behandlas individuellt. Sjukvårdspersonalen behöver 

leva sig in i familjens livssituation, värderingar, styrkor och svagheter samt relationen till och 

förväntningarna på det nyfödda barnet. De behöver ha en god empatisk förmåga och kunna 

härbärgera den smärta som föräldrarna ofta bär. Det gäller att vara uppmärksam på sina egna 

reaktioner gentemot barnet och familjen, och upprätthålla tydliga gränser mellan den 

professionella och den privata sfären. Kontinuerlig fortbildning och handledning är mycket 

viktig. Personalens roll idag är alltså förändrad jämfört med tidigare (Stjernqvist, 1999).  
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Med denna nya typ av vård ställs personalen inför nya utmaningar. Nu handlar det mer än 

tidigare om att stötta föräldrarna i att själva vårda sitt lilla sjuka barn. En tanke är att det är en 

svår balansgång att hjälpa ”lagom mycket”. Paralleller kan dras till det Vygotsky tar upp då 

han använder begreppen zone of proximal development och scaffolding. Han menar att det är 

viktigt att inte bara se till vad, i detta fall ett barn, klarar av själv, utan undersöka hur långt 

barnet kan nå när hon får lite hjälp på vägen (Crain 2005). Dessa tankegångar skulle även 

kunna appliceras på hur personalen ger stöd till föräldrar inom samvården. Begreppet zone of 

proximal development används för att beteckna den klyfta som finns mellan vad en individ 

kan göra själv och vad han eller hon kan göra tillsammans med någon som har mer kunskaper 

och färdigheter. Om personen i inledningsskedet får en hel del hjälp, men denna sedan 

minskas gradvis när han/hon börjar lära sig, fungerar stödet som en tillfällig 

”byggnadsställning”, ”scaffold”, som sedan tas ner när konstruktionen är färdig (Wood, 

1992). 

 

Raphael-Leff (2001) menar att personalen som arbetar i neonatalvården befinner sig i en 

mycket stressfylld situation. De har ett avgörande ansvar för mycket sköra spädbarns liv. De 

utsätts ständigt för tekniska ljud och en känslomässig anspänning och måste fatta snabba 

självständiga beslut i nödsituationer. De har varierande scheman och ansvarsområden. Det är 

personalbrist. Personalen har låg status och lön. De utsätts ofta för död och förlust. Personalen 

blir ofta utsatt för föräldrarnas ambivalenta känslor av ilska, avund, och rivalitet kring barnets 

vård blandat med hopp och idealisering, samtidigt som de upplever egen professionell 

hjälplöshet då de inte kan rädda alla barn. Dagligen utsätts de för moraliska och etiska 

dilemman kring när de ska understödja livet och när det är bäst att låta ett sjukt barn få dö. De 

måste acceptera att många av deras procedurer är smärtsamma och inkräktande på det lilla 

barnet de vårdar. De måste även acceptera att de barn som överlever lämnar dem då deras 

primära anknytning ska vara till föräldrarna (Raphael-Leff, 2001). 

 

En del personer som arbetar i neonatalvården försvarar sig mot de återkommande egna 

känslor väckta av bindning till barnet och förlust vid separation, genom att skapa 

schemaläggning och rutiner som hindrar dem från att skapa relationer med barnen. Precis som 

föräldrarna kan de ta till en rad försvarsmekanismer som ”losskoppling” (detachment), 

förnekande, undvikande, förskjutning, projektion, splitting och manisk reparation. För vissa 

kan en omnipotent drift att rädda de liv som ingen tror på, och en överidealiserad process att 

ta hand om skadade barn och göra dem friska, handla om omedvetna skuldkänslor och 

kompensation för destruktiva impulser (Raphael-Leff, 2001). Det har föreslagits att personal 

som arbetar under dessa stressfyllda förhållanden behöver: 

 

1. Tid och plats för tyst reflektion, i en miljö där handling ibland annars ersätter tanke.  

2. Regelbundet icke-hierarkiskt neutralt forum att uttrycka sin oro och frustration. 

3. En plats där de kan utforska sina observationer och uppmuntra uttryck för egna 

intuitiva känslor (Bender, 1988). 

 

Samvård 

På Danderyds sjukhus i Stockholm (DS) finns år 2010 två så kallade samvårdsavdelningar, 

avdelning 20 och 21. Neonatologen Thomas Brune, som har varit en av drivkrafterna bakom 

samvården på DS, menar att det strukturellt unika med samvården är att mammor och barn 

vårdas på samma avdelning. Vården planeras parallellt och samtidigt, vilket skapar en annan 

helhetssyn på mor och barn. Något annat som särskiljer samvården från andra vårdformer är 

att den tydliggör att föräldrarna från början har ett ansvar för sitt barn. Föräldrarna tillåts inte 

att i denna krissituation ta ett steg tillbaka från ansvaret. I samvården signaleras tydligt till 
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föräldrarna att det är de som ska sköta omvårdnaden, och att personalen står för den 

medicinska behandlingen. Det är viktigt att som personal vara särskilt aktiv i början, då 

många föräldrar är skuldtyngda och oroliga. Parallellt med den starka driften att vårda sitt 

barn finns det ofta samtidigt en vilja att backa och lämna ifrån sig ansvaret. Det finns mycket 

att vinna på att hjälpa föräldrarna att komma nära barnet, och på så sätt få dem att känna att 

de har verktyg att hjälpa det. Ju mer föräldrarna tillåts att backa, desto svårare är det att få in 

dem i föräldrarollen senare (Brune, 2010). 

 

På en konferens om samvård hösten 2010 redogjorde Lilliensköld, Brune och Envall för de 

viktigaste budskapen inom samvården. Det första är att minimera separation – att återförena 

föräldrarna med barnet så snart det är möjligt och undvika att separera dem om det inte är 

nödvändigt. Det andra budskapet är att stödja föräldrarnas självförtroende i föräldrarollen – 

det betonas för föräldrarna att barnet mår allra bäst hos dem. De bör få känslan av att vara 

behövda av sitt barn. Slutligen bör bindning och anknytning underlättas. Dessa barns liv 

börjar ofta med traumatiska förlossningar. Ofta upplever föräldrar en negativ start, och det är 

en utmaning för personalen att försöka vända upplevelsen till något positivt efter detta. Som 

personal är det viktigt att ta ett steg tillbaka och t.ex. låta pappan visa upp barnet för mamman 

när de möts igen efter förlossningen. På detta sätt får de växa i sina roller. De får ta ansvar 

och börjar redan här att se sig som de primära vårdnadshavarna. Föräldrarna bör inte få en 

passiv åskådarroll. De bjuds in att se eller delta i alla barnets interventioner (Lilliensköld et 

al., 2010). 

 

Personalen inom samvården bör stödja de friska processer som finns hos människan. Det är 

en ny utmaning att vårda sjuka mödrar på samma avdelning som deras barn. En ny roll är att 

coacha, stötta och guida, istället för att, som tidigare, själv göra. Det här kan stå i konflikt 

med det sätt på vilket man tidigare har varit van att vårda barn inom neonatalvården. 

Personalen måste ge föräldrar utrymme att vara sig själva, och se till deras individualitet. Det 

här betyder att de måste kunna släppa kontrollen. Ofta värderar sjukvårdspersonal just själva 

”görandet”, nu måste de tänka om kring detta. Det kräver stor skicklighet för att coacha någon 

annan, tillsammans med reflektionsförmåga och kompetens (Lilliensköld et al., 2010). 

 

Personalen måste visa föräldrarna att de har respekt för deras kunskap, och att de besitter 

kompetens som kan hjälpa personalen. Det är också viktigt att hjälpa föräldrar att uttrycka 

och verbalisera det de ser hos barnet, som ses som en aktiv kommunikatör. Föräldrarna får 

också stöd att hitta rutiner, vilket underlättar för dem när de lämnar avdelningen. Personalen 

kan behöva stötta föräldrarna att se till de egna behoven, så som att ta en promenad ibland. På 

detta sätt får de en paus och kan i längden må bättre (Lilliensköld et al., 2010). 

 

När en familj bor en längre tid på en neonatalavdelning sätts deras integritet på spel, under en 

period i deras liv som är särskilt svår. Man ser som personal dysfunktionella drag i familjer, 

som de inte bett om hjälp med. Personalen måste lära sig hantera detta, och vara medveten 

om denna insyn. Det är viktigt att visa respekt för familjens integritet och att ha förståelse för 

deras situation. De behöver fundera över vad som är relevant för barnets hälsa och hur de 

använder sig av informationen som de får. Exempelvis kan de se konflikter, som kan vara 

sundhetstecken och som inte behöver vara något som är skadligt för barnets framtida 

utveckling (Brune, 2010). 

 

Empirisk bakgrund kring NIDCAP 

I en svensk studie av Westrup, Kleberg, Wallin, Lagercrantz, Wikblad & Stjernqvist (1997) 

jämfördes barn som vårdats enligt NIDCAP med barn som fått standardvård avseende hälsa. 
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Två grupper av barn med en födelsevikt under 1500 g deltog, födda på Faluns sjukhus. 

Barnen i den ena gruppen (n=21) föddes före det att NIDCAP infördes på sjukhuset, år 1990, 

och de i den andra (n=21) efter införandet, år 1993. Resultaten visade ingen signifikant 

skillnad vad gällde dödlighet. Det gick inte heller att hitta några signifikanta skillnader vad 

gällde allvarligare blödningar. Det gick att se en tendens till minskat behov av respiratorhjälp 

(ventilatory assistance) bland de överlevande barnen i NIDCAP-gruppen, och flera andra 

studier stödjer detta (Als, Lawhon, Brown, Gibes, Duffy, McAnulty et al., 1986; Fleisher et 

al., 1995). Efter att ha korrigerat för sociala faktorer som faderns utbildningsnivå, var barnets 

ålder vid utskrivning signifikant lägre i NIDCAP-gruppen än i den grupp som fick 

standardvård (38,2 veckor jämfört med 40,3 veckor). Man fann också bl.a. tecken att så kallad 

tidig intervention (NIDCAP) ger större positiva effekter för barn som föds in i socialt utsatta 

familjer. 

 

I en studie av Kleberg et al. (2007) som undersökte mödrars upplevelser av NIDCAP jämfört 

med standardvård, skattade mödrar i NIDCAP-gruppen (n=10) signifikant högre på känslan 

av närhet mellan sig och sina barn jämfört med mödrar i standardvårdgruppen (n=10). Det 

fanns ingen uppenbar skillnad mellan grupperna gällande mödrarnas upplevelse av sin 

förmåga att tolka barnets behov och signaler eller av sin roll som mamma. Mödrarna i 

NIDCAP-gruppen visade även en signifikant högre nivå av oro än de andra mödrarna. Det 

faktum att mödrarna i NIDCAP-gruppen upplevde sig vara närmare sina barn kan ha 

inneburit att de hade avancerat längre i sitt emotionella band till barnen och därför också 

upplevde mer oro för dem. Dessa mödrar upplevde dessutom mer ögonkontakt med sina barn, 

och verkade också uppleva sig få mer stöd från personalen i att ta över vården av barnen än 

vad de andra mödrarna gjorde (Kleberg et al., 2007). 

 

En holländsk studie av van der Pal, Maguire, Le Cessie, Veen, Maarten Wit, Wahlter et al. 

(2007) om åsikter kring NIDCAP bland sjukvårdspersonal visade på generellt positiva 

attityder gällande implementeringen av NIDCAP på två neonatalvårdsenheter. Personalen 

upplevde fördelar med NIDCAP speciellt gällande barnets välbefinnande. Dock upplevdes 

påverkan på arbetsförhållandena som neutral eller ibland till och med negativ. I en studie av 

Heermann och Wilson (refererat i van der Pal et al., 2007) rapporterade sjuksköterskor 

positiva erfarenheter p.g.a. föräldrarnas ökande engagemang och förmåga att delta i vården. 

Även känslor av hämning (intimidation) och kontrollförlust upplevdes (van der Pal et al., 

2007). 

 

I studien av Westrup et al. (1997) undersöktes även hur personalen reagerade vid införandet 

av NIDCAP-vård. 95 % av personalen på neonatalavdelningen på Faluns sjukhus deltog i 

enkätstudien. De ansåg både att föräldrarnas deltagande i vården hade ökat och att barnens 

välbefinnande hade påverkats positivt. Personalen, som trivdes bättre med att arbeta på det 

nya sättet, var positiva inom alla områden utom ett: den sänkta belysningen uppfattades som 

en liten försämring.  

 

NIDCAP har alltså visat sig ha en rad fördelar, både vad gäller barnets behov av 

respiratorhjälp och dess vårdtid (Westrup et al., 1997), mödrars upplevelser (Kleberg et al., 

2007), samt personalens attityder (van der Pal et al., 2007, Westrup et al., 1997). 

 

Empirisk bakgrund kring samvård 

Det finns i dagsläget en hel del forskning gjord kring NIDCAP (bl.a. Westrup et al., 1997, 

Kleberg et al., 2007, samt van der Pal et al., 2007). Dock finns det inte lika mycket kring 

samvård, vari NIDCAP endast utgör en del. En randomiserad, kontrollerad svensk studie 
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kring samvård utfördes på Sachsska Barnsjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i 

Stockholm. 366 barn födda före vecka 37 randomiserades till standardvård (n=182) eller 

samvård (n=183). Studien visade att den totala längden på sjukhusvistelsen kunde förkortas 

med i snitt 5,3 dagar när föräldrar, i samvårdsbetingelsen, kunde bo tillsammans med sitt barn 

under hela sjukhusvistelsen (i genomsnitt 27,4 dagar jämfört med 32,8 dagar). Skillnaden var 

huvudsakligen relaterad till längden på intensivvården. En reducerad risk för medelsvår till 

svår lungsjukdom, bronchopulmonary dysplasia, visade sig också, men författarna drog 

slutsatsen att detta behöver undersökas ytterligare (Örtenstrand, Westrup, Berggren Broström, 

Sarman, Åkerström, Brune et al., 2010). 

 

Att göra ett val 

Samvårdsavdelning 21 på DS öppnades år 2003. Samtidigt fanns avdelning 20 kvar, som 

erbjöd konventionell vård. Sex år senare, år 2009 omvandlades även denna till en 

samvårdsavdelning. När samvårdsavdelning 21 öppnade år 2003 ställdes personalen på 

avdelning 20 inför ett val. De kunde söka sig till avdelning 21 eller välja att stanna kvar. 

Personal sökte även utifrån till avdelning 21 (Brune 2010). Vad händer då efter att man gjort 

ett val? 

 

Enligt kognitiv dissonansteori söker människan harmoni vad gäller hennes attityder, 

övertygelser och beteende. Hon vill minska den spänning som uppkommer då inkonsekvens, 

dissonans finns mellan dessa element. Hon kan försöka ändra en eller flera av de kognitioner 

som inte passar in, hitta mer bevis för att stärka en av dem, eller försöka oskadliggöra källan 

till någon av kognitionerna, genom att förlöjliga eller nedvärdera den. Ju större dissonansen 

är, desto större blir också försöken att reducera den, och upprätthålla harmonin (Festinger, 

1957). 

 

Kognitiv dissonans uppstår då två kognitioner har olika beteendeimplikationer. Detta kan t.ex. 

ske då någon har fattat ett beslut mellan olika alternativ. De negativa aspekterna av det valda 

alternativet är inkompatibla med det faktum att man valde det. De positiva aspekterna av det 

man inte valde, å andra sidan, är inkompatibla med det faktum att man just inte valde det 

alternativet. Dissonansen fungerar som en negativ drift, och ju större den är, desto mer vill vi 

handla för att reducera den. För att reducera kognitiv dissonans efter att man fattat ett beslut 

kan man selektivt söka sådan information som stämmer överens med beslutet man fattat, och 

undvika sådan som motsäger det (Festinger, 1957). En typ av kognitiv dissonans kallas 

rättfärdigande av ansträngning (effort justification) Det alternativ som väljs kommer i 

efterhand att värderas mer positivt, det som inte väljs kommer att värderas mer negativt, eller 

både och. När man har gjort en ansträngning vill man inte att den ska ha varit förgäves.  

(Hogg & Vaughan, 2005). Det finns andra aspekter på beslutsfattande. Frey (1986) menar att 

man fortsätter söka efter relevant information rörande ett beslut även efter att man fattat det, 

och väger alternativ och deras fördelar och nackdelar mot varandra. Man kan anta att dessa 

mekanismer blir verksamma exempelvis då man som sjukvårdspersonal väljer att arbeta med 

antingen samvård eller konventionell neonatalvård. 

 

Inom socialpsykologin förekommer begreppet intergruppsbeteende (intergroup behaviour). 

Med detta menas beteende som innebär interaktion mellan en eller flera representanter för två 

eller flera sociala grupper. Man menar också att människan har en social identitet, dvs. den 

del av hennes självbild som har sitt ursprung i den grupp hon tillhör. Kopplat till detta 

begrepp är favorisering av ingruppen (ingroup favouritism), då hon favoriserar medlemmar 

av den grupp hon själv tillhör framför andra. Intergruppsdifferentiering (intergroup 

differentiation) är beteende som betonar skillnaderna mellan ens egen grupp och andras 
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(Hogg & Vaughan, 2005). Med dessa begrepp blir det lättare att förstå fenomen som 

fördomar, etnocentrism och rasism, men också mer vardagliga skeenden som problem i 

relationer mellan olika arbetsgrupper. Antagligen är de också relevanta i kontexten för denna 

studie, där två arbetsgrupper existerat sida vid sida, med olika arbetsmetoder. 

 

Organisatorisk förändring 

En förändring håller på att ske inom neonatalvården, där konventionell vård ersätts av den 

nya samvården i allt större utsträckning. Vad innebär då organisatorisk förändring, och hur 

kan man förvänta sig att personal reagerar inför den? Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) kan 

organisatorisk förändring handla om olika förhållanden. En organisation kan hitta nya sätt att 

utföra redan existerande uppgifter genom förändring av uppgift, teknik och/eller mål och 

strategi. Organisationens struktur kan förändras, d.v.s. hur arbetsuppgifter samordnas och 

delas ut, vilken typ av kontroll och styrning som används eller vilken typ av belöningssystem 

som förekommer. Och slutligen kan organisationens kultur förändras, alltså dess antaganden, 

värderingar och normer. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar också att motstånd mot 

förändring är en rationell reaktion från både grupper och individer. Några av de orsaker som 

de tar upp till att motstånd mot förändring ofta uppstår, är:  

 

1. Fruktan för det okända. Människan föredrar det bekanta, det hon redan känner till. 

2. Brott mot ett psykologiskt kontrakt – den uppsättning av oskrivna förväntningar som 

finns mellan olika parter i en organisation. Om dessa oskrivna förväntningar bryts kan 

hon känna sig lurad. 

3. Förlust av identitet. Hon har identifierat sig med det hon har sysslat med på arbetet, 

och därigenom skapat en speciell mening med detta. Detta fasta meningsmönster bryts 

efter att det har upparbetats över lång tid. En del av den egna identiteten upplevs som 

förlorad när organisationen förändras.  

4. Ändrade maktförhållanden. Hon kan motsätta sig förändring därför att möjligheten till 

inflytande minskar.  

5. Krav på nyinvesteringar. Den enskilda individen kan ställas inför krav på ny kunskap 

och kompetens. Den specifika kompetens som hon arbetat upp inom sin befattning 

kan plötsligt vara till mindre nytta om jobbet förändras. Hon kan bli tvungen att helt 

omvärdera den kunskap hon har, vilket kan vara tungt.  

 

Westrup et al. (2002) menar att en introduktion av NIDCAP kräver engagemang från alla 

avdelningens enheter. Modellen kräver en flexibel hållning då man kontinuerligt ska bedöma 

barnets fysiologiska och beteendemässiga behov. Dessutom kräver den en flexibel 

organisation, som låter en anpassa omvårdnaden efter dessa behov. NIDCAP förutsätter en 

hög grad av koordination i vården, som går över befattningar och arbetsskift. Omvårdnaden är 

mer processorienterad än som ofta tidigare, procedurorienterad. Vidare menar Westrup et al. 

(2002) att för en lyckad implementering av NIDCAP ska fås till stånd behöver ofta 

sjukvårdspersonalen förändra sitt sätt att tänka på och relatera till patienten, och arbetet 

behöver bli mindre uppgiftsorienterat och mer relationsorienterat. Detta kan ofta vara en stor 

utmaning. I introduktionsfasen finns en risk för konflikter, då vissa i personalen, samt vissa 

föräldrar, har lättare att ta till sig de idéer som kommer med den nya vårdformen än andra. 

Olikheter i vårdfilosofi blir snabbt tydliga, och det är viktigt att dessa tas upp på ett 

respektfullt sätt. Både mognad och mod krävs från både personalens och ledningens sida. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Människan har ett genetiskt förprogrammerat beteendesystem för omvårdnad, och behovet att 

ta hand om andra har förts vidare genom evolutionen. (Broberg et al., 2006). Detta gäller 

sjukvårdspersonal liksom alla andra. Med den växande kunskap som finns om att barnet mår 

bäst hos sina föräldrar, uppstår oundvikligen en konflikt för den personal som är särskilt 

utbildad i just denna slags vård. Det är en konst att ta ett steg tillbaka och låta föräldrar själva 

vårda sitt barn (Stjernqvist, 1999), kanske särskilt om man har en lång yrkeserfarenhet av 

något annat. 

 

Föregående teorigenomgång har ämnat tydliggöra den kris som föräldrar till prematurfödda 

och/eller sjuka nyfödda barn antas befinna sig i, och hur det inte är en helt lätt uppgift för 

personalen inom samvården att lyckas stötta dem på rätt sätt (Raphael-Leff, 2001, 

Lilliensköld et al., 2010). Motstånd mot förändringar är en rationell reaktion (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Därför går det att anta att det vore naturligt om övergången till samvård 

möttes med blandade känslor. 

 

Det övergripande syftet med denna studie var att explorativt undersöka hur barnsköterskor 

upplever att det är att arbeta med samvård.  

Frågeställning: Hur upplever barnsköterskor som arbetar med samvård det fokusskifte som 

ägt rum – att tidigare ha fokuserat huvudsakligen på barnets omvårdnad och nu ha ett ökat 

fokus på att stötta föräldrarna till barnet? 

 

  

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagande i studien var sex kvinnliga barnsköterskor som alla var anställda på någon av de 

två samvårdsavdelningarna på DS, avdelning 20 och 21. Ursprungligen var strävan att få sju 

till tio deltagare, och allra minst fem. Endast personer som hade erfarenhet av att arbeta med 

båda formerna av neonatalvård – konventionell vård och samvård – tillfrågades att delta i en 

intervju, samt både dag- och nattpersonal. Avdelningsansvarig läkare Thomas Brune 

tillfrågade de i personalen han träffade på. En svaghet med detta förfarande var att urvalet 

blev selektivt. Styrkan bedömdes dock vara att deltagarna skulle vara mer benägna att delta 

om de visste att deras överordnade givit sitt medgivande. 

 

Deltagarnas samlade erfarenheter av arbete inom neonatalvården sträckte sig från 1970-talets 

”traditionella” form av vård fram till idag med samvård. Erfarenheter av arbete på BB, 

barnklinik och annan barnsjukvård fanns också, samt annat arbete med barn utanför 

sjukvården. 

 

Innan rekryteringen av deltagare påbörjades presenterade jag mig och studiens syfte inför 

personalen på en arbetsplatsträff. En skriftlig information om studiens syfte tillhandahölls 

sedan, samt kring hur den inhämtade informationen skulle komma att användas (se bilaga 1). 

Denna information distribuerades av Brune. Deltagarna fick sedan kontakta mig själva, via e-

post eller telefon. Deltagarnas frivillighet garanterades på detta sätt, då man kan anta att de 

hade upplevt större press att tacka ja om jag hade kontaktat dem själv. I den skriftliga 

informationen samt under själva intervjun erbjöds deltagarna att läsa igenom den del av 

texten som skulle komma att författas med utgångspunkt i den intervju han/hon deltagit i. 

Detta för att personen ifråga skulle ha möjlighet att kommentera huruvida jag uppfattat 
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honom/henne rätt, samt att korrigera eventuella missförstånd. Detta också för att säkra 

validiteten i mina tolkningar. Denna kommunikation skedde via e-post. 

 

För att berika helhetsbilden gavs en kommentar till utvecklingen som skett på DS via en 

intervju med Brune.  Brune har varit en av de drivande krafterna bakom samvården på DS. 

Han har varit ansvarig framförallt för avdelning 21, men är nu ansvarig läkare på avdelning 

20. Brune hade inte tillgång till barnsköterskornas svar, och hans kommentar gällde 

följaktligen inte det övriga resultatet, utan var avsedd att just berika och komplettera 

helhetsbilden. Han gavs liksom de övriga deltagarna möjlighet att läsa igenom och korrigera 

den text jag skrivit utifrån hans intervju. Eftersom intervjuerna gällde yrkesroller och inte 

personliga förhållanden ansågs inte en etikprövning vara nödvändig. 

 

Apparatur och material 

Intervjuerna spelades in med digital ljudbandspelare, Zoom Handy Recorder H2.  

 

Datainsamling 

Innan datainsamlingen påbörjades auskulterade jag på en motsvarande samvårdsavdelning på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (KS). Detta för att få större inblick i verksamheten 

samt få idéer och kunna identifiera frågeområden inför den intervjuguide jag sedan 

formulerade. Skälet till att auskultationen inte skedde på DS var att undvika 

sammanblandning av intryck från auskultationen med datainsamlingen. 

 

Datainsamlingen utfördes av mig, anpassat till när deltagaren hade tid, på hennes arbetsplats. 

En intervjuguide utformades i samråd med Brune och handledare med utgångspunkt i 

frågeställningen och relevant litteratur (bilaga 2). Eftersom intervjuguiden är nyutvecklad 

kunde dess reliabilitet och validitet inte fastslås, men då den grundade sig i både auskultation 

och litteraturgenomgång bedömde jag frågorna som adekvata. 

 

Deltagaren fick först en muntlig introduktion till intervjuns syfte och ramar. Frågorna ur 

intervjuguiden ställdes sedan på ett så öppet och förutsättningslöst sätt som möjligt. Svar 

följdes upp och fördjupades. Deltagaren fick slutligen chans att göra tillägg om det var något 

hon inte tyckte sig ha fått förmedla.  

 

Intervjun med Brune skedde mer fritt, jämfört med de med barnsköterskorna. Frågor 

plockades ur intervjuguiden, men vissa lades också till. Dessa frågor har skrivits ner samlade 

i efterhand (se bilaga 3). 

 

Analys 

En transkription av intervjuerna bedömdes vara alltför tidskrävande, samt generera alltför 

stora textmängder. Att istället använda följande förfarande ansågs ge en tydligare minnesbild 

för mig som forskare, samt underlätta min förståelse. Analysen som beskrivs nedan gjordes 

grundligt och bedömdes generera en lika verklig som sann bild. De inspelade intervjuerna 

lyssnades igenom upprepade gånger. Alla citat som ansågs ge uttryck för en tanke, affekt eller 

åsikt, och som även anknöt till studiens frågeställning, antecknades för hand. Olika färger 

användes för att särskilja de olika intervjuerna. Efter att alla intervjuer gåtts igenom klipptes 

citaten isär och sorterades i grupper. Försök gjordes att se samband så förutsättningslöst som 

möjligt. Anteckningar gjordes av ord och fraser som verkade vara på något sätt gemensamma 

eller beskrivande för citaten i varje grupp. Citat flyttades om allteftersom. Slutligen växte 

teman fram, som organiserades hierarkiskt med huvudteman och underteman. Därefter 

genomfördes ytterligare en genomlyssning av alla intervjuer, för att hitta sådant som kanske 
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tidigare fallit bort. På detta sätt kunde även de teman som nu redan fanns berikas med fler 

citat.  

 

Alla citat gicks sedan igenom ytterligare en gång, och märktes med det nummer som tilldelats 

varje tema. Samma citat kunde falla under flera teman, och ”dubbelkodades” då. Flera 

koder/markörer kunde alltså antecknas på en citatlapp. Därefter placerades det citatet i den 

grupp som inföll först i numerisk ordning. D.v.s. om ett citat fick markörerna 1.3. samt 2.4. 

placerades det i grupp 1.3. När resultatet för tema 1.3. nedskrivits med utgångspunkt i citaten 

flyttades citatlappen vidare till nästa tema vars markör det bar, i detta fall från 1.3. till 2.4. 

Detta för att inte råka gå miste om någon citatlapp. Utifrån citaten gjordes försök att 

formulera så rika beskrivningar som möjligt av varje tema. 

 

Intervjun med Brune ingick inte i den tematiska analysen. Istället beskrevs referat ur den, vad 

gäller de åsikter och attityder som presenterades, och strävan var att väga samman detta med 

resultatet av den tematiska analysen. Visst material ur intervjun, som ansågs mer objektivt 

beskriva skeenden kring samvården, har använts som en källa i föregående text i teoridelen. 

 

Liksom i andra kvalitativa studier gällde generaliserbarheten de kvaliteter som uppkom i 

datainsamlingen. Studien var inte avsedd som en ansats till att generalisera till alla 

barnsköterskor el. dyl. Genom s.k. analytisk generalisering har jag ämnat skapa ett underlag 

för mig själv som forskare och för läsaren att utifrån en välöverlagd bedömning kunna skapa 

vägledning om resultatens användbarhet i andra situationer. Generaliserbarheten bygger på en 

analys av likheter och skillnader mellan denna kontext och andra (Kvale, 1997).  

 

 

Resultat 

 

        Tematisk analys av intervjuerna med barnsköterskorna 

Totalt framkom tre huvudteman, 1. Samvård som en ny arbetskontext, 2. Samvård som en 

process, samt 3. Samvård som vård av en familj. De två första bestod av två hierarkiska 

nivåer, och hade fem underteman var (numrerade 1.1.– 1.5, respektive 2.1.– 2.5). Det tredje 

huvudtemat hade fyra underteman (3.1.– 3.4.), som vardera hade två (3.1.1.– 3.1.2.), fyra 

(3.2.1.– 3.2.4.), två (3.3.1.– 3.3.2.) samt två (3.4.1.– 3.4.2.) underteman. Detta sista 

huvudtema var alltså uppdelat i tre hierarkiska nivåer. Nedan visas en översikt. 

 

1. Samvård som en ny arbetskontext 

1.1. Ökad arbetsbelastning. 

1.2. Minskad överblick. 

1.3. Förändrad ansvarsfördelning inom personalgruppen. 

1.4. Ny yrkeskategori och patientgrupp. 

1.5. Känslouttryck kring arbetet som helhet. 

  

2. Samvård som en process  

2.1. Hur det var förr. 

2.2. Mindset. 

2.3. Förändringsprocess. 

2.4. Diskrepans inom personalgruppen. 

2.5. Målbild. 
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3. Samvård som vård av en familj. 

3.1. Barnsköterskans roll i förhållande till föräldrarna. 

3.1.1. Att ha ”händerna på ryggen”. 

3.1.2. Att stötta. 

 

3.2. Konsekvenser för barnsköterskan av arbetet med föräldrarna  

3.2.1. Att samarbeta. 

3.2.2. Att bli iakttagen. 

3.2.3. Att iaktta. 

3.2.4. Känslor av tillfredsställelse. 

 

3.3. Barnsköterskans roll i förhållande till barnet 

3.3.1. Vad man kan ge barnet. 

3.3.2. Att vara barnets röst. 

 

3.4. Konsekvenser för barnsköterskan av arbetet med barnet 

3.4.1. Närhet/distans till barnet. 

3.4.2. Känslouttryck kring sjuka och prematurfödda barn. 

 

Varje tema kommer nu att beskrivas så utförligt som möjligt för att ge en bild av det narrativ 

som givit upphov till det. Citat kommer endast att användas då det anses svårt att ge uttryck 

för samma utsaga på annat sätt. Uttrycket ”man” i följande text syftar på ett slags kollektivt 

narrativ med utgångspunkt i deltagarnas individuella berättelser. Kvaliteten som beskrivs 

existerar, utan att för den skull komma nödvändigtvis ifrån en, eller ifrån flera deltagares, 

upplevelser. 

 

1. Samvård som en ny arbetskontext 

Detta huvudtema berör de praktiska omständigheterna kring arbetet, och hur detta har 

förändrats jämfört med tidigare. Det handlar om det vardagliga arbetet, men också hur man 

ser på arbetet som helhet. 

 

1.1.  Ökad arbetsbelastning. 

Detta tema berör hur arbetsuppgifterna i och med övergången till samvård har ökat, men inte 

personalstyrkan. Detta leder till att man saknar tid, vilket både påverkar personalen, föräldrar 

och barn negativt. Man menar att, trots att man skulle kunna tro att det behövs mindre 

personal för samvård eftersom föräldrarna själva vårdar barnen, i själva verket förhåller sig på 

rakt motsatt sätt.  

 

Mer lugn och mindre stress efterfrågas. Många arbetsuppgifter har tillkommit när två vuxna 

människor bor på avdelningen tillsammans med varje barn. Det känns tråkigt att bygga upp 

en fin verksamhet och sedan inte kunna utnyttja den på bästa sätt p.g.a. personalbristen. 

Parallellt med detta finns det uttryck för att man uppskattar att man nu som barnsköterska har 

fler arbetsuppgifter än förut. 

 

Man menar att föräldrarna behöver mycket stöd, och nästan blir lite bortglömda inne på 

familjerummen. Det finns uttryck för att man tror att föräldrarna paradoxalt nog kände sig 

säkrare i sin roll förr, när de satt tillsammans med personalen i lätt-salarna och pratade många 



18 

 

 

 

timmar om dagen.
3
 Nu är föräldrarna mer för sig själva inne på familjerummen. Dock tänker 

man att föräldrarna har bättre kontakt med sina barn idag. 

 

När avdelningen behöver ta emot nya BB-barn kan det hända att barn får lämna 

intensivvårdssalen för tidigt idag. Vissa barn är för instabila för att vara på familjerum, vilket 

gör att personalen måste springa dit hela tiden när barnets värden blir kritiska och dess larm 

aktiveras. 

 

Detta gör att man inte hinner ge varje familj all den hjälp och stöd som man kanske skulle 

vilja. Ibland är man tvungen att ursäkta sig och gå ut från ett rum innan man är färdig. I andra 

fall mår någon familj extra dåligt och man hinner då inte med andra. När det blir rörigt på 

detta sätt känner man sig inte nöjd med sin egen insats. I motsats till detta känner man sig 

nöjd och tillfreds med sitt arbete när man just har tid att stötta en familj på rätt sätt. 

 

1.2 Minskad överblick. 

I detta tema beskrivs hur man nu upplever sig ha minskad överblick över barnen jämfört med 

tidigare. I den konventionella formen av neonatalvård satt en barnsköterska med tre eller fyra  

s.k. ”utebarn” i en lätt-sal. Nu vårdas dessa barn inne hos föräldrarna, och man måste 

därigenom släppa på kontrollen, och lita på att det fungerar trots att man inte ser barnen hela 

tiden. Denna minskade överblick upplevs som en svårighet, trots den sladdlösa 

övervakningsmetod man använder. 

 

1.3 Förändrad ansvarsfördelning inom personalgruppen. 

Här beskrivs hur man som barnsköterska till följd av de nya rutinerna å ena sidan har fått 

minskat ansvar i förhållande till andra yrkeskategorier. Exempelvis ska vissa provtagningar 

och medicinhanteringar som barnsköterskor tidigare utförde nu endast utföras av 

sjuksköterskor, och uttryck finns för att man känner sig nedgraderad. 

 

”Nä, det är ju lite tråkigt, tycker jag, att [...] man är nedgraderad, så. För mig 

veterligt så hände det aldrig någonting på den tiden, nä.” 

 

Å andra sidan uttrycker man också att det fokus man tidigare hade på barnet nu har 

förändrats. Men man väljer att se det som att två personer, föräldrarna, har tillkommit, och att 

man nu har fokus på tre istället för en. Andra ansvarsområden har också tillkommit. Nu pratar 

man mycket med föräldrarna, både dag och natt, vilket det främst var läkarna som gjorde 

tidigare. På detta sätt har ansvarsfördelningen förändrats. 

 

1.4 Ny yrkeskategori och patientgrupp. 

Detta tema berör hur barnmorskor nu är en del av arbetsteamet, samtidigt som sjuka mödrar 

vårdas på avdelningen som en ny patientgrupp. Man uttrycker hur förändringen mot samvård 

har skett gradvis under flera år, och att den största skillnaden sedan den konkreta övergången 

egentligen är just mammorna.  

 

Hur det är att arbeta tillsammans med barnmorskor varierar. Ibland kan man som 

barnsköterska backa lite om en barnmorska gärna vill gå in och ta över arbetet med 

familjerna. Dock ser man det inte som något stort problem. 

 

                                                 
3
 Kommentar: 3-4 stabila barn vårdades tidigare i en s.k. lätt-sal, med en barnsköterska som såg till dem. Dessa 

barn vårdas numera i familjerummen. 
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Att ta hand om sjuka mödrar är ovant för vissa, andra har erfarenhet av detta från tidigare 

arbeten. Det förekommer känslor kring att man inte valde detta yrke för att man ville arbeta 

med sjuka mammor. Nu ingår det i arbetsuppgifterna, och det finner man sig i, men man hade 

kunnat klara sig utan det också. Andra affekter berör att det är en inlärningsprocess som tar 

lite tid. 

 

1.5 Känslouttryck kring arbetet som helhet. 

Här beskrivs hur man känner inför att gå till arbetet. Uttryck förekommer kring att man 

verkligen trivs, och tycker att det är mycket roligt att gå till jobbet. Man känner sig nöjd med 

sin egen insats allra oftast, och särskilt när man lyckas stötta en familj på rätt sätt. Man 

brinner för samvård. Man poängterar en stor tillfredsställelse med att arbeta på detta sätt, 

jämfört med hur det var tidigare. 

 

Det beskrivs också hur man trivs med arbetet som sådant, men mindre med hur det ser ut på 

en organisatorisk nivå. Man saknar personal och tycker att logistiken ibland brister. 

 

2. Samvård som en process 

Detta andra huvudtema berör hur samvård växer fram, både kronologiskt ur ett 

organisatoriskt perspektiv, och inom individens tankemodell och praktiska implementering. 

 

2.1. Hur det var förr. 

Detta tema berör hur man nu ser tillbaka på, och tänker kring, hur neonatalvården såg ut 

tidigare. Narrativen rör sig ända från 70-talet fram till hur det såg ut för bara några år sedan. 

 

Man kan beskriva miljön, så som den såg ut för många år sedan, som ”föräldrafri”. Då såg 

personalen aldrig till föräldrarna, annat än att det stod utpumpad mjölk i ett kylskåp. På sätt 

och vis var det som att föräldrarna lämnade bort sitt barn direkt efter födseln. Som 

barnsköterska upplevde man nästan att man kände barnet mer än vad föräldrarna gjorde. Man 

beskriver vården som mer av löpande-band-principen. Personalen skötte barnen och 

föräldrarna om och hälsade på sina barn. Mammorna fick gå emellan BB och 

neonatalavdelningen. Man såg barnen också mer som ”Landstingets barn”. Självupplevda 

erättelser finns om att personalen ibland t.o.m. gav barnen namn, som stod på kuvösen när 

föräldrarna kom. Föräldrarna stod lite bakom och tittade på, medan barnsköterskan skötte 

barnet. Man beskriver också hur det satt ”gräsliga” lampor i taket som lyste barnen i ögonen. 

Barnen fick ligga utsträckta på rygg utan något stöd runt kroppen. På det hela taget tycker 

man att det är milsvid skillnad jämfört med hur det är nu. 

 

Man tycker att det är hemskt, urmodigt och antikt, när man ser tillbaka på det. Man ser det 

som förskräckligt och skrämmande att behöva lämna ett barn som just legat i magen, och 

uttrycker hur man aldrig hade kunnat göra så själv. 

 

Förutom de affekter av avsky som finns kring hur det såg ut inom neonatalvården för många 

år sedan, framkommer också åsikten om att det hade en viss charm. Nu har man inte samma 

närhet till barnen längre. Man kunde se det som en rolig tid på sätt och vis, för det var så det 

var då.  

 

Förändringen till samvård har skett gradvis. Under senare år har föräldrarna fått större och 

större möjligheter att bo på avdelningen, och vården har alltmer anpassats efter barnets 

utvecklingsnivå.  
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Ytterligare andra affekter handlar om att vilja leva i nuet. Man ser det mer ur ett rationellt 

perspektiv, såhär gör man nu, och sådär gjorde man då. Det finns tankar kring att det är som 

med allt annat i samhället, ny vetenskap och nya rön kommer hela tiden, och detta får man 

följa med i. 

 

2.2. ”Mindset”. 

Detta tema berör hur man ser på barnet och familjen på en mer abstraherad nivå, vilken 

”mindset”, tankemodell eller inställning, man har och upplever sig ha haft tidigare. 

 

Narrativen handlar om hur man arbetat med tankegångar kring samvård nära till hands hela 

tiden men att det först nu, äntligen, blivit verklighet. Man har länge efterfrågat ett större fokus 

på anknytningen mellan barn och föräldrar, och en större delaktighet. Uttrycken sträcker sig 

från mer uttalade tankar om anknytning till mer konkreta föreställningar om att föräldrar och 

barn ska få vara tillsammans. Som exempel kan nämnas att man även tidigare har velat ringa 

dit mammor som då vårdades på andra avdelningar, och ofta även gjort det, när barnet velat 

amma. Man upplever inte att man egentligen ”tänkt om” särskilt mycket, utan såg dessa 

tankegångar som självklara redan innan. Andra utsagor berör att man varit mentalt förberedd 

på en förändring men att det var svårare att ställa om i praktiken.  

 

2.3. Förändringsprocess. 

Detta tema åsyftar övergången till samvård både organisatoriskt och inom individen. En 

skillnad finns mellan avdelningarna. Bilden av övergången på avdelning 20 skiljer sig 

markant från bilden man får av övergången på avdelning 21.  

 

Övergången för avdelning 21, som skedde först, beskrivs som försiktig och lugn. Det var inte 

fullbelagt direkt, och man hade relativt lite att göra till en början. Det upplevdes ändå bitvis 

som svårt att få ihop teamarbetet och arbetssättet kring familjerna i början. Det tog ett tag 

innan arbetet började fungera som det skulle. Övergången för avdelning 20 beskrivs som mer 

rörig och problematisk. Man upplevde att planeringen var bristande och att det saknades 

förankring hos personalen. Man fick mycket att göra på en gång, och upplevde inte att man 

hade tid att arbeta ihop sig. Andra narrativ beskriver hur föräldrar hade haft möjlighet att bo 

på avdelningen i viss utsträckning redan före övergången, och att den egentliga skillnaden 

främst gällde de sjuka mammor som nu tillkom. Personalbristen och överbeläggningarna 

nämns som faktorer som gör det svårare för avdelning 20 att komma igång. Det här upplevs 

som problematiskt. 

 

Man uttrycker ändå att man kommer längre och längre för varje dag, och att det tar några år 

att ”arbeta ihop sig”. Man upplever att det tar ett tag att vänja sig vid att ha föräldrar runt 

omkring sig hela tiden. Efter ett tag tänker man inte på det längre. I början var det svårt att gå 

in i familjerummen, vilket man också har fått vänja sig vid. Det är även en process att lära sig 

vården av mödrarna. 

 

Uttryck finns kring att avdelningen har förändrats mycket till sin karaktär, tillsammans med 

arbetsuppgifterna. Det här upplevs som något roligt och positivt. 

 

2.4. Diskrepans inom personalgruppen. 

Narrativen inom detta tema berör hur man upplever att det finns en diskrepans inom 

personalgruppen vad gäller synen på samvården och de arbetsformer man har idag. Det som 

är speciellt för detta tema är att utsagorna främst handlar om upplevelser av andra personer. 

Temat har ändå inkluderats, då dessa tankar ses som viktiga komponenter i kontexten. 
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Beskrivningen får ses som att den handlar om andras attityder, ”filtrerade” genom 

informanternas egna. Den ger ändå en viktig och verklig bild. 

 

Man menar att man är olika, och ger uttryck för att alla inte är riktigt överens. Man upplever 

att det finns de i personalgruppen som inte ”gör det här till 100 % ”. Utsagor handlar också 

om att många andra verkar tycka att det är besvärligt att arbeta med barnmorskor, och att det 

finns de som tycks sakna lätt-salarna som fanns tidigare. 

 

Andra narrativ berör hur föräldrarna nu har mer beslutsmakt än tidigare, och att vissa i 

personalen verkar undra varför de ska få bestämma. Man menar att andra ger uttryck för 

missnöje med att ha föräldrar hos sig hela tiden, och inte tycker om när de lägger sig i. Man 

tror att många tycker att de tappat mycket av det fokus man tidigare hade på barnet. Istället 

väljer informanten själv att se det som att man fått två personer till – föräldrarna – som 

tidigare glömdes bort lite. Man menar att man som personal uttrycker sig på olika sätt. Man 

upplever att vissa ser det som att föräldrarna ska bo på samma avdelning som sina barn, men 

inte sköta dem. Andra ser det som att poängen är att föräldrarna ska ha sina barn.  

 

I utsagorna finns avståndstagande – man håller i stort sett inte med om de attityder man 

upplever att andra har. Man tycker inte att samvården är något konstigt, utan en vårdform som 

är bra för familjen. Man menar att personalen på avdelning 21 gjorde ett aktivt val att arbeta 

med samvård. Vissa flyttade från avdelning 20 när 21 öppnade, andra kom utifrån för att de 

hörde talas om samvården. Man tror att de som inte ville arbeta på detta sätt blev kvar på 

avdelning 20, och sedan omvandlades även denna.  

 

Det förekommer även uttalanden som gör gällande att man bör tänka till innan man söker sig 

till en samvårdsavdelning; 

 

”Vad är det jag har sökt till för avdelning? Vad krävs av mig som personal? Är jag 

beredd på att göra det här? Är jag tillräckligt stark för att göra det?” 

 

Man upplever diskrepansen inom personalgruppen som problematisk och önskar att man 

kunde ”få med sig alla sina kollegor”. 

 

2.5. Målbild. 

Här handlar det om hur bilden av målet för ens arbete ser ut. Narrativen handlar både om hur 

målet har förändrats jämfört med tidigare, och om hur det inte har det. Å ena sidan kan man 

se det som att det förut uteslutande handlade om att vårda barnen på bästa sätt, men att 

föräldrarna nu finns med i målsättningen i större utsträckning. Å andra sidan ser man det som 

att målet hela tiden varit att barnen ska bli friska och komma hem, samtidigt som det ska bli 

en hel, nöjd, frisk och lugn familj med trygga, säkra föräldrar. 

 

Man ser det som att det finns flera målsättningar. Förutom att barnet ska bli friskt ska 

föräldrarna så fort som möjligt ta till sig barnet. Man tänker på det som en helhet, där barnet 

mår bättre när föräldrarna känner sig trygga. Ett annat sätt att se på målet är att samvården ska 

bli ännu bättre och större. Man strävar efter att berätta för omvärlden om vad samvård innebär 

och hur man arbetar, så att vetskapen blir större. 

 

3. Samvård som vård av en familj 

Detta tredje och sista huvudtema berör hur samvård är just vård av en familj, både barn och 

föräldrar som en enhet. Här understryks barnsköterskans roll i förhållande till föräldrarna, och 
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barnet, samt hur hon påverkas av arbetet med de respektive personerna – vilka konsekvenser 

det får för henne. 

 

3.1. Barnsköterskans roll i förhållande till föräldrarna. 

Detta undertema syftar till vad det är barnsköterskan kan ge föräldrarna, och vilka utmaningar 

det medför. 

 

3.1.1. Att ha ”händerna på ryggen”. 

Här samlas narrativ kring barnsköterskans förändrade yrkesroll, framförallt i det avseende att 

hon nu får ta ett steg tillbaka och ha ”händerna på ryggen”, jämfört med då hon tidigare skötte 

barnet själv. 

 

Beskrivningarna handlar om hur man ser på förändringarna som uppstått från det att man 

tidigare skötte barnet själv, medan man nu istället får visa föräldrarna hur de ska gå tillväga. 

Exempelvis kanske man nu visar hur barnet ska badas den första gången, för att därefter ta ett 

steg tillbaka. Den omvårdnad som personalen utför är mycket mindre handgriplig än tidigare. 

Nu är det istället föräldrarna som sköter barnet själva. Personalen fungerar mer som 

handledare. Man upplever det viktigt att inte gå fram och ta över, även om föräldrarna kanske 

inte gör allt på precis det sätt man själv skulle ha gjort det på. Man måste vänta in dem, och 

inte vara där och hjälpa till direkt. Det blir viktigt att låta dem ta allt i sin egen takt. 

 

”[...] att man hela tiden frågar: ’Vill du att jag ska visa, eller vill du prova själv?’” 

 

Här finns det också tankar om att det förr på sätt och vis varit tvärtom. Tidigare fick 

föräldrarna stå litet bakom, med ”händerna på ryggen” och titta på. 

 

Man uttrycker att man ser det som positivt att låta föräldrarna sköta barnen själva och att man 

vill att de ska bli trygga, och lyftas. 

 

”Jag tycker att det är positivt, för det är ju deras barn. Det är ju de som ska sköta 

dem sen och det är ju bra att de får ta det från början [...]” 

 

”[...] det är ju så det ska vara, för det är ju inte mitt barn.” 

 

3.1.2. Att stötta. 

Detta tema blir centralt, då det fångar upp något som är mycket fundamentalt i 

barnsköterskans arbete. 

 

Man beskriver det som att huvuduppgiften för barnsköterskan idag är att stötta familjerna som 

kommer till avdelningen.  

 

”Det är det vi är här för och det är det man vill lägga mest energi på under en 

arbetsdag.” 

 

Det blir viktigt att lyssna. Även om man hört samma sak många gånger måste man finnas 

tillgänglig. Föräldrarna har många frågor och känner mycket oro. Man behöver ge dem 

mycket stöd. Nu mer än tidigare pratar man med föräldrarna, både dag och natt. Man fungerar 

lite som kuratorer, särskilt i IVA-salen
4
. Där är många föräldrar väldigt sorgsna, när barnet 

                                                 
4
 Kommentar: intensivvårdssalen, där barnet ligger i kuvös. 
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just har fötts för tidigt. När familjerna flyttat ut till utesalar har de ofta ”landat” mer. Då 

upplever man att det handlar mer om att stärka dem i sin föräldraroll så att de känner sig 

trygga inför sin hemgång. 

 

Vad innebär det då att stötta, förutom att lyssna och prata? Man vill att föräldrarna så fort som 

möjligt ska känna sig trygga, och att de ska ta sig an sitt barn. Man måste se att föräldrarna 

klarar av det situationen, och det kanske innebär att man inte ser barnet som så väldigt sjukt. 

Man får ofta coacha och peppa. Ibland peppar man den ena föräldern tillsammans med den 

andra föräldern, om de känner sig olika trygga i föräldrarollen, eller i hur man utför en rutin. 

Som barnsköterska uppmuntrar man föräldrarna när de sköter sitt barn. Man försöker 

förmedla att barnet mår så bra som möjligt när det är hos sin mamma eller pappa:  

 

”Titta, det där tyckte han var jättemysigt!”. 

 

Det är viktigt att bygga upp tillit. Föräldrarna ska känna sig lugna och trygga, och trivas med 

personalen. Man måste förmedla att man i personalen vet vad man gör, och att föräldrarna 

kommer att bli väl omhändertagna. Man beskriver hur viktigt det är att vara ärlig, lugn och 

saklig, och att man försöker sätta sig in i föräldrarnas situation. Man måste kunna trösta dem, 

och förmedla att trots att det kommer att ta tid, så kommer det att bli bra. 

 

Bara själva samvaron blir betydelsefull – att kunna småprata eller berätta en rolig historia. 

Men det är också viktigt att vara känslig och lyhörd för var föräldrarna befinner sig 

känslomässigt och hur de är som personer. Man måste känna in hur de mår, och inte bara 

”trampa på”. Viktigt är att inte råka nämna barnet vid fel kön. Då blir föräldrarna ledsna. En 

strategi är att alltid säga ”bebisen”, och inte ”han” eller ”hon”. 

 

Man behöver vara observant på hur föräldrarna mår, så att man hinner fånga upp dem innan 

de sjunker för djupt. Det är en utmaning att lyckas känna in på vilket sätt man bäst kan stötta 

en person. Man vill inte göra någon förnärmad, och inte ge en pekpinne. Man får ganska bra 

personkännedom och lär sig att närma sig personer på olika sätt. När man hör att familjer har 

problem kan det vara viktigt att avlasta dem. Genom att hjälpa dem att koppla av lite – att 

sova en natt, eller gå på bio – så kan man också stötta dem. 

 

Viktigt är att ta väl hand om både mamma och pappa. Om mamma inte kan komma till 

avdelningen så går man till henne med ett kort på barnet, och ser hela tiden till att ge henne 

löpande information. Ibland kan papporna upplevas som oroligare, men kan samtidigt bli 

bortglömda. Då kan det vara viktigt att fokusera mer på att göra dem trygga:  

 

”’Sitt här!’ säger man [till pappan], och sen far alla runt såhär.” 

 

Barnsköterskorna beskriver hur det känns bra att kunna hjälpa och stötta familjerna. Det 

beskrivs som en av arbetets roligaste beståndsdelar. Samtidigt är det en utmaning. Det kan 

vara roligare med de föräldrar som är lite ”besvärligare”. Det är roligt när man känner att de 

får förtroende för en, och när de lyckas internalisera det man säger. 

 

”[...] såna här föräldrar som alla tycker är jobbiga, men som jag tycker är [gnuggar 

händerna belåtet] så. [...] mamman var väldigt, väldigt orolig [...] Då sa jag till 

henne: ’Titta på din tjej, hon är jättefin!’ Och sen, när inte jag var där så [...] hörde 

hon mig [...] och då sa hon: ’Då blev jag lugn!’” 
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Man känner sig nöjd med sin insats när man får tid att stötta en familj på rätt sätt. 

 

”[...] när man liksom känner att ’Wow, nu liksom har de hittat sitt barn, de har 

hittat det här sättet hur de ska se barnets behov och signaler och att de verkligen 

har tagit barnet till sig, och anknutit till barnet.’ Om man känner att man har varit 

till en hjälp där, då känner man sig väldigt tillfredsställd med sitt arbete [...] Jag 

upplever ju det ofta[...]” 

 

När det är stressigt och man inte hinner med att stötta en familj så som man skulle vilja, så 

känner man sig däremot inte nöjd. Inte heller när det p.g.a. s.k. önskeschema blir bristande 

kontinuitet runt en familj.
5
 Detta blir särskilt viktigt då en familj får svåra besked, t.ex. att ett 

barn är handikappat. Det kan vara mycket olika personal runt familjen, vilket man upplever 

som problematiskt. 

 

På det hela taget så ser man stöttandet som en mycket viktig och givande uppgift, samtidigt 

som det kan vara en utmaning. 

 

3.2. Konsekvenser för barnsköterskan av arbetet med föräldrarna. 

Detta andra undertema handlar i större utsträckning om hur barnsköterskan påverkas av att 

arbeta med föräldrarna till barnet, och hur hon hanterar det. 

 

3.2.1. Att samarbeta. 

Detta tema är liksom 3.1.2. Att stötta, mycket centralt i narrativen. Det handlar om att man nu 

arbetar tillsammans med föräldrarna, istället för som tidigare var för sig. Nu fattar man beslut 

tillsammans. 

 

Att samarbeta med föräldrarna kan vara både svårt och lätt, beroende på vem det är man 

möter och hur personkemin stämmer överens. Det är en utmaning att försöka finna sätt att 

mötas när personkemin inte riktigt stämmer. Många föräldrar vill ha kontroll över precis 

allting. De är vana att bestämma, men här får de inte alltid göra det. Många är väldigt pålästa 

när de kommer, och vill ha det på ett visst sätt. Det är inte säkert att det går att ordna, även 

om man försöker tillmötesgå dem. Föräldrar lägger sig i. Då får man ibland säga ifrån. Det 

medicinska ansvaret har personalen, och det är deras jobb. Andra föräldrar är tysta istället. 

Vissa, ”jobbiga” föräldrar, ”äter upp en”. 

 

”Det är ju inte bara liksom, att man jobbar med små söta bebisar, utan man jobbar 

med hela familjen. Och man får ta skit ibland som personal, att de säger dumma 

saker. Men de gör ju inte det för att de är elaka, de gör ju det för att de är så himla 

ledsna.” 

 

Man lever sig in i att föräldrarna befinner sig i chock. De kanske inte skulle betett sig på detta 

sätt i en annan situation. Ibland tar man ändå med sig det tunga hem, och känner sig ledsen. 

 

”Ibland känner man, man lägger ner hur mycket som helst. Man får ju liksom 

verkligen tänka på vad man säger. Ibland känner man när man åker hem att man 

är helt tom, man har vänt ut och in på sig själv.” 

 

                                                 
5
 Kommentar: önskeschema innebär att personalen själva får önska sina arbetstider. Man behöver alltså inte, som 

tidigare, arbeta samma tider varje vecka. 
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När personkemin inte fungerar är det en utmaning att skapa ett förtroende, trots detta. Det 

gäller också att själv ha ett förtroende för föräldrarna, att lita på att det fungerar inne på 

familjerummen. När det verkligen inte stämmer händer det att man som personal försöker 

undvika att få den familjen. Man kan byta med annan personal. Det händer också att en 

förälder byter bort den kontaktperson som de tilldelats. Det känns svårt, särskilt när man inte 

förstår varför. Då blir man sårad. När föräldrar är speciella har man möten varje dag. Man 

upplever mycket stöd från sina kolleger. 

 

Andra narrativ handlar om att det går bra att samarbeta med föräldrarna, och att det är roligt. 

Man ser det som en utmaning som är rolig att ta sig an, när de är ”besvärliga”. 

 

Samarbetet handlar också om flexibilitet. När familjer har äldre barn hemma är det svårt att 

bestämma att mamma och pappa måste vara på avdelningen med det lilla barnet. Det blir 

viktigt att ge dem beslutsmakt själva också. Andra utsagor berör nya möten med andra 

kulturer. Muslimer har bönestunder då man inte ska störa. Det kan vara svårt med familjer 

som inte talar vare sig svenska eller engelska, och man har svårt att kommunicera. Man 

försöker ändå, men ofta blir det i slutänden så att man bara gör det nödvändigaste, och inte 

”det där lilla extra”. 

 

3.2.2. Att bli iakttagen. 

Här berättas det om hur man har föräldrar runt sig konstant numera, som iakttar och 

observerar. Det kan vara påfrestande att ständigt ha uppmärksamhet på sig. 

 

”Man har liksom ögon på sig de där åtta timmarna. Det är sällan man är själv. [...] 

Man är så van, mer nu men sen är det vissa föräldrar, de sitter där och tittar och 

säger: ’Nu har du tvättat händerna 48 gånger[...]’[...] Det kan vara jobbigt.” 

 

I början var man rädd att de skulle leta efter fel. Nu har man vant sig, och tänker inte på det 

lika mycket. 

 

3.2.3. Att iaktta. 

Detta tema handlar tvärtom om att själv iaktta. Oundvikligen inkräktar man på familjernas 

integritet. I början var det ovant för personalen att gå in i familjerummen. 

 

”[...] det kändes ibland ’Oj, här knackar vi på och går in i deras sovrum och man 

trampar rakt in i deras, liksom, privata sfär’.” 

 

Fortfarande kan det vara svårt när man kommer in i ett rum och känner att något inte är bra. 

Föräldrar hamnar i konflikt när de bor på avdelningen långa perioder, och tycker att det är 

obehagligt när personalen märker det. Då kanske man inte säger ”Nu hör jag att ni har 

problem”, utan ger dem avlastning genom att föreslå att de får sova en natt eller gå på bio. 

 

Ett nytt element är också att man nu ser halvnakna pappor på rummen. Det har hänt att man 

känt sig tvungen att poängtera att detta inte bara är familjernas hem, utan också personalens 

arbetsplats. Det blir viktigt att respektera varandra i en sådan situation, så att alla kan känna 

sig bekväma. 

 

3.2.4. Känslor av tillfredsställelse. 

Här samlas narrativ kring de känslor av tillfredsställelse man beskriver att man upplever då 

man ser föräldrar och barn tillsammans. Man berättar att man noterat hur både barnets och 
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mammans blodtryck sjunker när de får vara tillsamman. De blir båda lugnare och det syns att 

de mår bra. 

 

”[...] Det är ju alltid en lika fascinerade upplevelse, när de får komma ihop, den 

här lilla familjen, och det blir man ju väldigt glad av, det är ju en väldigt härlig 

känsla, alltså det är en glädje i arbetet att få vara med om det så ofta [...]” 

 

Man beskriver hur härligt det är att se lugnet som infinner sig. Det är också roligt att se hur en 

familj som kommit till avdelningen uppskärrad med ett sjukt barn går hem som en hel familj, 

där föräldrarna har anknutit till sitt barn. Man ser föräldrar växa in i sin roll och de blir 

mycket duktiga på sina barn. När man kan bidra till detta känner man sig nöjd och 

tillfredställd. Man tycker att det är sunt att föräldrarna får ta hand om sina barn redan från 

början. 

 

3.3. Barnsköterskans roll i förhållande till barnet. 

Detta tredje undertema berör vad barnsköterskan ger barnet, och vilka utmaningar det medför. 

 

3.3.1. Vad man kan ge barnet. 

Här handlar narrativen dels om vad man kan ge barnet i form av omvårdnad. Man kan ge det 

den bästa uppmärksamheten övervakningsmässigt, och se till att barnet har det skönt och 

bekvämt där det ligger. Man kontrollerar temperaturen, tar kontroller och blodsocker samt ser 

till att barnets miljö generellt sett är så bra som möjligt. Man sköter även 

övervakningsapparaterna. 

 

Dels handlar det om att hjälpa barnets föräldrar att ta till sig sitt barn och vårda det. Genom 

att hjälpa föräldrarna att bli trygga i sin roll så hjälper man barnet att få det så bra som 

möjligt. Man har en helhetssyn. 

 

3.3.2. Att vara barnets ”röst”. 

Detta tema berör hur man som barnsköterska hjälper föräldrarna att tolka barnets behov och 

signaler. Man blir barnets ”röst”, och talar om för föräldrarna vad barnet vill. Man pratar för 

barnet. Det märks att föräldrarna behöver hjälp med detta. 

 

”[...] och det är jättebra för föräldrarna. De kommer in på ett helt annat sätt i 

vården och lär känna sitt barn.” 

 

3.4. Konsekvenser för barnsköterskan av arbetet med barnet. 

Här handlar det om hur barnsköterskan påverkas av att arbeta med barnet, och hur hon 

hanterar det. 

 

3.4.1. Närhet/distans till barnet. 

Detta tema innehåller till att börja med narrativ kring att man valde detta yrke för att man 

ville arbeta med barn. Man var ”bebistokig”, eller har alltid tyckt om barn. Man har alltid 

gillat det som är litet. Det man helst vill är att arbeta med barnen, och nu har man mindre 

kontakt med dem än tidigare. 

 

”Vi har ju mindre hand om barn nu [...] än då [...] Nej, det är klart att det... Det 

man helst vill är ju att ha mycket hand om barnen. [...] det är tur att man ändå har 

akutsalen. Eftersom... nyförlösta mammor har ju inte jag valt som yrke, då hade 
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jag valt ett annat yrke. Jag valde ju liksom barnbiten. Men i barnbiten finns ju 

naturligtvis föräldrarna.” 

 

Man uttrycker att ett arbetssätt som är bättre för föräldrarna, istället blir tråkigare för 

barnsköterskorna. Man kan sakna att sitta och mata ett barn i famnen, vilket man inte får göra 

så ofta längre. 

 

”Det är ändå en härlig känsla att få hålla en bebis i famnen.” 

 

Trots att man tycker att den ”gamla neonatalvården” var förfärlig, och att man är mycket glad 

att samvården finns, var det charmigt på sitt sätt tidigare.  

 

”[...] det var charmigt det också. För nu har vi inte alls samma, det här, 

’bebisvården’ på det sättet, att man sitter med barnen.” 

 

3.4.2. Känslouttryck kring sjuka och prematurfödda barn. 

Här berättas det om hur orolig man kan känna sig när ett barn är mycket sjukt. Man kan ta 

med sig oron hem, ligga vaken på natten och tänka på barnet och vad som har hänt under 

dagen. Andra narrativ handlar om hur man hanterar vetskapen om att ett barn kommer att dö. 

Mitt i det sorgliga måste man ändå vara professionell. Man vänjer sig aldrig riktigt vid det. 

 

Det handlar också om etiska funderingar kring att rädda mycket små barn. Man undrar om det 

är rätt, och tänker kring vad barnet blir utsatt för. 

 

”Nuförtiden satsar man ju redan vecka 22, 23, och det är lite grymt i mina ögon 

faktiskt. Det är kanske någon mening med ibland att någonting sker, det som sker 

[...]” 

 

Intervju med neonatologen Thomas Brune 

Brune berättar att före det att avdelning 20 omvandlades till samvård existerade de två 

avdelningarna sida vid sida, men med olika vårdformer. Personal från de båda avdelningarna 

kunde byta arbetspass med varandra, och på så sätt få inblick i hur de andra arbetade. Under 

somrarna slogs avdelningarna ihop. Då avdelning 20 öppnade, som samvårdsavdelning, gick 

några barnmorskor över från avdelning 21 under en period. Enligt Brune upplevde de 

emellertid att de hade svårt att få gehör för sina idéer och synpunkter.  

 

Personalen på avdelning 21 erbjöd sig att vara behjälplig med de erfarenheter de hade, men 

avdelning 20 valde istället att försöka hitta sin egen väg in i samvårdstänkandet. Det var en 

process som måste få ta tid. Försiktighet rådde kring att i ett tidigt skede föra in erfarenheter 

från avdelning 21, som redan var etablerad, i verksamheten, då farhågor fanns kring att det 

skulle hämma utvecklingen eller skapa konkurrens. I efterhand funderar Brune över om detta 

var det bästa tillvägagångssättet. Kanske hade det varit möjligt att undvika vissa svårigheter 

genom att använda sig av de erfarenheter som redan fanns.  

 

Då den första samvårdsavdelningen, avdelning 21 öppnade sökte sig personal som var 

intresserade av samvård dit.  De trodde på idén, och ville bygga upp något nytt. Vissa i 

personalgruppen på avdelning 20 ställde sig dock öppet kritiska till samvård. Många 

diskussioner har förekommit då de två personalgrupperna har arbetat tillsammans under 

sommaren, eftersom de arbetat på olika sätt. Olika rutiner på den ena avdelningen har krockat 

med den andra avdelningens arbetssätt, vilket har blivit förvirrande för föräldrarna. 
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Misstänksamheten och misstroendet mot samvården från vissa i personalen på avdelning 20, 

var ledningen medveten om redan före förändringen. Idag finns det personal på avdelningen 

som har stor tilltro till samvård, men också de som är kritiska. Brune tror att motståndet 

handlar om att man måste göra upp med hela sin yrkeserfarenhet. Det har funnits en vana vid 

att arbeta på ett visst sätt under en lång tid, och plötsligt konfronteras man med att det sätt 

man arbetat på tidigare inte varit det bästa för barn och föräldrar, vilket man tidigare inte 

ifrågasatt. Kanske är också yngre generationer vana att ifrågasätta de rådande arbetssätten i 

större utsträckning, medan äldre generationer är mer vana att acceptera det som är. Nu har 

ledningen dock bestämt att det är samvård som gäller, och att personalen måste acceptera det. 

 

Brune menar att den kritik som finns mot samvård ofta inriktas på att vårdformen tvingar 

föräldrarna till något som faktiskt är en belastning för dem – att bo på sjukhuset tillsammans 

med sitt barn och vårda det. Kanske har det på avdelning 21 funnits en förväntan på 

föräldrarna att de borde vara närvarande 24 timmar om dygnet, vilket i sin tur har lett till att 

de två avdelningarna har utvecklats i olika riktningar. På avdelning 20 har personalen, enligt 

Brune, nästan tyckt att det varit skönt när föräldrarna gått hem. Vidare menar Brune att en 

viss flexibilitet krävs, där man måste låta föräldrarna lämna avdelningen för att undvika 

hospitalisering och passivisering. Det är också viktigt att behålla sin lyhördhet för föräldrars 

olika kompetenser och förmågor, och kunna se att föräldrar kan vara psykiskt sköra och 

instabila.  

 

Det är en sund, nödvändig och positiv reaktion att respondera på de signaler som barnet 

skickar om att det behöver bli omhändertaget. Alla som arbetar med barnet känner av detta. 

Om man har varit van att odla denna känsla under en lång tid, blir det extra svårt att plötsligt 

ta ett steg tillbaka och tänka att ”trots att det är bra att jag tar hand om barnet, finns det 

föräldrar som gör det ännu bättre än jag”. Att tänka om kring detta är svårt, menar Brune.  

 

Det finns en ambition om att personalen ska ha handledning, och man har också haft det 

ibland, men det har visat sig svårt att lösa problemet med kontinuiteten då personalen går på 

olika schema. Det är också svårt att hålla en tydlig ram runt handledningsrummet, ofta 

kommer någon sent eller knackar på och stör, menar Brune. 

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att explorativt undersöka hur barnsköterskor upplever att det är 

att arbeta med samvård. Frågeställningen som formulerades var: Hur upplever barnsköterskor 

som arbetar med samvård det fokusskifte som ägt rum – att tidigare ha fokuserat 

huvudsakligen på barnets omvårdnad och nu ha ett ökat fokus på att stötta föräldrarna till 

barnet? 

 

Att fokusera i ökad utsträckning på att stötta hela familjen innebär en rad saker för 

barnsköterskan. Man måste ta ett steg tillbaka och ha händerna på ryggen. Man behöver både 

kunna samarbeta med föräldrar, något som inte alltid är enkelt, och stötta dem anpassat till 

den plats de just då befinner sig på. Man är ständigt iakttagen och iakttar också själv det som 

händer i en familj i kris. Man har sina ögon på barnets välbefinnande, även om det är på ett 

annat sätt jämfört med tidigare. Framförallt handlar det om att vara barnets röst, och att 

förmedla till föräldrarna vad barnet behöver. Man hjälper dem att tolka barnets signaler, och 

stärker dem på så sätt i sin föräldraroll. Man upplever tillfredsställelse när man ser barn och 
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föräldrar ihop, men kan också sakna närheten till barnet som man hade tidigare. Det kan 

också vara tufft att möta sjuka barn, och det händer att man oroar sig för dem hemma. 

Funderingar väcks oundvikligen kring vilka etiska principer som bör gälla när man räddar 

mycket små barn. 

 

Barnsköterskan tänker tillbaka på hur det var förr, ofta med avsky, men också med varma 

minnen. Man upplever att man tänkt i ”samvårdstankar” även tidigare, eller att det är något 

man har fått anpassa sig till. Övergången var en process, som såg olika ut för de två 

avdelningarna. Man upplever det som problematiskt att det finns en bristande samstämmighet 

i personalgrupperna kring samvård, och önskar att denna diskrepans var mindre. Den målbild 

man har handlar om hur barnet ska bli friskt, och det samtidigt ska bli en hel och trygg familj. 

På sätt och vis är denna bild annorlunda jämfört med tidigare, på andra inte. 

 

Sammanfattningsvis kan frågeställningen besvaras på följande sätt, utifrån de data som 

samlats in. Fokusskiftet har medfört en rad förändringar för barnsköterskans arbetssituation. 

Detta gäller inte enbart det faktum att man nu ägnar mer tid och energi åt att stötta barnets 

föräldrar, och mindre åt barnets omvårdnad. Arbetsbelastningen, och därmed upplevelsen av 

stress, har ökat. Man har nu fler arbetsuppgifter än tidigare, och de ska utföras på samma tid 

och med i stort sett samma personalstyrka. Man upplever sig ha en minskad överblick jämfört 

med tidigare, och menar att ansvarsfördelningen har förändrats. Vissa ansvarsområden har 

tillkommit, andra har man fråntagits. Det är viktigt att betona att den bild som gavs av 

samvård av deltagarna i denna studie var övervägande positiv. Man trivs verkligen att arbeta 

med samvård och brinner för de tankar som vården bygger på. Samtidigt kan det vara 

utmanande på många sätt. Det framkommer tydligt i narrativen att de deltagande 

barnsköterskornas åsikter sannolikt inte är representativa för hela arbetsgrupperna. Därför får 

man se dessa utsagor som kvaliteter som finns, men som inte är heltäckande. 

 

I all annan barnsjukvård i Sverige är det numera en självklarhet att minst en förälder bor 

tillsammans med sitt sjuka barn på sjukhuset (Stjernqvist, 1999). Man skulle inte drömma om 

att lämna en treåring i flera veckor bland främmande vårdpersonal. Trots detta ser det inte ut 

på detta sätt överallt inom neonatalvården. Sannolikt är detta för att gamla föreställningar om 

barnet lever kvar. Många tänker sannolikt fortfarande att det mycket lilla barnet är relativt 

omedvetet om sin omgivning. Även om extremerna av dessa tankegångar inte finns kvar – 

nuförtiden skulle man aldrig utföra smärtsamma ingrepp på ett nyfött barn utan smärtlindring 

– verkar förståelsen för att ett nyfött barn är högst medvetet om sin omgivning, och 

kompetent att signalera sina behov, inte ha nått den spridning som skulle vara önskvärd.  

 

Det finns idag fortfarande många neonatalavdelningar där föräldrarna lämnar sitt barn och går 

hem. På många platser finns det ”familjevård”, där friska föräldrar har möjlighet att bo med 

barnet, men de vårdar det inte själva (Brune, 2010). Samvården är unik i att den inte bara 

strävar efter att föräldrar själva ska vårda barnet, utan att den möjliggör detta även då 

mamman själv är sjuk, genom att kombinera vården av barnet med vården av mamman. 

Dessutom utvecklingsanpassas vården, vilket gynnar barnet och familjen i ännu större 

utsträckning. Samvården har visat sig kunna förkorta vårdtiden med i genomsnitt 5,3 dagar 

(Örtenstrand et al., 2010). Detta är inte bara en vinst för barnet och familjen, utan också för 

samhället i stort. (Brune, 2010). Ekonomiska strävanden är ständigt närvarande, och kortare 

vårdtider betyder mycket. Dessutom understödjer samvården synen på barnet som i första 

hand en familjemedlem i en kontext.  
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Teorier har presenterats om hur egenskaper som stödjer ”människogruppens” överlevnad 

värdesätts, och förs vidare genom evolutionen (Broberg et al., 2006). Brune har även nämnt 

hur det är sunt, nödvändigt och positivt för en vuxen person att svara på ett litet barns vädjan 

om att bli omhändertaget. Flera källor menar att det inte är helt lätt att ta ett steg tillbaka från 

detta (Stjernqvist, 1999, Brune, 2010, Westrup et al., 2002, Raphael-Leff, 2001, m.fl.). 

Barnsköterskan har varit van att handgripligen vårda barnet och ska nu lämna över vården till 

någon annan. Det här beskrivs som en stor utmaning. De narrativ som framkommit stämmer 

väl med denna bakgrundsbild. I tema 3.4.1. Närhet/distans till barnet beskrivs hur man ofta 

valt barnsköterskeyrket för att vara nära barn. Man instämmer med samvårdens tanke att 

föräldrarna är de som ska vårda barnet, men kan samtidigt sakna denna närhet. 

 

Att föda ett barn för tidigt är för de allra flesta något extremt skrämmande och krisartat 

(Raphael-Leff, 2001). Det är inget som någon kan förbereda sig på. Personalen inom 

neonatalvården, och kanske framförallt samvården, har en stor och mycket viktig uppgift. De 

ska inte längre bara se till barnets välbefinnande, utan också stötta, peppa trösta och coacha 

två vuxna i djup kris. Det är inte svårt att leva sig in i att detta inte bara kräver engagemang, 

utan också resurser, både i form av utökad personalstyrka och av handledning och stöd. Om 

barnsköterskan har en utbildning och yrkeserfarenhet kring att vårda ett litet sjukt barn, och 

nu ställs inför krav på att dessutom ha en mer ”kurators-liknande” funktion för en hel familj, 

är det självklart att hon behöver vägledning för att kunna utföra sitt arbete och för att kunna 

hantera och smälta de svåra skeenden som hon möter. Detta anknyter till de tankar som 

Bender (1988) tar upp kring hur sjukvårdspersonal inom neonatalvården behöver tid och plats 

för tyst reflektion, förutom att uttrycka sin oro och frustration, samt tillfälle att utforska sina 

observationer och känslouttryck. 

 

De tankar som presenterats kring Vygotskys begrepp zone of proximal development samt 

scaffolding (Crain, 2005, Wood, 1992) stämmer väl överens med den bild som deltagarna ger 

av hur det är att stötta föräldrarna. Barnsköterskan behöver finnas där, ge lite hjälp på vägen, 

men minska stödet gradvist och låta föräldrarna göra det på sitt eget sätt. Så småningom 

avvecklar hon ”byggnadsställningen” som funnits som stöd, och familjen åker hem. Uttrycket 

”händerna på ryggen”, som ofta dök upp i materialet, berör just det som Vygotsky talar om.  

 

Det går att spekulera i att den speciella situation som uppstod på DS – att en avdelning 

nystartades 2003 och en redan existerande avdelning sedan omvandlades 2009 – hade stor 

inverkan på det faktum att motstånd uppkom. Men samtidigt kan denna situation inte vara 

unik för DS. Kanske hade man kunnat underlätta övergången för avdelning 20 genom att ha 

en längre ”startsträcka”. Om personalen hade fått gott om tid att arbeta ihop sig och lära 

känna både varandra och den nya vårdformen bättre, hade kanske övergången underlättats. 

Kanske hade det varit möjligt att lägga mycket energi på utbildning och därigenom beskriva 

den teoretiska och empiriska bakgrunden till att samvård skulle införas. Enligt Brune är 

ambitionen att personalen ska ha tillgång till handledning, men det fungerar inte alltid i 

praktiken. Kanske skulle det vara möjligt att organisera detta annorlunda, eller lägga mer tid 

på kollegial handledning. Via rollspel och övningar vore det möjligt att uppmärksamma de 

problemsituationer som uppkommer i barnsköterskans dagliga arbete, och diskutera det 

tillsammans med andra som befinner sig i samma situation. 

 

Enligt de typer av organisatorisk förändring som Jacobsen & Thorsvik (2002) tar upp bedöms 

att övergången till samvård på DS har rört sig om å ena sidan nya sätt att utföra redan 

existerande uppgifter genom förändring av uppgift (vård av en familj, inte längre enbart ett 

barn), teknik (stötta och coacha föräldrar, förutom den medicinska vården ), mål (att värna om 
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en hel, trygg familj och ett friskt barn) och strategi (man strävar efter att föräldrarna från 

början ska känna sig kompetenta, som experter på barnet). Å andra sidan har det dessutom 

rört sig om att organisationens kultur förändras, d.v.s. antaganden, värderingar och normer. 

Nu är föräldrarna de viktigaste personerna i barnets liv. En strävan finns att minimera 

separation, underlätta bindning och anknytning och stödja föräldrarna i sin roll (Lilliensköld 

et al., 2010). 

 

Motstånd mot förändring är en rationell reaktion, menar Jacobsen och Thorsvik (2002). 

Många av de orsaker till detta motstånd, som de tar upp, kan vara relevanta i detta 

sammanhang. Den första är fruktan för det okända. Självklart innebär övergången till 

samvård en stor osäkerhet. Personalen har varit van att göra något på ett visst sätt under lång 

tid, och trivts med det, och vet inte alls vad som nu komma skall. Ett brott mot ett 

psykologiskt kontrakt har också på sätt och vis skett. Barnsköterskan har haft oskrivna 

förväntningar på sig själv och på organisationen under lång tid, och plötsligt är det något 

annat som gäller. Den tredje komponenten, förlust av identitet, verkar vara central. När 

organisationen förändras också ens yrkesidentitet, och man känner att en del av ens egen 

identitet går förlorad. Barnsköterskan är inte längre expert på barnet, det är föräldrarna som 

är, och ens viktigaste uppgift är nu att stötta dem. Brune menar också att man tvingas göra 

upp med hela sin yrkeserfarenhet och att detta kan väcka tankar kring hur man tidigare 

arbetat. Jacobsen och Thorsvik har också upp hur möjligheten till inflytande kan minska. 

Detta är något som tydligt framkommer i tema 1.3. Förändrad ansvarsfördelning inom 

personalgruppen. Visserligen upplever man att man fått nya ansvarsområden, men också 

fråntagits andra. Man känner sig nedgraderad, vilket kan tolkas som uttryck för att detta 

skulle bero på att man tidigare inte uppfattats göra ett bra arbete. Även den sista punkten som 

tas upp, är högst relevant här. Den specifika kompetens som barnsköterskan arbetat upp inom 

sin befattning, att vårda barnet på allra bästa sätt, är nu till mindre nytta. Kunskapen måste 

omvärderas, och istället omsättas till pedagogik, att instruera föräldrar att själva vårda barnet. 

Detta verkar inte vara helt lätt, och man får kämpa med att föräldrar inte nödvändigtvis gör 

det på det sättet man själv skulle gjort. Man får stå med ”händerna på ryggen”, ta ett steg 

tillbaka, vilket är en utmaning, men också något som informanterna uttrycker är positivt. 

 

Detta motstånd uppvisas inte från alla, och inte på ett explicit sätt från deltagarna i denna 

studie. Bilden som deltagarna presenterar är även nyanserad. Man är positiv till övergången 

till samvård, men kan också på vissa sätt sakna det som var förr. Det kan ses som positivt att 

deltagarna har en medvetenhet om de negativa aspekter som finns av förändringen. Alltför 

ensidiga resonemang kan antas dölja affekter och attityder som inte medvetandegörs eller 

uttrycks. 

 

Enligt kognitiv dissonansteori (Festinger, 1962) och tanken om rättfärdigande av 

ansträngning (Hogg & Vaughan, 2005), ser människan i efterhand mer positivt på det 

alternativ hon själv valt, än det hon inte valde. För att det inte ska uppstå kognitiv dissonans 

rättfärdigar hon det val hon gjort, och bortser från information som skulle kunna hota detta. 

(Festinger, 1962, Hogg & Vaughan, 2005). Personalen på avdelning 20 ställdes inför ett val 

då avdelning 21 öppnade 2003. De kunde välja att söka sig till samvården på avdelning 21 

eller stanna kvar på avdelning 20. Antagligen rättfärdigade personerna det val de gjorde på 

något sätt. När avdelning 20 omvandlades till samvård 2009 hade man inte ett val. Det finns 

uttryck i narrativen för att man tror att detta har haft en stor betydelse för utvecklingen som 

skett. Personalen hade nu rättfärdigat det val de gjort att fortsätta arbeta med konventionell 

neonatalvård, men hamnade nu inför en svår situation – nu skulle de ändå arbeta med 

samvård. Kognitiv dissonans uppstod antagligen och kanske bidrog detta till att många 
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uppvisade motstånd. Detta skulle också kunna vara en bidragande förklaring till att de som 

valt att arbeta med samvård också ställer sig positiva till den i efterhand. Genom att fokusera 

på de negativa aspekterna av det alternativ man ej valde (Festinger, 1962) ämnade man 

kanske omedvetet minska den dissonans som uppstod. En tanke är också att en polarisering 

skett mellan avdelningarna före övergången. Personalen identifierade sig och sin grupp med 

den vårdform de arbetade med, enligt de tankar som presenterats kring sociala identiteter. 

Genom intergruppsdifferentiering betedde de sig kanske så att skillnaderna mellan 

avdelningarna verkade större, och de favoriserade därigenom också sin egen avdelnings 

personal och arbetssätt. Med dessa tankegångar är avsikten att tydliggöra att dessa skeenden 

är allmänmänskliga fenomen. När människan gjort ett val måste hon rättfärdiga det. Så 

fungerar de allra flesta människor. Detta är inte unika mekanismer för denna kontext, utan 

något helt naturligt och förståeligt. 

 

Det har nämnts hur man upplever en ökad stress och arbetsbelastning med denna nya 

vårdform. Förutom det konkreta, praktiska arbetet kan stress orsakas av andra faktorer. 

Kanske är det så att det kräver ett större engagemang mentalt att arbeta med samvård än med 

konventionell neonatalvård? Det kräver en mer komplex syn på barnet och familjen, och en 

ökad medvetenhet om tankar kring exempelvis anknytning. Kanske kan det vara så att ju mer 

man kan, desto mer inser man vad man inte kan, och kan också känna sig otillräcklig? En 

sådan affekt kan definitivt skapa stress, särskilt då man redan känner sig otillräcklig p.g.a. 

tidsbrist. 

 

Det har nämnts i narrativen hur det vore rimligt att tro att samvården kräver mindre personal, 

eftersom föräldrarna vårdar barnet, men att det i själva verket är precis tvärtom. Sjukvården 

plågas ständigt av ekonomiska strävanden, och kanske har dess administration sett detta 

faktum som en fördel med samvården. Dock har ju samvården visat sig fördelaktig 

ekonomiskt på ett annat sätt, då vårdtiden kan förkortas med i genomsnitt 5,3 dagar 

(Örtenstrand, 2010). Det är rimligt att anta att detta är beroende av kvaliteten på vården, 

vilken i sin tur är beroende av personalens välbefinnande. Kanske är det så, att det vore 

möjligt att minska personalens stress och belastning, så skulle vårdkvaliteten öka, och 

vårdtiderna för de prematurfödda barnen minskas ytterligare? 

 

Metoddiskussion 

Min förförståelse före studiens början rörde sig framförallt om de tankar jag fått höra om att 

vissa barnsköterskor verkar hantera det fokusskifte som ägt rum bättre än andra, och att det 

förekommer ett visst motstånd mot samvården bland vissa. Den spekulation jag hade var att 

detta motstånd hade en viss koppling till det faktum att personalen i samvården har mindre 

närhet till barnen, jämfört med vad man hade i den konventionella neonatalvården. Min 

strävan var i allra största utsträckning att inte låta dessa tankar påverka mig i datainsamlingen. 

Via den auskultation som genomfördes hade jag också en förförståelse för hur samvården, i 

detta fall på KS, såg ut. Min uppfattning är att detta berikade mig som forskare, samtidigt som 

jag var medveten om att skillnader självklart finns mellan samvården på KS och den på DS. 

 

Auskultationen gav mig en inblick och kulturkompetens inom området som hade varit svår att 

få enbart genom litteraturgenomgång. Detta var högst nödvändigt för att jag skulle kunna 

utforma intervjuguiden. Mycket energi och tid under intervjuerna hade dessutom annars gått 

åt till att enbart försöka förstå praktiskt hur avdelningen fungerade. Nu kunde istället den 

tiden användas till att förstå deltagarens narrativ. Jag hade heller aldrig tidigare sett ett 

prematurfött barn. Det var en emotionellt laddad upplevelse, och jag tror att den var 
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nödvändig för att jag skulle kunna skapa mig en föreställning om vilka ömtåliga liv det 

handlar om, både för föräldrarna till barnet och för personalen. 

 

En strävan i studien var självklart att inte låta mina egna hypoteser eller förutfattade meningar 

påverka resultatet, utan förhålla mig så neutral som möjligt. Detta kan dock inte bortses ifrån 

som en faktor. Den förförståelse jag hade före undersökningens början var att barnsköterskan 

skulle uppleva svårigheter med det fokusskifte som ägt rum, på ett eller annat sätt. Den tanke 

detta framförallt rörde sig om för min del handlade om bristen på närhet till barnen. Detta 

visade sig dock inte vara det mest centrala i beskrivningarna, även om det fanns med till viss 

del. Det är ändå möjligt att jag omedvetet lyssnat efter denna typ av narrativ mer än vissa 

andra. En annan tanke är att min relativt sett bristande erfarenhet kan ha försvårat förståelsen. 

Genom omfattande litteraturgenomgång och auskultation har jag strävat efter att öka min 

förståelse. 

 

Redan innan jag påbörjade rekryteringen av deltagare till denna studie fanns spekulationer 

kring huruvida det skulle vara möjligt att få deltagare att ställa upp. Informanterna skulle vara 

barnsköterskor ur två relativt små arbetsgrupper, som på många sätt är sammanvävda. Man 

kunde vara rädd att bli igenkänd, även om jag utlovade att utsagorna skulle presenteras 

avidentifierade. Möjligheten erbjöds också att läsa igenom och korrigera den del av texten 

som författats kring intervjun i fråga innan uppsatsen färdigställdes. Förutom att avsikten var 

att med detta förfarande skapa trygghet för deltagaren, är min uppfattning att det bidrog till en 

ökad validitet i mina tolkningar.  

 

Min förhoppning var ändå att jag skulle lyckas få 8-10 deltagare, och med varierande 

attityder, upplevelser och erfarenheter. Dock visade det sig vara svårare än jag hade trott, då 

jag fick intryck av att de som ställde sig mer negativt till samvården inte ville ställa upp på en 

intervju. Totalt blev det 6 intervjuer med barnsköterskor. Kanske var det mindre riskfyllt för 

de personer som är positiva till samvården att ställa upp, då de hade mindre att förlora på om 

deras åsikter ändå skulle komma ut. Dessutom fick jag intryck av att det fanns en vilja hos 

deltagarna att framföra tankarna om samvården, då flera spontant uttryckte att de ”brinner för 

den”. Självklart finns det en viss igenkänningsfaktor på en liten arbetsplats. De som avstår 

från att delta kan vara rädda att deras formuleringar eller uttryck ska bli igenkända. Dessutom 

befinner sig barnsköterskan långt ner i en makthierarki. Kanske känner hon inte att hon har 

rätt att uttala sig, eller så är hon rädd att det ska få obehagliga konsekvenser. Självklart 

förekommer det, liksom på alla arbetsplatser, synliga och osynliga kulturer, som hon rättar sig 

efter. När deltagarna var så få upplevdes det också bitvis problematiskt att värna om deras 

relativa anonymitet. Total anonymitet var inget som utlovades, och hade heller inte varit 

möjlig i denna slutna miljö. Dock var det självklart en prioritet att deltagarens utsagor inte 

skulle gå att koppla till henne som person, och formuleringar och avvägningar gavs därför 

stort tankeutrymme. 

 

Jag var medveten om att jag gick in i två existerande personalgrupper och att detta kunde 

påverka validiteten. Kanske var deltagarna mer aktsamma med vad de sade och förmedlade 

när dessa arbetsplatsfaktorer rådde. Jag försökte vara lyhörd för detta och i största mån sträva 

efter att ingen skulle känna sig utsatt eller att hon sagt för mycket. De svar som presenteras i 

studien är avidentifierade. Ingen utsaga bör, för någon annan än mig, ha gått att knyta till 

någon enskild person.  

 

En annan svårighet i studien var det tillvägagångssätt som användes för att praktiskt rekrytera 

och boka in intervjuerna. Brune tillfrågade personerna i fråga och de skulle självmant 
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kontakta mig. Detta för att säkra deltagarnas frivillighet. P.g.a. hög arbetsbelastning, 

kommunikationssvårigheter och annat drog denna process ut på tiden. 

 

Eftersom barnsköterskeutbildningen har sett olika ut under olika tidsperioder hade deltagarna 

varierande utbildningsbakgrund. De varierade även i ålder, yrkeserfarenhet och huruvida de 

hade egna barn. Dessa faktorer frågade jag om, men har inte gjort någon analys kring. Det 

kändes ändå viktigt att skapa mig en bild av deltagarens bakgrund i stunden för intervju, för 

att kunna etablera ett samspel kring det hon berättade. Självklart har dessa faktorer, liksom 

många andra, haft en inverkan på hur deltagaren i fråga upplevt övergången till samvård. 

Fokus får istället bli på det faktiska narrativet, och mindre på de bakgrundfaktorer som kan ha 

lett fram till det. 

 

Jag valde att spela in intervjuerna med digital ljudbandspelare, och att inte transkribera dem. 

Istället lyssnade jag igenom dem upprepade gånger och antecknade citat för hand. Fördelar 

med detta tillvägagångssätt, i motsats till att t.ex. anteckna under intervjuerna, eller att spela 

in och sedan transkribera, bedöms ha varit framförallt tidsmässiga. Min erfarenhet är 

dessutom att transkribering ofta genererar enorma mängder material, särskilt om det rör sig 

om 6 eller t.o.m. 10 en-timmes intervjuer, och att det kan försvåra förståelsen istället för att 

underlätta den, då det blir svårt att sålla och hitta rätt bland de stora textmängderna. Den tid 

jag vann på detta gav mig möjlighet att sjunka in i intervjuerna ordentligt och lyssna inte bara 

efter de ord som sades, utan också efter icke-verbalt språk, i form av tonfall, pauser, m.m. 

Informantens röst gav mig också en tydligare minnesbild av kontakten än vad jag tror att jag 

hade kunnat få genom att läsa en utskrift av intervjun. En nackdel med förfarandet kan 

självklart vara ökad subjektivitet – att jag skulle missa något då jag lyssnade mer efter vissa 

teman. Då jag varit högst medveten om denna oundvikliga faktor i en studie av denna typ, är 

min förhoppning att denna påverkan ändå minimerats. 

 

Som är brukligt i kvalitativa intervjuundersökningar, sorterades vissa frågor bort ur 

intervjuguiden allteftersom de verkade överflödiga, medan andra tillkom då de upptäcktes 

belysa viktiga områden. Likadant valde jag att inte ta med alla frågor i analysen, då jag i 

efterhand upptäckte att de inte anspelade på studiens syfte i tillräckligt stor utsträckning. 

Detta gällde t.ex. frågor kring arbetsgemenskap, samt frågor kring arbete med mammor till 

skillnad från pappor. När det har ansetts relevant har vissa av dessa svar inkluderats i andra 

teman, men oftast har de sållats bort. Däremot valde jag att inkludera utsagor kring 

känslouttryck och etiska funderingar kring sjuka och prematurfödda barn, trots att detta inte 

direkt anspelade på studiens syfte. Detta har ju funnits som faktorer i personalens arbete även 

tidigare, och var alltså inte direkt kopplat till fokusskiftet. Skälet till att detta ändå 

inkluderades var att detta kändes för centralt för barnsköterskornas arbete för att bortses ifrån. 

 

En svårighet i intervjuerna och i analysen var att förhålla sig till icke-verbalt material. Ibland 

kunde jag uppfatta signaler som inte uttrycktes med ord. Kanske kunde det handla om 

ambivalens hos individen, och att de motstridiga signalerna är länkade till inre konflikter.  En 

annan tanke är att den process som övergången till samvård, och all organisatorisk och 

psykologisk förändring innebär kan väcka motstridiga känslor, som tar sig i uttryck på detta 

sätt. Man kan också fråga sig om det är socialt acceptabelt att vara missnöjd i denna kontext? 

En spekulation är att det finns en social önskvärdhet att passa in, att vara progressiv och 

öppen för nya idéer, och att inte motsätta sig sådant som man samtidigt vet gynnar både 

familjer, vården och samhället i stort. Då barnsköterskan ändå känner ett motstånd, t.ex. för 

att hon saknar närheten med barnen som hon hade tidigare, eller för att hon känner 

skuldkänslor kring det sätt hon under lång tid arbetat före övergången, skapas kognitiv 
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dissonans och det senare utplånas helt eller delvis från medvetandet. Oavsett skälet så kunde 

jag uppleva att motstridiga signaler skickades under intervjuerna. Detta var inte bara svårt att 

förhålla sig till för att det var problematiskt att veta exakt vad som signalerades, medvetet 

eller omedvetet, utan också för att jag absolut inte ville att någon skulle känna sig kränkt. 

Deltagarna gavs möjlighet att läsa igenom de referat och citat jag använt från deras intervju. 

Detta just för att undvika missförstånd. Min förhoppning är att deltagarna rättat mig då jag 

missförstått eller antagit något som inte stämde med deras verklighetsbild. Detta har också 

validerat mina tolkningar av materialet. 

 

Kanske hade det varit möjligt att komplettera undersökningen med en anonym enkät, med 

förhoppningen att de åsikter som deltagarna inte ville förmedla ansikte mot ansikte i en 

intervju ändå kunde kommit fram. Kanske hade det varit möjligt att få fler deltagare på detta 

sätt. Det ansågs i studiens början att detta skulle bli opersonligt. Dessutom spekulerades det 

att sociala önskvärdhetsfaktorer, likt de som nämnts, skulle spela roll även i en anonym enkät. 

Sannolikt skulle en enkät ändå tillfört någonting, och att lägga till en sådan skulle nog vara att 

föredra i en framtida undersökning. Dock gör jag bedömningen att de sex intervjuer som mina 

slutsatser grundar sig på är fullgott för att ge en viktig och verklig bild av den situation som 

samvården befinner sig i. 

 

Som nämnts tidigare är urvalet selektivt, såsom det ofta är i kvalitativa studier. Det går inte 

att göra några generaliseringar till all sjukvårdspersonal, alla barnsköterskor, eller ens till alla 

barnsköterskor inom samvården. Dock finns en annan, minst lika viktig generaliserbarhet – 

analytisk generaliserbarhet. Som sagt har jag ämnat skapa ett underlag för mig själv som 

forskare och för läsaren att utifrån en välöverlagd bedömning kunna skapa vägledning om 

resultatens användbarhet i andra situationer. Generaliserbarheten bygger därför på en analys 

av likheter och skillnader mellan denna kontext och andra (Kvale, 1997). Min bedömning är 

att den undersökta kontexten till stor del liknar andra samvårdsavdelningar i Sverige. 

Resultaten är användbara på så sätt, att dessa kvaliteter med stor sannolikhet förekommer 

även på andra samvårdsavdelningar. De huvudteman som uppkommit, d.v.s. 1. Samvård som 

en ny arbetskontext, Samvård som en process, samt 3. Samvård som vård av en familj 

bedöms vara centrala även på andra samvårdsavdelningar i Sverige, även om de 

underordnade kvaliteterna kan ha andra nyanser.  

 

Framtida forskning 

I framtida forskning vore det intressant att vidga perspektivet ytterligare till även annan 

vårdpersonal. Hur upplever sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och andra att det är att arbeta 

med samvård? Ett annat mycket intressant område vore föräldraperspektivet. Hur är det att 

som förälder vistas under lång tid på en samvårdsavdelning? Vilka svårigheter möter man? 

Hur upplever man stödet man får från personalen? Hur upplever man att det är att komma 

hem från avdelningen och använda de, förhoppningsvis, integrerade färdigheter man nu har?  

 

Det kan förekomma kulturella skillnader i synen på barnet och familjen. Vems angelägenhet 

är det när ett barn föds för tidigt eller är sjukt? Är det familjen som privatpersoner eller 

samhället? I Sverige har alla rätt till samma offentliga sjukvård. Möjligheten att vårdas på en 

samvårdsavdelning är inte något som är exklusivt endast för de som har möjlighet att betala 

för det. I t.ex. USA där sjukvårdssystemet ser annorlunda ut, ser det sannolikt mer ut på detta 

sätt. Vilka konsekvenser skulle detta kunna få på lång sikt? Studier av samvården i olika 

kulturella, nationella och ekonomiska kontexter vore därför intressanta. Hur vore det möjligt 

att implementera ”samvårdstankar” i utvecklingsländer? Hur påverkar synen på barnet och 

familjen vården och barnets mående? 
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Självklart vore det även intressant att göra korta och långa uppföljningar på de barn och 

familjer som vistats på avdelningarna. Sannolikt kommer detta att vara en stor angelägenhet 

för forskningen längre fram, då samvården har funnits längre. Bara fyndet att vårdtiden kan 

förkortas med 5,3 dagar är så intressant och viktigt att det är rimligt att anta att intresset för 

denna typ av studier kommer att vara stort. Ytterligare områden för framtida forskning kan 

gälla hur organisationsförändringar i vården bör genomföras för att gynna personalen, 

patienterna och vårdens utveckling på allra bästa sätt.  
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Bilaga 1 

 

 
 

 

 

Barnsköterskors erfarenheter av arbete med samvård 

 

Jag heter Paula Kaplan Böhm och är psykologkandidat vid Stockholms universitet. Under sommaren 

och hösten 2010 skriver jag min psykologexamensuppsats om barnsköterskors erfarenheter av arbete 

med samvård, och kommer att göra en intervjuundersökning på avdelning 20 och 21 på Danderyds 

Sjukhus. 

 

Du som blir tillfrågad att delta i en intervju arbetar som barnsköterska på avdelning 20 eller 21. Syftet 

med studien är att undersöka hur man som barnsköterska upplever att arbeta med samvård. 

Informationen är värdefull för Danderyds Sjukhus för att kunna vidareutveckla verksamheten, såväl 

som för neonatalvården i stort.  

 

Intervjun tar c:a 30-45 minuter, sker på Danderyds Sjukhus under arbetstid eller i anslutning till ett 

arbetspass. Samtalet spelas in på digitalt ljudband. Allt du säger kommer att behandlas konfidentiellt; 

ingen utom jag kommer att få veta vad just du sagt. Resultaten kommer att redovisas avidentifierade 

på gruppnivå. Om du önskar är du välkommen att läsa den del av texten som berör dig innan 

uppsatsen färdigställs, för att vara säker på att jag uppfattat dig rätt. 

 

Om du är intresserad av att delta, hör gärna av dig till mig direkt på [tfn.] alt. [e-postadress]. 

 

Du kan även kontakta Thomas Brune på [tfn.] 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Paula Kaplan Böhm 

Psykologkandidat, Stockholms universitet 
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      Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

-Berättar om syfte och ramar 

 

 

Bakgrund 

 

-Utbildning 

-Ålder 

-Erfarenhet av arbete inom neonatalvården? Erfarenhet av arbete med samvård?  

-Varför du valde din utbildning? Varför du sökte detta jobb? Vad betydde det för dig? 

-Har du egna barn? 

 

Attityder - nusituationen 

 

-Kan du berätta ännu mer i detalj om ditt arbete? (följer upp, fördjupar)  

-Hur trivs du? 

-Vad väcker det hos dig när du ser ett barn som är fött för tidigt?/sjukt barn? 

-Vad väcker det hos dig när du möter föräldrar som har fått för tidigt födda barn?/sjuka barn? 

-Hur är det att samarbeta med föräldrarna? Vad är viktigt att tänka på, tycker du? (t ex. 

signaler) 

-Hur är det att samarbeta med mammor? Pappor? Olika? 

-Hur är det att träffa sjuka mammor? 

-Vad tycker du barnet behöver som du kan ge från dig? 

-Vad tycker du föräldrarna behöver som du kan ge från dig? 

-Ser föräldrarollen annorlunda ut i en prematurfamilj? Krävs det en annan form av stöd? Hur 

är det att ge stöd? 

-Händer det att du tycker bättre om/får bättre kontakt med en förälder?  

-Tycker att en förälder klarar av situationen bättre? Hur är det? 

-Kan du ge exempel på någon situation som innebär en särskilt stor utmaning för dig? 

-Berätta om en händelse när du kände dig nöjd med din insats?/inte nöjd? 

-Hur ser du på målet för ditt arbete? Vilket är det? 

 

Attityder kring förändrade arbetsuppgifter 

 

-Såg ditt arbete annorlunda ut tidigare? Hurdå? Något du kan sakna? 

-Hur tänker du kring/ser du nu på det arbete du gjorde då? 

-Hur var övergången från den konventionella formen av neonatalvård till samvård för dig? 

(info, utbildning etc) 

-Hur var det för dig att ”tänka om”/”ställa om” i ditt tankesätt inför det nya? 

-Upplever du att din yrkesroll har förändrats? Hur då? 

-Har målet för ditt arbete förändrats? D.v.s var det annorlunda förut? 

-Vad är bra med samvård/fördelar? Vad är dåligt/nackdelar? 

-Är det något som du känner att du saknar för att kunna genomföra ditt arbete? 

-Vad betyder teamarbetet (arbetsgemenskapen)/dina arbetskamrater för ditt arbete? 
-Är det något mer du vill berätta? 
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Bilaga 3 

 

Intervju med neonatologen Thomas Brune 

 

-Vad är det som är unikt med samvården? 

-Hur ser du på samvården ur ett globalt perspektiv? 

-Som jag har förstått det består samvården av tre delar: NIDCAP, att sjuka mödrar kan vårdas 

tillsammans med sitt barn, samt att även friska föräldrar bor med och vårdar sitt barn. Har jag 

förstått det rätt? 

-Kan du beskriva hur övergången från den konventionella formen av neonatalvård till 

samvård gick till? (följde upp) 

-Minns du om du hade tankar eller förväntningar om hur förändringen på avdelning 20 skulle 

emottas? 

-Vad tror du ligger bakom de skillnader som verkar finnas i hur man som personal tar emot 

övergången? 

-Är det något som du tänker att man hade kunnat göra annorlunda? 

-Upplever du att din yrkesroll har förändrats i och med samvården? 

-Tycker du att målet för ditt arbete har förändrats i och med samvården? 

-Finns det nackdelar med samvården? 

-Får personalen handledning? 

-Vilken roll har samvårdsgruppen? 

-Vad är barnsköterskans roll nu? 

-Jag har hört nämnas en reform då barnsköterskan skulle avskaffas, stämmer det? 

-Har barnsköterskan nu också ett ansvar för att hjälpa de sjuka mammorna? 

-Är det något mer du vill tillägga? 

 


