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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Känguruvård (KV) är en evidensbaserad vårdmetod, inom familjecentrerad 

neonatalvård, vars syfte är att stödja tidig anknytning och öka föräldrars delaktighet genom 

hud-mot-hudkontakt mellan barn och förälder. KV bör, med uppmuntran från personalen, 

inledas så tidigt som möjligt efter födelsen och tillämpas i den utsträckning det är möjligt. I 

Sverige finns en utvecklingspotential för ökad användning av KV på olika 

neonatalvårdsavdelningar då det finns stora nationella variationer i vilken utsträckning KV 

utövas. 

Syfte: Beskriva neonatalsjuksköterskors erfarenhet av att bedriva och utveckla känguruvård 

inom familjecentrerad neonatalvård. 

Metod: Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer på fyra neonatalvårdsavdelningar i Sverige 

genomfördes under december 2015. Materialet bearbetades utifrån en induktiv ansats med en 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Neonatalsjuksköterskor beskriver att införandet av KV inneburit en förändrad roll 

från vårdgivare till att stödja och undervisa föräldrarna till att bli barnets primära vårdare. 

Föräldrarnas delaktighet i vården av sitt barn har ökat med KV, vilket underlättat tidig 

anknytning, naturlig amning samt att föräldrarollen stärkts. En tydlig målsättning, en säker 

vårdmiljö med tillåtande attityd samt samverkan mellan olika professioner krävs för att 

underlätta utveckling av KV.  

Slutsatser: För att bedriva och utveckla KV behöver neonatalsjuksköterskor själva kunskap 

och god attityd gentemot vårdmetoden. Avdelningen behöver klara rutiner, tydlig ledning och 

en vårdmiljö anpassad till en familjecentrerad vård som underlättar KV.  

 

 

Nyckelord: Anknytning, familjecentrerad vård, känguruvård, neonatalvård  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 
 

Background: Kangaroo Mother Care (KMC) is an evidence-based care approach in the 

family-centered neonatal care that aims to support early attachment and increase parents' 

participation through skin-to- skin contact between baby and parent. With encouragement 

from the staff KMC should be initiated as early as possible after birth and be applied to the 

extent that it is possible. In Sweden there is a development potential for increased use of 

KMC in different neonatal care units because of large national variations in the extent to 

which the KMC is exercised. 

Aim: Describe paediatric nurses experiences of managing and developing Kangaroo Mother 

Care in family-centred neonatal care. 

Method: Semi structured focus group interviews in four neonatal care units in Sweden were 

conducted in December 2015. The material was processed on the basis of an inductive 

approach with a qualitative content analysis. 

Results: Neonatal nurses describe that the introduction of KMC meant a change in the role 

from caregiver to support and teach parents to become the child's primary caregiver. Parental 

involvement in the care of their children has increased by KMC, which facilitated early 

attachment, natural breastfeeding and that the parental role has strengthened. A clear 

objective, a safe care environment with permissive attitude and collaboration between 

different professions required to facilitate the development of KMC. 

Conclusions: To pursue and develop KMC the neonatal nurse need knowledge and good 

attitude towards the care approach. The unit needs clear routines, strong leadership and a 

healthcare environment suited to a family -centered care that facilitates KMC. 
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Inledning 

Känguruvård (KV) är en vårdmetod som innebär att för tidigt födda barn vårdas kontinuerligt 

hud mot hud, i enlighet med World Health Organizations (WHO, 2003) praktiska riktlinjer om 

KV. Genomförande av KV rekommenderas oavsett om barnet föds i en miljö med begränsade 

hälso- och sjukvårdsresurser eller i en miljö med goda resurser (Nyqvist et al, 2010a). I Sverige 

används KV i syfte att öka föräldrarnas delaktighet i vården och för att underlätta 

anknytningen. KV bör inledas så tidigt som möjligt efter födelsen och tillämpas som 

kontinuerlig hudkontakt i den utsträckning det är möjligt och ändamålsenligt (Nyqvist et al. 

2010b; World Health Organization [WHO], 2003). Föräldrarna är den viktigaste resursen i 

barnets omvårdnad och deras medverkan är avgörande för barnets framsteg i utvecklingen 

(Harrison, 1993, Bracht, O´Leary, Lee, & O´Brien, 2013). I Sverige medger 

föräldraförsäkringen att båda föräldrarna har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av 

allvarligt sjukt barn under ett obegränsat antal dagar (Försäkringskassan, 2016). Detta gör det 

möjligt för de flesta föräldrapar att båda ta aktiv del i barnets vård och stötta varandra under 

vårdtiden. Förenta Nationernas [FN] barnkonvention säger att alla barn har lika värde, samma 

rättigheter, rätt till utveckling, liv och överlevnad (Regeringskansliet, 2015) och till sina 

föräldrars, eller annan närstående närvaro, dygnet runt när de vårdas på sjukhus (Nordiskt 

nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB] 2014).  

 

Bakgrund 

Neonatalvård 

Neonatalvård är en specialiserad sjukvård av nyfödda barn med allvarliga hälsoproblem på 

grund av för tidig födsel (prematuritet), andningsproblem, gulsot, infektion eller medfödda 

sjukdomar. Av alla nyfödda barn i Sverige kräver cirka 10 % vård på en neonatalavdelning. Att 

födas prematur, före 37 graviditetsveckor, är i sig ingen sjukdom, men omognaden kan leda till 

olika sjukdomstillstånd som kräver behandling (Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister [SNQ], 

2014). Då barnet föds extremt prematur, före 28 graviditetsveckor, krävs omfattande 

vårdinsatser under lång tid (Socialstyrelsen, 2004). Att få ett för tidigt fött barn är en akut kris 

för föräldrarna, vilket följs av en lång period av oro, stress och stora påfrestningar (Eriksson & 

Pehrsson, 2005). Vården av prematura barn idag utvecklas snabbt och prognosen för de flesta 

barn är god (Socialstyrelsen, 2004).  

Familjecentrerad neonatalvård 

Familjecentrerad neonatalvård består av fyra grundprinciper; familjesamverkan; värdighet och 

respekt; delge information och delaktighet i barnets vård. Vårdformen bygger på en interaktion 

mellan familj och personal (Griffin, 2006), där avdelningen är öppen dygnet runt för 

föräldrarna (Bracht, O´Leary, Lee, & O´Brien, 2013). För vårdpersonalen innebär det att fokus 

ligger både på barnet och på föräldrarna, då föräldrarna aktivt deltar i vårdandet och familjen 

ses som en helhet. Förutsättningen för föräldrarnas delaktighet i sitt barns vård är att de får 

hjälp och vägledning av vårdpersonalen med information som är anpassad till familjens 

förmåga, så att de så snart som möjligt efter förlossningen blir de som vårdar och primärt tar 

hand om sitt barn (Hedberg Nyqvist & Engvall, 2009; Griffin, 2006). Det förutsätter att 

vårdpersonalen respekterar och värdesätter familjens önskemål, baserade på deras värderingar, 
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livsåskådning och kulturella bakgrund. Familjen ska därför erbjudas det stöd de behöver samt 

att beslutsprocesser och vårdplanering ska ske utifrån familjens egna önskemål. 

Familjesamverkan är därför en betydelsefull del till att få kunskap för att identifiera faktorer 

och utveckla metoder som underlättar för familjer på neonatalvårdsavdelningar (Griffin, 2006). 

Barnsjuksköterskan måste därför verka för att närstående bereds plats i omedelbar eller nära 

anslutning till barn på sjukhus (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Känguruvård 

Känguruvård innebär att föräldrar vårdar sitt prematura barn hud mot hud för att hjälpa det att 

anpassa sig till den extrauterina världen, vilket samtidigt stödjer tidig anknytning och stärker 

föräldraidentiteten (Bracht et al., 2013; Nyqvist et al., 2010a). Det prematura barnet vårdas i så 

kallad känguruposition, det vill säga i en upprätt ställning, naket hud mot hud på förälderns 

bröst, frånsett blöja och eventuellt mössa, med böjda armar och ben samt huvudet vänt åt sidan. 

För att fixera och bibehålla barnets placering används en tubtopp av elastiskt tyg runt förälderns 

bröstkorg (WHO, 2003; Nyqvist et al., 2010b). KV tillämpas på två sätt: kontinuerlig eller 

intermittent KV. Vid kontinuerlig KV ersätter föräldrarna kuvösvården och vårdar barnet hud 

mot hud dygnet runt, medan intermittent KV appliceras under begränsade perioder, en eller 

några gånger om dagen. Intermittent KV är bruklig när KV dygnet runt inte är möjlig, 

exempelvis vid brist på övernattningsmöjligheter för föräldrar på avdelningen. (Nyqvist et al., 

2010a). En vårdmiljö som stödjer KV erbjuder tillgång till säng eller bekväma fåtöljer för 

föräldrarna samt möjlighet till avskärmning med en dämpad ljud- och ljusnivå (Thernström 

Blomqvist, Frölund, Rubertsson, & Hedberg Nyqvist, 2013; Heinemann, Hellström-Westas, & 

Hedberg Nyqvist, 2013). Om föräldrarna är förhindrade, exempelvis vid utmattning eller om de 

har fler barn sen tidigare hemma, kan barnet hållas av en ställföreträdande känguruvårdare i 

föräldrars frånvaro. Ställföreträdande känguruvårdare utgörs ofta av en annan närstående 

(Nyqvist et al., 2010a). Den främsta av de positiva effekterna av KV, oavsett om den utövas 

kontinuerligt eller intermittent, är att föräldrarna känner att de genom sin delaktighet i barnets 

omvårdnad bidrar till sitt barns välbefinnande och att utövandet minskar deras egen oro för 

barnet (Heinemann et al., 2013; Tallandini & Scalembra, 2006). Med KV undviks obefogad 

separation mellan mor och spädbarn, vilket hjälper till att minska förlossnings depression och 

öka föräldrarnas sensibilitet för barnets behov. Detta främjar en framgångsrik emotionell 

anknytning och föräldraskapet påverkas positivt. De positiva effekterna för barnet, förutom 

närhet och trygghet, är optimal temperaturreglering, stabil hjärtfrekvens, andningsfrekvens, 

syremättnad i blodet, tillväxt, organiserad sömn samt minskar smärta och stress hos barnet 

(Nyqvist et al., 2010a; Cong et al., 2012). Det är viktigt att så snart som möjligt inleda KV för 

att etablera amning och öka varaktighet av exklusiv amning. Vid hud mot hud kontakt med 

modern har barnet bröstmjölk lätt tillgängligt (Nyqvist et al., 2010b; Ludington-Hoe, 2015). 

Vårdtiden för barn med låg födelsevikt kan förkortas med hjälp av KV (Conde-Agudelo, 

Belizan, & Diaz-Rosello, 2011). Dessutom har KV positiva effekter på barnets perceptuella, 

kognitiva, emotionella och fysiska utveckling samt förmåga till stresshantering de första 10 

levnadsåren (Feldman, Rosenthal, & Eidelman, 2014).  
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Teoretiskt perspektiv och omvårdnad 

Swansons caring-teori 

Att ge vård inom Neonatal intensivvård beskriver Swanson (1990) utifrån fyra vårdprocesser; 

Attaching, Managing responsibilities, Avoiding bad outcomes och Caring. Varje förälder och 

vårdpersonal lever utifrån sin verklighet som formar individer utifrån deras kapacitet i 

förhållande till vårdprocesserna. Processerna kan presenteras separat men utesluter inte helt 

varandra och har en betydande gemenskap i vårdprocessen.  

Attaching processen innebär att via kommunikation och utförande komma nära det lilla barnet 

samt förstå sin och andras uppgifter på avdelningen. Managing responsibilities handlar om 

acceptans, möta förväntningar, ta ansvar samt kunna släppa taget och inrikta sina förmågor där 

de bäst behövs. I Avoiding bad outcomes är betydelsen av att undvika situationer som kan leda 

till negativa konsekvenser på individ och samhällsnivå, och att använda tillgängliga tekniska 

resurser för att minska sannolikheten för att något ska gå fel (Swanson, 1990). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) illustrerar vårdens skyldigheter gentemot patienten samt 

att det ska råda en hög patientsäkerhet inom all hälso- och sjukvård.  

Caring teorin (Swanson, 1993) är en modell för att strukturera omvårdnadsarbetet och 

understödja kommunikationen mellan den som blir vårdad, dess vårdnadshavare och vårdaren, 

vilket sker genom en process. För att ge patienter god omvårdnad finns det behov av att ha 

utarbetade riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Swanson (1993) menar att vi 

förankrar vår grundläggande tro på människan genom att förmedla omsorg på olika sätt för 

andras välbefinnande. Processen sker i fem steg; maintaining belief, knowing, being with, doing 

for och enabling. Maintaining belief är grundstenen i processen som betyder att sjuksköterskan 

ska stärka och upprätthålla individens tro på de egna resurserna och kunna förmedla en 

framtidstro. Knowing innebär att på ett professionellt sätt vara välinformerad om individen, 

samt söka förståelse ur individens eget perspektiv. Being with handlar om att vara 

känslomässigt närvarande tillsammans med individen. Doing for betyder att gemensamt vårda i 

delaktighet med individen det individen för tillfället inte kan göra själv och därmed bevara 

individens värdighet. Enabling är sista steget i processen. Här skapas förutsättningar för 

individen att möjliggöra välbefinnande på nytt, att stärkas och hitta förutsättningar inför nya, 

obekanta upplevelser med en tillåtande attityd (a.a.). Fördjupade kunskaper och färdigheter som 

barnsjuksköterska, visas genom att vara verksam i alla beslut som rör barnet utifrån barnets 

bästa, för att skapa en relation där barnet och dess närstående kan känna förtroende och tillit 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Konsensusbegrepp 

Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om handlingar och relationer för 

att främja individens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. För att 

ytterligare förtydliga och utveckla kunskaper om omvårdnad använder forskare inom 

disciplinen konsensusbegreppen; Människa, Hälsa och välbefinnande, Vårdande samt 

Omgivning och miljö.  

En stor del av känguruvården kan härledas till begreppet vårdande, då det refererar till de 

handlingar som vårdpersonal initierar och vidtar på en individs vägnar eller i samarbete med 

individen. Vårdande eller på engelska ”caring” ses som det centrala i omvårdnaden och återger 

de mål eller resurser som vårdandet förväntas eller ämnar leda till (Bergbom, 2012). 

Kunskapen om vårdandet är till för att tillgodose människors behov och lindra lidande 

(Söderlund, 2012). Innebörden i att få ett prematurt barn påverkar familjens livssituation och 
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det dagliga livet. Därför är det viktigt att vårdpersonalen kan möta familjen i vården och stödja 

det prematura barnet och dess familj där de befinner sig (Heinemann et al., 2013). Björck & 

Sandman (2007) menar att vårdandet är relationer, förhållningssätt och handlingar som sker i 

samspelet mellan vårdgivare och vårdsökande. I vårdandet tas det hänsyn till att varje individ är 

unik och värdefull och ska behandlas med respekt som värnar om deras värdighet (Söderlund, 

2012).  

 

Kärnkompetenserna utifrån barnsjuksköterskans roll i neonatalvården 

Kärnkompetenserna är definierade som förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 

evidensbaserad vård, informatik, säker vård, samverkan i team och personcentrerad vård 

(Sherwood, 2013). Walton (2013) understryker dock att uttrycket patient och familjecentrerad 

vård är ett mer adekvat uttryck än personcentrerad vård, då den beskrivningen av kompetensen 

inkluderar den betydelsefulla roll som de närstående spelar under vårdtiden. Viktiga begrepp 

här är respekt, värdighet, delad information, deltagande och samarbete baserat på det speciella 

förhållandet mellan patienten, dess närstående och vårdgivarna. Enligt Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- 

och sjukvård för barn och ungdom har barnsjuksköterskan en stor roll att ansvara för barns 

rättigheter och hälsa, samt verka för en god relation och att ett bra samspel etableras mellan 

barn och närstående för att förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Inom 

familjecentrerad neonatalvård har barnsjuksköterskan en unik roll för att underlätta 

anknytningen mellan föräldrar och dess prematura barn genom att tidigt involvera föräldrarna i 

vården och samspela med dem (Franklin, 2006). Barnsjuksköterskan agerar då i egenskap av 

handledare och ger stöd utifrån en individuell bedömning av föräldrarnas vilja och förmåga 

istället för att vara vårdgivare (Hedberg Nyqvist & Engvall, 2009). Barnsjuksköterskor som 

jobbar inom neonatalvården måste vara särskilt medkännande och förvissa sig om att 

närstående har förstått given information (Svenska sjuksköterskeförening, 2008). En stabil 

kunskapsgrund och goda attityder mot vårdformen behövs (Strand, Blomqvist, Gradin, & 

Nyqvist, 2013) för att kunna informera om känguruvårdens fördelar för både barn och föräldrar 

(Nyqvist et al., 2010a; Thernström Blomqvist et al., 2013). Sjuksköterskor som reflekterar över 

vården och arbetar i en ifrågasättande anda kommer använda sig av sina färdigheter att leta 

fram aktuell forskning för att vården ska bli evidensbaserad, hitta bästa metoden samt kunna 

motivera vårdbeslut och använda verktyg för kvalitetsförbättring med hög etik. Då strävan är 

att minimera riskerna för att patienter och vårdpersonal kommer till skada, innebär säker vård 

ett förhållningssätt som granskar systemnivån och miljö förhållanden för att förhindra fler 

misstag samt att utforma åtgärder (Sherwood, 2013). För att säkra vården bör 

barnsjuksköterskor i neonatalvården kontinuerlig genomföra kvalitetsförbättringar för att öka 

känguruvårdens användning och praxis tillsammans med ledning och nära discipliner 

(Thernström Blomqvist et al., 2013). Samverkan i team karakteriseras av ett flexibelt ledarskap 

med ömsesidigt stöd, kommunikation och ständig granskning av miljön som bidrar till ett 

effektivt ledarskap i teamet. Genom alla kärnkompetenser går informatik som en röd tråd för att 

hantera vården med hjälp av dokumentation i elektroniska databaser, finna redskap för 

säkerhetsvarningar och beslutsstöd (Sherwood, 2013). 
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Problemformulering 

I den familjecentrerade neonatalvården är föräldrarnas närvaro en del av grundpelarna och en 

förutsättning för interaktionen mellan familj och personal (Griffin, 2006). Praktiserandet av KV 

internationellt, värdesätts av familjer och sjukvårdspersonal, men likväl saknas det fullständig 

implementering på neonatalvårdsavdelningar. Därför finns en gedigen grund att gå vidare med 

forskning inriktad till att hjälpa sjuksköterskor att utveckla KV, då genomförandet tycks 

innebära stora utmaningar för sjuksköterskor (Coyne, O´Neill, Murphy, Costello, & O´Shera, 

2011). I Sverige finns en utvecklingspotential för ökad användning av KV på olika 

neonatalavdelningar då det finns stora nationella variationer i vilken utsträckning KV utövas 

(Mörelius, Angelhoff, Eriksson, & Olhager, 2012). Varför implementeras inte KV mer frekvent 

trots att forskning indikerar dess positiva effekter på både individ- och samhällsnivå?  

Vi hoppas att denna studie ska kunna ge en samlad bild kring barnsjuksköterskors erfarenheter 

kring att bedriva och utveckla KV och stötta barnsjuksköterskan i det framtida arbetet med en 

vidare utveckling av KV inom familjecentrerad neonatalvård. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva neonatalsjuksköterskors erfarenheter av att bedriva och utveckla 

känguruvård inom familjecentrerad neonatalvård 

 

Metod 

Design  

Studien är en explorativ, kvalitativ studie med en induktiv ansats. Semistrukturerade 

fokusgrupper valdes då det lämpar sig bättre när studien är explorativ, det vill säga när syftet är 

att utforska hur människor resonerar kring ett visst ämne (Wibeck, 2012). Induktiv ansats är 

vald utifrån att analysen görs utifrån innehållet i texten i insamlat material (Danielsson, 2012a). 

 

Urval 

I ett första steg att välja neonatalvårdsavdelningar att kontakta, gjordes eftersökningar, via 

neonatalvårdsavdelningarnas hemsidor, om vilka avdelningar som mest aktiva i arbetet med att 

bedriva och utveckla känguruvård. Efter att ha valt ut 4 lämpliga avdelningar kontaktades dessa 

via telefon för att fråga om intresse att delta i studien. En avdelning avböjde att medverka och 

en ny avdelning kontaktades. 

 

Avdelningarna har efter visat intresse åter kontaktats via telefon av författarna, och i samråd 

med avdelningschef erhållit muntligt medgivande att genomföra intervjuer, och därefter bokat 

tid, dag och plats. Informationsbrev har därefter e-postats ut med skriftlig förfrågan och 

medgivande om tillstånd från avdelningschef med bifogat samtyckesformulär som återgavs 

författarna vid sammankomsten (bilaga 1 och 2). Önskvärt var att ha 3-5 deltagare i varje 

fokusgruppsintervju. Deltagandet till fokusgruppsintervjuerna skedde ur ett lämplighetsurval i 

syfte att skaffa kunskap ur en homogen grupp, i detta fall neonatalsjuksköterskor som arbetade 

med KV (Danielson, 2012b). Inklusionskriterier för att delta i fokusgruppsintervjuerna var att 
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sjuksköterskorna hade minst fyra års erfarenhet av arbete inom neonatalvården och erfarenhet 

av att bedriva utveckla KV. Deltagande informanter delgavs information via e-post som 

avdelningschef erhållit om studiens syfte, samt deras rättigheter som informanter (bilaga 3). 

Rekrytering av informanter gjordes med hjälp av avdelningschefen, med hänsyn till 

inklusionskriterierna och beroende på vilka som arbetade den dagen avdelningen kunde erbjuda 

tid för intervjun.  

 

Samtliga informanter (n=15) var kvinnor. Arbetserfarenheten som sjuksköterska varierade 

mellan 5 - 38 år (md 20,8) och erfarenheten av neonatalvård varierade mellan 4 - 34 år (md 

19,7). Tre av informanterna roterade dag och nattjänst medan resten arbetade endast dagtid. 

Elva informanter var utbildade specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn, tre 

hade specialistutbildning inom intensivvård och en var allmänsjuksköterska. Följaktligen kallas 

samtliga informanter i studien för neonatalsjuksköterskor. 

 

Datainsamling 

Fyra semistrukturerade fokusgruppintervjuer genomfördes på fyra olika sjukhus, ett 

regionsjukhus och tre universitetssjukhus. Intervjuerna genomfördes i december 2015. Vald 

datainsamlingsmetod är relevant då den explorativa designen syftar till att utforska hur 

människor resonerar kring ett visst ämne och ur den kvalitativa ansatsen till att beskriva 

människors upplevelser, erfarenheter och livssituation (Danielson, 2012a). 

Fokusgruppsintervjuer innebär att samla en grupp informanter som relativt fritt, utifrån 

forskningsfrågan, diskuterar ett ämne under ledning av en moderator. Kombinationen av 

gruppsamverkan och fokus på ett visst ämne gör att fokusgrupper är ett särskilt lämpligt sätt för 

att få fram information grundade på erfarenheter (Wibeck, 2012).  

 

En på förhand sammanställd intervjuguide (bilaga 4) användes vid intervjuerna, utifrån ett antal 

frågeområden (Wibeck, 2012). Intervjuerna genomfördes i samtalsrum i anslutning till eller på 

respektive neonatalvårdsavdelning och spelades in via smartphones. Båda författarna var 

närvarande och agerade moderatorer under intervjuerna. Den ena författaren hade mer ansvar 

för att återkoppla till intervjuguiden och att frågor som inte självmant kom upp ställdes, medan 

den andra bistod med att fördjupa och utveckla svar från informanterna och att intervjun hölls 

inom ramarna för intervjuguiden. Dessa roller alternerades mellan författarna. 

 

En pilot intervju genomfördes på en neonatalvårdsavdelning på ett regionsjukhus med tre 

informanter i övningssyfte samt för att testa om intervjuguiden var ändamålsenlig för studiens 

syfte. Intervjun var inte tillräckligt innehållsrik för att ingå i studien och intervjuguiden 

ändrades för att få ett mer innehållsrikt material till följande intervjuer.  

 

Innan intervjun startade fick informanterna fylla i ett formulär med kompletterande frågor av 

bakgrundsvariabler för att beskriva urvalet (bilaga 5). Intervjuerna började med en öppen fråga 

om erfarenheter av känguruvård som uppmuntrade till samtal. Frågan som ställdes först i alla 

intervjuer var; ”Kan ni berätta för oss om era erfarenheter av att arbeta med känguruvård?” 

Uppföljningsfrågor ställdes om de inte uppkom spontant under diskussionen, dels för att 

fördjupa och utveckla resonemanget eller för att leda informanterna åter till ämnet. Intervjuerna 

pågick mellan 32 – 60 minuter. Ingen förutom författarna har haft tillgång till det inspelade 

intervju materialet och transkriberingen har lästs av författarnas handledare och oberoende part 

för att öka kvalitén och trovärdigheten i analysen. Intervjuerna har avidentifierats och getts 

siffrorna 1 -4. Efter avslutad studie kommer inspelat material att raderas.  
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Dataanalys: 

Materialet från datainsamlingen analyserades med hjälp av Elo och Kyngäs (2008) utifrån en 

induktiv, kvalitativ innehållsanalys då syftet var att utgå från innehållet i texten. 

Analysprocessen består av tre huvudfaser: förberedelse, organisation och rapportering. I 

förberedelsefasen väljs ämnet för analys. Organisation av kvalitativ data innebär en öppen 

kodning för att analysera innehållet i materialet och skapa kategorier i ett analysschema under 

abstraktion av innebörden. I rapporteringsfasen presenteras resultatet i form av underkategorier, 

kategorier och huvudkategorier (a.a.). 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, avidentifierades och skrevs ut i löpande text. Författarna 

läste igenom materialet enskilt, kodade öppet i marginalen samt strök under meningsbärande 

enheter som svarade på syftet. Det transkriberade materialet lästes igenom återupprepade 

gånger för att få med alla aspekter av innehållet och för att få en helhetskänsla, överblick och 

förståelse för materialets innehåll så att inget förbisågs. Understrykningarna och öppna koder 

diskuterades av författarna i jämförelse på likheter och skillnader, och om olikheter fanns 

diskuterades betydelsen och orsaken till detta, för att materialet ska ha uppfattats på likartat sätt 

av båda författarna. Abstraktionsprocessen har fortsatt så långt det varit möjligt och har 

innefattat en fram och tillbaka rörelse mellan helhet och delar av texten. 

Koderna från marginalerna samlades in på ett analysschema och reduceras i underkategorier. 

Underkategorier med liknande händelser och incidenter grupperas samman till kategorier och 

kategorier grupperas i sin tur till huvudkategorier Författarnas analysschema resulterade i fyra 

huvudkategorier och tio kategorier. Exempel på analysprocessen ges i tabell 1. 

 

 

Tabell 1 – Exempel på analysprocess 

Underkategori Kategori Huvudkategori 

Föräldrarna ska kunna bo 

med sitt barn 

Föräldrarna är barnets 

primära vårdare 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarnas delaktighet i 

vården av sitt barn har ökat 

 

Föräldraguide 

Måttligt prematura kvar hos 

sin mamma på förlossningen 

 

 

Separation undviks 

 
Föräldrar anpassar sig till 

separation 

Kommer igång med amning 

snabbare 

 

 

Närheten främjar tidig 

amning 
Mjölkproduktionen hos 

mamma ökar 

Naturligare att amma 

Tolererar maten bättre 

 

Förförståelse 

Undersökarnas förförståelse är en betydelsefull del av analysprocessen men det är viktigt att 

vara ifrågasättande mot sig själv och sin förförståelse i det som ska studeras (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). Då båda författarna har arbetat med neonatalvård och är väl bekanta 

med valt ämne fanns en medvetenhet om riskerna, vilka togs hänsyn till. 
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Etiska överväganden 

Etiska överväganden för genomförandet av intervjuerna och i arbetet har genomförts utifrån 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer samt Helsingforsdeklarationen (2013). 

Författarna har dessutom genomfört en etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans 

anvisningar. Arbetet har grundat sig på tre etiska principer; respekt för individen, att göra gott 

samt rättviseprincipen (Polit & Beck, 2013), då kärnan inom forskningsetiken är att värna om 

människors lika värde, integritet och självbestämmande hos alla som berörs (Kjellström, 2012). 

I respekt för individen har samtycke inhämtats inför intervjuerna. Informanterna har fått 

kunskap om att deras deltagande är frivilligt och att de själva kan avbryta sitt deltagande i 

intervjun när som helst utan att ange orsak. För att skydda den enskilda människan 

människovärde har arbetet utförts i en anda av respekt, skyddande av autonomi och integritet 

(Lag om etikprövning som avser människor, SFS 2003:460). Då arbete kan leda till att främja 

utveckling och liv hos prematura barn och dess familj (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) 

anses det att göra gott principen tagit i gott beaktande. 
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Resultat 

Neonatalsjuksköterskans erfarenhet av att bedriva och utveckla känguruvård framfördes utifrån 

analysen utifrån fyra huvudkategorier; Neonatalsjuksköterskan har fått en förändrad roll, 

Föräldrarnas delaktighet i vården av sitt barn har ökat, Föräldrarnas anknytning till barnet 

har underlättats och Behov av en vårdmiljö med kunskap och vilja att utvecklas. Under varje 

huvudkategori fanns ett varierat antal kategorier (figur 1). 

Figur 1 

 

 

Neonatalsjuksköterskan har fått en 
förändrad roll 

En förändring av vårdplats från kuvös till 
förälderns bröstkorg 

Att gå från vårdgivare till att stödja och 
undervisa 

Föräldrars delaktighet i vården av sitt 
barn har ökat 

Föräldrarna har blivit barnets primära 
vårdare 

Separation mellan barn och förälder 
undviks 

Närheten mellan barn och förälder 
främjar tidig anknytning 

Behov av en vårdmiljö med kunskap och 
vilja att utvecklats 

Behov av en tydlig målsättning 

Behov av hjälpmedel och säker vårdmiljö 

Behov av att olika professioner 
samverkar 

Föräldrars anknytning till barnet har 
underlättats 

Föräldrarollen har blivit tydligare och 
stärkts 

Föräldrarna lär sig tyda barnets signaler 
lättare 
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Neonatalsjuksköterskan har fått en förändrad roll 

Då målet med känguruvården är att vårda det prematura barnet på förälderns bröstkorg, har 

neonatalsjuksköterskan roll gått från barnets vårdare till att stödja och undervisa föräldrarna till 

att bli barnets primära vårdare. 

 

En förändring av vårdplats från kuvös till förälderns bröstkorg 

Neonatalsjuksköterskorna uttrycker att barnets vårdplats förflyttas från kuvösen till förälderns 

bröstkorg. Där ska barnet vårdas och växa. KV är det bästa sättet för barnet att få vara nära sina 

föräldrar och för föräldrarna att få känna sig som föräldrar och kunna vårda sina barn. Men det 

har inte alltid varit så.  

”Jag kommer ihåg när vi införde känguruvården för länge sen, man kunde ju förstå då 

instinktivt att det var bra för både barn och föräldrar. Det var ju en oerhörd rädsla bland 

personalen och även bland läkarna, men vi såg att vården blev mycket bättre sen när vi införde 

det” (Intervju 4). 

Neonatalsjuksköterskorna uttalar att det är en fortskridande process för personalen att lära sig 

vårda barnen i känguruposition, men om KV ska vara en säker vårdmetod måste 

vårdhandlingar utföras då barnet känguruvårdas. De som inte praktiserat KV så länge utförde i 

nuläget inte så mycket vårdhandlingar då barnet satt i känguruposition. Ovana, otillräckliga 

rutiner, arbetsställning och dålig belysning räknades upp som försvårande faktorer. Ytterligare 

anledning var att då de flesta föräldrarna sitter hud mot hud med barnet intermittent lämnar 

personalen dem helst ifred under den tiden.  

”Jag tror att många upplever att man stör om man… när barnet sitter ute hos föräldern att, ja, 

man vill inte vara där och störa hela tiden.” (Intervju 3). 

De som praktiserat KV under en längre tid utförde flertalet vårdhandlingar såsom kontroller, 

provtagning och nålsättning, under KV. De menar att det går att ändra position på barnet i 

förälderns famn för att gynna sin arbetsställning och att föräldrarna inte ska lämnas ifred för att 

det är mysig. Det är inte föräldrarna som inte vill bli störda utan vår egen känsla att inte vilja 

störa, ansåg neonatalsjuksköterskorna.  

”För att det ska vara en säker vårdmetod måste man ju göra allt som är ordinerat så att säga, 

alla kontroller och prover som ska göras ska man ju göra och inte tänka på att man ska lämna 

dom ifred för att det är liksom gulligt och lulligt för det är inte gulligt och lulligt utan det är ett 

hårt jobb dom utför, liksom många, många timmar per dygn” (Intervju 4). 

Att gå från vårdgivare till att stödja och undervisa 

Neonatalsjuksköterskorna upplevde en rädsla i början för att känguruvården förändrade deras 

arbetssätt, från att som personal vårda barnen till att vägleda, stödja och underlätta för 

föräldrarna att vårda sina barn själva. Undervisningen till föräldrarna, så att de kan ta över 

vården av sina barn, ställer krav på personalen, säger neonatalsjuksköterskorna.  

”Mycket handlar ju om rädsla, det handlade ju kanske inte om att man inte ville känguruvårda 

barnen, utan man var rädd för hur det skulle bli… ett förändrat arbetssätt. Det kräver mycket 

periodvis av oss som personal för att lära och undervisa föräldrarna, det kräver ofantligt 

mycket, men barnet har igen det och i slutändan föräldrarna också, och vi. Vår profession har 

bara blivit bättre utav det” (Intervju 4). 
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De uttrycker att det är viktigt att bygga upp ett förtroende hos föräldrarna och att anpassa 

undervisningen individuellt då alla lär sig i olika takt. Det är betydelsefullt på vilket sätt 

personalen undervisar föräldrarna om KV, menar neonatalsjuksköterskorna, det skapar normen. 

”Det ligger mer hos oss, för föräldrarna vet inget annat. Får de veta att det här är bra för 

barnet, då gör dom allt” (Intervju 3). 

 

Föräldrarnas delaktighet i vården av sitt barn har ökat 

Då vårdpersonalen ser föräldrarna som barnets primära vårdare och undviker separation ökar 

föräldrarnas delaktighet i vården och närheten mellan mor och barn främjar tidig amning. 

Föräldrarna har blivit barnets primära vårdare  

En förutsättning för att föräldrarna ska bli barnets primära vårdare är att de kan bo ihop med sitt 

barn, uppger neonatalsjuksköterskorna, eller åtminstone i närheten av barnet på avdelningen. 

”Barnet tillhör föräldrarna inte vårdpersonalen, det rätta för barnet är att de har sina 

föräldrar hos sig” (Intervju 4). 

Vissa neonatalsjuksköterskor uppger att de har en föräldraguide eller självskattningsskala för 

föräldrarna på avdelningen, där personalen dokumenterar vad föräldrarna kan, deltar i och utför 

i barnets omvårdnad och av KV. Det är en metod för att få självständiga och trygga föräldrar 

och introduceras i tidigt skede för att göra föräldrarna till barnets primära vårdare så tidigt som 

möjligt samtidigt som vårdpersonalen också kan se var i processen föräldrarna befinner sig.  

”Ju mer delaktiga och ju mer de sköter sina barn desto tryggare blir de som förälder, tycker 

jag” (Intervju 3). 

Separation mellan barn och förälder undviks 

Neonatalsjuksköterskorna betonar att det är krävs kunskap och samarbete med 

förlossningsavdelningen för att undvika separation mellan mamma och barn efter födseln. De 

menar att många måttligt underburna barn kan vara kvar på förlossningen, under gemensam 

uppsikt, tills båda kan flytta över till neonatalvårdsavdelning tillsammans. 

”Målet är att man ska slippa separera mamma och barn under den känsliga tiden då de precis 

är nyförlösta och kanske haft en ganska jobbig förlossning också, traumatiskt på många sätt”      

(Intervju 1). 

Vid intervjuerna framkom att neonatalsjuksköterskorna erfarit att vid separation uppkommer en 

rädsla hos föräldrarna som kan leda till att de inte tar till sig sitt barn. De berättar att först gråter 

föräldrarna för att de får åka hem utan sitt barn, sedan vänjer de sig vid det och anpassar sig till 

separationen eftersom de inte fått möjligheten att vara hos sitt barn och vara delaktiga i vården. 

”De försöker intala sig själva att det är normalt att inte få vara hos sitt barn, fast de egentligen 

inte tycker det” (Intervju 1). 

Problem uppstår sedan när barnet bor ihop med föräldrarna på samvårdsrum och är tillräckligt 

friskt för att vårdas där. Föräldrarna har då uttryckt att de upplever det svårt att bli lämnade 

själva med sitt barn. 
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Närheten mellan barn och förälder främjar tidig amning 

Neonatalsjuksköterskorna beskriver att prematura barn tolererar maten bättre vid KV och 

mjölkproduktionen hos mamman ökar då barnet får ligga mycket hud mot hud. Amningen 

kommer snabbare igång då mamman har nära kontakt med barnet och bröstet är nära till hands. 

Mamman känner när barnet visar hunger, vilket underlättar fri amning. Jämförelsevis med förr, 

innan KV var så utpräglat, lär sig barnen idag amma mycket tidigare. Många barn ammar fritt 

redan i vecka 34. 

“Sen blir det ju mer naturligt med matningen och så med amningen när de ligger hud mot hud, 

för de är ju nära bröstet, kanske inte på pappa då (skratt) men de är ju där och gruffar och 

visar att de vill ha mat” (Intervju 1). 

 

Föräldrarnas anknytning till barnet har underlättats  

KV förtydligar och stärker föräldrarollen vilket underlättar anknytningen då föräldrarna lär sig 

att tyda barnets signaler och svarar på dem.  

Föräldrarollen har blivit tydligare och stärks 

Neonatalsjuksköterskorna poängterar att det är viktigt att som personal bekräfta och stödja 

föräldrarollen. De beskrev att föräldrar som knutit an till sina barn upplevde det onaturligt efter 

ett tag att lämna sina barn och att det är när föräldrarna första gången får ha barnet hud mot hud 

som de känner att de blivit föräldrar.  

”Föräldrarna får mer det här verklighetstänket att det är mitt barn.” (Intervju 2). 

Neonatalsjuksköterskorna menar att tidig KV stärker föräldrarna och ger dem bättre 

självförtroende. De blir bekräftade och stärkta i sin föräldraroll, får tillit till sig själva samt sin 

egen förmåga att kunna vårda sitt barn. Då de hittat sin roll lämnar de inte sitt barn utan gör allt 

för att stanna och vara nära.  

”En mamma berättade att hon kom till en viss punkt där hon tyckte att hon anpassat sig nog 

efter personalen och en dag plötsligt fick nog. Nu tyckte hon att personalen skulle lämna 

hennes barn ifred, ”rör henne inte”, hon beskrev att hon kände sig som en kobra och att hon då 

flera dygn hade henne hud mot hud” (Intervju 4). 

Föräldrarna lär sig att tyda barnets signaler lättare 

När barnet vårdas hud mot hud går det mycket fortare för föräldrarna att lära känna sitt barn 

och de lär sig se barnets signaler tidigare. Neonatalsjuksköterskorna menar att de lägger ner 

hårt arbete på att förmedla barnets mående, signaler och hur barnet kommunicerar, så 

föräldrarna får ta del av de positiva effekterna av KV.  

”En pappa har en gång sagt att det är en vinn-vinn situation, för att de behövde det lika bra 

som barnet” (Intervju 4). 

Neonatalsjuksköterskorna upplever att föräldrarna snabbt blir proffs på sina barn när de vårdar 

barnet hud mot hud den största delen av dygnet och märker förändringar hos barnen före 

vårdpersonalen. Föräldrarna känner att de har en viktig uppgift när de känguruvårdar sitt barn 

och blir bekräftade som föräldrar. 
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”En del föräldrar uttrycker att de blir frustrerade när vi sköter så stor del av vården. Det är 

mycket teknisk utrustning som de inte kan hantera men de kan i alla fall vårda sitt barn hud 

mot hud och se att barnen faktiskt mår mycket bra av det. Nu skulle vi inte kunna arbeta utan 

känguruvården för vi märker att föräldrar blir mycket raskare experter på sina barn, det är 

deras barn och de knyter an bättre och de känner av att ”nu behövs det sugas här”, ”nu vill 

hon inte längre”, ”jag tror att hon är hungrig”. De är steget före helt enkelt och det är rätt 

häftigt att få se att de känner av sitt barn ” (Intervju 4). 

Neonatalsjuksköterskorna berättar om föräldrapar som först tittar på övervakningsskärmen när 

de kommer till sitt barn. De menar att när föräldrarna blir mer delaktiga i vården och knyter an, 

lär de sig istället att titta på barnet för att se hur det mår. 

”då är det inte siffrorna som var viktigast, utan då ville man gå fram och titta på barnet det 

första… hälsade och så, för de hade längtat” (Intervju 3). 

 

Behov av en vårdmiljö med kunskap och vilja att utvecklas 

En tydlig målsättning, en säker vårdmiljö och samverkan av olika professioner krävs för att 

underlätta utvecklingen av KV på neonatalvårdsavdelningen. 

Behov av en tydlig målsättning 

Neonatalsjuksköterskorna fastställer att en förutsättning för att få KV att fungera och utvecklas 

på avdelningen är att ledningen och läkarna driver och stödjer vårdmodellen. Alla 

yrkeskategorier måste sträva mot samma mål och ha samma arbetssätt. Det krävs en tydlig 

målsättning för avdelningens rutiner, samt löpande fortbildning och utbildning av ny personal 

för att bedriva och utveckla känguruvården. 

”Du kan ha cheferna med dig och då kan du ju driva på, men har du inte läkargruppen, har du 

inte alla yrkeskategorier med dig, då blir det svårt. Alla måste liksom vara på tåget för att det 

ska gå att genomföra” (Intervju 4). 

Under intervjuerna framkommer att personal på neonatalvårdsavdelningarna befinner sig på 

olika plan i förändringsprocessen och därför måste utbildning och utveckling anpassas 

individuellt. De talar om att brister i vårdpersonalens kunskap om KV, negativa attityder och en 

ovilja till förändring försvårar känguruvårdens utförande. Då avdelningar befinner sig på olika 

plan i processen, ser utmaningarna olika ut. 

”En del var ju skeptiska i personalgruppen också, en del var ju direkt negativa, men med tiden 

så har det slätats ut. Det finns ju ingen som är negativ nu” (Intervju 4). 

Behov av bärhjälpmedel och säker miljö 

Neonatalsjuksköterskorna berättar att avdelningen använder sig av någon form av 

bärhjälpmedel som tubtopp, bärsjal, kängurublus, linne och så vidare, för att säkra 

kängurupositionen. Bärhjälpmedel kombinerat med transportabel övervakning och 

lättviktstuber för de barn som behöver extra syrgas gör det möjligt att gå omkring med barnet i 

KV på avdelningen. Okunskap om bärhjälpmedel identifierades som den främsta anledningen 

till att minska frekvensen av användandet. Frekvensen ökar om föräldrar ser att andra föräldrar 

använder bärhjälpmedel. En neonatalsjuksköterska beskriver en händelse då hon förmådde en 

mamma, som inte känguruvårdade sitt barn, att bära sitt barn i bärsjal. Mamman hade inte 
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riktigt knutit an till sitt barn, men när mamman väl fick på sig bärsjalen blev närheten till barnet 

mer naturligt. 

”Och hon var så stolt den här mamman, och gick i korridoren och visade alla andra liksom, 

sitt barn här, hon växte helt plötsligt. Och så började hon gråta och så, hon tyckte det var så 

fantastisk, för hon var så lycklig” (Intervju 1). 

Neonatalsjuksköterskorna berättar att lokalen kan utgöra ett hinder för KV. För att kunna 

främja tidig hud mot hudvård i så stor utsträckning som möjligt hade alla avdelningar antingen 

redan byggts om, höll på att byggas om eller planerade ombyggnation. Ombyggnationen på en 

av avdelningarna, med nya samvårdsrum, möjliggjorde kontinuerlig känguruvård för de stabila 

måttligt underburna barnen födda vecka 32 och senare. Att känguruvårda även de minsta 

barnen nattetid kunde bara de avdelningar som hade en vuxensäng placerad intill varje kuvös 

på Neonatalintensivvårdsavdelning (NIVA), samt övernattningsmöjligheter för alla föräldrarna 

på avdelningen. Förbättringsarbeten för att ytterligare säkra vårdmiljön och bedriva 

utvecklingen av KV var önskemål om enbäddsrum på NIVA samt höj och sänkbara sängar 

även på samvården. 

”så får man ju ändra dom yttre omständigheterna så att det passar barnet… och föräldrarna, 

så att förutsättningarna för föräldrarna att vårda sina barn hud mot hud blir så optimalt som 

möjligt” (Intervju 4). 

Kontinuerlig KV i samvård av barnen på föräldrarum påverkas av Socialstyrelsens nya 

rekommendationer om samsovning, vilket gör att föräldrarna inte får sova med barnen när de 

inte är uppkopplade med övervakning.  

”Vi förespråkar hud mot hud men ändå kan vi ju inte köra det fullt ut då när man inte är 

övervakad (paus) så då kan det bli bekymmer med de nya riktlinjerna, samtidigt så är ju 

säkerheten viktigast” (Intervju 3) 

Behov av att olika professioner samverkar  

Neonatalsjuksköterskorna poängterar att lösning för att kunna känguruvårda de måttligt 

underburna barnen direkt efter förlossningen är ett etablerat samarbete med förlossningen och 

möjligheten att transportera i KV till neonatalvårdsavdelningen. En förutsättning för ett nära 

samarbete är att förlossningen ligger intill neonatalvårdsavdelningen och har bra, kompatibel 

övervakningsutrustning. De neonatalvårdsavdelningar som ännu inte hade ett etablerat nära 

samarbete, stannade neonatalsjuksköterskorna på förlossningen i den mån de kunde eller såg 

till att familjen fick det gemensamma ”föräldrafikat”, efter en förlossning, på 

neonatalvårdsavdelningen. 

”Det är ju klart att man ska få fika tillsammans och ha sitt barn bredvid sig… det är ju bara att 

vi ska ringa ner och säga att de ska komma upp med brickan” (Intervju 3). 

Neonatalsjuksköterskorna talade även om att en introduktion av KV på mödravårdscentralen 

skulle kunna underlätta utförandet av KV på neonatalavdelningen. För även om det är en 

vårdform så mår alla spädbarn bra av att känguruvårdas då det främjar anknytning, amning och 

stärker föräldrarnas självkänsla i föräldrarollen. 
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Diskussion 

Intervjuade neonatalsjuksköterskor kommer under diskussionsavsnitten även benämnas som 

informanter och moderatorerna som författare. 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att undersöka hur neonatalsjuksköterskor upplever att bedriva och utveckla 

KV på de neonatalavdelningar som mest aktivt arbetar med KV. Valet av en kvalitativ design 

ansågs lämpligt då författarna valt att undersöka upplevda erfarenheter inom ett visst ämne. 

Författarna analyserade innehållet i texten utifrån en induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs 

(2008) innehållsanalys, vilket passade bättre än deduktiv ansats som utgår från en redan 

bestämd teori eller modell (Danielsson, 2012a), då författarna ansåg att det inte hade kunnat 

besvara syftet. 

 

För att tydliggöra god vetenskaplig kvalité vid kvalitativ design har begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet använts (Wallengren & Henricsson, 2012) av 

författarna. Trovärdigheten ökar i studien då inriktning, val av sammanhang, deltagare och 

förhållningssätt till det insamlade materialet beskrivs. Pålitlighet och förtroendet ökar i hur väl 

insamlat material analyseras mot dess fokus, då verkligheten kan tolkas på olika sätt och utifrån 

tidigare erfarenheter (Danielsson, 2012a). För att ytterligare öka styrkan och trovärdigheten har 

författarna noga begrundat att tolkningarna som gjorts är rimliga och vad de grundar sig på. En 

tydlig analysprocess har beskrivits enligt Elo & Kyngäs (2008) då strävan efter att det som 

undersökts ska vara relevant, adekvat och öka bekräftelsebarheten. För att studiens resultat ska 

vara överförbart behövs trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet vara väl förankrade och 

säkrade i studien (Wallengren & Henricsson, 2012). 

 

Författarna valde fokusgrupper som tillvägagångssätt då metoden lämnar utrymme för att 

upptäcka sådant som författarna inte hade kunnat förutse med sin förförståelse samt 

möjligheten att få ett djup i analysen av människors förståelse, åsikter, erfarenheter och sätt att 

se på världen. Hade istället författarna valt att göra individuella intervjuer hade det kunnat leda 

till att varje informant kommit mer till tals eller vågat dela med sig mer. Men författarna ansåg 

att fokusgrupper skulle ge ett mer nyanserade svar och en möjlighet att gå på djupet i hur 

informanterna uppfattar och förhåller sig till specifika fenomen, upplevelser och erfarenheter. 

Därtill möjligheten att kunna dra nytta av den interaktion som sker i fokusgruppssamtalet då 

informanternas individuella berättelser flätas samman eller ställs i kontrast till de andra 

informanternas berättelser (Wibeck, 2012). Dock menar Wibeck (2012) att kvalitativa studier 

som fokusgrupper kan ha en begränsning i det insamlade materialet som kan försvåra 

möjligheten att göra generaliserade slutsatser. Det kan ses som en svaghet gentemot 

kvantitativa intervjuer menar Trost (2010).  

 

Intervjuguiden bestod av semistrukturerade frågor. Wibeck (2012) menar att hade målet med 

intervjun varit att lyssna till vad informanterna ansåg själva om viktiga aspekter inom ett visst 

ämne hade ostrukturerade intervjuer varit att föredra. Då författarnas övergripande syfte var att 

få svar på vissa specifika frågor och med hjälp av interaktionen fördjupa ämnesdiskussionen, 

var semistrukturerade frågor det bästa alternativet. Förförståelse fanns inom ämnet för studien 

då författarna själva har erfarenhet av neonatalvård och är välbekanta med KV. Författarna 

använde det som en styrka i intervjuguiden för att kunna fördjupa samt att lättare kunna 

utforma och ställa frågor som svarar mot syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) måste 

detta dock tas hänsyn till då det kan färga tolkningen och analysen av intervjuerna och därmed 
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studiens trovärdighet. Författarna har därför eftersträvat objektivitet vid intervjutillfällena för 

att ha ett öppet sinne inför det informanterna delgav.  

 

Enligt Polit och Beck (2012) bör en pilotintervju genomföras för att utvärdera intervjufrågorna 

innan kommande intervjuer. För att öka tillförlitligheten i intervjuguiden genomförde 

författarna en pilotintervju på en neonatalavdelning för att få en uppfattning av frågornas 

relevans och hur frågorna förstods. Information om studien gavs muntligt och tillstånd 

inhämtades. Antalet frågor samt fördjupningsfrågor ansågs vara för få och inte tillräckligt 

omfattande och intervjuguiden omarbetades och utökades till kommande intervjuer. Vid 

transkriberingen av pilotintervjun framkom även svårigheter med att lyssna av vem som sa vad, 

när informanterna talade samtidigt. Författarna förekom detta till kommande intervjuer och var 

noga med att fråga om vad respektive informant sagt om de hade talat samtidigt för att lättare 

kunna transkribera materialet så att inga upplysningar gåtts förlorade.  

 

Under hösten kontaktades avdelningsföreståndare på de utvalda sjukhusen för att inhämta 

samtycke till att genomföra studien. Ett sjukhus avböjde för att de var upptagna med en annan 

studie. Istället valdes en ny avdelning ut som inte helt motsvarade inklusionskriterierna, då de 

bedrev KV, men utvecklade inte aktivt känguruvården på avdelningen. Detta kan ha påverkat 

resultatet genom att deras svar influerades av var de befann sig i processen. Författarna 

bedömde ändå avdelningen ändamålsenlig då de ställde sig positiva inför en förestående 

ombyggnation som skulle hjälpa dem att utveckla känguruvården. 

 

Polit & Beck (2004) menar att ett bekvämlighetsurval kan påverka studiens trovärdighet, och 

Olsson & Sörensen (2007) uppger att ett frivilligt deltagande kan göra att möjligheterna till 

överförbarhet minskar. Men då bekvämlighetsurvalet gjorts efter anpassning till avdelningens 

mån av tid och därefter intervjuat personalen med erfarenhet av känguruvård den dagen, 

bedömer författarna att de minimerat denna risk och kan stärka studiens trovärdighet, då all 

personal passade in i inklusionskriterierna. Alla informanter var kvinnor vilket möjligen kan ha 

givet en viss vinkling i resultatet. Samtidigt är det representativt då det arbetar mest kvinnor 

inom neonatalvården. En styrka i urvalet av informanter var spridningen i erfarenhetstid och 

ålder vilket gav ett rikt resultat. Resultatet baseras på fyra intervjuer, då författarna såg en 

mättnad i insamlat material. För få intervjuer leder till minskad överförbarhet och vid för 

många intervjuer kan det bli svårt att få en överblick av materialet, menar Trost (2010).  

 

Då deltagandet bestått av 3-5 personer i varje fokusgrupp har datamaterialet kunnat analyseras 

på djupet med hänsyn till samspelet, språkliga uttryck och betydelsebildningar (Halkier & 

Torhell, 2010). Författarna har även diskuterat hur antalet informanter kan påverka dynamiken i 

gruppen och att deltagandet varit 3 i vissa intervjuer kan anses vara i minsta laget för en 

fokusgruppsintervju. Polit & Beck (2004) menar att enligt gruppdynamisk forskning bör inte 

informantantalet överstiga åtta personer i en grupp. Motivationen till detta är att i små grupper 

har varje deltagare en viktig roll och större möjlighet att delta i diskussioner och komma till 

tals. Wibeck (2010) anser att storleken på en fokusgrupp bör vara mellan 4-6 personer för att 

alla deltagare skall kunna vara aktiva och göra sin röst hörd. Författarna har haft en tydlig 

strategi för att låta tysta deltagare komma till tals för att generera en bred åsiktskarta, med hjälp 

av följdfrågor ställda till samtliga informanter för att åskådliggöra hela gruppens åsikter 

(Wibeck, 2012). Henriksson (2012) uppger att överförbarheten kan påverkas av ett lågt 

deltagande och att urvalets storlek kan påverka resultatets trovärdighet. För att studien ska 

framstå trovärdig och tillförlitlig har en tydlig presentation om hur gruppen sats tillsammans 

påvisats i metoden av författarna (Wibeck, 2012). I resultatet återfinns flertalet citat från 

intervjuerna vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker trovärdigheten i en studie. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva neonatalsjuksköterskors erfarenheter av att bedriva och 

utveckla känguruvård. Huvudfynden i resultatet var att neonatalsjuksköterskan har fått en 

förändrad roll, att föräldrarnas delaktighet i vården har ökat, att föräldrarnas anknytning till 

barnet har underlättats samt att det finns ett behov av en vårdmiljö med kunskap och en vilja att 

utvecklas.  

 

I resultatet beskrev informanterna den rädsla och osäkerhet de kunde känna i den pågående 

processen av en roll i förändring. I den familjecentrerade vårdformen har 

neonatalsjuksköterskan fått en mer undervisande roll, där hon instruerar föräldrarna till att vara 

de som sköter barnen som dess primära vårdare. Inställningen från personalen måste förändras 

till att föräldraansvaret ses som något naturligt och föräldrar kan vara en resurs, då de oftast är 

väldigt snabba på att upptäcka förändringar hos sitt barn och meddela neonatalsjuksköterskan 

om detta. Informanterna fann att föräldrarna blir tryggare i sin roll och lär känna sina barn 

bättre då de är delaktiga i vården och känguruvårdar sina barn samt att de både är villiga och 

glada över att få vara delaktiga. Detta bekräftar Hedberg Nyqvist & Engwall (2009) i sin studie 

som talar om att föräldrar vill ta över nästan alla komponenter i sitt barns vård. Och i enlighet 

med Wigert, Berg, & Hellströms (2009) studie uppskattade föräldrar att få lära sig 

omvårdnaden av sitt barn och detta stärkte föräldrarna i sin roll, underlättade samspelet med 

barnet och gjorde dem mer motiverade att vara hos sitt barn. Swanson (1993) menar att det är 

viktigt att skapa förutsättningar för att stärka och förmedla omsorg för andras välbefinnande. 

Neonatalsjuksköterskan kan använda sig av begreppet Maintaining belief för att stärka och 

upprätthålla föräldrarnas tro på sina egna resurser och förmåga att kunna vårda sitt barn. 

Konsensusbegreppet vårdande refererar till de handlingar som barnsjuksköterskan vidtar på 

barnets vägnar i samarbete med föräldrarna (Bergbom, 2012). Informanterna skildrade 

personalen som ett team runt barnet där föräldrarna är de viktigaste för barnet och att de gör ett 

betydande jobb att sitta hud mot hud med sina barn under en lång tid. Vidare beskrev de att då 

vårdmetoden inarbetats kan/vill de inte längre arbeta utan KV.  

 

På ett av sjukhusen berättade informanterna om en pågående studie angående hud mot hudvård 

som smärtlindring till nyfödda. Under skrivandets gång blev denna färdig och publicerades. 

Författarna kunde då ta del av resultatet som visade att genom att låta ett nyfött barn sitta hud 

mot hud med sin mamma minskade smärtan vid blodprovstagning (Olsson, Ahlsén, & 

Eriksson, 2016). Studien menar att provtagning på barn som sitter hud mot hud med sin 

förälder är enkelt och har inga biverkningar, dessutom är föräldrarna involverade. Provtagning 

under KV är en utav de vårdhandlingar som informanterna hade olika erfarenheter av. De som 

inte hade vana såg det som nästa steg i utvecklingen. För en evidensbaserad vård behöver 

sjuksköterskor reflektera över vården och använda sig av sina färdigheter att leta fram adekvat 

forskning (Sherwood, 2013). 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att informanterna menade att KV är att föredra framför 

traditionell kuvösvård då det möjliggör för föräldrarna att få vårda, lära känna sina barn och 

knyta an. Men vägen dit är inte problemfri. Under intervjuerna framkommer det att personalen 

befinner sig på olika plan i en förändringsprocess och har olika inställningar till KV. 

Författarna reflekterade över hur personalens attityder och inställningar påverkade dem att tro 

att teknologi och kuvösvård är bättre än KV, vilket hindrar utförandet och utvecklingen av KV. 

Enligt Charpak et al. (2005) är resultaten av de fysiologiska effekterna av KV lika bra som eller 

bättre än de som man erhåller vid traditionell neonatalvård. En studie av Olsson et al. (2012) 

visar att KV genomförs på samtliga nordiska neonatalavdelningar, men erbjuds i olika grad och 
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i varierande frekvens. Medicinska risker ansågs vara det största hindret för ytterligare 

implementering av KV, men resultaten i en studie av Engler et al. (2002) visar att enbart 

kunskap om medicinsk säkerhet inte ändrar sjuksköterskor utövande av KV utan även deras 

uppfattningar, attityder och vilja påverkar starkt genomförandet att initiera KV. Kymre, (2014) 

påvisar ytterligare i sin studie att neonatalsjuksköterskors attityder om KV är kluven då de 

ansåg att de fysiologiska effekterna av KV är primära och att det därför är viktigt att utöva KV 

så mycket som möjligt. Men "så mycket som möjligt" är ett brett och varierat koncept, och 

deras attityder är kluvna när det gäller vad de anser vara de optimala vårdande förhållandena 

för KV. Detta bekräftas i studien av Charpak & Ruiz-Pelaez (2006) där uppföljningsstudier av 

utbildningsprogram om KV visar likgiltighet och även motstånd hos personal. I en 

nyutkommen studie av Hedberg Nyqvist (2016) rapporterades vanliga hinder som vårdpersonal 

upplevde och yttrande; att KV inte har några medicinska effekter utan bara är en trevlig 

upplevelse för föräldrar; okunskap om förmånerna av KV för både spädbarn och familjer; 

uppfattningen att det är en sämre andrahands metod, till för länder med begränsade hälso- och 

sjukvårdsresurser; att det ökar personalens arbetsbelastning samt att det är förenat med ökade 

säkerhetsrisker. Det behövs mer forskning som utvärderar kultur och sedvänjor för att 

uppmuntra personal och föräldrar att ta till sig känguruvårdens sociokulturella ståndpunkter. 

Swanson (1993) menar i begreppet enabling att det är viktigt att ha en tillåtande attityd för att 

skapa förutsättningar och stärkas. 

 

Informanterna i studien poängterade behovet av en gemensam målsättning och att ha ledningen 

med sig i utvecklingen av KV. Likaså framkom av informanternas erfarenhet att kompetens, 

utbildning och fortbildning är viktigt då KV sviktar när ny personal börjar. Detta styrks i 

studien av Wallin, Rudberg, & Gunningberg (2005) som skriver att stöd och uppmuntran från 

ledningen, tillsammans med teoretisk och praktisk utbildning för vårdpersonalen, ökar 

motivationen och tillämpningen av vårdformen. Informanterna underströk också att vårdmiljön 

behöver anpassas så den underlättar KV. Vuxensängar bredvid kuvösplatser är att föredra 

framför fåtöljer. Enligt Strand et al. (2013) har vårdpersonal på enheter som möjliggjort KV 

genom anpassad vårdmiljö, riktlinjer och utbildning en mer positiv upplevelse av 

känguruvårdens tillämpning inom arbetsgruppen. I barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008) tydliggörs att barnsjuksköterskan ska besitta fördjupade 

kunskaper, färdigheter och kompetens att bedriva omvårdnad i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Swanson (1990) menar att det är viktigt att kunna ta ansvar 

och inrikta sina förmågor där de behövs bäst, och beskriver detta i begreppet Managing 

resposibilities för att använda som teoretiskt perspektiv i att förbättra omvårdnaden.  

 

Informanterna talade om att i början är ofta föräldrarna rädda och osäkra men det är inte förrän 

de har hållit sitt barn som föräldraskapet blir verkligt. Informanterna upplevde dock att vissa 

föräldrar har svårt att få ro till att känguruvårda barnet på grund av att de har andra barn hemma 

eller att de mår psykiskt dåligt. Eller så kan det vara att föräldern inte riktigt förstått sin roll 

eller inte förstår förväntningarna från vårdpersonalen, om de är otydliga i informationen. 

Ternström Blomqvist et al. (2013) identifierar hinder för föräldrarnas prestanda av KV att 

vårdpersonalen bör beakta problem som uppstår när det finns äldre syskon hemma och 

föräldrarna kan känna sig kluvna. Underlättande för föräldrarna kan vara att dela upp sig och 

känguruvårda barnet i skift och på så sätt maximera tiden med barnet hud mot hud. De 

avdelningar som författarna besökte använde sig av ställföreträdande kängurufamn vilket bland 

annat Nyqvist et al. (2010a) rekommenderar i sin artikel. Inom personcentrerad vård/patient 

och familjecentrerad vård understryks den betydelsefulla roll som de närstående spelar under 

vårdtiden baserat på deltagande och samarbete. Barnsjuksköterskan måste individuellt planera 
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vården för varje familj utifrån deras egna förutsättningar. Personcentrerad vård handlar om att 

synliggöra hela individen utifrån miljö och livssammanhang (Bergbom, 2012).  

 

Informanterna upplevde att när förlossningen och neonatalavdelningen inte kunde samarbeta 

försvårades neonatalsjuksköterskors uppgift att undvika separation mellan mor och barn och 

starten av KV och tidig anknytning försenades. De uttalade att barn med lättare besvär med 

fördel skulle kunna stanna kvar på förlossningen i en lugn miljö och ligga hos sin mamma och 

stabilisera sig. Där samarbetet mellan förlossningen och neonatalvårdsavdelningen fungerade 

minskade risken för en onödig separation. Informanterna talade även om att en introduktion av 

KV på mödravårdscentralen skulle kunna underlätta utförandet av KV på 

neonatalvårdsavdelningen. Inom barnsjuksköterskans kompetensområde är det viktigt att verka 

för samverkan i vårdkedjan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet. 

Barnsjuksköterskan bör även ha fördjupade kunskaper om betydelsen av samverkan med andra 

vårdgivare/aktörer i vårdkedjan som berör barns utveckling, uppväxt, vård och omsorg (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 
 

Slutsatser 

Resultatet i föreliggande studie styrker att det finns gedigen forskning och utveckling av 

känguruvård, men trots det saknas full implementering på neonatalvårdsavdelningar. Osäkerhet 

och okunskap bakom neonatalsjuksköterskans förändrade roll ses som ett stort hinder. 

Förutsättningarna för att utveckla KV är att personalen har en tillåtande attityd gentemot 

vårdmetoden, att det finns tydliga riktlinjer på avdelningen som efterföljs för att vårdmetoden 

ska bli säker samt ledningen och läkarnas stöd och engagemang. Föräldrarna är barnets primära 

vårdare och måste beredas plats på avdelningen för att vara nära sitt barn dygnet runt samt att 

de yttre omständigheterna i miljön optimeras för att underlätta långvarig hud mot hudkontakt. 

Förbättrat samarbete mellan förlossningen och neonatalvårdsavdelningen krävs för att minska 

risken av en onödig separation mellan mor och barn.  

 

Kliniska implikationer 

Kontinuerlig KV har både kort- och långsiktiga positiva effekter på individnivå för prematura 

barn samt ger kortare vårdtider vilket innebär lägre vårdkostnader på samhällsnivå. Följaktligen 

borde det bli en nationell självklarhet att tillämpa KV i så stor utsträckning som möjligt. 

Resultatet av befintlig studie kan användas för att utvärdera framtida förbättringsarbeten som 

underlättar implementeringen av kontinuerlig KV på fler neonatalavdelningar i Sverige. Vidare 

kan studien tillföra viktig kunskap genom de erfarenheter från neonatalsjuksköterskor som 

redan har genomgått förändringen mot en mer kontinuerlig KV. 

Förslag på vidare forskning är hur attityder hos personal inom neonatalvården kan förändras 

gentemot KV som vårdmetod samt att applicera de riktlinjer som redan finns utarbetade både 

internationellt och nationellt. 
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Bilaga 1 

Ansökan om tillstånd att genomföra fokusgruppsintervjuer till magisteruppsats 

Vi är två studenter, Ida Burmeister och Nia Lindström som studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Jönköping University. Nia arbetar som 

sjuksköterska på neonatalavdelningen i Jönköping och Ida har gjort det innan hon började jobba som skolsköterska 

inom elevhälsovården. Utbildningen avslutas med en magisteruppsats. Därför vänder vi oss till dig som är 

verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken i xxx, med en förfrågan att få tillstånd att genomföra en 

datainsamling till vårt examensarbete. 

Bakgrund och syfte 

Forskning visar på en rad positiva effekter av att vårda underburna barn hud-mot-hud. Bland annat främjas tidig 

anknytning mellan föräldrar och barn liksom barnens fysiologiska stabilitet, tillväxt och utveckling. Syfte med vår 

magisteruppsats är därför att beskriva barnsjuksköterskors erfarenhet av att bedriva och utveckla känguruvård. 

Hur studien går till 

Informationen kommer att samlas in via kvalitativa fokusgruppsintervjuer på minst 4 neonatalvårdsavdelningar i 

Sverige. Önskvärt är en grupp med 3-5 deltagare per avdelning och uppskattningsvis tar intervjun 30-60 minuter. 

Gruppintervjun förväntas äga rum under november/december 2015 på en tid och plats som passar avdelningen.  

Hantering av data och sekretess 

Den information som framkommer behandlas konfidentiellt enligt sekretess- och personuppgiftslagen (PUL, 

1998:204) så att inte obehöriga kan ta del av dem. Båda författarna till magisteruppsatsen kommer att medverka 

vid fokusgruppsintervjun. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och därefter transkriberas och avidentifieras. 

Alla intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att de medverkandes identitet ej kommer att 

framgå i resultatet som kommer att sammanställas i en magisteruppsats. Om intresse finns på kliniken får ni gärna 

ta del av magisteruppsatsen då den är färdig. 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan i studien, utan krav på 

förklaring. 

Samtycke 

Om du som verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken i xxx, godkänner att Ida Burmeister och Nia 

Lindström tar kontakt med och informerar avdelningsföreståndaren på xxx går det bra att muntligt bekräfta detta 

via sms eller e-post. 

Med vänlig hälsning 

Nia och Ida 

Kontakt 

Ida Burmeister  Nia Lindström  Maria Björk 

Studerande  Studerande  Handledare och lektor 

Mail: xxx  xxx  xxx 
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Bilaga 2 

Ansökan om tillstånd att genomföra fokusgruppsintervjuer till magisteruppsats 

Vi är två studenter, Ida Burmeister och Nia Lindström som studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Jönköping University. Nia arbetar som 

sjuksköterska på neonatalavdelningen i Jönköping och Ida har gjort det innan hon började jobba som skolsköterska 

inom elevhälsovården. Utbildningen avslutas med en magisteruppsats. Därför vänder vi oss till dig som är 

avdelningschef på xxx, med en förfrågan att få tillstånd att genomföra en datainsamling till vårt examensarbete. 

Bakgrund och syfte 

Forskning visar på en rad positiva effekter av att vårda underburna barn hud-mot-hud. Bland annat främjas tidig 

anknytning mellan föräldrar och barn liksom barnens fysiologiska stabilitet, tillväxt och utveckling. Syfte med vår 

magisteruppsats är därför att beskriva barnsjuksköterskors erfarenhet av att bedriva och utveckla känguruvård. 

Hur studien går till 

Informationen kommer att samlas in via kvalitativa fokusgruppsintervjuer på minst 4 neonatalvårdsavdelningar i 

Sverige. Önskvärt är en grupp med 3-5 deltagare per avdelning och uppskattningsvis tar intervjun 30-60 minuter. 

Gruppintervjun förväntas äga rum under november/december 2015 på en tid och plats som passar avdelningen.  

Hantering av data och sekretess 

Den information som framkommer behandlas konfidentiellt enligt sekretess- och personuppgiftslagen (PUL, 

1998:204) så att inte obehöriga kan ta del av dem. Båda författarna till magisteruppsatsen kommer att medverka 

vid fokusgruppsintervjun. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och därefter transkriberas och avidentifieras. 

Alla intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att de medverkandes identitet ej kommer att 

framgå i resultatet som kommer att sammanställas i en magisteruppsats. Om intresse finns på kliniken får ni gärna 

ta del av magisteruppsatsen då den är färdig. 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan i studien, utan krav på 

förklaring. 

Samtycke 

Om du som avdelningsföreståndare på Neonatalavdelning 95 F, Uppsala Akademiska sjukhuset godkänner att Ida 

Burmeister och Nia Lindström genomför fokusgruppsintervju på neonatalavdelningen går det bra att muntligt 

bekräfta detta via e-post. 

Med vänlig hälsning 

Nia och Ida 

Kontakt 

Ida Burmeister  Nia Lindström  Maria Björk 

Studerande  Studerande  Handledare och lektor 

Mail: xxx  xxx  xxx 
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Bilaga 3 

Förfrågan om deltagande i fokusgruppsintervju angående barnsjuksköterskors erfarenhet av kontinuerlig 

eller intermittent känguruvård. 

Vi är två studenter, Ida Burmeister och Nia Lindström som studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Jönköping University. Nia arbetar som 

sjuksköterska på neonatalavdelningen i Jönköping och Ida har gjort det innan hon började jobba som skolsköterska 

inom elevhälsovården. Utbildningen avslutas med en magisteruppsats. Vi vänder oss till dig som är 

barnsjuksköterska på Neonatalavdelning i xxx, med en förfrågan om att delta i datainsamling till vår 

magisteruppsats.  

Forskning visar på en rad positiva effekter av att vårda underburna barn hud-mot-hud. Bland annat främjas tidig 

anknytning mellan föräldrar och barn liksom barnens fysiologiska stabilitet, tillväxt och utveckling. Syfte med vår 

magisteruppsats är därför att beskriva barnsjuksköterskors erfarenhet av att bedriva och utveckla känguruvård. 

Information samlas in via kvalitativa fokusgruppsintervjuer på minst 4 neonatalavdelningar i Sverige. Önskvärt är 

en grupp om 3-5 deltagare per avdelning. Uppskattningsvis tar intervjun 30-60 minuter Gruppintervjun beräknas 

äga rum under november/december 2015 på en tid och plats som passar dig och avdelningen. Deltagandet är helt 

frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när helst du önskar. Båda författarna till magisteruppsatsen 

kommer att medverka vid fokusgruppsintervjun. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och därefter 

transkriberas och avidentifieras. Alla intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att din identitet 

ej kommer att framgå i resultatet som kommer att sammanställas i en magisteruppsats. Om intresse finns på 

kliniken får ni gärna ta del av magisteruppsatsen då den är färdig. 

Din verksamhetschef och avdelningsföreståndare har gett sina tillstånd att fråga dig som 

sjuksköterska/barnsjuksköterska vid avdelning xxx om deltagande. Har du ett intresse av att delta i 

fokusgruppsintervjun kontaktar du din avdelningsföreståndare som hjälper till att hitta lämplig tid och plats för 

intervjun. 

Med vänlig hälsning 

Nia och Ida 

Kontakt 

Ida Burmeister  Nia Lindström  Maria Björk 

Studerande  Studerande  Handledare och lektor 

Mail: xxx  xxx  xxx 
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Bilaga 4 

Intervjuguide  

Kan ni berätta för oss om era erfarenheter av att arbeta med känguruvård? 

Bedriver ni kontinuerlig eller intermittent känguruvård?  

Vilka fördelar med känguruvård ser ni för barnen? Ge exempel.  

Vilka fördelar med känguruvård ser ni för föräldrarna? Ge exempel. 

Anknytningen de första 2 timmarna efter förlossning är enligt forskning speciellt viktiga, 

särskilt för modern. Hur arbetar ni för att inte separera mor och barn efter en för tidig födsel 

eller vid ett kejsarsnitt exempelvis? 

Hur tidigt kan ni påbörja känguruvård? 

Kan ni berätta om någon gång det blev bra? Inte så bra? 

Hur är er erfarenhet av rollen att undervisa och vägleda föräldrarna om känguruvård? 

Hur informerar ni föräldrar om känguruvård? Ingår det i inskrivningssamtalet? 

Har ni något gemensamt PM för information om känguruvård så att det är samma information 

som all vårdpersonal tar del av?  

Har ni några hjälpmedel att fixera barnet på förälderns bröstkorg? Fungerar det bra? 

Hur är er erfarenhet av att kontrollera ett barn i känguruposition? 

Vilka vårdhandlingar kan ni utföra då barnet ligger känguru? (räkna puls och andning, ta 

prover, extubera etc.) 

Vilket är det största hindret för att utföra vårdhandlingar i känguruposition? 

Jobbar ni mycket med ställföreträdande känguruvårdare? 

Vad ser ni för positivt och negativt med det?  

Hur ser ni på hur föräldrarna upplever känguruvård? Hur vill de ha det? 

Hur upplever ni att avdelningens lokaler uppfyller kraven för att få till en god känguruvård? 

Finns utrymme för vuxensäng bredvid kuvös? Finns bekväma fåtöljer? Skärmar? Är det lugn 

och ro runt omkring? Finns tillräckligt med familjerum för samvård?  

Forskning visar att det blir kortare vårdtider hos barn som sitter känguru mer kontinuerligt. Är 

det något ni märker av? 
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Vad ser ni som den största utmaningen med känguruvård?  

Vad ser ni som den största möjligheten med känguruvård? 

Vad ser ni som den största begränsningen till en mer kontinuerlig känguruvård? 

Hur arbetar avdelningen med utvecklings/förbättring av känguruvård? 

Är det något mer ni själva tänkt på som ni vill delge oss som är viktigt kring känguruvård? 

 

Exempel på förståelsefördjupande frågor: 

- Kan du berätta lite mer om…? 

- Vad innebär…? 

- Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 

- Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…? 

- Vilken betydelse har…? 

- Hur tänker du…? 

- Hur menar du då…? 

-Kan du förklara lite mer…?  

-Vad hände då…?  

-Vad tyckte dina kollegor då…?  
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Bilaga 5 

Kompletterande frågor 

Erfarenhet som sjuksköterska: ………………... år 

 

Erfarenhet inom neonatalvård: ………………… år 

 

 Specialistutbildning: 

Ja □ Nej □ 

Om ja, vilken?  Barn och ungdom  □ 

   Barnmorska    □ 

   IVA    □ 

   Annan ……………….. 

 

 Arbetar i huvudsak: 

Dag □ 

Natt □ 

Kombinerad □ 

 

 

TACK för Din medverkan! 

 


