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1.0  Innledning 

 

1.1  Bakgrunn for valg av tema 

Jeg har arbeidet hele mitt yrkesliv med prematurfødte barn på sykehus. Mitt første 

arbeidssted var neonatalavdelingen på Ullevål sykehus sommeren 1995. Kuvøsene stod tett 

langs veggene i et stort rom og det eneste stedet det var mulig å sitte var ved personalets 

kombinerte arbeids- og spisebord i midten av rommet. Foreldrene bodde hjemme eller på 

hybel på sykehusområdet og de fikk komme til avdelingen for å besøke barnet til bestemte 

tider. Barnet ble skilt fra mor rett etter fødselen og de minste og sykeste barna levde adskilt 

fra foreldrene sine i uker og måneder. Denne separasjonen beskrives som svært stressfull for 

mor og barn (Mörelius, 2015; Ludington-Hoe, 2015). Samtidig var foreldrenes møte med 

nyfødt intensiv avdelingen med et fremmed, ydmykende, offentlig og medisinsk orientert 

miljø vanskelig (Fegran, Fagermoen & Helseth, 2008). Opplevelsen med å å føde et 

prematurt barn har vist seg å være disponerende for fødselsdepresjon (Feeley, Zelkowitz, 

Corimier, Char-Bonneau, Lacroix & Papageorgiou, 2011). Det er også vist at foreldre strever 

med å tilpasse seg hverdagen med barnet hjemme en tid etter utskrivelse fra sykehuset 

(Feeley et al, 2011).  

Et barn regnes som prematurt hvis det fødes mer enn tre uker før termin eller veier mindre 

enn 2500 gram ved fødsel. WHO deler premature barn inn i  low birthweight som er de 

barna som fødes med en fødselsvekt under 2500 gram og very low birthweight som er barn 

som fødes med en vekt under 1500 gram.  En liten gruppe premature fødes med Extremely 

low birthweight, det vil si at de fødes med en fødselsvekt under 1000 gram. Årlig fødes det 

mer enn 20 millioner premature barn på verdensbasis.  

 

I Norge blir omlag 3000 barn født med en fødselsvekt under 2500 gram hvert år, noe som 

medfører innleggelse på en nyfødt intensiv avdeling rett etter fødselen 

(Statistikkbank.fhi.no/medisinsk fødselsregister). 

 

De siste 20 årene har foreldrenes rolle i forhold til det premature barnet gjennomgått store 

endringer. Fra utelukkende å vektlegge de medisinsk tekniske hjelpemidlene som det 
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viktigste for overlevelse og utvikling, anerkjenner man i dag betydningen av tilstedeværelse 

og omsorg fra foreldrene for denne sårbare gruppen av barnepasienter (Westrup, 2014).  

Det er etterhvert grundig  dokumentert gjennom forskning at nærhet mellom barnet og 

foreldrene gir en helsegevinst som ikke erstatter kuvøse og respirator men som er et 

verdifullt supplement (Feldman, Rosenthal & Eidelman, 2014; Westrup, 2014; Boundy, 

Dastjerdi, Spiegelman, Fawzi, Missmer, Lieberman, Kajeepeta, Wall & Chan, 2016; 

Ludington-Hoe, 2013; Campbell-Yeo, Disher, benoit & Johnston, 2015; Örtenstrand, 

Westrup, Broström, Sarman, Åkerstrøm, Brune, Lindberg & Waldenström, 2010).   

Det startet med at foreldrene ble tilbudt en stol ved barnets seng slik at de kunne ha barnet 

hud-mot-hud i kortere perioder i løpet av dagen (Nyqvist et. al, 2010). Retten til utvidet 

permisjon ved prematur fødsel som ble innført i år 2000, og foreldrepenger til begge 

foreldrene mens barnet var innlagt på sykehus, tilrettela for mer foreldretilstedeværelse på 

norske nyfødtavdelinger (Lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1217.Kap.2).  

Sammen med et stort fokus på det enkelte barns utvikling og spesielle behov, og tilpasset 

pleie og medisinsk behandling knyttet til dette, er det i dag en overordnet nasjonal 

målsetning at foreldrene skal inkluderes i omsorgen for barnet så tidlig som mulig (Nasjonal 

plan for nyfødtomsorg, 2012). Også Barneombudet understreket dette i sin rapport om 

anbefalinger for barnehelse i 2013 (Helse på barns Premisser, 2013). 

  

I forskrift om barns opphold i helseinstitusjon fra 1999 slår norske myndigheter fast at alle 

barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet. Ved 

alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet. Personalet plikter å 

avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene ønsker og kan utføre mens de er hos 

barnet (Lovdata.no/lov/1999-0702-61/§3-6). Disse anbefalingene er helt i tråd med De 

Forente Nasjoner (FN) sin barnekonvensjon artikkel 7: the child shall have the right to be 

cared for by his or her parents og artikkel 9 som sier: parties shall ensure that a child shall 

not be separated from his or her parents against their will (FNs konvensjon for barns 

rettigheter, 1989).  
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Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte anbefalinger for nyfødtomsorgen i 2003. Der 

vektlegger de at premature barn bør ha så mye fysisk kontakt som mulig med sin mor, fra 

rett etter fødsel og gjennom hele sykehusoppholdet; Kangaroo mother care is recommended 

for the routine care of newborns weighing 2000 g or less at birth (WHO, 2003).  

Nyfødtomsorgen har i dag en stadig mer familiesentrert tilnærming til det premature barnet 

og familien. Et skifte i fokus fra et rent biomedisinsk behandlingsperspektiv til å fokusere på 

familien som en viktig partner medfører en rolleendring for sykepleieren (Trajkovski et al, 

2012). Med en slik omsorgsmodell skal barnet og familien behandles som en enhet der 

foreldrene anerkjennes som barnets viktigste omsorgspersoner (Shields & Pratt, 2006). 

Forskning har forøvrig vist at det har vært vanskelig å implementere familiesentrert omsorg 

på nyfødt intensiv avdelingene (Trajkovski, Schmied, Vickers & Jackson, 2012). I praksis vil 

det medføre at personalet må samarbeide med og inkludere foreldrene på en ny måte 

(Jones, Taylor, Watson, Fenwick & Dordic, 2015). I dette ligger det en forventning til at 

sykepleieren skal anerkjenne foreldrene som selvstendige individer med egne ønsker og 

behov. Hun er ansvarlig for å bygge partnerskap med foreldrene (Jones et al, 2015). Dette 

stiller andre krav til hva og hvordan man kommuniserer til foreldrene (Jackson & Wigert, 

2013).  

Min interesse for kommunikasjon med foreldre startet da vi som første norske 

nyfødtavdeling gjorde en stor reorganisering og bygget 15 enerom med soveplass til 

foreldrene i 2012. Avdelingen er fra før definert som en nivå II avdeling noe som vil si at vi 

behandler barn født ned til 12 uker før termin. Vi har en fødepopulasjon på rundt 5000 

fødsler pr år og ligger sentralt plassert på Østlandet.  

Driften i den nye avdelingen er bygget opp rundt familiesentrert omsorg (FCC) og hud-mot-

hud omsorg (SSC) og vi oppfordrer foreldrene til å være hos barnet sitt døgnet rundt. Målet 

er at foreldrene skal være til stede, delta i omsorgen for barnet og i tillegg ha barnet sitt 

hud-mot-hud så mye som mulig gjennom sykehusoppholdet.  

Et halvt år etter åpningen gjorde vi en registrering av hud-mot-hud tid hos alle inneliggende 

familier i forbindelse med en større europeisk studie (Europain, ahead of print). Resultatene 

viste at det var store forskjeller i hvor mye foreldrene hadde barna hud-mot-hud de første to 
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ukene etter innleggelse. Årsakene til dette er sammensatte og skal ikke omtales i denne 

oppgaven.  

Det som vekket min interesse for kommunikasjon var en tendens i materialet til at noen 

sykepleiere genererte mer foreldretilstedeværelse og hud-mot-hud omsorg hos enkelte 

familier enn andre sykepleiere. Vi har primærgruppesykepleie slik at alle familier får tildelt 

en gruppe med ”sine” sykepleiere. Det kunne se ut som om de samme gruppene av 

sykepleiere lykkes med å tilrettelegge for hud-mot-hud omsorg mens andre grupper hadde 

gjennomgående færre registrerte timer hud-mot-hud omsorg hos sine familier.  

Foreldrene har en legitim rett til å være tilstede i vår avdeling. Således må det være andre 

forhold som påvirker foreldrenes tilstedeværelse og deltagelse i omsorgen for barnet sitt. 

Flere intervjustudier av foreldrenes opplevelse av å være på Nyfødt intensiv vektlegger 

personalets evne til empati, omsorg og kommunikasjon som en avgjørende faktor. Hvordan 

foreldrene ble møtt og hvordan sykepleieren kommuniserte virket inn på stress, mestring og 

deres evne og vilje til å ta del i omsorgen for barnet den første tiden (Fegran, Fagermoen & 

Helseth, 2008; Mikkelsen & Frederiksen, 2010; Craig, Glick, Philips, Hall & Browne, 2015; 

Heinemann, Hellström-Westas & Hedberg Nyqvist, 2013).  

 

 

1.2 Hensikt og problemstilling 

Hensikten med studien er å frembringe dybdekunnskap om sykepleierens kommunikasjon til 

foreldrene i en familiesentrert nyfødt intensiv avdeling. Det er gjort få studier av 

kommunikasjon med bruk av videoobservasjon tidligere og studien vil således frembringe ny 

kunnskap om hva som karakteriserer sykepleierens kommunikasjon i interaksjon med 

foreldrene. 

På bakgrunn av denne tematikken har jeg valgt følgende problemstilling:  

Hva karakteriserer sykepleierens kommunikasjon til foreldrene på nyfødt intensiv når hun 

fokuserer på familiesentrert omsorg og hud-mot-hud omsorg? 
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1.3 Oppbygning av oppgaven 

Etter innledning, hensikt og problemstilling i kapittel én følger en litteraturgjennomgang og 

oppsummering av aktuell forskning på hud-mot-hud omsorg, familiesentrert omsorg og 

kommunikasjon fra sykepleier til foreldre på nyfødt intensiv i kapittel to. I kapittel tre 

beskriver jeg ulike teoretiske perspektiver på kommunikasjon, hud-mot-hud omsorg og 

familiesentrert omsorg. Kapittel fire omhandler forskningsdesign, datasamling og en 

beskrivelse av analysetilnærmingen som er benyttet, samt etiske betraktninger. I kapittel 

fem presenterer jeg resultater og diskuterer disse i kapittel seks.  Avslutningsvis følger en 

konklusjon med implikasjoner for praksis i kapittel syv. 
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2.0  Forskningsstatus på området 

I det følgende presenteres nyere forskning på hud-mot-hud omsorg, familiesentrert omsorg 

og kommunikasjon med foreldre på nyfødt intensiv. Det publiseres hele tiden forskning 

rundt det premature barnet. Foreldrenes tilstedeværelse og hvordan de opplever å bli 

ivaretatt på nyfødt intensiv avdelingen opptar mange nyfødtforskere. Det var således ikke 

vanskelig å finne relevante studier til denne oppgaven. Studier av kommunikasjon med 

foreldre på nyfødt intensiv der man har benyttet observasjon som metode ved hjelp av 

videoanalyse har jeg imidlertid ikke klart å finne.  

Det er søkt i Medline, CINAHL, SweMed+ og PubMed med disse søkeordene:  

Communication, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), premature infant, preterm infant, 

parents, nurse, skin-to-skin contact, Family Centered Care (FCC), Kangaroo Mother Care 

(KMC), interaction. Nyeste standardiserte søk er fra 10.06.16. 

 Jeg har i tillegg benyttet forskningsartikler fra relevante artiklers referanselister. 

Forholdene for foreldre på svenske og danske nyfødt intensiv avdelinger med tanke på 

enerom og sosiale rettigheter for foreldre, er sammenlignbare med norske forhold, noe som 

gjør det relevant å inkludere flest studier fra disse landene i min oppgave.  

Internasjonale studier som måler effekt av hud-mot-hud omsorg er vurdert som relevante i 

en norsk kontekst siden det ofte benyttes korte perioder hud-mot-hud omsorg (1-2timer). 

Det samme gjelder forhold knyttet til kommunikasjon mellom foreldre og sykepleiere da 

dette ikke forutsetter kontinuerlig foreldretilstedeværelse eller enerom. 
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2.1 Forskning på hud-mot-hud omsorg 

Den positive effekten hud-mot-hud omsorg har vist seg å ha for det premature barnet er 

grundig dokumentert i studier fra hele verden (Blomqvist, Ewald, Gradin, Nyqvist & 

Rubertsson, 2012; Feldman, Rosenthal & Eidelman, 2013; Ludington-Hoe, 2013; Johnston, 

Campbell-Yeo, Fernandes, Streiner & Zee, 2014; Campbell-Yeo, Disher, Benoit & Johnston, 

2015; Boundy et al, 2016). Studiene dokumenterte at hud-mot-hud omsorg har gitt bedre 

utkomme for det premature barnet knyttet til fysiologisk stabilitet, søvn, amming, 

smertelindring, hjerneutvikling og foreldretilknytning (Pillai, Racine, Turcotte, Uman, Horton 

& Din, 2011; Campbell-Yeo et al., 2015). Hud-mot-hud omsorg har også vist seg å beskytte 

barnet mot en negativ utvikling som følge av prematuritet (Feldman, Rosenthal & Eidelman, 

2013; Boundy et al, 2016).  

I lav-inntekstland er hud-mot-hud omsorg assosiert med høyere overlevelse (Campbell-Yeo 

et al., 2015). I høyinntektsland har motivasjonen for innføring av hud-mot-hud omsorg på 

nyfødt intensiv avdelingene i hovedsak vært knyttet til å lette barnets overgang til 

ekstrauterint liv, tidlig foreldre-barn tilknytning og fullamming.  

Hud-mot-hud omsorg i lavinntektsland er oftere kontinuerlig, det vil si at mor har barnet 

inntil seg døgnet rundt gjennom hele oppholdet. Det kan øke barnets mulighet for 

overlevelse ved at mor beskytter det og sørger for varme og næring i land som har svært 

begrensede ressurser i form av utstyr og personale. I høyinntektsland ses hud-mot-hud 

omsorg som en bonus for barnet og foreldrene og den foregår i kortere perioder i løpet av 

døgnet (Campbell-Yeo et al., 2015; Boundy et al., 2016).  

Det er dokumentert at hud-mot-hud omsorg i minimum en time daglig ga barnet en mer 

stabil kroppstemperatur og respirasjon sammenlignet med kuvøse eller varmeseng 

(Campbell-Yeo et al., 2015; Boundy et al., 2016). Det er også påvist en sammenheng mellom 

hud-mot-hud omsorg og redusert infeksjonsrate. Et annet funn er sammenhengen mellom 

hud-mot-hud omsorg og søvn (Campbell-Yeo et al., 2015; Boundy et al., 2016). Premature 

barn som fikk hud-mot-hud omsorg en time daglig hadde lengre perioder med dyp søvn, og 

økt modning av hjernen. En annen studie viste til at premature barn som lå hud-mot hud 

med sin mor begynte å amme tidligere, fullammet i større grad og var eldre når de sluttet å 
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amme enn de som ikke fikk slik tidlig hudkontakt (Campbell-Yeo et al., 2015).  

Hud-mot-hud omsorg har også vist seg å ha flere mulige fordeler for mor, i form av økt 

melkeproduksjon og tidligere og sterkere tilknytning til barnet. Hudkontakten kan i tillegg 

virke stressreduserende og gi en høyere grad av mestringsfølelse relatert til morsrollen 

(Campbell-Yeo et al, 2015). Hudkontakt mellom foreldre og barn anses som en viktig 

komponent i familiesentrert omsorg (Ludington-Hoe, 2015; Benzies, 2016).  

 

 

2.2 Forskning på familiesentrert omsorg 

Som jeg nevnte i innledningen er det stor interesse for familiesentrert omsorg i 

nyfødtmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Svenske nyfødtavdelinger var tidlig ute med å 

legge om driften til enerom med kontinuerlig foreldretilstedeværelse og har publisert flere 

studier der de har evaluert og utforsket ulike perspektiver rundt en slik familiesentrert 

driftsmodell (Örtenstrand et al., 2010; Wigert, Hellström & Berg, 2008; Flacking et al., 2013). 

Det må presiseres at det ikke er en forutsetning for familiesentrert omsorg at  foreldrene har 

enerom inne i avdelingen. Samtidig ses det som en betydelig fordel for det premature barnet 

og foreldrene (Örtenstrand et al., 2010). 

Det er dokumentert en rekke positive effekter av enerom for barnet. Blant annet er det vist 

at familiesentrert omsorg og enerom gir redusert liggetid for premature barn og redusert 

risiko for utvikling av lungesykdommen bronkopulmonal dysplasi (Örtenstrand et al., 2010). 

Det er også assosiert med færre tilfeller av sepsis, mindre behov for oksygen og høyere 

ammefrekvens ved utskrivelse (Pineda, Stransky, Rogers, Duncan, Smith, Neil & Inder, 2011). 

Foreldrene på sin side oppga at de sov bedre og var mindre stresset og engstelige når de 

hadde ubegrenset tilgang til samvær med barnet sitt. Bedret søvnkvalitet kan hjelpe 

foreldrene til å mestre situasjonen, være stressreduserende og  hjelpe de til å håndtere 

foreldrerollen på nyfødt intensiv (Edéll-Gustafsson, Angelhoff, Johnsson, Karlsson & 

Mörelius, 2014). Nærhet til barnet ble oppgitt av mange foreldre som betydningsfullt og 

stressreduserende (Örtenstrand et al, 2010). Mulighet for deltagelse i omsorgen for barnet 
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ble sett som viktig for foreldrene. Å få være partner i beslutningsprosesser vedrørende 

barnets behandling ga foreldrene en følelse av mestring og kompetanse (Pineda et al, 2011; 

Gooding, Cooper, Blaine, Franck, Howse & Berns, 2011; Flacking, Thomson, Ekenberg, 

Löwegren & Wallin, 2013; Finlayson et al, 2014).  

På tross av at det hersker bred enighet rundt fordelene med familiesentrert omsorg 

opplever foreldre at det fortsatt er mange barrierer med hensyn til implementering på 

nyfødt intensiv avdelingene (Flacking et al., 2013; Seidman, Unnikrishnan, Kenny, Myslimski, 

Cairns-Smith, Mulligan & Engmann, 2014). Foreldrene beskriver negative holdninger  og 

mangel på kunnskap hos sykepleierne i tillegg til mangelfull informasjon og støtte fra de 

samme sykepleierne som det viktigste hinderet for familiesentrert omsorg (Seidman et al., 

2014). Mangel på tilrettelagte fasiliteter for foreldre og søsken og rigide rutiner i avdelingen 

oppgis av andre foreldre som hindre for familiesentrert omsorg (Seidman et al., 2014; 

Blomqvist, Frölund, Rubertsson & Nyqvist, 2013). Knapphet på tid til å hjelpe foreldrene 

oppgis også som en hindring (Seidman et al., 2014; Blomqvist et al., 2013; Baylis, Ewald, 

Gradin, Nyqvist, Rubertsson & Blomqvist, 2014; Flacking et al, 2013).  

Sykepleierne oppga knapphet på ressurser, et ikke tilrettelagt miljø, økt arbeidsbelastning og 

mangel på rutiner og retningslinjer som de viktigste hindringene for familiesentrert omsorg 

(Flacking et al., 2013). Manglende overbevisning om fordelen ved hud-mot-hud omsorg ble 

beskrevet av sykepleierne som en annen årsak (Seidman et al., 2015), samt bekymring for 

barnets medisinske tilstand og en usikkerhet rundt om hud-mot-hud omsorg er trygt 

(Seidman et al., 2015). I de tilfellene der avdelingen hadde skriftlige retningslinjer oppga 

sykepleierne at deres holdninger og felles konsensus var viktigere enn retningslinjene i 

spørsmålet om å tilrettelegge for hud-mot-hud omsorg (Flacking et al, 2013; Seidman et al., 

2014).  

De samme elementene med motsatt fortegn ses som tilretteleggende, positive faktorer for 

familiesentrert omsorg. Foreldrene oppga at muligheten for tidlig tilknytning til barnet, 

medbestemmelse som foreldre, fordeler for barnet, at de så at barnet trivdes, muligheten 

for å bo sammen med barnet på sykehuset, støttende atferd fra personalet og mulighet for 

tidlig utskrivelse fra sykehuset var motiverende faktorer (Seidman et al, 2014; Drejer & 

Skjelstad, 2014). Det at sykepleierne hadde tid til å veilede og støtte foreldrene og at de 
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hadde  kunnskaper om familiesentrert omsorg og hud-mot-hud praksis var positivt (Seidman 

et al., 2014; Blomqvist et al., 2013; Baylis et al., 2014; Flacking et al., 2013). Hyggelige, 

familievennlige omgivelser med plass for foreldrene og skriftlige retningslinjer for hud-mot-

hud omsorg ble også oppfattet som fremmende for familiesentrert omsorg (Blomqvist et al., 

2013; Flacking et al., 2013). Muligheten for å overnatte sammen med barnet, et omsorgsfullt 

miljø på avdelingen og at sykepleierne gir foreldrene en følelse av kontroll i situasjonen 

oppgis  i andre studier som fremmende for foreldrenes tilstedeværelse (Heinemann, 

Hellström-Westas & Nyqvist, 2013). Noen foreldre oppga at å bo sammen med barnet var 

betryggende og gjorde livet lettere ved at de slapp å reise frem og tilbake til sykehuset 

(Heinemann et al., 2013), samtidig forteller  foreldre at det å kunne forlate avdelingen og 

reise hjem eller til pasienthotellet var en lettelse siden de følte at det ga mulighet for å puste 

ut og senke skuldrene (Heineman et al., 2013). Foreldre som hadde et eget rom sammen 

med barnet inne i avdelingen beskrev dette som en positiv motivasjon for kontinuerlig 

tilstedeværelse. Det ble også sett som viktig for muligheten til å gi barnet rikelig hud-mot-

hud omsorg i løpet av døgnet. Andre foreldre dro hjem og overlot barnet til personalet. De 

oppga at de var komfortable med å forlate barnet når de stolte på den sykepleieren som var 

på jobb (Heinemann et al., 2013). Dette viser ulike holdninger hos foreldrene til kontinuerlig 

tilstedeværelse. Noen foreldre oppga at de hadde valgt å sove sammen med barnet hvis de 

hadde fått muligheten, også foreldre som måtte tilbringe tid med barnet på åpen sal med 

flere andre barn og foreldre oppga at de ville sovet ved siden av barnet hvis det var mulig 

(Heinemann et al., 2013).  

Norske foreldre fortalte at de opplevde høye forventninger fra sykepleierne om 

tilstedeværelse og deltagelse i omsorgen for barnet (Drejer & Skjelstad, 2014. Noen følte at 

dette svarte til egne forventninger om nærhet til barnet mens noen av mødrene oppga at 

sykepleiernes forventninger ga dem dårlig samvittighet og en følelse av å ikke strekke til som 

mor (Drejer & Skjelstad, 2014). Andre foreldre beskrev hud-mot-hud omsorg som krevende 

og at de fryktet at de skulle skade barnet sitt (Drejer & Skjelstad, 2014). Flere studier skildrer 

konflikter mellom foreldrenes behov og sykepleiernes forventninger til hva de som foreldre 

skulle gjøre (Drejer & Skjelstad, 2014; Finlayson, Dixon, Smith, Dykes & Flacking, 2014).  

Sykepleiere beskrev arbeidet i en familiesentrert omsorgsmodell med kontinuerlig 

foreldretilstedeværelse som krevende siden foreldrene var til stede hele tiden (Wigert, 
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Hellström & Berg, 2008). De fulgte med på sykepleierne og stilte spørsmål ved måten de 

arbeidet på. Samtidig kunne foreldrene være en avlaster for sykepleieren siden de kunne 

trøste og gi omsorg til barnet sitt når det var mye å gjøre i avdelingen (Wigert et al., 2008).  

Det viktigste for foreldre til et prematurt barn er barnets helse og trivsel. Det at barnet 

vokser og friskner til har størst betydning for foreldrenes emosjonelle tilstand (Finlayson et 

al, 2014). Samtidig oppgir foreldrene relasjonen til sykepleieren som en avgjørende årsak til 

trivsel og mestring (Finlayson et al., 2014). Et godt og tillitsfullt forhold til sykepleierne bidro 

til at de knyttet seg tettere til barnet sitt og at de følte seg betydningsfulle som foreldre 

(Drejer & Skjelstad, 2014). En empatisk tilnærming fra sykepleier og lege hadde stor 

betydning for foreldrene (Fegran & Helseth, 2008; Wigert, Blom & Bry, 2014). Det er 

beskrevet som viktig at sykepleiere og leger kommuniserte til foreldrene at de var viktige og 

stod i sentrum samt at de ble inkludert i omsorg og medisinske beslutninger Wigert et al., 

2014). Foreldrene oppga i tillegg at vennlig behandling fra personalet i et familiesentrert 

miljø og det at barnet fikk god omsorg fra sykepleierne økte foreldrenes ønske om å være 

tilstede (Wigert et al., 2008).  

I forbindelse med at det rettes stadig mer fokus mot foreldretilstedeværelse og en 

familiesentrert tilnærming på nyfødt intensiv avdelingene stilles det helt andre krav til 

sykepleierne vedrørende ferdigheter i profesjonell kommunikasjon (Wigert, Dellenmark & 

Bry, 2013; Weis, Zoffmann & Egerod, 2014; Hall, Cross, Selix, Patterson, Segre, Chuffo-

Sievert, Geller & Martin, 2015). Foreldrene skal ses som særskilte individer med egne behov 

og de behøver hjelp og støtte fra sykepleierne for å mestre hverdagen og foreldrerollen 

(Trajkovski, Schmied, Vickers & Jackson, 2015).  
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 2.3 Forskning på kommunikasjon i familiesentrerte nyfødt intensiv avdelinger 

I det videre følger en gjennomgang av studier som har undersøkt hva foreldrene opplever 

som positivt hjelpende kommunikasjon fra sykepleieren og hva de erfarer som hemmende 

og negativt. 

Flere studier understreket betydningen av sykepleierens kommunikasjon til foreldrene i 

avdelinger som baserer seg på en familiesentrert omsorgsmodell (Trajkovski, Schmied, 

Vickers & Jackson, 2012; Drejer & Skjelstad, 2014; Wigert et al., 2014; Fenwick, Barclay & 

Schmied, 2001; Fegran, Fagermoen & Helseth, 2008; Kymre, 2014; Franck & Axelin, 2012; 

Orzalesi & Aitre, 2011; Weis, Zoffmann, Greisen & Egerod, 2013; Weis, Zoffmann & Egerod, 

2013; 2014; Weis & Lundqvist, 2016; Jones et al., 2015). God kommunikasjon ble beskrevet 

av foreldre som empatisk og støttende (Trajkovski et al., 2015; Street, Makoul, Arora & 

Epstein, 2008; Jones et al., 2015; Raiskila et al., 2016). Andre understreket at det var behov 

for mer direkte kommunikasjon og åpenhet i forholdet mellom foreldrene og sykepleieren 

(Fegran, Fagermoen & Helseth, 2008; Trajkovski et al, 2012; Finlayson et al., 2014).  

Foreldrene oppga at de var avhengig av ærlig informasjon om barnets sykdom og behandling 

for å mestre situasjonen, samtidig var måten personalet kommuniserte dette til foreldrene 

på viktig (Trajkovski et al., 2012; 2015; Wigert, Blom & Bry, 2014; Finlayson, Dixon, Smith, 

Dykes & Flacking, 2014; Turner, Chur-Hansen & Winefield, 2014: Jones et al., 2015). Det er 

også vist at at mødrene lettere fikk tillit til sykepleierne når de følte at det også var rom for å 

kommunisere på et personlig plan om verden utenfor sykehuset (Fenwick et al., 2001; Jones 

et al., 2015).  

Dårlig kommunikasjon og samarbeid med personalet ble beskrevet som et stort hinder for 

hud-mot-hud omsorg (Lemmen, Fristedt & Lundqvist, 2013; Seidman et al., 2014). 

Språkbarrierer er en annen årsak til dårlig kommunikasjon og mangelfull informasjon til 

foreldrene (Turner et al., 2014). Når sykepleieren ikke kunne snakke til foreldrene på et 

språk de forstod førte dette til ekstra stress og engstelse hos foreldrene (Turner et al., 2014). 

I de tilfellene der foreldrene ikke følte at kommunikasjonen var god bidro det til en følelse av 

ensomhet og en ekstra belastning i en vanskelig situasjon (Jones, Woodhouse & Rowe, 2007; 

Wigert, Blom & Bry, 2014; Finlayson et al., 2014). Manglende kommunikasjonsferdigheter 
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hos sykepleieren førte til mindre opplevd emosjonell støtte for foreldrene (Trajkovski et al., 

2012; 2015; Jones et al., 2015; Raiskila et al., 2016).  

Dobbeltkommunikasjon fra sykepleierne beskrives som en kilde til stress og mistrivsel hos 

foreldre (Jones et al., 2015; Kymre, 2014). Manglende samsvar mellom det som blir 

kommunisert til foreldrene og det som faktisk blir gjort i praksis skaper frustrasjon og 

vanskeliggjør samarbeidet mellom sykepleierne og foreldrene (Jones et al, 2014; Kymre, 

2014). Mangelfull og  inkonsekvent kommunikasjon til foreldrene kan forsterke følelsen av 

isolasjon fra barnet og manglende foreldremestring  og involvering (Finlayson et al., 2014). 

Noen foreldre opplevde at målet for sykepleien til barnet og planer for fremdrift ikke ble 

tilstrekkelig kommunisert ut (Jones et al., 2015).  

Foreldrene uttrykte at de har ulike behov for informasjon basert på forventninger, tidligere 

erfaringer og mestringsstrategier (Harvey, Nongena, Gonzalez-Cinca, Edwards & Redshaw, 

2012). Mange foreldre føler seg som passive mottakere av informasjon den første tiden på 

sykehuset. Belastningen ved å ha fått et prematurt barn påvirker foreldrenes evne til å ta inn 

og forstå informasjonen som gis. I tillegg har foreldrene et kontinuerlig behov for positiv 

bekreftelse (Harvey et al., 2012; Jones et al., 2015).  

Hvorvidt det er mangel på kunnskap og kompetanse, manglende bevissthet rundt 

betydningen av egen rolle som tilrettelegger for foreldrene, høy arbeidsbelastning eller 

andre forhold som påvirker sykepleiernes kommunikasjon til foreldrene sier forskningen lite 

om. Ulike intervensjoner for å bedre sykepleierens kommunikasjon til foreldrene er 

implementert på flere nyfødtavdelinger det siste tiåret, blant annet i Norden. En 

nyfødtavdeling har benyttet kommunikasjonskurs for å øke sykepleiernes kunnskaper om 

kommunikasjon og praktiske ferdigheter i å kommunisere empatisk med foreldre (Bry, Bry, 

Hentz, Karlsson, Kyllönen, Lundqvist & Wigert, 2015). Resultatene tyder på at sykepleiernes 

evne til å respondere empatisk på foreldrenes følelser økte ved bruk av kommunikasjonskurs 

(Bry et al., 2015). En annen nyfødtavdeling  implementerte et strukturert opplegg for 

obligatoriske samtaler mellom sykepleiere og foreldre med bruk av refleksjonsark (Weis, 

Zoffmann, Greisen & Egerod, 2013). Før implementeringen av samtalene ble sykepleierne 

kurset i kommunikasjon og sertifisert til å gjennomføre samtaler med foreldrene. 

Resultatene viste at samtalene hjalp foreldrene til å mestre situasjonen som individ, som par 
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og som foreldre (Weis et al., 2013). De fikk hjelp til å uttrykke følelser, kommunisere på et 

dypere plan med sykepleieren og hverandre. Foreldrene oppga at de følte at de ble forstått 

av sykepleieren og forstod hverandre bedre etter slike samtaler med sykepleierne (Weiss, 

Zoffmann & Egerod, 2013).  

Både kommunikasjonskurs-studien og studien der man testet ut en strukturert intervensjon 

viste til en positiv effekt for sykepleierne og foreldrene (Bry et al., 2015; Weis et al., 2013).  
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3.0  Teoretiske perspektiver 

Kommunikasjonsbegrepet er sentralt i denne studien og en redegjørelse av ulike aspekter 

ved begrepet kommunikasjon er således nødvendig. I tillegg redegjør jeg for begrepene 

familiesentrert omsorg og hud-mot-hud omsorg da dette utgjør konteksten sykepleieren og 

foreldrene befinner seg i.  

 

 

3.1 Hud-mot-hud omsorg  

Hud-mot-hud omsorg (SSC= Skin-to-Skin Care) er en del av en omsorgsmodell kalt Kangaroo 

Mother Care (KMC). Denne har sitt utspring fra et sykehus i Bogota, Colombia. Det startet 

opprinnelig som et nødvendig alternativ på grunn av utstyrsmangel, mange barn måtte dele 

kuvøse, noe som førte til at de fikk hypotermi og infeksjoner. Legene Rey og Martinez 

lanserte metoden med slagordene Amor, calor y leche, som oversettes til kjærlighet, varme 

og morsmelk. De oppfordret mødre til å ha barna kontinuerlig inntil seg fra fødselen og til 

etter hjemreise fra sykehuset. WHO lanserte retningslinjer for gjennomføring av metoden i 

2003 og definerte KMC som ”tidlig, kontinuerlig og forlenget hud-mot-hud kontakt mellom 

mor og barn, med eksklusiv amming, tidlig hjemreise og tett oppfølging hjemme” (WHO, 

2003).  

Hud-mot-hud omsorg ses som en betydelig del av kengurumetoden. Det skjer ved at 

foreldrene sitter i en hvilestol eller ligger i seng med bar overkropp og hevet hode ende. 

Barnet ligger nakent kun i ført bleie og lue i froskestilling på foreldrenes bryst og med teppe 

eller dyne over seg (Nyqvist et al., 2010). På flere norske nyfødt intensiv avdelinger er det 

vanlig praksis å tilby foreldrene en spesialsydd tubetopp som sikrer barnets leie.  

I 2010 samlet en internasjonal ekspertgruppe av leger og sykepleiere fra nyfødtomsorgen 

seg rundt felles anbefalinger for kengurumetoden (KMC) (Nyqvist et al., 2010). 

Anbefalingene fra ekspertgruppen viser til en rekke dokumenterte fordeler for barnet, blant 

annet gir det en mer stabil kroppstemperatur, fysiologisk stabilitet, reduksjon av stress og 

smerte og bedret søvnregulering med dypere og lengre søvnfaser (Nyqvist et al., 2010). Hud-
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mot-hud omsorg økte barnets muligheter for å fullamme og ga bedre vektøkning (Nyqvist et 

al., 2010; Campell-Yeo et al., 2015). Seidman et al. (2015) fremholder at KMC regnes som en 

evidens-basert metode som reduserer sykdom og dødelighet hos premature barn. I lav-

inntektsland har  man funnet at metoden bedrer temperaturreguleringen, forebygger 

infeksjoner og sepsis, den gir noe redusert dødelighet hos premature barn, barnets 

vektøkning er større, mors helse blir bedre, den gir økt melkeproduksjon hos mor, den er 

kostnads-effektiv og fremmer tilknytning og følelsemessig bonding mellom mor og barn 

(Broughton m.fl., 2013; Conde-Agudelo & Diaz-Rossello, 2014). I to ulike  intervjustudier fra 

nordiske nyfødt intensiv avdelinger oppgir foreldrene at de opplever fordeler med metoden 

gjennom bedret stemningsleie og en raskere og bedre tilknytning til det premature barnet. I 

tillegg føler foreldrene seg mer kompetente i omsorgen for barnet (Mörelius et al., 2015) og 

de kjenner mindre stress og engstelse (Mörelius et al., 2005, Johnson et al., 2007). Hud-mot-

hud omsorg praktiseres ulikt selv om det i følge Olsson et al, (2012) skal være implementert i 

alle nordiske nyfødt intensiv avdelinger. I en studie av hud-mot-hud praksis i tre 

skandinaviske land fant de at barnet lå i gjennomsnitt 3-6 timer hud-mot-hud per døgn i den 

perioden barnet trengte kuvøse mens de barna som var gamle nok til å ligge i vanlig seng lå 

mindre enn tre timer hud-mot-hud i løpet av døgnet (Olsson et al., 2012). Personalets 

holdninger anses som den viktigste faktoren for varigheten av hud-mot-hud omsorg på 

nyfødt intensiv (Charpak & Ruiz, 2006; Olsson et al., 2012, Blomqvist, Frölund, Rubertsson & 

Nyqvist, 2012). 

 

 

3.2 Familiesentrert omsorg 

Familiesentrert omsorg (FCC) er et sentralt begrep i det moderne synet på omsorg for det for 

tidlig fødte barnet (Malusky, 2005; Shields, Pratt & Hunter, 2006). Det anses å være den 

mest ideelle modellen for behandling og pleie på Nyfødt intensiv (Malusky, 2005; Shields, 

Pratt & Hunter, 2006). 

Malusky definerer familiesentrert omsorg som en filosofi som fokuserer på helse og velvære 

til det nyfødte barnet og familien, gjennom utvikling av et respektfullt partnerskap mellom 
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helsepersonell og barnets foreldre (Malusky, 2005).  

Alle som har en biologisk, følelsesmessig eller juridisk forbindelse til barnet kan defineres 

som familie. Å være familiesentrert innebærer at familien integreres i helsetjenesten og med 

omsorg som er det oversatte ordet for care  menes å ivareta barnets og familiens helse 

(Malusky, 2005). 

Shields et al. definerer familiesentrert omsorg som en måte å gi omsorg til barnet og 

familien innen helsetjenesten som sikrer at pleie og omsorg omfatter hele familien og ikke 

bare barnet, og der alle familiemedlemmene er anerkjent  som omsorgsmottagere (Shields, 

Pratt & Hunter, 2006). 

Mikkelsen & Frederiksen gjorde en analyse av familiesentrert omsorg som konsept i 2011 og 

de valgte på bakgrunn av dette å definere FCC som profesjonell støtte av barnet og familien 

gjennom involvering og engasjement ved hjelp av bemyndigelse av og forhandlinger med 

foreldrene. FCC er karakterisert ved et forhold mellom helsepersonell og familien der begge 

parter engasjerer seg og deler ansvaret for barnets helse og omsorg (Mikkelsen & 

Frederiksen, 2011). De beskriver fire temaer som grunnleggende; delt ansvar, 

foreldreautonomi- og kontroll, forhandlinger og støtte til familien. De konkluderer med at 

familiesentrert omsorg er karakterisert ved et forhold mellom familien og helsepersonell 

basert på gjensidig avhengighet og delt ansvar for barnets pleie og omsorg (Mikkelsen & 

Frederiksen, 2011). 

Grunntanken i familiesentret omsorg er at barnet defineres som en integrert del av sin 

familie (Malusky, 2005; Shields, Pratt & Hunter, 2006; Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Dette 

innebærer at foreldrene bør ha rett til å være til stede hos barnet mens det er inneliggende 

på sykehus. Den norske forskriften om barns opphold på sykehus slår fast at barnet har rett 

til å ha en av foreldrene hos seg under hele oppholdet (Lovdata.no/Forskrift om barns 

opphold i helseinstitusjon. Kap.2). Partnerskapet mellom foreldrene og personalet er et 

grunnleggende fundament der foreldrenes delaktighet i omsorgen for barnet og personalets 

omsorg for foreldrene er bærebjelken (Malusky, 2005; Shields et al., 2006; Gooding, Cooper, 

Blaine, Howse & Berns, 2011; Reis, Rempel, Scott, Brady-Fryer & Van Aerde, 2010).  
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Kommunikasjon er et nøkkelord i FCC. Sykepleieren trenger god kommunikasjonsferdigheter 

for å kunne bygge partnerskap med foreldrene og gi helhetlig omsorg og pleie til barnet og 

familien (Shields et al., 2006; Weis, Zoffmann & Egerod, 2013). Foreldre-sykepleier 

partnerskap og samarbeid er grunnpilaren i FCC. Flere studier finner at et godt samarbeid 

mellom foreldre og sykepleier hadde stor betydning for hvor positivt oppholdet ble vurdert 

av foreldrene (Gooding, Cooper, Blaine, Howse & Berns, 2011; Reis, Rempel, Scott, Brady-

Fryer & Van Aerde, 2010; Weis et al., 2013; Jones et al, 2015). Ved å vise empati, gi støtte, 

dele ærlig informasjon og bygge partnerskap med foreldrene bidro sykepleieren til et godt 

samarbeid og familiesentret omsorg på nyfødt intensiv (Trajkovski et al, 2012, Jones et al, 

2015). 

 

 

3.3 Kommunikasjon  

Begrepet kommunikasjon kommer av det latinske communicare som betyr å gjøre noe felles, 

ha forbindelse med eller delaktiggjøre en annen (Eide & Eide, 2014). Kommunikasjon kan 

defineres som å formidle og dele informasjon mellom mennesker. Det beskriver hva som blir 

sagt verbalt og hvordan budskapet kommuniseres ikke-verbalt (Wigert et al, 2014).  

 

3.3.1 Watzlawick, Bavela & Jackson sin teori om kommunikasjon 

Watzlawick hevder at det er en umulighet å ikke kommunisere (Watzlawick, Bavelas & 

Jackson, 1967). En måte å se kommunikasjon på er at alle handlinger i møter mellom 

mennesker har kommunikativ verdi (Watzlawick et al., 1967). Kommunikasjon pågår hele 

tiden, som mennesker er vi alltid i situasjoner, ikke bare omgivelser, når vi er sammen med 

andre. Slike situasjoner skapes og skapes om kontinuerlig. Sentralt i denne måten å tenke 

rundt kommunikasjon ligger erkjennelsen av at all handling inneholder et eller flere budskap, 

deltagerne skaper hverandres omgivelser, således kan man tenke at kommunikasjon er 

interaksjon. Partenes kommunikasjon med ord eller kropp bidrar til noe felles, en 

samhandling der partene synkroniserer sine handlinger (Watzlawick et al., 1967). 
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Kommunikasjon ses som alle måter vi henvender oss til hverandre på for å skape 

gjensidighet i opplevelse og mening (Watzlawick et al., 1967). Kommunikasjon utrykkes i 

mange former, verbal og ikke-verbal, umiddelbar og vilkårlig, bevisst og villet. 

Kommunikasjon skjer alltid i flere kanaler samtidig i møtet mellom mennesker. Den preges 

av tid, sted og sammenheng (Watzlawick et al., 1967). 

 Watzlawick, Bavelas & Jackson sin teori er interaksjonistisk, det vil si at den har fokus på 

mellommenneskelige relasjoner og interaksjon, heller enn innholdet i kommunikasjonen. 

Interaksjon i form av kommunikasjon etablerer, opprettholder og endrer roller, normer og 

regler i et samfunn eller en kultur. Forfatterne søker å forklare og beskrive dynamikken i 

mellommenneskelige relasjoner. Selv om modellen i utgangspunktet er skapt på bakgrunn av 

studier innen patologisk kommunikasjon fra psykiatri og schizofreni vil man kunne forsvare 

at den kan anvendes like mye utenfor som innenfor disse områdene (Watzlawick m.fl, 1967). 

Teorien kan ses som en metamodell om hvordan personer forholder seg til hverandre heller 

enn hva de sier. Watzlawick et al. skisserte en teorerisk modell for menneskelig 

kommunikasjon bestående av fem aksiomer. Disse bærer i seg noen egenskaper ved 

kommunikasjon som ifølge forfatterne har fundamentale mellommenneskelige 

implikasjoner. De fem aksiomene benevnes som; det er ikke mulig å ikke kommunisere (1), 

innholds- og relasjonsaspekter i kommunikasjon (2), punktuering (3), digital og analog 

kommunikasjon (4) og symmetriske og komplementære relasjoner (5). Videre vil jeg omtale 

nærmere de tre aksiomene som jeg anser som mest relevante for min oppgave.  

I det første aksiomet; det er ikke mulig å ikke kommunisere brukes begrepet kommunikasjon  

synonymt med atferd. Forfatterne hevder at all atferd inneholder kommunikasjon i relasjon 

til andre. Det eksisterer ingen motsetning til atferd hos levende vesener. De sier videre at all 

atferd i samhandling med andre har en verdi i form av et budskap. Ord eller stillhet har 

begge en kommunikativ verdi i en relasjon. Dette illustreres ved to passasjerer ved siden av 

hverandre, ombord i et fly, hvor person A ikke vil snakke med person B. Han kan da velge å 

lukke øynene, svare kort på tiltale fra B, henvise til forhold som vanskeliggjør 

kommunikasjon slik som nedsatt hørsel, sykdom eller lignende eller akseptere invitten til 

samtale på tvers av egen vilje. Person A vil da kunne søke å diskvalifisere kommunikasjonen 

gjennom for eksempel å skifte samtaleemne, selvmotsigelser, ufullstendige setninger, 

misforståelser, uhøflig atferd, tolke det den andre sier bokstavelig eller lignende.  
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Med dette som utgangspunkt, at all atferd er kommunikasjon, understreker forfatterne at 

det ikke er budskapet eller innholdet som er gjenstand for deres hovedinteresse men heller 

en fluid and multifaced compound of many behavioral modes, verbal, tonal, postural and 

contextual-all of wich qualify the meaning of the others (1967, s.31). De ulike elementene i 

en slik sammensetning vil variere fra å være overenstemmende til motsetningsfylt og 

paradoksal, sett i et interaksjonistisk perspektiv (Watzlawick et al., 1967).  

I all kommunikasjon ligger det en forpliktelse som således bidrar til å definere forholdet til 

den andre. I tilfellet med person A og B på flyet definerer person A den andre som 

uinteressant og irrelevant i situasjonen. Person A føler seg fanget i en forpliktelse til å 

kommunisere men ønsker samtidig å unngå forpliktelsen som er iboende i all 

kommunikasjon (Watzlawick et al., 1967). 

Det neste aksiomet er innhold- og relasjonsaspekter i kommunikasjon. Forfatterne hevder at 

ethvert budskap i mellommenneskelig interaksjon har et innholds- og et relasjonsaspekt. 

Førstnevnte henviser til formidling av informasjon, hva som eksplisitt sies. Alt som er 

kommuniserbart, sant eller usant, valid eller ikke. Dette formidles gjerne bevisst og tydelig. 

Relasjonsaspektet derimot refererer til hvilke type budskap dette er ment å være, og kan ses 

som informasjon om informasjonen (Watzlawick et al., 1967). Et budskap formidles gjerne 

bevisst og tydelig mens informasjon om budskapet kommuniseres ofte ubevisst og angår 

forholdet og reglene mellom de kommuniserende partene. Kommunikasjon formidler ikke 

bare et budskap i form av et innhold , det følges av en atferd som hjelper mottakeren å tolke 

budskapet som formidles. Hvordan budskapet tolkes avhenger av en rekke forhold, blant 

annet forholdet mellom partene i interaksjonen; Hvordan du ser meg, hvordan jeg ser deg og 

hvordan jeg ser at du ser meg (Watzlawick et al., 1967). Alle former for kroppslig 

kommunikasjon innvirker på det verbale budskapet, i tillegg virker stemmeleie, 

stemmestyrke og tonefall inn på det som sies. Hånd- og hodebevegelser er en form for 

kroppslig kommunikasjon som delvis utfyller et verbalt budskap. De er gester med stor 

betydning for hvordan mottaker tolker det som sies. Å nikke og riste på hodet er typiske 

eksempler på hvordan budskapet bekreftes og forsterkes av kroppslig kommunikasjon 

(Watzlawick et al., 1967).  

Jo sunnere relasjonen er, jo mindre fokus vil relasjonsaspektet ha hos deltagerne i 
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interaksjonen. Deltagerne slipper å bruke energi på å tolke den andre og kan konsentrere 

seg om hva som sies heller enn hvordan det sies. Et eksempel på en mer usunn relasjon kan 

være søsken som krangler og anklager hverandre for å ”erte”. Det som sies verbalt kommer i 

bakgrunnen og aktørene har fokus på hvordan den andre snakker heller enn hva som blir 

sagt.  

Det siste aksiomet jeg vil trekke frem er symmetriske og komplementære relasjoner. 

Watzlawick et al. uttrykker at enhver interaksjon kan ses som enten symmetrisk eller 

komplementær avhengig av om den er basert på likheter eller forskjeller. I dette ligger det 

ikke en referanse til om interaksjonen anses som god/dårlig eller normal/unormal. Det 

referer kun til to grunnleggende kategorier for inndeling av all kommunikasjonsutveksling 

mellom mennesker (Watzlawick et al., 1967). Når atferden hos en person speiler atferden 

hos den andre i interaksjonen, betegnes denne relasjonen som symmetrisk. Forskjeller i 

kommunikasjonsatferd er minimalisert. Et eksempel er når to personer opptrer likt, begge vil 

være med å bestemme, begge hevder retten til å være sure eller utvise sinne. En slik form 

for konkurranse er kjennetegn på en symmetrisk relasjon.  I en komplementær relasjon 

utviser mennesker motsatt atferd ifølge forfatterne. Et eksempel på en slik genuin 

komplementær relasjon er mor/barn relasjonen. Den voksne gir og barnet mottar omsorg. 

Mors atferd utløser og forsterker gjerne barnets atferd og vise versa. Forskjellen ligger i 

hvordan relasjonen mellom aktørene defineres. Et annet eksempel kan være tilfeller der den 

ene hevder retten til å være den som bestemmer eller tar initiativ, og den andre innfinner 

seg med dette og følger etter. Samtidig kan relasjoner endres over tid. En mor/barn relasjon 

er i utgangspunktet komplementær men vil endres etterhvert som barnet vokser til. I en fase 

av livet kan relasjonen mellom de to være av symmetrisk art mens til slutt vil kanskje rollene 

være byttet om og det er barnet som yter omsorg til sin gamle mor i en komplementær 

relasjon med motsatt fortegn. Relasjoner kan endre karakter fra symmetrisk til 

komplementær og tilbake igjen bestemt utfra endringer i kontekst slik eksempelet over 

illustrerer. Det at en relasjon ikke endres vil hevdes å være mer uhensiktsmessig og usunt 

enn motsatt i tilfellet med mor og barn (Watzlawick et al., 1967). 
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 3.3.2 Informasjon som kommunikasjon 

Informasjon dreier seg om å redusere uvisshet og uvitenhet (Thornquist, 2012). Pasientens 

rett til informasjon om egen helsetilstand er hjemlet i pasientrettighetsloven (LOV-1999-07-

02-63). Den sier at pasienten har rett til den informasjon som er nødvendig for tilstrekkelig 

innsikt i helsetilbudet og om mulige risikoer og bivirkninger av behandling. Når pasienten 

tildeles en rett medfører dette en plikt for den som skal yte slik helsehjelp. Bruken av 

informasjon på sykehus er således utstrakt. Sykepleieren informerer pasientene med det 

formål at de skal ta kvalifiserte valg eller fatte beslutninger selv. Samtidig så skapes 

grunnlaget for pasientens valg av det sykepleieren velger å vektlegge og trekke frem som 

viktig og nyttig informasjon. Thornquist fremhever at helsepersonell velger ut hva de 

informerer om, hva de utelater, hvordan de velger å formidle informasjonen og i hvilken 

setting. Således presenteres pasienten for en tilpasset informasjon med den hensikt å styre 

valget i riktig retning. I et faglig forsvarlig helsearbeid bør den enkelte sykepleier ta stilling til 

hvor mye saksopplysninger, forklaringer og forskningsresultater skal vektlegges 

sammenlignet med å bygge opp under pasientens handlingskompetanse og tro på egne 

krefter (Thornquist, 2012).  

 

3.3.3 Ikke-verbal (kroppslig) kommunikasjon 

Kroppslig kommunikasjon kan deles inn i to hovedtilnærminger; en følelsesmessig og 

individorientert og  en orientering mot interaksjon, relasjon og kontekst. Sistnevnte er mest 

relevant å omtale med henblikk på sykepleie-foreldre kommunikasjon på nyfødt intensiv. I 

det følgende omtales kroppslig og ikke-verbal om hverandre. Romlig og kroppslig orientering 

kan muliggjøre eller vanskeliggjøre samtale og blikk-kontakt. Kroppslig orientering som det å 

snu seg bort fra noen under en samtale, ansiktsuttrykk og blikk er sosiale 

reguleringsmekanismer mellom mennesker (Thornquist, 2012). På bakgrunn av dette er det 

viktig for sykepleieren at hun reflekterer over slik menneskelig samhandling. En romlig, 

kontekstuell tilnærming er relevant på sykehus. Hvordan de ulike aktørene plasserer seg i 

rommet og relaterer seg til hverandre sier noe om autoritetsforhold og intimitet, nærhet og 

avstand. Med en slik kroppslig og romlig orientering vil partene allerede ved første møte 
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etablere et sett sosiale spilleregler i relasjonen. En grunnregel er at den som viser respekt 

overfor en annen, vender ansiktet mot vedkommende. Å snu ryggen til formidler 

utilgjengelighet (Thornquist, 2012). Å vende kroppen mot en annen er invitasjon til 

samhandling, mens å vende kroppen bort formidler avvisning. Blikkretning er forbundet med 

kroppslig orientering. Hvis man vender seg mot en annen men ser vekk kan det tolkes som 

delt eller manglende oppmerksomhet, da det er blikket som tillegges størst vekt (2012). Et 

annet aspekt ved ikke-verbal kommunikasjon er det personlige rommet mennesker omgir 

seg med. Dette ses som et subjektivt rom som defineres som intimt og privat, og der 

uvedkommende ikke har adgang. Sykepleie på nyfødt intensiv dreier seg blant annet om å 

tilrettelegge for kroppslig nærhet gjennom hud-mot-hud kontakt mellom barn og foreldre, 

mors bruk av brystpumpe og etterhvert amming av barnet. Dette innebærer at sykepleieren 

vil overskride foreldrenes personlige rom. Noe som stiller særskilte krav til hennes 

sensitivitet for den andres grenser og integritet. Sykepleieren vil være avhengig av å berøre 

huden til foreldrene for å kunne gi sykepleie til barnet. Berøring inngår i svært mange 

praktiske oppgaver. Dette regnes som en form for kommunikasjon. Taktil kommunikasjon 

innebærer all form for direkte kroppskontakt mellom mennesker. Det er lett å tenke seg at 

den med størst autoritet bestemmer graden av nærhet og berøring. Vi er mer tilbøyelige til å 

berøre andre når vi gir enn når vi mottar informasjon og råd (Thornquist, 2012). For 

sykepleieren på nyfødt intensiv er berøring en nødvendighet men det er også en måte å vise 

praktisk omsorg for foreldrene på for eksempel gjennom å sette de behagelig til rette med 

puter og tepper i en stol når de skal ha hud-mot-hud kontakt med barnet. Sykepleierens 

berøring av barnet kommuniserer et budskap til foreldrene. Gjennom praktisk veiledning og 

undervisning, men også annen berøring, kan sykepleieren kommunisere respekt og omsorg 

for barnet og således også for foreldrene, eller på den andre side, mangelen på slik 

grunnleggende omsorg og respekt.  

Blikket er viktig for å etablere, opprettholde og avslutte en samtale. Med blikket gir aktørene 

hverandre oppmerksomhet. Man skiller mellom fokusert og ufokusert oppmerksomhet 

(Thornquist, 2012). Fokusert oppmerksomhet viser til situasjoner der man samhandler 

direkte gjennom en samtale og der samtalen er formålet. Ved ufokusert oppmerksomhet er 

samtalen sekundær mens vi gjør andre ting. For eksempel så har sykepleieren på nyfødt 

intensiv mange praktiske oppgaver å utføre. Dette gjøres fortløpende gjennom vakten mens 
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hun samtaler med foreldrene samtidig. Det å ha oppmerksomhet rettet mot flere ting 

samtidig er en øvelse som krever erfaring av sykepleieren.  

Likeverd i kroppslig posisjon kan og påvirke partene i interaksjonen. Mange mødre har sitt 

første møte med avdelingen, barnet sitt og sykepleieren liggende i en seng. Dette kan bidra 

til å skape en følelse av sårbarhet og det å være forsvarsløs. Mens sykepleieren står ved 

sengen eller beveger seg bestemt rundt mellom mors seng og barnets kuvøse, ligger mor 

passivt i sengen. Kroppsstilling og –bevegelser bidrar til å etablere et forhold til omgivelsene 

og menneskene som er i rommet (Thornquist, 2012).  

Fordelingen av plass og eierskap til de fysiske rommene kan påvirke kommunikasjonen. 

Mens sykepleieren er på hjemmebane vil foreldrene sannsynligvis ikke kjenne til avdelingen 

før de legges inn sammen med barnet. Makten ligger i kjennskap og kunnskap ved det første 

møtet. Den ene aktøren representerer autoritet og er giver mens den andre er sårbar 

mottager av informasjon og omsorg.  

 

3.3.4 Kommunikasjon og moral 

Alle former for kommunikasjon er forbundet med sosial kompetanse. Mennesker er utstyrt 

med varierende grad av slik kompetanse. Noen er sensitive og sanser det meste mens andre 

må ha budskapet i klartekst for å forstå. Evne til å føle og uttrykke empati for den andre 

hevdes å være forbundet med moral i helsearbeid (Thornquist, 2012). Moralsk persepsjon og 

dømmekraft avhenger av evnen til varhet i samspill med andre mennesker. Graden av slik 

kompetanse hos de ulike aktørene vil påvirke samhandlingen. Sårbarhet gjennom å utlevere 

seg til andre, og tillit til at dette ikke misbrukes, er grunnvilkår i alle menneskers 

kommunikasjon (Eide & Eide, 2014). Som profesjonell hjelper påhviler det sykepleieren et 

ansvar for ikke å misbruke makten som ligger i profesjonell kommunikasjon med foreldrene. 

Hun har et ansvar for å ta imot det som kommuniseres og respondere på en hjelpende og 

omsorgsfull måte. Samtidig er hun ansvarlig for å beskytte foreldrene gjennom en moralsk 

og respektfull omtale av foreldrene og det de formidler, spesielt i relasjoner som oppleves 

som ”krevende” eller ”vanskelige”. 
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3.3.5 Kommunikasjon og omsorg 

Profesjonell kommunikasjon innebærer at vi kommuniserer som fagpersoner og  

profesjonelle hjelpere. Mottageren er mennesker som av ulike årsaker er prisgitt vår hjelp og 

assistanse. Profesjonell kommunikasjon baserer seg på yrkets verdigrunnlag og bidrar til å 

fremme yrkets formål (Eide & Eide, 2014). God kommunikasjon er hjelpende. Det innebærer 

at sykepleieren evner å se den andre og hva vedkommende trenger og således styrer 

samtalen etter den andres behov. Sykepleiere som mestrer dette innehar kompetanse i form 

av en en avansert ferdighet som utvikles gjennom praktisk trening på lik linje med andre 

praktiske ferdigheter. God profesjonell kommunikasjon innebærer en kvalitetssikring av 

sykepleien som utøves fordi det hindrer feil og misforståelser (Eide & Eide, 2014).  

Omsorg er en overordnet verdi i helsefaglig arbeid, og en grunnleggende forutsetning for 

profesjonell, hjelpende kommunikasjon. Begrepet omsorg brukes som en betegnelse på det 

sykepleieren gjør for å ivareta pasienten og familien (Eide & Eide, 2014). Empati kan forstås 

som evnen til å lytte, til å forsøke sette seg inn i en annens situasjon og således forstå den 

andres følelser og reaksjoner. En slik empati er en forutsetning for sykepleie og for 

profesjonell hjelpende kommunikasjon (Eide & Eide, 2014).  
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4.0  Design og metode 

Det er benyttet videoobservasjon som datainnsamlingsmetode. I dette kapittelet beskrives 

datainnsamlingen og analyseprosessen, samt forskningsetiske problemstillinger knyttet til 

studien.  

 

 

4.1  Utforskende og beskrivende design 

Forskningsdesign og metodevalg må reflektere hva man faktisk ønsker å finne ut (Tjora, 

2013). Polit & Beck beskriver forskningsdesign som en overordnet plan for å besvare 

forskningsspørsmålet (2012).  Denne studien har et kvalitativt utforskende og beskrivende 

design. Det var hensiktsmessig å velge et slikt design da formålet med studien var å utforske 

og beskrive hvordan sykepleier kommuniserer med foreldre i en familiesentrert nyfødt 

intensiv avdeling.  

Brink & Wood (1998) hevder at et utforskende og beskrivende design er velegnet i forskning 

hvor det foreligger få studier av den aktuelle variabelen og hvor det således kan bidra til ny 

innsikt og forståelse for det som studeres. Litteratursøk i forkant av prosjektet viste at det er 

gjort flere intervjustudier av foreldrenes opplevelser av hud-mot-hud omsorg og det å være 

pårørende på Nyfødt intensiv (Drejer & Skjelstad, 2014, Lemmen, Fristedt & Lundqvist, 2013, 

Blomqvist, Ewald, Gradin, Nyqvist & Rubertsson, 2012, Vittner, Casavant & McGrath, 2015, 

Heinemann, Hellstrøm-Vestas & Nyqvist, 2013, Blomqvist, Frölund, Rubertsson & Nyqvist, 

2013, Wigert, Dellenmark & Bry, 2014). Andre har intervjuet sykepleiere om hvordan de 

opplever å arbeide med hud-mot-hud omsorg og foreldrene som pårørende på Nyfødt 

intensiv ( Mörelius & Anderson, 2015, Cooper, Morill, Russell, Gooding, Miller & Berns, 2014, 

Franck & Axelin, 2012, Strand, Blomqvist, Gradin & Nyqvist, 2013, Turner, Chur-Hansen & 

Winefield, 2014). Det er også publisert studier der kommunikasjon mellom sykepleier og 

foreldre er tema (Wigert, Dellenmark & Bry, 2013, Weiss, Zoffmann & Egerod, 2013, 2014). 

Jeg har ikke klart å finne andre studier der det er gjort videoobservasjon av sykepleiere og 

deres kommunikasjon med foreldre på Nyfødt intensiv. Et utforskende og beskrivende 
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design er således godt egnet til å belyse forskningsspørsmålene og bidra med ny kunnskap 

om hvordan sykepleieren kommuniserer med foreldre. 

 

 

4.2 Datasamling 

 

4.2.1 Utvalg 

Studiens hensikt var å utforske kommunikasjon fra sykepleiere til foreldre på en 

familiesentrert nyfødt intensiv avdeling med fokus på hud-mot-hud omsorg.  

Hensikten med studien bør være styrende for utvalget, forskeren gjør ikke et tilfeldig utvalg 

av informanter til å representere en populasjon slik som i  kvantitative studier, man gjør et 

strategisk valg av personer som kan bidra til å belyse problemstillingen (Tjora, 2013). 

Strategiske utvalg innebærer at man leter etter personer som  er et typisk tilfelle og som har 

noe til felles med en større gruppe av informanter i akkurat dette feltet (Fangen, 2011). Jeg 

gjorde et utvalg av sykepleiere gjennom å definere målgruppen for kommunikasjonen, som 

var foreldre til de minste barna i avdelingen. På nyfødt intensiv ligger de minste barna mest 

og oftest hud-mot-hud med foreldrene sine og det er de mest erfarne sykepleierne som har 

ansvaret for denne gruppen barn. Sykepleieren ble således valgt på bakgrunn av hvilket barn 

de hadde ansvar for på observasjonstidspunktet. Hensikten med et slikt utvalg var basert på 

at jeg ville observere kommunikasjon knyttet til hud-mot-hud omsorg. Det er de meste 

erfarne sykepleierne som oftest kommuniserer med foreldrene om hudkontakt med barnet 

og praktisk utfører hud-mot-hud omsorg i avdelingen. 

Informantene vil således utgjøre et homogent utvalg. Det innebærer at variasjonen i utvalget 

er redusert med hensikt for å gi en mer fokusert studie (Polit & Beck, 2012).  
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4.2.2 Studiens kontekst 

Det ses som viktig for forståelsen av funnene å beskrive konteksten hvor kommunikasjonen 

skjer. 

Studien ble utført på en nyfødt intensiv avdeling med plass til 17 barn. Avdelingen består av 

15 enerom derav åtte er intensivrom til de minste og sykeste barna og syv er familierom til 

barn som er i en mer stabil fase. Intensjonen med familierom er å gi foreldrene 

døgnkontinuerlig hovedansvar for stell og omsorg av barnet, med støtte fra sykepleier. På 

intensivrommene har barna behov for hyppig tilsyn og intervensjoner slik at sykepleieren 

hele tiden går til og fra rommet. Overvåkningsmonitoren er koblet til et trådløst nettverk 

som gjør at sykepleieren får alle alarmer fra barnets utstyr på en telefon hun alltid bærer 

med seg. Dette innebærer at hun kan forlate barnet i korte perioder og likevel ha oversikt 

over hvordan barnet har det. Fysisk er intensivrommet todelt, med mulighet for å lukke en 

skyvedør mellom de to sonene. Foreldrenes sone ligger innerst mot vinduet. Her har 

foreldrene dobbeltseng, nattbord, klesskap, bad, brystpumpe, kjøleskap til morsmelk, og en 

hvilestol. Barnets sone ligger ytterst mot gangen og inneholder barnets kuvøse eller 

varmeseng, nødvendig medisinsk teknisk utstyr, samt en stellebenk og en utstyrstralle.  

I motsetning til foreldrenes sone der foreldrene selv må holde orden, bytte på senger og 

tømme søppel er sykepleieren ansvarlig for barnets sone. Hun bytter på sengen til barnet,  

tørker støv, sjekker og rengjør medisinsk teknisk utstyr og har sin arbeidsplass her. Dette 

kalles daglige gjøremål. Alle observasjonene med er gjort mens barna lå på intensivrom. 

Pasientene var om lag en uke gamle når observasjonene ble gjort. Dette for å gi foreldrene 

tid og rom til å fordøye det som har hendt i forbindelse med prematur fødsel og innleggelse 

på nyfødt intensiv avdelingen (Finlayson et al., 2014  

Foreldrene i studien er som tidligere nevnt innlagt sammen med sitt premature barn på en 

nyfødt intensiv avdeling med enerom. Begge foreldrene er med få unntak til stede i 

avdelingen så tidlig som syv til ni dager etter fødselen. Retten til foreldrepenger som jeg 

nevnte innledningsvis muliggjør at både mor og far kan være sammen med det premature 

barnet de første sårbare dagene. Alle familiene i denne studien har to norsktalende foreldre 

som er samboende eller gifte, en mor og en far. De bor på intensivrom noe om innebærer 

intensiv behandling, pleie og overvåkning av barnet og tett veiledning og oppfølging av 
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foreldrene. Foreldrene møter sykepleieren med sin bakgrunnshistorie av erfaringer, sykdom, 

familiesituasjon, ønsker og behov. I tillegg føler de angst, stress og usikkerhet over den 

situasjonen de har havnet i med et prematurt barn (Finlayson et al., 2014). Sykepleieren 

møter foreldrene med sin erfaring, utdanningsnivå, stillingsinstruks, holdninger, verdier og 

kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter. Et intensivrom med høyteknologisk utstyr 

danner den ytre fysiske rammen mens avdelingens rutiner, driftsmodell, ideologi og verdier 

ligger til grunn for det som utspiller seg mellom sykepleieren og foreldrene. Basert på 

forskning og teori som angitt i kapittel to og tre har jeg laget en skisse over studiens kontekst 

som angitt i figur.1. 

Figur.1 Skisse over kontekst  
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4.2.3 Bruk av video-observasjon som datasamlingsmetode 

I denne studien var konteksten kommunikasjon mellom sykepleier og foreldre. Familien 

hadde enerom på avdelingen noe som muliggjorde observasjoner uten forstyrrende 

elementer. All kommunikasjon foregikk på pasientrommet og jeg valgte meg ut et hjørne der 

jeg ble sittende mye av tiden. Jeg filmet med en håndholdt Ipad noe som muliggjorde at jeg 

også kunne bevege meg rundt i rommet hvis situasjonen krevde det. Når sykepleierne forlot 

rommet mer enn korte turer ut for å hente utstyr eller gi beskjeder, forlot jeg rommet og 

ventet på gangen slik at foreldrene skulle slippe å forholde seg til meg når de var ment å 

skulle få være alene. 

Jeg valgte å videofilme kommunikasjonen mellom sykepleierne og foreldrene uten selv å 

delta aktivt, da jeg mener at en aktiv deltagelse fra min side ville forstyrre interaksjonen og 

gjøre sykepleieren usikker og mindre villig til å ta den plassen hun normalt sett har overfor 

foreldrene. Det ville skapt et kunstig og lite realistisk bilde av det jeg ønsket å utforske. En 

taus og tilbaketrukket rolle som observatør ga meg forhåpentligvis et bedre innblikk ”i det 

virkelige livet” på avdelingen. I studier hvor det er grunn til å tro at deltakelse fra forskeren 

kan bidra til at resultatet blir vesentlig endret vil det være mest hensiktsmessig å kun 

observere (Thaagard, 2013). 

 Bruk av video er velegnet i studier som fokuserer på samhandling mellom personer 

(Thaagard, 2013). Det gir en mulighet for å analysere det vi kan se, i tillegg til det vi hører og 

leser. Nyanser i samhandlingen mellom mennesker kan studeres nærmere og man får 

mulighet til å observere aktørene i en bestemt visuell kontekst.  

Mine observasjoner ble filmet på pasientrommet, en arena som er ment å være foreldrenes 

hjemmebane samtidig som sykepleieren har det som sin arbeidsplass. Denne konteksten var 

et interessant bakteppe for observasjonene og en dimensjon jeg ville mistet hvis jeg ikke 

hadde videofilmet. Jeg fikk mulighet til å innhente data om hvordan sykepleieren og 

foreldrene plasserte seg i rommet og i forhold til hverandre. Video er også en velegnet 

metode til å studere forholdet mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon (Thagaard, 

2013), noe som jeg i utgangspunktet mente var en viktig dimensjon i denne studien. 
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Bruken av hjelpemidler må også vurderes etter hvilken virkning det kan ha på deltagerne 

under observasjonen (Thaagard, 2013). Jeg måtte gjøre en avveining mellom hvilken 

observasjonsmetode som ville gi det mest detaljrike datamaterialet og hvordan 

videoopptageren eventuelt ville virke forstyrrende på deltagerne under observasjonen. 

Jeg benyttet ustrukturert observasjon som metode noe som innebar få restriksjoner på 

hvordan dataene skulle innhentes (Polit & Beck, 2012). Likevel laget jeg en plan for hva jeg 

ønsket å studere (Polit & Beck, 2012). Jeg tenkte gjennom observasjonene i forkant og testet 

ut ulike observasjonsmetoder. Noe som viste seg å være svært nyttig i det praktiske arbeidet 

med å samle inn data. Arbeidet med pilotobservasjonene bidro til å heve kvaliteten på 

datamaterialet mitt og var et viktig verktøy for en uerfaren forsker i gjennomføringen av et 

observasjons-studie (Polit & Beck, 2012). I det videre beskriver jeg hvordan jeg arbeidet 

systematisk med metode. 

Jeg utførte to pilotobservasjoner i oktober og desember 2015. Min plan var opprinnelig å 

gjøre en ustrukturert observasjons-studie ved hjelp av feltnotater (Polit & Beck, 2012). Den 

første pilotobservasjonen ble således gjennomført uten bruk av lydbånd eller video.  

Settingen var en familie med et prematurt barn født elleve uker før termin og som på 

tidspunktet for observasjonen var en uke gammelt. Foreldrene og sykepleieren ble observert 

gjennom en kveldsvakt. Observasjonen ble gjennomført ved at jeg satt på en stol i hjørnet av 

pasientrommet mens sykepleieren kommuniserte med foreldrene. Jeg valgte å følge etter 

sykepleieren når hun forlot rommet for lengre perioder for å unngå at foreldrene skulle føle 

seg overvåket. Observasjonen ble gjennomført ved at jeg så på det som hendte og gjorde 

feltnotater underveis. Jeg konsentrerte meg om å notere ned det aktørene uttrykte verbalt. 

Rett i etterkant av vakten laget jeg et refleksjonsnotat fra det jeg hadde observert. I arbeidet 

med dette notatet innså jeg at mye informasjon gikk tapt ved denne metoden og at jeg som 

uerfaren observatør antagelig ville gå glipp av relevante data.  

Dette førte til at jeg valgte å bruke lydopptager ved neste pilotobservasjon som ble 

gjennomført i desember 2015. Dette var en familie med et barn født ti uker før termin. 

Observasjonen ble gjennomført ni dager etter fødselen. I tillegg til å observere sykepleieren i 

kommunikasjon med foreldrene gjennom en hel kveldsvakt valgte jeg å ta samtalene opp på 
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lydbånd. Jeg tok feltnotater underveis og lyttet til noe av lydbåndet i etterkant av vakten 

mens jeg gjorde et refleksjonsnotat.  

En slik metode ga meg større rom for å notere ned inntrykk og tanker rundt den ikke-verbale 

kommunikasjonen. Samtidig satt jeg igjen med en følelse av å gå glipp av viktige nyanser i 

interaksjonen når jeg hovedsakelig måtte basere notatet på hva jeg husket og de sporadiske 

notatene jeg gjorde meg underveis. Jeg opplevde heller ikke nå at notatene ble gode siden 

fokuset i observasjonen måtte deles mellom og se og samtidig notere mens jeg tenkte 

gjennom hva jeg skulle skrive ned. Det er mulig at dette først og fremst skyldes min 

manglende erfaring fra observasjonsstudier. Jeg var redd for å gå glipp av noe viktig og 

dermed var jeg ikke helt til stede hverken i det å observere eller i de notatene jeg gjorde 

meg underveis. Det var en vanskelig balansegang å skulle se på det som foregikk i rommet 

samtidig som jeg noterte noe av det jeg så. Å notere ned all ikke-verbal kommunikasjon 

underveis fremstod som umulig. Polit & Beck (2012) understreker at forskeren vanligvis ikke 

kan skrive feltnotater underveis i observasjonssituasjonen.  

Pilotobservasjonene ga meg svært nyttige erfaringer og innsikt i egne begrensninger som 

uerfaren forsker og observatør, dette tok jeg med meg videre i datasamlingen. Blant annet 

erfarte jeg i den andre pilotobservasjonen at det ikke var hensiktsmessig å observere 

foreldre som jeg kjente til fra eget klinisk arbeid i avdelingen. Jeg var med i mottaket av 

barnet deres og spesielt far hadde jeg således etablert en relasjon til i forkant. Dette førte til 

at han henvendte seg mer til meg enn til sykepleieren, noe jeg opplevde som negativt og 

forstyrrende for kommunikasjonen mellom de tre partene. Det så også ut som det påvirket 

sykepleieren slik at hun ble usikker i sin rolle og jeg ble en ”ufrivillig” part ved at hun 

etterhvert henvendte seg til meg for å dobbeltsjekke at jeg var enig mens hun svarte 

foreldrene.  

I tillegg erfarte jeg at det var klokt å la sykepleieren som passet barnet informere foreldrene 

om min studie og be om samtykke i forkant av observasjonen. I pilotobservasjonene var det 

jeg som henvendte meg til foreldrene og fortalte om meg selv og studien. Dette mener jeg 

førte til at jeg ble mindre ”anonym” for foreldrene under selve observasjonen enn om jeg 

bare fulgte etter sykepleieren inn og presenterte meg kort ved starten av den vakten jeg 

skulle observere. Slik ble jeg en fremmed for foreldrene som det ikke var naturlig å 
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henvende seg til underveis og jeg ville således forstyrre interaksjonen mellom sykepleieren 

og foreldrene i mindre grad.  

Jeg var bevisst kledd i hvitt personaltøy og bar ID-kort som viste at jeg tilhørte avdelingen. 

Dette var ment å skape en trygghet for foreldrene ved at jeg var en del av personalgruppa 

samtidig som jeg var distansert og taus under observasjonen og ikke hadde en relasjon til 

foreldrene i forkant. 

 

4.2.4 Praktisk gjennomføring av datainnsamling 

Data ble innhentet i perioden januar til mars 2016. Jeg holdt et kort informasjonsmøte for 

personalgruppa på den aktuelle nyfødt intensiv avdelingen i januar 2016. Der redegjorde jeg 

for hensikten med observasjonene og den praktiske gjennomføringen av studien. Ved 

feltstudier er det viktig å sørge for at feltet vet hvorfor og hvordan forskeren skal 

gjennomføre en studie (Tjora, 2013). De ansatte på avdelingen der jeg gjennomførte 

observasjonene var informert om at jeg skulle filme sykepleiere, men visste ikke hvem jeg 

ville spørre. Jeg fulgte med på pasientlistene for å velge ut aktuelle familier og forespurte 

sykepleierne om deltagelse i forkant av den aktuelle vakten. Informantene ble valgt ut på 

bakgrunn av hvilket barn de hadde ansvar på observasjonstidspunktet. Målgruppen for 

studien var definert som sykepleiere med ansvar for barn født fra åtte til tolv uker før 

termin. Dette ble gjort bevisst for å unngå at personalgruppa skulle føle at noen ble 

”favorisert” fremfor andre. I min rolle som fagutviklingssykepleier var dette et viktig poeng.  

Observasjonene ble gjennomført på hele dag- og kveldsvakter. Både foreldre og sykepleiere 

fikk utdelt et kort informasjonsskriv i forkant. Sykepleierne ga skriftlig informert  samtykke 

mens foreldrene ga muntlig samtykke. Foreldrene ble forespurt av sykepleieren samme dag 

som observasjonen skulle gjennomføres. To sykepleiere sa nei med begrunnelse av at de 

ikke følte seg i form og at de derfor syns det ble belastende å ”bli kikket i kortene”, mens alle 

familier som ble spurt svarte ja.  Det er grunn til å tenke seg at dette kanskje hadde med min 

rolle som fagutviklingssykepleier å gjøre, som en av de ansvarlige for innføring av hud-mot-

hud omsorg i avdelingen kan det være at de følte seg ukomfortable med at jeg skulle 

observere deres kommunikasjon med foreldrene.  
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Observasjonene ble gjort inne på pasientrommet der også foreldrene bodde. Jeg møtte opp 

ved vaktstart, kledd i hvitt og deltok på rapporten. Deretter gikk jeg sammen med 

sykepleieren som hadde fått informasjon og var spurt om samtykke dagen i forveien. 

Foreldrene mottok også skriftlig informasjon fra personalet i forkant. Sykepleieren startet 

vakten med å gå inn til familien alene og be om samtykke fra foreldrene. Ved første gangs 

møte med foreldrene presenterte først sykepleieren meg og deretter presenterte jeg meg 

kort før jeg satte meg lengst mulig unna men samtidig nærme nok til at ikke-verbal 

kommunikasjon ville komme med på filmen. Jeg forsøkte å filme all dialog mellom sykepleier 

og foreldrene samt alt det fysiske som foregikk med- og mellom aktørene. Siden jeg valgte å 

bevege meg lite rundt i rommet underveis i observasjonene ble noe av kommunikasjonen 

filmet mens en av aktørene stod med ryggen til kameraet. Dette var bevisste valg jeg gjorde 

som observatør for ikke å bli invaderende overfor foreldrene eller utsette det premature 

barnet for stress og ubehag. Jeg valgte å bli sittende på stolen inne hos familien mens 

sykepleieren gikk ut i korte perioder. Ved lengre fravær enn 10 minutter fulgte jeg etter 

sykepleieren ut slik at familien skulle få pauser og mulighet for private samtaler. Ved 

vaktslutt satte jeg meg ned og laget et refleksjonsnotat der jeg tenkte gjennom det jeg 

hadde observert og noterte fritt ned funn, sammenhenger og tanker rundt 

problemstillingen.  

Målsetningen min var å filme ti ulike sykepleiere mens jeg endte opp med fem pluss to 

pilotobservasjoner. Dette er et noe sparsom datamateriale, men med en naturlig begrenset 

tilgang på familier i form av færre premature fødsler dette året og masteroppgavens 

tidsramme var jeg nødt til å avslutte inkluderingen 1.april 2016. 

 

4.2.5 Å forske i eget felt  

Å være forsker i eget felt er utfordrende i alle de ulike fasene av forskningen (Polit & Beck, 

2012). I følge Tjora ville min rolle i settingen der jeg fulgte sykepleieren gjennom en hel vakt 

kunne beskrives som en deltagende observatør. I kraft av min stilling som 

fagutviklingssykepleier i avdelingen var jeg spent på om sykepleieren ville komme til å 

henvende seg til meg underveis i observasjonene. Dette skjedde i en av fem observasjoner. 

Hvis foreldrene spurte spørsmål hun var usikker på, eller ikke visste svaret, på henvendte 
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hun seg til meg. Jeg valgte da å stoppe filmingen og besvare spørsmålet av respekt for 

sykepleieren, men også for familien. Det var viktig å signalisere at deres behov gikk foran 

forskningen. De andre sykepleierne henvendte seg ikke til meg mens jeg filmet og de spurte 

heller ikke hvordan de hadde prestert i etterkant. Det kunne se ut som at de glemte at jeg 

var der noe jeg velger å tolke som et tegn på at jeg klarte å gjøre meg delvis usynlig. Jeg 

tenker at det kan være positivt for de som observeres at det gjøres av en de kjenner godt og 

er trygg på. Lund et al. (2006) hevder at det kan være en fordel å ikke bli oppfattet som en 

fremmed. For at ikke forskeren skal påvirke informantens atferd i observasjonssituasjonen er 

det viktig at forskeren har tilhørighet til personalgruppa. Det å  være ikledd lik uniform og 

snakke samme faglige språk er beskrevet som at forskeren har et innsideperspektiv der hun 

blir en naturlig del av settingen (Polit & Beck, 2012). Samtidig er det utfordrende å forske i 

eget felt da det er lett å bli blindet av egen forforståelse av feltet og de scenarioene som 

utspiller seg. 

 

 

4.3 Analyse 

Dette kapittelet omhandler analyseprosessen og fremstiller en tolkning av strukturen i 

interaksjonen. Det finnes ingen universelle regler for kvalitativ analyse av forskningsdata 

(Polit & Beck, 2012). Forskeren står relativt fritt i valg av analytisk tilnærming til sitt 

materiale. Målet med kvalitativ analyse er å gi leseren et godt innblikk i tematikken uten at 

leseren selv behøver å sette seg inn i datamaterialet, samt at det skal generere økt kunnskap 

om området det er forsket på (Tjora, 2013).  

Datamaterialet bestod av ti timer film fordelt på fem observasjoner av kommunikasjon 

mellom sykepleier og foreldre. De fem observasjonene ble analysert som ett felles materiale 

fordi hensikten med studien var å beskrive hvordan sykepleierne kommuniserte som ett 

enkelt fenomen, heller enn å se på ulikhetene i kommunikasjonen.  

Innledningsvis brukte jeg mye tid på å identifisere hva som var relevant og hva jeg skulle se 

bort fra i første omgang. De første gangene jeg så og lyttet gjennom materialet fremstod det 
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overveldende og kaotisk. Da valgte jeg ta et steg tilbake og fordype meg mer i teori om 

kommunikasjon. Dette hjalp meg videre i analyseprosessen. 

 

4.3.1 Interaksjonsanalyse 

Jeg valgte å studere kommunikasjonen fra sykepleieren til foreldrene gjennom å gjøre en 

analyse av interaksjonen med bakgrunn i Jordan & Henderson sin interaksjonsanalytiske 

tilnærming til observasjonsstudier. Å analysere interaksjon mellom mennesker innebærer å 

undersøke hva som skjer når to eller flere personer står i relasjon til hverandre og 

omgivelsene. Elektronisk videoopptak er et ideelt utgangspunkt når man skal gjøre en 

interaksjonsanalyse. Det å kunne se materialet igjen og igjen er avgjørende for å kunne tolke 

dataene med ulike innfallsvinkler (Jordan & Henderson, 1995).  En analyse av interaksjon, slik 

Jordan & Henderson skisserer den, kan gjøres med utgangspunkt i flere ulike 

tilnærmingsmåter til datamaterialet. Bruk av video ga meg muligheten til å se på filmene 

med ulike fokus for så å tolke interaksjonen ved hjelp av teorien. Jeg kunne spole frem og 

tilbake gjentatte ganger, stoppe opp og reflektere og gjøre notater før jeg gikk videre.  

Først ble all verbal kommunikasjon transkribert for å få oversikt over og forsøke å forstå 

innholdet. Selv med et begrenset antall informanter og ti timer videomateriale fremsto 

dataene som svært detaljerte. Jeg lyttet til kommunikasjonen gjentatte ganger for å bli godt 

kjent med materialet og for å være sikker på at samtalene ble korrekt gjengitt. Deretter gikk 

jeg gjennom refleksjonsnotatene for å få et overblikk over helheten i materialet. Se tabell 1 

for eksempel på transkribert tekst. 
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Tabell 1.  Eksempel på transkribert tekst med en detaljert gjengivelse av verbal og ikke-verbal kommunikasjon 

Verbal kommunikasjon Ikke-verbal kommunikasjon  

 
Spl: Må du bæsje? Det er ikke første gangen 
eller? Er det det? 
 
 
 
Mor: prøvde bare sånn fort men hun 
var...med hun ene på fredagen...da var jeg 
bare med liksom og la sånn fort under bleia 
 
Spl: Så bra! 
 
 
 
 
Mor: det blir liksom første gang på ordentlig 
liksom 
 
Spl: ...men da tar vi et ordentlig stell....det 
tror jeg at han trenger altså....da gjør vi litt 
sånn først i og med at han har vært sår under 
armene og sånn... 
 
Mor: ja 
 
Spl: hvilken side vil du stå på (til mor)? 
Mor: nei hva blir best da? 
Spl: best for deg? 

 
Sykepleieren står ved hodeenden og retter 
på CPAP-en til barnet, kroppen er vendt mot 
barnet, ser på barnet. Snur seg ikke mot 
foreldrene når hun snakker. Smiler.  
 
Foreldrene står passive ved fotenden av 
sengen. Ser på barnet og sykepleieren  
Legger teppe over barnet og pusler rundt 
ham.  
Hun ordner med ledningen til 
overvåkningsmonitoren 
Ser fortsatt ikke på foreldrene (jobber hele 
tiden med barnet). 
 
Ser på sykepleieren 
 
 
Ser på mor 
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Etter at alt materialet var transkribert som beskrevet over valgte jeg å gå tilbake til 

datamaterialet og beskrive og systematisere det som hendte i en strukturert innholdslogg. 

Dette innebærer i følge Jordan & Henderson at det lages en tidskronologisk oversikt over det 

som skjer i interaksjonen. Her skisserte jeg kort hva som hendte (Jordan & Henderson, 

1995). Slik kunne jeg senere i analyseprosessen lettere trekke ut deler av interaksjonen og 

beskrive disse mer detaljert. Se eksempel på innholdslogg i tabell 2.  

Tabell 2. Eksempel på innholdslogg 

 Kronologisk oversikt over innhold i en observasjon av sykepleier-foreldreinteraksjon: 

1. Stell av barnet i varmeseng sammen med foreldrene. Sykepleier veileder mens 

foreldrene steller barnet sammen.  

2. Forflytning av barnet ut til far hud-mot-hud i lenestol.  

3. Mor pumper seg sittende i voksensengen ved siden av. 

4. Sykepleier dokumenterer i observasjonskurven og gjør praktiske daglige gjøremål i 

det som er definert som barnets sone. Det vil si varmesengen, utstyrstrallen, 

medisinsk teknisk utstyr som CPAP, overvåkningsmonitor og pumper, og 

stellebenken. Foreldrene har sin sone i samme rom som består av to voksensenger 

som står inntil hverandre, en lenestol med bord, bad og diverse 

kommoder/skap/kjøleskap.  

5. Hun snakker med foreldrene samtidig som hun utfører praktiske oppgaver 

6. Deretter forlater hun rommet for en periode og de må ringe etter henne ved behov 

7. Hun kommer tilbake når det er tid for nye definerte hendelser som mating av 

barnet, nytt stell, forflytning av barnet til mor 
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Neste trinn var en mer visuell gjennomgang. Jeg kikket på filmene flere ganger og noterte 

samtidig refleksjoner underveis om mulige sammenhenger og mønstre relatert til fokus og 

oppgavens problemstilling. Jeg stilte meg følgende spørsmål: Hva er det umiddelbare jeg ser 

eller hører? Hva er fremtredende? Er det noe som går igjen? Er det noe som overrasker meg? 

Jeg valgte hovedsakelig å analysere datamaterialet ved hjelp av tre interaksjonsanalytiske 

fokus: 

1. Events (hendelser) 

2. Beginnings and endings (begynnelser og avslutninger) 

3. Instrumental or talk-driven interaction (instrumentell- eller samtaledrevet 

interaksjon 

En hendelse kan ifølge Jordan & Henderson ses som interaksjon som innehar en bestemt 

struktur og som aktørene kjenner igjen og referer til med tilnærmet likt meningsinnhold 

(Jordan & Henderson, 1995). Et hovedstell for eksempel, refererer til at barnet blir badet 

eller vasket grundig. Dette blir foreldrene raskt gjort kjent med og forstår betydningen av. 

Hvis sykepleieren spør om foreldrene vil ta hovedstell så vet foreldrene hva slags type 

hendelse hun refererer til.  

Hendelser har alltid en viss struktur med en begynnelse og en slutt som et minimum. Denne 

strukturen er i følge Jordan & Henderson segmentert. Med det menes at deltagerne kjenner 

til og gjensidig anerkjenner en slik rekkefølge. Et måltid eller en skoletime er eksempler på 

strukturerte hendelser. En skoletime begynner gjerne ved at læreren ønsker velkommen og 

ber elevene om å bla opp i en lærebok. Et måltid slutter for eksempel når vertskapet reiser 

seg og ber om at alle beveger seg ut i stuen for kaffe og kake.  

En arbeidsdag for sykepleieren er en overordnet hendelse som igjen kan deles inn i mindre 

hendelser. Når man skal observere mennesker er skiftene i hendelser særlig interessante da 

viktig interaksjon ofte utspiller seg i forbindelse med avslutningen av en hendelse og 

begynnelsen av en annen. Disse overlappingene kjennetegnes i følge Jordan & Henderson av 

en omstrukturering av verktøy eller utstyr. Å observere hva som skrus av, tas ut, bringes inn 

eller omorganiseres i forkant av starten på en ny hendelse kan si oss noe om hva deltagerne 

mener er viktig (Jordan & Henderson, 1995).  
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Jeg valgte å identifisere det som skjedde umiddelbart før, under eller etter hud-mot-hud 

omsorg mellom foreldre og barn som hendelser. En slik strukturert inndeling av materialet i 

hendelser hjalp meg til å få et bedre overblikk. Hva ble kommunisert, hvordan ble det 

kommunisert og hvordan påvirket det igjen det som skjedde? Jeg startet med å lete etter om 

strukturen i interaksjonen var slik at noen hendelser oftere ledet frem til hud-mot-hud 

kontakt enn andre. Deretter vurderte jeg om det var hendelser som oftere videreførte hud-

mot-hud kontakt.  

Dette resulterte i to hovedkategorier av strukturerte hendelser som jeg kaller type 1 og type 

2. Hendelse type 1 var det som skjedde i forkant av hud-mot-hud kontakten og hendelse 

type 2 var det som skjedde under hud-mot-hud kontakt og som bidro til å opprettholde eller 

videreføre hudkontakt mellom foreldre og barn. Se tabell 3. 

Tabell 3. Sykepleierens kommunikasjon har som mål å initiere og opprettholde hud-mot-hud kontakt.  

Hendelser der 
sykepleierens 
kommunikasjon tolkes 
som målrettet mot å ta 
initiativ til hud-mot-hud 
kontakt(1) eller 
opprettholde slik 
hudkontakt (2). 

Hva kommuniserer sykepleier verbalt under hendelsen som er 
direkte relatert til hud-mot-hud kontakt? 

Hendelse type 1. Far 
steller barnet sammen 
med spl. Stellet ender 
med at far løfter barnet ut 
av kuvøsen og til hud-mot-
hud kontakt med mor 

”Det er det som er vet du at benytt de korte øyeblikkene som han er 
våken og klar....for eller så og så kan han jo fort finne på å roe seg 
med smukken sin igjen. Skal du løfte han ut til mammaen?” 

Hendelse type 2. Spl 
hjelper mor å pumpe seg 
mens hun har barnet hud-
mot-hud 

”Det er greit å få pumpet mens du har han ute. Skal vi kanskje ta en 
side av gangen da? Da har du den der og så må du si fra når jeg skal 
sette den på. Da får du sett han og da mens du pumper. Ser ut som 
han har det fint der, 128 i puls og...hvordan er det med pumping i 
den situasjonen da? Går det fint? 

Hendelse type 2. Spl og 
mor skifter bleie mens 
barnet ligger hud-mot-hud 

”Men du skal jeg kanskje skifte den bleia mens du har han sånn 
eller? Så slipper vi å legge han tilbake i kuvøsa. Han lå jo så fint”  

Hendelse type 1. Etter 
hud-mot-hud tid med far 
steller far og spl barnet i 
kuvøse. Spl tar temperatur 
av barnet. Barnet viser 
tegn til uro 

”36,9 det er helt perfekt, da vet du det at du har hatt passe over 
han. Far sier at det er typisk at barna blir så våkne når de blir lagt 
tilbake i kuvøsen etter hud-mot-hud omsorg. ”Ja for da har de ligget 
varmt og godt og så kommer de tilbake til det kalde. Vi får se, det er 
noen ganger de trenger hjelp til å sovne” 
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Neste steg i interaksjonsanalysen var å identifisere beginnings and endings, heretter kalt 

begynnelser og avslutninger (Jordan & Henderson, 1995). Fantes det noen likhetstrekk 

mellom de ulike begynnelsene og avslutningene? Hvem initierte og avsluttet interaksjonen 

mellom foreldre og sykepleier? En interaksjon inneholdt opptil flere hendelser med 

begynnelser og avslutninger. Hva skjedde ved starten og slutten av en ”overordnet” 

interaksjon? Som i dette tilfellet var innenfor tidsrammen av en 8 timers vakt. Interaksjonen 

med foreldrene startet rundt samme tid for alle sykepleierne, de brukte noen minutter på 

starten av vakten på å få rapport, lese rapporter og kurver og prate med kolleger. Hvis ikke 

foreldrene selv tok initiativ til kontakt med sykepleieren ved å ringe på klokken, startet 

interaksjonen først en halv til en time etter vaktstart og den endte ofte en time før vaktslutt. 

Ingen av foreldrene i studien tok initiativ til kontakt før sykepleieren gikk inn på familiens 

rom og initierte interaksjon og aktivitet. I eksempelet mitt er det sykepleieren som markerer 

at interaksjonen starter ved å gå inn i rommet og ta initiativ til hovedstell. Hun avslutter den 

ved å si: da skal jeg la dere være i fred,  og deretter sier hun: nå må dere bare si i fra hvis det 

er noe dere trenger. Da markerer hun overfor foreldrene at nå er vi ferdige. Se tabell 4. 

Tabell 4. Eksempel på begynnelse og avslutning av en hendelse 

Begynnelse 

Sykepleieren kommer inn på rommet ved vaktstart og hilser på foreldrene som står ved 
sengen og ser ned på barnet. Så sier sykepleieren: Jeg foreslår at vi tar et hovedstell.....det 
tror jeg han trenger altså. 
 
Avslutning 
Foreldrene har stelt barnet og far har tatt barnet ut for hud-mot-hud kontakt. Etter å ha 
ryddet opp og ført kurven sier sykepleieren: da skal jeg la han (barnet) være i fred....nå må 
dere bare si i fra hvis det er noe dere trenger. Jeg går og spiser lunsj så hvis dere trekker i 
ringesnoren er det kanskje en annen som kommer. 
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Deretter analyserte jeg videomaterialet med henblikk på om interaksjonen var instrumental 

or talk-driven, heretter kalt instrumentell- eller samtaledrevet. Disse skiller seg fra 

hverandre, i følge Jordan & Henderson, ved at samtaledrevet interaksjon har samtalen som 

det drivende punkt, mål og fokus. Samtalene er fokuserte og blir ikke avbrutt. I instrumentell 

interaksjon kan deltagerne oppleve samtalen som flyktig, siden de til stadighet avbrytes av 

praktiske gjøremål og hendelser som må prioriteres fremfor samtale. Dette genererer pauser 

og avbrekk i samtalen, noe som kan gjøre at den strekker seg over lengre tid enn den ville 

gjort hvis samtalen var i fokus og deltagerne hadde oppmerksomheten utelukkende rettet 

med det som ble sagt (Jordan & Henderson, 1995).  

Det fysiske miljøet på nyfødt intensiv legger til rette for samtale-drevet interaksjon ved at 

sykepleieren kan lukke døren til rommet og være alene med familien. Videomaterialet viser 

at det likevel er mange kilder til forstyrrelser inne på pasientrommet. Ulike alarmer piper, 

sykepleierens telefon ringer, barnet gråter eller har behov som må dekkes. Dette utgjør 

forstyrrelser i interaksjonen og medfører at sykepleieren stadig skifter fokus mellom barnet, 

overvåkningsmonitoren, foreldrene, alarmer og annet medisinsk teknisk utstyr. Samtalen blir 

således også av disse årsakene instrumentell, selv om intensjonen til sykepleieren kan ha 

vært en samtaledrevet interaksjon med foreldrene i fokus.  

Alle sykepleierne i datamaterialet kommuniserte med foreldrene mens de utførte andre 

oppgaver. For eksempel mens de sammen stelte barnet, forflytte barnet ut til hud-mot-hud 

omsorg eller utførte prosedyrer. En av sykepleierne har en samtalestyrt interaksjon med 

foreldrene, der foreldrene og samtalen er det sentrale. Det må tillegges at hun hadde avtalt 

med foreldrene at de skulle ha en strukturert veiledningssamtale om samspill denne dagen. 

Hensikten med en slik observasjon er nettopp at foreldrene og deres opplevelser skal være i 

fokus sammen med barnet.  

Kort oppsummert er funnene knyttet opp til tre interaksjonsanalytiske fokus; hendelser, 

begynnelser og avslutninger samt instrumentell- versus samtaledrevet interaksjon. 

Analyseresultatene presenteres i kapittel fem. 
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4.4 Troverdighet i kvalitativ forskning 

Jeg mener å ha ivaretatt troverdigheten i min kvalitative forskning gjennom å vurdere 

arbeidet ut fra tre kriterier for vurdering av kvalitativ forskning beskrevet av Lincoln & Guba. 

credibility, transferability og authenticity.  

Lincoln & Gubas kriterier er ifølge Polit & Beck (2012) de mest brukte i vurdering av 

troverdighet i kvalitativ forskning. 

Credibility refererer til hvorvidt datainnsamling og analyseprosessen adresserer 

forskningsfokus og problemstilling. Ved valg av video som datasamlingsmetode, og et 

velfundert utvalg av informanter og kontekst for studien mener jeg at jeg har ivaretatt 

studiens kredibilitet. I tillegg hevder jeg å ha gjennomført studien på en slik måte at funnene 

fremstår som troverdige ved at jeg nøye har beskrevet hvordan studien er gjennomført og i 

tillegg har presentert eksempler fra materialet i etterkant.  

Transferability viser til i hvilken grad funnene kan overføres til andre grupper eller settinger. 

Jeg vil hevde at funnene i studien har en viss grad av overførbarhet til andre familiesentrerte 

nyfødt intensiv avdelinger. En slik kvalitativ analyse av kommunikasjon mellom sykepleiere 

og foreldre vil kunne ha en viss overførbarhet og være gjenkjennelig for sykepleiere på andre 

avdelinger. 

Authenticity handler om at forskeren viser et bredt bilde av den virkeligheten som 

datamaterialet representerer (Polit & Beck, 2012). Ved å bearbeide datamaterialet grundig 

gjennom gjentatte, detaljerte og nøyaktige transkripsjoner av teksten med ulike 

innfallsvinkler og deretter gjengi eksempler på dette i teksten vil det kunne bidra til å 

fremvise dybden i observasjonene. 
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4.5 Forskningsetikk 

Etikk i Nyfødtforskning er en krevende øvelse da sårbare foreldre i krise blir bedt om å 

samtykke på egne vegne eller på vegne av sitt syke nyfødte barn (Janvier & Farlow, 2015). 

Det foreligger lite kunnskap om hvordan foreldrene ønsker at barnet og familien skal 

beskyttes i forbindelse med forskning (Kanvier & Farlow, 2015). Vi vet lite om hvordan 

deltagelse i forskningsprosjekter på nyfødt intensiv påvirker foreldrene i form av ekstra 

belastning i en allerede krevende situasjon. Det er en forutsetning for all forskning som 

involverer mennesker at deltagerne gir skriftlig informert samtykke i forkant. Samtidig er det 

viktig å tenke over tidspunktet for innhenting av et slikt samtykke.  

I min studie ventet jeg til barna var en uke gamle før foreldrene ble spurt om muntlig 

samtykke, slik lot jeg foreldrene få tid til å tilpasse seg en ny livssituasjon før de måtte ta 

stilling til om de ønsket å bli filmet.   

Et informert samtykke innebærer at du informerer de du skal studere om mulige fordeler og 

ulemper med å være med i forskningsprosjektet. Ved observasjonsstudier er det vanskelig å 

gi en detaljert beskrivelse av hvordan materialet vil bli tolket i etterkant. Forskeren kan 

således ikke gi et detaljert bilde av hva forskningen innebærer (Fangen, 2011).  

Dette vurderte jeg nøye da jeg besluttet å samle data på egen arbeidsplass blant mine 

kolleger. Jeg gjorde observasjoner av sykepleieres kommunikasjon med foreldre på nyfødt 

intensiv med en åpen tilnærming til materialet.  

Samtidig tenkte jeg mye underveis i forskningsprosessen på om jeg ville klare å presentere et 

riktig bilde av det jeg skulle forske på, eller om informantene ville komme til å føle seg ”lurt” 

når resultatene forelå. Jeg delte ut et informasjonsskriv til hele personalgruppa på 

avdelingens fagdager i januar i tillegg til at jeg holdt en kort muntlig presentasjon om 

studien. Den skriftlige informasjonen inneholdt en kort beskrivelse av hensikten med 

forskningen og at resultatene skulle publiseres i etterkant. I tillegg ble det presisert at 

masterstudenten var under veiledning av en erfaren forsker fra Universitetet i Oslo. Det ble 

også fremhevet at all deltagelse var frivillig og at man når som helst kunne trekke tilbake 

dataene frem til masteroppgaven ble trykket og levert (se vedlegg I). Dette ble også presisert 
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under den muntlige presentasjonen og ved innhenting av samtykke. Alle informantene ble 

informert om at dataene ville anonymiseres og slettes ved avslutning av prosjektet. 

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) godkjente studien under forutsetning av at 

foreldrene fikk skriftlig informasjon i forkant og at sykepleierne som er fokus for forskningen 

gav skriftlig informert samtykke (se vedlegg II). Pålegg om endringer i informasjonen til 

deltagerne ble fulgt. Det ble i tillegg søkt om tillatelse fra avdelingssykepleier og 

avdelingssjef på den aktuelle barneklinikken. Forskningssjef i helseforetaket ble også 

informert i forkant av studien.  

I kvalitativ forskning kan spørsmålet om konfidensialitet for informantene være et dilemma. 

Studiene har ofte få informanter og kravet om full anonymitet for informantene kan være 

vanskelig å etterkomme. Samtidig er det viktig at forskeren endrer person, steds eller 

organisasjonsnavn og annet som kan avsløre enkeltpersoners identitet.  Jeg har inkludert 

informanter fra eget arbeidssted. Dette vil i utgangspunktet peke ut avdelingen for de som 

kjenner forskeren, mens det faktum at avdelingen er den eneste nyfødt intensiv avdelingen 

med kun enerom, vil avsløre avdelingens identitet for de fleste norske og også nordiske 

lesere fra nyfødtmiljøet. Identiteten til sykepleierne som deltok i studien vil likevel kun være 

kjent for de ansatte på den aktuelle avdelingen. Alle sykepleierne ble anonymisert gjennom 

at dialektord ble omgjort til normert bokmål og spesielle ord og vendinger ble omskrevet i 

transkriberingsprosessen.  

Selv om den enkelte sykepleier er fullstendig anonymisert i materialet var det likevel viktig å 

gjøre en etisk overveielse av den belastningen det ligger i å bli analysert og ”vurdert” av en 

kollega. Tjora hevder at aspekter som tillit, konfidensialitet, respekt og gjensidighet bør 

prege kontakten vi har med informantene i kvalitativ forskning (Tjora, 2012). Det ligger en 

forventing fra samfunnet om gjensidig respekt mellom aktørene når det er tale om 

relasjoner og kommunikasjon uavhengig av formelle juridiske krav til etikk i forskningen 

(2012). Det var viktig for meg å vise familiene respekt under innsamling av datamaterialet. 

Dette ga seg blant annet utslag i at jeg forlot rommet hver gang sykepleieren gikk ut for å gi 

familien tid alene, selv om det kanskje ville vært relevant å filme kommunikasjonen mellom 

foreldrene også når sykepleieren ikke var tilstede. 
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Et etisk krav om konfidensialitet kan komme i konflikt med kravet om etterprøvbarhet, det 

vil si at andre skal kunne vurdere om tolkningene dine holder på bakgrunn av det 

innsamlede materialet. Fangen hevder at kravet om konfidensialitet står sterkere enn å 

legge til rette for etterprøvbarhet (Fangen, 2011).  
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5.0  Presentasjon av funn 

I det følgende blir resultatene presentert ved at funn knyttet til de tre interaksjonsanalytiske 

begrepene blir beskrevet. Datamaterialet består av ti timer film av kommunikasjon mellom 

sykepleiere og foreldre på nyfødt intensiv. Fem erfarne sykepleiere ble filmet gjennom en 

dag eller kveldsvakt. De hadde på den aktuelle vakten ansvar for en enkelt familie med ett 

eller to barn (tvillinger). Begge foreldrene var til stede på vaktene jeg filmet. Barna var født 

fra åtte til tolv uker før termin og var på observasjonstidspunktet mellom syv og ni dager 

gamle. Jeg har ikke samlet bakgrunnsopplysninger om foreldrene i materialet da dette ikke 

ses som vesentlig i denne studien. Jeg har heller ikke fokusert på mor og far som 

enkeltindivider og foreldrene fremstår således som en enhet. Det er sykepleieren og hennes 

kommunikasjon som er fokus i oppgaven og således er alle problemstillinger knyttet til mors- 

og farsrollen og den enkelte foreldre sitt særskilte behov for kommunikasjon utelatt.  

Foreldrene behersket norsk muntlig og skriftlig. Problemstillinger knyttet til sykepleierens 

kommunikasjon med foreldre der det er en språkbarriere er således ikke omtalt.  

På tross av at mange studier som omhandler kommunikasjon med foreldre på nyfødt 

intensiv refererer til sykepleierne som personale eller helsepersonell har jeg valgt å diskutere 

forskning ved å konsekvent referere til sykepleierne/sykepleiere/sykepleieren. Jeg vil 

understreke at jeg er innforstått med at personalet på nyfødt intensiv består av flere 

yrkesgrupper enn sykepleiere.  

All kommunikasjon er transkribert og gjengis på bokmål for å anonymisere deltagerne i 

studien. Alle sykepleierne i studien er kvinner, de omtales således videre i hunnkjønn eller 

som  sykepleieren/sykepleierne. 
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I det videre beskriver jeg rammen eller konteksten som kommunikasjonen mellom 

sykepleieren og foreldrene skjer innenfor. Deretter vil jeg ved hjelp av en 

interaksjonsanalytisk tilnærming svare jeg på problemstillingen ved å beskrive tre 

hovedfunn. Disse knytter jeg opp mot begrepene som nevnt i analysedelen (Jordan & 

Henderson, 1995). 

 Sykepleierens kommunikasjon til foreldrene følger et mønster som knyttes til 

fastlagte gjøremål i løpet av en dag (strukturerte hendelser). 

 Det er sykepleieren som tar initiativ til å starte og avslutte interaksjon med 

foreldrene (begynnelser og avslutninger). 

 Sykepleierens tilstedeværelse inne hos barnet og foreldrene er i all hovedsak knyttet 

opp mot praktiske gjøremål (instrumentell eller samtaledrevet interaksjon). 

 

 

5.1 Sykepleierens kommunikasjon til foreldrene følger et mønster som knyttes 

til strukturerte hendelser i løpet av en dag 

Sykepleierne i denne studien fulgte et bestemt oppsatt mønster ved vaktstart. De møtte opp 

på vaktrommet som ligger i utkanten av selve avdelingen noen minutter før vaktstart, vasket 

hender grundig, kikket i vaktboken der fordelingen av barna står oppført og småpratet med 

kollegaene sine. Noen fikk beskjeder om barnet fra den sykepleieren som hadde hatt barnet 

på den foregående vakten og alle deltok på en kort vaktrapport fra ansvarsvakten. Deretter 

gikk alle til arbeidsstasjonen og logget seg på det trådløse overvåkingssystemet. De leste den 

elektroniske sykepleiedokumentasjonen som omhandlet ”deres” barn og etter omlag en halv 

time oppsøkte de foreldrene på pasientrommet. Alle sykepleierne fulgte det samme 

mønsteret gjennom vakten. Det er viktig å nevne at sykepleierne selvfølgelig gikk ut og inn til 

barnet ettersom det var behov for dette. De tok alarmer, utførte observasjoner av barnet, ga 

sykepleie og medisiner og dokumenterte i barnets kurve.   

På alle vaktene startet interaksjonen med at sykepleieren tok initiativ til å stelle barna 

sammen med foreldrene. Dette ble etterfulgt av at barna ble tatt ut av kuvøsen eller 

varmesengen og lagt hud-mot-hud med mor eller far. I de tilfellene der mor skulle pumpe 
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seg etter stellet var det far som hadde barnet hud-mot-hud. Mammaen med tvillingene la 

barna til brystet etter stellet og før hud-mot-hud kontakten. Når barna var stelt og lagt hud-

mot-hud hos en av foreldrene gjør sykepleieren faste daglige gjøremål inne på 

pasientrommet som sjekk og skifte av medisinsk teknisk utstyr og vask av kuvøse eller 

varmeseng. Deretter forlater sykepleieren familien og kommer først tilbake ved neste 

kommunikasjonshendelse som er å løfte barnet tilbake i kuvøsen/varmesengen.  

Under beskrives et eksempel på en sirkel av faste hendelser i løpet av en dag- og kveldsvakt.  

Barnet stelles i kuvøsen eller varmesengen av foreldrene under veiledning av sykepleieren  

barnet løftes ut av mor eller far  mor legger barnet til brystet  mor pumper seg mens 

barnet ligger hud mot-hud sykepleieren tar blodprøver mens barnet ligger ute hos 

foreldrene  barnet løftes tilbake i kuvøsen/varmesengen etter to-tre timer  bleieskift av 

foreldrene under veiledning av sykepleieren  foreldrene spiser, har besøk eller går en tur 

ut av avdelingen  barnet løftes på nytt ut til foreldrene for å legges til brystet og hud-mot-

hud kontakt  barnet løftes tilbake til kuvøsen eller varmesengen etter to-tre timer  

barnet stelles og veies av foreldrene under veiledning av sykepleieren  foreldrene spiser 

 eventuelt løftes barnet ut igjen til foreldrene for hud-mot-hud kontakt før natten  

barnet løftes tilbake og foreldrene legger seg  neste morgen gjentas mønsteret av 

hendelser. 
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Kommunikasjonen mellom sykepleieren og foreldrene i materialet mitt er hovedsakelig 

knyttet opp mot veiledning. Dette gjentas som i en kontinuerlig sirkel av hendelser i løpet av 

dagen. Sykepleierens kommunikasjon fremstår i mye av materialet som målrettet mot å få 

foreldrene til å ta barnet ut til hud-mot-hud kontakt. Se tabell 5.  

Tabell 5. Sykepleierens kommunikasjon har som mål å initiere og opprettholde hud-mot-hud kontakt. 

Spl=sykepleier  

Hendelse type 1.  
Far steller barnet 
sammen med spl. Stellet 
ender med at far løfter 
barnet ut av kuvøsen og 
til hud-mot-hud kontakt 
med mor 

Hva kommuniserer sykepleier verbalt under hendelsen som er 
direkte relatert til hud-mot-hud kontakt? 
”Det er det som er vet du at benytt de korte øyeblikkene som 
han er våken og klar....for eller så og så kan han jo fort finne på å 
roe seg med smukken sin igjen. Skal du løfte han ut til 
mammaen?” 

Hendelse type 2.  
Spl og mor skifter bleie 
mens barnet ligger hud-
mot-hud 

 
”Men du skal jeg kanskje skifte den bleia mens du har han sånn 
eller? Så slipper vi å legge han tilbake i kuvøsa. Han lå jo så fint”  

 

 

I den videre analysen av strukturerte hendelser i materialet forsøkte jeg å identifisere hva 

som ble kommunisert fra sykepleieren, hvordan det ble det kommunisert og hvordan 

påvirket det igjen det som skjedde i interaksjonen med foreldrene? Var det ulikheter i hva 

som karakteriserte kommunikasjonen som ledet frem til hud-mot-hud kontakt (tabell 6.) og 

hva som karakteriserte kommunikasjonen som bidro til å opprettholde slik hud-mot-hud 

kontakt (tabell 7.).  

Resultatene viser at sykepleierne benyttet to innfallsvinkler i kommunikasjonen. Hun 

henviser til barnets atferd eller behov som et argument for at foreldrene skal ha barnet hud-

mot-hud; ja for da har de ligget varmt og godt (hud-mot-hud hos deg) og så kommer de 

tilbake til den kalde madrassen i kuvøsen. Ikke rart de våkner da. Dette kan tolkes som 

motivasjon fra sykepleieren. Den andre innfallsvinkelen sykepleierne benyttet i materialet 

var en praktisk tilnærming. I stedet for å spørre mor om hun vil ha barnet hud-mot-hud nå 

velger hun en praktisk tilnærming overfor far etter at de har stelt barnet i kuvøsen; skal du 

løfte han ut til mammaen nå? Jeg fant ingen forskjeller i kommunikasjonen som ledet frem 
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til hud-mot-hud kontakt og det sykepleieren kommuniserte når hun ønsket å motivere 

foreldrene til å opprettholde hudkontakten med barnet i situasjoner der de kanskje ville 

ønsket å legge barnet tilbake i kuvøsen/varmesengen.  

 

Tabell 6. Eksempel på hva som karakteriserer kommunikasjonen som ledet frem til hud-mot-hud kontakt         

Spl=sykepleier 
Beskrivelse av hendelse 
type 1 

Karakteristikk av kommunikasjonen Nøkkelord som leder frem til 
hud-mot-hud kontakt 

Far steller barnet sammen 
med spl. Stellet ender med 
at far løfter barnet ut av 
kuvøsen og til hud-mot-hud 
kontakt med mor 

1. Spl forsøker å iverksette hud-mot-
hud omsorg gjennom å vise til 
barnets atferd og behov 
  
2. Praktisk tilnærming 

”benytt de korte øyeblikkene 
som han er våken og klar” (til 
å ta han ut og legge han til 
brystet) 
 
”Skal du løfte han ut til 
mammaen?” 

Mor steller barnet sammen 
med spl. Stellet ender med 
at mor løfter barnet ut på 
brystet 

1. Spl forsøker å iverksette hud-mot-
hud omsorg gjennom å vise til 
barnets atferd og behov 
2. Praktisk tilnærming 

”så våken du var 
da!”(henvendt til barnet) 
 
”Har du lyst til å prøve å ha 
han til brystet før vi tar ut 
broren også?” 

Foreldrene steller barnet 
mens spl observerer og 
støtter 

1. Praktisk tilnærming ”Har du gjort klar stolen og 
sånn?” 

Mor og spl steller barnet 
 

1. Praktisk tilnærming ”Skal vi sette deg litt mer opp 
i ryggen da hvis du skal ha nn 
i ammestilling først?” 

Spl og mor steller barnet 
mens far ser på 

1. Praktisk tilnærming ”Er det du som skal sitte litt 
med han eller?” 

Far sitter med barnet hud-
mot-hud mens mor pumper 

1. Spl motiverer til hud-mot-hud tid 
gjennom å argumentere for føring av 
liste over antall timer hud-mot-hud. 
Praktisk tilnærming 

”Pleier dere å føre 
kengurutiden selv eller? 

Etter hud-mot-hud tid med 
far steller far og spl barnet i 
kuvøse. Spl tar temperatur 
av barnet og barnet viser 
tegn til uro 

1. Spl henviser til barnets atferd for 
å motivere foreldrene til hud-mot-
hud kontakt 

”Ja for da har de ligget varmt 
og godt og så kommer de 
tilbake til det kalde” 
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Tabell 7. Eksempel på hva som karakteriserer kommunikasjonen som bidro til å opprettholde hud-mot-hud 
kontakt  
 

Beskrivelse av hendelse type 2 Karakteristikk av 
kommunikasjonen 

Nøkkelord som bidrar til å 
opprettholde hud-mot-hud 
kontakt 

Spl tar venøs blodprøve mens 
barnet ligger hud-mot-hud hos 
mor 

1. Praktisk tilnærming ”Jeg tenkte at jeg skulle ta 
bilirubinkontroll av nn nå jeg, hvis 
det er greit for deg” 

Spl hjelper mor å pumpe seg 
mens hun har barnet hud-mot-
hud 

1. Praktisk tilnærming ”Det er greit å få pumpet mens du 
har han ute” 

Spl og mor skifter bleie mens 
barnet ligger hud-mot-hud 

1. Praktisk tilnærming ”Men du skal jeg kanskje skifte 
den bleia mens du har han sånn 
eller? Så slipper vi å legge han 
tilbake i kuvøsa. Han lå jo så fint”  

Far sitter med barnet hud-mot-
hud mens mor pumper seg 

1. Praktisk tilnærming 
 
2. Spl henviser til barnets 
behov (kunnskap) 

”Og så får han en god økt med 
deg etterpå” 
”så myyyye som mulig, det er bare 
kjempefint” 
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5.2 Det er sykepleieren som tar initiativ til å starte og avslutte interaksjon med 

foreldrene 

Neste steg i analysen var å se på hvem som tok initiativ til kommunikasjon og interaksjon og 

hvordan det ble kommunisert. Fantes det noen likhetstrekk mellom de ulike begynnelsene 

og avslutningene? Hvem initierte og avsluttet interaksjonen mellom foreldre og sykepleier? 

En dag- eller kveldsvakt inneholdt  flere hendelser med begynnelser og avslutninger. Hva 

skjedde ved starten og slutten av en ”overordnet” interaksjon? Som i dette tilfellet var 

innenfor tidsrammen av en 8 timers vakt. Interaksjonen med foreldrene startet, som jeg har 

nevnt tidligere i kapittelet, rundt samme tid for alle sykepleierne. De brukte noen minutter 

på starten av vakten på å få rapport, lese rapporter og kurver og prate med kolleger. Hvis 

ikke foreldrene tok kontakt med sykepleieren ved å ringe på klokken på rommet, startet 

interaksjonen først en halv til en time etter vaktstart og den endte ofte en time før vaktslutt. 

Foreldrene ringte på klokken hvis de hadde behov for praktisk hjelp slik som at de trengte 

håndklær slik at de fikk ta seg en dusj. Eller de ville fortelle at barnets pumpe ga lydsignal 

eller lignende. Ingen av foreldrene i studien tok initiativ til kontakt før sykepleieren gikk inn 

på familiens rom og initierte kommunikasjon og aktivitet. Hvis foreldrene trengte kontakt 

med sykepleieren gikk de ikke ut av rommet og oppsøkte henne selv om hennes naturlige 

oppholdssted mellom hendelsene inne på rommet var to-tre meter unna døren til familiens 

rom. Foreldrene hadde sine faste steder hvor de oppholdt seg mens de var i avdelingen, hos 

alle de fem foreldreparene i materialet mitt var dette kun pasientrommet og buffetstuen 

hvor de fikk servert mat. Sykepleieren på den andre side oppsøker og forlater foreldrene i 

gjentagende sirkler gjennom dagen mens hun har hele avdelingen som ”sitt” område. Se 

figur 2.  

 

 

 

 

 



   56 

Figur 2. En skisse over interaksjonen mellom sykepleieren og foreldrene med begynnelse og avslutning 

   

 

 

I eksempelet jeg skisserer under er det sykepleieren som markerer at interaksjonen starter 

ved å gå inn i rommet og ta initiativ til et hovedstell av barnet. Hun avslutter ved å si: da skal 

jeg la dere være i fred,  og deretter sier hun: nå må dere bare si i fra hvis det er noe dere 

trenger. Da markerer hun overfor foreldrene at nå er vi ferdige.  

Dette hender gjentatte ganger i løpet av vakten og er et mønster som går igjen i alle 

observasjonene. Sykepleieren oppsøker foreldrene på rommet, en hendelse finner sted, 

sykepleieren avslutter i etterkant av hendelsen ved å rydde opp utstyr, tømme ut vaskevann, 

kaste søppel, hente inn nytt nødvendig utstyr, hun vasker over benker, kuvøse, varmeseng, 

pumper og bord, noterer ned observasjoner og registrerer kengurutid, og hun gjør i stand til 

neste hendelse. Det kan se ut som hun rydder seg ut av rommet. Mens hun står ved døren 

på vei ut spør hun om de trenger noe eller sier at hvis de trenger noe er det bare å ringe på 

klokken. I flere av hendelsene står sykepleieren med kroppen delvis ute av døren når hun 

spør foreldrene om de trenger noe før hun går. 

 

Foreldrene 
venter på 

pasientrommet 

Sykepleieren tar 
initiativ 

-begynnelse 

Foreldrene 
responderer 

Sykepleieren 
strukturerer og 

setter dagsorden  

Foreldrene er 
mottagere, 

mens 
sykepleieren 

informerer og 
veileder 

Sykepleieren 
avslutter 

hendelsen 

-avslutning 
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Tabell 8. Eksempel på begynnelse og avslutning av en hendelse 

Begynnelse 
Sykepleieren kommer inn på rommet en halv time etter vaktstart og hilser på foreldrene 
som står ved sengen og ser ned på barnet. Så sier sykepleieren: ”Jeg foreslår at vi tar et  
hovedstell.....det tror jeg han trenger altså”. 
 
Avslutning 
Foreldrene har stelt barnet og far har tatt barnet ut for hud-mot-hud kontakt. Etter å ha 
ryddet opp og ført kurven sier sykepleieren: ”da skal jeg la han (barnet) være i fred....nå må 
dere bare si i fra hvis det er noe dere trenger. Jeg går og spiser lunsj så hvis dere trekker i 
ringesnoren er det kanskje en annen som kommer”. 

 

 

I fire av tilfellene startet sykepleieren kommunikasjonen ved  å snakke til foreldrene 

gjennom barnet slik som eksempelet under viser. 

Sykepleieren kommer inn og far står og kikker inn på barnet i kuvøsen. Sykepleieren stiller 

seg på den andre siden av kuvøsen og sier henvendt til barnet; ”her var det vått under deg. 

Da skal det bli godt å få skiftet under deg ja. Skal vi stelle deg da?”  

På den måten signaliserer hun det hun mener er barnets behov til foreldrene uten at hun 

sier det direkte med den hensikt å motivere foreldrene til å ta del i stellet av barnet. Det 

fremstår som en form for avvæpnende kommunikasjon som rettferdiggjør et initiativ fra 

sykepleieren. Ingen av foreldrene har innvendinger mot sykepleiernes vurderinger. De 

aksepterer tilsynelatende sykepleierens observasjon av barnets behov. Det kan se ut som om 

de etter relativt kort tid på avdelingen har tilpasset seg rutinene og den strukturen som 

råder der.  

Alle de fem sykepleierne sier til foreldrene ved en eller flere anledninger at barnet eller 

foreldrene skal få fred fra henne og at de skal få være alene i forbindelse med at de avslutter 

hendelser. Ingen spør foreldrene om de ønsker eller har behov for å være alene. 
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5.3 Sykepleierens tilstedeværelse inne hos barnet og foreldrene er i all 

hovedsak knyttet opp mot praktiske gjøremål  

Det var et funn i materialet at sykepleierne utelukkende oppsøkte foreldrene og 

kommuniserte når det skulle skje en praktisk hendelse. Jeg har tidligere beskrevet hvordan 

døgnet gikk i en kontinuerlig sirkel av hendelser. Sykepleierne kommuniserte med foreldrene 

på to ulike måter. Under stell og andre praktiske hendelser veiledet de foreldrene og 

samtalen dreide rundt barnet og hvordan foreldrene og sykepleierne i felleskap skulle utføre 

oppgavene (instrumentelt drevet kommunikasjon) mens mellom hendelsene bar 

kommunikasjonene mellom aktørene preg av uformell småprat mens sykepleierne gjorde 

daglige gjøremål inne på rommet. I tillegg hadde en av sykepleierne en samspillsamtale med 

foreldrene. Hensikten med en slik samtale er å fokusere på barnet og foreldrene og hvordan 

foreldrene har lært barnet sitt å kjenne.  

Et vesentlig skille mellom samtaledrevet og instrumentell interaksjon er graden av 

forstyrrende elementer underveis. Mens samtaler ansikt til ansikt gjerne er fokuserte vil 

instrumentell interaksjon ofte være preget av avbrytelser og forsinket kommunikasjon 

(Jordan & Henderson, 1995). I eksempelet på en samtaledrevet interaksjon viser jeg utdrag 

fra en samtale som hadde fokus på foreldrene og deres opplevelse av fødselen. De fikk 

fortelle sin historie uforstyrret til sykepleieren som hadde sørget for å rydde unna 

forstyrrende elementer i forkant. Hun hadde gitt fra seg den trådløse telefonen og sagt fra til 

kollegene sine om at hun ble opptatt i samtale inne hos foreldrene. På den måten skapte 

hun en arena hvor foreldrene kunne få full oppmerksomhet fra henne i en avgrenset 

periode. I løpet av halvannen time vil sykepleieren hjelpe og støtte foreldrene på en fokusert 

og nærværende måte, noe materialet også viste. Foreldrene var oppslukt av seg selv, barnet 

og sin egen historie og sykepleieren var tilhører og drev foreldrenes historie fremover med 

nikk og  positive bekreftelser på det de formidlet. Interaksjonen var drevet av samtalen 

mellom foreldrene og sykepleieren (Jordan & Henderson, 1995). 

I eksempelet på instrumentelt drevet interaksjon beskrives en samtale mellom far og 

sykepleier mens de steller barnet. De jobber effektivt sammen og synkroniserer handlingene 

etter hverandre ved hjelp av kommunikasjonene. Sykepleieren bruker samtalen målrettet til 

å veilede far og således drive stellet fremover. En instrumentell interaksjon vil på den andre 
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siden ofte avbrytes av at aktørene blir midlertidig opptatt av andre ting som oppstår 

underveis. Dette kan ta fokuset vekk fra kommunikasjonen, noe som medfører at samtalen 

blir oppstykket og kan dra ut i tid. Sykepleieren går til og fra og henter utstyr og legger til 

rette mens far venter hos barnet. Fokuset er stell av barnet og kommunikasjonen knyttes til 

det praktiske far og sykepleier gjør sammen. Se tabell 9. 

Tabell 9. Eksempler på samtaledrevet og instrumentelt drevet interaksjon 

Samtaledrevet interaksjon  
 
Sykepleieren starter interaksjonen med å 
spørre foreldrene.. 
Spl: hva er deres historie? 
Far: hun ropte xx ring sykehuset 
Spl: ååå 
Far: og jeg skjønte at det var et dårlig tegn 
Spl: jaa 
Mor: for det var ikke første gangen 
Far: ja 
Spl: ja, hm-m 
Far: Og vi dro rett til sykehuset 
Spl: hva syns du da du fikk babyen din?, han 
var så liten. 
Mor: hm-m 
Spl: men han var frisk, fikk du den beskjeden 
eller? 
Mor: ja 
Spl: eller var du veldig engstelig for han? 
Far: egentlig så visste vi ikke hvordan det 
gikk, men vi visste at han levde 
Spl: ja 
Mor: han er jo ganske stor 
Far: ja det er jo allerede en forskjell fra de 
første dagene 
Spl: hvem er han? Personligheten hans? 
Far: jeg vet ikke helt. Jeg syns han er en 
ganske rolig gutt, han gråter ikke mye 
Sykepleieren fortsetter å stille foreldrene 
spørsmål om barnet, hva han kan og liker og 
tåler. Foreldrene forteller og det hele varer i 
45 minutter med samtalen og foreldrene i 
fokus sammen med barnet. 

Instrumentell interaksjon 
 
Far steller barnet sammen med sykepleieren 
Spl: var det vått? Var det vått alt? 
Far: ja det var vått 
Spl: var det bare tiss 
Far: kan du hente kompresser mens jeg 
støtter han her? 
Spl: Ja det er fint. Se på han du. 
Far: Ja 
Spl: Flott, for vi kan ikke drøye for lenge her 
for da sovner du bare vet du. Det er jo det at 
vi må benytte de våkne øyeblikkene hans, 
når han er våken og klar...men det er bare 
korte øyeblikk da og så kan han finne på å 
roe seg med smukken sin igjen (mor snakker 
om å legge barnet til brystet).  
Far: hun pumper seg. 
Spl: ja da henter jeg en tøybleie 
Spl: løfter du han opp? Hold i hodet og 
stumpen og så løfter du han varsomt bittelitt 
opp fra madrassen slik at jeg kan putte den 
tørre bleia under han. 
Spl: så skal jeg bare skifte sensoren på foten 
her jeg 
Far: tror det blir bra det her 
Spl: ja det blir bra vet du 
Far: ja det er bra 
Spl: da kan du løfte barnet nbort til mor du 
da 
Far: Mor er du klar for litt hudkontakt? 
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Hovedtyngden av kommunikasjonen sykepleierne hadde med foreldrene var instrumentelt 

drevet. Den knyttet seg som jeg har nevnt tidligere til praktiske hendelser som stell av 

barnet. Samtidig kommuniserte sykepleierne med foreldrene på en mer uformell måte uten 

preg av den effektive kommunikasjonstilnærmingen de benyttet i de strukturerte 

hendelsene. Disse samtalene var uformell småprat som hendte mens sykepleierne gjorde 

praktiske oppgaver inne på pasientrommet mens foreldrene så på.  

 Jeg analyserte hvordan de ulike kommunikasjonsmåtene kom til uttrykk ved å studere 

verbal og ikke-verbal kommunikasjon. I interaksjonsanalytisk sammenheng kan det skape et 

kunstig og villedende skille hvis man forsøker å dele opp kommunikasjon i verbal samtale og 

kroppslig aktivitet. Når mennesker kommuniserer mens de er i samme rom er det umulig å 

sende et rent verbalt budskap til mottageren, den fysiske fremtoningen og det kroppslige 

språket til avsenderen vil alltid påvirke budskapet (Jordan & Henderson, 1995). Det som sies 

verbalt vil likevel utgjøre hovedtyngden i interaksjonen.  

Sykepleieren ga mye praktisk omsorg til foreldrene gjennom støtte og tilrettelegging. 

Spesielt i forbindelse med at foreldrene hadde barna hud-mot-hud. De sørget for at 

foreldrene satt godt når de skulle ha barna på brystet, gjerne med ekstra tepper og puter 

under hodet og armene og de viste således omsorg gjennom praktisk handling.  

Etter at sykepleierne hadde hentet rent pumpeutstyr til mor og foreldrene var hjulpet til 

rette, tok sykepleierne initiativ til å avslutte interaksjonen ved å rydde opp etter stellet. Hun 

sier til foreldrene at de snart skal få fred fra henne, hun skal bare gjøre de daglige 

gjøremålene først. Hun vasker varmesengen, sjekker medisinsk teknisk utstyr og skifter 

engangsutstyr. Samtidig sitter mor i sengen og ser på sykepleieren som jobber. De småprater 

om mor og graviditeten, hunden til foreldrene og generelt om livet utenfor sykehuset. I en 

hel time fortsetter den uformelle samtalen mens sykepleieren kontinuerlig utfører praktiske 

oppgaver. Mor stiller også andre og mer konkrete spørsmål til sykepleieren. Se tabell 10. 
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Tabell 10. Eksempel på spørsmål fra mor til sykepleieren 

1. Er det sånn at det er vi som skal skifte på sengen hans etter hvert eller? 

2. Skal vi skifte på våre egne senger? Kommer det nytt sengetøy og så tar vi av det gamle og 

legger i skittentøysekken som står utenfor her? 

3. Og så håndklær og sånn da? 

4. For det er ikke sånn at vi henter det selv? 

5. Jeg prøvde å lete etter informasjon om mattidene og når det serveres frokost og og 

sånn? 

6. Hvem er det som gir oss informasjon om praktiske ting og sånn?  

7. Spriter du oppi sengen hans der? 

8. Skifter du på sengen hans hver dag? 

9. Er det sånn at hvis du fjerner CPAP-en, hvor lenge observerer du han før du vet at det går 

bra og setter punktum slik at han er ferdig med den og klarer seg uten? Har dere noe fast 

på det? 

10. Det er de der stundene der han faller (i spo2) jeg vet ikke jeg.  

11. Har han fortsatt det vannet i lungene? 

 

 

Mye av det mor spør sykepleieren om kan tolkes som store angstfylte spørsmål. Hvor sykt er 

barnet mitt egentlig nå, hva vil skje videre, har han fortsatt vann i lungene? Noe foreldrene 

ble forklart som årsaken til at barnet trengte respirator etter fødselen. Sykepleieren er 

verbalt imøtekommende og svarer etter beste evne på spørsmålene, hele tiden med blid 

stemme, tilsynelatende tålmodig. Likevel velger hun ikke å stoppe opp og vie hele 

oppmerksomheten sin til mor.  
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6.0  Diskusjon 

Diskusjonen vil i hovedsak knyttes til tre sentrale temaer. Hvert tema diskuterer funn som 

samlet vil svare på problemstillingen i oppgaven. 

 

 

6.1 Sykepleierne kommuniserte med foreldrene med det formål å motivere til 

hud-mot-hud omsorg 

Det fremstod som et tydelig og uttalt mål for kommunikasjonen til sykepleierne at 

foreldrene skulle ha barnet hud-mot-hud så mye som mulig. Sykepleierne kommuniserte til 

foreldrene for å motivere til hudkontakt, eller for å opprettholde hudkontakt når barnet 

allerede lå ute på mors eller fars bryst. Studier har pekt på at direkte kommunikasjon og 

åpenhet i forholdet mellom foreldrene og sykepleieren ga økt foreldredeltagelse (Trajkovski 

et al, 2012; Finlayson, 2014). 

Sykepleierne benyttet to innfallsvinkler når de skulle motivere foreldrene til hudkontakt med 

barnet. De kommuniserte at de har kunnskaper om effekten av hud-mot-hud kontakt og 

henviste til hva som var bra for barnet. Eller de påpekte signaler barnet ga på trivsel og 

velvære når det lå hud-mot-hud med foreldrene. Emosjonelt støttende og effektiv 

kommunikasjon støttet opp om foreldrerollen og følelsen av å være viktig for barnet 

(Lemmen et al, 2013). Kommunikasjonen bar preg av en praktisk tilnærming som igjen førte 

til at foreldrene ga barnet hudkontakt. De spurte ikke om foreldrene ville ha barnet ut, de 

spurte heller om foreldrene hadde gjort alt klart til å ta barnet ut etter stellet. En slik 

tilnærming til foreldreinvolvering er også beskrevet som uklar og tvetydig (Wigert et al., 

2008). Det at sykepleieren involverer foreldrene i hud-mot-hud omsorg uten å gjøre avtaler 

på forhånd kan skape usikre foreldre som ikke føler at de har reell medbestemmelse (Wigert 

et al., 2008). 

Alle foreldrene i materialet responderte positivt på sykepleiernes oppfordring til hud-mot-

hud kontakt ved at de fysisk tok barnet ut til seg eller de opprettholdt hudkontakten 

gjennom situasjoner som kanskje ville endt med at foreldrene ønsket å avslutte hud-mot-
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hud omsorgen. En slik situasjon var blodprøvetaking av barnet. Mange foreldre opplever 

ubehag når barnet blir påført stress og smerte og de vil forsøke å unngå å være tilstede i 

situasjonen. Samtidig er det bevist at hud-mot-hud kontakt virker lindrende ved smertefulle 

prosedyrer (Pillai et al., 2011; Campbell-Yeo et al., 2015). Basert på kunnskap om ikke-

medikamentell smertelindring oppfordrer sykepleieren mor til å ha barnet ute under 

blodprøvetaking (Pillai et al., 2011; Campbell-Yeo et al, 2015). Hun spør ikke direkte men 

kommuniserer tydelig til mor hva som skal skje. Erfarne sykepleiere evner å forklare 

foreldrene hva som skjer mens de utfører handlinger (Jones et al, 2015). Høy kompetanse 

muliggjør multitasking for sykepleieren. Når hun er trygg på prosedyrer og praktisk sykepleie 

gir det muligheter for å kommunisere målrettet og støttende med foreldrene parallelt 

(Trajkovski et al, 2012; Jones et al, 2015). Sykepleieren må gi foreldrene en følelse av å være 

betydningsfulle for barnet, samtidig er det viktig at hun veileder de til å yte best mulig 

omsorg når barnet ligger ute på brystet (Flacking et al., 2012). Foreldrene må lære å kjenne 

barnets modenhet og toleranse for stimuli (Flacking et al., 2012). Episoder med ustabilitet 

hos barnet mens det ligger hud-mot-hud slik som bradycardier, apnoer og økende 

oksygenbehov kan skremme foreldrene fra å gi hud-mot-hud omsorg. Foreldrene trenger 

trygge sykepleiere som kan gi god informasjon (Flacking et al., 2012; Lemmen et al., 2013).  

Tonen til sykepleieren i eksempelet var lett, hun smilte og kommenterte at barnet hadde det 

best når han lå hos mor under blodprøvetakingen. Samtidig spurte hun om mor hadde det 

greit. Slik viste sykepleieren omsorg for barnet mens hun samtidig anerkjente mor som det 

viktigste for barnets velvære (Lemmen et al., 2013). Foreldre beskrev at når sykepleieren 

viste omsorg for barnet økte det foreldrenes tilfredshet med sykepleieren (Trajkovski et al, 

2015). Samtidig signaliserte sykepleieren at hun var mottagelig for mors opplevelser i 

situasjonen (Blomqvist, Frölund, Rubertsson & Nyqvist, 2012; Kymre & Bondas, 2013). 

Sykepleierne kommuniserte målrettet i situasjoner der foreldrene kanskje ville lagt barnet 

tilbake etter hud-mot-hud kontakt. Det fremstod som om de jobbet aktivt for å øke tiden 

barnet lå hud-mot-hud gjennom å motivere foreldrene positivt. Det er vist at personalets 

holdninger påvirker varigheten av hud-mot-hud kontakt mellom foreldre og barn (Charpak & 

Ruiz, 2006; Olsson et al, 2012; Blomqvist, Frölund, Rubertsson & Nyqvist, 2012). Det ligger i 

målsetningen til den aktuelle avdelingen at foreldrene skal ha barnet hud-mot-hud så mye 

som mulig gjennom oppholdet. Dette kan forklare sykepleiernes tilnærming. Det er likevel 
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en viktig balansegang å skulle veie barnets fordeler av hudkontakt (Blomqvist et al., 2012; 

Feldman et al., 2013; Ludington-Hoe, 2013; Johnston et al., 2014; Campbell-Yeo et al., 2015; 

Boundy et al, 2016) opp mot foreldrenes trivsel og mestring (Strand, Blomqvist, Gradin & 

Nyqvist, 2013; Kymre & Bondas, 2013; Vittner, Casavant & McGrath, 2015). Hvis foreldrene 

ikke kan leve opp til kravene fra sykepleieren om hud-mot-hud omsorg vil dette kunne 

medføre stress og en følelse av å mislykkes (Mörelius & Anderson, 2015; Drejer & Skjelstad, 

2014).  

Sykepleierne avtalte ikke med foreldrene når de skulle stelle eller ta barna ut på foreldrenes 

bryst i forkant. Likevel var det ingen av foreldrene som motsatte seg å delta i hendelsene 

som sykepleierne initierte. De var lydhøre overfor sykepleierne og de ble påvirket av det 

sykepleierne kommuniserte. Konteksten var foreldre som hadde fått et prematurt barn for 

omlag en uke siden. De var fortsatt i en tidlig fase der de strevde med å tilpasse seg 

situasjonen. Litteraturen beskriver en gruppe sårbare, engstelige og utilstrekkelig foreldre 

(Fegran & Helseth, 2008; Lemmen et al., 2013; Turner, Chur-Hansen & Winefield, 2014). I 

dagene etter fødselen er det sykepleieren som har fullt ansvar og oversikt over barnets helse 

og velvære. Hun inntar tilsynelatende en paternalisitisk holdning ovenfor foreldrene og de 

på sin side har ingen erfaring eller handlingskompetanse i situasjonen. Slik lar foreldrene seg 

lett veilede i hva som er best for barnet (Kymre, 2014). Man kan tenke seg at dette er et 

ideelt partnerskap for foreldrene og den erfarne sykepleieren i den første fasen av 

sykehusoppholdet (Finlayson et al, 2014).  

Det forutsetter likevel at sykepleieren er bevisst makten som ligger i å inneha en slik rolle 

overfor foreldrene (Fegran & Helseth, 2008; Trajkovski, 2015). Foreldre beskriver 

ambivalente følelser i forhold til å gi barnet hud-mot-hud omsorg (Lemmen et al., 2013). 

Noen opplever barnet som lite og skjørt og de er redde for å være til skade mens andre  

beskriver det medisinsk tekniske utstyret barnet er koblet til som skremmende med alle 

alarmene som piper og blinker uten at foreldrene forstår hva som skjer (Lemmen et al., 

2013). Andre foreldre beskrev tidlig hud-mot-hud omsorg etter fødselen som positivt for den 

følelsesmessige tilknytningen til barnet. Å føle seg nyttig og kunne bidra til at barnet hadde 

det bra ga en følelse av mestring (Lemmen et al., 2013). Det er vist at mødre som  fikk delta i 

omsorgen for barnet hadde lavere stressnivå etter utskrivelse (Flacking, Tkhomson, 

Ekenberg, Löwegren & Wallin, 2013). Det er ennå ikke påvist en positiv sammenheng mellom 
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antall timer hudkontakt og reduksjon i foreldrestress. Mange studier har vist at hudkontakt 

gir en rekke helsegevinster for barnet og foreldrene (Blomqvist et al., 2012; Feldman et al., 

2013; Ludington-Hoe, 2013; Johnston et al., 2014; Campbell-Yeo et al., 2015; Boundy et al, 

2016). Studiene baserer seg på at foreldrene har hatt barna hud-mot-hud omlag 1-2 timer 

daglig. Det er således kun en ikke evidensbasert antagelse at så mye hudkontakt som mulig 

er gunstig for barnet.   

En av sykepleierne fikk spørsmål fra en mor om det ikke ble for mye med fem timer 

sammenhengende hudkontakt og hun svarte da at foreldrene skulle sitte så mye som mulig. 

Det er beskrevet at foreldre kan oppleve informasjon om fordelene med hudkontakt for 

barnet som en belastning (Drejer & Skjelstad, 2014). Hvis foreldrene ikke lever opp til 

personalets forventninger kan det føre til stress, skyldfølelse og gi forsinket tilknytning 

(Drejer & skjelstad, 2014). De foreldrene som følte seg tvunget til å gi hud-mot-hud omsorg 

distanserte seg fra barnet i situasjonen (Lemmen et al., 2013).  

Sykepleierne i studien formidlet sine kunnskaper i interaksjonen med foreldrene samtidig 

som de viste omsorg. Gjennom direkte og tydelig kommunikasjon formidlet de kunnskap om 

hudkontakt som gunstig for barnet samtidig som de fysisk hjalp foreldrene med å utføre 

hud-mot-hud omsorg.  De tilrettela praktisk gjennom å veilede foreldrene når de tok barnet 

ut til seg og hjalp foreldrene til rette slik at de satt behagelig i stol eller seng noe som 

fremstod som omsorgsfulle handlinger. Foreldre har vist til at praktisk omsorg fra 

sykepleierne ga økte motivasjon for tilstedeværelse og hud-mot-hud omsorg (Blomqvist et 

al., 2013). Det er beskrevet at sykepleiere opplevde foreldrene som negative og 

kommunikasjonen som ineffektiv hvis foreldrene ikke responderte positivt på veiledning 

(Trajkovski et al., 2012). Sykepleierens holdning til foreldrene ble påvirket av hvordan de 

innrettet seg etter sykepleiernes anbefalinger (Trajkovski et al., 2012). 

Foreldrene overlot ansvaret for omsorgen til sykepleieren mens hun tilpasset sin 

kommunikasjon etter foreldrenes signaler. Watzlawick et al (1967) beskriver kommunikasjon 

som interaksjon. Partene i en relasjon bidrar til noe felles, en samhandling finner sted mens 

deltagerne synkroniserer sine handlinger etter hverandre. I lys av denne teorien kan man 

hevde at selv i en asymmetrisk maktstruktur gjennom en komplementær relasjon, slik 

sykepleieren og foreldrene etablerer de første dagene etter fødselen, synkroniserer 



   66 

aktørene samhandlingen etter hverandre. Sykepleieren ses som en viktig bidragsyter til et 

omsorgsmiljø preget av tillit og bekreftelse (Kymre, 2014). Foreldrene ble støttet av 

sykepleieren og hadde således mulighet til å utvikle seg til trygge, kompetente foreldre 

(Kymre, 2014). Hvis foreldrene ikke hadde respondert positivt og tatt barna ut når 

sykepleierne oppfordret til det kunne interaksjonen og kommunikasjonen ført til mistillit 

mellom partene og en følelse hos foreldrene av å ikke bli forstått og ivaretatt (Finlayson et 

al., 2014).  

Sykepleierne brukte kommunikasjon som verktøy for å etablere og opprettholde hud-mot-

hud kontakt og fikk således foreldrene til å ta del i omsorgen. Studier av varighet av hud-

mot-hud omsorg gjennom sykehusforløpet viser at antall timer foreldrene hadde barnet 

hud-mot-hud falt når barnet frisknet til og ble flyttet fra kuvøse til seng (Olsson, Dovland 

Andersen, Axelin, Jonsdottir, Maastrup & Eriksson, 2012). Det kan tenkes at etterhvert som 

foreldrene blir tryggere i omsorgsrollen og barnet friskner til så endres maktforholdet 

mellom foreldrene og sykepleieren. Relasjonen blir mer symmetrisk, noe som i følge 

Watzlawick et al (1967) kjennetegnes av at personene i relasjonen opptrer mer likt. De vil 

begge være med å bestemme.  

Man kan tenke seg at der foreldrene tidligere lyttet til sykepleieren og fulgte hennes råd og 

anbefalinger om for eksempel hud-mot-hud omsorg, vil de etterhvert også følge sin egen 

magefølelse og således ikke nødvendigvis opprettholde like mye hudkontakt med barnet. 

Foreldre beskrev at amming og holding erstattet hudkontakten når barnet vokste og ble 

friskere. Det at barnet kunne ha på seg klær var en annen årsak til at omfanget av 

hudkontakt gikk ned i løpet av oppholdet (Olsson et al., 2012). Foreldrene oppga også at det 

virket som barnet ikke trivdes så godt med hudkontakt eller de selv opplevde det som 

belastende og slitsomt (Drejer & Skjelstad, 2014). En slik utvikling av partnerskapet med 

overføring av makt og ansvar mellom sykepleieren og foreldrene er i tråd med intensjonen i 

familiesentrert omsorg (Malusky, 2005).  
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6.2 Sykepleierne var styrende i interaksjonen med foreldrene 

 Sykepleierne definerte interaksjonen med foreldrene gjennom å ta initiativ til og avslutte 

hendelser. Dette diskuteres med utgangspunkt i to perspektiver: 

1. Sykepleierne tok initiativ til og ledet hendelsene og sørget slik for fremdrift siden 

foreldrene ikke maktet å ta initiativ. 

2. Sykepleierens rolle er endret ved kontinuerlig foreldretilstedeværelse og hun har 

således behov for å styre interaksjonen med foreldrene for å skjerme seg selv. 

Det var klare likhetstrekk mellom mønsteret i interaksjonen hos de fem sykepleierne i 

studien. De fulgte den samme malen basert på rutiner i avdelingen. Ingen av foreldrene tok 

initiativ til at stell av barnet eller andre hendelser skulle skje før sykepleieren oppsøkte 

foreldrene. Det samme mønsteret var gjentagende i observasjonene, sykepleieren oppsøkte 

foreldrene som ventet på rommet, hun tok initiativ til en hendelse og ryddet seg ut av 

rommet i etterkant. Jordan & Henderson beskriver hvordan overlappinger av hendelser 

markeres ved at det skjer en omstrukturering av utstyr (Jordan & Henderson, 1995). 

Sykepleieren bringer inn rent utstyr når hun initierer en hendelse og rydder ut skittent utstyr 

i etterkant. Således signaliserer hun til foreldrene at nå skjer det et markert skifte. Som jeg 

nevnte tidligere så sa alle sykepleierne i materialet til foreldrene at de og barnet skulle få 

fred fra henne når hun gjorde seg klar til å forlate rommet. Dette kan ses som en markering 

av at nå er hendelsen avsluttet. Ingen av sykepleierne spurte om foreldrene ønsket å være 

alene. Dette kan bety at den erfarne sykepleieren synkroniserer handlingene sine etter hva 

foreldrene non-verbalt signaliserer til henne (Watzlawick et al., 1967), eller det kan være 

hennes måte å skjerme seg selv på i en avdeling med kontinuerlig foreldretilstedeværelse 

(ref her).  

Foreldrene var sårbare og hadde ikke etablert et eget forhold til barnet på tidspunktet for 

observasjonene (Wigert, Hellström & Berg, 2008). De gjennomgikk et emosjonelt kaos og 

hadde vansker med å organisere dagene sine (Heinemann et al., 2013). Sykepleierne 

strukturerte vakten og interaksjonen med foreldrene utfra et gitt mønster. Jeg observerte 

kommunikasjon med foreldre til de minste barna i avdelingen, født mellom ni og ti uker før 

termin. Barna hadde behov for pustestøtte ved observasjonstidspunktet men var klinisk 

stabile. Det er beskrevet at det medisinsk tekniske miljøet som omgir foreldre og barn på 
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intensivrommet skremte foreldrene fra å ta initiativ og være delaktige i beslutningene om 

stell og daglige hendelser (Wigert et al, 2008). En annen forklaring kan være skjevheten i 

relasjonen som jeg har nevnt tidligere. Foreldrene og sykepleieren var fortsatt i en 

komplementær relasjon der sykepleieren var premissleverandør (Watzlawick et al, 1967). 

Foreldre har beskrevet at de opplevde strukturen som sykepleierne representerte den første 

tiden som støttende (Heinemann et al., 2013). Sykepleierne kommuniserte tydelig til 

foreldrene at de ønsket å tilrettelegge for at de skulle være deltagende og bli kjent med 

barnet sitt. Gjennom støttende og bekreftende kommunikasjon veiledet sykepleierne 

foreldrene gjennom stell og hud-mot-hud omsorg (Trajkovski et al., 2012). De oppmuntret 

foreldrene og forsikret om at det de gjorde var riktig. Foreldrene på sin side var usikre og 

nølende og hadde behov for mye støtte fra sykepleieren i stell av barnet. Foreldre har 

beskrevet at det var vanskelig å ta tilbake kontrollen over situasjonen etter de første 

kaotiske dagene (Finlayson et al., 2014). De følte at de stod i en maktkamp med sykepleieren 

om omsorgen for barnet (Finlayson et al., 2014). Sykepleiere har på sin side fortalt at 

manglende initiativ fra foreldrene ble oppfattet som at de ikke ønsket å være deltagende 

eller som mangel på interesse for barnet og foreldrerollen (Trajkovski et al., 2012; 

Heinemann et al., 2013). 

Et av foreldreparene stelte barnet sitt for første gang på observasjonstidspunktet. I dette 

stellet vekslet sykepleieren mellom å rose foreldrene i det de gjorde og praktisk 

demonstrere hva foreldrene skulle gjøre. Dette ses som en god måte å inkludere og myndig 

gjøre foreldrene i den praktiske omsorgen for barnet (Trajkovski et al., 2012). Sykepleiere 

har understreket at de trenger tid til å bli kjent med foreldrene og deres ønsker og behov for 

således å kunne inkludere de i omsorgen for barnet (Trajkovski et al., 2012). En 

familiesentrert modell innebærer at forholdet mellom familien og sykepleieren er basert på 

gjensidighet og delt ansvar (Malusky, 2005; Shields, 2006; Mikkelsen & Frederiksen, 2011). 

Modellens intensjon er at foreldrenes forutsetninger skal tas i betraktning når sykepleieren 

planlegger stell og omsorg for barnet. Sykepleierne tok initiativ når foreldrene ikke selv var i 

stand til det (Malusky, 2005; Shields, 2006; Trajkovski, 2015). Partnerskapet mellom 

foreldrene og sykepleieren er hele tiden i endring med den hensikt at ansvaret gradvis skal 

overføres i takt med at foreldrenes kompetanse og trygghet øker (Malusky, 2005; Shields, 

2006; Trajkovski, 2015).  
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I flere tilfeller henviste sykepleierne til barnets behov som et initiativ til stell. Hvis barnet 

hadde bæsj i bleien når hun kom inn i rommet sa hun henvendt til barnet at ”nå skal det bli 

godt å få skiftet den bleien”. Slik signaliserte hun til foreldrene at barnet trengte stell. 

Foreldrene ble gjort oppmerksom på barnets behov ved at sykepleieren var barnets stemme. 

Således fikk de mulighet til å være deltagende i beslutningen om at barnet skulle stelles selv 

om initiativet kom fra sykepleieren (Malusky, 2005). En slik invitasjon til foreldreinvolvering 

er av andre beskrevet som uklar (Wigert et al., 2008). 

Som vist i eksempelet over har sykepleieren makt til å inkludere eller ekskludere foreldrene i 

omsorgen for barnet i den første fasen etter fødselen (Cleveland, 2008; Wigert et al., 2008; 

Finlayson et al, 2014). En mor beskriver at det var sykepleieren som avgjorde når hun fikk se 

barnet sitt etter fødselen. Det at hun måtte vente til sykepleieren hadde tid til å hjelpe 

henne føltes krenkende (Wigert et al., 2008). Interaksjonen med foreldrene utspiller seg på 

sykepleierens hjemmebane ved at hun som erfaren sykepleier innehar en 

handlingsberedskap til å løse alle problemer som oppstår, mens foreldrene på sin side ikke 

har erfaring eller kompetanse til å møte barnets behov den første tiden. De er prisgitt at 

sykepleieren kommuniserer kunnskap om hvordan foreldrene skal ivareta barnet best mulig 

(Finlayson et al, 2014). Foreldrenes deltagelse og omsorgskompetanse endres gjennom 

oppholdet så fremt de blir støtte og hjulpet av sykepleierne (Rolle Boucher et al., 2011). 

Fordeling og utvikling av et partnerskap mellom foreldre og sykepleiere er en flytende 

prosess som baserer seg på effektiv og støttende kommunikasjon (Trajkovski et al, 2012). 

Sykepleieren anses av foreldre som den viktigste kilden til informasjon. Hun oppmuntrer og 

veileder i stell av barnet og støtter opp om amming (Boucher, Brazal; Graham-Certosini, 

Carnaghan-Sherrard & Feeley, 2011). Foreldre understreket at forholdet til sykepleieren var 

avgjørende for hvor fornøyde de var med oppholdet på nyfødt intensiv (Jones et al, 2015).  

Sykepleierne markerte tydelig begynnelser og avslutninger i interaksjonen med foreldrene. 

Det kan tenkes at sykepleieren hadde behov for å regulere kommunikasjonen med 

foreldrene fordi hun selv trengte pauser. I en nyfødt intensiv avdeling med enerom står 

sykepleieren i en kontinuerlig omsorgsrelasjon der hun er giver og barnet og foreldrene er 

mottagere. En slik profesjonell relasjon preges av rammer, interaksjonen foregår i definerte 

settinger (hendelser) og det er kun fokus på den ene aktøren (Fegran & Helseth, 2008). 

Sykepleierrollen på nyfødt intensiv er blitt stadig mer kompleks og utfordrende. Hun skal 
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overvåke og pleie det premature barnet som har behov for teknisk avansert medisinsk 

behandling. Dette stiller krav til kunnskap , kompetanse og erfaring hos sykepleieren 

(Turner, Chur-Hansen & Winefield, 2014). Tidligere kunne hun konsentrere seg om 

sykepleien til barnet mens foreldrene kun var på besøk. Sykepleierens oppmerksomhet var 

sentrert rundt barnets helse og velvære. Dette bildet har imidlertid endret seg fundamentalt 

på mange nyfødt intensiv avdelinger. I dag har foreldrene, som jeg tidligere har nevnt, fri 

tilgang til å være hos barnet i stadig flere avdelinger, og det bygges enerom som muliggjør 

kontinuerlig foreldetilstedeværelse. Dette medfører en rolleendring for sykepleieren. I tillegg 

til å utføre avansert sykepleie og medisinsk behandling må hun informere og veilede 

foreldrene slik at de kan bli kjent med barnet og yte tilpasset omsorg. I tillegg har foreldrene 

behov for å bli sett og støttet som egne individer (Wigert et al., 20109). Kontinuerlig 

tilstedeværelse for foreldrene fører med seg andre krav til sykepleieren (Orzalesi & Aite, 

2011; Wigert et al., 2014; Raiskila et al, 2016). Foreldre har fremholdt sykepleieren som en 

viktig samtalepartner og at de føler seg mindre bekymret når de kan snakke med henne om 

personlige problemer (Jones, Taylor, Watson, Fenwick & Dordic, 2015). 

En av mødrene signaliserte et stort behov for å snakke med sykepleieren etter stellet. Hun 

hadde gjennomgått en dramatisk prematur fødsel og de første dagene hadde barnet hennes 

vært svært sykt. Hun var tydelig nedbrutt og lei seg. Det kan tenkes at det er emosjonelt 

utfordrende for foreldrene å være kontinuerlig tilstede hos barnet når de føler seg redde og 

er i krise (Heinemann et al., 2013; Turner et al., 2014). Foreldre har beskrevet en ambivalens 

i forholdt til muligheten for å bo sammen med barnet på sykehuset. På den ene siden er det 

godt å slippe å forlate barnet, med alt det innebærer av angst, stress og mangel på kontroll 

(Heinemann et al., 2013) mens på den andre siden beskrives det som krevende å ikke få 

muligheten til å ta pauser, senke skuldrene og lufte ut følelser (Heinemann et al., 2013; 

Drejer & Skjelstad, 2014). Samtidig har sykepleierens støttende rolle overfor foreldrene vist 

seg å være forebyggende for fødselsdepresjon hos sårbare mødre (Jones et al, 2015). 

Foreldrene som deltok i studien bodde på nyfødt intensiv sammen med barna sine. Mulighet 

for kontinuerlig foreldretilstedeværelse presenteres som et gode for det premature barnet 

og foreldrene. Likevel kan denne rettigheten medføre en emosjonell, sosial og økonomisk 

byrde for familien som helhet (Shields et al., 2006). Det vil innebære savn av storesøsken, 

tap av inntekt, vansker med å få hverdagen til å gå opp hjemme og sosial isolasjon for 
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foreldrene over uker og måneder (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Mange foreldre trekker 

frem behovet for emosjonell støtte fra sykepleieren (Heinemann et al., 2013: Drejer & 

Skjelstad et al., 2014; Finlayson et al., 2014; Raiskila et al., 2016). Ved kontinuerlig 

foreldretilstedeværelse økes kravet til sykepleieren om emosjonelt støttende omsorg til 

foreldrene. De har behov for hjelp til å mestre en emosjonelt og praktisk krevende situasjon.  

Sykepleiere har beskrevet at de ikke føler seg kompetente til å håndtere foreldrenes ulike 

utfordringer og behov. De understreket at det er en mangel i utdanningen at det ikke 

fokuseres på kommunikasjon. Det er vist at sykepleiere manglet gode verktøy for å håndtere 

kommunikasjon med foreldrene (Wigert et al., 2013; 2014; Weiss et al., 2013; 2014; Bry et 

al., 2016). Således var det enklere å henvise foreldrene til sosionom for samtale (Trajkovski 

et al., 2012).  

Det beskrives som naturlig og ønskelig at relasjonen mellom sykepleieren og foreldrene 

preges av nærhet. Åpenhet, ærlighet, tillit og en anerkjennende holdning til foreldrene og 

deres opplevelser er fundamentalt i utviklingen av et godt partnerskap mellom sykepleier og 

foreldre i samarbeidet om omsorgen for barnet (Fegran & Helseth, 2008). Det er likevel 

beskrevet at den emosjonelle nærheten som utvikler seg mellom sykepleieren og foreldrene 

kan oppleves som en byrde (Fegran & Helseth, 2008). Gjennom å delegere samtaler med 

foreldrene til tverrfaglige samarbeidspartnere slik som sosionom eller psykolog trekker 

sykepleieren opp en grense for forholdet til foreldrene der hun tilbyr støtte, veiledning, 

praktisk hjelp og et partnerskap i omsorgen for barnet mens foreldrenes emosjonelle behov 

overlates til andre (Trajkovski et al., 2012).  

Når rammen for interaksjon mellom sykepleier og foreldrene er et enerom gir det unike 

muligheter (Pineda et al., 2012; Jones et al., 2015). Den viktigste fordelen med enerom er at 

barnet beskyttes mot påvirkning fra et stressende miljø med mye støy og uro. I tillegg får 

foreldrene mulighet for å bli kjent med barnet sitt, gi det hud-mot-hud omsorg og være 

sammen som en familie i en privat setting (Pineda et al., 2012; Jones et al., 2015). Samtidig 

gir det rom for uforstyrrede samtaler med sykepleieren. Aktørene får ro til å bli kjent med 

hverandre uten andre foreldre eller sykepleiere som tilhørere (Fegran et al., 2008) noe som 

er positivt sett i en familiesentrert sammenheng (Trajkovski et al., 2012; 2015). Samtidig er 

det beskrevet som mentalt og emosjonelt krevende å stå i en profesjonell relasjon til andre 
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over tid (Fegran & Helseth, 2008). Sykepleieren vil således ha behov for å markere skifter i 

nærhet og avstand til foreldrene (Fegran & Helseth, 2008). Det kan ses som en mulig 

forklaring på sykepleiernes interaksjonsmønster der de oppsøker og forlater foreldrene på 

rommet i en gjentagende sirkel gjennom vakten. 

 

 

6.3 Sykepleierne benyttet kommunikasjon som veiledningsverktøy og 

relasjonsbygger 

Jeg fant at sykepleiernes kommunikasjon til foreldrene endret karakter ut fra konteksten.  

Den ene tilnærmingen var knyttet til strukturerte hendelser som krevde veiledning. Den 

andre tilnærmingen var knyttet til tilstedeværelse på rommet mens hun utførte praktiske 

oppgaver der foreldrene ikke var direkte involvert.  

Sykepleierne oppsøkte alltid foreldrene med den hensikt at noe praktisk og konkret skulle 

finne sted. Dagen var som jeg har beskrevet i kapittel 5.3 organisert rundt en fast syklus av 

stell og hud-mot-hud omsorg. I disse situasjonene veiledet sykepleierne foreldrene i hvordan 

de skulle håndtere barnet under stell, hvordan de skulle tolke barnets signaler, hvor mye 

barnet tålte, hvordan foreldrene skulle forflytte barnet ut og inn av kuvøsen eller 

varmesengen og hva barnet trengte når det lå hud-mot-hud (Flacking et al., 2012). I tillegg 

hjalp de foreldrene praktisk ved å demonstrere støtte til barna i stellet og de sørget for at 

foreldrene hele tiden hadde riktig utstyr tilgjengelig. De kommuniserte målrettet og 

individuelt tilpasset ut fra det enkelte barnets alder og modenhet og foreldrenes situasjon 

(Shields et al., 2006). Jordan & Henderson (1995) beskriver slik kommunikasjon som 

instrumentell. Samtalen drives frem av handlinger og hva aktørene fysisk gjør, heller enn av 

samtalen i seg selv (Jordan & Henderson, 1995). Barnets helse og velvære og foreldrenes 

kompetanse i stell og omsorg var fokus for samtalene.  

Når sykepleierne avsluttet en strukturert hendelse endret kommunikasjonen til foreldrene 

karakter. Mens kommunikasjonen fra sykepleierne var instrumentelt drevet, profesjonell og 

støttende under stellet, bar den mer preg av sosialt småprat i etterkant. Sykepleierne ryddet 

opp etter stell og markerte således et skifte i hendelser (Jordan & Henderson, 1995). En av 



   73 

foreldrene, eller begge hos familien med tvillinger, lå med barnet hud-mot-hud mens 

sykepleierne utførte praktiske daglige gjøremål inne på rommet. Interaksjonene som utspilte 

seg i det videre bar preg av sosial relasjonsbygging fra sykepleierne. De småpratet om 

familien, barnet og livet utenfor sykehuset i en uformell stil. Samtidig svarte de på spørsmål 

fra foreldrene. Dette bidro til å normalisere situasjonen for foreldrene og medvirket til å 

ufarliggjøre situasjonen (Trajkovski et al., 2012). Sosialt småprat fra sykepleierne er 

beskrevet som vennlig og omsorgsfullt av foreldre (Guillame et al., 2013). Mødre har 

understreket betydningen av å kunne snakke med sykepleierne om livet utenfor sykehuset 

for å bli kjent og etablere en gjensidig tillit (Fenwick et al., 2011). Foreldre ønsker at 

sykepleierne er sensitive i sin kommunikasjon og at de bruker et folkelig språk (Janvier & 

Lantos, 2014). 

Alle sykepleierne var primærkontakter for familiene jeg observerte. Barna var 7-9 dager 

gamle på observasjonstidspunktet noe som innebar at sykepleierne ikke kjente foreldrene 

godt. Sykepleiere beskriver at de bruker den første tiden på å bli kjent med foreldrene med 

deres individuelle ønsker og behov (Trajkovski, 2012). Både foreldre og sykepleiere beskriver 

sykepleieren som ansvarlig for å bygge relasjonen mellom partene (Fegran & Helseth, 2008; 

Jones et al., 2015). 

Foreldre har beskrevet forholdet til primærsykepleierne som personlig og nært (ref her....). 

En slik beskrivelse plasserer primærsykepleier-foreldre relasjonen et sted mellom 

profesjonelt og personlig (Fegran & Helseth, 2008).  

Hvis forholdet mellom sykepleierne og foreldrene blir for tett og nært kan sykepleieren 

streve med å gjøre de nødvendige skiftene i kommunikasjonsform basert på hva situasjonen 

krever. Å veilede foreldre krever en viss distanse fra sykepleieren for å opprettholde kontroll 

over situasjonen (Fegran & Helseth, 2008). Sykepleiere beskriver en balansegang mellom å 

oppfylle foreldrenes ønsker samtidig som barnets behov ivaretas. Hvis forholdet til 

foreldrene ikke har den nødvendige distanse kan det ramme barnet ved at sykepleieren ikke 

gir tilstrekkelig veiledning til foreldrene i frykt for at de skal føle seg krenket (Trajkovski, 

2012).  

Enerom legger til rette for interaksjon og er en unik mulighet for uforstyrrede samtaler 

(Drejer & Skjelstad, 2014) i motsetning til tradisjonelle avdelinger der flere familier bor på 
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samme sal. Samtidig kan omgivelsene enerommet representerer være stressende hvis 

forholdet mellom sykepleieren og foreldrene ikke er basert på tillit og samarbeid (Hall et al., 

2015). Et negativt samarbeidsklima med foreldre er beskrevet som den viktigste årsaken til 

utbrenthet hos sykepleiere (Hall et al., 2015). Samtidig kan overinvolvering i forholdet til 

foreldrene føre til emosjonell utmattelse hos sykepleieren (Hall et al., 2015). Sykepleiere har 

beskrevet det som smertefullt når de mislykkes i å bygge en relasjon til foreldrene (Fegran & 

Helseth, 2008). For foreldrene er det problematisk og stressende å overlate barnet til en 

sykepleier de ikke har tillit til (Jones et al., 2015). Tilknytningen mellom sykepleieren og 

foreldrene påvirker begge parter, jo mer følelsesmessig knyttet sykepleieren blir til barnet og 

foreldrene jo større ansvar føler hun for å hjelpe familien. På den andre siden belønnes 

sykepleieren av hengivne og lojale foreldre (Finlayson et al., 2014). Det er vist at et godt 

partnerskap med sykepleierne gir en helsegevinst for foreldrene, i tillegg føler de seg mer 

betydningsfulle og tryggere i foreldrerollen (Trajkovski, 2012).   

En sunn relasjon mellom sykepleier og foreldre basert på situasjonstilpasset nærhet og 

avstand er et viktig fundament for utvikling av  partnerskap slik det er beskrevet i 

definisjoner av familiebasert omsorg (Malusky, 2005; Shields et al, 2006: Mikkelsen & 

Frederiksen, 2011). 

 Sykepleierne kommunikasjon med foreldrene hadde form av sosial mingling (Trajkovski, 

2012) der mesteparten av samtalene var hyggelig og ufarlig småprat fra begge aktørene. 

Foreldrene stilte generelle spørsmål om avdelingen. Sykepleieren på sin side fulgte opp med 

spørsmål om livet til familien utenfor sykehuset. Om de hadde barn fra før, hvor gamle de 

var og hvem som passet på de mens foreldrene var på sykehus. Det handlet om å bli kjent; 

her er jeg, hvem er du. Foreldre opplevde at uformell småprat med sykepleierne ga de en 

følelse av å være noe mer enn foreldrene til et sykt barn. Det å kunne tøyse og le sammen 

med sykepleierne var befriende og ga foreldrene styrke til å stå i en krevende situasjon 

(Wigert et al., 2014).  

Samtidig var ikke all samtale like harmløs. Den ene familien i materialet mitt bar preg av å 

være i et emosjonelt kaos på observasjonstidspunktet. På tross av at barnet var syv dager 

gammelt hadde foreldrene fortsatt ikke oversikt over noe så elementært som når maten ble 

servert på avdelingen eller hvordan de praktisk skulle forholde seg til dusjing, rydding og 
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sengeskift. Når sykepleieren kommuniserer med foreldrene mens hun gjør praktiske 

oppgaver vil dette forringe budskapet (Watzlawick, 1967; Thornquist, 2012). Når hun 

samtaler med foreldrene med ryggen til går hun glipp av viktig non-verbal kommunikasjon 

fra foreldrene på om de har forstått det hun forteller ( Thornquist, 2012). I tillegg vil det 

kanskje være et hinder for videre spørsmål fra foreldrene at sykepleieren ikke stopper opp 

og vier oppmerksomheten til det som formidles (Thornquist, 2012). Den første fasen av 

oppholdet regnes som den mest krevende for personalet med tanke på interaksjon og 

kommunikasjon med foreldrene. Foreldrene er i en emosjonell sjokkfase på tidspunktet der 

mye viktig informasjon blir formidlet fra leger og sykepleiere. Foreldrene har sjelden erfaring 

fra lignende situasjoner og har vansker med å ta inn og fordøye det som blir formidlet fra 

personalet. De husker ofte ikke den første informasjonen de fikk. Det stiller ekstra høye krav 

til empatisk og støttende kommunikasjon fra sykepleieren (Orzalesi & Aite, 2011). 

Informasjon til foreldrene dreier seg i hovedsak om å redusere uvisshet og uvitenhet 

(Thornquist, 2012). 

Det ene foreldreparet hadde behov for svar på en lang rekke spørsmål fra sykepleieren. 

Blant annet lurte de på hva som ville skje videre med barnet, hvor lenge han ville trenge 

pustestøtte, hva blodprøvene viste og når legen skulle komme. Mangel på tilstrekkelig og 

tilpasset informasjon og emosjonell støtte kan forsinke og forstyrre tilknytning og 

foreldremestring (Finlayson et al, 2014). Foreldre har beskrevet at de ser på sykepleieren 

som den viktigste kilden til informasjon om barnets helse og medisinske behandling (Hall et 

al., 2015).  Foreldre har også beskrevet mangel på emosjonell støtte fra sykepleierne. De 

følte at sykepleierne ikke fokuserte tilstrekkelig på foreldrenes behov for informasjon og at 

de ikke tok seg tid til å snakke med foreldrene (Wigert et al., 2013). Uklar og mangelfull 

informasjon om barnets tilstand oppgis som en kilde til stress og frustrasjon (Wigert et al., 

2013). Andre foreldre oppgir likevel at de er fornøyd med oppholdet på nyfødt intensiv på 

tross av at de ikke opplevde kommunikasjonen med sykepleierne som god. Dette forklares 

med at takknemligheten foreldrene føler over hjelpen barnet har fått overskygger deres 

personlige opplevelser (Wigert et al., 2013).  

Sykepleieren er tilgjengelig for foreldrene mens hun gjør praktiske oppgaver inne på 

pasientrommet samtidig setter hun seg ikke ned og snakker uforstyrret med foreldrene når 

de signaliserer at de trenger informasjon og støtte. Foreldre oppgir sykepleiere som er 
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tilgjengelig for samtale som empatiske og forståelsesfulle (Weiss, Goldlust & Vaucher, 2010). 

Andre beskriver kommunikasjonen med sykepleieren som god når hun ta seg tid til å lytte 

aktivt og har ro til å svare på spørsmål fra foreldrene (Wigert et al., 2014). At sykepleierne er 

oppmerksomme og gir foreldrene rom til å være alene blir også fremholdt som positivt 

(Wigert et al., 2014). Samtidig nevnte andre foreldre at de ønsket trøst og oppmerksomhet 

fra sykepleierne når de var lei seg (Wigert et al. 2014; Finlayson et al., 2014). Hall et al. 

(2015) beskriver manglende opplæring i kommunikasjon med foreldre på nyfødt intensiv. 

Profesjonell kommunikasjon og  psykososial støtte til foreldre bør sidestilles med sykepleie 

og medisinsk behandling til det premature barnet i en familiesentrert nyfødtavdeling. Det 

anbefales at personalet får mer opplæring og veiledning i å kommunisere målrettet med 

foreldre i krise (Hall et al., 2015; Raiskila et al., 2016). Det er vist at kommunikasjonskurs 

med teori og praktisk øvelse forbedret sykepleiernes evne til å kommunisere empatisk med 

foreldre (Bry et al., 2015). Implementering av et intervensjonsprogram ved hjelp av 

personsentrert kommunikasjon og refleksjonsark har vist økt foreldretilfredshet med 

kommunikasjon fra sykepleierne på nyfødt intensiv avdelingen (Weis et al., 2013).  

 

 

6.4 Studiens begrensning 

Materialets omfang kan være en begrensning for denne studien. I løpet av hele 2015 og hittil 

i 2016 er det født et betydelig lavere antall premature barn i avdelingens fødepopulasjon 

enn normalt (Årsrapport 2012-2015. Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister). Dette har 

igjen ført til begrensninger i antall videoobservasjoner. Jeg valgte å se på den gruppen av 

premature barn som ligger mest hud-mot-hud den første tiden etter fødselen, det vil si barn 

født mellom åtte og tolv uker før termin. Dette begrenset antallet aktuelle kandidater.  

En annen begrensing kan være min manglende erfaring som observatør. Det at jeg ikke har 

benyttet video-observasjon som metode tidligere kan ha påvirket innsamlingen av data 

negativt. 

Det må også nevnes at jeg har gjort video-observasjonene på eget arbeidssted på et felt jeg 

kjenner godt. Tjora hevder at idealet i en positivistisk forskningstradisjon er nøytrale eller 
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objektive observatører og at forskerens engasjement i tematikken kan betraktes som støy 

med fare for å påvirke resultatene (Tjora, 2013). Samtidig er det etterhvert aksept innen den  

fortolkende tradisjonen for at en forsker ikke kan være helt nøytral og at forskerens 

kunnskap kan betraktes som en ressurs for forskningen. Bred kunnskap om et felt kan føre til 

at forskeren lettere kan stille presise spørsmål, noe som kan være en fordel samtidig som 

det er en ulempe hvis kunnskapen bringer med seg forutinntattheter som kan påvirke 

analysen. En slik tilnærming krever at forskeren redegjør for sin posisjon og ståsted (Tjora, 

2013). 
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7.0 Konklusjon 

Det var et klart funn i materialet at sykepleierne kommuniserte målrettet mot at foreldrene 

skulle ha barna hud-mot-hud så mye som mulig. Det er bevist at tidlig hud-mot-hud omsorg  

kan gi en rekke fordeler for barnet og foreldrene. Samtidig kan man tenke seg at det sterke 

fokuset på hud-mot-hud omsorg som er rådende i mange nyfødt intensiv avdelinger i dag 

kan gå utover foreldrenes trivsel og mestring i foreldrerollen. På spørsmål om hvor mye 

hudkontakt som var godt nok svarte sykepleieren at så mye som mulig var det beste. Det er 

ikke vanskelig å tenke seg at det kan oppleves som krevende for allerede engstelige og 

sårbare foreldre. I en familiesentrert avdeling har sykepleieren ansvar for å ivareta både 

barnets og foreldrenes behov. Det er ikke sikkert at en slik tilnærming til mengde hud-mot-

hud omsorg er det beste for foreldrene. 

Sykepleierens kommunikasjon med foreldrene  på en familiesentrert nyfødt intensiv 

avdeling påvirkes av en rekke faktorer. Konteksten spiller en viktig rolle og den avhenger 

blant annet av hvor sykt barnet er, hvordan foreldrene håndterer prematur fødsel og det å 

være foreldre til et sykt barn og hvor høy arbeidsbelastning sykepleieren har.   

Det hersker en bred enighet i nyfødtmiljøet om en familiesentrert tilnærming der hele 

familien skal være fokus for omsorg fra sykepleieren. Dette har medført en betydelig 

rolleendring der sykepleieren har gått fra å være en som praktiske utførte stell og omsorg for 

barnet til gradvis å være en som veileder og støtter foreldrene slik at de kan ta et stadig 

større ansvar for den praktiske omsorgen. Det er et økende fokus på det premature barnet 

og barnets og foreldrenes rettigheter noe som innebærer at det legges til rette for at 

foreldrene kan være tilstede hos barnet i stadig større omfang. Foreldrenes behov for 

støttende kommunikasjon fra sykepleieren øker når de er mer tilstede i avdelingen. 

Samtidig er det ikke vanskelig å se at dagens modell der familien får være samlet er til det 

beste for alle. Barnet og foreldrene trives med å være nær hverandre.  

For sykepleiere på nyfødt intensiv avdelingene har en slik omstilling til dagens 

familiesentrerte modell vært krevende. Det å etablere tette relasjoner til foreldrene som 

varer over uker og måneder stiller krav til sykepleierens kommunikasjonsferdigheter. 

Samtidig er det lite fokus på profesjonell veiledning og kommunikasjon i grunn- og 

videreutdanninger for sykepleiere. Det ville gitt sykepleierne flere verktøy i 
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kommunikasjonen med foreldrene. Flere tar til orde for at sykepleiere må få mer kunnskap 

om og praktisk trening i profesjonell kommunikasjon og  psykososial støtte til foreldre. Slike 

ferdigheter bør etter min mening sidestilles med annen sykepleie og medisinsk behandling til 

det premature barnet og foreldrene i en familiesentrert nyfødtavdeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   80 

Litteraturliste 

Baylis, R., Ewald, U., Gradin, M., Nyqvist, KH., Rubertsson, C. & Blomqvist, YT. (2014). First 

time events between parents and preterm infants are affected by the designs and routines 

og neonatal intensive care units. Regular article. 1-20. 

Benzies, KM. (2016). Relational Communications Strategies to Support Family centered 

Neonatal Intensive Care. J Perinat Neonat Nurs. 30 (3), 233-236. 

Blomqvist, YT. (2012). Kangaroo Mother Care. Parents`experiences and patterns of 

application in two Swedish neonatal intensive care units. 

Blomqvist, YT., Ewald, U., Gradin, M., Nyqvist, KH. & Rubertsson, K. (2012). Initiation and 

extent of skin-to-skin care in two Swedish neonatal intensive care units. Acta Pædiatrica. 

(102), 22-28. 

Blomqvist, YT., Frölund, L., Rubertsson, C. & Nyqvist KH. (2013). Provision of Kangaroo 

Mother Care: supportive factors and barriers perceived by parents. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. (27), 345-353. 

Boucher, CA., Brazal, P.M., Graham-Certosini, C., Carnaghan-Sherrard, K & Feeley, N (2011). 

Mother´s breastfeeding experences in the NICU. Neonatal Network: The journal og Neonatal 

Nursing. 30, 21-28.  

Boundy, EO., Dastjerdi, R., Spigelman, D., Fawzi, WW., Missmer, SA., Lieberman, E., 

Kajeepeta, S., Wall, S. & Chan, GJ. (2016). Kangaroo Mother Care and Neonatal Outcomes: A 

Meta-analysis. Pedriatics. (1), 1-16. 

Bry, K., Bry, M., Hentz, E., Karlsson, HL, Kyllönen, H., Lundqvist, M. & Wigert, H. (2016). 

Communication skills training enhances nurses`ability to respond with empathy to parents 

emotions in a neonatal intensive care unit. (Ahead of print). 

Campbell-Yeo, ML., Disher, TC., Benoit, BL & Johnston, CC. (2015). Understanding kangaroo 

care and its benefits to preterm infants. Pediatric Health, medicine and Therapeutics 2015 

(6), 15-32. 

 



   81 

Committee on Hospital Care, Institute for Patient- and Family-Centered Care. (2012). 

Patient- and family-centered care and the pediatrician´s role. Pediatrics. 129 (2), 394-404. 

Cleveland, LM. (2008). Parenting in neonatal intensive care unit. Journal of Obstetric and 

Gynecology Neonatal nursing. 37 (6), 666-91. 

Craig, JW., Glick, C., Phillips, R., Hall, SL. & Browne J. (2015). Recommendations for involving 

the family in the developmental care of the NICU baby. Journal of Perinatology (35), S5-S8 

Drejer, S. & Skjelstad, D. (2014). Heldøgns kenguruomsorg I en intensivavdeling for 

premature barn. Foreldres erfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1006-1016. 

Edéll-Gustafsson, U., Angelhoff, C., Johnsson, E., Karlsson, J. & Mörelius, E. (2014).Hindering 

and buffering factors for parental sleep in neonatal care. A phenomenographic study. 

Journal of Clinical Nursing. 24, 717-727. 

Eide, H. & Eide, T. (2014). Kommunikasjon i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Fangen, K. (2011). Deltagende Obervasjon. Bergen: Fagbokforlaget. 

Feeley N., Zelkowitz P., Corimier C., Char- bonneau L., Lacroix A. & Papageorgiou A. (2011). 

Posttraumatic stress among mothers of very low birthweight infants at 6 months after 

discharge from the neonatal intensive care unit. Applied Nursing Research. 24, 114–117.  

Feeley, N., Waitzer, E., Sherrard, K., Boisvert, L. & Zelkowitz, P. Fathers´ perceptions of the 

barriers and facilitators to their involvement with their newborn hospitalised in the neonatal 

intensive care unit. (2012). Journal of Clinical Nursing. 22, 521-530.  

Fegran L., Fagermoen, MS. & Helseth, S. (2008). Development of parent-nurse relationships 

in neonatal intensive care units- from closeness to detachment. Journal Adv Nurs. 64 (4), 

363-371. 

Fegran L., Helseth S., (2008). The parent-nurse relationship in the neonatal intensive care 

unit context – closeness and emotional involvement. Original Article, 1-7. 

Feldman, R., Rosenthal, Z. & Feldman, A. (2014). Maternal-Preterm Skin-to-Skin Contact 

Enhances Child Psysiologic Organization and Cognitive Control Across the First 10 years of 

Life. Biological Psychiatry. 75, 56-64. 



   82 

Finlayson, K., Dixon, A., Smith, C., Dykes, F. & Flacking, R. (2013). Mothers` perceptions of 

family centered care in neonatal intensive care units. Sexual & Reproductive Healthcare. (5), 

119-124. 

Flacking, R., Ewald, U, Nyqvist, KH. & Starrin, B. (2006). Trustful bonds: a key to “becoming a 

mother” and to reciprocal breastfeeding. Stories of mothers of very preterm infants at a 

neonatal unit. Soc Sci Med. 62 (1). 70-80. 

Flacking, R., Lehtonen, L., Thomson, Axelin, A., Ahlqvist, S., Moran, VH., Ewald, U. & Dykes, F. 

(2012). Closeness and seperation in neonatal intensive care. Acta Pædiatrica. (101), 1032-

1037. 

Flacking, R., Thomson, G., Ekenberg, L., Löwengren, L. & Wallin, L. (2013). Influence of NICU 

co-care facilities and skin-to-skin contact on maternal stress in mothers of preterm infants. 

Sexual & Reproductive Healthcare. 1-6. 

Franck, LS & Axelin, A. (2013). Differences in parents, nurses´ and physicians views of NICU 

parent support. Acta Pædiatrica. (102), 590-596. 

Gooding, JS, Cooper LG, Blaine, AL, Franck, LS, Howse, JL, Berns, SD. (2011). Family support 

and family-centered care in the neonatal intensive care unit: Origins, Advances, Impact. 

Swemin Perinatol. 35 (1), 20-28. 

Hall, SL., Cross, J., Selix, NW., Patterson, C., Segre, L., Chuffo-Siewert, R., Geller, PA. & 

Martin, ML. (2015). Recommendations for enhancing psychosocial support of NICU parents 

through staff education and support. Journal of Perinatology. 35, s29-s36. 

Harvey, M., Nongena, P., Gonzalez-Cinca, N., Edwards, AD. & Redshawn, ME. (2013). Acta 

Pædiatrica, (102), 360 -365.  

Heinemann, A-B., Hellström-Westas, L. & Nyqvist, K.H. (2013). Factors affecting parents´ 

presence with their extremely preterm infants in a neonatal intensive care room. Acta 

Pædiatrica. (102), 695-702. 

Jackson, K. & Wigert, H. (2013). Familjecentrerad neonatalvård. Lund: Studentlitteratur. 



   83 

Janvier, A & Farlow, B. (2015).  The ethics of neonatal research: An ethicist`s and a 

parents`perspective. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine. (20), 436-441. 

Jones, L., Woodhouse, D. & Rowe, J. (2007). Effective nurse parent communication: a study 

of parents` perceptions in the NICU environment. Patient Educ Couns. 69 (1), 206-212. 

Jones, L., Taylor, T., Watson, B., Fenwick, J. & BPsych, TD. (2015). Negotiating Care in the 

Spesial Care Nursery: Parents´ and Nurses´ Perceptions of Nurse-Parent Communication. 

Journal of Pediatric Nursing. 30, e71-e80. 

Jordan, B. & Henderson, A. (1995). Interaction Analysis: Foundations and Practice. The 

journal of learning sciences. 4(1), 39-103. 

Kymre, GK. & Bondas, T. (2013). Balancing preterm infants´ developmental needs with 

parents´readiness for skin-to skin care: A phenomenological study. Coaction Publishing. 1-9.  

Kymre, I. (2014). NICU nurses´ ambivalent attitudes in skin-to-skin care practice. 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being. 1-8. 

Lemmen D., Fristedt, P. & Lundqvist, A. (2013). Kangaroo Care in a Neonatal Context: 

Parents´ Experiences of Information and Communication of Nurse-Parents. The Open 

Nursing Journal. (7), 41-48. 

Malusky, SK. (2005). A Concept Analysis of Family-Centered Care in the NICU. Neonatal 

Network. 24 (6), 25-32. 

Mikkelsen, G. & Frederiksen, K. (2010). Family-centered care of children in hospital – a 

consept analysis. Journal of Advanced Nursing. 1152-1162. 

Mörelius, E. & Anderson, GC. (2015). Neonatal nurses`beliefs about almost continuous 

parent-infant skin-to-skin contact in neonatal intensive care. Journal of Clinical Nursing.1-7. 

Nyqvist, KH., Anderson, GC., Bergman, N., Cattaneo, A., Charpak, N., Davanzo, R., Ewald, U., 

Ludington-Hoe, S., Mendoza, S., Pallas-Allonso, C., Pelaez, JG., Sizun, L. & Widström, AM. 

(2010). State of the art recommendations. Kangaroo mother care: application in a high-tech 

environment. Acta Paediatrica. Jun;99(6), 812-9 

 



   84 

Olsson, E., Andersen RD., Axelin, A., Jonsdottir, RB., Maastrup, R. Eriksson, M. (2012). Skin-

to-Skin care in neonatal intensive care units in the Nordic countries: a survey of attitudes 

and practices. Acta Pædiatrica. 101, 1140-1146. 

Orzalesi, M. & Aite, L. (2011). Communication with parents in neonatal intensive care. The 

Journal of Maternal-Fetal and neonatal Medicine. 24, 135-137. 

Pillai, R., Racine, NM., Turcotte, K., Uman, LS., Horton, RE. & Din Osmun L. (2011). Non-

pharmacological management of infant and young child procedural pain. Cochrane Database 

Systematic Review: CD006275. 

Pineda, RG., Stransky, KE., Rogers, C., Duncan, MH., Smith, GC., Neil, J. & Inder, T. (2012). 

The single-patient room in the NICU: maternal and family effects. Journal of Perinatology. 

32, 545-551. 

Polit, DF. & Beck, CT. (2012). Nursing research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Wolters Kluwer. Lippincott Williams & Wilkins. 

Raiskila, S., Lehtonen, L., Tandberg, BS., Normann, E., Ewald, U., Caballero, S., Varendi, H., 

Toome, L., Nordhov, M., Hallberg, B., Westrup, B., Montirosso, R., Axelin, A. (2016). Parent 

and nurse perception on the quality of family-centered care in 11 European NICUs. 

Australian Critical Care 29, 201-209. 

Reid, T., Bramwell, R., Booth, N. & Weindling, M. (2007). Perceptions of parent-staff 

communication in Neonatal intensive Care: The findings from a rating scale. Journal of 

Neonatal Nursing. 13, 64-74. 

Reis, MD., Rempel, GR:, Scott, SD., Brady-Fryer, BA., Van Aerde, J. (2010). Developing 

nurse/parent relationships in NICU through negotiated partnership. Journal of Obstet 

Gynecol Neonatal Nursing. 39 (6), 94-6. 

Russel, G., Sawyer, A., Rabe, H., Abbott, J., Gyte, G., Duley, L. (2014). Parents` views on care 

of their very premature babies in neonatal intensive care units: a qualitative study. BMC 

Pediatr. (14), 230 

Schmidt, B., Gillie, P., Cacao, C., Roberts, J. & Roberts, R. (1999). Do sick newborn infants 

benefit from participation in a randomized clinical trial? J Pediatrics. 134, 151-155. 



   85 

Shields, L., Pratt, J. & Hunter, J. (2006). Family centred care: a review of qualitative studies 

Journal of clinical nursing.(10), 1317-23. 

Shields, L., Pratt, J., Davis, L. & Hunter, J. (2007). Family-centered care for children in hospital 

(Review). The Cochrane Library. 1, 1-25. 

 

Seidman, G., Unnikrishnan, S., Kenny, E., Myslinski, S., Cairns-Smith, S., Mulligan, B. & 

Engmann, C. (2015). Barriers and Enablers of Kangaroo Mother Care Practice: A Systematic 

Review. PlosOne, 1-20. 

 

Shorey, S., Hong-Gu, H. & Morelius, E. (2016). Skin-to-skin contact by fathers and the impat 

and paternal outcomes: an intergrative review. Midwifery 40, 207-217.  

 

Strand, H., Blomqvist, YT, Gradin, M. & Nyqvist K.H. (2013). Kangaroo mother care in the 

neonatal intensive care unit: staff attitudes and beliefs and opportunities for parents. Acta 

Pædiatric. 103, 373-378. 

Street Jr., RL. (2008). How does communication heal? Pathways linking clinician-patient 

communication to health outcomes. (92) SciVerse ScienceDirect. 295-301 

Street Jr., RL. (2013). How clinician-patient communication contributes to health 

improvement: Modeling pathways from talk to outcome. SciVerse ScienceDirect. (74) 286-

291. 

Thagaard, T. (2015). Systematikk og innlevelse. Bergen: Fagbokforlaget. 

Thornquist E. (2011). Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten. 

Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Tjora, A. (2013). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Trajkovski, S., Schmied, V., Vickers, M. & Jackson, D. (2012). Neonatal nurses´ perspective of 

family-centered care: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing. 21, 2477-2487. 

Trajkovski, S., Schmied, V. & Vickers, M. (2015). Using appreciative inquiry to bring neonatal 

nurses and parents together to enhance family-centered care: A collaborative workshop. 

Journal of Child Healthcare. 19 (2), 239-253.  



   86 

Turner, M., Chur-Hansen, A. & Winefield, H. (2014). The neonatal nurses´view of their role in 

emotional support of parents and its complexities. Journal of Clinical Nursing. (23), 3156-

3165. 

Vittner, D., Casavant, S. & McGrath, J. (2015). Skin to skin holding from the Caregiver´s 

perspective. A Meta-ethnography. Advances in Neonatal Care. 15 (3), 191-200. 

Watzlawick, P., Bavelas, JB. & Jackson, DD. (2014). Pragmatics of Human Communication. 

New York: Norton. 

Weis, J., Zoffmann, V. & Egerod, I. (2013). Enhancing person-centred communication in 

NICU: a comparative thematic analysis. British Association of Critical Care Nurse. 20 (6), 287-

298. 

Weis, J., Zoffmann, V., Greisen, G. & Egerod, I. (2013). The effect of person-centred 

communication on parental stress in a NICU: a randomized clinical trial. Acta Pædiatrica. 

102, 1130-1136. 

Wigert, H., Hellström AL., & Berg, M. (2008). Conditions for parents´ participation in the care 

of their child in neonatal intensive care - a field study. BMC Pediatrics. 8 (3), 1-9. 

Wigert, H., Dellenmark Blom, M. & Bry, K. (2013). Strengths and weakness of parent-staff 

communication in the NICU: a survey assessment. BMC Pediatrics. 13 (71), 1-14. 

Wigert, H., Dellenmark Blom, M. & Bry, K. (2014). Parents´ experiences of communication 

with neonatal intensive-care staff: an interview study. BMC Pediatrics. 14 (304), 4-8. 

Wigert, H., Berg, M. & Hellström, A-L. (2010). Parental presence when their child is in 

neonatal intensive care. Scandinavian Journal of Caring Studies. 24, 139-146. 

Weis, J. & Lundqvist P. (2016). Parent experiences of communication with healthcare 

professionals in neonatal intensive care units: a qualitative systematic review protocol. 

Joanna Briggs Institute. 12-18.  

Weiss, J., Zoffmann, V. & Egerod, I. (2013). Enhancing person-centered communication in 

NICU: a comparative thematic analysis. Nursing in Critical Care.  20 (6). 



   87 

Weiss, J., Zoffmann, V., Greisen, G. & Egerod, I. (2013). The effect of person-centered 

communication on parental stress I NICU: a randomized clinical trial. Acta Pædiatrica. (102), 

1130-1136. 

Weiss, J., Zoffmann V. & Egerod, I. (2014). Improved nurse-parent communication in 

neonatal intensive care unit: evaluation and adjustment of an implementation strategy. 

Journal of Clinical Nursing. (23), 3478-3489. 

Weiss, S., Goldlust, E. & Vaucher YE. (2010). Improving parent satisfaction: an intervention to 

increase neonatal parent-provider communication. Journal of Perinatology. 30 (6), 425-430. 

Westrup, B. (2014). Family-Centered Developmentally Supportive Care. NeoReviews, (15), 

e323-e335.   

Örtenstrand, A., Westrup, B., Broström. EB., Sarman, I., Åkerström, S., Brune, T., Lindberg, L. 

& Waldenström, U. (2009). The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study: Effects on 

Length of Stay and Infant Morbidity. Pediatrics, (15), e278-e285. 

Nettlinker 

Lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1217.Kap.2 

Statistikkbank.fhi.no/medisinsk fødselsregister 

http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2014/03/Helse_på_barns_premisser.pdf 

 

 

 

 

http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2014/03/Helse_på_barns_premisser.pdf

