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Sammendrag 

Forfatter: Kaja Schau Knatten  

Tittel: Å bli foreldre prematurt – en kvalitativ studie av hvordan foreldre til premature barn 

opplever å være ved en nyfødtintensivavdeling 

Veiledere: Hovedveileder Kari Slinning, biveileder Tine K. Jensen 

I denne hovedoppgaven utforsker jeg hvordan det oppleves å være foreldre til et prematurt 

barn på en norsk nyfødtintensivavdeling. Hva sier foreldrene om hva som er til hjelp for å 

oppnå trygghet og mestring i foreldrerollen? Bakgrunnen for studien er en nasjonal og 

internasjonal målsetting om at foreldre skal inkluderes i omsorg for barnet så tidlig så mulig, 

gjennom familiefokusert omsorg. Jeg var nysgjerrig på hva som gjøres for å ivareta 

foreldrene, med tanke om at de skal bli i bedre stand til å ivareta barnet. Studien har en 

fenomenologisk tilnærming og et kontekstualistisk utgangspunkt. Datamaterialet bygger på 

semistrukturerte intervjuer med 16 foreldre til premature barn på et norsk sykehus i 2018. 

Intervjuene ble spilt inn digitalt, transkribert og analysert ved hjelp av erfaringsbasert tematisk 

analyse som foreslått av Braun og Clark (2013). Fire hovedtema oppsummerer hva foreldrene 

opplever er til hjelp: God og tydelig informasjon, å ha gode hjelpere rundt seg som ser og 

møter foreldrenes behov, å få øve seg i stell og omsorg under veiledning, samt gode 

rammevilkår knyttet til fysisk plassering og bemanning. Foreldrenes fortellinger belyses av 

krisepsykologi, samt nyere utviklingspsykologi og teori om foreldredannelse. Det framkom 

stor variasjon i foreldrenes hjelpebehov og deres opplevelse av om behovene ble møtt. Det 

foreslås at variasjonen delvis kan skyldes at foreldrenes bearbeiding av krise og utvikling av 

foreldreskapet forløper i individuelt tempo. Uavhengig av årsak indikerer studien at 

skreddersydd oppfølging er av stor betydning. Dette gir implikasjoner for tilrettelegging ved 

nyfødtintensivavdelinger. Funnene støtter eksisterende forskning som påpeker betydningen av 

fysiske tilrettelegginger ved nyfødtavdelinger samt å inkludere foreldre i omsorg og 

beslutninger om barnet. Kompetanse om prematurforeldres tilstand og implementering av 

samspillsfremmende og utviklingsstøttende veiledningsmetoder blir anbefalt.  

Samarbeid: Studien er knyttet til et kompetansehevingsprosjekt i regi av Regionssenter for 

barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP). Jeg har selv intervjuet fem av 

informantene, deretter transkribert intervjumaterialet fra alle 16 informanter og utført alle 

senere trinn i prosessen selv. 
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Forord 

Min personlige motivasjon for å skrive denne oppgaven er sammensatt. Interessen for sped- 

og småbarn har fulgt meg under hele utdanningen, og ble forsterket gjennom hovedpraksis 

ved Aline poliklinikk/familieavdeling, der målgruppen er barn i alderen 0-3 år og deres 

foreldre. I tillegg er det under to år siden jeg ble mor for første gang, og jeg har selv erfaring 

med å tilbringe noen dager utover det vanlige på sykehuset i den forbindelse. Ved siden av 

interessen for denne spesielle målgruppen har jeg interesse for og erfaring fra arbeid med 

familieterapi, og en systemisk og konstruksjonistisk forståelse er nærliggende for meg. 

Dessuten har jeg bakgrunn fra frivillig arbeid ved en forebyggende psykisk helsetjeneste, og 

er blitt ekstra opptatt av viktigheten av å komme tidlig inn med hjelp og støtte for å unngå at 

psykiske utfordringer får utvikle seg. 

Jeg har selv intervjuet fem av informantene i denne studien. Jeg har satt stor pris på å få 

anledning til å besøke nyfødtintensivavdelingen ved et sykehus og undersøke hvordan det 

oppleves å være forelder der. En fordel som kom ut av at jeg fikk være med å intervjue, er at 

jeg har vært inne på stuene, sett litt av hvordan forholdene er der med egne øyne, vært i 

samtale med flere ansatte og tilbragt tid med dem på pauserommet, og kjent på den tidvis 

uforutsigbare hverdagen ved avdelingen. Det har vært lærerikt og gitt en kontekst til 

foreldrenes fortellinger. I den forbindelse vil jeg rette en takk til sykehuset og en stor takk til 

informantene mine, som tok seg tid til å stille opp og dele av erfaringene sine i en krevende og 

uforutsigbar periode av livet. Det har vært en glede å lære dere å kjenne, både gjennom 

fysiske møter og fordypning i intervjuene dere ga. 

 

Oppgaven ville ikke ha blitt unnfanget uten Kari Slinning ved Regionssenter for barn og 

unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP). Takk for muligheten til å komme i kontakt med 

sykehuset og informantgruppen først og fremst, og for faglig spisskompetanse, uvurderlig 

veiledning og ikke minst oppmuntring gjennom et helt år. Oppgaven ville ikke ha blitt forløst 

uten Tine Jensen, som i utgangspunktet tok på seg metodisk veiledning, men som har vist 

rørende stor interesse for hele oppgaven og å lære mer om prematurbehandling og 

foreldreveiledning underveis. Dere to har vært mitt holdende miljø på veien mot å lære meg å 

skape forskning. Jeg føler meg veldig heldig som har dere på laget. 
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Takk også til helsesøster og NBO-trener Hege P. Sandtrø som bistod med ivrig gjennomlesing 

på søken etter temaer, til Filip Drodz og Bettina Nielsen for oppmuntring og god opplæring i 

Nvivo, til Carina Lisøy for innføring i intervjuguiden og fine samtaler rundt datamaterialet, og 

til øvrige ansatte ved RBUP som har vist interesse og oppmuntret meg til å gjøre en så god 

jobb som mulig. Takk for at dere har ment at prosjektet er viktig! Takk til Inger Pauline 

Landsem ved UiT for nyttige innspill mot slutten av prosjektet, og til Ane Modell for gode 

diskusjoner om sykepleierrollen. 

 

Jeg vil også rette en takk til mine gode venner, Marie, Tora, Martine og Mari for oppmuntring 

og inspirasjon til å forstå prematurforeldre. Jeg heier på dere og ungene. Takk til mamma og 

pappa som heier på meg, og som har vært barnevakt både under intervjuer og ferdigstilling av 

oppgaven sene ettermiddager. Og sist, men ikke minst, takk til Benedicte for å tro på meg, 

holde ut med meg, oppmuntre meg og ta på deg det aller meste på hjemmebane i innspurten. 

Og Gard, som har gitt meg mammablikket for informantene mine, takk for at du er verdens 

fineste lille mann. 

 

 

Kaja Schau Knatten 

Oslo, april 2019 
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1 Innledning 

1.1 Å bli foreldre prematurt – ikke som forventet 

Å føde prematurt, eller å oppleve at ens nyfødte barn er alvorlig sykt og trenger behandling på 

sykehuset, er for de fleste foreldre en krise. Akutt befinner man seg i en fremmed kontekst, 

omgitt av medisinsk personell, med et sårbart og underutviklet barn. Mor kan ha hatt 

komplikasjoner som svangerskapsforgiftning eller andre alvorlige tilstander, kan ha 

gjennomført et keisersnitt, sitter i rullestol eller er sengeliggende. For barnet kan det stå mellom 

liv og død i en kortere eller lengre periode. Barnet ligger i kuvøse, noen ganger på respirator. 

Monitorer overvåker vitale funksjoner, næring kommer på sonde. Den lille skapningen må tåle 

medisinske undersøkelser i tillegg til en verden full av inntrykk den ennå ikke er moden for. 

Barnet tåler dårlig å flyttes eller berøres, og befinner seg stort sett i en døs eller i lett søvn. 

Begge foreldre har fri adgang til sykehusavdelingen der barnet er, så far/partner er forventet å 

følge opp barnet og mor, ved siden av sykepleiere og leger. Far/partner kan føle seg fortvilet og 

hjelpeløs, og i mange tilfeller ha fryktet for både mor og barns liv. Det å møte barnet og bli 

kjent med foreldrefølelsen kan være en blandet opplevelse for begge foreldrene. Istedenfor å 

være trygt hjemme med et fullbårent barn, befinner de seg på et sykehus, og de mangler 

autonomi over når og hvordan de kan være sammen med barnet. 

Foreldre til barn innlagt på en nyfødtintensivavdeling kan oppleve stress og forstyrret bonding 

(dannelse av emosjonelt bånd) til barnet. Opptil 20 prosent av mødrene opplever depresjon, og 

angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er også vanlig blant foreldre til barn på en 

nyfødtintensivavdeling (Lean, Rogers, Paul, & Gerstein, 2018). Flere kontekstuelle forhold 

bidrar til foreldrenes uro. De kan føle seg ute av stand til å beskytte barnet mot de medisinske 

prosedyrene det må gjennomgå, og opplever at de mister muligheten til å fylle foreldrerollen og 

knytte seg til barnet, både på grunn av barnets helse og de fysiske forholdene på avdelingen. 

Nær-døden-opplevelser rapporteres som skremmende og overveldende (Lean et al., 2018).  

Det er ikke bare barnet som kommer for tidlig. Når det fødes et barn, skapes det også foreldre, 

og ved prematurfødsel blir også forelderens «psykologiske fødsel» prematur. Den franske 

psykoanalytikeren Lebovici begrepssetter det imaginære barn foreldrene fantaserer om, og det 

virkelige barn som befinner seg inne i moren (Lebovici, 1995). Forestillingen om barnet i 

magen hjelper den gravide med å skape en følelse av samhørighet med barnet, så en relasjon 
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kan formes allerede i graviditeten. Lebovicis teori understøttes av studier som viser at 

detaljrikdommen i de kommende foreldrenes forestilling om babyen øker gradvis i første 

trimester basert på foreldrenes fantasier (Ammaniti et al., 1992; Stainton, 1990). Fantasien 

skyter senere fart basert på informasjon den gravide får gjennom fosterbevegelser. 

Detaljrikdommen stiger fram til rundt syv måneder ut i svangerskapet. De innholdsrike 

fantasiene beveger seg mellom den «ønskede» babyen og den «fryktede» babyen  syk, 

misdannet, eller med uønskede trekk fra slektninger. Senere blir foreldrene mer realistiske, den 

gravide forbereder seg på fødsel og på å møte det virkelige barnet, og den forestilte babyen 

kommer i bakgrunnen (Ammaniti et al., 1992). Dette kan gjøre det lettere for mor å se det 

virkelige barnet og knytte seg til det. Om barnet fødes prematurt, eksempelvis i syvende måned 

der bildet av den runde, gode, forestilte babyen er som sterkest, kan man tenke seg at kontrasten 

til det fødte barnet, som er mindre utviklet og mer sårbar enn en fullbåren baby, vil bli større 

enn ved en fødsel til termin. Kvinnen kan oppleve at hun har mistet det ønskede barnet hun 

forestilte seg, og kan ha vansker med å ta det virkelige barnet til seg (Brodén, 2004). 

Foreldre i krise og et ikke ferdig utviklet barn er to premisser som gjør nyfødtperioden 

annerledes enn ved fullbårne barn, og som kan skape økt stress og utfordringer knyttet til 

foreldrerollen. Kunnskap om psykologiske prosesser rundt graviditet og fødsel, kombinert med 

kunnskap om psykiske vansker og lidelser relatert til prematur fødsel, peker mot at foreldrene 

behøver ekstra ivaretakelse i denne perioden. Winnicotts begrep «holding environment» eller 

holdende miljø viser til hvordan mor gjennom empati og kjærlighet for barnet viser omsorg og 

støtte, på en måte som tilrettelegger for barnets utvikling av autonomi ved å gradvis mindre 

dekke barnets behov etter hvert som det blir mer selvstendig (Winnicott, 1960). Man kan 

argumentere for at foreldre selv har utbytte av et slikt ivaretakende, utviklingsstøttende miljø i 

sin utvikling av foreldreskapet, særlig når de har et prematurt barn. Omsorgsfull støtte og 

empatisk tilstedeværelse fra trygge andre som kan lytte til bekymringer, gleder og spørsmål 

foreldrene måtte ha i sin nye rolle, kan bidra til mestringstro. Banduras begrep mestringstro 

(self-efficacy) omhandler troen på at man er i stand til å kontrollere hvordan man selv er i stand 

til å utføre en oppgave (Bandura, 1997). Muligheten til å påvirke utfall kan forebygge engstelse, 

apati eller desperasjon. Mestringstro fremmes ifølge Bandura og Adams (1977) når man 

opplever å ha ferdighetene som trengs til å utøve en oppgave, kan se andre gjøre det, bli 

oppmuntret av andre rundt seg, samt kjenner selvtillit og glede framfor frykt. Om foreldre til 

premature barn ikke opplever å mestre hele den krevende situasjonen de befinner seg i, kan en 

jobbe for å få dem til å mestre det å forstå sitt barn. Foreldre-mestringstro kan defineres som 
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forelderens tillit til sin evne til å oppfostre et barn på en god måte (Wittkowski, Garrett, Calam, 

& Weisberg, 2017). Dermed kan det være av interesse å se på hvordan foreldre føler seg 

ivaretatt og får hjelp til å forstå barnet sitt mens de er ved en nyfødtintensivavdeling.  

1.2 Kontekst for studien: NBO tilpasset premature 

Jeg tok kontakt med Kari Slinning, leder for Seksjon for sped- og småbarn ved Regionssenter 

for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (heretter RBUP), og ble involvert i et 

kompetansehevingsprosjekt RBUP nylig hadde gjennomført ved en nyfødtavdeling. Sykehuset 

hadde kontaktet seksjonen for sped- og småbarn for å få hjelp til å styrke de ansattes arbeid med 

foreldreveiledning på avdelingen. De ønsket at foreldrene raskere skulle kjenne seg trygge og 

medansvarlige for sitt barns pleie på avdelingen, og dermed få til raskere utskriving med 

muligheter for noe oppfølging i hjemmet. Det ble inngått en avtale om en opplærings- og 

veiledningspakke basert på kjerneelementene fra the Newborn Behavioral Observation (NBO) 

system (Nugent, Keefer, Minear, Jonhnson, & Blanchard, 2018) tilpasset målgruppen premature 

barn. Kompetansehevingstiltaket strakk seg over et år med regelmessig veiledning. Ettersom det 

var første gang opplæringen ble tilpasset ansatte ved en nyfødtintensivavdeling, tilrettela 

sykehuset og RBUP for kvalitetssikring av tiltaket. Kvalitetssikringen ble gjennomført ved bruk 

av spørreskjema, vurdering av nyfødtes atferd basert på filmopptak, semistrukturerte intervjuer 

med foreldre og fokusgruppeintervjuer med ansatte. En tredjedel av sykepleierne deltok på 

denne første opplæringen. Jeg kom inn i prosjektet med en nysgjerrighet på om man fant spor 

av intervensjonen i foreldrenes beretninger i intervjuene. Hva kom frem om mestringsfølelse og 

trygghet i foreldrerollen, hva sa foreldrene om relasjonen til barnet og alliansen med de ansatte? 

1.3 Kunnskapsinteresse 

Hensikten med denne studien var å frambringe kunnskap om hvordan foreldre opplever 

oppholdet på en nyfødtintensivavdeling i Norge der deler av personalgruppen nylig hadde 

gjennomgått et kompetansehevingstiltak rettet mot å hjelpe foreldre til å forstå og møte de 

premature barnas behov, styrke foreldrenes mestringskompetanse og relasjon til barnet sitt. For 

å gi bakgrunn for studien vil jeg i denne første delen av oppgaven redegjøre for utfordringer 

med det premature barnet og familierettede tiltak man etterstreber å få til på 

nyfødtintensivavdelinger. Deretter vil jeg redegjøre for status i Norge i dag og til slutt 

presentere teori som vil bli brukt for å analysere og diskutere mine funn. 
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2 Bakgrunn for studien 

2.1 Det premature barnet og foreldrenes betydning  

Hvert år fødes seks prosent (ca. 4.400) barn prematurt i Norge, og oppfølgingsstudier tyder på 

at så mange som en tredjedel av barna vil ha behov for forebyggende tiltak eller hjelpetiltak i 

løpet av barne- og ungdomsårene (Arpi & Ferrari, 2013; Elgen, Sommerfelt, & Markestad, 

2002; Sommerfelt, 1997; Ulvund, Smith, & Lindemann, 2001). Både atferdsproblemer, 

oppmerksomhetsproblemer og språkvansker opptrer oftere hos premature enn fullbårne barn, i 

tillegg til sosiale utfordringer og enkelte psykiske lidelser, særlig angstlidelser (Landsem, 

2016; Markestad & Halvorsen, 2007). De siste 60 årene har det foregått en endring i synet på 

foreldrenes rolle overfor sitt premature barn. Fra ensidig fokus på tekniske og medisinske 

hjelpemidler for barns overlevelse og utvikling, anerkjenner man nå også betydningen av 

omsorg og tilstedeværelse fra foreldrene, både for overlevelse og utvikling (Shields, Pratt, & 

Hunter, 2006; Westrup, 2015). Blant annet er hud-mot-hud-omsorg (også kalt 

kenguruomsorg) funnet å ha viktige fordeler for vekst og utvikling hos barna, ved siden av å 

fremme bonding hos foreldrene (M. Ludington-Hoe, 2011). Vitale biologiske systemer som 

regulerer blant annet pust, temperatur, fordøyelse og muskulatur er ikke ferdig utviklet, og 

hudkontakt bidrar til både jevnere temperaturregulering og mer stabil pust hos barnet (Boundy 

et al., 2016). Det at forelderen er så tett på barnet gjør også at de lettere kan fange opp og 

svare på barnets signaler. 

Det teoretiske rasjonalet bak foreldres betydning for barna kan forklares med fire momenter: 

Prinsippet om kontingent stimulering, transaksjonsmodellen, betydning av felles 

oppmerksomhet med barnet, og foreldrenes selvforståelse (Ulvund, 2010). Kontingent 

stimulering dreier seg om hvor sensitive foreldre er overfor barnets atferdstilstander. Foreldre 

som reagerer raskt på for eksempel uro og gråt, har høy kontingens. Dette er en viktig kvalitet 

ved omsorgen for både fullterminbarn og premature barn, fordi spedbarnet lærer at det kan 

påvirke sitt omsorgsmiljø, noe som igjen gir en følelse av mestring over tid (Ulvund, 2010).  

Sameroffs transaksjonsmodell (Sameroff & Fiese, 2000) er et anerkjent rammeverk for å 

forstå barns utvikling i et systemisk perspektiv. I nyere utviklingspsykologi forstås 

spedbarnets hjerne som preprogrammert for å inngå i samspill med empatiske andre 

(Trevarthen & Aitken, 2001), og barnet kommer til verden med egenskaper som muliggjør et 
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synkronisert samspill med omsorgsgiverne. Barnet kommuniserer behov gjennom grimaser, 

bevegelser og etter hvert lyder og språk. Foreldrene gir omsorg og regulerer spedbarnets 

affekter gjennom både affektiv inntoning, fysisk berøring og tilretteleggelse av omgivelsene. 

Foreldrene viser spontant en særegen væremåte som støtter opp om kommunikasjonen med 

barnet, allerede fra første møte. Dette omtales som «intuitiv omsorgsatferd» (Papoušek & 

Papoušek, 2002).  Om et fullbårent barn er urolig og gråter, vil forelderen ofte svare intuitivt 

på dette ved å ta barnet opp, inntil seg, bysse det, snakke rolig, eller stryke på det. Barnet vil 

gjerne svare ved å falle til ro og slappe av i omsorgsgiverens armer. Omsorgsgiveren vil føle 

mestring og glede og gjenta atferden ved senere tilfeller, antakelig med hell.  

Foreldre til premature barn vil ikke i samme grad kunne nyttiggjøre seg av det intuitive, da 

barna avviker fra fullbårne i måten de samhandler med foreldrene sine på (Field, 1982). 

Spesielt for premature barn er deres smale toleransevindu. Begrepet viser til det spennet av 

aktivering som er optimalt for barnet. For å klare å ta del i sosial interaksjon må barnet 

stimuleres over terskelen for oppmerksomhet, men ikke så mye at man når terskelen for 

ubehag. For tidlig fødte barn har en uvanlig høy terskel for påvirkning av sansene (Field, 

1982) og større vanskeligheter med å opprettholde årvåkenhet (Westrup, 2007). Fordi 

myelinisering i hjernen skjer først i de siste tre månedene av svangerskapet, er den premature 

hjernen svært sensitiv for sansepåvirkninger (Moss, 2010). Dette gjør at høye lyder, raske 

temperaturendringer, sterkt lys, berøring og annet kan oppleves belastende og føre til for høy 

aktivering hos barnet, noe som svekker dets kapasitet for samspill. Til sammen gir dette et 

smalt vindu der foreldrene kan få til positivt ladet interaksjon med barnet. Premature vil 

kunne oppfattes avvisende ved forsøk på kontakt, både fordi de ofte befinner seg i en døsig 

tilstand, og fordi de forsøker å regulere overveldende sanseinntrykk ved å vende seg bort fra 

stimuli eller lukke øynene. Premature barn behøver mer hjelp til å gjenvinne stabilitet 

sammenliknet med fullbårne barn, men signalene de gir er svakere og vanskeligere å 

observere og tolke. Dette gjør barna mer uforutsigbare for omsorgspersonene (Westrup, 

2007). Om foreldre bruker en intuitiv trøstestrategi som byssing og stryking overfor et 

prematurt barn som uttrykker misnøye, ville tiltakene blitt møtt med ytterligere uro og mer 

misnøye hos barnet fordi det er nevrologisk umodent. Dette ville igjen skape uro og 

bekymring eller frustrasjon hos foreldrene, som antakelig ville prøvd mer av det samme. 

Transaksjonen står altså i fare for å bli negativt ladet, foreldrene kan oppfatte barnet som om 

det har vanskelig temperament, de kan føle seg avvist av barnet og mislykket i foreldrerollen. 

Dette kan igjen føre til at foreldre har færre interaksjoner med barnet, med potensielle utfall 
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som samspillsvansker, forsinket kognitiv utvikling og språkforsinkelser (Achenbach, Howell, 

Aoki, & Rauh, 1993; Olafsen, 2010; Olafsen et al., 2006; Ulvund, 2010). 

Et sensitivt og responsivt omsorgsmiljø er av stor betydning for barnets utvikling. De første 

erfaringer og tilpasninger som foregår mellom foreldre og barn er betydningsfulle fordi de 

fungerer som initerende betingelser for organisering av atferd og senere transaksjoner 

(Sameroff & Fiese, 2000). Vedvarende mistilpasset foreldreatferd er en risikofaktor for 

betydelige vansker, særlig dersom det dreier seg om et biologisk sårbart barn. Det vil derfor 

være av avgjørende forebyggende betydning å tilpasse foreldreatferden. Tiltak som fokuserer 

på relasjon og samspill mellom barn og omsorgsperson over tid, vil kunne være forebyggende 

og en beskyttende faktor mot senere patologi (Sameroff & Fiese, 2000). Spesifikk kunnskap 

om premature barn, deriblant om deres toleransevindu og atferdsuttrykk, vil gjøre det lettere 

for foreldre å forstå barnas atferdstendenser og tilpasse sine responser. Et tilpasset samspill 

muliggjør felles oppmerksomhet, som gir en arena for læring og utvikling for barnet.  

Foreldrenes selvforståelse preges av store individuelle forskjeller. Noen opplever seg som 

aktører, aktive handlende individer som søker råd om hvordan de selv kan hjelpe barnet og 

fremme dets utvikling. Andre opplever seg mer som en lite betydningsfull brikke, de anser 

innsatsen til ansatte ved sykehuset som det viktigste for barna og deres utvikling (Nygård, 

2007). Det er grunn til å anta at slike individuelle forskjeller i selvforståelse og mestringstro 

påvirker hvordan foreldrene forholder seg til barnet, hjelpeapparatet og utfordringer 

underveis, og at veiledning som styrker aktørperspektivet kan styrke foreldrenes mestringstro, 

trygghet og selvtillit som omsorgsperson (Ulvund, 2010).  

I tråd med dette er det i dag en overordnet nasjonal målsetning at foreldre skal inkluderes i 

omsorg for barnet sitt så tidlig som mulig (Meberg, 2001). Dette understrekes også av 

Barneombudet i en rapport fra 2013 om anbefalinger for barnehelse (Barneombudet, 2013). I 

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (2000, § 6) slår norske myndigheter fast at alle 

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

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

hos barnet. Det etterstrebes at samhandling mellom familien og helsepersonell skal ta 

utgangspunkt i familiens behov, såkalt familiefokusert omsorg. 
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2.1.1 Familiefokusert omsorg 

Familiefokusert omsorg (Family Centered Care) er et holistisk familieperspektiv som anses å 

være den mest ideelle modellen for behandling og pleie på nyfødtintensivavdelinger (Lean et 

al., 2018). Det innebærer at foreldre skal være del av pleieteamet, aktive deltakere som 

samarbeider med helsepersonell i behandling av barnet og inkluderes i avgjørelser som tas. 

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

familie (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). I tillegg til at det premature barnet skal få best 

mulig medisinsk behandling og miljøbetingelser, skal familien bli kjent med barnet sitt og 

delta i omsorgsutøvelsen. Å få være til stede ved barnets seng bidrar til at foreldre kan få gitt 

uttrykk for sine behov, diskutere barnets tilstand og framgang med personalet, samt delta i 

beslutningsprosesser. Det øker tilliten til pleierne og reduserer angst og stress (Lean et al., 

2018). Foreldre og søsken anses også som omsorgsmottakere. Dette anses som avgjørende for 

barnets videre helse og utvikling, og er samtidig hensiktsmessig for familien (Westrup, 2015). 

Familiefokusert omsorg etterstrebes stadig mer i helsesektoren, også internasjonalt, men det 

er langt igjen. Organisasjonen European Foundation for the Care of Newborn Infants 

publiserte nylig (i november 2018) forslag til nye standarder for nyfødthelse (European 

Foundation for the Care of Newborn Infants, 2018). Standarden er framkommet gjennom 

tverrdisiplinært samarbeid mellom eksperter fra over 30 europeiske land, med formål å 

definere hva slags omsorg og behandling som bør gis på en nyfødtintensivavdeling. Helt 

sentralt i disse standardene er familiefokusert omsorg. Foreldre skal gis autonomi i rollen som 

primære omsorgspersoner for barnet sitt. Med skreddersydd støtte kan deltakelse i bleieskift, 

bading og veiing redusere stress, øke omsorgskompetanse og styrke foreldre-barn-bonding 

(Moen et al., 2018). Anbefalingene omfatter at foreldrene skal ha tilgang på barna sine døgnet 

rundt, i et fysisk miljø der barnet ikke utsettes for mer sansestimuli enn det til enhver tid kan 

tolerere. Dette innebærer skjermet miljø i form av dempet lys, lyd og mindre stimuli generelt 

frem til barnet er modent nok til å håndtere sanseinntrykkene rundt seg. I lys av dette 

anbefales opphold på familierom der individuell tilpasning er mulig. Hud-mot-hud-omsorg 

anbefales. Det anbefales også at foreldrene får en plan for hva som skal skje etter utskriving, 

med skreddersydd opplæring, øvelse og foreldrestøtte i tillegg til jevnlig oppfølging av 

barnets medisinske og psykiske utvikling. Et sentralt element er tilpasning: Kunnskapsbasert 

klinisk praksis må implementeres med tanke på at hver familie har ulike behov og trenger 

individualisert støtte for å oppnå det beste utfallet for barnet (Moen et al., 2018). 
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I en oversiktsartikkel publisert i 2018 gjennomgår Lean et al. studier av FCC implementert i 

nyfødtintensivavdelinger, og finner konsistente tegn på at FCC på kort sikt bedrer foreldrenes 

psykiske helse. De finner tegn på økt psykisk velvære, sosial støtte, kunnskap, selvtillit, 

engasjement og tilknytning/bonding. Foreldrene viser også mer sensitiv foreldreatferd og 

barnas kognitive og sosioemosjonelle utvikling bedres. På lang sikt ser det ut til at den 

sensitive foreldrestilen forblir stabil etter hjemreise. Litteraturgjennomgangen argumenterer 

for at å støtte, veilede og samarbeide med foreldre er avgjørende for å styrke familiefungering 

på sikt og påvirke utviklingssporene til barn i risiko. Et spørsmål som gjenstår er hvorvidt 

effektive intervensjoner er generaliserbare og gjennomførbare på tvers av sykehus (Lean et 

al., 2018).  

FCC kan også ha medisinske effekter. En fersk metaanalyse av RTC-studier på FCC-

intervensjoner i nyfødtintensivavdelinger finner at FCC-intervensjoner kan forbedre 

vektøkning og forebygge gjeninnleggelser av premature barn, i tillegg til at foreldre 

rapporterer mer tilfredshet, kunnskap og ferdigheter (Ding et al., 2019). Praksisen ser ut til å 

kunne forebygge angst, depresjon og stress hos foreldrene på lang sikt. En metaanalyse 

publisert i The Lancet nylig viser at familierom førte til at flere premature barn ble fullammet 

og færre fikk blodforgiftning, men i gjennomgangen fant man ikke at familierom i seg selv 

har effekt på vektøkning eller kognitiv fungering (van Veenendaal et al., 2019), noe som 

lenge har vært en forståelse i feltet. 

For å lykkes med å involvere foreldrene i omsorg viser det seg viktig at foreldre og personalet 

diskuterer rollene hver skal inneha, ifølge en litteraturgjennomgang av Shields et al. (2006). Å 

bli involvert i omsorgen for barnet og bli informert framstod som viktig for foreldrenes 

mestringsfølelse, men et pålegg eller en uuttalt forventning om å bidra gjorde foreldrene 

mindre motivert. Støtte, informasjon og ferdighetstrening ble sentralt for at foreldrene skulle 

føle seg som likeverdige partnere og trives med ansvaret. Det er behov for å forske videre på 

hvordan FCC blir implementert, understreker forfatterne. 

2.1.2 Kunnskapsbasert praksis og veiledning: Status i Norge i dag 

I den nasjonale faglige retningslinjen for oppfølging av for tidlig fødte barn anbefales det å gi 

foreldrene «nødvendig trygghet i omsorgsutøvelsen før utskrivelse fra sykehus og i tiden 

etterpå» (Markestad & Halvorsen, 2007, s. 35). En av anbefalingene er at sykepleiere i 

nyfødtavdelinger bør ha kompetanse til å veilede foreldrene i samspillet med barnet. Program 
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som tar sikte på å skape trygge foreldre ved at de lærer å forstå barnas behov, fører til lavere 

stressnivå i omsorgsutøvelsen, ifølge retningslinjene. Det foreligger ingen nasjonal plan for 

implementering av kunnskapsbaserte foreldrestøttende programmer, og heller ikke forskning 

på hvorvidt disse nasjonale retningslinjene følges her til lands (Landsem, 2016).  

De nasjonale retningslinjene støtter seg til studier som har undersøkt effekter av 

intervensjoner som vektlegger en individualisert nyfødtomsorg. Intervensjonene det er snakk 

om springer ut fra forskningsmiljøet ved The Brazelton Institute i Boston, USA, og har en 

utviklingspsykologisk og familiesentrert tilnærming og forståelse. Intervensjonene er basert 

på forskning på og klinisk praksis med Neonatal Behavior Assessment Scale (NBAS), en 

metode for vurdering av nyfødte barns atferd. NBAS støtter seg til forskning på temperament 

(Thomas & Chess, 1977) og metoder som viser at nyfødte kan lære rett etter fødsel og er 

utstyrt med sterke medfødte evner til å kommunisere med andre (Brazelton & Nugent, 2013). 

NIDCAP - Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program går for å 

være gullstandarden for neonatalomsorg. NIDCAP er utviklet av Als et al. (1986) og er både 

et omsorg- og pleieprogram og et verktøy for å vurdere barnets modenhet gjennom 

observasjon og tolkning av barnets fysiologiske og motoriske system. Man forsøker å skape et 

miljø og en omsorgspraksis som er tilpasset premature og syke barns toleransevindu. En 

målsetting er at foreldrene skal føle seg trygge på at det er godt for deres barn at de er der. 

Flere tidligere randomiserte, kontrollerte studier viser til god effekt av tiltaket på flere 

områder, blant annet kortere liggetid på sykehuset (Westrup, 2007), og metoden ser ut til å 

redusere opplevd foreldrerelaterte stress (Als et al., 2003). NIDCAP har blitt meget godt 

mottatt av sykepleiere, nyfødtleger og foreldre, og noen av prinsippene er tatt i bruk ved 

mange nyfødtavdelinger i Norge (Ulvund, 2010). Få sykehus har implementert programmet i 

sin helhet da den krever betydelige investeringer. Den tar lang tid å lære seg, kun et fåtall 

nyfødtsykepleiere i Norge er sertifisert (Moss, 2010), og i tillegg kreves fysiske endringer på 

avdelingen. 

Kortere og enklere varianter av NIDCAP er utprøvd i studier utført i norske sykehus, blant 

disse er the Tromsø Intervention Study on Preterms (TISP) det mest kjente (Kaaresen, 

Ronning, Ulvund, & Dahl, 2006; Landsem, 2016). TISP er en longitudinell RCT-studie som 

har som hovedfokus å undersøke effekten av veiledningsprogrammet The Mother-Infant 

Transaction-Program (MITP-M). Metoden skal blant annet øke foreldrenes bevissthet om 

barnets individuelle atferd og temperament (Achenbach et al., 1993). Funn fra studien 
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indikerer at veiledningsprogrammet har gitt langvarige, positive effekter hos barna, både 

knyttet til bedre respons på delt oppmerksomhet og kognitive utfall, færre atferdsproblemer, 

og rapportert kroppslig og emosjonelt velvære på nivå med fullterminbarn (Landsem, 2016; 

Nordhov et al., 2010; Nordhov, Rønning, Ulvund, Dahl, & Kaaresen, 2012; Olafsen et al., 

2012). Foreldre rapporterte om signifikant mindre stress, mer positive tilknytningsfølelser og 

bedre foreldrekompetanse enn foreldrene i kontrollgruppen (Kaaresen et al., 2006; Landsem, 

2016; Landsem et al., 2019; Ulvund, 2010). De oppfattet barna som mindre vanskelige og 

mødrene så ut til å ha en bedre tilpasning til barnets temperament (Kaaresen et al., 2008; 

Olafsen et al., 2008). Tross positive funn fra denne longitudinelle RTC-studien i en norsk 

kontekst er heller ikke MITP implementert, hverken i Tromsø eller ved andre 

nyfødtavdelinger i Norge, og det foreligger heller ingen konkrete planer om dette. Sykehusene 

har kjennskap til metodene, og delelementer anvendes mer eller mindre systematisk av 

personalet. En mulig årsak til at metodene ikke implementeres i sin helhet er at det ennå er et 

hovedfokus på medisinsk teknologi ved sykehusene, og den menneskelige faktor er sekundær. 

Til tross for at barn ifølge loven har rett på å ha foreldrene sine der døgnet rundt, er også dette 

vanskelig i praksis. Mange norske sykehus har ikke de strukturelle rammene på plass. Få 

sykehus har familierom, det er ofte trangt om plassen, og i avdelingene står gjerne mange 

kuvøser i hvert rom. 

The Newborn Behavioral Observation (NBO) er utformet i samme fagmiljø i Boston, men er 

en mindre omfattende og fremfor alt relasjons- og samspillsfremmende metode. Observatøren 

forsøker å hjelpe foreldrene med å se hvordan spedbarnet kan trenge støtte fra dem og fra 

omgivelsene for å oppnå god tilpasning til verden, og god utvikling (Nugent et al., 2018). 

NBO-veilederen setter ord på det hun foretar seg overfor barnet og hva hun oppfatter som 

kommunikasjon fra barnet fortløpende, slik at foreldrene lærer å anvende toleransevinduet, 

kjenne igjen barnets terskler for responsivitet og erfare hva slags håndtering som hjelper 

barnet til bedre atferdsorganisering. Veilederen gir en stemme til barnet, med mål om å 

fremme omsorgsgiverens nysgjerrighet på barnet og fremme mentalisering, og involverer 

foreldrene aktivt i samspillet med barnet. Slik får foreldrene førstehåndsinformasjon om 

barnet, og veiledning blir skreddersydd det enkelte barn og deres foreldre. NBO kan også 

bidra til å korrigere avstanden mellom fantasibarnet og den virkelige babyen (Bruschweiler-

Stern, 2013). Et mål er at omsorgsgiveren får en trygghet og selvfølelse som kompetent og 

viktig for barnet sitt, gjennom å erfare seg selv som en kilde til trøst og støtte for barnet.  
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2.2 Teoretisk rammeverk for oppgaven 

2.2.1 Foreldrenes utviklingspsykologi ved prematur fødsel 

De første månedene etter at barnet har kommet til verden er en stor og viktig 

overgangsperiode for den nybakte familien. Foreldrene preges gjerne av sterkt engasjement 

og en åpenhet for store psykologiske endringer i livene sine. De psykiske endringene det 

medfører å få barn, fører normalt til økt grad av sårbarhet hos mødre. I psykodynamisk teori 

er prosessen blitt betegnet som regresjon (Brudal, 1983), som medfører at man kan oppleve 

enten vekst eller psykiske forstyrrelser i etterkant av en fødsel. Winnicott hevder at både mor 

og far befinner seg i en spesiell bevissthetstilstand, «almost an illness», der de er orientert mot 

barnet og av den grunn i en tilstand som gjør det mulig for dem å møte barnets avhengighet. 

Denne tilstanden kaller Winnicott «primary maternal preoccupation», den utvikler seg spesielt 

mot slutten av svangerskapet og varer til noen uker etter fødsel (Brudal, 1983). Daniel Stern 

kaller mors sårbare tilstand en «konstruktiv skrøpelighet». Han betegner fenomenet 

«moderskapskonstellasjonen» og beskriver fire psykologiske tema som mor beveger seg 

gjennom i svangerskapet og de første månedene etter fødsel (Stern, 1997). Disse kan på norsk 

kalles liv-vekst-temaet, det primære relasjonstemaet, støttematrisetemaet og 

identitetsreorganiseringstemaet (Lindberg, 2010). En prematur fødsel med påfølgende 

sykehusopphold vil ha betydning for alle fire tema, og for tilknytning og bonding. Her vil 

Sterns fire temaer presenteres, slik de kan arte seg ved en prematur fødsel. Stern konsentrerer 

seg om kvinnen i sin teori om «moderskapets konstellasjon», men påpeker at også menn kan 

utvikle en moderskapskonstellasjon under gunstige omstendigheter (Stern, 1997).  

Liv-vekst-temaet er det mest grunnleggende temaet og handler om morens nye ansvar som 

forelder. Er hun i stand til å holde liv i barnet så det vokser og trives, først i magen og deretter 

utenfor? Det dreier seg om barnets overlevelse, men også om mors selvfølelse på et 

grunnleggende plan, om hun vil være en del av eller falle utenfor den «naturlige 

hovedstrømmen i den menneskelige evolusjon» (Stern, 1997, s. 222). Temaet ligger til grunn 

for en rekke bekymringer i postpartumperioden. En kan tenke seg at denne fasen vil bli 

forstørret og forlenget ved en prematur fødsel, der barnets tilstand kan være svekket og 

uavklart over tid. Først når det er bekreftet at barnet lever og er ved god (nok) helse, kan mor 

tørre å fortsette prosessen med å knytte seg til barnet (Bruschweiler-Stern, 2013). Ved 
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prematur fødsel kan man tenke seg at mor også stiller spørsmål om hva den premature 

fødselen sier om hennes evne til å bære fram et friskt og robust barn. 

Det primære relasjonstemaet dreier seg om regulering av barnet og båndene som knyttes 

mellom foreldre og barn. Mor spør seg: Kan jeg elske barnet mitt, og vil barnet mitt elske 

meg? Kan jeg forstå at barnet er mitt, kan jeg forstå barnet? Hvordan vet jeg hva barnet 

trenger når det gråter? Faller det meg naturlig å være mor på den måten kulturen krever? En 

form for pre-okkupering av barnet gjør mor i stand til å forstå barnet på et intuitivt plan 

(Stern, 1997). For å føle seg kompetent må mor forstå barnets signaler om hva det trenger av 

henne. Mulighet til kontakt og samspill med det premature barnet vil i stor grad preges av at 

barnet både er fysiologisk, motorisk og sosialt umodent når det kommer til verden, og dermed 

har svekket kapasitet for samspill. Det premature barnets responser er forsinkede. Hvis 

forholdene ikke ligger til rette for at foreldrene kan se eller forstå barnets signaler, som ofte 

vil være tilfelle med et prematurt barn, kan det være særlig viktig å få rammet inn disse 

øyeblikkene og tydeliggjøre hvordan barnet rent kroppslig svarer på at mors omsorg kjennes 

godt, eller at barnet aktivt søker mors ansikt og stemme mener Bruschweiler-Stern (2013).  

Støttematrisetemaet dreier seg om mors behov for å skape, akseptere og regulere et støttende 

nettverk rundt seg – man kan ikke være mor alene, framhever Stern (1997). Nettverket vil 

både ha som funksjon å beskytte mor så hun kan fordype seg i barnet, og å støtte og gi 

opplæring i omsorgsrollen. Ideelt sett består et slikt nettverk av erfarne mødre, der mor kan 

utforske og få bekreftet sine følelser og føle seg godtatt og støttet. For mange kvinner i vår tid 

består det nærmeste nettverket av barnets far eller medmor. Partneren kan ha vansker med å 

inneha denne funksjonen, ettersom også hen ofte er helt ny i foreldrerollen. Gjennom 

nyfødtperioden er moren psykologisk åpen for å utforske babyen og seg selv i sin egen rolle. 

Åpenheten gjør henne spesielt sensitiv og sårbar for andre menneskers holdninger og 

kommentarer. For foreldre som over lengre tid oppholder seg på sykehus som pårørende til et 

prematurt barn, vil de ansatte og til en viss grad også andre foreldre på avdelingen utgjøre det 

støttende sosiale nettverket. Dermed settes de ansatte i en betydningsfull posisjon hva angår å 

la mor utforske og bekrefte sine følelser og sinnsstemninger, og føle seg godtatt og støttet i 

sin nye rolle (Bruschweiler-Stern, 2013).  

Identitetsreorganiseringstemaet handler om å kunne tenke på seg selv som mor framfor 

datter. Dette er nødvendig hvis mor skal endre sine følelsesmessige investeringer og 

prioritering av tid og energi. Moren har behov for rollemodeller. Forestillinger om 
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foreldrerollen er stort sett formet av tre komponenter: Tidligere omsorgserfaring, barnets 

atferd og holdningene hos menneskene som omgir henne. Sykehusoppholdet vil dermed bidra 

til å forme foreldrenes oppfatning av egen rolle, både gjennom holdninger formidlet av de 

ansatte, erfaringer med å være nær barnet og gi foreldreomsorg, og ved å bli kjent med 

barnets atferd.  

Også far/medmor opplever økt sårbarhet og reorganisering av identitet i forbindelse med 

svangerskap og fødsel. I en litteraturgjennomgang finner Genesoni og Tallandini (2009) at 

den prenatale perioden er den mest stressende for far, med psykologisk reorganisering av 

selvet. Overgangsbeskrivelsene er ikke så annerledes fra dem som finnes hos kvinner, skriver 

forskerne. Perioden rundt fødsel beskrives som den mest intense emosjonelle perioden, der 

både glede og følelsen av å være hjelpeløs, ubrukelig og engstelig er framtredende. Perioden 

etter fødsel beskriver Genesoni og Tallandini (2009) som både intra- og interpersonlig 

krevende. Fedrene strever med å kombinere den nye rollen som familiefar og å etablere god 

kontakt med barnet, med krav fra arbeidsliv og personlige behov. I tillegg kan lav tro på egen 

mestring i spedbarnshåndtering prege perioden. 

Prosessene foreldrene går gjennom i de første øyeblikkene med kontakt, bidrar til å 

tilrettelegge for tilknytningsprosessen og bondingen mellom foreldre og barn. Det er godt 

dokumentert at premature barn har høyere risiko for belastninger knyttet til også psykologiske 

vansker og lidelser (Arpi & Ferrari, 2013; Elgen et al., 2002; Johnson & Marlow, 2011; 

Nosarti et al., 2012), og tilknytning er ett av elementene som kan bidra beskyttende i form av 

å redusere barnets opplevelse av stress (Barnett & Vondra, 1999; Zachrisson, 2010). Trygg 

tilknytning kjennetegnes ved at omsorgsgiverne er tilgjengelige, sensitive for barnets signaler 

og viser at barnet blir forstått. Parallellen til barnets tilknytningsatferd er foreldrenes bonding-

prosess. Begrepet bonding kan defineres som en tilknytningsprosess drevet av mor, primært i 

barnets første leveår, der mors affektive tilstand og morsfølelse er en primær indikasjon 

(Bicking Kinsey & Hupcey, 2013). Det antas at et positivt emosjonelt bånd mellom foreldre 

og barn kan føre til mer positiv foreldreatferd og forbedret kognitiv og nevrologisk utvikling, 

mens problemer med å etablere et slikt emosjonelt bånd kan få alvorlige langtidseffekter på 

foreldre-barn-forholdet, noe som kan påvirke barnets utvikling negativt (Bicking Kinsey & 

Hupcey, 2013). Trygg tilknytning og bonding kan forstås som en viktig bidragsyter til 

resiliens ut fra en stress-sårbarhetsmodell, noe som igjen kan sees som et rasjonale for å 

tilrettelegge for dette allerede på nyfødtintensivavdelingen. 
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2.2.2 Foreldre i krise 

Når man blir forelder for første gang, stiller man uten erfaringer og handlingsrepertoar i den 

nye rollen. Det samme gjelder når man for første gang blir foreldre til et prematurt barn. 

Manglende repertoar for forståelse og handling gjør mennesker utrygge, og dersom det har 

vært komplikasjoner rundt fødselen, blir dette ofte forsterket (Lindberg, 2010). For å forstå 

hvilket utgangspunkt foreldrene i mitt utvalg har, er det av betydning å trekke inn 

krisepsykologi og krisepsykiatri. 

Johan Cullberg definerer en krisetilstand som  «en livssituasjon hvor våre tidlige erfaringer og 

innlærte reaksjoner ikke er tilstrekkelige til å forstå og beherske den aktuelle reaksjon» 

(Cullberg, 2007). Å bli foreldre kan være en stor påkjenning for alle mennesker, samtidig kan 

det bidra til personlighetsutvikling. I Eriksons teori om psykososiale stadier vil det å få barn 

kunne kalles en utviklingskrise. Slike utviklingskriser åpner for mulighet for psykologisk 

modning og vekst i etterkant, dersom krisen løses, men også stagnasjon og psykiske 

problemer dersom krisen vedvarer (Cullberg, 2007). En prematur fødsel er en mer plutselig, 

uventet påkjenning og kan sortere under begrepet traumatisk krise (Cullberg, 2007). Begrepet 

betegner ekstraordinære påkjenninger som ikke inngår i en vanlig livssyklus, og det er den 

traumatiske krisen som omtales i det følgende. Det er for øvrig verdt å merke seg at 

foreldrenes subjektive oppfatning av fødselen har betydning for opplevelsen av krise, ikke 

nødvendigvis den medisinske utfordringen. Inntil en tredjedel av alle fødende kvinner 

opplever fødselen som traumatisk (Jørgensen, 2015). 

Når krisen rammer, vil de fleste oppleve at informasjon tas inn, bearbeides og lagres på en 

annen måte enn vanlig. En sjokkreaksjon kan føre til hurtigere informasjonsbehandling, 

skjerpede sanser og oppmerksomhet, kroppslige reaksjoner og fravær av følelser, som alt 

sammen kan være adaptivt for å håndtere en ytre trussel (Dyregrov, 2018; Hobfoll et al., 

2007). Cullberg beskriver hvordan individet «holder virkeligheten fra seg med all makt», 

siden det ikke makter å ta innover seg det som har skjedd. Viktige opplysninger som blir gitt i 

en sjokktilstand kan følgelig bli fullstendig glemt (Cullberg, 2007). En plutselig prematur 

fødsel kan føre til en slik sjokkreaksjon. Foreldre ved en nyfødtintensivavdeling vil kunne 

forventes å være i denne tilstanden i begynnelsen av oppholdet. Mange opplever å være i en 

uvirkelighetstilstand over lang tid. Tidlig etter krisen forsøker mennesker å få oversikt over 

hva som har skjedd, og mange opplever et sterkt behov for å prate om hendelsen i denne 

perioden. Vanlige videre ettervirkninger er påtrengende minner fra hendelsen, frykt, tristhet, 
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konsentrasjons- og søvnvansker, irritabilitet, kroppslige reaksjoner, skyld og selvbebreidelser, 

samt vansker i kontakt med andre (Dyregrov, 2018; Hobfoll et al., 2007). Slike reaksjoner 

anses ikke i seg selv som patologiske, men for å forebygge et videre patologisk forløp blir det 

av stor betydning å gi god psykososial støtte (Hobfoll et al., 2007).  

Forløsning ved keisersnitt og mors tilstand i etterkant kan oppleves dramatisk for både mor og 

partner. Ved prematur fødsel ser også barnet uferdig ut og er i mange tilfeller i behov av akutt 

medisinsk oppfølging for å overleve. Slike sterke og dramatiske sanseinntrykk vil kunne 

forsterke ettervirkningene av en krise, og som beskrevet innledningsvis er posttraumatisk 

stress ikke uvanlig etter prematur fødsel (Lean et al., 2018). Personlighetstrekk og tidligere 

erfaringer spiller også inn på reaksjonene i etterkant: Tidligere ubearbeidede kriser eller 

psykiske problemer, livssituasjonen da krisen inntraff, mestringsstil og stresstoleranse, et høyt 

basalt angstnivå og en «grublende natur» er eksempler på sårbarhetsfaktorer for et komplisert 

forløp (Dyregrov, 2018). Samtidig stress i øvrig livssituasjon vil kunne forsterke den truende 

opplevelsen og svekke mulighetene for bearbeidelse av krisehendelsen. Et uventet 

sykehusopphold med et prematurt barn, som har uklare prognoser, og som man ikke har 

forutsetninger for å forstå på samme måte som et fullterminbarn, vil kunne sortere under slikt 

stress og komplisere bearbeidelsen av den for tidlige fødselen. I tillegg kommer mangelen på 

søvn, som for de fleste er tilfelle da foreldrene skal bidra ved stell og mating av barnet, 

vanligvis hver tredje time døgnet rundt. Manglende mulighet til å arbeide seg gjennom 

krisefasene vil også kunne virke negativt forsterkende.  

I en krisesituasjon er det fem empirisk støttede, overordnede strategier for hjelp som anbefales 

for å lette bearbeiding: Å styrke følelsen av trygghet, å skape fysiologisk ro, å legge til rette 

for gjenoppretting av kontakt med andre nære personer og øke følelsen av tilhørighet, å legge 

til rette for mestring, samt å formidle håp (Hobfoll et al., 2007). Slik vil 

nyfødtintensivavdelingens omsorgsmiljø og praktiske rammer for hjelp og støtte til foreldrene 

ha betydning for bearbeiding av krisen. For mennesker i krise er det hjelpsomt å få korrekt 

informasjon raskt, og det hjelper også å ha et varmt emosjonelt klima rundt seg i akuttfasen 

(Dyregrov & Regel, 2012). Begge deler er med på å redusere fysiologisk aktivering som ellers 

kan komplisere forløpet etter krisen, og forebygger senere negative minner. Et omsorgsfullt 

miljø med pleiere som oppleves forståelsesfulle, samtidig som de inkluderer foreldrene og 

understøtter egenmestring, og gir tydelig og gjentatt informasjon, vil følgelig være til hjelp for 

bearbeiding av krisen. 
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2.3 Hensikt og problemstilling 

Oppgavens problemstilling er:  

Hvordan oppleves det å være foreldre til et prematurt barn på en norsk nyfødtintensivavdeling 

i 2018? Hva sier foreldrene om hva som er til hjelp for å oppnå trygghet og mestring i 

foreldrerollen? 

Jeg ønsket å finne ut hva som skulle til for at foreldre til premature barn ved et sykehus i 

Norge følte seg trygge og ivaretatt, opplevde mestringstro og kjente seg knyttet til barnet sitt. 

Hvilke behov beskrev foreldrene, og hvordan erfarte de at sykehuset tilrettela for dette 

gjennom sin praksis og innenfor sine strukturelle rammer? Hvordan var status for rammer og 

rutiner, og hvordan opplevde foreldrene at dette fungerte? Hvordan opplevde foreldrene 

skreddersøm, relasjon til barnet og allianse med de ansatte? Følte de seg som likeverdige med 

pleierne? Fikk foreldrene «nødvendig trygghet i omsorgsutøvelsen før utskrivelse fra sykehus 

og i tiden etterpå», som de nasjonale retningslinjene fremmer? Disse aspektene ønsket jeg å 

tematisere gjennom foreldrenes fortellinger. Formålet var å få innsikt som kan bidra til å 

bedre klinisk praksis i møte med foreldre og barn den første tiden etter prematurfødsel.  
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3 Metode 

3.1 Vitenskapsteoretisk perspektiv 

I dette prosjektet søker jeg kunnskap om foreldres opplevelse av å være på en 

nyfødtintensivavdeling og å bli trygge i rollen som foreldre til sitt premature barn. Jeg har 

vært interessert i foreldrenes oppfatning og anvender en fenomenologisk tilnærming. Den 

fenomenologiske tilnærmingen er del av en motstrøm mot ideen om en objektiv, observerbar 

og selvstendig virkelighet (Braun & Clarke, 2013). Menneskene vi er nysgjerrige på er 

aktører i sin subjektive, fortolkede verden, og presenterer derfor sin egen versjon av 

virkeligheten til oss. Innen den kritiske realismen forstår man virkeligheten som noe faktisk 

og objektivt, men kunnskap alltid vil være påvirket av ens subjektivitet og sosiale kontekst. 

(Braun & Clarke, 2013). Det vil også prege forskerens syn på kunnskapsdannelse. Kunnskap 

avdekkes ikke, den konstrueres (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 1997). For å konstruere 

kunnskap som kan gjøre en forskjell for mennesker, må man operere som om man har en 

«sann» virkelighet som denne kunnskapen tar utgangspunkt i (Braun & Clarke, 2013). 

Ut fra min kunnskapsinteresse vurderte jeg det som mest fruktbart å innta et epistemologisk 

kontekstualistisk standpunkt (Braun & Clarke, 2013). Kunnskapen jeg har som mål å danne 

gjennom dette forskningsprosjektet er preget av konteksten den er hentet inn i, samt den 

historiske og normative konteksten informantene og jeg lever i, men jeg forstår den samtidig 

som sann kunnskap selv om den ikke avdekker én enkelt sannhet (Braun & Clarke, 2013). På 

den måten vil man kunne argumentere for at kunnskapen dannet gjennom foreldrenes 

fortellinger kan være nyttig, meningsfull og retningsgivende for andre som lever i samme 

intersubjektive kontekst. Foreldrenes perspektiv kan gi subjektiv, men samtidig relevant og 

generaliserbar kunnskap. Dette vil drøftes i kapitlet om studiens kvalitet og overførbarhet.  

3.2 Prosedyre 

Et delmål i evaluering av kompetansehevingsprosjektet ved sykehuset (NBO) var å intervjue 

10-12 foreldre/foreldrepar om erfaringer med oppholdet som tillegg til en 

spørreskjemaundersøkelse til foreldre. Rekruttering startet i mars 2018, like etter at 

kompetansehevingstiltaket var avsluttet. Tre sykepleiere på avdelingen ble tildelt oppgaven å 

rekruttere ut fra følgende kriterier: 1) Barnet/a hadde vært på avdelingen minst en uke og 
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hjemreise var på planen, 2) Foreldre snakket godt norsk eller engelsk, 3) Familien hadde hatt 

kontakt med en eller flere sykepleiere som hadde deltatt på kompetansehevingstiltaket 

(omfanget av kontakt ble ikke registrert). Nyfødtavdelingen besto av tre enheter, såkalte stuer. 

Disse stuene var organisert etter hvor mye medisinsk hjelp barna var i behov av. Vi hadde 

informanter fra alle tre stuene ved intervjutidspunktet. Aktuelle familier fikk muntlig 

forespørsel medfulgt av et informasjonsskriv og muligheter for skriftlig samtykke (vedlegg 1). 

Det ble påpekt at det var frivillig deltakelse og at samtykket kunne trekkes når som helst, uten 

å oppgi noen grunn. Rekrutteringen tok tid grunnet stort arbeidspress i perioden og en stor 

andel foreldre med annet språk enn norsk og engelsk. I denne perioden kom hjemreise brått på 

en del foreldre og dette bidro til at en del takket nei til intervju midt i en hektisk 

utskrivingsfase. Av disse grunner stoppet rekrutteringen etter at 10 familier hadde blitt 

intervjuet, i mai 2018.  

Rekrutteringen var målrettet/hensiktsmessig ettersom man ønsket å få tak i en spesifikk 

målgruppes erfaringer, med en tanke om at de kunne gi informasjonsrike data å analysere 

(Braun & Clarke, 2013). Kvalitetsprosjektet er godkjent av Personvernombudet ved det 

aktuelle sykehus, saksnr./Personvernnummer 17-015. Godkjenningen er ikke vedlagt 

oppgaven, dette er for å ivareta sykehusets anonymitet.  

3.3 Utvalg 

Seksten informanter deltok i studien, fordelt på ti intervjuer. Til seks av intervjuene stilte både 

mor og far, mens kun far deltok ved to intervjuer og kun mor ved to. Alle foreldreparene 

bestod av en mann og en kvinne, men dette var ikke et kriterium for inklusjon. Barna til 

informantene hadde en gestasjonsalder ved fødsel som varierte fra uke 26 til uke 36. Noen 

foreldre hadde barn fra før, mens noen var førstegangsfødende. 

3.4 Intervju 

Siden det var ønskelig å få tak i foreldrenes subjektive opplevelser av oppholdet på 

nyfødtintensivavdelingen, ble det utviklet en kvalitativ intervjuguide (Braun & Clarke, 2013). 

Skisse til intervjuguiden ble utformet av forskere ved RBUP og ferdigstilt i samarbeid med 

prosjektgruppen på det aktuelle sykehuset. Den bestod av ti spørsmål om hvordan foreldrene 

har opplevd oppholdet på avdelingen (vedlegg 2).  Gjennom semistrukturert intervju kunne 



19 

 

foreldrenes spontane fortellinger få plass. Vi som intervjuet kunne utvise en viss fleksibilitet 

rundt formulering av spørsmål og rekkefølge, men vi sikret oss samtidig at rammene var til 

stede for å holde seg til temaene vi var interessert i svar på (Braun & Clarke, 2013).  

I begynnelsen av intervjuet ba vi om kontekst for foreldrenes opphold, som årsak til og lengde 

på oppholdet, og barnets tilstand. Det bidro til å gi oss en forståelsesramme for foreldrenes 

opplevelser og å komme nærmere dem i intervjusituasjonen. Deretter fulgte spørsmål om 

hvordan foreldrene ble inkludert i daglig omsorg og pleie av babyen, hva de satte pris på ved 

veiledningen, og om det var noe de ønsket mer av. Videre om det var situasjoner der de følte 

seg utrygge, og hva de satte minst pris på ved oppholdet. Så et spørsmål om hvordan 

foreldrene omtalte oppholdet til venner og familie. Mot slutten spurte vi om veiledningen 

hadde gjort foreldrene trygge på å ta med barnet hjem, og om den hadde påvirket relasjonen 

deres til barnet. I tillegg ble foreldrene bedt om å beskrive relasjonen til de ansatte. 

Intervjuene ble gjennomført i perioden april til juni 2018. Jeg gjorde selv tre av intervjuene, 

de andre sju ble gjennomført av en forskningskoordinator ansatt ved RBUP. Vi understreket 

overfor foreldrene at vi ikke var ansatt ved sykehuset, for å gi dem større spillerom til å 

fortelle om alle typer erfaringer. Vi forsikret oss om at alle hadde underskrevet 

samtykkeskjema, og visste at de kunne avbryte intervjuet underveis og at informasjon ble 

behandlet konfidensielt. Vi ga også informasjon om at de kunne ta en pause dersom det ble 

for vanskelig å snakke om temaene vi var inne på. I tillegg fikk de informasjon om at 

intervjuet hadde som formål å kvalitetssikre foreldreveiledningen, at ingen svar var riktig eller 

gale, og at det var opplevelsen deres vi var interessert i. De fleste intervjuene foregikk på 

norsk. Ett intervju foregikk på engelsk, da far ikke var norsktalende, men mor var. Ved ett 

intervju oversatte mor en god del til/fra far på deres morsmål, da han var svak i norsk.  

Intervjuene ble foretatt på et lyst og stille møterom på nyfødtintensivavdelingen, i kort 

gangavstand fra stuene der barna lå. Vi satt ved et møtebord med en lydopptaker mellom oss. 

Ikke sjelden måtte intervjuene utsettes, da uforutsette hendelser er en del av hverdagen ved 

avdelingen. Enkelte ganger hadde barn våknet, og mor og far satt ved sengen i stuene og øvde 

på sondemating av barnet eller forsøkte å få barnet til å ta bryst da vi kom. Slike prosesser ble 

tatt hensyn til, og intervjueren ventet inntil noen timer dersom det var nødvendig og mulig. 

Til tross for en uforutsigbar kontekst foregikk intervjuene stort sett rolig og med fokus på 

temaene for samtalen. For det aller meste fikk vi sitte uten avbrytelser. Noen av informantene 

var preget av lite søvn, noe de ga uttrykk for eksplisitt og som kan ha preget svarstilen. Det 
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var stor variasjon i foreldrenes svarstil, i både lengde og form. Noen holdt seg til spørsmålene 

i stor grad. Andre vendte stadig tilbake til temaene de selv var opptatt av, og styrte samtalen i 

retning av hva som var blitt viktig for dem underveis. Slik så man at den semistrukturerte 

metoden var formålstjenlig ved å åpne for foreldrenes spontane fortellinger om hva som 

opplevdes betydningsfullt for dem. Det kunne være andre tema enn det intervjuet spurte etter i 

første omgang. Før vi avrundet spurte vi foreldrene om det var noe vi ikke hadde snakket om 

som de mente var viktig. Noen benyttet anledningen til å komme med ny informasjon. 

3.5 Analyse 

3.5.1 Analytisk tilnærming 

Med et kontekstualistisk standpunkt valgte jeg å benytte en hermeneutisk fenomenologisk 

analytisk tilnærming (Langdridge, 2007). Min kunnskapsinteresse har både opplevelses- og 

meningsaspekter ved seg, og den bredere tilnærmingen er i alle tilfeller opplevelsesbasert. Jeg 

har derfor valgt å bruke erfaringsbasert tematisk analyse (experiental TA) i mitt arbeid med 

tekstene (Braun & Clarke, 2013), der framgangsmåten er å generere analysen ut fra dataene 

mine som de foreligger, med fokus på deltakernes ståsted. Tematisk analyse er en kvalitativ 

tilnærming som i sin natur er fleksibel, i det at den ikke legger føringer for teoretisk ståsted 

eller vitenskapsteoretiske rammeverk. Den egner seg godt for et prosjekt med en moderat 

mengde informanter, og er en åpen tilnærming som gir anledning til å se hva som trer fram på 

tvers av informantene (Braun & Clarke, 2013). Men temaene trer ikke fram av seg selv, de 

konstrueres i møtet mellom forskeren og data. Selv om analysen ikke er deduktivt formet av 

eksisterende teori, vil den uunngåelig være preget av mitt standpunkt som forsker, mine 

forkunnskaper og min kontekstualistiske epistemologi, som redegjort for i kapitlet om 

vitenskapsteoretisk ståsted (Braun & Clarke, 2013). Jeg mener likevel at ved å være redelig 

om min egen forforståelse og bakgrunn, vil leseren lettere forstå konteksten jeg arbeider i. Det 

innebærer også at jeg forstår foreldrenes beretninger i en kontekst av psykologisk teori, ikke 

kun som deskriptive utsagn, selv om analysen ikke formes av teorien.  

Jeg har fulgt de sju stadiene i tematisk analyse som anbefalt av Braun og Clarke (2013): Først 

transkripsjon, deretter gjentatte gjennomlesinger for å gjøre meg kjent med materialet. Så 

følger komplett koding av hele datasettet, temasøk, gjennomgang av temaer, definisjon og 

navngiving av temaer, og utskriving. I det følgende vil jeg beskrive prosessen. 
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3.5.2 Transkripsjon 

De elektroniske opptakene av intervjuene ble lastet opp og oppbevart på en sikker 

forskningsserver. Jeg transkriberte alle ti intervjuer ved hjelp av fotpedal og programmet 

Transcription Module inn i separate tekstfiler. Det at jeg selv transkriberte alle intervjuene 

gjorde at jeg var sikker på at de samme valgene ble tatt for alle intervjuene hva angår 

tegnsetting, inkludering mm. Jeg lyttet til korte sekvenser av gangen, og så flere sekvenser i 

sammenheng for å være sikker på å ikke ha misforstått eller gått glipp av informasjon. Jeg 

fulgte i store trekk den ortografiske stilen anbefalt av Braun og Clarke (2013), der vekten 

ligger på hva som sies framfor hvordan det sies. Noen markører ble brukt for å vise korte og 

lange pauser, og andre for markert trykktunge ord. Identifiserbare personopplysninger i 

intervjuene, som navn, bosted og navn på andre sykehus, ble anonymisert. Ettersom 

intervjuene også skal være tilgjengelig for RBUP senere, fikk barn, foreldre og ansatte 

pseudonymer. Et kodedokument ble opprettet for å holde styr på pseudonymer. Intervjuene 

ble transkribert på dialekt, og det som ble gjennomført på engelsk, ble transkribert på engelsk.  

Allerede under transkriberingen merket jeg meg temaer av interesse, og noterte disse i et eget 

dokument. Det første som meldte seg på tvers av intervjuene var foreldrenes store behov for 

informasjon. Det andre temaet jeg bet meg merke i var relasjonen til sykepleierne. Samtidig 

merket jeg meg hvor ulike erfaringer og meninger foreldrene hadde om oppholdet. Disse 

nedtegnelsene inngår i de første stadiene av analysearbeidet ved tematisk analyse. 

3.5.3 Gjennomlesninger 

Analysen har gått gjennom mange stadier, og både mitt fokus og min forståelse av materialet 

har endret seg underveis i prosessen. I kvalitative studier er ikke forskningsprosessen lineær. 

Det er ikke uvanlig, ei heller negativt, at forskningsspørsmålet endrer seg underveis, ifølge 

Braun og Clarke (2013). Min kunnskapsinteresse var i utgangspunktet hvordan det kan erfares 

for foreldre å bli inkludert i omsorgen på sykehuset, om inkludering og veiledning kunne 

redusere opplevd stress og øke mestringsfølelse hos foreldrene. Jeg var nysgjerrig på om det 

fantes spor av at veiledningsmetoden NBO hadde vært en positiv erfaring for foreldrene, og 

begynte med å stille dette spørsmålet til datamaterialet mitt allerede etter de første 

transkripsjonene. Ved gjennomlesning så jeg overraskende lite spor av intervensjonen i det 

empiriske materialet, noe som ble bekreftet etter gjennomlesing med veiledere og en 

helsesøster tilknyttet prosjektet. Jeg forlot derfor dette fokuset og rettet fokus mot beskrivelser 
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av hvordan foreldrene opplevde oppholdet. Jeg leste igjen, med et analytisk og kritisk blikk, 

og begynte å stille nye spørsmål: Hvilke behov beskriver foreldrene, og hvordan endrer de seg 

i løpet av oppholdet? Hva ved situasjonen vanskeliggjør mestring og bonding? Hvordan 

preger opplevelsen av å være i krise det hele? Oppleves pleierne som den støtten som trengs i 

en ekstremsituasjon?  Hvorfor er erfaringer fra samme avdeling i samme periode så ulike? 

3.5.4 Koding 

Komplett koding innebærer å gå gjennom hele datasettet og kode alt av relevans for 

forskningsspørsmålet (Braun & Clarke, 2013), og bli mer selektiv senere i analyseprosessen. 

Jeg lastet transkriptene inn i Nvivo 12, et hjelpemiddel som jeg brukte til å sortere data og 

holde orden på koder. Etter å ha kodet rundt halvparten av intervjuene, så jeg at det ikke 

oppstod så mange nye koder, men kodenavnene og hierarkiet ble tilpasset slik at de skulle 

kunne fange og sortere materialet mitt på en mer meningsfull måte. Dette nødvendiggjorde en 

ny gjennomlesing av tekstene da all kodingen var ferdig, for å se at tekstutdragene i hver kode 

fremdeles matchet kodens navn (Braun & Clarke, 2013). Totalt satt jeg igjen med 84 koder, 

men jeg så at flere kunne slås sammen da forskjellene mellom dem ikke framsto relevante – 

for eksempel ble koden «God veiledning er virksomt og gir mestring» slått sammen med 

«Veiledning gjør meg trygg og oppleves nyttig». Noen koder ble for «tynne», det var ikke 

nok data til å gi mening til temaet, og de ble kuttet. I kodene inngikk både hele avsnitt, 

setninger og deler av setninger. Mange tekstutdrag ble gitt flere koder, noen opptil fire-fem. 

3.5.5 Temasøk og gjennomgang av temaer 

I temasøket lette jeg etter provisoriske tema og undertema. I tråd med Braun og Clarkes 

definisjon av god praksis (2013) har jeg etterstrebet å la temaene oppstå på tvers av datasettet, 

framfor å utvikle dem direkte fra svar på intervjuspørsmål. Braun og Clarke (2013) definerer 

et tema som et «sentralt organiserende konsept» (s.224), slik at temaene kan romme ulike 

aspekter ved konseptet. Jeg så an koder og data knyttet til kodene mine, for å se om det fantes 

konseptuelle overlapp mellom kodene. Dette førte til at jeg samlet en del koder i undertemaer. 

Jeg brukte visuell mapping med papirlapper og teip, blyant og viskelær for å skape et tematisk 

kart der jeg kunne vurdere hierarkiske og lineære sammenhenger mellom ulike temaer og 

subtemaer. Jeg startet ut med 16 kandidattemaer som jeg fordelte på fire overordnede temaer. 

På dette tidspunktet var god informasjon og pleiere som bryr seg to distinkte temaer. Det ble 



23 

 

samtidig tydelig for meg hvordan veiledning mer generelt var et viktig tema. I tillegg så jeg 

hvordan foreldrene var opptatt av fysiske og praktiske rammer for sykehusoppholdet.  

3.5.6 Gjennomgang av temaer, definisjon og navngivning 

Etter å ha lest dataene til hvert tema igjen, så jeg at det fantes ryddigere og mer 

hensiktsmessige måter å dele inn kodene i temaer for å kunne svare bedre på 

problemstillingen og analysespørsmålene mine. I tillegg ble det tydelig for meg hvordan 

tidsaspektet spilte inn. Ulike behov kom til syne tidligere og senere i foreldrenes opphold. Jeg 

begynte å se på relevant teori som krisepsykologi og Sterns fire tema i 

moderskapskonstellasjonen, som begynnelsen på en forståelse av hvordan prosessen 

foreldrene er i påvirker behovene deres, og hvordan de opplever hjelpen de får og 

tilpasningene som gjøres. Til siste leste jeg gjennom alle intervjuene igjen, for å forsikre meg 

om at temaene mine på best mulig måte organiserte datasettet meningsfullt sett ut fra 

forskningsspørsmålet. Gjennom å gi navn og definisjoner til temaer og subtemaer ble det enda 

tydeligere hva temaene dreide seg om. Det tredje utkastet til tematisk kart ble den endelige 

tilnærmingen til foreldrenes beretninger. Fire hovedtemaer viste seg framtredende i 

foreldrenes fortellinger om oppholdet ved nyfødtintensivavdelingen: Informasjon, 

rammevilkår ved avdelingen, veiledning og øvelse, samt den gode hjelperen.  

3.5.7 Utskrivning 

Analysen ble fullført gjennom skrivearbeidet. Temaene og definisjonene jeg ga dem, ble 

styrende for kapitlene som følger. Med 16 informanter var det et krevende og givende arbeid 

å velge utdrag fra data som skulle illustrere tema og undertema. Mest krevende var å velge 

vekk undertemaer for å begrense omfanget, og fremdeles yte materialet rettferdighet. Jeg 

startet med mange utdrag, skrev narrativer rundt temaene, og den avsluttende delen av 

analysen bestod i å redusere utdrag til kun de som var nødvendige for å illustrere mine 

analytiske poeng. Utdrag som ble brukt i analysen ble oversatt til norsk og dialekter 

omskrevet. Tegnsetting ble formulert mer grammatisk korrekt da oppgaven ble skrevet, for å 

forenkle forståelsen utenfor kontekst og gjøre det enklere for leseren. Analysene bygger på 

hele datasettet. I fremstillingen av funn brukes sitater som er valgt fordi de illustrerer temaene 

best. Fremstillingen inneholder sitater fra nær alle informanter for å ivareta spredningen. 
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3.6 Etiske overveielser 

Prosjektet mine data er samlet inn under ble meldt inn og godkjent av det lokale sykehusets 

personvernombud. Jeg har forholdt meg til Helsinkideklarasjonen (World Medical 

Association, 2018) og Veileder for kvalitative forskningsprosjekt utformet av Den nasjonale 

forskningsetiske komité for medisin og helsefag (2009). Jeg har etterstrebet å være detaljert i 

mine beskrivelser av datainnsamling og analyseprosessen. Underveis i oppgaven omtales flere 

vurderinger som er gjort i ulike deler av prosessen, og som har etiske aspekter ved seg. Noen 

aspekter får en mer eksplisitt gjennomgang i dette avsnittet, da de vurderes vesentlige. 

3.6.1 Aspekter ved intervjusituasjonen 

Intervjuene ble gjort i en gruppe som ikke var primærpasienter ved denne sykehusavdelingen, 

men som likevel defineres som en sårbar gruppe foreldre i krise der deres nyfødte barn trengte 

behandling. De hadde frivillig samtykket til deltakelse, men tema for intervjuene kunne 

bringe opp følelser i samtalen som kunne overvelde informantene. For noen ble dette et rom 

der de fikk satt ord på vanskelige opplevelser, kanskje for første gang til en person utenfor 

sykehussystemet som lyttet interessert og hadde god tid. Som psykologistudent, og som 

medmenneske, kunne jeg kjenne på et ønske om å avhjelpe situasjonen for enkeltmenneskene, 

men som forsker var dette ikke min rolle. Noen informanter ble tydelig følelsesmessig berørt 

underveis i intervjuet, men ingen forlot oss i en uavklart tilstand etter vårt skjønn. Det kan 

også ha vært positivt at jeg som intervjuet hadde kompetanse til å snakke med mennesker i 

vanskelige situasjoner. Kanskje kan det ha gjort situasjonen lettere for informantene, enn om 

en uten (snart) formell kompetanse gjorde tilsvarende intervju. 

Grunnet vår uavhengighet fra sykehuset som intervjuere, kunne vi risikere å få informasjon 

om forhold ved avdelingen som framstod kritikkverdige. Studien denne oppgaven bygger på 

har som mål å gi innspill til god praksis, men på generelt nivå. Det kunne sette oss intervjuere 

i en vanskelig posisjon overfor enkeltmennesker som betrodde oss forhold vi ikke hadde 

anledning til å gå videre med grunnet taushetsplikt og rolle. Dersom en informant tok opp 

kritikkverdige forhold som svar på våre spørsmål, kunne det gi en urettmessig trygghet eller 

tilfredshet hos vedkommende siden vi ikke hadde anledning til å melde videre og endre 

forhold som ikke var relevant for kompetansehevingstiltaket. Vi drøftet på forhånd prosedyrer 

dersom alvorlige, kritikkverdige forhold kom opp eller om vi oppdaget foreldre i dyp krise 
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som trengte behandling. Ved første tilfelle var prosedyren å si at intervjuer ikke hadde 

myndighet til å foreta seg noe, men at vi kunne melde fra om klagen til sykehuset om 

foreldrene ikke ønsket å ta det direkte med ledelsen. Ved andre tilfelle var prosedyren å 

anerkjenne den vanskelige situasjonen foreldrene sto i, og anbefale dem å søke hjelp, da 

sykehuset hadde tilgang på psykologbistand. Problemstillinger av denne art dukket ikke opp i 

mine intervjusituasjoner. 

3.6.2 Aspekter ved bearbeiding og publisering 

Informantenes privatliv og konfidensialitet er av høy prioritet i kvalitativ forskning. I tråd 

med dette er informantene anonymisert og navn/stedsnavn slettet allerede fra 

transkriberingen. Men det er en relativt liten gruppe mennesker som er innskrevet/pårørende 

ved en nyfødtintensivavdeling ved et sykehus i løpet av tre måneder. For å minske faren for 

identifisering har jeg derfor ikke oppgitt navn på sykehuset i denne oppgaven. Det har også 

underbygget at framstillingen dreier seg mot foreldres behov. Disse kan forstås som 

universelle og relevante uavhengig av hvordan det spesifikke sykehuset ligger an med tanke 

på å utøve familiefokusert omsorg. Selv om hverken institusjonen eller personer nevnes ved 

navn, kan det foreligge en mulighet for at deltakere kan kjennes igjen ved publisering. Jeg har 

måttet vurdere nytteverdien av identifiserende faktorer for min problemstilling, opp mot 

beskyttelsen av informanter. Jeg har valgt å ikke presentere informantene enkeltvis for leserne 

i publiseringen. I siste instans veier alltid informantenes rett til konfidensialitet tyngst. Derfor 

har jeg skrevet om både dialekter og aksenter i utskrivingen av oppgaven. 

3.7 Metodologisk refleksjon 

I det følgende vil jeg redegjøre for grep jeg har gjort for å sikre studiens kvalitet. 

3.7.1 Reliabilitet og refleksivitet 

Reliabilitet er ifølge Braun og Clarke (2013) et begrep som ikke direkte kan anvendes på 

kvalitativ forskning, men forskeren skal etterstrebe troverdighet. Dette gjøres gjennom å være 

transparent omkring forskningsprosessen og valg som ble tatt underveis. I tråd med 

anbefalinger fra Braun og Clarke (2013) har jeg etterstrebet refleksivitet og transparens 

gjennom oppgavens metode- og analysedeler, og slik mener jeg at andre forskere kan evaluere 
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kunnskapen som skapes gjennom denne studien.  Personlig refleksivitet innebærer å gjøre 

meg som forsker synlig i prosessen, ettersom temaene jeg er interessert i å undersøke og hva i 

dataene jeg blir opptatt av, reflekterer min subjektivitet (Braun & Clarke, 2013). Jeg har i 

forordet redegjort for mine interesser i sped- og småbarn og forebyggende arbeid. Ved 

intervjutidspunktene var jeg mor til et barn på 8 måneder, og hadde selv erfaring fra å ligge på 

barselavdeling (ikke nyfødtintensiv) ved det aktuelle sykehuset etter fødsel. Jeg tilkjennega 

ikke min erfaring i intervjusituasjonene. Min egen forforståelse bringes likevel inn i forsknings- 

prosessen, og kan ha påvirket hvordan jeg fortolker og vekter foreldrenes fortellinger. Jeg har 

forsøkt å nærme meg dem uten å bruke mine erfaringer som norm. Etter anbefaling fra Braun 

og Clarke (2013) har jeg ført dagbok over tanker og refleksjoner underveis i hele 

forskningsprosessen, som en form for sjekk mot meg selv og en kvalitetskontroll. 

Funksjonell refleksivitet innebærer å kritisk tenke over hvordan metoden, prosessen og 

verktøyene jeg benytter har påvirket forskningen og historiene som blir fortalt, noe jeg har 

søkt å vise i metodekapittelet. Jeg vil i tillegg løfte fram noen utfordringer ved å være delvis 

inkludert i noen andres prosjekt. En av dem er å forholde seg til vilkårene som er gitt. 

Intervjuguiden er utformet som et ledd i kvalitetssikringen av implementeringen av NBO ved 

sykehuset, og spørsmålene er utformet deretter. Det kan ha styrt samtalen i større grad enn om 

utgangspunktet var en åpen, eksplorerende tilnærming til oppholdet. Ved første 

gjennomlesing så jeg også etter spor av denne metoden og kunne komme til å fortolke 

foreldrenes utsagn ut fra hvordan jeg mener de kan sees i lys av metodens teoretiske grunnlag. 

Etter min redegjørelse for analyseprosessen mener jeg likevel at leseren kan ha mitt ståsted 

som referansepunkt og likevel se på temaene og diskusjonen som følger med eget blikk. 

3.7.2 Validitet og overførbarhet 

Validitet dreier seg om hvorvidt konklusjoner fra en studie stemmer overens med 

virkeligheten (Braun & Clarke, 2013). Fra et kontekstualistisk standpunkt vil kunnskap man 

skaper være preget av konteksten man henter den inn i, og det vil derfor være problematisk å 

bruke begrepet «virkelighet» i entall i diskusjon av studiens kvalitet. Imidlertid kan kvalitativ 

forskning ha lettere for å ivareta økologisk validitet, ettersom den forholder seg til data på en 

«virkelighetsnær» måte (Braun & Clarke, 2013). Jeg har hatt som mål å holde meg nært 

informantenes subjektive oppfatning av sin virkelighet, blant annet gjennom å gjennomføre 

intervjuer i sykehuskonteksten, og gjennom å velge datadreven analyse.  
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Overførbarhet er nært knyttet til begrepet om ekstern validitet, i hvilken grad resultater kan 

overføres til andre grupper eller settinger. Selv om overførbarhet ikke er et primært mål i 

kvalitativ forskning, kan funnene fra studien være relevant for andre enn informantene i min 

studie. En styrke ved å gjøre intervjuer på en nyfødtintensivavdeling er at mennesker i alle 

samfunnslag får barn, og det å føde prematurt rammer på tvers av demografiske variabler. I 

min oppgave valgte jeg å inkludere alle 16 informanter, ettersom jeg ønsket en så stor bredde 

i erfaringer som mulig.  Studien hadde like mange fedre som mødre som informanter. Det kan 

bidra til at sentrale funn også kan tenkes å være relevante for den av foreldrene som ikke har 

født. Man må ta høyde for at noen av fedrenes spesifikke erfaringer ikke kan generaliseres til 

mødrene, og omvendt, men det er heller ikke på dette nivået jeg har søkt å danne kunnskap. 

Jeg kan ikke hevde å ha dannet universell kunnskap som detaljert kan anvendes på andre 

populasjoner (Braun & Clarke, 2013). Men de sentrale temaene som trer fram på tvers av de 

enkelte historiene, kan forstås som noe mer generaliserbart, man kan anta at de også vil angå 

andre foreldre ved andre sykehus. I tillegg understøttes funnene av tidligere forskning.  

Gjennom RBUP hadde jeg tilgang til en gruppe informanter i en spesiell og sårbar 

livssituasjon. Dette er en type informanter som er krevende å rekruttere. Inklusjonskriteriene 

og dynamikken ved sykehuset og rekrutteringen kan ha skapt begrensninger for utvalget. 

Ettersom et inklusjonskriterium var at informantene måtte beherske språket, gikk vi glipp av 

en målgruppe som kunne bragt inn et annet viktig tema, nemlig språkbarriere i 

kommunikasjon. En informant tematiserte dette, ettersom kona ikke snakket norsk eller 

engelsk. Språklige utfordringer vil antakelig påvirke erfaringer med informasjon, veiledning 

og kontakt, men studien er ikke egnet til å belyse hvordan det oppleves for en slik målgruppe. 

Studien hadde også (av tilfeldige årsaker) kun foreldrepar bestående av en mann og en kvinne. 

Den bidrar derfor ikke til kunnskap om hvorvidt identiteten som «den andre forelderen» 

oppleves på samme måte i skeive par. Ei heller til kunnskap om hvordan det oppleves å være 

alenemor ved en nyfødtintensivavdeling. Vi har heller ikke fått intervjuer med foreldrene til 

de aller sykeste barna, ettersom vi ønsket å snakke med dem som visste at barnet ville 

overleve og at de snart skulle reise hjem. Studien viser stor grad av variasjon i foreldrenes 

erfaringer tross samme kontekst, et funn som kan være viktig i seg selv og antakelig også vil 

være gyldig i videre populasjoner. Situasjonelle erfaringer fra dette spesifikke sykehuset er 

ikke nødvendigvis generaliserbare til andre sykehus, men det vil være grunn til å tro at 

kunnskap dannet gjennom studien kan belyse behovene til prematurforeldre og foreldre til 

syke nyfødte på et mer generelt nivå. 
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4 Resultater 

På grunnlag av den tematiske analysen har jeg kommet fram til fire hovedtemaer som jeg har 

kalt 1) «Betydningen av informasjon» 2), «Betydningen av den gode hjelper», 3) 

«Betydningen av rammevilkår ved avdelingen», og 4) «Betydningen av veiledning og 

øvelse». Hvert av disse temaene har to eller tre subtemaer. Det framkom svært ulike 

oppfatninger blant foreldrene om oppholdet, fra å være svært fornøyd, til negative følelser 

som å være redde, føle seg oversett, kjede seg og føle seg fengslet. På tvers av positive og 

negative opplevelser ga de likevel uttrykk for liknende behov. Jeg har valgt å la foreldrenes 

ulike erfaringer med å bli møtt på sine behov bli vist i sin bredde under hvert hovedtema, og 

har strukturert disse som subtemaer som følges av utsagn som illustrerer disse temaene.  

4.1 Betydningen av informasjon 

I en ukjent setting som det en nyfødtavdeling er, ble behovet for informasjon det mest 

framtredende temaet i foreldrenes fortellinger. Å ha en følelse av oversikt over hva som skjer 

med barnet deres, hvordan avdelingen er organisert med rutiner og prosedyrer, hva som er 

forventet av dem og hva de kan forvente av de ansatte var gjennomgangstemaer. Det var store 

variasjoner i hvilken grad foreldrene opplevde å ha denne oversikten, men flertallet ønsket seg 

mer informasjon og innsikt enn de opplevde å ha. Behovet for informasjon endret seg også 

utover i forløpet.  

4.1.1 Behov for oversikt: «Jeg trodde jeg var alene med barnet mitt» 

Å plutselig befinne seg på en nyfødtavdeling på et sykehus med et for tidlig født barn ble 

beskrevet av alle foreldrene som overveldende. De hadde sjelden hatt tid til å omstille seg, det 

var uvisshet knyttet til barnets helsetilstand hvor det kunne være snakk om liv og død, mor 

var ofte medtatt etter keisersnitt, svangerskapsforgiftning eller andre tilstander. Foreldrene 

brukte ord som «forvirrende», «uvisshet», «skummelt», «brutalt», og «mye å ta inn over seg», 

for å beskrive denne perioden. Flere trakk fram at informasjonen som ble gitt virket tilfeldig, 

avhengig av hvem som var på vakt og hvor pratsomme de var. Mange ønsket seg en konkret 

samtale, som inneholdt informasjon om avdelingen, rutiner og hva de kunne forvente med et 

prematurt barn.  Manglende informasjon ble beskrevet som en vesentlig kilde til utrygghet. 
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Noen fedre manglet informasjon om hvor de kunne finne kone og barn. En far hadde opplevd 

at kone og barn var blitt flyttet etter konas hastekeisersnitt uten at han var blitt informert: 

«Det skjedde så fort –vi endte opp med at han [barnet] kom ut klokken to om 

morgenen, det var litt som, ‘åh, hva nå’, og vi ble fortalt at ‘du må dra hjem’, så jeg 

satte meg i bilen og så kom jeg tilbake og visste ikke engang hvordan jeg skulle 

komme meg tilbake opp hit [nyfødtintensiven] den neste dagen (…) og det var en 

annen avdeling, jeg visste ikke egentlig hvor dere var, så jeg måtte spørre meg rundt.»  

En mor beskrev sitt første møte med avdelingen som «ganske brutalt»: «Jeg visste jo ikke at 

de hadde et vaktrom med en overvåkingsskjerm, så jeg trodde at jeg var alene med barnet mitt 

og det - jeg hadde jo ingen» Hun uttrykte videre at det å kjenne til hvordan avdelingen var 

lagt opp, ville ha hjulpet henne. Et brått møte med medisinsk-teknisk utstyr som kuvøser, 

ledninger, sonder og monitorer ble skildret i foreldrenes fortellinger. Overvåkning av barnets 

oksygenmetning og hjerterytme kunne virke skremmende: «Vi hadde sånn følelse at det piper 

på alle kanter, ingen reagerer. (…) jeg begynte å gråte selv, jeg skjønner ikke hva det er, 

hvorfor forklarer de ikke hva lydene betyr, bare kommer og går», fortalte en mor. Barnets far 

føyde til: «Vi tenker kanskje det er stopp på hjertet - vi vet ikke hva det er». En mor beskrev 

hvordan det hadde en avdramatiserende effekt å bli forberedt av de ansatte og ha praktisk 

informasjon fra starten: 

«Allerede første dagen så var det sånn, ‘Ja her er det en skjerm, her kommer det til å 

komme alarmer, sånn og sånn betyr det’, bare for å på en måte vise og være litt tidlig 

ute på å fortelle, da.  ‘Det kan virke litt skummelt, men det er ikke det, og det betyr 

bare sånn og sånn’, ikke sant. Så det var veldig greit, for det er jo litt sånn når man 

kommer og hører bare masse alarmer, så kan man jo fort bli litt nervøs.» 

Det kom også frem at informasjon og veiledning i starten kunne gå foreldrene hus forbi; «vi 

var litt sånn i ørska», «jeg var full av hormoner og tanker», «det gikk ut på alle kanter, det var 

så mye, man tåler ikke det etter en fødsel». En mor uttrykte det slik: «Vi fikk en 

velkomstsamtale av legen og en omvisning. Men jeg husker ikke hva samtalen bestod av, og 

syntes den manglet dybde.» Foreldrenes fortellinger tydet på at informasjonsbehovet endret 

seg utover i oppholdet, blant annet basert på at de lærte seg prosedyrer gjennom å erfare dem. 

Noen trakk fram at skriftlig informasjon var nyttig, som for eksempel en brosjyre de fikk om 

barnets signaler. De kunne ønske seg mer av dette.  
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4.1.2 Behov for oppfølging og informasjon om barnets tilstand: 

«Jeg føler ofte at det er litt sånn kommunikasjonssvikt»  

Flere foreldre etterlyste informasjon om hva som var normalt og forventet utvikling hos 

premature barn, men de hadde samtidig fått med seg at det kunne variere veldig fra individ til 

individ på grunn av ulikt forløp. Noen søkte råd og støtte hos foreldre til andre innlagte barn, 

andre leste på nett, men som en mor sa, «det meste jeg finner når jeg søker på premature, det 

er sånt som jeg ikke har lyst til å lese». Flere ønsket seg at de ansatte kunne driste seg til å gi 

et anslag for hvordan de trodde det vil gå med deres barn og når de kunne tenke på hjemreise. 

«Det er bedre å forespeile et eller annet og så heller bomme litt, da», sa en mor som fant det 

krevende å ikke vite noe om hvor lenge barnet trengte pustestøtte. 

«Vi prøvde å mase på legen og han sa jo at de ville være forundra om det gikk over to 

måneder med pustehjelp, og det er greit, da har vi noe. For vi kan jo ikke noe om det. For 

oss kunne det jo ha vært fem år (…) og det tok oss seks, sju uker før vi fikk vite. Og sånn 

har [legene] vært hele veien, ‘vi vet ingenting, alt er fra dag til dag.’. Men de veit jo noe.» 

Det kunne lett oppstå utrygghet dersom legene skulle ta mange prøver av barnet. Et 

foreldrepar som fikk et sykt barn ventet to uker på prøvesvar. «Vi ønsket så mye informasjon 

som mulig, og legene nølte, de var forsiktige med hva de sa fordi de ikke var sikre. De første 

to ukene var ekstremt belastende», forteller far. En sykepleier tok et grep som opplevdes 

beroligende, ved å tilby seg å ringe laboratoriet for å avklare hvor lang tid det ville ta å få 

svar. «(…) jeg satte virkelig pris på det. Fordi hun prøvde å validere at ‘jeg vet at det er 

vanskelig å vente på svarene’. Så det var godt», påpekte faren. Noen av foreldrene opplevde 

at travle ansatte ved enkelte anledninger glemte å formidle avgjørende prøvesvar til dem. 

En far fortalte at sønnen måtte i respirator. Han var informert på forhånd om at det kunne 

skje, og opplevde det viktig at sykepleierne hadde normalisert det til en viss grad: 

«Den første uka, så var det ganske ekstremt og tøft, både for meg og mor. Vi har jo 

snakka med dem og de har sagt ifra at ‘dette er fullt normalt, det er dette vi jobber 

med. Vi har opplevd sånne situasjoner flere ganger, og det går stort sett bra. Så ikke 

vær redd, dette går helt fint. Vi må bare ta en dag om gangen.’ Altså hvis de ikke 

hadde gitt meg den informasjonen, om han og premature barn, og hvordan tilstanden 

kan være, og hvordan de har gjort det, så tror jeg kanskje at jeg hadde knekt i to.»  



31 

 

Det var store variasjoner i hvorvidt foreldrene opplevde at sykehuset loggførte eller 

videreformidlet viktig informasjon om barnet. Foreldrene beskrev oftest at de ansatte hadde den 

mest sentrale informasjonen om barnets generelle helsetilstand, med noen unntak. Det kunne 

oppleves frustrerende og lite tillitsvekkende å bli spurt om det samme flere ganger, eller å ha gitt 

informasjon som ikke kom fram til rett mottaker. Flere beskrev dårlig informasjonsflyt, og at 

viktig informasjon glapp underveis på tvers av vaktskifter, og på tvers av avdelinger og sykehus. 

Som en mor sa det: «Jeg føler at ofte at det er litt sånn kommunikasjonssvikt, at det kan være litt 

sånn at det rusler og går litt».  Et par fortalte at de ble forespeilet jevnlige samtaler med 

pasientkontakt og leger, men opplevelsen var mer tilfeldig: «Ja, vi fikk en legesamtale og det var 

etter en, halvannen ukes tid, og da var han sånn ‘ja, dere har vel hatt en samtale?’ ‘nei.’ ‘ja men da 

tar vi en nå.»  Noen ble forløst ved et annet sykehus, og overført til dette sykehuset da barnets 

tilstand var mer stabil. Flere av disse opplevde at avdelingen ikke var klar over at de skulle 

komme. En far beskrev hvor negativt innstilt han og mor ble: 

«Dem hadde jo ikke lest de journalene, som [annet sykehus] påstod dem hadde sendt 

over dagen før. Dem visste jo egentlig ingenting om han. Så vi følte lissom at vi måtte 

stå og forklare det, da. (…) Fordi på [annet sykehus] så påstod dem at de hadde ringt 

og snakka med noen her oppe, fortalt hendelsesløpet, men når vi kom opp så følte vi 

ikke akkurat at de visste så mye om han, da.» 

Andre foreldre opplevde informasjonsflyten og oppfølgingen som imponerende. Et par 

fortalte at hver gang de kom inn i avdelingen der barnet lå, fikk de en oppdatering på hva som 

hadde foregått mens foreldrene var borte. De opplevde at sykepleierne tok seg tid til å skrive 

rapporter og at de nye som kom på vakt tok seg tid til å lese dem.  

«Når det kommer en ny på vakt, så kan de stille spørsmål om (…) ‘Ja, har du fått det 

svaret’ og da blir jeg litt sånn ‘Å jøss, har du fått med deg det’, de skriver det i 

rapporten og sånt. Så det er jo veldig fint, at det blir en rød tråd, da. (…) Uansett hvem 

som var på vakt så var jo vedkommende orientert.» 

4.1.3 Behov for tydelig rolle- og ansvarsfordeling: «Du har egentlig 

hatt hele ansvaret i flere dager, du har bare ikke visst det» 

Foreldrene fortalte gjennomgående om hvordan avklarte forventninger hadde betydning for 

hvordan de følte seg på sykehuset. «Det var veldig viktig for meg egentlig, å finne ut hva min 
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rolle var her», forteller en mor. Flest skildringer av mangel på tydelig ansvarsfordeling var i 

starten av oppholdet. Som en mor fortalte: 

«Den første kvelden, så hadde jeg en sykepleier som sa ‘Ja, vi forventer at dere skal ta 

iallfall halvparten av stellene’. ‘Åja, ja selvfølgelig’ og så følte jeg at jeg allerede ble 

møtt med at jeg liksom hadde gjort litt feil, også, og ble ekstra sensitiv. (…) for meg så 

var det en overraskelse at det i det hele tatt var de forventningene. Jeg tror at det hadde 

vært så mye bedre start hvis de forventningene hadde vært avklart.» 

I overgangen til mindre intensive stuer ble foreldrenes ansvar større, og det var viktig at det 

ble kommunisert, påpeker en mor: «Det var veldig deilig, men det er klart at når man har vært 

vant til at man bare er med, så er det en overraskelse. ‘Du har egentlig hatt hele ansvaret i 

flere dager, du har bare ikke visst det’, heh.» En annen mor opplevde at det var avgjørende at 

det ble satt mening til forventningen om hennes bidrag: 

 «For eksempel bare å skifte bleie, da. Så sier de ‘Det er ikke fordi vi ikke har lyst til å 

gjøre det’, ikke sant, hvis man ikke kommuniserer godt, så kan det fort være at 

foreldrene kanskje ikke forstår, sånn ‘Du, det er jo jobben din, hvorfor vil ikke du 

bytte bleier på babyen min?’ Men de er veldig tydelig på at nei, det er fordi det er en 

arena for dere [foreldre] til å skape bånd til babyen din, ikke sant, tilknytning, og 

samspill og alt sånt og hvorfor det er så viktig. Og det var også veldig fint at de sa.» 

Om de ansatte hadde ulike rutiner og tanker rundt ansvarsfordeling, kunne dette nøre opp 

under utrygghet og frustrasjon. Frykten for å bli ansett som en dårlig mor ble tatt opp av flere 

mødre i forbindelse med dette. som denne moren:  

«Jeg får ikke klare beskjeder. Noen sier ‘det er greit at du hviler, du må spise, du må 

passe på deg sjøl. Gå og sov, la ungen være her.’ (…) det er så forskjellig den rutinen 

de gir oss (…) så noen ganger er jeg litt redd. Skal jeg gi beskjed, ‘nå orker jeg ikke 

mer’, er det riktig eller ikke, og kanskje sier de ‘du er en dårlig mor’.» 

De foreldrene som opplevde en tydelig ansvarsfordeling mellom dem og de ansatte, beskrev 

at det var deilig å ha ansvar for barnet. Flere fortalte at de opplevde at sykehuset hadde det 

medisinske ansvaret for barnet, men at de trivdes med å inkluderes i stell og omsorg så snart 

det var mulig. En far fortalte om den gode følelsen ved å bli inkludert og gitt ansvar helt fra 

begynnelsen. Han hadde forberedt seg på at barnet skulle tas fra dem etter fødselen: 
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«Det første de sa var ‘pappa må komme og klippe navlestrengen’ og ‘pappa må holde 

ham og ta ham til det andre rommet’ og ‘pappa må gi ham mat’, og jeg ble – jeg hadde 

ikke forventet det, så det var virkelig godt å bli tenkt på som – jeg var ansvarlig for 

ham. Og at det var mitt barn og at jeg hadde ansvaret (…) kanskje ikke for medisiner 

og sånt, men bare, alt det normale føles som – det er vårt ansvar, og så er det hjelp der 

når vi trenger det. Som er en god følelse.» 

Tydelig ansvarsfordeling var ett premiss for å sette pris på ansvaret. Et annet premiss var at 

det oppleves i tråd med kunnskapen og kompetansen den enkelte hadde. En mor beskrev 

redsel og sinne da hun opplevde å være overlatt til seg selv da barnet mistet pustestøtten og 

ble blå i huden: «Når det hadde stabilisert seg litt så kjente jeg at jeg ristet, og da gikk jeg rett 

inn på kontoret og sa at ‘Hvis det er jeg som skal ha ansvaret for babyen, så vil jeg ha 

opplæring.» Hun fikk dårlig samvittighet over å ikke ha fått til å hjelpe barnet sitt, men ble 

samtidig sint: «(…) hva er vitsen med de [alarmene] som piper hvis det ikke kommer noen’.»  

Et tredje premiss for å trives med ansvar var å senke terskelen for å ta kontakt. Det kunne 

gjøres ved at pleierne kom og spurte om man trengte hjelp, selv om foreldrene gjorde en del 

på egen hånd. Sykepleierne hadde et vaktrom med skjermer der de kunne følge med på 

monitorene til alle barna ved avdelingen. Når sykepleierne oppholdt seg på dette rommet 

opplevde flere foreldre at de ikke ble helt sett, samt at det økte terskelen for å be om hjelp. 

Denne praksisen ble mindre negativ for foreldre som erfarte at sykepleierne påpekte at de 

fulgte godt med, og der sykepleierne oppmuntret foreldrene til å ta kontakt med dem. En mor 

fortalte at hun ikke ville være til bry ved å be om hjelp: «Jeg har ikke lyst at det skal være 

sånn at jeg skal være hun mammaen som ikke gjør sånn eller sånn.» Flere foreldre beskrev at 

de satte pris på at sykepleierne hjalp til med mat og stell i begynnelsen, spesielt om natten, når 

det skulle gjøres hver tredje time. De ville gjerne kontaktes og involveres, så de kunne være 

der når barnet var ute av kuvøsa. Å bli involvert så ut til å være viktig for foreldrenes følelse 

av å være betydningsfull for barnet. Utsagn om ikke å bli involvert kom gjerne sammen med 

beskrivelser av kjedsomhet, og av å føle seg i veien. En mor fortalte: 

«Husker jeg syns det var litt ekkelt. Det måtte passe, da, for han, så bomma vi litt på 

tidene, ‘Å nei, nå hadde han akkurat spist så da kan vi ikke ta’n ut før om tre timer’ 

(…) jeg husker de sa at i starten så forventa de ingenting. Men det var kanskje det som 

var problemet, at vi ville være med. Og derfor så fikk vi ikke vite mate-tidene og sånn, 

de sa det ikke til oss, men det hadde vært bedre å vite det og kunne velge å komme.» 
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4.2 Betydningen av den gode hjelper 

Personifiseringen av «den gode hjelper», basert på foreldrenes fortellinger, ble en som tok seg 

tid og som brød seg genuint, som hadde kompetanse og delte kunnskap med foreldrene på en 

måte som var godt for dem, og som rommet de pårørende, og møtte deres behov. Det var bred 

enighet om at disse egenskapene passet bedre på noen av pleierne enn på andre. Noen familier 

beskrev å ha hatt med «den gode hjelper» å gjøre stort sett gjennom hele oppholdet. Andre 

foreldre mente at noen pleiere var helt fantastiske, mens de fleste var «gode nok», og noen 

omtaltes som mer strenge, kjølige eller at de «jobbet for å tjene penger eller å ha litt å gjøre». 

4.2.1 Tillit påvirkes av kompetanse og håndtering: «Det er en 

kvalitetsforskjell» 

«Jeg syns jo i all hovedsak at helsepersonellet og sykehuset er veldig flinke. Er 

imponert over hva man kan få til også med de som er tidligere født enn vår. Så man er 

jo på en måte glad for at man bor i et land hvor man har de mulighetene vi har.»  

Denne faren oppsummerte i all hovedsak hvordan de fleste foreldrene opplevde den 

medisinske kompetansen ved sykehuset. Majoriteten hadde tillit til stabens samlede 

fagkompetanse. Andre klager ble ofte sekundære til dette aspektet. «Å være flink» er et 

begrep foreldrene brukte om medisinsk kompetanse, men også om de ansattes atferd, hvordan 

de utøvet faget og håndterte familien. Flertallet av foreldrene beskrev veldig stor variasjon i 

de ansattes atferd og håndteringsferdigheter. «Å være flink» var blant annet å ha lest papirer 

og være forberedt, presentere seg og spørre om foreldrene trenger hjelp, være inkluderende, 

være nøyaktige, forklare hva de gjør og hvorfor, være opptatt av å gjøre jobben riktig og virke 

seriøse. Flere framholdt at å fremstå rolig også er å være flink. «(…) fordi jeg er sliten og er 

stresset her. Og hvis jeg møter noen som er stresset – det føles verken godt for meg eller 

barnet mitt», forklarer en mor.  

Det syntes å være en sammenheng mellom opplevd kompetanse og håndtering, og hvorvidt 

foreldrene med god samvittighet lot de ansatte ta seg av barnet. Å være mindre flink ble 

beskrevet som å ikke være interessert, være for «laidback» eller virke stresset, å «bare gjøre 

jobben», stole for mye på monitorer og maskiner, eller ikke være oppmerksom på om barnet 

for eksempel hadde gulpet eller dratt ut nesegrimen. En far kalte det «kvalitetsforskjell», og 

fortalte at det lå i detaljene. Når tilliten manglet satt foreldrene mer sammen med barnet, nølte 
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med å ta pauser, og hentet seg mindre inn, fordi det ble ubehagelig å overlate ansvaret til 

medisinsk personell. Flere avventet hvem som kom på nattskiftet før de gikk og la seg for 

kvelden. De ble sittende oppe om det var en de ikke hadde tillit til. En mor fortalte hvor 

utrygg hun ble da en pleier håndterte barna hennes annerledes enn vanlig. 

«Mange av sykepleierne vi lærte stell av, var veldig presise, veldig forsiktig i måten de 

håndterte de på (…) og så kunne det være noen få episoder hvor kanskje det var en 

annen sykepleier, jeg kunne reagere på håndlaget hennes, at jeg syns ikke hun var 

forsiktig nok, og da kunne jeg bli opprørt over det. Men det var sikkert meg som 

overreagerte også, når man har bittesmå babyer, så blir man kanskje vâr på småting.»  

4.2.2 Omsorg gjennom å bry seg: «Hjertet på det riktige stedet» 

«Du kan ikke ha hvem som helst til å jobbe på et sted som dette. Man trenger en 

spesiell personlighet for å være på et sånt sted, og jeg synes de har gjort en virkelig 

god jobb med å ansette folk som har den typen personlighet som får deg til å slappe 

av, være komfortabel. Så det har jeg vært virkelig overrasket over.» 

Denne faren oppsummerer en del av foreldrenes utsagn om hjelperne ved sykehuset. Flere 

beskrev at de ansatte viste mer omsorg enn forventet. Det kunne være at de stoppet i gangen 

for å spørre hvordan det gikk, selv om de hadde ansvar for andre familier den vakten. 

«Egentlig så er det jo på en måte babyen som er pasienten her, da. Mor og far er jo mer 

pårørende (…) men jeg vil si at jeg har opplevd veldig mye omsorg for meg, og det har vært 

veldig rørende», sa en mor. Andre trakk fram hvor godt det var å bli oppmuntret til å hvile, 

spise og drikke. En mor opplevde at en av pleierne ga henne uventet oppfølging da hun selv 

ble syk: «Det var en sånn person som du møter her på avdelingen som er veldig sånn, hjertet 

på det riktige stedet.» En far, som omtalte seg selv som «stor og sterk» i kontrast til det 

premature barnet og den nyopererte moren, opplevde det betydningsfullt at de ansatte lyttet og 

viste omsorg også for ham: «Innerst inne så hadde jeg sikkert behov for å uttrykke den 

opplevelsen eller følelsen jeg hadde», fortalte faren. Omsorg for barnet utover det forventede 

kunne også oppleves sterkt og betryggende. En mor sa at det «(…) virker som de lager seg litt 

bånd til dem, det er jo forståelig når man steller med de små, mater dem og alt sammen. Men 

at alle de sykepleierne tar så godt vare på ham. Det er veldig sterkt.»  
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Hvor mye emosjonell støtte man fikk kom an på hvor mye man uttrykte behov for, mente 

noen av foreldrene. Det opplevdes ikke bestandig godt å bli syntes synd på. En far opplevde 

trøst som noe litt hult, ettersom pleierne ikke virkelig kunne forstå hvordan det var å være 

dem, ifølge ham. Andre foreldre kunne oppleve småprat mer brysomt og invaderende, gjerne 

knyttet til dagsform, humør og tålmodighet. En mor opplevde det negativt at en pleier spurte 

om privatlivet hennes da hun forsøkte å amme: «Jeg sa ‘Det har ikke noe med jobben din å 

gjøre, du gjør din og jeg gjør min’ (…) De må lese mer tanker eller kroppsspråk. Hvis en 

mamma er drittlei, og du ser at hun ikke vil prate med noen, la henne være», sa en mor. 

Personkjemi og foreldrenes preferanser syntes å spille inn på hvordan omsorgen opplevdes. 

Noen foreldre satte pris på småprat, å holde en vennskapelig tone med de ansatte. «Det er ikke 

sånn at de nødvendigvis trenger å klappe deg på skuldra og gi deg en klem, men at de lissom 

bare er der og prater og er litt selskap faktisk også», sa en mor. En annen mor syntes rutinene 

ble mindre slitsomme hvis de småpratet: «At folk bare prater og er normale mennesker. Det 

synes jeg – fordi man blir jo litt ensom her, til tider.» En tredje mor påpekte at de ansatte blir 

hennes nærmeste sosiale nettverk: «Jeg sier litt sånn på tull at de blir liksom mine beste 

venner. Men de er veldig langt fra bestevenner likevel altså, de er jo på jobb, og jeg bor her.» 

Omsorg fordrer at personalet har tid til å vise den. Pleierne ble beskrevet som travle på vakt, 

og det betød ekstra mye for foreldrene de gangene noen tok seg ekstra tid. Det bidro til at 

foreldrene følte seg prioritert, sett og viktige. Mange erfarte at de måtte spørre om hjelp, men 

da fikk de til gjengjeld god hjelp. «Du kan jo rope, og så kommer de jo», som en far sa. Flere 

foreldre erfarte at pleierne ikke tok seg tid til å presentere seg i begynnelsen av vakten. Når 

foreldrene ikke visste hvem som hadde ansvaret for barnet, eller opplevde at pleierne ikke var 

på tilbudssiden, ble det mer utfordrende å spørre om hjelp. Både informasjon og veiledning 

ble oftest gitt spontant i situasjonen. Ønsket man mer enn et kort råd hadde pleierne ofte ikke 

tid til å gjøre det på sparket. Noen foreldre beskrev samtaler eller veiledning det var satt av tid 

til, og de opplevde det svært positivt. En av mødrene som hadde vært lengst ved avdelingen 

viste betydningen av at pleierne tok seg de ekstra minuttene når hun hadde behov for det:  

«Det å snakke med sykepleierne når de sitter ned, det har skjedd noen ganger. Jeg tror 

det er flere enn fem ganger, men mindre enn ti. At noen har satt seg ned på en stol. For 

å snakke med meg. Og det syns jeg er veldig deilig. Da føler jeg at de viser meg at de 

har tid, og at de har lyst. For det å stå og snakke når de står sånn – og jeg skjønner det 

at de har jo gjerne to, tre barn, spesielt den stuen jeg er på nå, så har man gjerne mange 
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barn (…) det var så viktig for meg, å føle at jeg ikke var i veien … at de hadde tid selv 

om … jeg følte at da var det greit for meg å snakke.» 

Legene ble omtalt som svært opptatte. En mor beskrev strategien de la seg til for å få noen ord 

med vakthavende: «Det har aldri vært når det passer oss. (…) de senere ukene har vi bare vært 

der fram til tolv, for da veit vi at legen er der. Sånn at vi er der tilfeldigvis når han er der (…)» 

4.2.3 Verdien av tilpasset omsorg: «De ser oss, mer individuelt, enn 

som en pakke» 

Pleiere som hadde et ekstra blikk for den enkelte families særegenhet var svært verdsatt. Noen 

foreldre ønsket å bli selvstendige så fort som mulig, mens andre uttrykte at de helst ville hatt 

med seg en sykepleier ved hjemreise som kunne bo i overetasjen. Noen beskrev seg som mer 

utadvendte, eller med en positiv grunnholdning, som gjorde det lettere å henvende seg om 

hjelp eller å fortolke intensjoner positivt. Noen fant det invaderende når pleierne kom for tett 

på. Et par som hadde barn fra før snakket om verdien i at deres eksisterende 

foreldrekompetanse ble fanget opp og respektert. 

«At de ikke gir for mye heller, at de ser at ‘det her klarer de’ (…) De følger jo ikke en 

standard mal, de ser oss som foreldre som har erfaring, som trenger litt hjelp. Og at det 

blir tilpassa. At det er ikke bare ‘Sånn skal du amme, sånn skal du bade, sånn skal du 

skifte bleie’. Du blir ikke overvåka, men de er i nærheten. Og har en framtoning som 

er forsiktig. (…) de ser oss, mer individuelt, enn som en pakke.» 

Disse foreldrene satte ord på noe som framstod viktig for alle foreldrene, nemlig å få 

individuelt tilpasset hjelp og støtte. Det kan forstås mer som en innstilling blant de ansatte enn 

en prosedyre, og flertallet av foreldrene beskriver at langt de fleste ansatte har denne 

innstillingen. Mange uttrykte et stort behov for å bli rommet, sett og møtt. I akuttfasen hadde 

foreldrene behov for trygghet. For noen varte overveldelsen lenger enn for andre. Noen ga 

uttrykk for å fremdeles være i den ved intervjutidspunktet, som var nærmere utskrivning. 

Foreldrenes beskrivelser av egen tilstand illustrerer hvorfor det å bli rommet var så viktig. 

Ord og uttrykk som gikk igjen var «utrygg», «redd for å være en byrde», «lei meg», 

«frustrert», «irritabel», «utilstrekkelig», «bekymret», «i veien», «overveldet», «følsom», 

«åpne sluser», «alt er kaotisk» og at «man tåler lite». Flere trakk fram betydningen av at de 

ansatte anerkjente disse følelsene og forholdt seg deretter, som denne moren: 
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«Jeg tror at det er viktig at man ikke bagatelliserer følelsene til foreldrene, sånn som 

jeg som har vært så lenge på sykehus, det beste ordet jeg har for å beskrive meg sjøl er 

jo frynsete. Altså hvis noen hadde dyttet meg i gangen så hadde jeg sikkert begynt å 

grine (…) da må jeg vite at de ivaretar [barnet] og meg. Det er jo et vanskelig 

utgangspunkt for sykepleierne å forholde seg til.» 

4.3 Betydningen av rammevilkår ved avdelingen 

Med rammevilkår menes fysiske forhold på sykehuset, hvordan personalet ble disponert på 

vakt, og at en intensivavdeling preges av uforutsigbare medisinske løp. Fysiske forhold påvirket i 

hvilken grad foreldrene fikk vært nær barnet sitt for å bli kjent og knytte bånd, og om de fikk 

trukket seg tilbake for privatliv og hvile. Sykepleiernes turnus og stor variasjon i personal-

gruppen påvirket hvordan foreldrene opplevde stabilitet. I tillegg ble det krevende å skape 

forutsigbarhet ettersom oppholdet var preget av uforutsigbarhet for både eget og andres barn.  

4.3.1 Fysiske rammer begrenser: «Du få’kke den samme nærheten» 

Avdelingen hadde ikke egne familierom, noe de fleste ønsket seg. Flere savnet muligheten til 

å ha sine eldre barn på sykehuset, slik at de slapp at en av foreldrene dro hjem hver kveld og 

natt. Mange mente avstanden mellom avdelingen der barna lå og foreldrenes rom i en annen 

etasje gjorde oppholdet mer krevende. Spesielt var avstanden utfordrende om mor ikke var 

frisk, og om natten da foreldrene var svært trøtte. En far oppsummerte det slik:  

«Når du ikke har han på rommet eller hjemme så blir det mer omstendelig å stå opp 

klokka tre om natta og å gå opp og ta et stell, og så er du ferdig med det kanskje 

klokka fire og så er neste stell klokka sju. Og da må du være der oppe halv sju ikke 

sant, så det det blir lissom vanskelig å få noe særlig god søvn på den måten. (…) 

hadde vært bedre å hatt ham på samme rom og hatt oppfølging på rommet, men alt i 

alt så får man jo stikke finger’n i jorda og si at man får et ganske bra tilbud allikevel.» 

Ettersom oppholdet for mange strakk seg over uker og måneder, ønsket de mulighet for 

privatliv og fred. Særlig i begynnelsen krevde barna mye oppfølging fra personalet, og ett 

foreldrepar beskrev hvor slitne de ble av å «ha de oppi ansiktet hele tiden» når for eksempel 

barnet lå på mors bryst og personalet måtte justere barnets pustemaske. Mye støy og alarmer 

fra egne og andre barns monitorer ga ønske om mulighet til å kunne trekke seg tilbake og 
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hente seg inn. Foreldrene snakket om at de ble tunge i hodet av å være på institusjon. At barna 

lå i felles avdelinger kunne også utfordre private grenser. Sykehuset anbefalte 

kenguruomsorg, det vil si tett hudkontakt mellom barna og foreldrene, og ikke alle var 

komfortable med å ta av klærne når andre mødre og fedre var til stede i samme rom.  

Plassering på avdelingen hadde også noe å si. Flere av de som var plassert innerst i stuene 

opplevde at de ikke ble sett av pleierne. For noen opplevdes det påtrengende å skulle rope ut 

for å få oppmerksomhet, og det kunne resultere i at man ikke fikk hjelp, som denne moren: 

«Jeg skulle egentlig bare ha hjelp til å legge’n inn i kuvøsen, og det klarte jeg ikke 

aleine. Jeg kom meg jo ikke opp etter å ha tatt keisersnittet. Jeg husker det var ei som 

gikk forbi til akuttrommet, og jeg prøvde liksom ‘Hallo?’, men hun var helt i sine egne 

tanker (…) til slutt kom det ei, ja det var en times tid jeg satt og venta på at det skulle 

komme noen. Nå satt ikke jeg og ropte etter hjelp, da, for det skal jo være rolig på 

rommet. Og da kom det ingen, da. Så jeg rakk ikke middagen.» 

Forventninger og tidlige erfaringer så ut til å være førende for innstillingen til sykehuset og 

oppfatningen av oppholdet. En far sammenliknet sykehuset med praksis i landet han kom fra. 

Der har mor og far begrenset besøkstid, og utover det er barnet alene på sykehuset sammen 

med pleierne. Han beskrev den norske praksisen med overnattingsmuligheter, mat og 

veiledning som en svært gledelig overraskelse. Et annet par var overført etter en måned ved et 

annet sykehus, og opplevde det som en skuffelse å gå fra pasienthotell over til rommene på 

dette sykehuset. Far beskrev rommene som «små fengselsceller og dårlige fellesdusjer som er 

svært dårlig vaska og ganske ekkelt egentlig.» Forløpene videre for disse to familiene virket 

nok så like objektivt sett, hva angår omfang av oppfølging og veiledning på sykehuset. 

Foreldrenes erfaringer ble imidlertid formidlet i et henholdsvis positivt og negativt lys. 

Når barnet nærmet seg utskrivelse, fikk de fleste foreldrene tilbud om å ha barnet på rommet 

hos seg noen netter før hjemreise for å øve seg på å være alene sammen. En far som hadde 

hatt barnet på rommet i tre dager beskrev mange scener med kontakt, samspill og mestring, og 

fortalte at «akkurat nå så klarer vi ikke å legge oss uten å si god natt til han.» Flere vektla det 

positive i å bli mer kjent med barnet før man skulle hjem, ettersom de ikke fikk den samme 

nærheten når barnet lå i avdelingen. Mor til et barn som fremdeles var på avdelingen fortalte 

at «han er jo vår, men så ligger’n jo på et annet rom hele tiden og det er jo ikke vi som har 

hovedansvaret for han», sier mor. Far fortsetter:  
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«Hadde du spurt oss hvis vi hadde hatt’n med på rommet, etter to dager så hadde vi 

sikkert fått et helt annet forhold til’n. For da kan vi lissom løfte’n opp og ut av 

ledninger. Men nå er de ledningene på, og de gjør at jeg føler at jeg har en baby som 

ligger i en boks som blir overvåka. Og det er jo det han er.»  

4.3.2 Pleierskifter utfordrer: «Det er nye personer hele tiden» 

Store utskiftninger i personalet som hadde ansvaret for deres familie, ble trukket fram som en 

betydelig kilde til utrygghet. Å ikke kjenne dem som skulle ta seg av barnet vanskeliggjorde 

tilliten til personalet. Flere ga eksempler på hva som kunne skje når det var for mange som 

hadde ansvar for barnet: Informasjon glapp, veiledningsrådene spriket, beslutninger ble tatt på 

tvers av noe man ble enig om med en annen pleier tidligere. En mor opplevde nettopp dette, 

da barna hennes brått ble flyttet over fra kuvøse til seng: 

«(…) hun hadde sagt veldig tydelig at hun syns de skulle vente til mandag. Og jeg 

stolte veldig på henne, fordi vi hadde hatt så mye med henne å gjøre. Og da syns jeg 

det var litt rart, at en annen som ikke hadde hatt med dem å gjøre – selvfølgelig som er 

veldig kompetent i jobben sin, så det va’kke det det gikk på – men hun hadde ikke hatt 

så mye med mine barn å gjøre. Hun bare bestemte der og da at ‘Nei, de kunne [ligge] i 

seng nå.’ Og jeg sa ikke noe, jeg følte meg inkompetent til å ha noen mening om det.» 

Flere nevnte at de ønsket å ha kontinuitet i teamet som fulgte dem opp, og undret seg over 

hvorfor det ikke lot seg gjøre å la samme sykepleier ha ansvar for samme barn de vaktene 

pleieren var på jobb. Kontinuitet ville bidra til at de selv fikk en bedre relasjon til de ansatte, 

og at de ansatte ble godt kjent med barnet deres og dets spesifikke behov. Begge deler kunne 

bidratt til økt trygghet. En mor beskrev det som utmattende med alle utskiftningene. «Man er 

så sliten når man er her fra før av, og så i tillegg til alt medisinsk, så er det nye personer hele 

tiden å forholde seg til. Det er egentlig det som er mest slitsomt.» En annen mor beskrev 

overgangen til en mindre intensiv stue på avdelingen slik:  

«Tror ikke vi har hatt den samme sykepleieren der nesten én gang. Så de kjenner jo 

verken oss eller barnet, da (…) For det er ofte de sykepleierne kommer og bare ‘Nå 

kjenner ikke jeg han, men ja, skal man liksom gjøre sånn?’ og så spør de på en måte 

oss hva de skal gjøre. Det er jo ikke vi som er fagpersonen her, det er jo dem.» 
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Spørsmål fra pleierne om hvordan foreldrene ønsket hjelp kunne virke positivt. En mor satte 

pris på pleiernes åpenhet: «‘Pleier dere å gjøre det selv, eller hvordan gjør dere det. Vil du at 

jeg skal vise deg?’ og da kan jo vi si ‘Jeg har gjort det før, men er litt utrygg, kan du vise det 

igjen’». Foreldre som opplevde større stabilitet i hvilke sykepleiere som hadde ansvar for 

barnet beskrev det som svært positivt, som denne moren: 

«Det var særlig en som var veldig mye med våre, og det syns jeg var kjempepositivt. 

(…) hun ønsket å ha de mye, og vi ble kjent med henne, ble trygg på henne, og ble 

trygg på de som passet barna våre. Siden det var litt sånn kontinuitet.» 

Noen fedre måtte mot sin vilje reise hjem hver natt i perioder, fordi det ikke var plass til dem 

på grunn av mange barn på avdelingen. Utvalget virket samstemte i å sette sine egne behov i 

perspektiv, og trakk fram at de mest alvorlig syke barna nødvendigvis måtte prioriteres. 

Mange foreldre unnskyldte pleierne med at de hadde for mye å gjøre, men det opplevdes 

likefullt utrygt for foreldrene, spesielt når det var flere barn med akutte behov samtidig. Flere 

påpekte den dårlige samvittigheten de kunne få om det var lav bemanning på nattestid, og de 

selv trengte å sove. En mor beskrev det som ekkelt og frustrerende. Hun var alene med 

omsorgen om nettene, ettersom far var hjemme med deres andre barn: 

«Man må jo sove litt og. Jeg kan’ke sitte og våke over de hele natta, jeg vet jo at folk 

passer på dem … men, en sjelden gang, så kan jeg ha blitt litt sånn ‘Åja, nå syns jeg 

hun hadde mye å gjøre – hun passer på mange barn’, fordi det er litt manko på folk, og 

det skjer jo at folk blir sjuke eller at det plutselig er flere barn enn de hadde forventet. 

Og det kan jeg syns er litt ekkelt (…) Jeg vet at de følger med, og jeg vet at de 

reagerer hvis det piper et sted, men man kan jo ikke dele seg opp.» 

4.4 Betydningen av veiledning og øvelse 

En positiv konsekvens av langtidsopphold på avdelingen var at foreldrene fikk mer veiledning 

i stell og omsorg. Ved starten av oppholdet visste foreldrene generelt mindre om prosedyrer 

og håndtering, samtidig var barna skjørere, og foreldrene beskrev at de var mer engstelige. Å 

bli kjent med medisinske prosedyrer og rutiner kunne bidra til å avdramatisere dem, virke 

betryggende og gi mestring. Det gjorde også foreldrene mindre avhengige av å vente på at 

pleierne hadde tid til dem. Å få ta del i omsorg for barnet gjorde foreldrene tryggere på å reise 

hjem, og de fleste foreldrene ga uttrykk for at de mestret mye ved intervjutidspunktet. Når 
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foreldrene ble inkludert ga det også bedre forutsetninger for å knytte bånd. Særlig fedrene 

trakk fram at de fikk mer tid til å bli kjent med barnet enn de ville gjort ved normale 

omstendigheter. 

4.4.1 Mestring skjer gradvis: «De små skrittene, under overvåkning, 

ga en følelse av at dette her kan man håndtere»  

Foreldrene fortalte at veiledning, både i stell og i lese barnas signaler, gjorde dem trygge og 

ga mestring – noe som igjen ga glede og kapasitet til å bli kjent med barnet. Foreldrene 

beskrev flest gode og noen mindre heldige veiledningsprosesser. Den foretrukne formen ble 

beskrevet som at pleierne først viste i handling og beskrev hva de gjorde, deretter fikk 

foreldrene prøve neste gang under oppsyn, så fikk de øve flere ganger mens pleierne var 

tilgjengelige, til de opplevde at de mestret. Bekreftelse og ros underveis var betryggende. At 

pleierne tilpasset veiledningen og tempoet på den gradvise overgangen ble sentralt, ettersom 

det var stor variasjon i hvor fort foreldrene ønsket å føle ansvar for barnet og ta over stell og 

pleie. Noen satte pris på pleiere som kastet dem uti oppgaver. Andre satte pris på å få ta den 

tiden de trenger, som denne faren: 

 «Det var en liten reise for meg og. I forhold til lille «Jonah». Han var så liten og skjør. 

Så det å bli kjent med ham, kunne ivareta ham uten at noen fulgte med – jeg vil jo 

nesten ha sånn veiledning for hvert skritt, jeg – og at man skulle bli veldig trygg, i 

rollen som far og omsorgsperson. Så der syns jeg det har vært veldig, folk har vært 

tilgjengelige, og så har de tatt seg god tid, de har svart, og de har veiledet godt, og 

kvaliteten på svarene har jo gjort at jeg på en måte har absorbert kunnskapen, slik at 

jeg har skjønt at ‘Jo, det henger jo sånn sammen’. Og utfoldet meg.»  

Veiledning spesifikt rettet mot å forstå og samhandle med barnet ble også betydningsfullt for 

mange. Pleierne ble beskrevet som varierende i hvor mye de forklarte, viste, inkluderte og 

hjalp foreldrene til å tolke barnets uttrykk. Noen foreldre mente sykepleierne hadde gjort en 

stor innsats for å påpeke hvordan barnet forholdt seg til dem, «’se hvordan han reagerer på 

stemmen din, ja, han ser på deg’ – de fikk meg til å føle at jeg var den viktige for ham», sa en 

far. Andre etterlyste mer av denne typen veiledning tidligere i oppholdet, for å kunne være 

sammen med barnet på en meningsfull måte så raskt som mulig. Ofte kjente foreldrene lite til 

andre signaler enn gråt før de kom til avdelingen, og mange fortalte om aha-opplevelser 

gjennom veiledningen. En mor var fascinert over hvor mye babyen kommuniserte: 
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 «At en sånn liten baby kan si så mye med sine grimaser og bevegelser. Jeg har to barn 

fra før, og et barnebarn i tillegg, har aldri tenkt på det sånn. Det er veldig interessant 

(…) De har fått tolket hva de vil, hva de ønsker, hvordan de føler seg, så jeg kan 

reagere litt før de begynner å komme inn i den røde sonen og skrike seg helt i hjel.» 

En annen mor påpekte at slik kunnskap er allment nyttig: «Alle de andre småsignalene som de 

gir egentlig lenge før de gråter, de tror jeg de fleste bare overser. Så det var veldig nyttig, 

faktisk har vi drevet med litt opplæring til våre nærmeste.» Far tilføyer: «Og det er jo veldig 

fine verktøy, det gjør at jeg som forelder føler meg trygg (…) mye tryggere til å ta ham med 

hjem og passe på ham.» 

Foreldre som hadde barn fra før satte særlig pris på veiledning i håndtering av premature, 

samt hvordan å støtte og roe dem. Flere foreldre framhevet hvordan de intuitive responsene 

deres måtte avlæres overfor de premature barna. Ett foreldrepar syntes særlig det var unaturlig 

å ikke stryke på barnet for å gi omsorg: «(…) jeg ble også litt sånn ‘Hm. Skal jeg lissom bare 

holde rundt? Hva er det?’ For det virker jo ikke særlig kjærlig da, i forhold til de begrepene 

man har fra før av», påpekte mor. 

Foreldrene beskrev også mindre nyttige prosesser. De gangene pleierne «bare gjorde det» 

uten å la foreldrene prøve seg ble negative erfaringer for de fleste. Gitt skiftordningen på 

sykehuset opplevde foreldrene mange ulike sykepleiere i løpet av en uke, med ulike måter å 

gjøre ting på. Særlig i begynnelsen av oppholdet kunne motstridende veiledning og praksis 

oppleves krevende, både fordi foreldrene var overveldet og fordi de hadde lite kunnskap selv 

ennå. «I noen ukers tid satt vi og gråt, ‘hva skal jeg gjøre med de mange rådene, tipsene og 

forslagene’ (…) noen ganger fikk vi sånn følelse av at vi måtte gjette sjøl», sa en mor. 

Utryggheten knyttet til ulik praksis minsket tilsynelatende utover i oppholdet for de fleste. Det 

så ut til at erfaring og stabilitet ga foreldrene trygghet til å velge selv hvilke råd de foretrakk, 

og hvem de ville ha råd av: «Vi merker sånn, hvem som har en god groove med oss. Som er 

litt sånn som vi liker å være, mot ham, og da vil vi heller ha tips av de», forteller en mor.  

Noen andre typer utfordringer meldte seg med erfaring og kunnskap. Når foreldrene hadde 

mer erfaring med hva som passet dem og barnet best, kunne det oppleves utfordrende at 

barnet ble behandlet på en annen måte. Foreldrene kunne også bli skeptiske dersom noen av 

de ansatte gjorde medisinske endringer som ikke stemte overens med informasjon foreldrene 

hadde fra tidligere. Det utfordret tilliten til de ansatte, som denne faren påpekte: «(…) nå har 
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vi vært her så lenge så vi stusser jo over det. Da tenker jeg bare hvor har dere lært – har dere 

ikke gått på samme skole, liksom?» 

4.4.2 Innleggelse gir muligheter: «Jeg har nok utvikla et nærere 

forhold til ham enn om han var født på tiden» 

«Det er så klart forferdelig å få et barn som har slike problemer. Man må være her i 

ukesvis, men samtidig, når det er det første barnet er det virkelig en god ting også å få 

den treningen vi har fått, for jeg vet ikke hvordan jeg ville ha håndtert – bare å få en 

fullbåren baby og dra hjem etter to dager og så prøve å finne ut av det. Jeg tror jeg 

ville ha vært «lost». Så det er på en måte en bra ting også, fordi [vi har] virkelig fått 

trening på alle områder med ham. Jeg satte virkelig pris på det. Følte jeg trengte det.» 

Disse ordene kom fra moren til et prematurt barn som var sykt. Hun satte ord på noe mange 

førstegangsfødende trakk fram som positivt ved oppholdet: Ved å være på avdelingen med 

barnet over tid, fikk de kunnskap og erfaring på mange områder, ikke kun medisinsk 

behandling og veiledning i stell av premature. Flere førstegangsfødende fortalte at de hadde 

lært alt de kunne om å ta seg av et barn i løpet av oppholdet. Anledningen til å konsentrere 

seg om barnet gjorde også at man kunne bli bedre kjent. «Vi har mer tid på å få blikkontakt, 

kose, lytte til hva kroppen sier. Det er ikke noen oppvask her», som en mor sa det. 

Flere fedre påpekte også hvordan deres forhold til barnet var påvirket av at de fikk 

pleiepenger og oppholdt seg på sykehuset i stor grad. «Jeg hadde jo involvert meg så mye 

som mulig uansett, om barnet hadde vært født på tiden, men nå har man jo bedre tid da, til å 

gjøre det i og med at jeg har vært sykmeldt i fem uker», sa en far. Både kyndig veiledning, 

«tips og forslag til å forstå signaler» som kommer underveis, og deltakelse og tilstedeværelse 

i seg selv har betydning for relasjonen. Som en far sier: 

«Det er jo noe med å være passiv på sidelinjen, og se og observere kontra det å på en 

måte, skifte bleie på’n, ta han på hendene og dulle litt med føttene hans. Når han ser på 

deg så får du en helt annen tilknytning. (…) Og vi har jo hatt muligheten til å gjøre det 

så jeg har nok hatt mer kontakt og utvikla et nærere forhold til ham tidligere enn det 

jeg hadde hatt om han var født på tiden. Men om det er på grunn av den veiledningen 

vi har fått, det vet jeg ikke.» 
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Noe av kontakten og tryggheten i foreldrerollen så ut til å komme med sykehuserfaringen og 

spesialkunnskap om premature barn, men foreldrene beskrev også det intuitive og prosesser 

som kan forstås som bonding. Flere fortalte om en tilknytning fra første stund, som en mor 

som sa at «det var lissom veldig sterke følelser med en gang, jo dette er babyen min og alt det, 

og det er jo naturlig, jeg er jo mammaen, og jeg har jo bært på’n». En far fortalte om et ønske 

om fri fra sykehustilværelsen, men han fikk ikke fri fra tanker om barnet. «Når vi er ute, så 

klarer vi ikke tenke på noe annet enn han. Det har vært sånn hele tia. Vi har til og med reist 

hjem en tur og overnatta. Og da ringte vi nesten hver halvannen time, bare for å sjekke 

hvordan det gikk med ham.» En annen far la vekt på at han forstod barnets signaler selv: 

«Det er jo en del ting som man ser etter hvert og lærer seg litt utfra bare [å] observere 

barnet. At de reagerer veldig på høye lyder og sånn. Det gjør de jo, du ser de skvetter 

til. Sånne ting som at de gjesper og viser at de er trøtte og sånn, da er det på tide å roe 

ned, bare la de være, hjelpe til å sovne og sånn. Så noe av det er jo litt intuitivt og.» 

Alle foreldrene var ikke kommet like langt i prosessen med å knytte seg og bli nær barnet ved 

intervjutidspunktet. Noen beskrev at de ikke var blitt ordentlig kjent med barnet enda, «han 

kjennes ikke ut som vår», sa et par som ikke hadde hatt barnet med seg på rommet sitt enda. 

Noen beskrev episoder der de ikke ble inkludert så mye i stell og omsorg som de ønsket, men 

de fleste opplevde at de ansatte hadde en konsensus rundt å fremme foreldrenes betydning 

gjennom både ord og handling. Dette ble verdifullt for foreldrene. En far beskrev hvordan det 

ble betydningsfullt at hans meninger ble tillagt verdi:  

«De var jo veldig klare på at det er jo dere som kjenner ungen best for dere er sammen 

me’n hele tiden. For jeg hadde noen spørsmål om ‘Kan jeg gjøre det eller det’, og da 

svarte de at ‘Jo det kan du, det må du på en måte tenke på selv for du kjenner ham 

bedre, ikke sant, eller best.’ Så jeg følte at som far, så ble jeg inkludert.»  

Det kunne se ut som om det var et samspill mellom erfaringer fra sykehuset, de ansattes 

holdning og foreldrenes indre prosesser, som alle hadde betydning for informantenes 

foreldrefølelse. «Jeg var jo på en måte connecta med han fra dag en. Men vi har fått mer, 

bedre kontakt med guttungen (…) sånn sett så har de vært med litt, en sånn liten push. Til å få 

litt bedre kontakt», nyanserte en far. 
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5 Diskusjon 

I denne studien har jeg søkt svar på hvordan oppholdet ved en nyfødtintensivavdeling i Norge 

anno 2018 erfares for foreldre til premature barn, og hva de opplever er til hjelp for trygghet 

og mestring i foreldrerollen. Mine informanter beskrev oppholdet som skremmende, 

overveldende, men også at de ble ivaretatt og at oppholdet var lærerikt. Nasjonale og 

internasjonale retningslinjer viser en intensjon om å tilrettelegge for et miljø som fremmer 

mestring og tilknytning. Et gjenstående spørsmål er hvordan vi kan lage systemer som 

fremmer disse målene. Det har vist seg krevende å implementere kunnskapsbaserte 

veiledningsprogram ved norske sykehus (Moss, 2010). Primæroppgaven ved en 

nyfødtintensivavdeling vil alltid være å redde liv. Det gjenspeiles i sykepleiernes utdanning, 

og i hvordan avdelinger er lagt opp, både fysisk og praktisk. Ansatte er også bundet av 

omgivelsenes begrensninger. Sykehusets lokaler og rutiner blir rammeverket de skal utøve sitt 

yrke innenfor, og som respondentenes opplevelser må sees i lys av. I diskusjonen vil jeg 

fokusere på hva som kan gjøres for å fremme mestring, trygghet og tilknytning innenfor det 

eksisterende rammeverket, men også berøre hva som kunne endres i rammeverket for å 

tilrettelegge for det ønskede miljøet.  

Gjennom min analyse framstod det fire viktige overordnede behov hos foreldrene, nemlig god 

og tydelig informasjon, fysiske og praktiske tilrettelegginger, å få øve seg i stell, omsorg og 

relasjonsdannelse under veiledning, og å ha gode hjelpere rundt seg som ser og møter deres 

behov.  

Foreldrenes erfaringer med hvorvidt behovene ble møtt varierte i stor grad. Begreper som å 

føle seg «sett» eller «oversett» gikk igjen som positive og negative variabler i fortellingene, 

og kan forstås som det å bli ivaretatt og få behovene sine dekket. I det følgende vil funnene 

settes i kontekst, belyses og drøftes gjennom tidligere presentert teori. Foreldrenes behov 

endret seg utover i oppholdet, det er en temporal dimensjon som kan belyses med både 

krisepsykologisk teori og sees i lys av Sterns «moderskapskonstellasjon». Informantene så ut 

til å være i en ulik tilstand av opplevd trygghet og mestring. Jeg vil her diskutere hvorvidt 

dette kan skyldes at de temporale prosessene ikke forløp likt for foreldrene. Foreldrene kan 

med andre ord se ut til å være i ulike faser av bearbeidingsprosesser og foreldreskapsdannelse. 
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5.1 Bearbeiding av krise 

Foreldrenes skildringer av egen tilstand, spesielt tidlig i oppholdet, kunne i stor grad minne 

om beskrivelser av sjokkreaksjoner. De brukte ord som «forvirrende», «uvisshet», 

«skummelt», «brutalt», «overveldet» og «mye å ta inn over seg». Ifølge Dyregrov og Regel 

(2012)kan presis og tydelig informasjon være en av faktorene som letter bearbeiding og kan 

forkorte kriseprosesser. Oppdatert informasjon om hva som har hendt, hva som vil skje videre 

og forventede reaksjoner er en del av god ivaretakelse ved kriser. Informasjon kan være 

angstdempende selv om nyhetene ikke er gode. At foreldrene etterspurte informasjon om 

rutiner og prosedyrer, barnets tilstand og prognoser, og en klar ansvarsfordeling, kan forstås i 

denne konteksten. At ulik praksis blant de ansatte virket stressende, likeså. Samtidig er det 

forståelig at informasjon og veiledning ikke festet seg når det ble gitt i sjokkfasen. 

Informasjon bør gjentas til faste tider, kanskje også gis skriftlig, eventuelt som oppslag, og 

man bør unngå antakelser. Dette kan bidra til å styrke følelsen av trygghet, som er sentralt i 

både tidlig fase og videre i forløpet (Hobfoll et al., 2007).  

Bearbeiding av kriser fasiliteres også av et varmt, emosjonelt klima, forståelse og støtte, samt 

mestringstro og tillit til omgivelsene (Dyregrov, 2018; Hobfoll et al., 2007). Foreldrene i mitt 

utvalg gir eksempler på hvor godt det var når de opplevde å bli ivaretatt, og beskrev ønsket 

om og gleden over «den gode hjelper». Behovene de meldte kan forstås som et ivaretagende, 

utviklingsstøttende miljø i deres utvikling av foreldreskapet – ikke ulikt det Winnicott kaller 

et «holdende miljø». Det å få ta del i omsorg for barnet, lære ferdigheter med gradvis mer 

ansvar, kan også forstås som utviklingsstøttende for foreldrene. På dette punktet er funnene i 

min studie i tråd med nasjonal og internasjonal forskning og standarder som beskriver 

hvordan individuelt tilpasset, familiefokusert omsorg kan fremme kunnskap og mestringstro i 

foreldrerollen samt redusere stress (Landsem, 2016; Lean et al., 2018; Moen et al., 2018). Når 

denne prosessen foregikk i individuelt foretrukket tempo, kunne det se ut til at foreldrene 

opplevde mer mestring og kunne hvile i tryggheten det ga å mestre – samt tryggheten i at 

støtten fantes tilgjengelig rundt dem. Mine funn løfter således fram betydningen av det 

temporale aspektet i den individuelle tilpasningen. 

Et viktig moment i å tilrettelegge for denne temporale tilpasningen er skreddersøm, som 

anbefalt i familiefokusert omsorg (Moen et al., 2018). Skreddersøm kan redusere stress, øke 

omsorgskompetanse og styrke foreldre-barn-bonding (Lean et al., 2018). Ifølge Dyregrov 



48 

 

(2018) påvirkes sjokkreaksjoner og varigheten av en sjokktilstand av variabler som 

personlighet og tidligere erfaringer. Hvor lenge sjokkfasen varer, vil ha betydning for 

informasjonsprosessering og emosjonell tilgjengelighet hos foreldrene, samt spille inn på 

behovene de har og kapasiteten til å være sensitiv for barnets subtile signaler. Kanskje kan de 

opplevde ulikhetene i mitt utvalg tyde på at noen befant seg i en forlenget sjokkfase mens 

andre kom tidligere ut av den. Studien har ikke i utgangspunktet hatt som formål å undersøke 

disse forholdene nærmere, så jeg kan ikke fastslå en slik sammenheng til tross for at den kan 

virke plausibel. Man må også stille seg åpen for at noen foreldre kan ha hatt uflaks, for 

eksempel med spesielt lav eller skiftende bemanning, eller ha opplevd hendelser som ga et 

negativt førsteinntrykk, noe som igjen ga mulighet for en negativ fortolkningsbias hos 

foreldrene. Ettersom mine data baserer seg på foreldrenes subjektive opplevelse, blir det 

utenfor oppgavens område å mene noe objektivt om hva som har foregått. 

Usikkerhet i foreldrerollen så ikke ut til å være spesifikt knyttet til om foreldrene hadde barn 

fra før, eller hvor prematurt barnet var. Foreldrene med de tidligst fødte barna beskrev mer 

usikkerhet rundt barnets tilstand, men hvor lenge foreldrene følte seg utrygge så ikke ut til å 

henge sammen med dette. En indirekte sammenheng kunne være der barnets tilstand tilsa at 

foreldrene ikke hadde vært like mye sammen med barnet, som igjen kunne påvirke trygghet i 

rollen. Uavhengig av om variasjonen i erfaringer tilskrives reell eller opplevd 

forskjellsbehandling, varierende personlige preferanser eller temporale prosesser, viser den 

tydelig hvordan skreddersøm vil være hensiktsmessig for å fremme familiens helse og barnets 

utvikling. Dette er i tråd med funn fra en større litteraturgjennomgang av Lean et al. (2018). 

Også Ding et al. (2019) finner at skreddersydd familiefokusert omsorg ser ut til å redusere 

angst, depresjon og stress, i tillegg til å fremme kunnskap, ferdigheter og ikke minst 

tilfredshet hos foreldrene.  

Et moment av betydning vil følgelig være å fremme bevisstheten blant de ansatte om at de 

pårørende befinner seg i krise. Det fordrer en psykologisk eller psykososial kompetanse i 

form av kriseforståelse, i tillegg til medisinsk kompetanse på premature barn. Oppgaven 

favner ikke de ansattes forståelse av pasientene og de pårørende, men i foreldrenes 

fortellinger rådet en oppfatning om at de fleste ansatte forholdt seg til og hadde god 

kompetanse på barnets tilstand og behov. Det kunne derimot se ut til at ikke alle viste en like 

stor bevissthet rundt foreldrenes tilstand og særlige behov, slik det ble formidlet av 

foreldrene. Westrup (2015) argumenterer for hvordan pleiere og leger må endre tankemåten 
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sin fra å være oppgaveorienterte medisinske eksperter til å også være relasjonelt orienterte, 

samtidig som han anerkjenner hvor utfordrende en slik endring kan være for den enkelte. 

Foreldrene i mitt utvalg understrekte hvor godt det var å møte pleiere som hadde denne 

innstillingen, men deres fortellinger tydet også på at den relasjonelle tilnærmingen ikke kom 

tilstrekkelig til uttrykk hos alle. Hvis dette er tilfellet, kunne man argumentere for at det er 

rom for kompetanseheving hos pleierne angående krisereaksjoner blant pårørende, deriblant 

bevissthet rundt informasjonsbearbeiding og emosjonelle støttebehov. I tillegg kan det være 

nyttig å vite at foreldrenes opplevelse av krise er mer subjektivt fundert enn knyttet til den 

faktiske grad av medisinske komplikasjon, som poengtert av Jørgensen (2015). En slik 

bevisstgjøring kunne eksempelvis inspireres av hva The National Child Traumatic Stress 

Network (NCTSN) har gjort i pediatriske enheter i USA. Pleierne har sin «ABC», en 

medisinsk huskeliste som står for Airway, Breathing og Circulation. NCTSN har skapt en 

«DEF», et tillegg til huskelisten som skal minne pleierne på å redusere stress (Distress), gi 

emosjonell støtte, (Emotional), og inkludere familien (Family), med enkle råd om hvordan å 

gjøre dette (The National Child Traumatic Stress Network, 2014). Prinsippene er innført for å 

gi optimal medisinsk omsorg, da traumatiske stressreaksjoner kan ha «alvorlige implikasjoner 

for medisinske utfall» (s.17). Denne huskelisten er utviklet for barn som har opplevd 

potensielt traumatiserende erfaringer, men ideen kunne nok overføres til 

nyfødtintensivavdelinger, både med tanke på at foreldrene beskriver behov for å bli inkludert 

og få støtte, og ettersom depresjon, angst og PTSD ikke er uvanlig blant foreldre til barn på en 

nyfødtintensivavdeling (Lean et al., 2018).  

Ettersom det er kjent at samtidig stress i øvrig livssituasjon vil kunne svekke mulighetene for 

bearbeidelse av krisehendelsen, kan man argumentere for å tilrettelegge for minst mulig 

stress. Avklart ansvar og lav terskel for å be om hjelp så ut til å redusere stress hos foreldrene. 

Foreldrene fortalte også om hvordan praktiske rammer kompliserte hvile og privatliv. Hvile 

vil kunne dempe stress gjennom at foreldrene får anledning til å hente seg inn. Det så også ut 

til at opplevd trygghet samvarierte med god bemanning. Betydningen av stabilitet i 

personalgruppen ble løftet fram av alle foreldrene. Om pleierne ikke kjente barnet og 

familien, ble foreldrene irriterte og utrygge, og det kan forstås som at de ikke opplevde å være 

tilstrekkelig «holdt». Samtidig oppstod det tvil rundt kompetansen: Selv om den medisinske 

kompetansen var god, kunne foreldrene tvile på om pleierens kompetanse på akkurat deres 

barn var god nok. Det er naturlig nok krevende å skape forutsigbarhet når 

nyfødtintensivavdelingen er preget av uforutsigbare medisinske løp. Et mål man kunne 



50 

 

etterstrebe ville være mest mulig forutsigbarhet under de rammevilkårene som eksisterer ved 

sykehuset, for å fasilitere bearbeidelse av krisen. Som eksempel å etterstrebe at pleierne i 

størst mulig grad har ansvar for de samme familiene hver gang de har vakt, og at 

ansvarsfordeling mellom pleiere og foreldre gjøres eksplisitt. Å endre rammevilkårene er et 

større, mer langsiktig mål som antakelig behøver politisk vilje og økonomisk innsats. 

5.2 Å fremme mestringstro i foreldrerollen 

Utvalget i denne studien bestod av foreldre til barn som var friske nok til at de snart skulle 

reise hjem, og det var ønskelig at de skulle ha en opplevelse av å mestre foreldrerollen. Ikke 

alle foreldrene ga uttrykk for å ha denne mestringstroen ved intervjutidspunktet. 

Helsedirektoratet anbefaler å gi foreldrene «nødvendig trygghet i omsorgsutøvelsen før 

utskrivelse fra sykehus og i tiden etterpå» (Markestad & Halvorsen, 2007, s. 35). Med en 

transaksjonell forståelse framheves viktigheten av å kunne gi de premature barna kontingent 

stimulering for å fremme god utvikling. Med den forståelsen kan man også argumentere for at 

«omsorgsutøvelsen» ikke kun omfatter stell av barnet, men også den emosjonelle omsorgen, 

kontakten og tilknytningen. Hvis dette innlemmes i forståelsen av hva som er nødvendig 

trygghet i omsorgsutøvelsen, gir det videre implikasjoner for at veiledning i samspill og 

kontakt med barnet er ett av elementene som det vil være nyttig å prioritere. 

Ser man foreldremestringstro gjennom Bandura og Adams’ modell (Bandura & Adams, 

1977), blir de viktige momentene at foreldrene opplever å ha ferdighetene som trengs for å 

være forelder til det premature barnet, at de kan bevitne andre som gir barnet omsorg, å bli 

støttet og oppmuntret av pleierne/nettverket, samt å få hjelp til å redusere angst og frykt. 

Disse momentene kan man finne igjen i kjernen av hva foreldrene beskrev som positive 

erfaringer med veiledning og øvelse, og i beskrivelsene av hvor godt det opplevdes å få 

informasjon og å ha den gode hjelper rundt seg. Det blir tydelig at «nødvendig trygghet» for 

foreldrene dreide seg om mestringstro. 

Tradisjonelt står mor og barn i fokus i studier av perinatalfasen. Bonding-begrepet defineres 

med utgangspunkt i mor og morsfølelsen (Bicking Kinsey & Hupcey, 2013), og Sterns begrep 

«moderskapskonstellasjonen» er også bygget rundt mors rolle og erfaringer (Stern, 1997). 

Utviklingspsykologien har beveget seg i retning av at både mor og mors eventuelle partner 

bidrar til barnets utvikling (Bruschweiler-Stern, 2013). Jeg har valgt å behandle data fra mor 
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og far likestilt i min studie. Begge har vært i krise, og begge har blitt foreldre. Mor har andre 

fysiske og hormonelle påkjenninger enn partneren, hvis kropp ikke var involvert i å bringe 

barnet til verden, men partneren behøver like fullt veiledning, støtte og anerkjennelse i sin nye 

rolle, som poengtert av Bruschweiler-Stern (2013). Dette ga også fedrene i mitt utvalg tydelig 

uttrykk for. De beskrev intense positive følelser rundt barnets fødsel, i tillegg til følelsen av 

utilstrekkelighet og tidvis lav mestringstro, i likhet med fedrene i en litteraturgjennomgang av 

Genesoni og Tallandini (2009). Stern (1997) påpeker også hvordan psykobiologiske faktorer i 

«moderskapskonstellasjonen» er underlagt sosiokulturelle vilkår, og i konteksten denne 

studien er utført i fremmes også fedrenes betydning for barnet. Dermed vil jeg snakke om 

«foreldrene» framfor «mor» når jeg videre tar for meg Sterns «moderskapskonstellasjon». 

Særlig to av Sterns temaer ble eksplisitte i foreldrenes fortellinger: Liv/vekst-temaet og 

støttematrisetemaet. Det kan skyldes fokuset i intervjuguiden. Spørsmålene ledet samtalen i 

retning av om foreldrene har opplevd sykehuset som den støtten de har behøvd for å føle seg 

trygge på å reise hjem. Dessuten ba vi foreldrene beskrive bakgrunnen for oppholdet, som 

ofte dreier seg om livstruende situasjoner. Liv/vekst-temaet så ut til å overlappe med 

sjokkfasen hos foreldrene, som er redegjort for i forrige avsnitt. De beskrev nødvendigheten 

av å ha tillit til at personalet er medisinsk kompetente, så de kunne overgis ansvaret for 

barnet, og de beskrev behov for informasjon om barnets tilstand og prognose for å våge å 

knytte seg til det. Stern (1997) poengterer betydningen av foreldrenes affektinntoning, det vil 

si en matching av barnets følelsestone eller vitalitetsaffekt. For å få til dette må foreldrene få 

være fysisk til stede sammen med barnet, men også i en emosjonell tilstand som tillater dem å 

tone seg inn. I tillegg behøver foreldrene spesifikk kunnskap om hvordan å forstå og 

respondere på premature barn. Det kan følgelig argumenteres for at både fysiske rammer for 

samvær, ivaretakelse av foreldrene, samt veiledning og informasjon om premature barn er noe 

sykehuset kan etterstrebe å tilrettelegge for, eventuelt med skriftlige tillegg som foreldrene 

kan orientere seg i og repetere ved behov og anledning. 

Støttematrisetemaet dreier seg både om noen som beskytter foreldrene så de kan fordype seg i 

barnet, og om opplæring i omsorgsrollen. Disse aspektene ble aktualisert gjennom foreldrenes 

fortellinger om omsorgen fra «den gode hjelper» og gjennom temaet «veiledning og øvelse». 

God veiledning så ut til å gi mestring, som igjen ga glede og kapasitet til å fordype seg i 

barnet, slik Stern beskriver (1997). Veiledning ble også beskrevet som en nødvendig hjelp til 

å skape positivt ladde transaksjoner, ved å avlære intuitive omsorgsresponser som ikke ga god 
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og kontingent stimulering for premature barn. Sett i lys av støttematrisetemaet kan det forstås 

som om personalet inngikk i foreldrenes støttende sosiale nettverk, og dermed hadde en viktig 

rolle i utvikling av foreldreskapet. Foreldrene beskrev et ønske om en som tok seg tid og brød 

seg genuint, som hadde kompetanse og delte den med foreldrene på en god måte, og som 

rommet de pårørende, så og møtte deres behov. Dessuten ble det viktig for foreldrene å bli 

satt i førersetet og få prøve selv – så sant ansvaret var temporalt tilpasset deres psykologiske 

utvikling, krisebearbeiding og personlige preferanser. Det fantes også noen unntak, der 

foreldre ønsket å bli latt i fred, eller fant det skremmende å få ansvar. Dette understreker 

betydningen av god dialog mellom de ansatte og foreldrene som redskap for å muliggjøre 

skreddersøm til den enkelte familie. En «god hjelper» innehar både kunnskap og ferdigheter 

som kan læres, og som kan være betydningsfullt i utdannelsen, eventuelt kurs og 

videreutdanning for sykepleiere på nyfødtintensivavdelingen. Foreldrene beskrev hvordan 

noen pleiere ga veiledning i samspill og barnas signaler. Dette kan ha sammenheng med at 

informantene har møtt pleiere som nylig har gjennomført en kompetanseheving med kurs i 

samspillsveiledning, men sammenhengen kan man ikke trekke slutninger om basert på 

utvalget og metoden denne studien benytter. I tillegg ble den genuine omsorgen tematisert. En 

del foreldre beskrev at mange av de ansatte hadde en omsorgsfull innstilling, der de holdt og 

støttet foreldrene i individuelt tilpasset grad.  

Foreldrene opplevde varierende grad av inkludering og følelsen av å være i veien og mindre 

betydningsfull for barnet når inkluderingen uteble. Avklarte roller og lav terskel for å be om 

hjelp så ut til å gjøre foreldrene tryggere. Behovet for avklarte roller kan forstås som del av 

støttematrisetemaet, men også som del av identitetsreorganiseringstemaet, ettersom foreldrene 

har behov for å danne seg en identitet som først og fremst foreldre til barnet sitt. Når ansvaret 

var uklart, påpekte flere mødre frykten for å være en dårlig mor, noe som kan sees i lys av 

mors sensitivitet for nettverkets holdninger (Bruschweiler-Stern, 2013). Betydningen av 

avklart ansvar viser seg også i studier. I en litteraturgjennomgang av Shields et al. (2006) 

viser det seg at både foreldrenes og de ansattes oppfatning av hva som var de respektives 

roller påvirket hvorvidt familiefokusert omsorg ble implementert på en god måte. At det fra 

sykehusets side tilrettelegges for en lav terskel for å be om hjelp, kan også sees i lys av 

støttematrisetemaet. Det kan tenkes at behovet dreier seg mer om et holdende miljø, å skape 

en følelse av at foreldrene ikke er til bry eller i veien, enn faktisk tidsbruk fra pleiernes side. Å 

vite at noen er der vil i seg selv være virksomt. Det aktuelle sykehuset tilbød også et 
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ambulerende team som kunne besøke foreldrene etter hjemreise, noe de fleste nevnte som et 

positivt tilbud som gjorde dem tryggere på å reise hjem. 

Det primære relasjonstemaet danner kontekst i foreldrenes fortellinger. Hvordan knytte bånd 

til en baby med ledninger som ligger i en kuvøse eller en plastseng under en varmelampe, 

hvordan våge å ta ansvaret for noe skjørt og verdifullt? Det kunne se ut til at foreldrene i 

utvalget ikke var kommet like langt i prosessen med å knytte seg og bli nær barnet. Noen 

beskrev at de ikke kjenner barnet enda, andre at de begynte å bli kjent, og atter andre at de 

kjente seg nært knyttet. Prosessen kunne tilsynelatende påvirkes av hvor mye tid de hadde fått 

sammen med barnet, for eksempel om de hadde hatt barnet med seg på rommet, eller hadde 

opplevd små øyeblikk av kontakt og samspill. Dette kan henge sammen med hvor langt barnet 

var kommet i sin utvikling, men også hvordan foreldreinvolvering ble vektlagt av de ansatte 

ved sykehuset. Foreldrene uttrykte i stor grad at pleierne fremmet foreldrenes betydning for 

barnet verbalt, noe som kan tenkes å spille positivt inn i prosessen. Å skape bedre fysiske og 

praktiske muligheter for relasjonsdannelse kan være neste viktige skritt på veien for å 

tilrettelegge for tilknytning og mestringstro. 

5.3 Implikasjoner 

Noen av behovene foreldrene i studien beskrev, er allerede nedfelt i forskrifter til 

spesialisthelsetjenesteloven. I Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (2000, §6) slår 

norske myndigheter fast at personalet plikter å avklare med foreldrene hvilke oppgaver 

foreldrene ønsker og kan utføre mens de er hos barnet, at foreldrene skal få fortløpende 

informasjon, avlastning etter behov og ha adgang til egnet oppholdsrom. I tillegg står det at 

barn fortrinnsvis skal tas hånd om av det samme personalet under oppholdet (§5). 

Merknadene til §5 påpeker at kontinuiteten i personalet er for barnets beste og at institusjonen 

må ta hensyn til dette ved oppsetting av turnus og fordeling av arbeid på posten. Merknadene 

til §6 understreker blant annet betydningen av nødvendigheten for å være alene og hvile for 

foreldrene i den belastende situasjonen, samt viktigheten for alle parter av at man enes om 

ansvarsfordeling. Foreldrene skal ikke tillegges medisinsk ansvar, og deres bidrag skal kun 

være et supplement til personalets innsats. Dette er forutsetninger som sykehuset plikter å 

forholde seg til, og som omfattes av begrepet «familiefokusert omsorg» (Moen et al., 2018). 
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Ut fra mange av foreldrenes beskrivelser kan det se ut som det fortsatt vil være 

betydningsfullt å jobbe i retning av å implementere familiefokusert omsorg. Det eksisterer 

gode, kunnskapsbaserte foreldreveiledningsprogram som ivaretar foreldrenes behov for 

trygghet og mestring (Als et al., 1986; Brazelton & Nugent, 2013; Kaaresen et al., 2006; 

Landsem et al., 2019). Ettersom det har vist seg vanskelig å implementere gode 

veiledningsprogram under de rammevilkårene som pleiere i norske sykehus opererer under 

(Moss, 2010; Ulvund, 2010), deriblant mangelen på familierom ved de fleste sykehus, kan det 

være en idé å i første omgang vurdere tiltak som krever mindre tid, penger og tilrettelegging. 

Enkelte grep kan kanskje innføres under eksisterende rammeverk. Å stille forberedt ved å ha 

lest seg opp på saken, og være på tilbudssiden ved å la foreldrene vite at de gjerne kan be om 

hjelp, oppleves tillitsvekkende. Det kan i så måte anbefales at pleierne gis tilstrekkelig tid til å 

skrive og også lese rapporter, spesielt om de ikke gis anledning til å følge samme barn. Det 

kan også være av betydning å fremme hvordan en rolig framtoning kan hjelpe foreldrene, i 

tillegg til å presentere seg og gi eksplisitt rom for å la foreldrene ta kontakt dersom de blir 

usikre. Dessuten kan pleierne oppmuntres til å grunngi prosedyrer de gjør og valg de tar der 

og da, for å redusere tvil og misfortolkninger hos foreldrene. Det vil også være fordelaktig å 

øke bevisstheten om at foreldrene er i krise, og at bearbeiding av krise ikke forløper i likt 

tempo for den enkelte, med de implikasjonene det medfører for blant annet emosjonell 

tilgjengelighet, sensitivitet og informasjonsbearbeiding. 

Betydningen av skreddersøm i klinisk praksis ble tydelig i studien. Det at foreldrenes 

erfaringer varierer i så stor grad, kan man anta vil kunne generaliseres til foreldre ved andre 

sykehus. De øvrige sentrale temaene understøttes av tidligere forskning, noe som gir grunn til 

å tro at funnene kan belyse behovene til prematurforeldre og foreldre til syke nyfødte på et 

mer generelt nivå, også syke fullbårne spedbarn.  

Kanskje kan enkelte aspekter fra veiledningsprogrammene innføres for å styrke 

aktørperspektivet og fremme trygghet og mestring. Beskrivelsen av «den gode hjelper» 

dekkes i stor grad av metodikken som ligger til grunn for NBO (Nugent et al., 2018), og 

prinsippene fra denne metoden kunne man forsøke å innføre innenfor eksisterende 

rammeverk, ettersom den krever mindre ressurser enn øvrige nevnte program. 

Kompetansehevingstiltaket som ble gjort ved dette sykehuset er under evaluering av RBUP, 

og resultatene av evalueringen vil kunne bli et nyttig innspill til hvorvidt en tilpasset NBO-

opplæring kan anbefales videre. Dersom også dette anses for krevende under eksisterende 



55 

 

rammevilkår, kunne man vurdere en enda enklere variant, som å utarbeide en huskeliste for 

emosjonell støtte og stressreduksjon.  

Avslutningsvis må det også løftes fram at mange foreldre i denne studien setter pris på mye av 

hva de ansatte de møtte ved nyfødtintensivavdelingen gjorde for å ivareta dem. De beskrives i 

stor grad som medisinsk kompetente, og til tross for det høye tempoet og en presset 

arbeidssituasjon, beskrives flere pleiere også som noen som gir det lille, viktige ekstra. 

Begrensninger for god omsorg tilskrives i noen grad individuelle forskjeller, og i stor grad 

rammene pleierne jobber innenfor. Mye av foreldrenes negative erfaringer er knyttet til 

fysiske rammer, struktur, prosedyrer og rutiner. Dette er faktorer hvis ansvar dels ligger hos 

avdelingsledere, men også sykehusledere. Ønsket om familierom innebærer så omfattende 

kostnader at det krever politisk vilje å endre. Gjennom studien fremmes argumenter for å i det 

minste vurdere slike endringer, likeledes å vurdere å utvikle retningslinjer for implementering 

av familiefokusert omsorg i sykehusene. I første omgang kan resultatene av denne studien 

forhåpentlig oppleves nyttig for de enkelte sykehus og helsearbeidere, som innspill til praksis 

som kan bidra til å forebygge senere psykiske utfordringer på individ- og systemnivå i 

familiene. 
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Vedlegg 1 

Informasjonsskriv med samtykkeskjema 

 



64 

 

 

 

 



65 

 

 

 



66 

 

Vedlegg 2 

Intervjuguide 

Id # _______ (kobles med spørreskjema) 

              Dato ______ 

 

Intervjuguide til foreldre – gjennomføres både før og etter NBO opplæring 

Takk for at dere kommer, kan jeg få spørre om dere har fått lest informasjonen og 

skrevet under på samtykket? vet dere litt om hvorfor dere er her? Har dere svart på 

spørreskjema? Hvis ikke så ordner vi med dette etter intervjuet.  

 

Introduksjon 

Jeg vil takke deg/dere for at du/dere aksepterte invitasjonen til å snakke med oss i dag. Jeg 

heter __________ og kommer fra RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse i 

Helse, Sør og Øst) som samarbeider med sykehuset for å utføre en kvalitetssikring av 

foreldreveiledningen her. Med foreldreveiledning så tenker vi på informasjon, veiledning og 

støtte som dere har fått her på avdelingen i løpet av oppholdet. Den ene avdelingen her heter 

voks og gro, og man tenker jo først og fremst på at det er babyen som vokser men dere har jo 

samtidig vokst som foreldre. Vi vil gjerne høre om dette og på hvilken måte personalet 

eventuelt har hjulpet dere i den prosessen. 

Målet med dette intervjuet er å få innsikt i hvordan dere som foreldre til (navn) har opplevd 

oppholdet på avdelingen, da spesielt hvordan dere har blitt inkludert i omsorg og pleie av 

(navn), og i hvilken grad deres behov for informasjon, veiledning og støtte er ivaretatt, hva 

dere har opplevd som nyttig og hva dere har savnet for at dere skal føle dere trygge i 

omsorgen for barnet/a.  

Det er ingen riktige eller gale svar - det er bare dine/deres egne opplevelser og erfaringer vi 

ønsker å belyse. 

All informasjon du/dere gir oss er fullstendig konfidensiell og behandles med den største 

varsomhet. Informasjonen vil kun brukes for å øke kunnskap og forståelse av hvordan 

foreldre opplever oppholdet på avdelingen, og hvordan vi kan gå videre for å styrke og 

forbedre foreldreveiledning. Kunnskap som publiseres vitenskapelig vil naturligvis være 

anonym. 

Intervjuet vil vare ca. en 1 time. Ingen svar vil oppfattes som korrekte eller gale.  Vi er 

opptatt av å høre både mor og fars opplevelser, så derfor er det viktig å få frem begges 

beskrivelser her. 

Vi er ikke ansatt ved sykehuset, så vi vet ikke hvordan det er å være her, og er genuint 

nysgjerrig på å høre hvordan det har vært for dere å være her. Derfor stiller vi en del 

spørsmål. 
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Husk å få ID nummer fra Beate!! 

Sett lydopptak på! 

Si slik at det kommer med på lydopptak: 

Dette er XXX som intervjuer #  (dato) _______ 

Hva heter babyen? 

Har dere barn fra før? 

 

 

1. Fortell litt om hvordan du/dere som foreldre har opplevd oppholdet på Avdeling nyfødt?  

For å komme i gang så hør litt om rammene for oppholdet på avdelingen for «lille Ida» (bruk barnets 

navn) (varighet av oppholdet og hvilke avdelinger har de vært på? Intensiv og Vokse og gro enheten 

(de har tre stuer, kalles av foreldrene ofte for giraff, kenguru og sommerfugl)? 

Fortell litt om bakgrunnen for at dere har vært her på avdelingen. Bakgrunnen for oppholdet: prematur 

fødsel, syk? Hvor mye prematur? Opplevd prematuritet tidligere? Har de kanskje flyttet hjem og er på 

kontroll, eller er de i ferd med å flytte ut og ta med seg barnet hjem for første gang?  

Dersom hjemmeintervju, hvor lenge har de vært hjemme? 

Dersom intervjuet er vanskelig for deltakere: Jeg skjønner at dette har vært en tøff tid. Målet er at 

avdelingen skal støtte dere i en tøff tid... Er det greit at vi fortsetter..? 

 

2. Hvordan har dere blitt inkludert i den daglige omsorgen og pleien av babyen (navn)? 

Hvordan har personalet bidratt til å gi deg en følelse av at du/dere er de viktigste personene for babyen 

(navn)? Var det en person, eller var det gjennomgående i avdelingen at de jobbet på denne måten? Kan 

dere si noe mer om det? På hvilken måte har dere/har dere ikke? Har jeg skjønt det riktig… Hva tenker 

du nå når jeg bringer opp dette temaet? Jeg hører at du mamma sier at … hva med deg pappa?  

Få dem til å tenke tilbake og isolere avdelingene, hvordan opplevde de hver avdeling?? 

 

3.  Er det noe du/dere har savnet, eller skulle hatt mer av?  
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4. Helt konkret, hva har dere satt pris på ved foreldreveiledningen ved avdelingen? 

Hvordan fikk du støtte til å gi omsorg for barnet ditt? 

– støtten, omsorg, veiledning. Den ene avdelingen her heter voks og gro, man tenker jo på at det er 

babyen som vokser men samtidig så har jo dere vokst som foreldre. Hvordan har dere vokst inn i 

foreldrerollen? På hvilken hjelp har personalet hjulpet dere inn i den prosessen?  

Hvis dere ikke husker noe, kan dere likevel huske en gang at dere opplevde noe som nyttig? 

 

5. Var det situasjoner hvor dere følte dere utrygge, hva gjorde dere da? Hva gjorde 

personalet?  

Stell, mating, sonde, trøst og trygging. Hvordan var overgang fra å ikke kunne dette, til å begynne å 

mestre? 

...det er jeg nysgjerrig på, kan du/dere si noe mer om det? Husker dere noen konkrete eksempler? 

Pappas posisjon, hvilken rolle har du hatt?  

 

6. Helt konkret, hva har du likt minst? Hva var utfordrende? Hvordan var overgangen fra 

intensivavdeling til vokse og gro, forberedelse til utskriving (evt. NAT – nyfødt ambulerende 

team) 

 

7. Hvordan omtaler du oppholdet her til venner og familie? Hva trekker dere fram? 

 

8. Har foreldreveiledningen her gjort at dere føler dere trygge på å ta med (babyens navn) 

hjem? I så fall, på hvilken måte? Hvis ikke, hva tror dere kunne bidratt til å gi en følelse av 

trygghet nå når dere skal hjem. Hva er grepene som har blitt gjort for at dere skal føre dere trygge? 

Ivaretatt som voksen person: Målsetting ved oppholdet var å gjøre barnet friskt, OG gjøre 

foreldre trygge på å reise hjem. Hvordan har denne prosessen vært? 

Hvis man nå skulle bygge opp en helt ny avdeling, hva burde videreføres av det dere har 

opplevd/erfart? Hva ville dere hatt mer av? Hva kan vi bygge videre på? 

 

9. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til de ansatte her? (særlig de som har fulgt dere opp) 

 

10. Har foreldreveiledningen ved avdelingen formet/påvirket forholdet mellom deg og babyen 

din? 


