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ABSTRAKT 

Titel: En omvälvande erfarenhet för föräldrar- en litteraturstudie om att få ett för 

tidigt fött barn. 

Bakgrund: Cirka 5 % av alla barn som föds årligen i Sverige är för tidigt födda. Flera 

studiers resultat visar att det är påfrestande för föräldrar till för tidigt födda barn att 

vistas på en neonatalavdelning. Trots att detta ämne är väl beforskat visar nutida 

studier att det finns delar i omvårdnaden som kan förbättras. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars erfarenheter av tiden 

på en neonatalavdelning med deras förtidigt födda eller lågviktiga barn. 

Metod: En litteraturstudie genomförd med tolv artiklar med kvalitativt resultat. 

Resultat: Tre huvudkategorier och sex underkategorier identifierades. 

Huvudkategorierna innefattar: att få vara nära sitt barn, föräldrars behov av 

information, kommunikation och stöd och föräldrars erfarenhet av miljön på 

neonatalavdelningar. 

Konklusion: Sjuksköterskor har stor inverkan på hur föräldrar upplever tiden på 

neonatalavdelningen. En viktig uppgift för dem är att involvera föräldrar i vården och 

se dem som en del av deras barns vårdteam. Inte enbart för föräldrars skull utan även 

för barnens välmående. 

 

Nyckelord: Föräldrar, neonatalavdelning, erfarenheter, prematur. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Title: A transformative experience for parents- a literature study about having a 

prematurely born infant. 

Background: Approximately 5 % out of all children born annually in Sweden are 

born prematurely. Several studies' results show that it is stressful for parents of 

premature infants to stay at a neonatal unit. Although this topic is well researched, 

recent studies show that there are parts of the care that could be improved. 

Aim: The aim of this study was to describe parents' experiences of the time spent at a 

neonatal unit with their premature or low birth weight infants. 

Methods: A literature study was conducted from twelve articles with a qualitative 

result. 

Results: Three main categories and six subcategories were identified. The main 

categories included: being allowed to be close to ones child, parents need of 

information, communication and support and parents experience of the enviorment 

at the neonatal unit.  

Conclusion: Nurses have a major impact on how parents perceive their time at the 

neonatal ward. An important task for them is to involve parents in the care and to see 

them as part of their child's healthcare team. Not only for the parents sake but also 

for the infant's well-being. 

 

Keywords: Parents, NICU, experiences, premature. 
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BAKGRUND 

En fullgången graviditet anses vara en graviditet som varar i 40 veckor efter sista 

menstruationsdagen. Definitionen av att födas för tidigt innebär att barnet föds före 

den 37:e graviditetsveckan eller att det väger under 2500 gram. Detta kallas även att 

barnet är fött prematurt. För att kategorisera hur för tidigt fött ett barn är, delas 

barnen in i tre olika grupper utifrån mognadsvecka. Ett extremt prematurt barn 

definieras som ett barn fött före vecka 28+0. Barn födda i graviditetsvecka 28+0 - 

31+6 anses däremot vara mycket prematurt, barn som föds före vecka 32+0 - 37+0 

betraktas som prematur. Cirka 11 % av alla födslar i Världen uppfyller något av 

ovanstående kriterier. Globalt sett är siffran högst i låginkomstländer där 11,8 % av 

barnen föds för tidigt, motsvarande siffra i höginkomstländer är 9,3 %. I delar av 

norra Europa återfinns den lägsta siffran på cirka 5 %. Överlevnadsstatistiken för 

barn födda före vecka 28 i höginkomstländer är 90 %, i låginkomstländer är 

överlevnadsstatistiken endast 10 % (Blencowe, Cousens, Oestergaard, Chou, Moller, 

Narwal, Adlerl, Garcia, Rohde, Say & Lawn, 2012). 

 

Prognosen för barn som föds för tidigt i Sverige har förbättrats avsevärt. I Sverige var 

under 1990-1992 överlevnadsprognosen för barn födda vecka 22 enbart 1 %, år 2004-

2007 var siffran 9,8 %. Motsvarande siffra för barn födda vecka 26 var år 1990-1992 

70 % jämfört med år 2004-2007 då hela 85 % av barnen överlevde (Fellman, 

Hellstrom-Westas, Norman, Westgren, Kallen, Lagercrantz, Marsál, Serenius & 

Wennergren, 2009). 

 

Det finns ett flertal bakomliggande orsaker till en för tidig förlossning och dessa 

orsaker brukar delas in i faktorer hos kvinnan, omgivningen och fostret. Faktorer hos 

kvinnan kan vara missbildningar i livmodern, flerbörd, prostaglandinpåverkan, 

svaghet i livmoderhalsen eller otillräcklig funktion i moderkakan. Sjukdomar som 

infektioner, högt blodtryck, njursjukdom eller diabetes kan också vara orsaker. 

Omgivningsfaktorer såsom psykosociala och socioekonomiska kan också vara en 

bidragande faktorer. Hos fostret kan tillväxthämning vara av ärftlig orsak eller till 

följd av otillräcklig funktion i moderkakan. Sjukdom hos fostret kan även vara ett 

bakomliggande skäl till för tidig födsel (Fellman & Norman, 2015, s. 97-105). 
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Enligt Lagercrantz (2015, s. 17-18) är idag den perinatala dödligheten i Sverige bland 

de lägsta i världen. Denna förbättrade överlevnadsprognos beror till stor del på 

infrastrukturutvecklingen under 1900-talet första hälft, detta då bland annat 

mödravårds- och barnavårdscentraler infördes. Antal hemförlossningar minskades 

även under denna tid, detta kan förklaras med införandet av barnkliniker vid de flesta 

lasarett. Redan under denna period resulterade införandet av syrgas till minskat antal 

apnéer hos prematurer.  Under 1900-talets senare hälft skedde en rad betydelsefulla 

teknikutvecklingar. Det visade sig att avkylning hade en skyddande effekt mot 

hjärnskador hos barn som saknade puls vid födsel. Likaså visade sig upptäckten av 

läkemedel för att påskynda lungutvecklingen, den första respiratorn anpassad till 

nyfödda samt kuvösen bidra till förbättrad överlevnadsprognos hos för tidigt födda 

barn (Lagercrantz, 2015, s. 17-18). 

 

Omvårdnadsbehov/problem 

Lundqvist och Kleberg (2015, s. s.314-321) beskriver i sin bok hur omställningen till 

ett liv utanför mammans kropp innan graviditeten är fullgången innebär stora 

påfrestningar för det prematura barnet. Beroende på barnets mognadsnivå kan det ta 

dagar till flera veckor för barnet att anpassa sig till ett liv utanför livmodern. Då 

barnet är oförmöget att fysiskt klara sig själv behöver de flesta barn hjälp på en 

intensivvårdsavdelning för prematura barn. Här får barn hjälp med att klara av 

andning, nutrition, temperaturreglering och vätskebalansen. Då barnet föds för tidigt 

är lungorna ofta inte färdigutvecklade därför kan andningsstöd i form av respirator 

eller CPAP behövas. Vid dessa behandlingar finns risk för kronisk lungsjukdom vilket 

kan medföra långvariga andningsproblem i form av ökat syrgasbehov och 

lungförändringar.  Hos lungsjuka barn kan duktus, förbindelsen mellan lungartären 

och aorta, som normalt sluter sig vid förlossning åter öppna sig. Detta kan medföra 

apnéer och hjärtpåverkan. Andningsuppehåll i kombination med pulsnedgångar kan 

ses som följd av att andningscentra i hjärnan ej är färdigutvecklat. Därför har dessa 

barn saturations- och hjärtfrekvensövervakning. Då mag- och tarmkanalen inte är 

färdigutvecklad får barnen en ventrikelsond för att tillgodose näringsbehovet fram 

tills dess att barnets sug- och sväljförmåga utvecklats. Barn som föds för tidigt har 

ofta svårigheter att hålla värmen och förlorar rikliga mängder vätska genom huden. 

Därför används kuvös och värmemadrass, tills dess att barnet utvecklat denna 

förmåga (Lundqvist & Kleberg, 2015, s. 314-321). Det fysiska tillstånd hos de  
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prematura barnen som beskrivs ovan påverkar föräldrars roll och upplevelser (Tran, 

Medhurst & O´Connell 2009).  

 

Tidigare forskning 

Tran, et al. (2009) tar upp hur föräldrar beskriver att lyckan och förväntningarna 

som funnits under graviditeten snabbt byts ut mot ångest och oro, då graviditeten 

helt plötsligt avslutas för tidigt och den nya familjemedlemmen kommer tidigare än 

beräknat. Den närmsta tiden efter förlossningen blir inte som planerat. Helt plötsligt 

befinner sig föräldrar i en främmande miljö fylld av medicinsk och teknisk 

utrustning. Det lilla barnet kräver medicinsk behandling på en 

intensivvårdsavdelning fylld med okända människor (Tran, et al., 2009). Enligt 

föräldrar i en studie genomförd av Fegran och Helseth (2009) var att komma in på en 

neonatalavdelning som att komma in i en annan värld, avskild från övriga sjukhuset 

och världen utanför. Det är här sjuksköterskors professionella värld och föräldrars 

nya temporära värld möts. Vidare beskriver Fegran och Helseth (2009) hur dessa 

världar ibland kan krocka då behoven ser olika ut. I denna miljö måste föräldrar och 

sjuksköterskor spendera veckor till månader tillsammans och jobba ihop som ett 

team för att vårda det prematura barnet. Sjuksköterskor och föräldrar tvingas vara 

nära varandra både emotionellt och fysiskt. Trots att denna närhet kan vara önskvärd 

kan den även uppfattas som avslöjande av båda parter. Inte nog med denna 

främmande miljö, föräldrar måste även hantera tankar om att deras barn är 

annorlunda, föräldrarollen är annorlunda och omvårdnaden är annorlunda än vad de 

hade förväntat sig och förberett sig på (Fegran & Helseth, 2009). Under denna svåra 

period har sjuksköterskor en viktig roll i att stötta föräldrar som är i behov av både 

emotionellt stöd, information, uppmuntran och teknisk undervisning (Tran, et al., 

2009). Omhändertagandet av föräldrar är en viktig del i sjuksköterskors roll och en 

utav de mest utmanande. Det kan upplevas som smärtsamt för sjuksköterskor om de 

inte lyckas med detta på ett bra sätt (Fegran & Helseth, 2009). Sociala och 

medicinska faktorer kan ha en negativ inverkan på familjer under de första tre 

månaderna efter födseln. Några av dessa kan vara om familjen har andra barn 

hemma, moderns uppfattning om bristfälliga familjeresurser, tidig födelsevecka och 

kroniska sjukdomar hos barnet som kräver syrgasbehandling (Balakrishnan, 

Stephens, Burke, Yatchmink, Alksninis, Trucker, Cavanaugh, Collins & Vohr, 2011). I 

en studie framkom det att mammor till för tidigt födda barn upplevde känslor som 
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sorg, skuld, besvikelse och frustration då de insåg hur sköra deras barn var (Davim, 

Enders & da Silva, 2010). 

 

Motivering/syfte 

Ovanstående studiers resultat visar att det är påfrestande för föräldrar till för tidigt 

födda barn att vistas i vårdmiljöer. Trots att detta ämne är väl beforskat visar nutida 

studier att det finns delar i omvårdnaden som kan förbättras (Tran, et al., 2009). För 

att skapa bättre erfarenheter hos föräldrar som vistas på en neonatalavdelning anser 

vi att detta är ett ämne som det behöver forskas mer inom. Speciellt då det berör 

tusentals föräldrar årligen (Edwinson Månsson & Enskär, 2008, s. 125-126). Det är 

därför av stor betydelse att öka insikt och förståelse hos sjuksköterskan för föräldrars 

erfarenhet av att vistats på en neonatalavdelning. Denna insikt och förståelse kan 

leda till bättre bemötande av föräldrar till för tidigt födda barn från sjuksköterskor, 

vilket kan förbättra föräldrars erfarenheter av vården på en neonatalavdelning. Vårt 

syfte med denna litteraturstudie är att beskriva föräldrars erfarenheter av tiden på en 

neonatalavdelning med deras för tidigt födda eller lågviktiga barn.  

 

METOD 

Detta är en litteraturstudie baserad på kvalitativa studier som har genomförts utifrån 

de riktlinjer som beskrivs hos Friberg (2012, s. 140-141). 

 

Sökmetoder 

De databaser som använts för att finna forskningsartiklar som besvarar vårt syfte 

med litteraturstudien, är CINAHL och PubMed. Sökorden som använts är parent, 

preterm, infant, experience, perception, intensive care unit och qualitative reseach. 

För att avgränsa vår sökning användes booleska sökoperatören AND (Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 64-71). Forsberg och Wengström (2016, s. 104-105) menar att 

forskning är en färskvara, därav inkluderades artiklar publicerade år 2006-2016 i 

vårt urval. Särskilt då prognosen för prematurt födda ständigt förbättras enligt 

Fellman och Norman (2015, s. 104). För att försäkra oss om att artiklarna var 

granskade av en sakkunnig inom ämnet var ett av kriterierna att de var publicerade i 

vetenskapligt granskade tidskrifter. För att kunna ta del av maximalt antal artiklar 

inom ämnet, söktes artiklar skrivna på engelska.  



5 
 

 

Urval 

Inklusionskriterierna var att alla artiklar som valdes ut var huvudsakligen kvalitativa 

studier. En studie (Sweet & Mannix, 2012) hade dock både kvantitativt och kvalitativt 

resultat, i detta fall har vi endast använt oss av det kvalitativa resultatet. Likaså har vi 

vid en studie (Flacking & Dykes, 2013) innehållande observations- och intervjudata, 

endast använt oss av resultat från intervjuerna. Inga avgränsningar gällande vilket 

land studierna är genomförda i har gjorts. Studiedeltagarna i de artiklar som valdes 

ut, var en eller flera föräldrar till barn födda före graviditetsvecka 37 eller med en 

födelsevikt under 2500 gram. Föräldrar till barn som vårdats på 

neonatalavdelningarna i studierna, skall ha vistats på avdelningen. 

Exlusionskriterierna var studier innehållandes barn som vårdats på 

neonatalavdelning av annan orsak än ovanstående nämnda, samt studier där 

föräldrar till prematura barn inte vistats på avdelningen. 

 

Tillsammans har vi valt ut artiklar som varit intressanta utifrån rubrik, sedan gjordes 

ett urval efter att ha läst abstraktet och ytterligare ett urval gjordes efter att ha läst 

artiklarna i sin helhet (se bilaga 1, tabell 1 och bilaga 2, tabell 2). Sedan systematiskt 

granskades de studier som valts ut och en kvalitetsbedömning gjordes av dessa. 

Första steget blev att bedöma studiernas relevans för vår valda fråga. Vidare 

granskades hur väl de valda inklusionskriterierna överensstämde med våra kriterier. 

De utvalda studierna kvalitetsgranskades med hjälp av utvald bedömningsmall från 

SBU (2014a) (Bilaga 3). Bedömningsmallen innehöll tjugoen frågor. För att tolka 

svaren från bedömningsmallen har vi själva gjort ett graderingssystem då de inte 

fanns att tillgå, det högsta omdömet är 100 % och det lägsta 0 %. Låg evidens 

motsvarade <50 %, medelhög 50-75 % och hög >75 %. Efter att ha granskat artiklarna 

med hjälp av denna modell erhöll varje artikel en evidensgradering. De studier som 

bedömdes ha låg evidensstyrka uteslöts då de inte ansågs ha tillräckligt vetenskapligt 

underlag. Studier med medelhög och hög gradering inkluderades (SBU, 2014b).  

 

Analys 

Friberg (2012, s. 140-141) beskriver tre steg i analysprocessen för att göra en 

litteraturöversikt, det är dessa vi utgått från. I det första steget lästes de tolv utvalda 

artiklarna enskilt igenom ett flertal gånger, detta för att få en samlad bild av 
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artiklarnas innehåll och sammanhang. I nästa steg identifierades likheter och 

skillnader med fokus på artiklarnas resultat, men likaså metod, analys och syfte. I den 

här delen av processen sammanställdes även en översiktstabell (bilaga 4). Slutligen 

gjordes en sammanställning av artiklarnas innehåll. Innehållet analyserades och 

presenterades under ett antal kategorier i en tabell (se bilaga 5, tabell 3), detta 

gjordes gemensamt. Artiklarnas resultat delades in i specifika underkategorier som 

sedan samlades i övergripande kategorier. Efter denna process har vi tillsammans 

utifrån det resultat som presenterats, reflekterat över och beskrivit dess betydelse för 

omvårdnad, specifikt med tanke på grundutbildade sjuksköterskor som läsare 

(Friberg, 2012, s. 138-142).  Under denna process har även inspiration inhämtats från 

Graneheim och Lundman (2012, s. 187-188) som beskriver olika tillvägagångssätt vid 

analys av texter.  

 

Forskningsetik 

Det första vi som författare gjorde var att reflektera över det valda ämnets relevans. 

Detta för att försäkra oss om att det valda ämnet hade relevans på individ- eller 

gruppnivå alternativt för en profession. Frågor som om och hur resultatet kunde 

komma till nytta, samt för vilka resultatet är användbart, ställdes tidigt i processen. 

Eftersom båda författare till denna litteraturstudie har förkunskaper inom ämnet då 

vi båda arbetet på en neonatalavdelning, har vi varit medvetna om att detta kan 

påverka studien. Genom att arbetet planerats och utförts systematiskt och metodiskt 

har detta undvikits. För att öka den vetenskapliga kvalitén på vår studie och försäkra 

oss om att de artiklar som valdes ut uppfyllde etiska kriterier, fanns nedanstående 

resonemang i åtanke (CODEX 2016; Kjellström, 2012, s. 76-78). Enbart studier där 

studiedeltagarna gett sitt informerade samtycke och hade rätt att dra sig ur studien 

när som helst utan att ange orsak har använts för att öka studiens etiska korrekthet. 

Likaså var ett krav att om forskarna misstänkte att det fanns risk för negativ påverkan 

för någon eller flera studiedeltagare, skulle de avsluta dennes medverkan i studien. 

Detta innefattade både fysisk och psykisk skada (CODEX, 2016). Det var även viktigt 

att forskarna i de valda studierna värnade om deltagarnas integritet vid hantering av 

konfidentiella uppgifter utlämnade av forskningsdeltagare (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 78). I artiklarna framgick noggranna etiska överväganden alternativt att de hade 

tillstånd av en etisk kommitté. Studiens resultat har även diskuterats med andra 

studenter och handledare, detta för att öka trovärdigheten.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av sex underkategorier och tre huvudkategorier som 

framkom under analysen, se bilaga 5, tabell 3.  

 

Bilaga 5. Tabell 3. Sammanställning av kategorier. 

UNDERKATEGORI HUVUDKATEGORI 

Att känna sig inkluderad och 
exkluderad i vården 

 
Amning/känguruvård 

Att få vara nära sitt barn 

Information, kommunikation och stöd 

från personal 
 

Stöd och omtanke från anhöriga och 
andra föräldrar 
 

Föräldrars behov av information, 

kommunikation och stöd 

En främmande och skrämmande miljö 
 

Föräldrars erfarenhet av avskildhet 
kontra isolering samt sovmiljö 

Föräldrars erfarenhet av miljön på 
neonatalavdelningar 

 

Att få vara nära sitt barn 

I denna huvudkategori har vi belyst föräldrars erfarenhet av att få vara nära sitt barn. 

Huvudkategori består av två underkategorier; att känna sig inkluderad och 

exkluderad i vården samt amning/känguruvård. 

 

Att känna sig inkluderad och exkluderad i vården 

I artiklarna (Russell, Sawyer, Rabe, Abbott, Gyte, Duley & Ayers, 2014; Stacey, 

Osborn, & Salkovskis, 2015) beskrivs det hur det för många föräldrar var viktigt att 

känna sig involverad i vården av deras barn. Det var viktigt för dem att få hjälpa till 

med daglig omvårdnad som att tvätta barnen, byta blöja men även att kunna hålla i 

och röra vid barnen (Russell, et al., 2014). För att känna sig trygga nog att ta sig an 

detta uppskattades stöttning och vägledning i de olika momenten (Sweet & Mannix, 

2012, Watson, 2011, Russell et al., 2014, Stacey et al., 2015.). I två artiklar 

(Guillaume, Michelin, Amrani, Bernier, Durrmeyer, Lescure, Bony, Danan, Baud, 

Jarreau, Zena-Glaieb & Caeymaex, 2013; Russell, et al., 2014) togs det upp hur 

föräldrar uppskattade då personal förmedlade en känsla av att de alltid var välkomna 
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att spendera tid med sina barn oavsett tid på dygnet. Detta hjälpte till att underlätta 

anknytningen till deras barn och minskade känslan av att inte kunna ta hand om dem 

(Guillaume, et al. 2013; Russell, et al., 2014). Allt eftersom tiden gick och barnen blev 

friskare så kunde föräldrar börja ta mer ansvar. Från att ha varit omgiven av personal 

dygnet runt, fick föräldrar så småningom ett eget rum i anslutning till avdelningen, 

där de själva ansvarade för omvårdnaden. Detta var ett stort steg för föräldrar och det 

gav dem en känsla av frihet (Edéll-Gustafsson, et al., 2015). 

  

I andra artiklar delade föräldrar med sig av erfarenheter där sjuksköterskor använt 

sin expertis, för att psykiskt och fysiskt exkludera dem från vården av deras barn 

(Stacey, et al., 2015; Watson, 2011). Detta förstärkte föräldrars känsla av maktlöshet. 

De kände även en press på sig att uppträda på ett visst sätt, vilket fick dem att känna 

sig som gäster på avdelningen. Föräldrar fick även vänta på anvisningar från 

sjuksköterskor för att ta hand om sina barn (Watson, 2011). Omvårdnad av barnen 

fick större signifikans då de kände sig maktlösa över barnens situation. Därför 

uppstod negativa känslor då de på grund av personal gick miste om eller inte fick ta 

hand om sina barn (Russell, et al., 2014).  

  

 Amning/känguruvård 

I Guillaume et al. (2013) artikel beskrivs ett flertal problem gällande amning på 

avdelningarna. Ett problem var att mammor kände en press i att kunna amma sina 

barn, detta då de upplevde förväntningar från personal i att kunna producera 

tillräckligt med bröstmjölk direkt efter förlossning. Det fanns även ett behov av mer 

vägledning från personal gällande bröstpumpning och amning (Edéll-Gustafsson, et 

al., 2015; Russell, et al., 2014). I en annan artikel framgick det även att det inte enbart 

var personalens bemötande som försvårade amningen utan även den fysiska miljön 

på avdelningen. Mammor kände att de saknade avskildhet nog för att känna sig 

bekväm med att amma (Sweet & Mannix, 2012). Till skillnad från amning var 

känguruvård en positiv erfarenhet för föräldrar, detta innebar att sitta med sitt/sina 

barn liggandes mot sin bröstkorg. Detta minskade även stress och föräldrar fick en 

känsla av att ha kontroll över omvårdnaden av sina barn. Att få vara nära sina barn 

var viktigt för föräldrar och det hjälpte till att stärka banden mellan dem (Edéll-

Gustafsson, et al., 2015; Guillaume, et al., 2013). Enstaka föräldrar kände istället att 

de ville ta avstånd från sina barn i rädsla för att skada dem (Guillaume, et al., 2013). 
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Föräldrars behov av information, kommunikation och stöd 

I denna huvudkategori har vi belyst föräldrars behov av information, kommunikation 

och stöd under deras vistelse på en neonatalavdelning.  Huvudkategorin består av två 

underkategorier; information, kommunikation och stöd från personal samt stöd och 

omtanke från anhöriga och andra föräldrar.  

 

Information, kommunikation och stöd från personal 

Artiklar har visat hur föräldrar uttryckt en tacksamhet över personalens vilja och 

förmåga att förklara saker för dem, och hur de på eget initiativ avsatte tid för att ge 

dem kontinuerlig information om barnens vård. De uppskattade då information och 

språk anpassades efter deras emotionella behov och förkunskap inom ämnet (Edéll-

Gustafsson, et al., 2015; Russell, et al., 2014; Smith, Steelfisher, Salhi & Shen, 2012). 

Andra artiklar har visat att föräldrar ville ha regelbundna uppdateringar om barnens 

hälsa och utveckling (Edéll-Gustafsson, et al., 2015; Russell, et al., 2014). De ville att 

information om barnens problem och framtida prognos skulle vara rak och ärlig 

(Harvey, Nongena, Gonzalez-Cinca, Edwards & Redshaw, 2013; Russell, et al., 2014). 

Även då personal kom med negativa besked, upplevde föräldrar dem fortfarande som 

betryggande, förstående, omtänksamma, stöttande och uppmuntrande (Harvey, et 

al., 2013). Föräldrar såg gärna att läkare informerade om komplex information, detta 

trots att de sedan behövde ytterligare förklaring av sjuksköterskor (Smith, et al., 

2012). Vidare menar Russell et al. (2014) att information även var någonting som 

kunde få föräldrar att tappa förtroendet för personal, samt öka deras stress och 

förvirring. Ett exempel på detta är då personal ger inkonsekvent information. Vilket 

föräldrar ansåg kunna bero på dålig kommunikation personal emellan, skiftbyten 

samt personalens personliga preferenser om hur vården bör bedrivas. Till följd av 

bristfällig kommunikation missade personal att informera om planerade 

behandlingar, försämringar av barnens hälsa och förflyttningar av barnen. Ibland var 

det mängden information som gjorde att det kändes svårt och överväldigande att ta 

till sig den. De var samtidigt rädda för att glömma bort eller gå miste om viktig 

information. Andra vågade inte ställa frågor på grund av att de kände att de saknade 

kunskap inom ämnet. Föräldrar uttryckte även att personal saknade kunskap inom 

ämnet prematur vård. De ansåg att den information de fick var mer generell och inte 

specifik för prematura barn (Russell, et al., 2014). Föräldrar letade information på 
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egen hand för att få svar på sina frågor, bland annat via informationsblad på 

avdelningar men även via internet (Harvey, et al., 2013; Russell, et al., 2014). 

Föräldrar upplevde att det var svårt att få tag på information om provsvar och 

resultat av behandlingar, detta då sjuksköterskor sällan ville svara på dessa frågor 

och läkare ofta var otillgängliga. Om de känt till de rutiner och scheman som fanns på 

avdelningarna, tror de att det hade varit lättare att få tag på information om detta 

(Harvey, et al., 2013). 

 

Det framkommer i en artikel av Sweet och Mannix (2012) att kommunikation med 

personal kunde upplevas som både positiv och negativ. Föräldrar kände sig lugna och 

självsäkra om personal var tillgänglig, hade möjlighet att samtala med dem då 

behovet fanns och kommunikationen uppfattades som effektiv. (Sweet & Mannix, 

2012). Russel et al. (2014) beskriver att detta var extra viktigt då de kände ett ökat 

behov av att uttrycka sig för att skapa ett lugn i den annars livliga miljön på 

avdelningen. De beskrev även hur värdefullt det var att få samtala om vardagliga 

saker som berörde det liv som pågick utanför avdelningen. Detta hjälpte dem att ta 

sig igenom dagen och att inte känna sig lika avskärmad från omvärlden (Stacey, et al., 

2015).  

 

De flesta upplevde det som positivt då sjuksköterskor visade omtanke även för 

föräldrars hälsa och behov, och försökte tillgodose dessa (Russell, et al., 2014; Stacey, 

et al., 2015). Det var viktigt för föräldrar att personal behandlade deras barn som en 

individ och visade att deras barn var viktiga. Detta visade personal genom att de kom 

ihåg föräldrars namn, tidigare konversationer och genom att de gav individanpassad 

vård (Russell, et al., 2014). 

  

 Stöd och omtanke från anhöriga och andra föräldrar 

Smith et al. (2012) beskriver hur stödet från anhöriga kunde upplevas som både 

positivt och negativt. Föräldrar fick i de flesta fall hjälp från familj och vänner både 

med praktiskt och emotionellt stöd, men vanligtvis sökte de stöd hos sina partners. 

Anhöriga som var medicinskt kunniga ansågs vara extra bra emotionellt stöd då de 

kunde besvara deras frågor. Anhöriga som saknade kunskap inom neonatalvård sågs 

ofta som en belastning då deras frågor stressade upp föräldrar (Smith, et al., 2012). 

 



11 
 

Ett flertal artiklar beskriver hur umgänge med andra föräldrar på avdelningarna 

uppfattades som något positivt. De fann stöd hos varandra och det var värdefullt för 

dem att möta personer i liknande situationer (Flacking & Dykes, 2013; Lasiuk, 

Comeau & Newburn-Cook, 2013; Smith, et al., 2012; Stacey, et al., 2015). Stödet från 

andra föräldrar hjälpte till att hantera och normalisera den svåra situation de befann 

sig i (Stacey, et al., 2015). En artikel benämnde även negativa aspekter med samtal 

mellan föräldrar. Det var inte alltid att samtal med andra föräldrar hjälpte, utan det 

kunde istället förvärra situationen genom att de jämförde sig med andra. Till exempel 

kunde mammor vid samtal om amning jämföra sig med varandra, vilket ökade deras 

stress då de inte kände sig bra nog (Flacking & Dykes, 2013). 

 

Föräldrars erfarenheter av miljön på neonatalavdelningar 

I denna huvudkategori har vi belyst föräldrars erfarenhet av miljön på 

neonatalavdelningar.  Huvudkategorin består av två underkategorier; en främmande 

och skrämmande miljö och föräldrars erfarenhet av avskildhet kontra isolering 

samt sovmiljö. 

 

En främmande och skrämmande miljö 

Ett flertal artiklar beskriver hur föräldrar möttes av en främmande och skrämmande 

miljö fylld med teknisk apparatur första gången de satte sin fot på en 

neonatalavdelning. Detta gjorde att de kände sig överväldigade och skräckslagna. 

Miljön var olik allt annat de tidigare mött och språket som talades på avdelningen var 

främmande. Inte nog med att de fått ett prematurt barn, de möttes även av en miljö 

som gjorde dem ännu mer stressade. Även det pipande ljuden från teknisk apparatur 

på de salar där flera barn vårdades samtidig, påverkade dem negativt (Edéll-

Gustafsson, et al., 2015; Gallegos-Martinez, et al., 2013; Harvey, et al., 2013; Lasiuk, 

et al., 2013; Pepper, Rempel, Austin, Ceci & Hendson, 2012). Det beskrivs även i 

andra artiklar att vistelsen på en neonatalavdelning och de undersökningar som 

gjordes där väckte en rad olika känslor hos föräldrar, de var konstant rädda över att 

deras barns hälsotillstånd skulle försämras och i värsta fall leda till döden (Gallegos-

Martinez, Reyes-Hernandez & Scochi, 2013; Watson, 2011). Trots att föräldrar såg de 

undersökningar som gjordes under vistelsen på avdelningen som nödvändiga, 

föredrog de att inte närvara vid dem då de associerade detta med att barnen led och 

riskerade att dö (Harvey, et al., 2013). Trots att de kände sig överväldigade, skrämda 
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och förvirrade till en början anpassade de sig så småningom till den nya miljön. De 

lärde sig även hur de skulle vara föräldrar under dessa omständigheter (Lasiuk, et al., 

2013; Pepper, et al., 2012). 

  

Föräldrars upplevelse av avskildhet kontra isolering samt sovmiljö 

Föräldrar beskriver i två olika artiklar (Edéll-Gustafsson, et al., 2015; Flacking & 

Dykes, 2013) att ha ett rum för sig själv som något positivt, då det innebar en stor 

frihet för föräldrar. Att kunna avskärma sig från all stimuli och alla störande ljud 

utanför gav dem en chans till återhämtning (Edéll-Gustafsson, et al., 2015; Flacking 

& Dykes, 2013). Mammor upplevde att amning fungerade bättre i den lugna och 

avslappnande miljön på rummen i jämförelse med inne på flervårdsalen. I motsats 

till detta upplevde många mammor som haft tillgång till ett eget rum under en längre 

tid att de blev allt mer isolerade (Flacking & Dykes, 2013). Då mobiltelefoner inte var 

tillåtna på avdelningen minskades föräldrars möjlighet att hålla kontakt med andra, 

detta bidrog till en känsla av isolering från omvärlden (Edéll-Gustafsson, et al., 2015). 

Då de spenderade mycket tid på enheten begränsades deras möjlighet att åka hem för 

att träffa andra familjemedlemmar (Smith, et al., 2012).  

 

Edéll- Gustafsson et al. (2015) menar att föräldrar inte hade så höga förväntningar på 

sjukhusets sovmiljö och var förvånade över hur snabbt de anpassade sig till att sova 

på sjukhuset. Detta berodde till stor del på att de kände sig fysiskt och psykiskt 

utmattade om nätterna. Praktiskt stöd, såsom avlastning av personal på natten, 

gjorde det möjligt för föräldrar att få en god nattsömn eller bara ett par timmars vila. 

Detta uppskattades av alla föräldrar, men det ledde till blandade känslor hos 

mammor. Även om detta verkligen behövdes för att sova, kände de att separationen 

från barnen var svår att hantera. Stress orsakad av ångest, osäkerhet, maktlöshet och 

känslan av ovisshet, hade även en negativ inverkan på sömnen (Edéll-Gustafsson, et 

al., 2015). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat relateras här till annan empirisk forskning samt till en 

omvårdnadsmodell; familjecentrerad omvårdnad. Inom denna modell involveras hela 
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familjen i vården och ses som en helhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012, s. 47-

50).  

 

Att få vara nära sitt barn 

Resultatet från denna litteraturstudies första huvudkategori, att få vara nära sitt 

barn, visade att det för många föräldrar var viktigt att känna sig involverad i vården 

av sina barn. Likaså visade resultatet på hur stressen och förvirringen ökade hos dem 

då de exkluderades från vården. På liknande sätt framgick det i en artikel gjord av 

Voos och Park (2014) att sjuksköterskor ville involvera föräldrar i vården av deras 

barn. I studien jämfördes sjuksköterskors inställning och syn på införandet av 

familjecentrerad vård. Före införandet av denna arbetsmetod var en klar majoritet 

emot detta då de ansåg att sekretess kring patienter äventyrades samt sociala 

aspekter och ökad tid för rapportering skulle försvåra arbetet. Efter införandet var 

endast ett fåtal emot detta, över hälften av dem uttryckte inga större invändningar 

mot detta nya arbetssätt. De främsta invändningar som fanns var att de oftare blev 

avbrutna i sitt arbete, platsbrist och att sekretessen försvårades. Trots att de upplevde 

att involveringen resulterade i att arbetsbelastningen ökade och de kände sig 

obekväma, ansåg de att metoden hade en rad olika fördelar. De största fördelarna 

ansågs vara att föräldrar spenderade mer tid på avdelningen och deras välmående 

ökade. Föräldrar kände sig mer välkomna att spendera mer tid med sina barn (Voos 

& Park, 2014). Enligt modellen för familjecentrerad omvårdnad (Benzein, et al., 2012, 

s. 49-54) påverkar sjuksköterskors syn på familjens betydelse mötet med familjen. 

Antingen kan sjuksköterskor välja att inkludera eller inte inkludera familjen i vården. 

Modellen menar att familjen spelar en viktig och ibland oersättlig roll i vården av 

barnet. Enligt familjecentrerad omvårdnad arbetar de sjuksköterskor som väljer att 

inkludera familjer i vården tillsammans med dem. Dessa sjuksköterskor ser detta 

som något positivt, då de kan ta del av deras styrkor och resurser. De som väljer att 

inte inkludera familjer i vården ser sig själva som experter enligt denna modell. De 

har svårt att skapa en god relation med familjen, anser sig inte ha tid för dem och 

känner sig iakttagna och kritiserade vid utförandet av omvårdnad (Benzein, et al., 

2012, s. 49-54).  

 

Forskning visar att i Sverige tar mammor ut mer föräldraledighet än pappor, detta 

kan härledas till ekonomiska faktorer såsom att män ofta tjänar mer än kvinnor och 
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även kulturella aspekter som att kvinnor förväntas ta huvudansvaret för hem och 

barn (U2014:06, Stanfors). Trots detta ses Sverige som ett av de mest jämställda 

länderna i världen. Jämställdheten i de övriga länderna som artiklarna i 

litteraturstudiens resultat är gjorda i varierar, detta då höginkomstländerna är mer 

jämställda än låginkomstländerna enligt The Global Gender Gap Report (Schwab, 

Samans, Zahidi, Bekhouche, Ugarte, Ratcheva, Hausmann & Tyson, 2015). Om vi 

gjort om studien idag hade vi tagit hänsyn till detta då vi tror att det kan ha påverkat 

resultatet. De kulturella aspekterna vid föräldraskap leder till en traditionell 

arbetsfördelning vilket leder till en ojämlik maktrelation och ekonomisk fördelning 

mellan könen. Kvinnans tid för hem- och hushållsarbete samt beroende av mannen 

minskar vid högre inkomst och utbildning. Därför påverkar ansvarsfördelningen 

mellan könen kvinnans klass och frihet. Den ojämna ansvarsfördelningen leder till att 

kvinnor upplever mer stress och sömnsvårigheter än män (U2014:06, Stanfors). Det 

faktum att vårdpersonal på neonatalavdelningar, i litteraturstudiens resultat, ansåg 

att mammor var de som skulle ha huvudansvaret för barnen (Flacking & Dykes, 2013; 

Gallegos-Martinez, et al., 2013) kan påverka kvinnors välbefinnande, men likaså 

hjälper de till att upprätthålla de stereotypa föreställningar som finns om kvinnors 

och mäns föräldraskap. 

    

Föräldrars behov av information, kommunikation och stöd 

Resultatet från denna litteraturstudies andra huvudkategori, föräldrars behov av 

information, kommunikation och stöd, visar hur kommunikation med personalen är 

en viktig aspekt i hur föräldrar upplevde vistelsen på en neonatalavdelning. I likhet 

med detta framgick det i en artikel (Turner, Chur-Hansen & Winefield, 2014) att även 

sjuksköterskor som arbetar på en neonatalavdelning ansåg att kommunikation med 

föräldrar var viktigt. Sjuksköterskor ansåg att genom regelbunden personlig 

kommunikation med familjer, hjälpte de dem att utveckla ett förtroende för dem. 

Enligt familjecentrerad omvårdnad (Benzein, et al., 2012, s. 49-54) bör 

sjuksköterskor möjliggöra möten och dialoger med föräldrar. Detta kan göras genom 

att inbjuda till en ostörd miljö där tid avsätts för mötet. Trots att det oftast är 

sjuksköterskor som inbjuder till dessa möten är det viktigt att även föräldrar har 

möjlighet att göra detta (Benzein, et al., 2012, s. 49-54). I Turner et al. ovan nämda 

artikel framkom det även hur sjuksköterskor använde sig av olika strategier för att 

involvera föräldrar i samtal och att skapa en god relation dem emellan, exempelvis 
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genom humor och att prata lågmält. De beskrev även hur olika kulturer och språk hos 

sjuksköterskor och föräldrar samt tidspress, kunde leda till bristfällig 

kommunikation. Vidare beskrevs det att sjuksköterskor uppgav hur stödgrupper 

kunde vara till stor hjälp för föräldrar till sjuka barn (Turner, et al., 2014).  

Information från personal var även en viktig del i hur föräldrar upplevde vistelsen på 

en neonatalavdelning. I likhet med detta framgick det i en artikel (Green, Darbyshire, 

Adams & Jackson, 2015) att även sjuksköterskor på en neonatalavdelning ansåg att 

detta var en viktig aspekt. Trots detta var de till en början reserverade i att uttala sig 

angående barnens hälsa. Detta då sjuksköterskor ett flertal gånger bevittnat hur 

barns hälsa plötsligt försämrats under de första dagarna efter födseln. På grund av 

denna osäkerhet var de försiktiga då de informerade föräldrar. De tidigare 

erfarenheterna förändrade sättet de informerade om barns hälsa. Det var en 

besvikelse för sjuksköterskor då barnen inte klarade sig lika bra som det tidigare 

förutspått. Det påverkade inte enbart den enskilda sjuksköterskan utan i värsta fall 

hela personalgruppen (Green, et al., 2015). Detta tror vi kan skapa en osäkerhet och 

frustration hos föräldrar då de inte får svar på alla frågor som de har. Vi tror även att 

detta påverkar hur de upplever vården. 

Litteraturstudiens resultat visar hur stöd och omtanke från anhöriga kunde vara både 

praktiskt och emotionellt, vilket kunde upplevas som både positivt och negativt. 

Vårdpersonalens erfarenheter av anhörigas stöd återfinns i en artikel av Findler 

(2008). I artikeln beskrevs det hur barnläkare och sjuksköterskor upplevde stödet 

från mor- och farföräldrar till föräldrar med sjuka barn. Trots att sjukvårdspersonal 

insåg vilken viktig roll mor- och farföräldrar hade för föräldrar involverades de sällan 

i vården. Vårdpersonal ansåg att mor- och farföräldrars stöd främst var i form av 

ekonomisk hjälp, ta hand om det sjuka barnet och hjälpa till att skjutsa. Trots detta 

var det emotionella stödet de bistod med viktigt för föräldrar (Findler, 2008). Enligt 

familjecentrerad vård (Benzein, et al., 2012, s. 49-54) uppstår ibland konflikter 

mellan familjemedlemmars behov, som kan vara svåra för sjuksköterskor att hantera. 

Detta identifierades i Findlers (2008) artikel där sjuksköterskor och barnläkare såg 

hur mor- och farföräldrar stressade och pressade föräldrar då de involverades i 

vården. De ansåg även att de blev för involverade och störde undersökningar och 

behandlingar (Findler, 2008).   
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Föräldrars erfarenheter av miljön på neonatalavdelningar 

I resultatet från denna litteraturstudies tredje huvudkategori, föräldrars erfarenhet 

av miljön på neonatalavdelningar, beskrev föräldrar hur de möttes av en främmande 

och skrämmande miljö då deras barn skrevs in på avdelningen. Sjuksköterskor i 

studien av Turner et al. (2014) beskrev att det är viktigt att miljön på avdelningen är 

avslappnad och välkomnande för att främja anknytningen mellan föräldrar och barn. 

De ansåg även att det var viktigt för vårdteamet att agera stöttande mot varandra då 

detta skapade en stöttande atmosfär även för föräldrar. Den fysiska miljön på 

avdelningen ansågs även försvåra vården. Utrymmet på avdelningen beskrevs som 

litet med stora mängder teknisk utrustning och överbeläggningar av barn. Bristen på 

utrymme ansåg sjuksköterskor försvåra föräldrars omvårdnad av barnen. Likaså 

ansåg de att kaoset på den överfyllda och stressande avdelningen fick föräldrar att 

inte vilja spendera lika mycket tid med sina barn, trots deras uppmuntran till detta 

(Turner, et al., 2014). 

 

Att ha ett rum för sig själv kunde antingen upplevas som en stor frihet för föräldrar 

eller innebära en risk för försämrad upplevelse av vården. I en studie av Turner et al. 

(2014) beskrev sjuksköterskor hur det kunde innebära svårigheter att identifiera hur 

föräldrar faktiskt hade det, då de hade ett eget rum. Detta då föräldrar spenderade 

kort tid inne på avdelningen och mer i avskildhet. Även fast föräldrar uppgav att de 

mådde bra var sjuksköterskor osäkra på om de verkligen talade sanning. Samtliga 

sjuksköterskor i studien menade även att bristen på avskildhet inne på salen var ett 

problem för föräldrar. Detta ansåg de ledde till att de inte kunna stötta föräldrar på 

det vis som de hade velat (Turner, et al., 2014). Enligt familjecentrerad omvårdnad 

(Benzein, et al., 2012, s. 49-54) är det sjuksköterskors uppgift att tillhandahålla en så 

optimal psykosocial och fysisk miljö som möjligt. Miljön bör vara inbjudande och 

ostörd (Benzein, et al., 2012, s. 49-54) då det framkom i vår forskning att miljön har 

stor inverkan på föräldrars upplevelse. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har 

detta i åtanke för att förbättra föräldrars upplevelse av neonatalvården. 

 

Föräldrar anpassade sig snabbt till sovmiljön på sjukhuset. Men även här fanns det 

faktorer som påverkade sömnen antingen positivt eller negativt. Liknande 

erfarenheter återfanns i en artikel (Stremler, Dhukai, Wong & Parshuram, 2011) där 

sömn hos föräldrar till inneliggande barn på en intensivvårdsavdelning studerats. Det 
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som påverkade föräldrars sömn positivt var förbättringar i barnens hälsa, böner, 

egenvård, avskildhet och tystnad. Något som kunde upplevas som både positivt och 

negativt var att sova vid barnens sida. Andra negativa faktorer var osäkerhet och oro 

över barnens hälsa, brist på avskildhet, förändrade sovrutiner och oro över andra 

familjemedlemmar (Stremler, et al., 2011). Den slutsats vi drar utifrån detta är att det 

är viktigt med egenvård för föräldrar, inte bara för deras egen skull utan även för att 

orka med att ta hand om deras barn. Det är även viktigt att sjuksköterskor 

uppmuntrar och påminner om detta.   

 

Metoddiskussion 

Efter att ha tagit del av ett flertal artiklar som tar upp föräldrars svåra situationer på 

neonatalavdelningar runt om i Världen, har vi fått en fördjupad förståelse för 

föräldrars situation. För att uppnå detta har en litteraturstudie varit en bra metod 

(Friberg, 2012, s. 133). Vi har försökt få en förståelse av människans upplevelser och 

erfarenheter av fenomenet att vara förälder. För att analysera detta har vi använt 

artiklar med en kvalitativ ansats vilket gett oss förståelse för upplevelserna (Forsberg 

& Wengström, 2016, s. 42-45). För att samla in denna data i kvalitativa artiklar har 

intervjuer använts. De data som insamlats beskriver den enskilda individens levda 

erfarenheter av ett fenomen och kan således varken tolkas som rätt eller fel 

(Henricson & Billhult, 2012, s. 130).  

 

Vid insamlandet av artiklar valde vi att använda oss av CINALH och PubMed, detta 

då de innefattar forskning inom omvårdnad. För att få fram artiklar som svarade på 

vårt syfte valde vi begrepp som återfanns i vårt syfte för vår sökning. Då vi fick ett 

stort antal träffar valde vi att begränsa vår sökning med hjälp av booleska 

sökoperatörer. Vi inkluderade ordet AND och la till sökord för att begränsa vår 

sökning så att de artiklar vi fann besvarade vårt syfte bättre. För att ytterligare 

begränsa vår sökning och kvalitetssäkra den valde vi att göra begränsningar vad 

gäller årtal, språk och att artikeln var granskad av sakkunniga inom ämnet på de 

databaser det var möjligt (Forsberg & Wengström, 2016, s. 64-71). Då det område vi 

valde att studera är väl beforskat har litteratursökningen varit tidskrävande, men 

detta är till studiens fördel då vi noggrant sökt igenom området och kunnat välja ut 

relevanta artiklar.  
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Vid genomgång av artiklar har titel och abstrakt ibland inte gett en klar bild av 

artikelns innehåll. Därför har nio artiklar valts bort då vi läst artiklarna i sin helhet då 

de inte svarat på vårt syfte eller dess resultat varit för snävt. För att öka 

trovärdigheten i vår forskning har inklusions- och exklusionskriterier redovisats på 

ett tydligt sätt (Wallengren & Henricson, 2012, s. 489). Det finns mycket forskning 

inom ämnet, därför valde vi att exkludera artiklar som endast belyser den ena 

förälderns erfarenheter. Detta då vi ansåg att det inte besvarade vårt syfte lika väl. I 

de artiklar där både föräldrar till prematura och fullgångna barns erfarenheter 

beskrevs, exkluderades den sistnämnda gruppen då det inte besvarade vårt syfte. 

Artiklar som antingen belyser erfarenheter hos föräldrar till extremt för tidigt födda 

barn, mycket för tidigt födda barn eller för tidigt födda barn har valt att inkluderas. 

Detta kan ses som positivt då vi fått en större bredd i det material vi samlat in. 

Nackdelen kan ses då föräldrars erfarenheter kan skilja sig åt mellan dessa grupper. 

Liknande resonemang har förts gällande vårt beslut att exkludera artiklar med 

föräldrar som inte vistats på avdelningen, detta då det även inte besvarade vårt syfte. 

Det faktum att vi valde att inkludera artiklar som besvarade vårt syfte oavsett vilket 

land de var genomförda i, kan både ses som en för- och nackdel då det kan ha givit en 

större variation i data. Trots att artiklarna vi valde ut belyst olika delar av föräldrars 

erfarenheter av att få ett för tidigt fött barn, har vi kunnat abstrahera likheter i 

upplevelser hos föräldrar som svarat på vårt syfte.  

 

För att försäkra oss om att de artiklar vi valde ut var av hög kvalité har vi tagit 

inspiration från SBU:s bedömningsmall (2014b). För att tolka resultatet har vi själva 

gjort ett graderingssystem där artiklarna antingen fått hög, medelhög eller låg kvalité 

som omdöme. Två artiklar fick omdömet låg kvalité och exkluderades då de inte 

ansågs hålla nog hög kvalité. De tolv artiklar vi inkluderade i resultatet var av hög 

eller medelhög kvalité. Då ingen av oss författare har gjort detta tidigare kan det ha 

uppstått missförstånd vid granskningen av artiklarna. Detta även då vi själva 

utformat vårt eget bedömningssystem för att tolka SBU:s bedömningsmall (2014b) 

och vilken kvalité artiklarna hade. Om vi istället använt oss av bedömningsmallen 

som Olsson och Sörensen (2011, s. 286) beskriver hade detta kunnat underlättas, 

eftersom denna modell har ett tydligare poängsystem för graderingen. I enlighet med 

Wallengren och Henricson (2012, s. 490) har litteratursökning- och 
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kvalitetsgranskningsfasen gjorts gemensamt, detta för att stärka validiteten och 

trovärdigheten.  

 

Forskningsetisk diskussion 

För att säkerställa studiens etiska kvalitet valde vi att enbart inkludera artiklar som 

hade ett godkännande från en etikkommitté. Vid en artikel (Stacey, et al., 2015) 

framkom det ej i texten att den blivit etiskt godkänd, i detta fall gick det att utläsa i 

den tidskrift den var publicerad i. Det har även framkommit i de studier vi valde ut 

att studiedeltagarna har gett sitt skriftliga samtycke, deltagit frivilligt och haft rätt att 

dra sig ur studien när som helst (jfr CODEX, 2016). Det har även gått att utläsa att 

forskarna har värnat om deltagarnas integritet vid hantering av konfidentiella 

uppgifter (jfr Olsson & Sörensen, 2011, s. 78).   

 

I enlighet med Kjellström (2012, s. 86) har vi som författare varit medvetna om de 

begränsade metodologiska och engelska kunskaper vi haft. Dessa begränsningar kan 

ha påverkat vår förmåga att göra en rättvis bedömning av de artiklar som ingått. 

Trots att vi har varit noggranna med översättningarna av artiklarna kan feltolkningar 

ha förekommit då ingen utav oss har engelska som modersmål (jfr Kjellström, 2012 

s.86). I överrensstämmelse med Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 187-

199) har vi haft i åtanke att det är svårt att vara helt medveten om de förutfattade 

meningar som finns i det undermedvetna och kan komma att påverka resultatet.  

Därför är en helt objektiv tolkning ouppnåelig då vår personliga historia och 

livsvillkor kan ha påverkat den tolkning som gjorts. Det kan göras ett flertal olika 

tolkningar på en och samma text, men samtliga kan fortfarande ses som giltiga (jfr 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 187-199). Som tidigare nämnts har 

författarna till denna litteraturstudie förkunskaper som kan ha påverkat resultatet. 

Vid sammanställningen av resultatet har vi undvikit att tala om våra egna värderingar 

och åsikter inom ämnet, för att undvika att påverka varandras tolkningar av 

resultatets betydelse (jfr Priebe & Landström, 2012, s. 45-47). Då olika tolkningar 

eller åsikter uppstod, diskuterades dessa oss emellan tills att en gemensam slutsats 

uppnåddes. Då vi varit medvetna om och förhållit oss till detta tror vi att det har ökat 

analysens trovärdighet. Vi är medvetna att resultat inom denna metod aldrig visar 

någon objektiv sanning, sanningen ses snarare som individ- och situationsbunden (jfr 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 187-199). 
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Efter att vi enskilt läst igenom de utvalda artiklarna ett flertal gånger, analyserades 

och sammanställdes de olika kategorierna gemensamt. Detta anser vi har lett till att 

ett relevant resultat redovisats. Risken för feltolkningar av artiklarna minimerades 

även på detta vis. I enlighet med Forsberg och Wengström (2016, s. 59) har vi för att 

upprätthålla god forskningsetik i vår litteraturstudie inte använt oss av fusk, plagiat, 

förvrängning eller uteslutande av data. Källor för metod har angetts, likaså har analys 

av data ej förvrängt tolkningen eller varit missvisande (jfr Forsberg & Wengström, 

2016, s. 59). 

 

Konklusion                             

Litteraturstudiens resultat visar att det är en omvälvande erfarenhet för föräldrar att 

få ett för tidigt fött barn. Drömmarna om hur förlossningen och den närmsta tiden 

efter den skulle ha sett ut stämde inte överens med den verklighet de möttes av. Inte 

nog med att miljön, språket och personalen på avdelningen var främmande, de hade 

även ett barn som krävde intensivvård. Det var under dessa förhållanden de var 

tvungna att anpassa sig till föräldrarollen och knyta an till den nya 

familjemedlemmen. Sjuksköterskor hade en stor inverkan på hur föräldrar upplevde 

tiden på neonatalavdelningen. En viktig uppgift för dem var att involvera föräldrar i 

vården och se dem som en del av deras barns vårdteam. Inte enbart för föräldrars 

skull utan även för barnens välmående. Efter genomförandet av denna 

litteraturstudie har vi kommit fram till att det är viktigt att sjuksköterskor involverar 

familjen i vården och att de ser dem som en resurs och inte en belastning. Likaså bör 

de uppmuntra till delaktighet och ta sig tid till att besvara föräldrars många frågor.   

 

Då vi forskat inom detta ämne har vi upptäckt att det behövs mer forskning om mor- 

och farföräldrars roll och upplevelser av att få ett för tidigt fött barnbarn. Detta då det 

framkommit i artiklar att de var en viktig del i föräldrars emotionella och praktiska 

stöd. Det stöd som de bistod med hjälpte föräldrar att ta sig igenom den svåra och 

tuffa tiden på neonatalavdelningen. Trots att det är svårt att generalisera kvalitativ 

forskning tror vi att denna framtida forskning kan bidra till ökad förståelse för mor- 

och farföräldrars betydelse för både föräldrarna och det prematura barnbarnet, vilket 

i sin tur kan öka förståelsen bland vårdpersonal.  
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Bilaga 1. Tabell 1.  – Söktabell, Cinahl. 

Datum Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Utvalda 

2016-03-29 #1 Parent* AND preterm infant* 528 0 0 0 

2016-03-29 #2 #1 AND experience 80 4 1 0 

2016-03-29 #3 #1 AND perception 33 4 3 1 

2016-03-29 #4 Coping AND Family centered 
care AND Infant AND 
Premature AND INtensive care 
AND Neonatal AND Parents 
AND Psychosocial Factors 

4 2 1 1 

2016-03-29 #5 #4 AND qualitative research 80 4 3 0 

2016-03-29 #6  NICU AND Family centred care 
AND Pre-term AND Neonatal 

8 2 1 1 

2016-03-29 #7 Neonatal intensive care AND 
parental stress AND stress AND 
parent coping 

20 4 3 1 

2016-03-29 #8 Infant AND Premature AND 
Life Experiences AND  
Parents AND Psychosocial 
Factors 

25 3 2 1 

 

 

Bilaga 2. Tabell 2 – Söktabell, PubMed.  

Datum Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 
2 

Utvalda 

2016-04-04 #1 Parent* experience AND preterm 
infant 

50 4 3 2 

2016-04-04 #2 #1 AND intensive care unit 22 3 2 1 

2016-04-04 #3 Parent* AND coping AND Preterm* 
AND neonatal  

29 4 3 2 

2016-04-04 #4 Prematurity AND  Bond AND Child 
development AND Newborn AND 
NICU  

4 1 1 1 

2016-04-04 #5 Decision making AND  infant AND 
interpretive description AND 
intensive care units  

2 1 1 1 

 

 



 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsmall. 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc 

 

 

 

 

 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 



 

Bilaga 4. Artikelöversikt. 

Författare  
Land 
År 
Tidskrift 

Titel Problem och syfte Metod (urval, 
analys m.m) 

Resultat Diskussion Kvalitet 

Edéll-
Gustafsson, 
U, Angelhoff, 
C, Johnsson, 
E, Karlsson, 
J, Mörelius, 
E. 
 
Sverige 
 
2015 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing.  
 

Hindering and 
buffering factors 
for parental 
sleep in 
neonatal care. A 
phenomeno- 
graphic study. 

 

Att undersöka och 
beskriva hur föräldrar till 
prematura och/eller 
sjuka spädbarn i 
neonatalvården uppfattar 
sin sömn. 

Semi-strukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
tolv föräldrar till 
spädbarn i 
neonatalvården 
mellan januari-mars 
2012. För att 
beskriva variationer i 
uppfattning av 
fenomenet samlades 
och analyserades 
data med användning 
av fenomenografi. 

Ångest, osäkerhet och maktlöshet har en 
negativ inverkan på sömnen. Detta kan 
minskas genom kontinuerlig information, 
vägledning och praktisk stöd. Hud mot 
hud vård uppfattades som en 
stressreducerande faktor som 
förbättrade avkoppling och sömnen och 
bör uppmuntras av sjuksköterskor. 
Föräldrarna nämnde också vikten av att 
vara tillsammans. Att ha en privat plats 
där de kunde slappna av och ta hand om 
sig själva och deras nyfödda spädbarn 
förbättrad sömn. Det var också önskvärt 
att involvera äldre syskon för att minska 
känslor av ensamhet, sorgsenhet och 
isolering. 

Förbättrad sömn hos 
föräldrarna på en 
neonatalavdelning kan 
hjälpa familjen att hantera 
situationen och underlätta 
problemlösandet, 
känslohanteringen och 
övergången till 
föräldraskap. 

Medelhög 

Flacking, R, 
Dykes, F. 
 
Storbritannie
n 
 
2013 
 
BMC 
Pregnancy 
Childbirth 
 

‘Being in a 
womb’ or 
‘playing musical 
chairs’: the 
impact of place 
and space on 
infant feeding in 
NICUs 

 

Att undersöka, på 
djupet, plats och 
utrymmets påverkan på 
föräldrars upplevelser 
och utföranden relaterat 
till matningen av deras 
prematura barn på en 
neonatalavdelning i 
Sverige och England. 

En etnografisk metod 
användes på två 
neonatalavdelningar i 
Sverige och två 
jämförbara 
avdelningar i 
England. Under en 11 
månaders period, 
intervjuades och 
observerades totalt 
52 mammor, 19 
pappor och 102 
personer från 
personalen. En 
grundad teori metod 
användes för 
datainsamling och 
analys. 

Huvudkategorin “rummet som en plats 
för en anpassad matning” delas in i fyra 
underkategorier; graden av “ägande” av 
utrymme och plats; känslan av känna 
sig “hemma”; upplevelsen av "dörren 
som en sköld" mot människor som 
kommer in, för privatlivet, för att 
möjliggöra en fokusering inom och för 
att reglera umgänge och; "Gyllene 
tillfälle". Resultaten visade att 
konstruktion och design av utrymme och 
plats hade starkt inflytande över 
utvecklingen av föräldra-spädbarn 
relation och för att uppleva en känsla av 
samhörighet och en gemensam 
medvetenhet med barnet under 
matningen, en anpassad matning. 

 

Om vår föreslagna modell 
är giltig, är det viktigt att 
dessa resultat beaktas vid 
renovering och 
uppbyggnad av 
neonatalavdelning så att 
hänsyn tas till rummets 
påverkan på föräldrars 
upplevelser. Även utan 
omkonstruktion finns 
åtgärder som kan vidtas 
för att göra en positiv 
skillnad för föräldrar och 
deras för tidigt födda 
barn. 

Hög 

 

 

 



 

Bilaga 4. Artikelöversikt. 

Författare  
Land 
År 
Tidskrift 

Titel Problem och syfte Metod (urval, analys 
m.m) 

Resultat Diskussion Kvalitet 

Gallegos-
Martínez, J , 
Reyes-
Hernández,  
J, Scochi, C. 
G. 
 
Brasilien 
 
2013 
 
Revista 
Latino-
Americana 
de 
Enfermagem 
 

The 
hospitalized 
preterm 
newborn: the 
significance 
of parents' 
participation 
in the 
Neonatal 
Unit 

 

Att identifiera och 
analysera 
betydelsen av 
delaktighet för 
föräldrar på en 
neonatalavdelning. 

En kvalitativ deskriptiv 
studie genomfördes för 
att beskriva och förstå 
de erfarenheter 
föräldrar med ett 
prematurt barn har 
från en 
neonatalavdelning. 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
på 20 föräldrar mellan 
18 och 39 år gamla. 

Fyra teman framkom; a) neonatalavdelningen 
är ett ställe för lidande och väntan, b) att 
hantera barnets inskrivning, c) att vara 
exkluderad från barnets sjukhusvård, d) att 
vara medveten om brister i barnets vård. 

Föräldrar hanterar deras 
lidande och upplever barriärer 
som hindrar deras deltagande; 
de svarar på den medicinska 
hierarkin som begränsar deras 
deltagande, även då det går 
emot deras naturliga roll som 
förälder. Vårdgivarnas filosofi 
måste förändras så att 
föräldrar ses som människor 
som har rätt att delta och är 
kompetenta nog att ta hand 
om sina barn. 

Medelhög 

Guillaume, 
S, Michelin, 
N, Amrani, 
E, Benier, B, 
Durrmeyer, 
X, Lescure, 
S, Bony, C, 
Danan, C, 
Baud, O, 
Jarreau, PH, 
Zana-Taïeb, 
E, 
Caeymaex, 
L. 
 
Frankrike 
 
2012 
 

BMC 
Pediatrics 
 

Parents' 
expectations 
of staff in the 
early 
bonding 
process with 
their 
premature 
babies in the 
intensive 
care setting: 
a qualitative 
multicenter 
study with 
60 parents. 
 

 

Syftet var att 
undersöka 
föräldrars 
erfarenhet av den 
första interaktionen 
med sina barn och 
att identifiera de 
handlingar som 
vårdgivarna utför 
som kan hjälpa 
eller hindra denna 
utveckling. 

Prospektiv studie, 
kvalitativ diskurs 
analys av 60 intervjuer 
med 30 mammor och 
30 pappor till barn 
födda före vecka 32, 
under barnets vistelse 
på en av tre 
neonatalavdelningar i 
Frankrike. Intervjuerna 
undersökte föräldrars 
erfarenheter från före 
födseln till och med 
den första 
levnadsmånaden. 

Analysering av data visade två huvudsakliga 
teman, vilka var oberoende av föräldrars 
geografiska eller kulturella ursprung men 
varierade mellan mammor och pappor. Först 
beskrev pappor att bandet mellan sitt barn 
bestod mer av ord och blickar och omfattade 
avstånd, medan mödrar upplevde bandet som 
mer fysiskt. För de andra, två aspekter av 
vårdgivares inflytande var avgörande; 
sjuksköterskors vårdande attityd gentemot 
barnen och föräldrar, och deras 
kommunikation med föräldrar, som minskade 
stress och gjorde interaktionen med barnen 
möjligt. Denna kommunikation visade sig 
vara viktig för ett stödjande och meningsfullt 
möte mellan föräldrar och vårdgivare, som 
stöttade föräldrars anknytning till sina barn. 

Från födsel och under de första 
veckorna på en 
neonatalavdelning, är 
utvecklandet av bandet mellan 
mamma och pappa och deras 
prematura barn rotad i 
relationen med deras 
vårdgivare. Sjuksköterskors 
vårdande attityd och 
regelbunden kommunikation 
som var anpassad till deras 
specifika behov uppfattades 
som nödvändigt för föräldrars 
interaktion och i 
anknytningsprocessen till deras 
barn. Dessa resultat kan hjälpa 
personal på en 
neonatalavdelning att 
tillhandahålla bättre stöd till 

föräldrar och underlätta 
föräldrars känsla av 
föräldraskap. 

Hög 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillaume%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23375027
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Författare  
Land 
År 
Tidskrift 

Titel Problem och syfte Metod (urval, analys 
m.m) 

Resultat Diskussion Kvalitet 

Harvey E, M, 
Nongena, P,  
Gonzalez-
Cinca, N, 
Edwards A, 
D,  
Redshaw E, 
M. 
 
Storbritannie
n 
 
2012 
 
Acta 
Pædiatrica  
 

Parents’ 
experiences 
of 
information 
and 
communicati
on in the 
neonatal unit 
about brain 
imaging and 
neurological 
prognosis: a 
qualitative 
study 
 

 

Att utforska 
föräldrars behov av 
information och 
kommunikation 
under deras barns 
vård på en 
neonatalavdelning 
med fokus på 
hjärnavbildning och 
neurologisk 
prognos. 

Arton föräldrar 
rekryterades från en 
neonatalavdelning i 
Storbritannien. Semi-
strukturerade 
kvalitativa intervjuer 
användes med hjälp av 
en grundad teori. 
Studien fokuserade på 
information om 
neonatal 
hjärnavbildning, 
diagnos och prognos, 
emotionell påverkan 
och stöd. 

Föräldrar uttrycker olika behov av 
information influerat av deras historia, 
förväntningar, copingstrategier och 
erfarenheter. De flesta kände till en början 
att de var passiva mottagare av information 
och försökte att få kontroll över 
informationsflödet. Sjuksköterskor bidrog 
huvudsakligen med informationen; läkare och 
andra föräldrar var också värdefulla. Att 
närvara vid ronderna var viktigt. Vissa 
föräldrar kände att få tillgång till specifik 
information som t.ex. resultatet av en 
hjärnröntgen kunde vara svårt. Oro över 
barnets framtida utveckling och behovet av 
information försvann inte över tiden. Den 
känslomässiga påverkan av att få ett för 
tidigt fött barn hade en negativ effekt på 
föräldrars förmåga att ta till sig information 
och alla hade ett konstant behov av trygghet. 

Resultaten ger en insikt av 
behov och erfarenheter hos 
föräldrar som har ett fortsatt 
krav på information om 
deras barns vård, utveckling 
och prognos. 

Hög 

Lasiuk C, G,  
Comeau, T, 
Newburn-
Cook, C. 
 
Kanada 
 
2013 
 
BMC 
Pregnancy 
and 
Childbirth 
 

Unexpected: 
an 
interpretive 
description 
of parental 
traumas’ 
associated 
with preterm 
birth 
 

 

Syftet med denna 
undersökning är att 
förstå föräldrars 
erfarenhet av en för 
tidig födsel. 

Genom intervjuer och 
fokusgrupper, utforskar 
denna tolknings 
deskriptiva studie 
föräldrars upplevelser 
av för tidig födsel. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades, 
och analyserades med 
avseende av teman. 
Analysen pågick under 
hela studien och i 
efterföljande intervjuer 
har föräldrar 
uppmanats att 
reflektera och utveckla 
de nya teman som de 

identifierat. 

För tidig födsel är en traumatisk händelse 
som krossade föräldrars förväntningar på 
föräldraskapet som de tagit för givet. För 
föräldrar i studien var det upplevda traumat 
inte relaterat till spädbarnets egenskaper 
(t.ex. graviditets ålder, födelsevikt, Apgar-
poäng eller vistelsetid på neonatalavdelning), 
utan snarare till långvarig osäkerhet, brist på 
medverkan, störningar i betydelsen, och 
förändringar av förväntningar på 
föräldrarollen. Våra resultat hjälper till att 
förklara varför saker som amning, 
känguruvård och familjecentrerade metoder 
är så meningsfulla för föräldrar i 
neonatalvården. Samt hjälpa till att (åter) 
konstruera sin roll som förälder, dessa 
aktiviteter ger föräldrar en känsla av att 

kunna medverka, och därmed dämpa sin 
egen känsla av hjälplöshet. 

Dessa fynd understryker den 
traumatiska händelsen och 
resulterande i psykisk ohälsa 
i samband med för tidig 
födsel. Obstetriska och 
neonatala vårdgivare måste 
utbildas i symptom på akut 
stressyndrom (ASD) och 
posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) för att 
bättre förstå och stödja 
föräldrars försök att anpassa 
sig och göra lämpliga 
hänvisningar om problem 
utvecklas. Longitudinella 
ekonomiska studier måste 
beakta de psykosociala 

konsekvenserna vid för tidig 
födsel för att kunna fastställa 
den totala kostnaden för 
detta. 

Hög 
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Författare  
Land 
År 
Tidskrift 

Titel Problem och syfte Metod (urval, analys 
m.m) 

Resultat Diskussion Kvalitet 

Pepper D, 
Rempel G, 
Austin W, Ceci 
C, Hendson L. 
 
Kanada 
 
2014 
 
Advances in 
Neonatal 
Care   
 

More than 
informatio
n: a 
qualitative 
study of 
parents' 
perspectiv
es on 
neonatal 
intensive 
care at the 
extremes 
of 
prematurit
y. 

 

Att beskriva 
föräldrars 
uppfattning av 
beslutsfattande 
rörande deras 
extremt för tidigt 
födda barn som 
vårdas på en 
intensivvårds 
neonatalavdelning. 

Sju föräldrar till för 
tidigt födda barn födda 
vecka 24-26 på en 
intensivvårdsneonatala
vdelning i västra 
Kanada. Kvalitativa, 
tolkande och  
beskrivande 
semistukturerade 
intervjuer. Metod; den 
första författaren 
genomförde 
intervjuerna med båda 
föräldrarna 
tillsammans eller 
enbart med mamman 
närvarande. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades och 
analyserades. 

Tre huvudteman relaterat till beslutsfattande, 
kulturchock och relationer framkom; a) 
beslutsfattande före och på 
neonatalavdelningen: bortom informationen, 
b) kulturchocken på neonatalavdelningen: att 
komma in till en främmande miljö, c) 
relationer på neonatalavdelningen: uthärda i 
en främmande miljö. 

Trots att information och 
beslutsfattande är 
sammanlänkade och 
fundamentala för föräldrars 
erfarenheter av deras för 
tidigt födda barns vistelse på 
neonatalavdelningen, 
identifierades även kulturen 
och språket på 
neonatalavdelningen och de 
genuina relationer som 
formades med vårdpersonal 
som något som även hade 
en inverkan på deras 
erfarenheter. 

Hög 

Russell, G, 
Sawyer, A, 
Rabe, H, 
Abbott, J, 
Gyte, G, 
Duley, L, 
Ayers, S. 
 
Storbritannien 
 
 
2014 
 
BMC pediatrics  
 

Parents' 
views on 
care of 
their very 
premature 
babies in 
neonatal 
intensive 
care units: 
a 
qualitative 
study 
 

 

Undersöker 
föräldrars 
synpunkter och 
erfarenheter av att 
ta hand om sitt 
tidigt födda barn på 
neonatalavdelning. 

Inkluderade föräldrar 
till barn som var födda 
före vecka 32. 32 
mammor och 7 pappor 
intervjuades. 
Resultatet 
analyserades med 
hjälp av en tematisk 
analys. 

Totalt sett är föräldrar nöjda med vården på 
neonatalavdelningen. Tre huvudteman 
framkom: 1) föräldrars engagemang; att ta 
hand om sitt eget barn, de utmaningar som 
framkom vid bröstpumpning/amning och 
enkel tillgång till sitt barn; 2) personalens 
kompetens och effektivitet; inklusive 
kommunikation, erfarenhet och förtroende, 
information och förklaringar; och 3) 
relationer med personal, inklusive 
känslomässigt stöd, trygghet och 
uppmuntran, att känna sig som en individ. 

Bestämmelsefaktorer för 
positiva erfarenheter av 
vården stämde överlag 
överens med tidigare 
forskning. Stöd och 
information till föräldrar, 
samt att öka deras 
delaktighet i vården av sitt 
barn, lyfts fram som viktiga 
faktorer för deras 
erfarenheter av vården. 

Hög 
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Smith, VC, 
Steelfisher, 
GK, Salhi, C, 
Shen, LY. 
 
USA 
 
2012 
 
Journal of 
Perinatal & 
Neonatal 
Nursing 

Coping 
with the 
neonatal 
intensive 
care unit 
experience
: parents' 
strategies 
and views 
of staff 
support. 

 

Syftet var att 
undersöka 
föräldrars 
erfarenheter av 
deras vistelse på en 
neonatalavdelning, 
copingstrategier 
och deras syn på 
det sätt som 
vårdpersonalen på 
neonatalavdelninge
n stöttade dem. 

Mellan juni och juli 
2007, intervjuades 29 
föräldrar som vistas 
eller har vistats på den 
utvalda 
neonatalavdelningen. 
En erfaren forskare 
genomförde alla 
intervjuer, vilka 
spelades in och 
transkriberades. En 
kvalitativ analys 
användes av de 
prospektivt insamlade 
intervjuuppgifterna. 

Föräldrar använde följande copingsstrategier: 
1) medverkade i vården av sina barn; 2) 
vistas utanför neonatalavdelning; 3) 
insamlande av information; 4) involvera 
vänner och familj; och 5) umgås med andra 
föräldrar på avdelningen. 

Vårdpersonal kan stötta 
föräldrars copingstrategier 
på följande vis: 1) underlätta 
medverkan i barnens vård 
för föräldrar; 2) noggrant 
dokumentera barnens 
utveckling; 3) visa ömhet 
mot barnen; 4) adressera 
den oro som får föräldrar att 
tveka att lämna 
neonatalavdelningen; 5) 
delge korrekt, konsekvent 
klinisk information; 6) 
begränsa oplanerade icke 
akuta telefonsamtal; 7) 
arrangera frivilliga aktiviteter 
och program där föräldrar till 
barn med liknande 
medicinska tillstånd får en 
chans att interagera. 

Hög 

Stacey, S, 
Osborn, 
M, Salkovskis, 
P. 
 
Storbritannien  
 
2015 
 
Journal of 
Neonatal 
Nursing  
 

Life is a 
rollercoast
er…What 
helps 
parents 
cope with 
the 
Neonatal 
Intensive 
Care Unit 
(NICU)? 
 

 

Studiens syfte var 
att bättre förstå de 
faktorer som 
främjar coping hos 
föräldrar på en 
neonatalavdelning. 

Semistrukturerade 
intervjuer på nio 
mammor och pappor 
till för tidigt födda barn 
födda i vecka 26 eller 
senare. De använde sig 
av tematisk analys för 
att analysera data. 

Fyra huvudsakliga teman valdes ut utifrån 
det data som samlats in, dessa bestod 
mestadels av positiva element men även 
vissa exempel på faktorer som hindrar 
coping. 1)En berg-och-dalbana av känslor. 
2)Barnets välmående. 3)Fysiska miljön. 
4)Andra människor, denna delades in i 
följande kategorier; “Att vara i samma båt”, 
“valmöjligheter”, “samtal hjälper”, “att känna 
sig involverad” och “flexibilitet”. 

Ingen av de enskilda 
faktorerna i sig förklarade 
positiv coping, men 
resultatet gav användbar 
information om optimala 
förutsättningar på en 
neonatalavdelning för att 
främja psykosocialt 
välmående hos föräldrar. 

Hög 
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Sweet, L, 
Mannix,T.  
 
Australien 
 
2012 
 
Neonatal, 
Paediatric & 
Child Health 
Nursing 
 

Identificati
on of 
parental 
stressors 
in an 
Australian 
neonatal 
intensive 
care unit. 

Syftet var att 
undersöka de typer 
och nivåer av stress 
hos föräldrar till 
barn på en 
neonatalavdelning i 
södra Australien 
och identifiera 
psykometriska 
egenskaper hos 
“föräldrastress 
skalan”. 

Denna blandade metod 
studie använde en 
föräldrastress 
utvärderings skala, en 
inventering av 
moderns behov, och 
ett mått på graden av 
nödvändiga 
terapeutiska ingrepp 
för det nyfödda barnet 
för att bedöma typer 
och nivåer av 
föräldrastress. 
Kvantitativ och 
kvalitativ data 
samlades in och 
analyserades med 
hjälp av deskriptiv 
statistik respektive 
tematiska analyser. 

Måttlig stress hos föräldrar( n = 40 ), främst i 
samband med förändring av sin föräldraroll, 
utseende och 
beteenden hos sina spädbarn 
demonstrerades. Dessa fynd stöds ytterligare 
av en kvalitativ analys som visar moderns 
behov av god kommunikation, 
informationsutbyte, konsekvent och empatisk 
personalpraxis. 

Dessa resultat tyder på 
behovet av att utveckla 
lokala insatser för att 
minska stress och öka 
föräldrars förmåga och 
förståelse för sina 
spädbarn. Dessutom 
visade sig ”föräldrastress 
skalan” vara tillförlitlig, 
detta trots det låga antalet 
deltagare. 

Medelhög 

Watson, G  
 
Storbritannien 
 
2010 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing  
 

Parental 
liminality: 
a way of 
understand
ing the 
early 
experience
s of 
parents 
who have 
a very 
preterm 
infant  
 

 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka tidiga 
erfarenheter hos 
föräldrar med ett 
mycket prematurt 
barn. 

Denna studie använde 
en fenomenologisk 
tolknings design. Ett 
tolkande 
interaktionistiskt 
tillvägagångssätt 
guidade denna studie. 
Data samlades in från 
tre källor: 20 föräldrar 
med mycket för tidigt 
födda barn, fem 
erfarna neonatal 
sjuksköterskor och sju 
neonatal intensivvårds 
sjuksköterskor. Data 
samlades in genom 

semistrukturerade 
intervjuer. 

Kris, ovisshet och maktlöshet, är egenskaper 
som präglade den tidiga komplexa 
föräldrarollsövergången. Denna övergång 
präglades av föräldrars fysiska, psykologiska 
och sociala erfarenheter. 

Denna kvalitativa tolkande 
studie identifierade att 
föräldrar till mycket för 
tidigt födda barn gick 
igenom många kriser, 
ovisshet och maktlöshet 
under deras övergång till 
föräldraskap. 

Medelhög 

 



 

 


