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ABSTRACT
Jackson, K. 2005. Parenting a Prematurely Born Child: A prospective study of the experiences
of parenthood and interaction with health care professionals

The present doctoral thesis focuses mainly on the experiences of 20 women and men of
becoming and being parents of a prematurely born child and on their perceptions of their
contacts with health and medical care services. An additional aim was to investigate the
utilisation of health care during the first year of life and its relation to high-risk diagnoses in
the neonatal period.

Data were obtained by interviews of the 20 sets of parents to infants born at a gestational
age of 34 weeks with no serious congenital defects. These parents were interviewed 1–2
weeks after the infant’s birth and at 2, 6 and 18 months of age. The interview texts were
subjected to phenomenological and content analysis. Data was also obtained from the records
of 36 infants born at a gestational age of 31 weeks and with a birth weight of 1500 g and
36 full-term infants. The records included information regarding contact with the child
health centres (CHCs) and the paediatric outpatient clinic. Finally data from the other two
quantitative studies were obtained from three questionnaires: Quality of Care from the
Patient’s Perspective, The Swedish Parenthood Stress Questionnaire and The Toddler
Behaviour Questionnaire.

The result of the studies showed that the utilisation of health care by the very low birth
weight infants was higher than that by the fullterm infants in paediatric and ophthalmic
outpatient clinics. High-risk diagnoses in the neonatal period did not correlate with utilisation
of care except for visits to the paediatric outpatient clinic, especially planned visits.

The internalisation of parenthood was described by the parents as a time-dependent pro-
cess, with four syntheses of experiences – alienation, responsibility, confidence and
familiarity.

The development and construction of the mothers’ and fathers’ parental identity followed
a pattern that could be summarised into three themes: (1) Unexpected start of parenthood,
(2) integration of parenthood into the sense of identity and (3) recognition of parental
identity. Important turning points in experiences of parenthood often occurred when the
infant could be removed from the incubator, when it was discharged from the ward, and
when the infant appeared normal compared to full-term infants.

The quality of care was judged from the parents’ and nurses’ perspective. The subjective
importance of the given care was rated higher than the care actual given in both neonatal
care and care at the CHCs. Higher ratings were given to neonatal care compared with the
care at CHSs for medico-technical competence. It was also of importance, of both parents,
to receive an optimal identity-oriented approach and socio-cultural atmosphere in the neo-
natal care and the care at the CHSs. High-risk diagnoses in the newborn did not affect the
answers.

Parental stress of very preterm children, at 18 months of age, did not differ notably from
those parents of children born somewhat less premature, but they assessed their children as
being later in the development of social behaviours. Parents of children who had had a
difficult neonatal period were not more stressed when the child was 18 months old than
those who had no problems in the neonatal period.

In sum, parents’ expectations and experiences of becoming mothers and fathers in pre-
term birth was a process of integrating the unexpected start of parenthood into the parents’
sense of identity and their way of being. When the parents developed a relationship with the
infant, actively participated in its care on the basis of their own preferences, and received
recognition as parents, this process was strengthened. It is therefore important that the
professional caring of the staff should meet and involve the natural caring of the parents.

Keywords: Preterm infant, utilisation of health care, quality of care, parental identity, par-
ental stress, toddlers behaviour
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FÖRORD
I mitt arbete som barnsjuksköterska har jag mött många föräldrar som fått
barn under olika omständigheter, som exempelvis när ett barn föds för tidigt.
Trots det var det först när det inom den egna familjen föddes ett barn för
tidigt, som jag fick en djupare insikt i vad det kunde innebära att vara
förälder och ha den naturliga omsorgen om det lilla barnet. Detta väckte ett
större intresse för hur den för tidiga starten av föräldraskapet och det dag-
liga livet gestaltar sig för föräldrarna. Den forskning som finns inom detta
område kommer huvudsakligen från USA (Haas 1992) och endast några få
svenska studier belyser frågan bl.a. om föräldraledighet (Ferrarini 2003).
Eftersom det finns skillnader mellan det amerikanska och svenska social-
försäkringssystemet är studier genomförda i USA inte direkt överförbara
till svenska förhållanden. Det finns därför ett behov av svenska studier som
belyser hur föräldrar till för tidigt födda barn upplever situationen som
förälder och vården av barnet i relation till upplevda behov. Föreliggande
avhandlingsarbete belyser främst 20 kvinnors och mäns upplevelser av att
bli förälder till ett för tidigt fött barn och deras kontakter med hälso- och
sjukvården. Denna avhandling kan ses som ett bidrag till kunskapsutveck-
lingen om vad föräldraskapet kan innebära, behovet av stöd från hälso-
och sjukvården samt hur den naturliga och professionella omsorgen kan
mötas. Denna kunskap torde vara central för att kunna utforma vården så
att den, trots barnets behov av professionell vård, ändå främjar föräldrar-
nas egna resurser och en naturlig omsorg om barnet.
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INLEDNING
Att ”få” barn är en stor händelse i flertalet föräldrars liv, en händelse som
är förknippad med både förväntningar och drömmar. Det är rimligt att
anta att dessa förväntningar har stärkts genom ökade möjligheter till familje-
planering och att i hög grad själva kunna bestämma när man önskar att
barnet ska födas. Vid ofrivillig barnlöshet finns även behandlingar som ökar
möjligheterna att ”få” barn. Barnafödande har allt mer kommit att ses som
en rättighet och ett livsprojekt som föräldrarna själva, med eller utan hjälp,
ska ha inflytande och kontroll över (Sundström 1996, Lundin 1997, McFay-
den 1998, Bäck-Wiklund 2003). Ett lyckat projekt innebär att vid utsatt tid
föda ett friskt och välskapt barn (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Auto-
nomi och egen kontroll är också högt rangordnade värden i vårt senmoder-
na västerländska samhälle (Giddens 1997); ett samhälle som brukar beskri-
vas i termer av ett kunskaps- och informationssamhälle. Möjligheterna att
söka egen information är stora. Detta gagnar möjligheterna till delaktighet
eftersom kunskap är en förutsättning för autonomi och egna val (Johans-
son 2002).

Vid en tillbakablick cirka hundra år i tiden framgår tydligt hur livs-
villkoren i vårt samhälle har förändrats. Detta gäller inte minst barns för-
hållanden. Under jordbrukssamhället var barnadödligheten hög och medel-
livslängden låg. Födelse och död skedde i hemmet och tillhörde människors
vardag. Den yngre generationen lärde sig av den äldre vad man skulle göra
och vilka ritualer som var viktiga vid både livets början och livets slut.
Industrisamhället kom att medföra förbättrade levnadsvillkor. Vetenskap-
liga och teknologiska framsteg som följde i industrialiseringens spår kom
att förhöja livskvaliteten för många människor. Barnadödligheten sjönk och
medfödda sjukdomar som tidigare inte varit behandlingsbara blev möjliga
att leva med (Erlöw & Petersson 1992). Möjligheterna till överlevnad av
för tidigt födda barn har successivt ökat (Hack & Fanaroff 2000, Stoelhorst
et al 2005). De beskrivna förändringarna har påtagligt förbättrat livs-
kvaliteten för många barn och deras familjer. Utvecklingen har dock samti-
digt inneburit att händelser som tidigare skett inom familjens hägn har bli-
vit en fråga för experter. I och med att både barnafödande och vård i livets
slutskede numera vanligen äger rum på sjukhusen har naturliga livshändelser
successivt medikaliserats. Detta framgår t.ex. tydligt när ett barn föds för
tidigt eller har en allvarlig medfödd sjukdom. Ansvaret för barnets överlev-
nad vilar då i hög grad på experternas kunskaper. Den medicinska och pro-
fessionella vården överordnas ofta den naturliga omsorgen. När barnet var
sjukt fick föräldrar under en period enbart träffa dem på särskilt bestämda
besökstider. För föräldrarnas del innebar detta att möjligheterna till egen
kontroll minskade (Erlöw & Petersson 1992, Goldberg & DiVitto 1995,
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Davis et al 2003c). År 1975 utgav Socialstyrelsen en rapport (SOU 1975:87)
om föräldrars rätt att vistats hos sina barn, när barnen var inlagda på sjuk-
hus. Under senare delen av 1900-talet har fokus i styrdokument för hälso-
och sjukvården (SFS 1982) varit att stärka vårdtagarnas eller deras företrä-
dares möjligheter att själva fatta beslut och ha inflytande över vården. Några
studier inom barnsjukvården belyser även detta fenomen delvis ur olika
perspektiv (Kristensson Hallström 1998, Söderbäck 1999, Runesson 2002,
Shields et al 2003). Särskilda omvårdnadsprogram i vården av de för tidigt
födda barnen har utvecklats, och av dessa framgår att föräldrarnas kompe-
tens i vården av barnet både bör uppmuntras och stärkas (Persson 1995,
Costello & Chapman 1998, Van Riper 2001).

De förväntningar som blivande föräldrar har på det väntade barnet är
således ofta stora. Ett friskt, välskapt och normalfött barn är då den norm
föräldrarna i sina tankar utgår från. När något icke förväntat inträffar, som
när barnet föds för tidigt, kan föreställningarna om drömbarnet raseras
(Fyhr 2002), åtminstone temporärt. Detta gäller även föräldrar som sedan
tidigare har barn. Den första tiden med det nyfödda barnet blir inte som de
tänkt och planerat. De första veckorna eller månaderna kommer föräld-
rarna och det nyfödda barnet att tillbringa på en neonatalavdelning och
inte som tänkts i hemmet. Miljön på vårdavdelningen är relativt teknisk,
och den naturliga omsorgen underordnas av naturliga skäl lätt den profes-
sionella. Barnets tillstånd kräver expertkunskaper (Socialstyrelsen 2004a).
Föräldrarna blir i sitt umgänge med barnet beroende av personalen och de
ritualer som finns på avdelningen. Hur denna situation upplevs av mam-
man och pappan har inte studerats i någon större omfattning.
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BAKGRUND
Det för tidigt födda barnet
Definitioner
En normal graviditet är 40 veckor lång. Ett barn som föds före den 37:e
graviditetsveckan definieras som för tidigt fött eller underburet. I enskilda
fall kan det ibland vara svårt att ange exakt graviditetslängd och gesta-
tionsålder för det nyfödda barnet. För praktiskt bruk är ultraljudsdatering
den pålitligaste metoden, förutsatt att den görs före 20:e graviditetsveckan.
Den vanligaste terminologin för barn födda för tidigt är idag en benämning
som utgår från antalet graviditetsveckor. De definitioner enligt WHO (1993)
som oftast används är:
– underburen (för tidigt född) = födsel före graviditetsvecka 37
– mycket underburen = födsel under graviditetsvecka 28 t.o.m vecka 32
– extremt underburen = födsel före graviditetsvecka 28.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar för tidig födsel som när bar-
net föds före graviditetsvecka 37 eller med födelsevikt < 2500 gram. Vikt är
egentligen inte rätt måttenhet när det gäller för tidig födsel, eftersom den
kan inkludera olika sjukdomstillstånd oavsett graviditetslängd. WHO (1993)
delar in födelsevikt enligt nedanstående:
– lågviktig < 2500 g (low birth weight – LBW)
– mycket lågviktig < 1500 gram (very low birth weight – WLBW)
– extremt lågviktig < 1000 g (extremely low birth weight – ELBW).

Under senare år har mycket av vad som gäller utvärdering av den neonatala
intensivvården fokuserats på nyfödda barn födda före graviditetsvecka 28
eller med en födelsevikt mellan 1000 gram och 500 gram. Neonatalperioden
definieras som de första fyra veckorna i barnets liv efter födseln (Wallin
2001). Den debatt som förs idag vad gäller överlevnad och risk för framtida
men har främst koncentrerats till de extremt för tidigt födda barnen, som
då i dagens debatt oftast definieras som barn födda före 26:e graviditets-
veckan.

Prevalens
Det föds ca 90 000 barn årligen i Sverige, varav ca 4% (3600 barn) föds för
tidigt, dvs före graviditetsvecka 37 (Socialstyrelsen 2004b). I jämförelse med
andra länder, med undantag för de skandinaviska länderna, är prevalensen
låg när det gäller för tidig födsel. Under senare decennier har stora framsteg
gjorts inom den perinatala vården (= vården av mor och barn under den
omedelbara tiden före, under och efter förlossningen). Det betyder också
att de extremt för tidigt födda barnen i allt högre utsträckning överlever,
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men med en icke obetydlig neonatal sjuklighet och med bestående men på
både kort och lång sikt (Finnström et al 1997, Stoelhorst et al 2005). I och
med den ökade överlevnaden för de mest extremt för tidigt födda barnen
påverkas bilden av överlevnaden för hela gruppen för tidigt födda. Över-
levnaden för de extremt för tidigt födda barnen illustreras i figur 1.

figur 1. Neonatal överlevnad av barn levande födda barn vid 23–26 graviditets-
veckor i Sverige 1985–2000. Källa: Socialstyrelsen 2004a

Den neonatala överlevnaden i Sverige år 2000 varierade för barn födda
under vecka 23–26 mellan 42 och 75% (Socialstyrelsen 2004a). Vid en
internationell jämförelse av neonatal överlevnad framkom stora variatio-
ner. Överlevnaden för barn födda efter fulla 23 graviditetsveckor varierade
mellan 2 och 35%, efter fulla 24 graviditetsveckor mellan 17 och 62% och
efter fulla 25 graviditetsveckor mellan 35 och 72%. Denna stora variation
förklaras av dels ländernas olikheter i beskrivning av landets population,
dels ländernas olika kriterier för behandlingsprinciper och rapportering av
överlevnad (Hack & Fanaroff 2000). Andra studier hänvisar till liknande
siffror när det gäller överlevnaden av mycket för tidigt och extremt för
tidigt födda barn (Battin et al 1998, Draper et al 1999).

Morbiditet
När barnet föds för tidigt finns ett flertal risker för barnets hälsa. Ju tidiga-
re barnet föds, ju större risk löper det för neonatal sjuklighet. Den medi-
cinsk-tekniska avancerade övervakningen ger goda förutsättningar för att
minska risken för bestående skador (Socialstyrelsen 2004a).
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De extremt för tidigt födda barnen löper, i ett kort tidsperspektiv, en stor
risk för att drabbas av kronisk lungsjukdom. För barn födda efter fulla 23
graviditetsveckor är risken för denna sjukdom 50–100%, efter fulla 24
graviditetsveckor är risken 32–89% och efter fulla 25 graviditetsveckor är
den 7–83% (Socialstyrelsen 2004a). Dessa resultat stämmer väl överens
med resultaten från ett flertal internationella studier (Hack & Fanaroff
2000). Det är inte ovanligt att de extremt för tidigt födda barnen även drab-
bas av hjärnskador i nyfödhetsperioden. Hit räknas t.ex. en större hjärn-
blödning och s.k. periventrikulär leukomalaci (bortfall av hjärnvävnad i
anslutning till hjärnans hålrum). När barnet föds efter fulla 23 graviditets-
veckor betraktas risken vara 7–83%, efter fulla 24 graviditetsveckor är ris-
ken 9–64% och efter fulla 25 graviditetsveckor har risken minskat till 7–
22%. Dessutom är synskador, i form av allvarlig omogenhetsretinopati, en
klart identifierad risk. För barn födda efter fulla 23 graviditetsveckor är
risken 25–55%, efter fulla 24 graviditetsveckor är risken 13–37% och för
barn födda efter fulla 25 graviditetsveckor beskrivs risken vara 10–27%.
De flesta av de extremt för tidigt födda barnen har minst en av dessa allvar-
liga åkommor, vilka i sin tur utgör en stor risk för bestående framtida men
(Socialstyrelsen 2004a).

Den risk för tidigt födda barn löper för skador och sjukdomar som på
lång sikt kommer att ge men är i huvudsak olika neurosensoriska funktions-
hinder, varav de vanligaste är nedsatt kognitiv förmåga, cerebral pares,
blindhet och/eller dövhet (Holmgren & Högberg 2001, Hack & Fanaroff
2000, Lagercrantz et al 1997, Pieuch et al 1997). En finsk studie (Korhonen
et al 1999), om hur barnet men även familjen påverkas av ett barns mycket
för tidiga födelse, visade att lungsjukdomen bronchopulmonell dysplasi
(BPD) kan ha en negativ påverkan på barnet och familjen under barnets
första åtta år. En annan påfrestning för både barnet och familjen kan vara
livslånga och frekventa kontakter med hälso- och sjukvården. Enligt rap-
porten från Socialstyrelsen om vård och behandling av barn födda extremt
för tidigt (2004a) är det svårt att tidigt prognostisera överlevnad och/eller
allvarliga funktionshinder. Sjukligheten på kort och lång sikt tycks stå i
relation till födelsevikt och graviditetslängd, d.v.s. ju lägre födelsevikt desto
större risk för skada eller sjuklighet.

Vården av det för tidigt födda barnet
Strategin för den moderna neonatalvården är att i första hand upptäcka
och minimera fysiologiska störningar som kan uppstå hos det nyfödda bar-
net. Den neonatala intensivvården har genomgående god medicinsk och
teknisk utrustning. Exempel på detta är anpassad respiratorutrustning och
CPAP – utrustning (continuous positive air pressure, övertrycksandning där
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barnet andas självt) för det sjuka barnet. Den tekniskt avancerade vården
innebär också att krav ställs på specialutbildad personal och god beman-
ning. I Sverige, liksom i många andra länder, diskuteras en långt gående
centralisering av neonatalvården för att få ett optimalt omhändertagande
av barnen. För att kunna uppnå denna målsättning med en god vårdkvalitet
krävs det att ett tillräckligt stort antal barn vårdas inom den neonatala
intensivvården (Socialstyrelsen 2004a). Av den Socialstyrelserapport som
beskriver kvalitetskrav för den neonatala intensivvården i Sverige (1997)
framgår att sju regionsjukhus och åtta länssjukhus har neonatal intensiv-
vård (nivå III), nitton länssjukhus har partiell neonatalvård (nivå II) och nio
länsdelssjukhus är utan neonatal intensivvård (nivå I). Sedan 1997 har en
centralisering av intensivvården för nyfödda skett i landet. Resultatet av
svenska undersökningar visar att överlevnad och sjuklighet för de för tidigt
födda barnen gynnas av vård på universitetssjukhus, regionsjukhus och
länssjukhus (Socialstyrelsen 2004a).

En god neonatal intensivvård kännetecknas även av god omvårdnad av
och omsorg om det för tidigt födda barnet. Vikten av föräldrars delaktighet
i vården av barnet har allt mer kommit att betonas under senare år (Roze &
Breart 2004). En till familjens behov anpassad fysisk miljö liksom en familje-
centrerad vård har visat sig ge goda effekter på både barnets hälsostatus
och familjens välbefinnande (Persson 1995, Van Riper 2001, Bakewell-Sachs
& Blackburn 2003). Det har utvecklats olika metoder för att främja en god
omvårdnad ur både det lilla barnets och den övriga familjens perspektiv.
”Newborn individualized development care and assessment program”,
NIDCAP (Als et al 1994, Kleberg et al 2000) innebär en individualiserad
utvecklingsstödjande vård till barnet. Kängurumetoden (Wahlberg et al
1992, Cattaneo et al 1998) är en metod där de för tidigt födda barnen
vårdas hud mot hud vid föräldrarnas bröst. Vidare finns metoder som sti-
mulerar till tidig amning (Hedberg Nyqvist & Ewald 1999), metoder att
skatta smärta och metoder för en icke-farmakologisk smärtlindring, som
t.ex. att ge sockerlösning (Skogsdal et al 1997, Gradin et al 2002). En ytter-
ligare metod för att främja omvårdnaden av barnet och stödet till föräld-
rarna, med fokus på relationen mellan föräldrar och barn, är tidig hemgång
från avdelningen med vårdinsatser i hemmet (Rieger & Henderson-Smart
1995, Örtenstrand et al 2001).

Etiska aspekter
Vid vilken tidpunkt ett foster definieras som barn är en fråga som får etiska
konsekvenser. Enligt svensk lag är ett foster ett barn om det föds efter fulla
28 graviditetsveckor eller därefter och oavsett om barnet då visar livstecken
eller ej. Ett foster betraktas även som barn om det vid födelsen visar livs-
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tecken oavsett gestationsålder (Socialstyrelsen 2004a). Eftersom neonatal-
vården utvecklats snabbt under senare år, är inte alltid bedömningen vad
som är foster respektive barn lätt att göra. Därav följer att beslut om insät-
tande av olika medicinska insatser för det extremt för tidigt födda barnet
innehåller ett flertal svåra etiska ställningstaganden (Socialstyrelsen 1995,
Socialstyrelsen 2004a).

Exempel på andra etiska frågor rör överväganden som måste göras i sam-
band med beslut om igångsättande av en förlossning eller vid beslut om att
försöka fördröja födandet. Risken både för modern och för fostret/barnet
måste då vägas in i beslutet. Bådas bästa måste sättas i första rummet. Efter
barnets födelse är personalen skyldig att låta barnets bästa väga tyngst. Vid
etiskt svåra beslut, liksom annars, bör en samsyn mellan föräldrar och per-
sonal eftersträvas. Före barnets födelse skall, enligt Socialstyrelsen (2004a),
kvinnans och mannens önskemål väga tyngst.

Den svenska barnhälsovården
Barnhälsovården i Sverige har en över 100-årig tradition. Den började med
en verksamhet, på basis av välgörenhet, att ge mjölk till nyfödda barn vars
mammor var fattiga. Denna verksamhet förändrades så småningom, och
1937 beviljades statsmedel för en utvidgad distriktsvård i landet, inklusive
mödra- och barnhälsovård (SOU 1935). Denna uppbyggnad skedde snabbt.
Barnhälsovården omfattade, från starten, barn under det första levnadsåret
och utvidgades så småningom till att omfatta alla förskolebarn. Fyraårs-
kontroller infördes 1968 (Socialstyrelsen 1968), hälsovård i förskolor 1978
(Socialstyrelsen 1978) samt föräldrautbildning 1978 (SOU 1978, Socialsty-
relsen 1981). Barnhälsovården var uppdelad i två typer av barnavårdscen-
tral (BVC). Typ I var knuten till en medicinsk barnklinik och förestods av
barnläkare, och typ II förestods av distriktsläkare eller annan behörig läka-
re (Socialstyrelsen 1970). Detta förändrades i och med utvecklingen av en
sammanhållen primärvård, med flera yrkeskategorier samverkande i team.

Barnhälsovårdens arbetsfält har förändrats i takt med samhällets för-
ändringar. Idag föds färre barn, och förstagångsföräldrar är äldre med en
medelålder av 29 år hos mödrarna. Många familjer har olika kulturella
bakgrunder (Bäck-Wiklund 2003). I dagens samhälle har familjerna ökade
psykosociala och socioekonomiska problem, och barnen har en förändrad
hälso- och sjukdomsbild i jämförelse med tidigare decennier (Erlöw &
Petersson 1992). Diskussioner pågår om arbetssättet inom barnhälsovården,
bl.a. med mera individuella insatser för familjerna och införandet av
”familjecentraler” där BVC och socialtjänst samverkar. För personalen inom
barnhälsovården fordras god kompetens för att kunna bemöta barnen och
familjerna i syfte att understödja en god hälsa och utveckling hos barnen
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(MFR 1999, Sundelin 2000). Flera studier inom barnhälsovård berör bety-
delsen av att vården har god kvalitet (Hagelin et al 1998, Magnusson et al
2000), god tillgänglighet, individuellt bemötande, stödinsatser och rådgiv-
ning (Jansson et al 1998, Fägerskiöld et al 2000, Baggens 2001).

Svensk barnhälsovård erbjuder ett nationellt basprogram för allmänna
undersökningar av samtliga förskolebarn samt individuellt stöd till alla fa-
miljer. Huvudmålen för barnhälsovården är att minska dödlighet, sjuklig-
het och handikapp, att minska skadliga påfrestningar för föräldrar och barn
och att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap. Därigenom kan
gynnsamma betingelser skapas för att barnen utvecklas allsidigt. Delmålen
för barnhälsovården innebär differentierad hälsoövervakning, att minska
väsentliga hälsoproblem, att ge behovsanpassad service, stöd och vård samt
att uppmärksamma och förebygga skadliga förhållanden i närmiljö och sam-
hälle (Socialstyrelsen 1981, 1991).

Omsorg
Avhandlingens syfte aktualiserar mötet mellan den naturliga och den pro-
fessionella omsorgen, d.v.s. den omsorg föräldrarna vill och brukar ge sitt
barn och den omsorg som utövas av experter tillhörande olika professioner.
Omsorgen om det för tidigt födda barnet domineras initialt av den profes-
sionella omsorgen, och det är i mötet med den som den naturliga omsorgen
ska främjas och utvecklas. Hur samspelet mellan personal och föräldrar
utvecklas torde då vara betydelsefullt för hur de nyblivna föräldrarna kom-
mer att uppleva föräldraskapet under barnets första månader och hur de
utvecklar identiteten som förälder. Enligt Leininger (Leininger & McFar-
land 2002) rymmer alltid utövandet av omsorg ritualer som påverkar män-
niskan. Omsorgsritualerna sker alltid i ett sammanhang, har en mening och
är en central dimension av den rådande vårdkulturen. Översatt till en neo-
natalavdelning eller barnavårdscentral innebär detta att de omsorgsritualer
som utövas inom vårdformen både kan främja och hindra föräldrarna i att
utvecklas som föräldrar. Det kan t.ex. gälla om och hur föräldrarna blir
bekräftade i sitt föräldraskap. Härmed torde ritualerna även påverka för-
äldrarnas identitetsupplevelse.

Omsorgsritualer
Hur ett samhälle utformar omsorgen avspeglar värderingar. Leininger (Lei-
ninger & McFarland 2002) talar om att alla kulturer utövar för dem speci-
fika omsorgsritualer, vilka påverkar människornas handlande i det dagliga
livet och hur människor förhåller sig till varandra. Att vara människa inne-
bär enligt Leininger att utöva omsorg; omsorgen hör således till männis-
kans livsvillkor. Detta synsätt tangerar en central utgångspunkt i Erik Hom-
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burger Eriksons psykosociala utvecklingsteori (1982). När Erikson beskri-
ver ett dynamiskt och levande samspel människor emellan benämner han
det ritualisering. Samspelet mellan mor och barn utgör prototypen för detta
samspel, ett samspel som sker med ett visst mönster och med ett menings-
fullt intervall i ett specifikt sammanhang. I mötet mellan mor och barn sker
något som både kan beskrivas som allmängiltigt, det vill säga något som
flertalet mammor kan känna igen sig i, och något som är typiskt för den
enskilda mamman och hennes lilla barn. Mammans förhållningssätt betrak-
tas vara avgörande för barnets psykosociala utveckling. Genom sitt sätt att
vara förmedlar hon till barnet övertygelse om att kunna lita till respektive
inte kunna lita till sin omgivning och sig själv. Ett sådant samspelsmönster
torde även kunna ske mellan barnet och pappan liksom mellan vårdaren
och det lilla barnet. Det är en av utgångspunkterna för denna avhandling.

Erikson (1982) beskriver människans psykosociala utveckling via åtta
åldrar eller livsfaser. Varje livsfas motsvaras av en karaktäristisk ritualise-
ring. Ritualiseringen mynnar ut i: ”Det är så här vi brukar göra” (s.60).
Motsatsen till ritualisering är ritualism, med vilket menas ett ritualliknande
och stereotypt samspel utan hänsynstagande till individuella behov. Enligt
Erikson (1982) utvecklas människans förmåga till omsorg under vuxenå-
ren. Den utmärks av en ”känsla av förpliktelse att ta vård om de personer,
produkter och idéer som man har lärt sig tycka om” (s.85), en altruistisk
hållning. Erikson talar här om behovet av en mer universell omsorg som
syftar till att förbättra alla barns livsvillkor. Omsorgen är förknippad med
ansvar för andra. Prototypen för detta ansvar beskrivs vara det ansvar en
vuxen känner inför ett hjälplöst litet barn.

Naturlig och professionell omsorg
Omsorgen betraktas sålunda som fundamental för mänskligt liv. Detta fram-
kommer även i flera omsorgsetikers/teoretikers beskrivningar. Grunden för
den naturliga omsorgen är att människan är beroende av andra d.v.s. om-
sorgen är ett existentiellt grundvillkor (Noddings 1984). Noddings talar
inte explicit om professionell omsorg, men hon gör en åtskillnad mellan
naturlig omsorg och etisk omsorg. Den naturliga omsorgen sker normalt
mellan familjemedlemmar via ett ömsesidigt utbyte av omsorg. Situationen
avgör vem som ger och vem som tar emot omsorg. Här finns ett slags ba-
lans och symmetri. När det gäller omsorg till andra utanför familjen, eller
till personer som man inte har någon nära relation till, krävs ett etiskt ställ-
ningstagande från den som ger omsorgen. Givaren ger utan att kräva någon
omsorg tillbaka. Den naturliga omsorgen kan också övergå till etisk om-
sorg när t.ex. en familjemedlem blir långvarigt sjuk. Ömsesidigheten eller
symmetrin i relationen förändras och påfrestningarna och utmaningarna är
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annorlunda än vad som annars karaktäriserar en naturlig omsorgsrelation.
Analogt med Noddings beskrivning av den etiska omsorgen kan den pro-
fessionella omsorgen sägas utgöra ett exempel på etisk omsorg. Karaktäris-
tiskt för den etiska omsorgen är viljan att göra det som är gott för den
andre ur den andres perspektiv. Den etiska omsorgen betraktas även vara
kärnan i omvårdnaden (Leininger & McFarland 2002). Det innebär att den
etiska omsorgen är grunden för det professionella utövandet av omsorg.

Den professionella omsorgen träder in när den naturliga omsorgen inte
räcker till. Ett exempel på detta är när ett barn föds för tidigt. Den profes-
sionella omsorgen är en omsorg som är baserad på yrkeskunskap, ett etiskt
förhållningssätt och juridiska regler (Noddings 1984, Jahren Kristoffersen
1998). Den professionella omsorgen kräver både en ansträngning och en
vilja från den som ger omsorgen. Detta ställer moraliska krav på vårdaren.
Den professionella omsorgen skiljer sig även från den naturliga omsorgen
genom att den ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt
Leininger (Leininger & McFarland 2002) lär man sig den professionella
omsorgen genom både teori och praktik. Syftet är att ge andra stöd i att
förbättra sitt hälsotillstånd eller när detta inte är möjligt att möta eller han-
tera handikapp, sjukdom eller död.

Den professionella omsorgen utövas i denna avhandling både vid
neonatalavdelningen och vid olika barnavårdscentraler. Beroende av vilka
värderingar som ligger till grund för omsorgen och hur omsorgen utövas,
d.v.s. ritualiseringen och samspelsmönstren, är det fruktbart att studera olika
vårdformer utifrån ett vårdkulturperspektiv. Leininger (Leininger & McFar-
land 2002) definierar kulturrelaterad omsorg som ”kognitivt inlärda och
överförda värderingar, övertygelser och livsstilsmönster som hjälper, stö-
der, underlättar för eller förstärker andra individers eller gruppers förmåga
att bevara välbefinnande eller hälsa, förbättra livsvillkor och livsstil, eller
bemästra sjukdom och handikapp eller döendet” (s.47). Detta tänkesätt
går att applicera på samspelet mellan personal, patienter och närstående
inom olika vårdformer (Andershed & Ternestedt 1998, Sahlberg-Blom et al
2001).

Omsorg som etiskt krav
Noddings (1984) talar om naturlig och etisk omsorg. Den danske filosofen
och teologen K.E. Lögstrup talar om det etiska kravet, ett krav som bygger
på att människan för sin överlevnad alltid, mer eller mindre, betraktas vara
beroende av andra (Lögstrup 1997). Han talar även om spontana respekti-
ve instängda livsyttringar. Till de spontana livsyttringarna hör t.ex. tillit,
barmhärtighet och kärlek. Med instängda livsyttringar avses själviskhet,
förbehållsamhet och reservation.
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Martinsen (1981), norsk omsorgsforskare, bygger på Lögstrups tän-
kande, och den ”omsorgsmodell” Martinsen utvecklat har sin utgångspunkt
i det mänskliga beroendet. Hon beskriver t.ex. ojämlikheten i relationen
mellan sjuksköterska och patient. I förhållande till patienten har sjukskö-
terskan mer makt och ett större ansvar för att göra det som bäst gagnar
patienten. Om relationen karaktäriseras av det som Lögstrup benämnt ”de
spontana livsyttringarna”, främjas utvecklandet av tillit. Även känslor av
barmhärtighet väcks. Med barmhärtighet avses ett sätt att förhålla sig till
den andre som gagnar den andra personens utveckling som människa. App-
licerat på relationen sjuksköterska – patient innebär detta ett givande utan
baktankar om att den andre skall ge något tillbaka. En omsorgsrelation är
enligt Martinsen oegennyttig.

I en vårdsituation, t.ex. på en neonatalavdelning, är vårdpersonal, för-
äldrar och barn beroende av varandra. Beroendet är ömsesidigt men inte
jämlikt. Det lilla barnet är särskilt utsatt och sårbart, men även föräldrarna
är beroende av personalens kompetens och förhållningssätt. Lögstrup (1997)
hänvisar till metaforen att ha någons eller någras liv i sin hand. Metaforen
är en exemplifiering av det etiska kravet. Lögstrup menar att i mötet med
andra lämnar vi över oss själva i den andres hand. Lögstrup ger exempel på
hur barnets liv är helt bestämt av hur den vuxne, föräldern, uppträder mot
barnet. Detta kan komma att påverka om barnet senare kommer att känna
tillit eller misstro (jmf Erikson 1982). Det beskrivna etiska kravet, som finns
närvarande i alla relationer, är enligt Lögstrup tyst och outtalat, men det
finns där. Detta etiska krav återfinns i både den naturliga och den profes-
sionella omsorgen men får en särskild laddning i den professionella omsor-
gen. Om vi översätter detta till en neonatalavdelning kan sägas att persona-
len främst har det lilla barnets liv i sin hand men till vissa delar även föräld-
rarnas. Föräldrarnas välbefinnande är i hög grad beroende av personalens
kompetens, förhållningssätt och den stämning och miljö som finns på
neonatalavdelningen (senare även på BVC).

Av de beskrivningar som ovan gjorts av olika synsätt på vad omsorg kan
vara, utan ambitionen att vara heltäckande, framgår av tabell 1 både likhe-
ter och skillnader i sätt att beskriva omsorgens kärna. Som framgår av
tabellen refererar samtliga beskrivningar på ett eller annat sätt till det mänsk-
liga beroendet; omsorgen beskrivs vara ett mänskligt grundvillkor.
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tabell 1 Definition av omsorgsbegreppet och naturlig/professionell omsorg en-
ligt Erikson 1982, Noddings 1984, Lögstrup 1997, Martinsen 1981, Leininger
2002

Författare Omsorg Naturlig omsorg Professionell omsorg
Erikson Människans existens är Vuxna personer har ständiga
(1982) beroende av ett samspel omsorgsplikter mot familj

mellan soma, psyke och och arbetsliv. Förmågan till
etos. Den mänskliga omsorg utvecklas under den
utvecklingen sker genom sjunde livsfasen genom en
en dialog/ett samspel positiv krislösning mellan
som kallas ritualisering. känslan av generativitet och
Ritualiseringen är ett känslan av stagnation.
informellt föreskrivet Förutsättningen är att
samspel som upprepas känslan av generativitet
på ett för personerna väger tyngst. Ritualism
meningsfullt sätt. Under står för stagnation och
människans livscykel sterotyp samvaro.
utvecklas hopp, tro och
omsorg.

Noddings Utgångspunkten är att Bygger på ömsesidigt Denna omsorg känne-
(1984) människan är i en beroende som innefattar tecknas av ett moraliskt

beroende ställning och naturlig omsorg- för krav, regleras av
att det alltid finns en personer i den inre yrkeskunskap, etik och
omsorg. Dessa är ett cirkeln (familj/vänner). juridik.
existentiellt grundvillkor När det gäller utövande
för människan. av omsorg till icke när-

stående eller vänner
(den yttre cirkeln) be-
nämns omsorgen ofta
som etisk omsorg
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Lögstrup Varje människa är be- Omsorg för den andre
(1997) roende av den andre. Ur personen beskrivs bland

detta beroende utvecklas annat genom metaforen
det så kallade etiska . ”att ha någon annans
kravet. Förhållningssättet liv i sin hand”
till den andre karaktäriseras
av de spontana livsytt-
ringarna (t.ex. tillit, barm-
härtighet och kärlek). Den
som utövar omsorgen gör
det utifrån ett ansvar för
den andre och utan att
kalkylera med att få något
i gengäld. Omsorgen är då
oegennyttig. Motsatsen till
de spontana livsyttringarna
är de instängda livsyttringarna

Martinsen Omsorgen är ett fundament Balanserad ömsesidighet, Omvårdnad beskrivs
(1981) för all mänsklig existens ett förhållande där de som professionell om-

och ett mål i sig. Den finns berörda personerna ger sorg. Målet med om-
i all mänsklig gemenskap och tar mot omsorg på vårdnaden kan vara att
och bygger på människans ett likvärdigt sätt. (Kan göra det så bra som
beroende av andra. Omsorg även finnas i professionell möjligt för den sjuke.
är det etiska krav som för- omsorg) Det kan handla om att
medlas från en människa stärka patientens livs-
till en annan genom mod och att främja de
spontana livsyttringar läkande krafterna.

Relationen bygger på
osjälvisk omsorg. Sjuk-
sköterskan handlar uti-
från sin yrkeskunskap

Leininger Att vara människa innebär ”Emic” – en omsorg som ”Etic” – en omsorg som
(2002) att utöva omsorg och ut- förts över mellan människor är formellt och kognitivt

övandet har sin bas i och generationer via inlärd via teori och
kulturen. Omsorgen är traditioner och kulturellt praktik samt vetenskap-
kärnan i omvårdnad. inlärda attityder. Ritualer ligt inriktat. Ritualer
Omsorg är stödjande på som är inlärda/använda som finns inom varje
ett sätt som hjälper den i hemmet specifik vårdkultur
andre att förbättra sitt
hälsotillstånd och att för-
ändra sin livsstil eller att
möta handikapp, sjukdom
eller död på ett så bra sätt
 som möjligt
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Samspel föräldrar och barn – att utvecklas som människa
Synen på föräldraskap och identitet
Ett av studiens syften är att fördjupa kunskapen om hur föräldrar till för
tidigt födda barn utvecklas i sitt föräldraskap och hur de tillägnar sig en
identitet som förälder. Min utgångspunkt här är att föräldraidentiteten, hur
kvinnan upplever sig som mamma och mannen som pappa, är av betydelse
för förälderns relation till barnet men även för hur barnet kommer att ut-
veckla sin identitet. Identitet är ett begrepp som kan beskrivas utifrån olika
teoretiska utgångspunkter. Många teorier beskriver, oavsett teoretisk grund,
människan som en social varelse som utvecklar sin identitet i samspel med
andra (Erikson 1982). Interaktionen mellan en persons upplevelse av sig
själv och sin identitet påverkas av om och hur andra bekräftar respektive
inte bekräftar personen. Jagidentiteten kan därför sägas bli validerad/icke
validerad i samspelet med andra. En diskussion förs i litteraturen huruvida
identiteten skapas vid en viss tidpunkt och sedan är oföränderlig eller om
det är en ständigt pågående process, en process som pågår fram till döden.
Med identitet avser jag i detta sammanhang att föräldern i sin identitet som
person har integrerat föräldraskapet och att hon/han känner en form av
ontologisk trygghet i sig själv.

Det är givetvis en förenkling att särskilja föräldraidentiteten från den
övriga identiteten, en förenkling som dock sannolikt kan bidra till en ökad
förståelse även för hur identiteten i övrigt påverkas när man får ett för
tidigt fött barn. Det senare ligger dock utanför denna avhandlings syfte. I
verkligheten torde det vara svårt att göra en tydlig åtskillnad mellan identi-
teten som ”hel person” och identiteten som förälder. De nämnda identite-
terna kan ses som två sidor av ett och samma mynt. För att ha utvecklat en
föräldraidentitet avses sålunda i denna avhandling att föräldern uppnår en
form av ontologisk trygghet. Det innebär att föräldern, trots ovisshet om
vad framtiden kan rymma, ändå har en känsla av tillit att allt ska ordna
upp sig på ett utifrån givna förutsättningar så bra sätt som möjligt. I detta
ingår att föräldern själv tror på sin egen förmåga att hantera situationen.
Hur en enskild förälder integrerar föräldraskapet i sin identitet har givetvis
i hög grad samband med vilken person kvinnan eller mannen är när hon
blir mamma respektive pappa till det för tidigt födda barnet. Bäck-Wiklund
och Bergsten (1997) beskriver i boken ”det moderna föräldraskapet” att
hur föräldern formar, vidmakthåller eller utvecklar sitt föräldraskap beror
på relationerna inom familjen. Enligt nämnda författare konstrueras
föräldraskapet alltid i samspel med andra och då ofta den andre föräldern
samt det komplex av relationer som finns omkring familjen.

Flera forskare som beskriver det senmoderna samhället talar om det
reflexiva självet och personens möjligheter att konstruera sin egen identitet.
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Giddens (1997) beskriver t.ex. hur dagens kvinna har en annan frihet när
det gäller möjligheterna att ingå i relationer, och även att avsluta dessa,
jämfört med tidigare generationers kvinnor. Kvinnan har enligt Giddens
(1997) att konstruera en reflexiv självbild eller identitet som omfattar mo-
derskap, partnerskap, profession och yrkesliv. Det stämmer överens med
det synsätt som ligger till grund för avhandlingen. Männens villkor har
även de förändrats, och deras identitet kan i dag inte enbart huvudsakligen
relateras till deras arbete och den karriär de gör där. De förväntas idag även
ha en självklar roll inom familjen. Det innebär enligt Giddens (1997) att
männen har att konstruera sin identitet så att den även omfattar omsorgs-
givande.

En viktig utgångspunkt i avhandlingen, som har förstärkts under arbetet
med den, är att en person kan utvecklas i sin identitet som förälder (och då
även som människa) genom det man upplever i relationen till sitt barn (och
sannolikt även i livet för övrigt) under hela livet. I den bemärkelsen är det
möjligt att utvecklas som förälder även när barnen är vuxna. Föräldra-
identitet är alltså inte något statiskt som uppnås vid en given tidpunkt utan
ett dynamiskt fenomen som utvecklas/konstrueras i samspelet med andra
(Mercer 2004). Den brytpunkt jag i denna avhandling försökt ange är när
föräldrarna beskrivit att de uppnått det jag här kallat för ett visst mått av
ontologisk trygghet, alltså ett embryo till identitet som förälder, eller ett
steg i den livslånga processen att utvecklas som förälder.

Nedan följer en kort beskrivning av fyra teoretiska perspektiv som bru-
kar användas när samspelet barn – förälder anges, teoretiska utgångspunk-
ter som kan sägas ha utgjort en förförståelse även i detta avhandlingsar-
bete. Därefter beskrivs studier som särskilt fokuserat på mammaidentitet
och pappaidentitet.

Fyra olika teoretiska perspektiv
Utvecklingsteoretiskt perspektiv
I en persons utveckling av sin identitet, som barn eller som förälder, är
relationen mellan barnet och den vuxne viktig. Erikson (1982) har beskrivit
hur de första åren är av betydelse för barnets psykosociala utveckling. Han
har även via ett livscykelperspektiv beskrivit hur förmågan att ge omsorg
successivt utvecklas. Flertalet teorier fokuserar dock primärt på hur föräld-
rarnas förhållningssätt påverkar barnets utveckling. Få teorier (om alls nå-
gon) beskriver hur barnets hälsotillstånd påverkar upplevelsen av identitet
som förälder, även om många teorier utgår från att relationen barn – för-
älder bygger på ömsesidighet. Det är särskilt tydligt hos Erikson i det han
beskriver som dialog och ritualisering. Av den forskning som finns när det
gäller föräldraskap till ett för tidigt fött barn framgår det tydligt hur rela-
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tionen mellan föräldrar och barn utsätts för påfrestningar. Förutom svårig-
heter att tyda barnets signaler är föräldrarna påverkade av barnets hälso-
tillstånd och den stress som miljön på avdelningen utgör (Goldberg &
DiVitto 1995).

Attachmentteorin
En annan ofta refererad teori som berör relationen mellan förälder och barn
är Bowlbys attachmentteori (1969). Bowlbys teori har en biologisk grund
där anknytningen beskrivs ske huvudsakligen på ett instinktivt sätt, givet
att barnet är så utvecklat att det kan svara an mot mammans signaler. Detta
blir viktigt att uppmärksamma i relationen till det för tidigt födda barnet
eftersom barnets förmåga till anknytning är liten. Med anknytning avses
följaktligen den bindning barnet får till den person som vårdar det, oftast
mamman, då anknytningen baseras på en biologisk konstruktion enligt
Bowlby (1969). Pappan är emellertid också en viktig person i anknytnings-
processen tidigt i barnets liv. Anknytningen sker enligt ett visst mönster
som Bowlby (1969) beskriver i fyra faser. Faserna representerar olika bete-
endemönster vilka relateras till barnets aktuella utveckling. Från att inte
känna skillnad på människor i sin omgivning börjar barnet urskilja sin
mamma eller den som vårdar barnet. Detta beteendemönster förstärks så
småningom och blir mer målinriktat och komplext. Barnet utvecklar en
känslomässig bindning till mamman. Anknytningen till föräldrarna är en-
ligt Bowlby (1969) fullt utvecklad hos barnet vid fyra års ålder, då barnet
tar lika mycket initiativ till sökande efter närhet som föräldrarna gör. An-
knytning till andra människor fortgår hela livet. Bowlby (1969) menar att
barnets upplevelser av de tidigaste bindningarna till mamman och pappan
har en avgörande betydelse för barnets fortsatta framtida bindningar till
andra människor. Även om Bowlby inte beskriver hur barnets förmåga att
relatera till föräldern påverkar upplevelsen av föräldraskap, förefaller det
rimligt att utgå från att så är fallet.

Bondingteorin
Ett annat sätt att skildra samspelet mellan barn och föräldrar utgör ”bon-
dingteorin” (Klaus & Kennell 1976). Samspelet beskrivs som en process
där föräldrarna utvecklar en känslomässig anknytning, bindning, till bar-
net. Av betydelse för bindningen till barnet är kontakten med barnet direkt
efter förlossningen. Denna tidpunkt anses vara en kritisk och känslig tid-
punkt för den fortsatta anknytningen till barnet. Flera studier har gjorts i
USA för att utforska detta fenomen. Detta resulterade i förändrade rutiner
på många sjukhus för att tillåta och främja en tidig kontakt mellan föräld-
rar och det nyfödda barnet. En sidoeffekt av denna fokusering på värdet av
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en tidig kontakt har inneburit att föräldrar som av olika skäl inte kunnat
förverkliga en tidig kontakt med sitt barn känt sig misslyckade. Detta kan
t.ex. hända föräldrar till för tidigt födda barn (Goldberg & DiVitto 1995).

Modell om socialt samspel
Ytterligare en teori som beskriver betydelsen av att föräldrarna uppnår en
tidig social relation med barnet är den som utvecklats av Goldberg (1977).
Den beskriver relationen mellan barn och föräldrar som ett samspel där
föräldern har att svara an mot barnets signaler. Barnets gensvar bekräftar
då förälderns upplevelse av sig själv som förälder. När det gäller för tidigt
födda barn visar Goldberg (1977) att dessa har ett sämre utvecklat beteen-
de, vilket innebär att föräldrarna ställs inför en större utmaning i strävan
att uppnå en social relation till barnet.

Som tidigare nämnts torde samspelet mellan barn och föräldrar påverka
både barnets och förälderns identitetsutveckling. Det finns några få studier
som belyser aspekter hur kvinnor och män utvecklar en identitet som
mamma respektive pappa.

Identitet som mamma
I studier om utveckling av en mammaidentitet har både begreppen att bli
mamma (”becoming a mother”) och att erhålla en mammaroll (”maternal
role attainment”) ibland använts synonymt med att uppnå en identitet som
mamma. Flera studier (Mercer 1981, Mercer & Ferketich 1994, Zabielski
1994, Reid 2000) har använt begreppet ”maternal role attainment” för att
beskriva den tidpunkt när mamman blivit förtrogen med sina uppgifter som
förälder. Det framgår inte om ytterligare möjligheter till utveckling finns
eller om begreppet speglar en relativt statisk syn på identitetsblivandet.
Mercer (2004) har utvecklat ett annat begrepp som hon menar tydligare
speglar den dynamiska process som identitetsskapandet innebär. Det be-
grepp hon föreslår är ”becoming a mother”; identitetsutvecklingen som
mamma förändras och pågår hela livet. Mercer skildrar den initiala fasen
av identitetsutvecklingen via fyra steg: 1) Den blivande mammans förbere-
delser under graviditeten inför den kommande förlossningen. 2) Efter för-
lossningen lär sig mamman att identifiera barnets egenheter genom att mam-
man börjar kopiera andras sätt att vårda barnet. 3) Efter en period av att
hon på ett stereotypt sätt försökt efterfölja andras råd börjar mamman göra
sina egna bedömningar om vad som är bäst för barnet och handla utifrån
dessa. 4) Mamman uppnår en känsla av identitet som mamma vilket bru-
kar inträffa fyra månader efter barnets födelse. Enligt Mercer (2004) täcker
begreppet ”becoming a mother” att: utvecklingen av mammaidentiteten
fortsätter i takt med barnets utveckling, vilken ställer mamman inför nya
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”problem” som hon har att förhålla sig till. Identitetsutvecklingen som
mamma kan senare i livet även innefatta att bli mormor och farmor.

Hur mammaidentiteten utvecklas beror på flera faktorer, som t.ex.
mammans inre upplevelser av harmoni och trygghet i vården av barnet
(Miles & Holditch-Davis 1997, Zabielski 1994) eller uttryckt på annat sätt
kärleken till barnet och kontakten med det (Rubin 1984, Zabielski 1994,
Reid 2000). Några studier har visat att när mamman utvecklar en positiv
anknytning till barnet så förefaller hon tidigare utveckla sin identitet som
mamma (Harrison & Magill-Evans 1996, Zabielski 1994). Enligt Rubin
(1984) är utvecklingen av den nya identiteten som mamma i hög grad bero-
ende av att kvinnan blir bekräftad av sin omgivning i rollen som mamma
liksom hur hon själv utvecklas och tar ansvar för barnet. Att ha utvecklat
en identitet som mamma innebär då att mamman känner en överensstäm-
melse mellan sin egen uppfattning av sig själv och sitt moderskap och hur
andra ser på henne i den rollen. Även Nelson (2003) har beskrivit hur kvin-
nan utvecklar sin identitet som mamma. Väsentligt för denna process be-
skrivs vara att mamman känner ett engagemang inför att vara förälder.
Detta i sin tur beskrivs främja mognad och möjliggöra anpassning till de
nya situationer som hon kommer att möta i egenskap av mamma. Ett in-
tressant resultat framkom av en studie av Zabielski (1994). Studien visade
att utvecklingen av mammaidentiteten skedde på ett likartat sätt hos mam-
mor med barn som var födda i normal tid och hos mammor med barn
födda för tidigt; det framkom dock att utvecklingen tog längre tid för
mammorna till de för tidigt födda barnen.

Identitet som pappa
Mäns föräldraskap studeras idag bl.a. utifrån hur det praktiseras och hur
fadersidentiteten formas och hanteras. Faderskapet betraktas som en viktig
del av mannens identitetsutveckling (Marsiglio 1995, Lupton & Barclay
1997). Bilden av mäns föräldraskap och fadersidentitet har förändrats un-
der senare decennier. Tidigare sågs mannen som en patriarkalisk fadersge-
stalt, idag ses han som en delaktig, familjeinriktad pappa. Förändrade sam-
hällsstrukturer och ideologiska värderingar i det postmoderna samhället,
dels på ett allmänt plan och dels på föräldraskap, har påverkat detta (Kyle
2000, Plantin 2001). Detta har resulterat i ett mer flexibelt förhållningssätt
mellan mannen och kvinnan när det gäller rollerna inom familjen (Hag-
ström 1999, Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Hagström (1999) beskriver
det vara en process att bli pappa, vars syfte i första hand är att få en nära
relation till barnet. Det krävs ett kontinuerligt arbete i det dagliga livet för
att uppnå denna relation, vilket bygger på att ”pappan är närvarande, aktiv
och engagerad” (s. 238, 1999). Hagström skiljer mellan de två begreppen
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pappablivande (”becoming a father”) och faderskapande (”creating a fat-
her”). Pappablivande härrörs till upplevelserna av att bli pappa och vilka
processer och händelser som har betydelse för detta. Faderskapande hand-
lar mer om att bli bekräftad av omgivningen inklusive dess kulturella och
sociala kontext. Båda begreppen berör komplexa processer och är ibland i
motsatta förhållanden, men är lika viktiga för utvecklandet av pappaidenti-
teten. Hagström diskuterar också begreppen att ”fädra” och att ”fadra”.
Att ”fädra” inleds när mannen bidrar med spermier och därmed blir pappa
till barnet. Att ”fadra” beskrivs vara synonymt med ”modra” (Holm 1993).
I ”fadra” ingår att vårda barnet. Den som ”fadrar” barnet behöver nöd-
vändigtvis inte vara densamme som den som ”fädrat”. Detta resulterar i att
en far kan ”modra” och en mor kan ”fadra” och innebär enligt Hagström
(1999) att det är mer relevant att tala om att ”föräldra”.

I studier av mäns föräldraskap beskriver Plantin (2001) en mångfacette-
rad bild av faderskapet. Det bygger på engagemang och innebär både svå-
righeter och glädjeämnen och kan sammantaget leda till personlig utveck-
ling. Pappornas starka försörjarposition i familjen betonas och ses som en
förklaring till att de i begränsad omfattning utför arbetskrävande uppgifter
i hemmet och har ett begränsat planeringsansvar för barnen. En mängd
faktorer påverkar hur faderskapet kommer att utvecklas, som t.ex. tidigare
livserfarenheter, individuella livsmål, fas i föräldraskapet och relationen till
partnern. Papporna upplever sig vara mer av en ”back-up” för mamman.
De förväntningar som finns i det senmoderna samhället på ett aktivt
föräldraskap påverkar papporna i deras uppfattning av sig själva (Magnus-
son & Plantin 2004).

Det har visat sig att pappors utveckling som förälder och identiteten som
pappa främjas om han varit närvarande vid barnets födelse (Vehviläinen-
Julkunen & Liukkonen 1997). Resultat från några studier visar även på att
samspelsmönstret mellan mammor och pappor skiljer sig åt. Papporna be-
skrivs oftare utföra aktiviteter med barnet än att de vårdar det (Harrison et
al 1999, Dienhart 1998, Hwang 2000). Detta är ett tema som behöver
studeras ytterligare.
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Att vara förälder till ett för tidigt fött barn – en kunskaps-
sammanställning av tidigare forskning
Denna sammanställning bygger på studier som belyser hur det kan vara att
vara förälder till ett för tidigt fött barn samt det stöd föräldrarna fått av
hälso- och sjukvården. Sökningar har gjorts i databaserna Cinahl, PubMed
och SweMed. Ambitionen har varit att belysa studier gjorda under de senaste
åren (se bilaga 1). Av 143 granskade studier belyser 45 båda föräldrarnas
upplevelser och erfarenheter, 64 studier enbart mödrarnas upplevelser och
erfarenheter och fem studier enbart fädernas upplevelser och erfarenheter.
Av så gott som samtliga studier framkommer implicit, men ofta även expli-
cit stödets betydelse. Av de granskade artiklarna var 47 kvalitativa studier,
61 artiklar baserades på kvantitativa studier och 35 artiklar byggde på lit-
teraturöversikter eller forskningsbaserade artiklar, som fokuserar främst på
föräldraskapet och det för tidigt födda barnet.

Att bli förälder till ett för tidigt fött barn
De studier som beskrivs är gjorda vid olika tidpunkter efter barnets födelse,
dock oftast under barnets första levnadsår. En av de få forskare som belyser
föräldraskapet över en längre tidsperiod är Stjernqvist (1996). Hon har stu-
derat föräldraupplevelser och relationen mellan barn och förälder fram tills
barnet är fyra år. Studierna har huvudsakligen haft ett problemfokus. De
har t.ex. studerat det trauma som barnets födelse ofta beskrivs innebära,
den stress föräldrar och då främst mödrar upplever och olika copingstrate-
gier liksom mödrarnas anknytning till barnet.

Upplevelser av stress
När det gäller mammors upplevelser av stress finns ett flertal studier men
när det gäller pappors upplevelser av stress är studierna betydligt färre;
detta gäller även studier som undersöker och jämför mammors och pap-
pors upplevelser över tid. Två nyligen genomförda litteraturöversikter (Bak-
ewell-Sachs & Gennaro 2004, Swartz 2005) beskriver föräldraskapets kom-
plexitet och hur föräldrar under barnets första två år har att utveckla en
relation till barnet, bli säkra i vården av barnet och samtidigt hantera den
oro för barnets hälsa och utveckling som de hela tiden bär på.

Upplevelsen av stress startar i och med barnets födelse (vilket dock inte
utesluter att föräldrarna även känt stress dessförinnan). Barnets för tidiga
födelse och barnets vistelse på intensivvårdsavdelning beskrivs som chock-
artade och stressande händelser (Goldberg & DiVitto 1995, Peebles-Kleiger
2000, Eriksson & Pehrsson 2005). Mammor och pappor beskrivs delvis
uppleva stressen på olika sätt. Shields-Poe och Pinelli (1997) har beskrivit
att mammornas stressupplevelser var starkare än pappornas och att de rea-
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gerade annorlunda jämfört med papporna. Mammorna upplevde det vara
stressande att inte ha en fysisk närhet till barnet. De upplevde även att de
påverkades negativt av vårdmiljön, ett resultat som också har beskrivits av
Raeside (1997) och Doering och medarbetare (1999). Enligt Shields-Poe
och Pinelli (1997) var pappornas stressupplevelser mer relaterade till bar-
nets sjuklighet, ett resultat som inte bekräftas i en studie av Spear och med-
arbetare (2002). Spear och medarbetare använde samma frågeformulär om
stress som Shields-Poe och Pinelli (1997) men fann att graden av stress inte
bedömdes vara påverkad av barnets sjuklighet utan relaterades till hur för-
äldrarna hanterade situationen. Av en studie där mammors och pappors
stressupplevelser studerats över tid fann Tommiska och medarbetare (2002)
att mammorna upplevde stress när de inte tyckte sig räcka till i rollen som
mamma, t.ex. när de inte hann med de övriga barnen i familjen. Papporna
upplevde det vara stressande att känna sig socialt isolerade. Resultaten vi-
sade att när barnet var två år hade föräldrarnas stressupplevelser minskat.

Det förefaller naturligt att föräldrar till tvillingar/trillingar beskriver mer
stress jämfört med föräldrar till ett barn (Bryan 2003, Glazebrook et al
2004). Det förefaller även naturligt att relationerna inom familjen kan på-
verkas av den stress som extra påfrestningar i allmänhet innebär. Stjernqvist
(1996) visar att föräldrars stressupplevelser under barnets första år påver-
kade föräldrarnas relation till varandra, vilken förbättrades och stabilisera-
des när barnet var fyra år. Upplevelser av stress har även visat sig påverkas
av sociala faktorer (Thompson et al 1993) och kan då kvarstå under rela-
tivt lång tid, speciellt hos familjer med dålig ekonomi, kortare utbildning
och vars barn har kroniska sjukdomar (Cronin et al 1995). Dessa familjer
kan sägas utgöra en riskgrupp i behov av ytterligare stöd.

Som tidigare nämnts finns ett flertal studier som beskriver mammors
upplevelser i samband med barnets födelse. Dessa visar relativt entydigt att
mammorna känner oro inför barnets framtida hälsotillstånd och att de upp-
lever stress (Catlett et al 1994, Pearl & Donahue 1995, Doering et al 2000,
Holditch-Davis & Miles 2000, Docherty et al 2002, Carter et al 2005).
Holditch-Davis & Miles (2000) studie visade även att mammorna hade
tecken på stress och nedstämdhet även när barnet var sex månader. Av en
annan studie, där man inte beskriver upplevelserna i termer av stress, fram-
kom att mammorna upplevde barnets första levnadsår som emotionellt
påfrestande som t.ex. både svårigheter att få fysisk närhet till barnet och
känslor av oro för barnets sköra hälsa (Weiss & Chen 2002).

Nordström-Erlandsson (1996) jämförde emotionell påverkan hos mam-
mor med barn födda för tidigt och hos mammor med barn födda i normal
tid. Resultatet visade på skillnader den första tiden efter barnets födelse.
Mammorna till de för tidigt födda barnen var då mer emotionellt påver-
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kade, men när barnen var 18 månader framkom inga skillnader mellan
grupperna när det gällde upplevelser av stress, kompetens och välbefin-
nande i mammarollen. Ett motsvarande mönster framkommer även av en
annan studie gjord när barnet var två år (Singer et al 1999). Det är dock
vanskligt att dra allt för långt gångna slutsatser av dessa jämförelser efter-
som ett fåtal studier hade samma metodologiska grund. Miles och medar-
betare (1998) fann i en icke jämförande studie att mammor till för tidigt
födda barn fortfarande var oroliga för barnets utveckling och hälsa när
barnet var tre år. Det kan givetvis inte uteslutas att detsamma även gäller
mammor till normalfödda barn om än på ett kvalitativt annorlunda sätt. I
någon mån bär sannolikt alla föräldrar på en oro för att något ska hända
deras barn och den oro en förälder känner för sitt barns framtid kan vara
svår att kvalitativt jämföra. Det torde dock stå klart att oron har olika
grund och minnena från barnets födelse skiljer sig åt. Wereszczaks och med-
arbetare (1997) har beskrivit att mammor till för tidigt födda barn, tre år
efter barnets vårdtid på neonatalavdelningen, beskrev sig komma ihåg hur
stressande den första tiden varit. Huruvida mammorna fortfarande upp-
levde stress framgick ej av studien.

Hur mammor och pappor reagerar på barnets födelse torde även ha sam-
band med föräldrarnas personligheter. Studier som rör mammors upplevel-
ser av den första tiden efter barnets födelse visar detta (Meyer et al 1995).
Studier visar även att mammornas förhållningssätt har samband med om
mamman är nedstämd (Miles, Holditch-Davis et al 1999, Davis et al 2003a)
samt med barnets beteende (Halpern et al 2001, Drewett et al 2004, Eriks-
son & Pehrsson 2003). Mew och medarbetare (2003) har även beskrivit
betydelsen av att tidigt identifiera mammor som visar tecken på stress och
nedstämdhet för att så tidigt som möjligt kunna erbjuda dem stöd och be-
handling. Hall (2005) beskriver också vikten av att personalen stödjer för-
äldrarna i att finna en mening i vad som händer när deras lilla barn är
kritiskt sjukt. Det är angeläget att personalen inger hopp hos föräldrarna
och att respektera deras individuella copingstrategier, för att de ska kunna
hantera sin stress och oro för barnet.

Anknytning till barnet
Studier om föräldrars anknytning till det för tidigt födda barnet berör främst
hur barnets och mammans hälsotillstånd, vårdmiljön och vårdens kvalitet
kan påverka anknytningen (Bialoskurski et al 1999, Chen & Conrad 2001,
Spencer & Edwards 2001, Holditch-Davis et al 2003, Erlandsson & Fager-
berg 2005). Inte minst beskrivs hur mammans upplevelser av stress under
vårdtiden kan påverka anknytningen till barnet (Muller-Nix et al 2004).
Davis och medarbetare (2003b) visade hur viktigt det är med en stödjande
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vård på neonatalavdelningen med fokus på att stimulera en god relation till
barnet. Genom att studera interaktionen mellan mamman och barnet, d.v.s.
anknytningen till barnet, kan man enligt Holditch-Davis och medarbetare
(2000) i tid lättare identifiera eventuella utvecklingsförseningar hos barnet.

Pappors anknytning till det för tidigt födda barnet främjades när pappo-
rna fick hålla barnet i famnen och av att de upplevde barnet som litet och
hjälplöst (Sullivan 1999). Det som föreföll ha minst samband med anknyt-
ningen till barnet var hur ofta papporna besökte sitt barn på neonatal-
avdelningen. Gloppestad (1995) jämförde pappors anknytning till barnet
före och efter en intervention, där barnet togs ur kuvösen tidigare än brukligt
med syftet att papporna skulle få hålla barnet i sin famn. Den kroppsliga
kontakten visade sig vara av stor betydelse för pappans relation till barnet.
Även om Harrison och Magill-Evans (1996) fann att pappornas interak-
tion med barnet var mindre omfattande än mammornas så var papporna
känsliga för barnets signaler, en känslighet som ökade över tid åtminstone
fram tills barnet var 12 månader. Pappornas samspel med barnet ansågs
vara av stor betydelse. En senare studie av Magill-Evans och Harrison (1999)
visade att tidig anknytning mellan föräldrar och barn påverkade barnets
utveckling, speciellt språkutvecklingen. Yogman och medarbetare (1995)
har beskrivit att pappans samspel med barnet är av stor betydelse även för
det för tidigt födda barnets beteende och intellektuella utveckling under
barnets tre första år. Här behövs dock ytterligare studier.

Bemästrande av situationen
Med bemästrande av situationen avses föräldrars copingstrategier och an-
passning till situationen som förälder till ett för tidigt fött barn. Flera stu-
dier beskriver hur föräldrar använder sig av olika strategier för att kunna
hantera den stress som de känner på neonatalavdelningen. Barnets sjuklig-
het, föräldrarnas behov av kontroll samt deras vilja att ta emot stöd visade
sig vara av betydelse för den copingstrategi man tillämpade (Hughes et al
1994, Pinelli 2000, Sydnor-Greenberg & Dokken 2000, Lau & Morse
2001). Sydnor-Greenberg och Dokken visade i sin studie fyra olika copings-
trategier: en handlingsorienterad strategi, där problemen angrips direkt; en
strukturell strategi, vilket innebär att föräldrarna gör en organiserad lista
på handlingar; en analytisk strategi, som innebär att de strävar efter att få
kunskap om barnets situation inklusive diagnos och behandling samt en
lagorienterad strategi, som innebär att de söker samarbete med vårdperso-
nalen. Seideman och medarbetare (1997) studerade föräldrars bemästrings-
strategier på en neonatal intensivvårdsavdelning. Resultaten visade att för-
äldrarna tillämpade en emotionellt fokuserad strategi, vilket bl.a. innebar
att ta emot emotionellt stöd och uppnå en bra kommunikation och förstå-
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else från vårdpersonalen. Copingstrategierna skilde sig här från de problem-
fokuserade copingstrategier föräldrarna på en allmän pediatrisk intensiv-
vårdsavdelning tillämpade. Av de två senast nämnda studierna framgår tyd-
ligt hur de använt sig av olika beskrivningskategorier i klassificeringen av
föräldrarnas upplevelser. Den emotionsfokuserade modellen torde ligga nära
det Sydnor-Greenberg och Dokken (2000) beskriver som en lagorienterad
copingstrategi.

Hur mammor hanterar barnets födelse och den första tiden därefter har
även visat sig ha samband med vårdmiljön, mammans bild av hur barnet
mår och hur mamman själv mår (Lasby et al 1994, Redshaw & Harris
1995, Christopher et al 2000, Damato 2004). Mammorna i Hursts studier
(2001a, 2001b) föreföll hantera situationen genom att ständigt vaka över
barnets hälsotillstånd och vård. En annan studie visade att dagboks-
skrivande under barnets sjukhusvistelse kunde utgöra en copingstrategi
(Macnab et al 1998). Behovet av kontroll återfinns även hos papporna.
Lundqvist och Jakobsson (2003) har beskrivit hur pappor genom att vara
delaktiga i barnets vård skapade möjligheter till kontroll. När papporna
kände att de hade kontroll resulterade detta även i en känsla av säkerhet
och glädje över barnet. Det motsatta, att inte ha kontroll över sin situation,
innebar känslor av oro, stress och hjälplöshet.

Charchuk och Simpson (2003) har lyft fram två andra begrepp som å
ena sidan inte är att betrakta som en bemästringsstrategi, men som å andra
sidan torde kunna vara av betydelse för hur förälderna hanterar de svårig-
heter de ställs inför. Nämnda forskare beskriver hur en känsla av lojalitet
mot barnet innebär att de är hos barnet, och att känslan av hopp innebär en
önskan och tro på att barnet skulle uppnå en god hälsa.

Maroney (1995) fann att den kris barnets födelse resulterat i ofta satte
spår även efter barnets utskrivning från sjukhus. Hur detta gestaltade sig
var beroende av barnets medicinska behov, föräldrarnas sorgearbete och
familjens emotionella tillstånd. Detta påverkade hur situationen kom att
hanteras i hemmet. Doucette & Pinelli (2004) såg i sin studie att mammorna
anpassade sig till det dagliga livet och hanterade det bättre än papporna,
under barnets första två år, t.ex. genom att söka socialt stöd och mobilisera
familjemedlemmarna att ta emot hjälp. Pappor till barn som hade fortsatta
hälsoproblem hade svårare att anpassa sig till ett normalt fungerande dag-
ligt liv. Pohlman (2005) har beskrivit hur pappor försöker hitta en strategi
för att finna en balans mellan familje- och arbetsliv. Arbetet var en viktig
inkomstkälla för familjen och bidrog även till att stärka männens själv-
känsla. Arbetet kunde därför även bli en copingstrategi i hanterandet av
den nya och stressfulla situation som barnets födelse innebar; att arbeta
mycket blev då ett sätt att hantera den svåra situationen.
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Förberedelsernas betydelse inför barnets hemgång diskuteras bland an-
nat av Vasquez (1995) som beskriver hur föräldrar kan förbereda sig inför
utskrivningen från neonatalavdelningen genom att skaffa sig kunskap om
hur de kan ge barnen en säker vård, kunna ”resa sig ur krisen” och genom
att utveckla en egen relation till barnet. För att kunna uppnå detta beskrevs
det vara viktigt att vårdpersonalen under vårdtiden bekräftade föräldrarna
i deras utveckling som föräldrar. Tilläggas bör att detta sker utifrån var
föräldrarna står och deras vilja. Det har t.ex. framkommit när det gäller
beskrivningar av vad det innebär att vara en ”bra” mamma att mammors
och sjuksköterskors uppfattningar om detta skiljer sig åt (Lupton & Fenwick
2001). Mammorna ansåg det vara viktigt att amma och att utveckla en
fysisk kontakt med barnet, medan sjuksköterskorna ansåg att en bra
mamma karakteriserades av att vara närvarande i vårdsituationen och att
lära sig att vårda barnet. Scharer och Brooks (1994) studie visade liknande
resultat. Här kan sägas att det finns en spänning mellan den professionella
och den naturliga omsorgen.

Hälso- och sjukvårdens insatser
För att främja föräldrarnas möjligheter att hantera situationen och att ut-
vecklas i föräldraskapet finns väl beskrivet föräldrars behov av stöd från
hälso- och sjukvården. Centralt är att finna former för att göra föräldrarna
optimalt delaktiga i barnets vård. Utifrån det omsorgsperspektiv som före-
liggande avhandling utgår från finns det ett behov av att samordna vad som
brukar kallas professionell omsorg med den naturliga omsorgen. Båda om-
sorgsformerna behövs för barnets överlevnad och utveckling och för ut-
vecklingen som förälder. Rimligen borde en sådan samordning även kom-
ma personalen till godo, då barnets vård underlättas genom föräldrarnas
aktiva delaktighet i den. Nedan redogörs för forskning som beskriver för-
äldrars behov av stöd samt delaktighet i vården.

Föräldrars behov av stöd
Huvudsakligen beskriver forskningen mammors behov av stöd. Att få in-
formation om barnets hälsotillstånd under vårdtiden beskrivs vara viktigt
för att mamman ska känna sig trygg och säker med barnets vård samt i sin
egen roll som mamma. Om mamman mår bra psykiskt och fysiskt hjälper
det henne att se barnets behov och att kunna vårda barnet (McKim 1993a,
Hamelin et al 1997, Logsdon & Davis 1998). Dyer (2005) menar att om
personalen kan förstå och bli medvetna om föräldrarnas känslor av både
förlust och sorg, kan de bättre hjälpa dem att bli mer delaktiga i barnets
vård. Fenwick och medarbetare (2001a) fann att mammor ibland upplevde
sig vara bifigurer, eller i periferin, när det gällde barnets vård. De upplevde
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sig inte vara viktiga, vilket orsakade känslor av att inte duga som mamma.
Om personalen är mer lyhörd för mammornas behov av att utöva naturlig
omsorg och främjar detta torde dessa känslor minska. Detta bekräftas i en
studie av Fenwick och medarbetare (2001b), vilken visade att mammorna
var beroende av sjuksköterskornas stöd för att uppnå trygghet i att kunna
närma sig och vårda barnet. Även Raines (1998) har visat att mammor
anser att vårdpersonalens kompetens, stöd och sätt att vara är oerhört vik-
tigt för att de ska känna sig bekräftade i identiteten som mamma. Detta
bekräftas även av flera studier (Prudhoe & Peters 1995, Davis et al 1996,
Broedsgaard & Wagner 2005), som fann att det emotionella och informati-
va stödet från personalen upplevdes som mest betydelsefullt av föräldrarna.
När det gällde det informella stödet var även ett emotionellt och praktiskt
stöd från mor- och farföräldrar viktigt.

Behovet av stöd kvarstår ofta en lång tid efter utskrivningen från
neonatalavdelningen (McKim 1993b, Hamelin et al 1997). Det innebär att
många föräldrar och då särskilt mammor söker stöd hos personal inom
hälsovården för att bli bekräftade som en bra förälder (May 1997). McKim
(1993b) fann att mammorna upplevde den första veckan hemma som på-
frestande. Det egna ansvaret för barnet och osäkerheten om hur barnet
skulle vårdas bidrog till detta. Hur mammorna upplevde den första veckan
föreföll ha samband med hur sjukt barnet varit. Flera studier (Roman et al
1995, Padden & Glenn 1997, Younger et al 1997, Tiedje 2003, Jotzo &
Poets 2005) visade att personalens stöd under vårdtiden är viktigt för
mammornas anpassning och utveckling i mammarollen. Rieger och Hen-
derson-Smart (1995) har beskrivit att mammor som fått mer stöd under
vårdtiden också kunde bli utskrivna tidigare, barnet var lättare att vårda
och mammorna var mindre stressade. Det framkom även att antalet besök
till familjeläkare, efter barnets utskrivning från sjukhuset, var mindre
frekventa. Några ytterligare studier verifierar att en bra förberedelse inför
utskrivning från avdelningen resulterar i att föräldern känner sig säkrare
och tryggare i sin uppgift som förälder (Shapiro 1995, Gibbins & Chapman
1996, McMurray 2004). En annan studie visade att när föräldrarna var väl
förberedda inför en tidigare hemgång från avdelningen, var föräldrarna
mindre oroliga för barnets hälsa och vård. Mammorna beskrevs även ha
bättre förutsättningar för att kunna amma sina barn längre (Örtenstrand
2001).

Bisell (2002) och Ritchie (2002) anser att personal inom den kommunala
hälsovården mycket väl kan ge ett bra stöd till föräldrar med för tidigt
födda barn förutsatt att personalen har goda kunskaper i neonatalvård och
familjevård. Flera studier (Blackburn 1995, Miles & Holditch-Davis 1997,
Hummel 2003) påpekar betydelsen av bättre stöd till föräldrarna efter
utskrivningen.
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När det gäller föräldrastöd har flera interventionsstudier gjorts, t.ex. hur
föräldragrupper på vårdavdelningen kan hjälpa föräldrar i kris (Bracht et al
1998, Pearson & Andersen 2001). Resultaten visade att gruppstöd kan
stärka föräldrarna emotionellt och ge dem perspektiv på sin situation. Det
framkom även att en mer individuellt anpassad vård underlättade föräld-
rarnas anknytning till barnet (Krebs 1998, Griffin et al 1998) och
hanterandet av föräldraskapet (Finello et al 1998, Bracht et al 2002). En
annan interventionsstudie fann att det psykosociala stödet som gavs till
föräldrar med ELBW-barn var av betydelse för föräldrarnas anknytning till
barnet (Eriksson & Pehrsson 2002). Griffin och medarbetare (1997) ut-
värderade föräldrars upplevelser av att ha guidats runt på neonatal-
avdelningen före förlossningen. Resultaten från interventionen visade att
föräldrarna upplevde mindre rädsla och kände sig mer förberedda inför
den stundande förlossningen.

Delaktighet och kommunikation
När föräldrarna blev mer involverade i barnets vård kände de sig säkrare i
sin föräldraroll (Costello et al 1996). Dessutom utvecklades föräldrarnas
förmåga att förstå barnets beteende (Newton 2000, McGrath 2001, Law-
hon 2002a, 2002b, Frank & Spencer 2003, Loo et al 2003). Mammors
delaktighet i vården har även visat sig positivt påverka barnets utveckling
(Kleberg et al 2000, Melnyk et al 2001), minska stressen och känslorna av
nedstämdhet hos mammorna (Preyde & Ardal 2003). Även identiteten som
förälder föreföll stärkas av att vara aktivt delaktig i barnets vård. Föräld-
rarna upplevde sig även vara mer förberedda inför barnets hemgång (Cos-
tello & Chapman 1998, Pridham et al 1998, Pridham et al 2001, Van Riper
2001, Merritt et al 2002). Ett amerikanskt forskarteam har även utvecklat
riktlinjer för personalens arbete med syfte att främja föräldrarnas delaktig-
het i barnets vård (Miles et al 1996, Miles, Carlson et al 1999, Miles &
Brunssen 2003, Miles 2003). Liknande riktlinjer för familjecentrerad vård
finns beskrivna i andra studier (Blackington & McLauchlan 1995, Persson
1995, VandenBerg 2000, VandenBerg 2001). Av en utvärderingsstudie av
familjecentrerad vård på neonatalavdelning framkom att föräldrarna hade
känt sig välkomna till avdelningen, att de blivit respekterade och upplevt
ett gott samarbete med personalen (Galvin et al 2000). En annan studie
(Bruns & McCollum 2002) visade att både sjuksköterskor och mammor
skattade den familjecentrerade vården positivt och extra positiv när det
gällde relationen mellan personal och föräldrar.

Det har framkommit av så gott som alla studier att föräldrar har ett stort
behov av information. Det är viktigt att informationen ges på ett begripligt
sätt och anpassas till föräldrarnas behov (Beal & Quinn 2002, Ward 2005).
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Några studier poängterar särskilt betydelsen av att föräldrarna får infor-
mation om barnets hälsa och vård (Hussey-Gardner et al 1998, Brazy et al
2001, Ward 2001). Den senare studien visade att föräldrarna använde 10-
12 timmar per vecka för att söka information om barnets vård och sjuk-
dom under barnets första månad på sjukhuset. Informationssökningen blev
även ett sätt för föräldrarna att kunna hantera sin situation.

Beslut om livsuppehållande behandling.
Raines (1996) har beskrivit att få studier belyser hur beslut om livsuppehål-
lande behandling fattas och hur vid dessa tillfällen hänsyn tas till föräldrar-
nas uppfattningar. En studie (Brinchman et al 2002) pekar på att föräldrar
inte ansåg sig kunna fatta beslut om detta. De ansåg att ansvaret skulle
kännas för stort, främst på grund av bristande medicinsk kunskap. De skul-
le lätt kunna känna skuld efter att ha fattat ett sådant beslut. Det framkom
dock att föräldrar här önskar få en kontinuerlig och ärlig information och
på så sätt vara delaktiga i processen. Detta verifieras i en studie av McHaffie
(2001). Stutts och Schloemann (2002), Stenson och McIntosh (1999) samt
Ward (2005) diskuterar betydelsen av en bra kontakt mellan föräldrar och
personal för att föräldrar ska kunna känna sig trygga i att det beslut som
fattats är i barnets bästa. Liknande resultat visar Streiner och medarbetare
(2001) i en studie där föräldrar till ELBW-barn och barn födda i normal tid,
läkare och sjuksköterskor intervjuades om sina åsikter när det gällde att
fatta beslut om livsuppehållande behandling.

Enligt Götlind (2002) intar vårdpersonal ofta en ambivalent inställning
till hur föräldrar ska involveras i svåra beslut. Svåra värderingskonflikter
uppstår lätt. Resultaten från två stora europeiska studier, Euronics (Cuttini
2001) och Eurobs (2002), visade på skillnader mellan hur etiskt beslutsfat-
tande gällande behandlingsåtgärder till vissa grupper av barn, som extremt
för tidigt födda och barn med svåra missbildningar, gick till i de olika län-
derna. I vissa fall framkom även skillnader mellan läkares och sjuksköters-
kors uppfattningar om t.ex. föräldrars medverkan vid beslutsfattande om
livsuppehållande åtgärder.
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Sammanfattning
Av föreliggande litteraturöversikt över kunskap om hur det kan vara att
vara förälder till ett för tidigt fött barn, framgår att studierna har haft olika
fokus. Flertalet studier berör kvinnors föräldraskap eller belyser gemen-
samt kvinnors och mäns föräldraskap. Få studier berör föräldraskapet hos
män (fem studier). De studier som belyser pappornas situation har i princip
samma fokus som studierna som belyser mammornas situation. Samman-
ställningen visar att studierna berör i första hand föräldrars förhållnings-
sätt vid barnets födelse och den första tiden därefter, föräldrars behov av
stöd samt hur vårdpersonalen bemöter och stödjer föräldrarna.

Av flera studier framkommer betydelsen av att mötet mellan föräldrar
och vårdpersonal och samverkan dem emellan är god. Detta samarbete kan
sägas illustrera mötet mellan den naturliga omsorg som föräldrar vill ge sitt
barn och den professionella omsorg som utövas av vårdpersonalen, som är
experter tillhörande olika professioner. Några studier belyser t.ex. att det
finns skillnader mellan vad föräldrar och personal anser vara en god vård
eller en ”god” förälder. Dessa perspektivskillnader är viktiga att beakta och
studera vidare.

Av några studier framkommer flera vårdinterventioner i syfte att främja
föräldrarnas delaktighet i barnets vård och därigenom också främja den
naturliga omsorgen om barnet. Ett exempel på det är familjecentrerad vård
där man försöker stärka föräldrarnas och framförallt mammornas egna re-
surser i barnets vård. Det kan konstateras att få studier belyser vårdinsatser
till familjer med för tidigt födda barn efter utskrivningen från neonatal-
avdelningen. Behovet av fler longitudinella studier av mammors och pappors
upplevelser av föräldraskap till för tidigt födda barn har beskrivits liksom
studier av familjer med skilda etniska bakgrunder. Dessutom betonas bris-
ten på studier som belyser pappors situation och deras delaktighet i barnets
vård. Det är därför angeläget att studera hur föräldraskapet och vård-
insatserna inom neonatalvården, men också inom barnhälsovården, upp-
levs av både pappor och mammor till för tidigt födda barn.
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SYFTE
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och fördjupa kunskapen
om hur kvinnor och män som fått ett för tidigt fött barn upplever föräldra-
skapet och hur de utvecklar sin identitet som mamma respektive pappa.
Dessutom studeras hur föräldrarna har erfarit och erfar det stöd de fått och
får från hälso- och sjukvården samt vårdkonsumtionsmönster för för tidigt
födda barn och barn födda inom beräknad tid.

Specifika delsyften är:

! att studera vårdkonsumtion för en grupp för tidigt födda barn (födda i
graviditetsvecka <31) under barnets första levnadsår och jämföra den
med vårdkonsumtionen för barn födda inom beräknad tid. Ytterligare
syfte är att studera om det för tidigt födda barnets vårdkonsumtion är
korrelerad till barnets sjukdomsgrad under nyföddhetsperioden (stu-
die I)

! att studera hur mammor och pappor till ett för tidigt fött barn beskri-
ver sina upplevelser av föräldraskap under barnens första 18 månader
(studie II)

! att beskriva och analysera hur föräldrar till för tidigt födda barn ut-
vecklar och konstruerar sin identitet som förälder både i det dagliga
livet och i kontakterna med den vård som givits på neonatalavdelning-
en och BVC. Ett ytterligare syfte är att studera vad som främjar respek-
tive hindrar utvecklingen av föräldraidentiteten samt belysa föräldrar-
nas behov av stöd inom hälso- och sjukvården under barnets första 18
månader (studie III)

! att utvärdera och jämföra mammors, pappors och sjuksköterskors
skattningar av vårdens kvalitet på en neonatalavdelning och på BVC
(studie IV)

! att utvärdera föräldrars skattningar av föräldrastress och barnets bete-
ende när barnet uppnått 18 månaders ålder samt att identifiera eventu-
ella samband mellan dessa skattningar (studie V).
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MATERIAL OCH METOD
Kontext
Studierna i detta forskningsprojekt genomfördes i ett medelstort län i mel-
lersta Sverige under åren 1995–1996 (studie I) samt 1999-2001 (studie II–
V).

Alla barn som omfattades var födda och vårdade i länet. Inom länet
finns ett universitetssjukhus med en neonatal intensivvårdsavdelning (Nivå
III) och en förlossningsavdelning samt två mindre sjukhus, varav ett med
förlossningsavdelning men ingen neonatalvård. Tillgång till akutsjukvård
finns på samtliga tre sjukhus dygnet runt samt till viss del även under dagtid
på vårdcentralerna inom länet. Vården på neonatalavdelningen består dels
av intensivvård med den tekniska utrustning som krävs, dels av s.k. lätt-
vård där målsättningen främst är att barnet ska växa och kunna inta och
tillgodogöra sig näring. Inga övernattningsmöjligheter erbjuds föräldrarna,
förutom inför utskrivning från avdelningen och för övrigt i mån av plats.
Neonatalavdelningen har cirka 20 vårdplatser. Det fanns 28 landstings-
drivna vårdcentraler i länet under datainsamlingsperioden samt sju privata
vårdcentraler. Inom varje vårdcentral samt inom två av de privata vård-
centralerna fanns barnavårdscentral.

Design
Avhandlingens design är deskriptiv. Enligt Brink och Wood (1998) samt
Sandelowski (2000) är en sådan design lämplig när man kombinerar kvan-
titativa och kvalitativa metoder, i synnerhet om kunskapsbasen är okänd.
Även om den kunskapsbas som ligger till grund för denna avhandling inte
kan betraktas som obetydlig, förefaller en kombination av olika datain-
samlingsmetoder vara lämplig för att belysa studiens frågeställningar. Syftet
är att öka kunskapen om föräldrars upplevelse av föräldraskap, vårdkvali-
tet och vårdkonsumtion. I studie I har en kvantitativ metod tillämpats. Data
om vårdkonsumtion samlades in via journaler. Studie II och III bygger på
upprepade intervjuer med föräldrar till för tidigt födda barn. Resultaten
har analyserats med kvalitativa metoder (fenomenologisk analys respektive
innehållsanalys). Studie IV är en kvantitativ studie, som baseras på analys
av skattningsformulär (Kupp-formuläret) där jämförelser görs mellan för-
äldrars och sjuksköterskors bedömningar av vårdkvalitet. Även studie V är
kvantitativ. Studien baseras på två frågeformulär om föräldrastress (Swedish
Parenthood Stress Questionnaire) och barnets beteende (Toddler Behaviour
Questionnarie), vilka analyserats statistiskt. En översikt av design, urval,
tidpunkt för datainsamling, metod för datainsamling samt analysmetod
finns beskriven i tabell 2.
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tabell 2. Översikt av design, urval, tidpunkt för datainsamling, datainsamlings-
metod samt analysmetod för forskningsprojektets fem studier om vårdkonsum-
tion, upplevelser av föräldraskap och given vård till det för tidigt födda barnet.

Studie I Studie II Studie III Studie IV Studie V

Design Deskriptiv, Deskriptiv, Deskriptiv, Deskriptiv, Deskriptiv,
kvantitativ metod kvalitativ metod kvalitativ metod komparativ, komparativ,
metod kvantitativ metod kvantitativ metod

Urval Studiegrupp Föräldrapar n=7 Föräldrapar n=20 Mammor n=21 Mammor n=21
n=36 barn till barn födda till barn födda Pappor  n=20 Pappor n=19
födda  v 31  v 34  v 34 till barn födda till barn födda
Kontrollgrupp  v 34  v 34
n=36 barn Sjuksköterskor
normalfödda n=33

Data- Journalgranskning Intervju Intervju Frågeformulär Frågeformulär
insaml.- Kupp SPSQ
metod TBQ

Tidpunkt Första levnadsåret 1–8 v, 2–4 mån, 1–8 v, 2–4 mån, 2–4 mån och 18 mån
för data- 6 och 18 mån 6 och 18 mån 18 mån
insaml.
(barnets
ålder)

Analys- Statistisk analys: Fenomenologisk Innehållsanalys Statistisk Statistisk
metod deskriptiv, analys analys: analys:

icke parametrisk deskriptiv, deskriptiv,
Jonckheere- ANOVA, ANOVA,
Terpstra-test Tukey-metod Mann-Whitney

post hoc-test U-test
Linjär regression

Urval inklusive urvalskriterier
Studie I består av en granskning av journaler för 36 barn födda  31:a
graviditetsveckan. Barnen var födda under tidsperioden 30/6 1992 – 31/12
1994 och utvalda från födelseregistret i länet. Under denna period föddes
8645 barn i länet. Antal barn som föddes  31:a graviditetsveckan var 52.
Av dessa barn dog 13 under nyföddshetsperioden och tre familjer flyttade
från länet. Kvar blev 36 barn i studiegruppen. Dessutom studerades en kon-
trollgrupp som bestod av 36 barn födda i normal tid matchade utifrån sam-
ma födelsedatum och hemvist som barnen i studiegruppen. Barnen i kon-
trollgruppen valdes ut via barnavårdscentralernas register.



47

Studie II baseras på intervjuer med sju konsekutivt utvalda föräldrapar till
för tidigt födda barn. Urvalet har gjorts ur ett mer omfattande intervju-
material (se artikel III ).

Studie III baseras på upprepade intervjuer med 20 föräldrapar till barn föd-
da under perioden 1999-04-01 – 2000-02-28. Dessa barn valdes ut enligt
följande:

Under år 1999 föddes i länet 2658 barn och under år 2000 föddes 2766
barn inkluderande 79 respektive 72 för tidigt födda barn (  34:e graviditets-
veckan). Utöver att barnen var födda 34:e graviditetsveckan var inklusions-
kriterierna att barnen inte skulle ha några medfödda missbildningar eller
kromosomstörningar, vara bedömda av neonatolog och vid en veckas ålder
bedömda ha goda chanser att överleva. Ett ytterligare kriterium var att för-
äldrarna skulle vara svensktalande. Sammanlagt kom 27 barn till 20 för-
äldrapar att ingå i studien (14 barn, 5 tvillingpar samt ett trillingpar). 24
mödrar och 23 fäder tillfrågades om deltagande i studierna. Tre föräldra-
par önskade inte delta, och en ensamstående förälders intervju uteslöts då
ambitionen var att analysera föräldrapar.

Studie IV belyser bedömningar av vårdkvalitet som har gjorts vid två olika
mättillfällen av både föräldrar och sjuksköterskor. Inkluderande kriterier
för föräldrarna var de samma som för artikel II och III. Mättillfälle I skedde
under neonatalperioden, och även den sjuksköterska som var barnets kon-
taktsjuksköterska tillfrågades om deltagande. Sex barn hade av okänd an-
ledning ingen kontaktsjuksköterska. Vid mättillfälle II var inklusionskrite-
riet att de sjuksköterskor på BVC som var ansvariga för kontakterna med
de föräldrar som ingick i studien skulle tillfrågas om deltagande och be-
dömningen av barnets vårdkvalitet.

Vid mättillfälle I (när barnet skrevs ut från neonatalavdelningen) deltog
21 mödrar, 20 fäder och 15 sjuksköterskor. Vid mättillfälle II (när barnet
var 18 månader) deltog 21 mödrar, 14 fäder och 18 sjuksköterskor. Bortfal-
let utgjordes av sex fäder.

Studie V Skattningar av föräldrastress och barnets beteende gjordes när
barnet var 18 månader. Inkluderande kriterier för föräldrar var de samma
som i artikel II och III. 21 mammor och 19 pappor svarade på båda fråge-
formulären, The Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) och The
Toddler Behaviour Questionnaire (TBQ). Frågeformuläret TBQ besvarades
för 28 barn, då formuläret var ämnat för varje barn och det förekom fem
tvillingpar och ett trillingpar.
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Datainsamling: metod och tidpunkt
Studie I. Data hämtades ur journaler för studiegruppen (barn födda  31:a
graviditetsveckan) och kontrollgruppen (barn födda i normal tid). Dessa
journaler innehöll kontakter med barnkliniken inkluderande mottagnings-
besök samt antal dagar för inläggning och kontakter med vårdcentraler
samt barnavårdscentraler. Antalen besök refererar till besök hos läkare,
sjuksköterska, sjukgymnast eller kurator. 221 journaler insamlades gällan-
de barnets kontakter med hälso- och sjukvården under barnets första lev-
nadsår. Journalerna avidentifierades och kodades.

Studie II och III. Datainsamlingsmetoden utgjordes av föräldraintervjuer
med fokus på upplevelser av föräldraskap respektive på utvecklande av för-
äldraidentitet i det dagliga livet och i kontakterna med den vård som givits
på neonatalavdelningen och BVC. Föräldrarna ombads att utifrån studier-
nas syfte berätta om sina upplevelser så fritt som möjligt. Följdfrågor ställ-
des för att få en djupare förståelse av deras upplevelser och hur de utveckla-
de och konstruerade sitt föräldraskap och sin identitet som förälder, vad
som främjade och vad som hindrade dessa processer samt vilket stöd de
upplevde sig få inom vården i förhållande till sina behov. Intervjuerna ge-
nomfördes på neonatalavdelningen 1–8 veckor efter barnets födelse, 2–4
månader efter barnets födelse och i anslutning till utskrivningen från sjuk-
huset. Platsen för intervjuerna var antingen neonatalavdelningen eller i hem-
met. De två övriga intervjuerna, vilka genomfördes 6 respektive 18 måna-
der efter barnets födelse, utfördes i hemmet. Intervjuerna genomfördes med
föräldrarna tillsammans med undantag av sex tillfällen. Varje intervju bygg-
de på den föregående intervjun. Totalt utfördes 84 intervjuer med föräldrar-
na (44 på neonatalavdelningen/hemmet, intervjutillfälle ett och två och 40 i
hemmet, intervjutillfälle tre och fyra). En av fäderna medverkade inte vid
den sista intervjun. Intervjuerna varierade i längd från 45 till 120 minuter.
De bandades och transkriberades.

Studie IV. Data insamlades via frågeformuläret ”Kvalitet ur Patientens Per-
spektiv, KUPP” (Wilde-Larsson et al 1998). Frågeformuläret speglar fyra
inbördes beroende dimensioner: identitetsorienterat förhållningssätt, medi-
cinsk-teknisk kompetens, fysisk-teknisk kompetens och psyko-kulturell at-
mosfär. Tillsammans bedöms dimensionerna ge en uppfattning av vårdkva-
liteten. Varje dimension utgörs av specifika faktorer och inom varje faktor
finns specifika frågor. Dimensionen identitetsorienterat förhållningssätt
innehåller tio faktorer med sammantaget 29 frågor. Dimensionen medicinsk-
teknisk kompetens innehåller två faktorer med sammantaget sex frågor och
fysisk-teknisk kompetens innehåller två faktorer med sammantaget sex frå-
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gor. Slutligen innehåller dimensionen socio-kulturell atmosfär två faktorer
och sex frågor. Frågorna beskriver både en rationell och en humanistisk
aspekt av vården; de beskriver både hur den givna vården har uppfattats
och hur betydelsefull den varit.

KUPP-formuläret har reviderats och anpassats till den kontext som råder
vid en neonatalavdelning och vid BVC. Den fysisk-tekniska dimensionen är
borttagen då den inte bedömdes vara relevant. Anpassningen av formuläret
har gjorts i samråd med Wilde-Larsson, som varit en av huvudaktörerna
vid utvecklandet av det ursprungliga formuläret.

Föräldrar och sjuksköterskor fyllde i KUPP formuläret när barnet skrevs
ut från avdelningen (när barnet var 2–4 månader) samt när det var 18 må-
nader. Utvärderingen berörde den givna vården vid neonatalavdelningen
och vid barnavårdscentralen.

Studie V. Data insamlades via de två frågeformulären The Swedish Parent-
hood Stress Questionnaire ”SPSQ” (Östberg et al 1997) och The Toddler
Behaviour Questionnaire ”TBQ” (Hagekull 1985). Föräldrarna fyllde i for-
mulären när barnet var 18 månader. SPSQ är utvecklat från den amerikan-
ska versionen American Parenting Stress Index, PSI (Abidin 1990) och har
testats för validitet och stabilitet (Östberg et al 1997, Östberg 1998, Öst-
berg & Hagekull 2000). SPSQ mäter nivån på den stress som föräldrarna
själva skattat. Formuläret innehåller 34 olika frågor med positiva påståen-
den och dessa är uppdelade i fem subskalor som är interagerande med var-
andra: inkompetens gällande föräldraskapet, rollrestriktioner, social isole-
ring, relationsproblem samt hälsoproblem. Svaren är utformade utifrån en
5-poängs Likert-skala, från 1 (samtycker inte) till 5 (samtycker helt). Höga
poäng visar en hög stressnivå (Östberg et al 1997).

Det andra formuläret, TBQ, har testats för validitet och stabilitet (Hage-
kull et al 1980, Hagekull & Bohlin 1981, Hagekull 1985). TBQ mäter ni-
vån av det individuella beteendet hos barnet ur föräldrarnas perspektiv.
Formuläret innehåller 37 frågor som är uppdelade i sex subskalor: intensi-
tet/aktivitet, regelbundenhet, avståndstagande/närmande, stimulikänslighet,
kognitiv och perceptuell förmåga samt hanterbarhet. Dimensionerna inten-
sitet/aktivitet, avståndstagande/närmande och stimulikänslighet ses som
kvaliteter i temperamentet. Regelbundenhet ses som barnets regelbundna
rytm när det gäller biologiska behov som sömn, mat och elimination. Med
hanterbarhet menas hur barnet hanterar de dagliga rutinerna. Frågorna mäts
utifrån en 5-poängs Likert-skala. Enligt Hagekull och Bohlin (1981) ut-
vecklar barnet, mellan 4 och 13 månader, ett beteende som är mer aktivt
och intensivt, mer regelbundet och mer avståndstagande i nya situationer.
Barnet är även mindre känsligt och har en större kognitiv och perceptuell
förmåga.
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Dataanalys
Studie I. Journalgranskningen skedde efter en mall som konstruerats uti-
från syftet med studien. Mallen bestod av demografiska data om barnet och
familjen, födelsestatus, diagnoser och sjukhusvistelsen under neonatalperi-
oden. Till detta adderades kontakter med barnkliniken inkluderande mot-
tagningsbesök samt inläggning och besök vid vårdcentraler och barnavårds-
centraler. Analys skedde utifrån en statistisk icke-parametrisk metod, Lonck-
heere-Terpstra-test (Hollander & Wolf 1973). Denna analys belyste skillna-
der mellan studiegrupp och kontrollgrupp (två grupper) och skillnader mel-
lan subgrupper (tre grupper) med avseende på vårdkonsumtion och eventu-
ell korrelation mellan högriskdiagnoser under neonatalperioden och vård-
konsumtion för studiegruppen. Fördelen med denna test är att kunna an-
vända ordinalskala av både variablernas utfall och gruppering av variabler
utan att ta strikt hänsyn till normalkurvan. Kalkyleringen gjordes med al-
goristiskt antagande och anpassades till små grupper. P-värde under 0.10
värderades som statistiskt signifikant med hänsyn till att datamängden var
liten.

Studie II. Dataanalysen var baserad på den fenomenologiska metod som
utarbetats av Giorgi (1985, 2000). Metoden bygger på Husserls filosofi,
som beskriver att det centrala i sökandet efter kunskap är ”back to the
things themselves” (Giorgi 1985 s. 8). Husserl talar om medvetandets rikt-
ning (intentionalitet). Fenomenet som medvetandet är riktat mot upplevs
alltid som något; det har en mening. Den mening som fenomenet tillskrivs
behöver i traditionell mening inte vara objektiva och oberoende fakta
(Giorgi 2005). En viktig utgångspunkt i den fenomenologiska metoden är
livsvärldsperspektivet. Livsvärlden beskrivs vara den värld människan dag-
ligen lever i; den kan sägas vara vår vardagsvärld, en värld som vi erfar och
i mångt och mycket tar för given. Husserl talar om den naturliga erfarenhe-
ten; en erfarenhet som vanligen är oreflekterad (Dahlberg et al 2001). Fe-
nomenologin som metod söker kunskap om människors erfarenheter och
upplevelser av olika fenomen, som t.ex. i denna avhandling kvinnors och
mäns erfarenheter av att bli förälder till ett för tidigt fött barn. Den fenome-
nologiska metoden syftar följaktligen till att via konkreta beskrivningar av
ett visst fenomen, t.ex. erfarenheter av föräldraskap, återge det studerade
fenomenets innehåll (t.ex. föräldraskapet) på ett utifrån de konkreta be-
skrivningarna så troget sätt som möjligt. Forskaren studerar fenomenet så
förutsättningslöst som möjligt, d.v.s försöker på ett medvetet sätt sätta sin
förförståelse inom parentes (Giorgi & Giorgi 2003). Dahlberg och medar-
betare (2003) beskriver detta förhållningssätt som att ”tygla” sin förförstå-
else och att förhålla sig öppen inför det studerade fenomenet. Det icke
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varierande innehållet av fenomenet utgör fenomenets essens eller struktur.
Essensen eller strukturen byggs upp av ett antal synteser som är inbördes
relaterade till varandra (Giorgi & Giorgi 2003).

Mot bakgrund av ovan gjordes analyserna av de 28 intervjuerna enligt
olika steg (Giorgi 1985). Varje intervju lästes noggrant igenom för att få en
översikt av intervjuernas innehåll. Texten lästes därefter igenom igen och
delades upp i meningsenheter. Varje meningsenhet transformerades till ett
omvårdnadsperspektiv. Därefter kondenserades texten till olika nyckel-
begrepp (key-constituents). För att upptäcka strukturen av fenomenet ”upp-
levelse av föräldraskap” söktes efter variationer och likheter i föräldrarnas
beskrivningar (Giorgi 1985, Dahlberg et al 2000). Det icke varierande for-
mulerades via fyra synteser: alienation, ansvar, tillförsikt och förtrogenhet,
vilka sedan sammanvävdes till strukturen av fenomenet föräldraskap.

Studie III. Denna artikel är en vidareutveckling av resultaten från delstudie
II. Samtliga 20 föräldrapars berättelser analyserades utifrån kvalitativ inne-
hållsanalys (Kvale 1997, Downe-Wamboldt 1992). Innehållsanalysen har
huvudsakligen skett med stöd av den metod som beskrivits av Downe-Wam-
boldt (1992). Syftet har varit att uppmärksamma kvalitativa likheter och
skillnader i föräldrarnas beskrivningar genom att även beakta det samman-
hang som data grundas i (Downe-Wamboldt 1992). En strävan var att vara
öppen mot texterna och att sätta resultaten från delstudie II inom parentes.
I starten av analysarbetet är det viktigt att läsa igenom texten i sin helhet
och att därefter forma enheter, som kan bestå av ord, meningar eller hela
stycken av intervjutexten. Därefter analyserades texten, d.v.s. enheterna,
genom att den återigen lästes flera gånger i både del och helhet. Denna
process resulterade i att ett antal kategorier skapades, vilka allteftersom
förfinades och kondenserades samt samordnades till olika huvudteman.

Downe-Wamboldt (1992) beskriver latent innehållsanalys som ett
sökande efter den underliggande meningen av texten medan den manifesta
innehållsanalysen beskriver de komponenter som är synliga i texten. Både
en manifest och en latent innehållsanalys tillämpades i analysen av
intervjuernas text i föreliggande studie. Analysarbetet i denna artikel har
jämfört med arbetet i artikel II varit mer tolkande. Det har karaktäriserats
av en ständig pendling mellan del och helhet som beskrivits av Ödman
(1979).

De fyra intervjuerna med mammorna och papporna analyserades var
och en som en ”overall narrative”. De fyra separata intervjuerna kom på så
sätt att utgöra en helhet. Analysarbetet av texterna gjordes i olika steg.
Intervjuerna lästes först igenom i sin helhet, för att därefter delas upp i
olika enheter. Fokus var då att finna både manifest och latent innehåll i
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texten som beskrev hur föräldrarna utvecklade/skapade en identitet som
förälder. Ett antal kategorier formulerades, analyserades och kondensera-
des ytterligare. De olika kategorierna samordnades sedan till tre olika
huvudteman.

Studie IV. Analysen i denna studie skedde statistiskt med hjälp av SPSS för
Windows dataprogram. Medelvärde och standardavvikelse användes för
deskriptiva analyser av data. För att testa skillnader i respondenternas svar
av faktorerna i frågeformuläret och mellan de tre grupperna, mammor, pap-
por och sjuksköterskor, användes variansanalys (ANOVA). Denna metod
är användbar vid upprepade mätningar, och i föreliggande studie användes
den för att kalkylera skillnader i föräldrars och sjuksköterskors utvärdering
av given neonatalvård och barnhälsovård. Tre olika faktorer jämfördes: 1)
vem hade gjort bedömningen: mamma eller pappa eller sjuksköterska, 2)
hur given vård uppfattades och betydelsen av given vård och 3) var vården
givits: neonatal vård eller BVC. Den första faktorn belyste utfallet mellan
grupperna och de två sistnämnda belyste utfallet inom alla tre faktorerna.
Tukeys metod (en metod som tillämpades för jämförelser av många variab-
ler) användes som parvis post hoc-test mellan mamma, pappa och sjukskö-
terska. För bedömning av signifikant skillnad fastställdes nivån till p-värde
< 0.05 (Altman 1999).

Studie V. Analysen i denna studie skedde även den statistiskt med hjälp av
SPSS för Windows dataprogram, version 13.0. Medelvärde och standard-
avvikelse användes för deskriptiva analyser av data. För att testa skillnader
i respondenternas svar av de olika subskalorna, sex dimensioner i SPSQ
och sex dimensioner i TBQ, användes variansanalys (ANOVA). För varje
utfall konstruerades en modell med fyra förklarande faktorer: 1) vem som
svarat: mamma eller pappa, 2) graviditetsutfall: enkel eller flerbörd, 3) tid-
punkt för barnets födelse, gestationsåldern, vilken delades in i två grupper:
25–30 eller 31–34 veckor, 4) barnets hälsotillstånd: barn med åtminstone
en diagnos tillhörande högrisk (född i gestationsvecka < 28, respiratoriskt
distressyndrom, sepsis och hjärnblödning) eller ingen diagnos. För att vali-
dera resultaten togs hänsyn till den begränsade mängden data. De signifik-
anta fynden analyserades därför med Mann-Whitney U-test. För bedöm-
ning av signifikant skillnad fastställdes nivån till p-värde < 0.05 (Altman
1999). Linjär regression användes för att analysera sambandet mellan den
totala poängen av föräldrastress och medelvärdet i varje av de fem dimen-
sionerna i TBQ. Den sjätte dimensionen, hanterbarhet, inkluderades inte
på grund av visst bortfall i svaren.
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Etiska aspekter
Allt material i detta forskningsprojekt har behandlats konfidentiellt, d.v.s.
avidentifierats och kodats. Redovisningen har skett på gruppnivå så att ing-
en enskild individ ska kunna identifieras. Informationen om projektet sked-
de både skriftligt och muntligt. Det framgick tydligt att deltagandet var
frivilligt. Intervjupersonerna upplystes även om att de kunde avbryta sitt
deltagande i studierna, när de så önskade, i förvissning om att detta inte
återverkade på vården av deras barn. Ledstjärna för intervjuaren (KJ) har
varit att respektera intervjupersonernas integritet och autonomi. Intervjua-
ren har därför strävat efter att vara lyhörd för föräldrarnas vilja, d.v.s. att
inte tränga sig på utan ”känna av” när personen av olika skäl inte ville
berätta om sina upplevelser. I synnerhet gällde detta när föräldrarna inter-
vjuades första gången efter barnets födelse, då föräldrarna kunde vara myck-
et sårbara. Intervjupersonerna uppmanades också att ta kontakt med inter-
vjuaren efter varje intervjutillfälle, om intervjun hade väckt några frågor
som de önskade diskutera. Detta hände dock aldrig. Sannolikt kan inter-
vjuerna ha fyllt en terapeutisk funktion genom att föräldrarna har erbjudits
möjligheter att samtala om olika känslor och erfarenheter med en person
som inte befann sig i vårdverksamheten och som de i vården inte var bero-
ende av. Några föräldrar uttalade även detta. Bedömningen är att inter-
vjuerna mer har varit föräldrarna till nytta än till skada. Forskningsprojektet
godkändes av Forskningsetiska kommittén vid Örebro universitetssjukhus,
nr 212/99.
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RESULTAT
Studie I. Syftet med studien var att beskriva och jämföra för tidigt födda
barns vårdkonsumtion under barnens första levnadsår med vårdkonsum-
tionen för en grupp barn födda i normal tid. Ytterligare syfte var att under-
söka om barnets sjuklighetsgrad under neonatalperioden korrelerade med
vårdkonsumtionen. Resultatet visade vissa skillnader mellan grupperna. När
det gällde antal akuta och planerade besök på barnmottagning var de högre
för studiegruppen (p<0.001) i jämförelse med kontrollgruppen. Även antal
inläggningar på sjukhus efter neontalperioden (vårdtiden på avdelningen)
var högre för studiegruppen (p<0.001). Samma mönster framkom även när
det gällde besök till ögonmottagning (p<0.001). När det gällde besök vid
BVC framkom dock ingen skillnad mellan grupperna. Orsaken till akuta
besök på barnmottagning var för båda grupperna huvudsakligen övre luft-
vägsinfektioner. När det gällde planerade besök skilde sig grupperna åt. För
studiegruppen var de vanligaste orsakerna att man önskade följa barnets
utveckling och för kontrollgruppen övre luftvägsinfektion. I genomsnitt
hade studiegruppen 38.7 (medelvärde) kontakter med hälso- och sjukvår-
den under barnets första år, alltså betydligt fler besök jämfört med kon-
trollgruppens kontakter (medelvärde 17.4).

De för tidigt födda barnen hade en hög konsumtion av hälso- och sjuk-
vård oavsett sjukdomsgrad under neonatalperioden, d.v.s. ingen skillnad
framkom inom gruppen för tidigt födda barn som kunde relateras till hur
sjukt barnet var eller hade varit.

Studie II. Syftet med denna studie var att studera hur föräldrar till för tidigt
födda barn beskriver sina upplevelser av föräldraskap under barnets första
18 månader. Resultatet visade att föräldrarnas upplevelser av föräldraskap
var tidsberoende. Barnets födelse var förknippad med känslor av främling-
skap och hemgången från avdelningen med ett nytt ansvar för barnets vård.
När barnet var cirka sex månader beskrev föräldrarna att de hade uppnått
en viss säkerhet i sitt föräldraskap, vilken övergick i känslor av förtrogen-
het när barnet blivit 18 månader. Med föräldraskap avses här huvudsakli-
gen förälderns upplevelse av sig själv och samspelet med barnet.

Främlingskap
Vid barnets födelse och den närmaste tiden därefter karaktäriserades för-
äldrarnas situation av känslor av främlingskap. De var helt oförberedda på
att bli föräldrar just då. Kvinnorna beskrev att de hade ambivalenta käns-
lor både inför att de blivit mammor och i relationen till barnet. De beskrev
på en och samma gång både glädje och sorg över situationen. Rädslan för
att barnet skulle dö var stor. Mammorna beskrev ett stort behov av att få
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vara aktivt delaktiga i barnets vård och att ha kontroll över barnets hälso-
tillstånd. De hade därför stora svårigheter att koppla av när de av lokal-
mässiga skäl inte kunde vara kvar på avdelningen. En viktig positiv bryt-
punkt i upplevelsen av föräldraskap inträffade när mamman fick hålla bar-
net i sin famn. Männen beskrev sina upplevelser delvis på ett annat sätt. De
bar också på en ständig oro för barnet och hade svårt att förstå att de blivit
pappor. Precis som för mammorna innebar den kroppsliga kontakten med
barnet, eller ögonkontakten, en positiv brytpunkt för känslan för barnet.
Den största skillnaden i kvinnornas och männens berättelser var att män-
nen uttryckte en större tillit till personalens kompetens än kvinnorna. Män-
nen lämnade, i större utsträckning än kvinnorna, över vården i personalens
händer och uppgav sig vara trygga med detta.

Ansvar
Beslutet om hemgång från avdelningen var inte alltid förberett och förank-
rat hos föräldrarna. De upplevde att de fick ett nytt ansvar för barnet och
dess vård som de inte kände sig helt förberedda på. Mammornas känslor
karaktäriserades av ambivalens. De kände å ena sidan glädje och lättnad
över att få komma hem och å andra sidan en stor oro över det nya ansvaret.
Den första tiden i hemmet karaktäriserades av sömnbrist och ibland även
av känslor av utmattning. Det var svårt att orka ”knyta an” till barnet.
Anknytningsprocessen skedde inte automatiskt. Speciellt gällde detta mam-
morna till de minsta barnen. Pappornas beskrivningar av den första tiden i
hemmet var mindre utförliga. Deras upplevelser var huvudsakligen att hem-
gången var förenad med nya krav och nytt ansvar, vilket kändes pressande
samtidigt som deras roll som pappa blev mer konkret.

Tillförsikt
När barnet nått sex månaders ålder var föräldrarna säkrare i sitt föräldra-
skap. Mammorna hade hunnit skapa en relation till barnet och rutiner i
vardagen. En viss oro för barnets hälsa fanns kvar och kunde visa sig i en
överbeskyddande hållning till barnet. Behovet av kontroll fanns även kvar,
och mammorna ville ogärna överlämna barnets vård till någon annan.
Mammorna uppskattade när de fick kontakt med andra mammor i likartad
situation; dessa kontakter knöts oftast via BVC. Papporna beskrev att det
inte hade varit helt lätt att hitta eller skapa sin egen plats i familjen. Det
beskrevs som en process som innebar både praktiska och emotionella ut-
maningar. De beskrev sig fortfarande vara på väg i en utveckling men att
de ändå uppnått ett visst mått av säkerhet i rollen som pappa. De kämpade
dock med otillräcklighetskänslor både i arbetet och i familjen. Dessa käns-
lor föreföll förekomma oavsett om papporna hade tagit ut en längre föräld-
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raledighet i samband med barnets hemkomst eller inte. De beskrev känslor
av skuld för att inte kunna delta mer i barnets vård, kunna stödja mamman
eller vara helt engagerad i arbetet.

Förtrogenhet
När barnet var 18 månader hade föräldrarna utvecklat en förtrogenhet i
sitt föräldraskap. När mammorna blickade tillbaka på barnets födelse be-
skrev de sorgen över förlusten av en normal graviditet och förlossning, men
de beskrev också att de erfarenheter de fått bidragit till att de fått en annan
syn på livet och en större medvetenhet om existentiella frågor. De hade
mognat som människor och var nu mer rustade att möta svårigheter i livet.
Relationen till barnet hade successivt fördjupats, men det hade tagit tid.
Idag var de känslomässigt bundna till barnet. Samhörigheten med barnet
beskrevs även vara biologisk; barnet sågs som en förlängning av kvinnans
eget liv. Beträffande det senare skilde sig mammornas beskrivningar från
pappornas. Papporna beskrev till skillnad från mammorna att perioden på
neonatalavdelningen kändes avlägsen och några uttryckte att de hade glömt
den tiden. Det mest betydelsefulla enligt papporna var att barnet utveckla-
des normalt och var friskt. Papporna beskrev även de att samhörighets-
känslan med barnet hade ökat och att de kände sig mer trygga och förtrog-
na i samspelet med barnet. De önskade dock mer tid tillsammans med bar-
net. Pappornas beskrivningar präglades till stor del av en kamp för att finna
balans mellan arbete och familj.

Studie III. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur för-
äldrar till för tidigt födda barn utvecklar sin identitet som förälder under
barnets första 18 månader i det dagliga livet och i kontakterna på neonatal-
avdelningen och BVC. Ett ytterligare syfte var att studera vad som upplevs
främja respektive hindra utvecklingen av föräldraidentitet och föräldrarnas
behov av stöd från hälso- och sjukvården. Studie III är en fördjupning av
studie II och kom även att bli en validering av densamma. Utvecklandet av
föräldraidentitet följer de brytpunkter som beskrivs i studie II, d.v.s. tid-
punkten vid barnets födelse, tiden på neonatalavdelningen och de första
månaderna i hemmet fram tills barnet blivit 18 månader.

En oförberedd start av föräldraskapet – tiden på kvinnokliniken
Båda föräldrarna var helt oförberedda på barnets födelse. Hälften av mam-
morna var i hemmet när förlossningsarbetet började, och hälften var inlag-
da på kvinnokliniken på grund av t.ex. flerbörd eller graviditetstoxikos.
Barnets plötsliga födelse beskrevs som en traumatisk och overklig händelse.
Kvinnorna kände sig lurade på en normal förlossning och de beskrev tom-
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hetskänslor av både fysisk och existentiell art. Männens upplevelser domi-
nerades av besvikelse över att deras förväntningar på förlossningen och på
barnet inte hade infriats. Många av papporna hade inte hunnit närvara vid
förlossningen. De uttryckte stor oro för barnet, dess litenhet och hälsa. För-
äldrarna hade i allmänhet ingen tidigare kontakt med för tidigt födda barn,
och de hade diffusa föreställningar om hur ett sådant barn kunde se ut och
vad det innebar.

Föräldrarna strävade efter att förstå vad som hänt och att integrera detta.
Mammorna vårdades det första dygnet/dygnen på uppvakningsavdelningen.
Pappan var ofta den som såg barnen först och var också den som fick följa
barnet till neonatalavdelningen. På så sätt fick pappan på en gång en aktiv
roll. Vad som enligt föräldrarna var viktigast var att få se barnet; verklighe-
ten var lättare att hantera än föreställningarna. Det främjade även föräld-
rarnas möjligheter att ”ta in” det som hänt. För föräldrarna var det även
viktigt att få information om barnets hälsotillstånd.

En kamp att integrera föräldraskapet i identiteten – neonatalavdelningen
Den första tiden på neonatalavdelningen beskrevs som mycket påfrestande;
den oro föräldrarna kände för barnet förstärktes av den tekniska miljö som
barnet och föräldrarna vistades i. Detta gällde särskilt den första tiden på
avdelningen. Mammorna beskrev känslor av utanförskap i relationen till
både barnet och personalen. Personalen sågs som experter från vilka mam-
morna lånade sina barn. Dominerande i mammornas liv var oron för bar-
nen och skuldkänslor för att inte vara hos dem dygnet runt. Mammorna
beskrev även att det, i den kollektiva miljö som neonatalavdelningen ut-
gjorde, var svårt att utveckla en egen relation till barnen. Den privata sfären
upplevdes i princip vara obefintlig. Pappornas beskrivningar skilde sig från
mammornas. Papporna beskrev den första tiden som en tid av tillbaka-
hållen glädje. Detta gällde särskilt papporna till de allra minsta eller sjukas-
te barnen. Männen föreföll ha ett mindre behov av kontroll än kvinnorna.
Papporna överlämnade lättare vården i personalens händer och uttryckte
att de generellt sett kände stor tillit till personalens kompetens. Papporna
beskrev i större utsträckning än mammorna att de kunde ställa frågor när
de behövde och att personalen alltid fanns tillgänglig.

I föräldrarnas sökande efter en identitet som mamma eller pappa ingick
att skapa en relation till det lilla barnet. Båda föräldrarna tyckte det var
svårt att inte ha kroppslig närhet till barnet. Det framkom även att den
kroppsliga kontakten främjade den emotionella kontakten med barnet. När
barnet togs ur kuvösen och möjligheter gavs till naturlig kroppslig kontakt
eller ögonkontakt med barnet fördjupades den emotionella upplevelsen av
barnet. En betydelsefull brytpunkt för mor- barnrelationen var även när
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barnet uppnådde sin födelsevikt. Då kände sig mammorna tryggare. De
som beskrev sig här ha det svårast var mammorna till de allra minsta bar-
nen och till de sjukaste barnen. De upplevde sig få vänta allt för länge innan
de fick kroppskontakt med barnet.

Barnets litenhet och skörhet appellerade till papporna och främjade far–
barnrelationen. Barnets litenhet bidrog till att papporna beskrev att de kände
ett extra stort ansvar för barnet. Det beskrivs även ha bidragit till en ökad
vilja att delta i barnets vård. Detta uttrycktes särskilt av pappor som hade
barn sedan tidigare. Barnets litenhet kunde också innebära det motsatta,
d.v.s. att papporna inte vågade närma sig barnet och att de blev passiva i
barnets vård. Hindrande för utvecklandet av en relation till barnet var för-
utom barnets hälsotillstånd enligt mammorna miljöfaktorer, som t.ex. svå-
righeterna att finna en avskild plats där man kunde umgås med sitt barn.
Det antogs påverka relationen till barnet. Hindrande för papporna var också
svårigheterna att kunna ta ledigt från arbetet. Av föräldrarnas berättelser
framkom att personalens förhållningssätt både kan främja och hindra
identitetsutvecklingen som förälder. Föräldrarna, och i denna studie sär-
skilt mammorna, uttryckte ett stort behov av att få vara aktivt delaktiga i
barnets vård. De, liksom papporna, var beroende av att personalen gav
stöd och bekräftade dem i rollen som föräldrar.

En föräldraidentitet under utveckling – tiden hemma
och kontakterna med BVC
Båda föräldrarna upplevde att föräldraskapet blev påtagligare när de själva
fick ta ett större ansvar för sitt barn och dess vård. Trots att många av
föräldrarna kände sig oförberedda och oroliga inför det nya ansvaret för
barnets vård, särskilt i början, var de samtidigt lättade över att vara i sin
hemmiljö. Möjligheterna att utveckla ett eget och personligt föräldraskap
ökade härmed. Den första tiden i hemmet karaktäriserades dock av mycken
oro; särskilt gällde detta föräldrarna till de allra minsta och sjukaste bar-
nen.

Mammorna beskrev hur de den första tiden hemma så mycket som möj-
ligt försökte sköta barnet på det sätt som personalen hade gjort. Rollen som
mamma beskrevs ofta mer som en vårdarroll; mammorna levde med en
ständig beredskap att något kunde inträffa som försämrade barnets hälsa.
Pappornas beskrivningar var annorlunda. De kände både oro för barnets
hälsa och ansvar för familjen och sitt arbete. De beskrev att den första tiden
karaktäriserades av att de upplevde nya krav i vardagen och att de försökte
finna en balans i detta. Båda föräldrarna gav uttryck för känslor av otill-
räcklighet. Mammorna beskrev känslor av skuld för att inte hinna med
familjen som de önskade, vilket påverkade deras självbild negativt. Av be-
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skrivningarna framkom att de ibland kompenserade sina skuldkänslor ge-
nom att vara överbeskyddande gentemot både barnet och ibland även even-
tuella syskon. Både mammorna och papporna beskrev att barnets födelse
gjort dem mer medvetna om livets skörhet. Mammorna uttryckte detta på
ett tydligare sätt än fäderna; mammorna erfor att de genom de svårigheter
de gått igenom även hade utvecklats som människor.

Det var viktigt för föräldrarna att fortsatt bli bekräftade som föräldrar,
både av sig själva, omgivningen och av barnet. Detta främjades när relatio-
nen till barnet blev mer personlig och säker. De flesta av föräldrarna upp-
levde sig i någon mån ha börjat integrera föräldraskapet i sin identitet när
barnet var sex månader. Identitetsutvecklingen var en process och trygghe-
ten som förälder hade som ovan beskrivits ökat när barnet var 18 månader.
Både mammorna och papporna beskrev att de känslomässiga bindningarna
till barnet var viktiga. Papporna betonade särskilt att deras relation till bar-
net hade fördjupats när deras oro för barnets hälsa minskade och när de
upplevde att det lilla barnet var en egen liten personlighet. Kontakterna
med BVC beskrevs vara betydelsefulla. Det framkom dock att föräldrarna,
och då särskilt mammorna, i vissa fall hade upplevt att de i kontakterna
både med personal och med andra föräldrar hade att försvara barnets för-
senade utveckling. Detta gjorde föräldrarna ledsna och kunde även påverka
självbilden; de upplevde i denna situation ett annorlundaskap. Föräldrarna
uttryckte ett behov av ett individualiserat stöd som utgick från barnets be-
hov och familjens situation. När barnet var 18 månader var föräldrarna
förtrogna i föräldrarollen och de hade börjat integrera sitt föräldraskap i
sin identitet och i sitt sätt att vara.

Några omgivningsfaktorer föreföll dock ha varit hindrande och andra
främjande för den kamp det varit, och är, att skapa och utveckla en identi-
tet som förälder. Bristen på möjligheter till avskildhet på neonatalavdel-
ningen beskrevs försvåra eller fördröja utvecklingen av en personlig rela-
tion till barnet. Utvecklingen av föräldraidentiteten främjades av att vara
delaktig i barnets vård, att få en relation till barnet samt av att bli bekräftad
av barnet och omgivningen som förälder. Ökad kompetens om det för tidigt
födda barnets behov, större flexibilitet och individualiserad vård efterfråga-
des, inte minst när det gällde vården vid BVC.

Studie IV. Syftet var att studera föräldrars och sjuksköterskors utvärdering
av vårdens kvalitet, dels vid neonatalavdelningen och dels vid BVC. Som
utvärderingsinstrument användes KUPP-formuläret, Kvalitet Ur Patientens
Perspektiv (Wilde et al 1998). Detta formulär fokuserar på två olika per-
spektiv: 1) hur den givna vården bedömts vara och 2) den subjektiva bety-
delsen av den givna vården. Frågeformuläret speglar fyra inbördes beroen-
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de dimensioner, vilka tillsammans bildar en helhet av uppfattningen om vård-
kvaliteten. Dimensionerna är identitetsorienterat förhållningssätt, medicinsk-
teknisk kompetens, fysisk-teknisk utrustning och socio-kulturell atmosfär.
Den fjärde dimensionen fysisk-teknisk utrustning, exkluderades när den inte
bedömdes ha relevans i föreliggande studie.

Resultaten visade att föräldrar och sjuksköterskor genomgående värde-
rade vårdens kvalitet på neonatalavdelningen och BVC högt. Det gällde
speciellt det identitetsorienterade förhållningssättet och den medicinsk-tek-
niska kompetensen hos personalen. Skattningarna var lägre när det gällde
information, delaktighet och tillgång till ansvarig sjuksköterska; detta gällde
både på neonatalavdelningen och BVC. Den vård som givits, när det gällde
medicinsk-teknisk kompetens, värderades lägre vid BVC än vid neonatal-
avdelningen (p 0.006).

I jämförelsen mellan mammors, pappors och sjuksköterskors bedöm-
ningar av den neonatala vården skattade mammorna genomgående högre i
samtliga tre dimensioner i jämförelse med papporna och sjuksköterskorna.
Signifikant skillnad fanns dock enbart när det gällde medicinsk-teknisk
kompetens, där mammorna skattade högre i jämförelse med sjuksköter-
skorna (p 0.026). I jämförelse mellan given vård och betydelsen av given
vård, när det gällde neonatalvården fanns inga signifikanta skillnader, med
undantag av högre skattning av betydelsen av given vård när det gällde det
identitetsorienterade förhållningssättet (p<0.001) och den medicinsk-tek-
niska kompetensen (p 0.009) hos personalen. Inga markanta skillnader
fanns när det gällde skattningar av vården i jämförelse mellan barnets grad
av hälsotillstånd i nyföddhetsperioden eller gestationsålder vid förloss-
ningen.

Vid bedömningen av given vård och den givna vårdens betydelse vid BVC
framkom högre skattning av betydelsen av given vård när det gällde det
identitetsorienterade förhållningssättet (p <0.001) och den medicinsk-tek-
niska kompetensen (p 0.003). I jämförelsen mellan mammors, pappors och
sjuksköterskors skattningar av vården skattade papporna lägre när det
gällde det identitetsorienterade förhållningssättet i jämförelse med mammorna
(p 0.004) och sjuksköterskorna (p 0.011). Det fanns inga skillnader när det
gällde graden av barnets hälsotillstånd i nyföddhetsperioden och gestations-
ålder vid förlossningen, med ett undantag. Det var högre skattning för be-
tydelsen av given vård när det gällde jämförelsen mellan medicinsk-teknisk
kompetens på BVC och barn födda i graviditetsvecka 25–30 (p 0.022).

Av de bedömningar av vårdens kvalitet som gjorts framkom att det i första
hand är viktigt med en god medicinsk-tekniskt kompetent vård till det för
tidigt födda barnet. Vidare är det av betydelse att information ges om bar-
nets behandling och vård samt att föräldrarna har kontinuerlig tillgång till
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en ansvarig sjuksköterska. En tredje aspekt av betydelse är bemötandet från
vårdpersonalen. Det är viktigt att bli bekräftad och sedd i rollen som för-
älder. Sjuksköterskans roll inom båda vårdformerna har stor betydelse för
föräldrarnas trygghetskänsla.

Studie V. Syftet med denna studie var att bedöma föräldrars skattningar av
föräldrastress och barnets beteende 18 månader efter barnets för tidiga
födelse. För skattning av föräldrastress användes den svenska versionen av
formuläret SPSQ. Resultatet visade att mammorna skattade högre grad av
stress än papporna med undantag för dimensionen stress i samband med
social isolering. Där skattade papporna högre. Inga statistiskt signifikanta
skillnader påvisades emellertid. När det gällde skattning av stress och antal
födda barn, skattade föräldrar med ett barn genomgående lägre än föräld-
rar med tvillingar/trillingar. Den enda dimension som påvisade en signifi-
kant skillnad mellan dessa två grupper (ett eller flera födda barn) gällde
relationsproblem (p 0.030), där föräldrar med flera barn skattade högre
stress. Den tredje variabeln, barnets gestationsålder vid födelsen, skattade
föräldrar med barn födda i graviditetsvecka 25–30 genomgående högre i
jämförelse med föräldrar till barn födda i graviditetsvecka 31–34. Signifik-
anta skillnader påvisades när det gäller dimensionerna social isolering
(p 0.035) och relationsproblem (p 0.015). Beträffande den sista variabeln,
högriskdiagnoser eller ej, påvisades inga signifikanta skillnader. Både för-
äldrar till barn med ingen högriskdiagnos och föräldrar till barn med hög-
riskdiagnos skattade emellertid högt för både social isolering och problem i
syskonrelationer.

När det gällde barnets beteende användes frågeformuläret TBQ. Inga
stora skillnader framkom mellan mammorna och papporna, när de skattade
barnets beteende, med undantag för barnets perceptuella och kognitiva för-
måga, där mammorna skattade högre (p 0.070). Beträffande den andra va-
riabeln, antalet barn som föddes, fanns inte heller några stora skillnader
mellan grupperna, med undantag för att föräldrar med ett fött barn skattade
högre när det gällde barnets sensoriska känslighet för yttre stimuli (p 0.057).
Föräldrar till barn födda i graviditetsvecka 25–30 skattade högre när det
gällde barnets intensitet och aktivitet (p 0.002) än föräldrar med barn födda
i graviditetsvecka 32–34. När det gällde barnets regelbundenhet i dagliga
vanor (sömn, mat och elimination) och barnets försiktighet i nya situatio-
ner fanns en tendens till att föräldrarna skattade lägre när det gällde de
minsta barnen. I den sista variabeln, högriskdiagnos eller ej i nyföddhets-
perioden, skattade föräldrar med barn som hade en högriskdiagnos högre
när det gällde barnets regelbundenhet i dagliga vanor och försiktighet i nya
situationer men lägre när det gällde barnets perceptuella och kognitiva för-
måga.
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Sambandet mellan föräldrarnas skattningar av stress och barnets bete-
ende visade inga tydliga samband, med ett undantag. Det fanns ett signifi-
kant samband mellan barnets regelbundenhet i dagliga vanor och den to-
tala skattningen av föräldrastress: högre grad av regelbundenhet korrelerade
med lägre grad av stress (p 0.016).

Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrars bedömning av barn som
föds mycket för tidigt skiljer sig något åt från föräldrar till barn som föds
något senare. Föräldrarna till de mycket för tidigt födda barnen bedömer
sina barn till viss del vara senare i utvecklingen av sociala beteenden och
föräldrarna känner till viss del en större stress. Föräldrar till barn som föds
för tidigt och som har svår nyföddhetsperiod var inte mer stressade när
barnet var 18 månader än de föräldrar vars barn inte hade haft en besvärlig
nyföddhetsperiod. Föräldrarna till barnen med svår nyföddhetsperiod be-
dömde dock sina barn vara något senare i den sociala utvecklingen än de
barn som inte hade varit sjuka i nyföddhetsperioden. Studien ger också ett
visst stöd för att ytterligare stöd till fäder bör tillskapas, så att de i större
utsträckning kan vara med sina barn efter hemkomsten från neonatal-
avdelningen. I övrigt var mödrarnas och fädernas bedömningar av stress
och barnen vid 18 månaders ålder mycket lika. Resultaten av samtliga stu-
dier presenteras i en sammanfattning i figur 2.



63

figur 2. Sammanfattning av avhandlingens resultat

Studie I Vårdkonsumtion under det                                             
första levnadsåret   Studie II 

         
                                                                                                       
                                                                                Hur upplevs 
                                                                                föräldraskapet 
                               under barnets  
                                                                                första 18 mån.?  

Studie III Hur utvecklas föräldraidentiteten under barnets första 18 månader?   

                     
    Studie IV Hur utvärderas vården av mammor,              Studie V Hur skattar föräldrarna sin stress  
    pappor och sjuksköterskor?            och barnets beteende vid 18 månaders ålder?  

   

Hög vårdkonsumtion hos de för tidigt 
födda barnen oavsett sjukdomsgrad. 

BVC konsumtion samma som hos 
normalfödda barn 
___________________________ 
36 barn födda <v 31 
36 barn födda > v 37 
journaler 

Högre bedömning av vad som är viktigt i vården 
än vad som faktiskt har givits beträffande:  
medicinskt kompetent vård   
att bli bekräftad i sin identitet som förälder 
information om barnets vård 
________________________________________ 
21 mammor, 20 pappor, 15 sjuksköterskor 
neonatalavd
21 mammor, 14 pappor, 18 sjuksköterskor BVC, 
frågeformulär 

Mammors upplevelser:  Pappors upplevelser :  
                         Främlingskap 
ambivalens overklighet 
oro för barnet oro för barnet 
behov av delaktighet  delegering av vården  
och kontroll i vården    
                         Ansvar 
osäkerhet  osäkerhet 
oro för barnet  nya krav 
   Tillförsikt
anpassning  anpassning 
oro för barnet  otillräcklighet 

Förtrogenhet 
nya perspektiv lever i nuet 
ökad samhörighet ökad samhörighet 
med barnet  med barnet 
_________________________________
7 föräldrapar, intervjuer 

                       Förlossningen                 Neonatalavdelningen              Hemma –BVC 
Kontext
Mamma/         Oförberedd Påfrestande situation Nytt ansvar 
Pappa
Upplevelser
Mamma Fysisk och existentiell Känslor av utanförskap Mamma- och vårdarroll 
 tomhet Brist på privat sfär Känslor av otillräcklig- 
    het 
Pappa Besvikelse Tillbakahållen glädje Nya krav
  Tillit till vårdpersonalen Känslor av otillräcklig- 
   het 
Mamma/ Förstå situationen  Skapa en relation till Uppnå bekräftelse av  
Pappa  barnet föräldraidentitet  
________________________________________________________________________ 
20 föräldrapar, intervjuer

Hög skattning av föräldrastress:  
mammorna skattade något högre än papporna; 
inga skillnader oavsett enkel/ flerbörd och  
högrisk/ingen högriskdiagnos; 
viss stress vid graviditetsvecka 25-30  
Barn, som föds gravt underburna och/eller högrisk 
diagnos skattades något senare i det sociala 
beteendet
__________________________________
21 mammor, 19 pappor, frågeformulär 
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DISKUSSION
Resultatdiskussion
Avhandlingens syfte har varit att beskriva och fördjupa kunskapen om hur
kvinnor och män som fått ett för tidigt fött barn upplever föräldraskap och
hur de utvecklar en identitet som mamma respektive pappa. Ytterligare syf-
te har varit att studera det stöd föräldrarna har fått från hälso- och sjukvår-
den. Nämnda syften har studerats via ett trianguleringsförfarande. Genom
belysning av ett fenomen via exempelvis olika metoder (metodtriangule-
ring) kan kunskapen om det som studeras fördjupas (Sandelowski 2000,
Denzin & Lincoln 2005). I föreliggande avhandling har både kvalitativa
metoder (studie II, III) och kvantitativa metoder (studie IV, V) tillämpats
för att belysa föräldrarnas upplevelser av föräldraskap och stödet från hälso-
och sjukvården. Denzin och Lincoln (2005) beskriver förutom metodtri-
angulering även datatriangulering, forskartriangulering och teoretisk tri-
angulering. Triangulering betraktas även vara ett lämpligt sätt att validera
en studies trovärdighet. Avhandlingen bygger också på datatriangulering.
Data har samlats via följande olika källor: journaldata (studie I), intervju-
data (studie II och III) och enkäter (studie IV, V). Till viss del har även en
teoretisk triangulering tillämpats, genom att avhandlingens resultat beträf-
fande föräldraskap och identitet speglats med stöd av olika teoretiska per-
spektiv och den forskning som gjorts inom området. Forskartriangulering
innebär att flera forskare aktivt deltar i studierna. Denna triangulerings-
form har till viss del tillämpats genom att medförfattarna varit involverade
vid analysen av resultaten.

De olika delstudiernas resultat illustreras via en tankemodell (figur 3)
som belyser föräldrars upplevelser av att vara mamma och pappa till ett för
tidigt fött barn och hur de skapat en identitet som förälder samt föräldrar-
nas kontakter med hälso- och sjukvården. Barnets för tidiga födelse inne-
bar att starten av föräldraskapet kom att ske inom en vårdform/vårdkultur
där den professionella och naturliga omsorgen möts eller krockar. Den för-
sta tiden rymde föräldraskapet en spänning mellan de förväntningar/ideal
föräldrarna hade och hur de upplevde sig själva som mamma respektive
pappa. Hur mötet mellan den professionella och naturliga omsorgen skedde
kunde då vara av avgörande betydelse för föräldrarnas möjligheter att iden-
tifiera sig med rollen som förälder. Personalen och miljöerna kunde här
både vara främjande och hindrande. Gapet mellan de ideal föräldrarna hade
när det gällde föräldraskap och hur de upplevde sig själva kan förstås uti-
från de värderingar som råder i det senmoderna samhället, men de torde
även kunna belysa invanda könsmönster.
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figur 3. Tankemodell om avhandlingens resultat

Diskussionen av avhandlingens resultat sker utifrån tankemodellen ovan
och diskuteras med stöd av den teoretiska ram som omsorgsbegreppet och
de refererade teorierna utgör.

Föräldraskap och identitet som förälder
Starten på föräldraskapet blev annorlunda än vad föräldrarna hade tänkt
sig. Det som karakteriserade föräldraskapet den första tiden var att föräld-
rarna förde en kamp både för att kunna identifiera sig som förälder och att
skapa en identitet som förälder. Av studie II framkom att essensen i föräld-
raskapet innebar att båda föräldrarna genomgick en process från känslor
av främlingskap, ansvar, tillförsikt till förtrogenhet. Inom dessa fyra teman
framkom olika variationer i upplevelser och sätt att hantera situationen
mellan kvinnorna och männen.

Resultaten från studie II verifierades i studie III. Det var dock inte det
primära syftet med studie III; analysen syftade till att fördjupa kunskapen
om föräldraskap med fokus på identitetsskapande. Metodologiskt var det
en medveten hållning att försöka frigöra sig från de teman som skapats i
studie II. Vid en jämförelse av resultaten mellan studie II och III framkom
dock att resultaten i stort följde samma mönster. Studie III tillförde dock
viktig kunskap när det gällde föräldrarnas strävan att uppnå en identitet
som mamma respektive pappa och fördjupade kunskapen om likheter och
skillnader i mammors och pappors erfarenheter av att få ett för tidigt fött

               Vårdkultur: professionell omsorg 

       

    

 

 

 

 

 

 

                                                         

             Senmoderna samhället  

                                   FÖRÄLDRASKAP 
                             

                      Vårdkultur: naturlig omsorg 
                              

                                            
                                            

        

Normativ  
förväntning 

Barnet/sig själv 

Faktisk         
upplevelse 

Barnet/sig själv 

Det senmoderna samhället



66

barn. De föräldrabeskrivningar som framkom i studie III kan med fördel
beskrivas via begreppen främlingskap, ansvar, tillförsikt och förtrogenhet.
Med förtrogenhet avses då förtrogenhet med sitt föräldraskap (studie II),
men även att föräldrarna integrerat föräldraskapet i sin identitet och upp-
nått ett visst mått av trygghet i sitt sätt att vara som förälder (studie III). I
diskussionen av resultaten och skillnaderna mellan studierna används i
resultatdiskussionen begreppen från studie II.

Ovan nämnda resultat kan förstås med stöd av hur Giddens, enligt Bäck-
Wiklund och Bergsten (1997), beskrivit hur föräldraskapet i det senmoderna
samhället har förändrats och kommit att innebära nya krav för båda för-
äldrarna. Kvinnan har att konstruera en identitet som inkluderar olika rol-
ler som mamma, partner och förvärvsarbetande. Även för männen är kra-
ven annorlunda jämfört med t.ex. det traditionella jordbrukssamhället.
Mannens identitet är idag inte lika självklart knuten till yrke, arbete och
försörjningsförmåga, utan mannen förväntas idag även ta ett aktivt ansvar
för sina barn. Det innebär att mannen i sin identitet även har att ”forma en
maskulin omsorg” (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997 s.34). Explicit eller
implicit framkommer en likartad kamp i flertalet studier som ligger till grund
för denna avhandling (II, III, IV, V). Föräldrarna har kämpat för att räcka
till i sina olika roller och för att aktivt skapa en identitet som förälder.
Traditionella könsroller har utmanats samtidigt som de i hög utsträckning
ändå lever kvar. Identiteten har inte varit något som föräldrarna plötsligt
”funnit”, utan något som de mer eller mindre kämpat sig till, en kamp som
till delar torde fortgå hela livet.

Utifrån andra teoretiska utgångspunkter än de samhällsteoretiska som
Giddens (1997) företräder, kan föräldrarnas strävan att utveckla en identi-
tet som förälder beskrivas med stöd av Eriksons psykodynamiska utveck-
lingsteori (1982). Den psykosociala utvecklingen ses som en livslång pro-
cess med möjligheter till utveckling. Erikson (1982) beskriver även på ett
intressant sätt den komplexitet av känslor som människan har att hantera
och finna ett slags balans i, som t.ex. nödvändigheten av att balansera käns-
lor av både tillit och misstro och finna en balans mellan dessa. För att ut-
veckla en förmåga att känna hopp måste, enligt Eriksson (1982), tilliten
vara större än misstron. Bilden av detta balanserande kan illustrera
komplexiteten i föräldraskapet med innebörden att även när föräldern upp-
nått ett mått av förtrogenhet så kan föräldern i olika situationer drabbas av
misstro, men när omständigheterna är goda är tilliten större än misstron.
Föräldraskap är till sin karaktär något dynamiskt, där föräldern hela tiden
ställs inför både gamla och nya utmaningar, som hon/han har att förhålla
sig till. Föräldraskap kan därför ses som ett livslångt lärande som hela tiden
ger perspektiv på föräldraskapet (Mercer 2004).
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Från främlingskap till förtrogenhet – upplevelsen av sig själv som förälder
Barnafödandet ses ofta som ett viktigt efterlängtat projekt i livet (Lundin
1997, McFayden 1998, Bäck-Wiklund & Johansson 2003). Barnets för ti-
diga födelse innebar för de flesta kvinnorna och männen att deras föreställ-
ningar om barnet liksom den egna självbilden som förälder, men även som
man och kvinna, grumlades.

Främlingskap
Föräldrarna kände sig främmande i den nya situation de befann sig. Före
barnets födelse hade flertalet föräldrar diffusa bilder av hur ett för tidigt
fött barn skulle se ut; några såg framför sig små magra barn, enligt deras
berättelser. Fyhr (2002) beskriver hur blivande föräldrar gör sig föreställ-
ningar om sitt barn, ofta ett drömbarn. När dessa föreställningar sedan inte
är i överensstämmelse med verkligheten, exempelvis när barnet föds med
ett handikapp eller för tidigt, raseras denna bild av barnet. En konsekvens
av detta hos föräldrarna är ofta känslor av sorg, skuld och förtvivlan. En
sådan sorg kan enligt Fyhr upplevas som förbjuden eftersom föräldern ändå
har fått ett barn. De förbjudna känslorna går att återfinna hos flera av
föräldrarna i föreliggande avhandling. Som exempel kan här nämnas pap-
pornas besvikelse och tillbakahållna glädje och mammornas ambivalenta
känslor för både sitt barn, sig själv och situationen. Dessa känslor kan tän-
kas försvåra det dynamiska samspelet, och anknytningen, mellan föräldrar
och barn som beskrivs i många utvecklingsteorier (Bowlby 1969, Klaus &
Kennell 1976, Erikson 1982). Enligt Bowlby (1969) är anknytningen till
barnet baserad på att barnet på ett instinktivt sätt kan besvara mammans
signaler. När barnet föds för tidigt har barnet inte denna förmåga (Als et al
1994). Hindren kan finnas hos det lilla barnet som utvecklingsmässigt inte
förmår ”knyta an”, eller det kan finnas hos omgivningen som inte vågar
eller av fysiska skäl inte kan närma sig barnet. Dessa hinder kan bidra till
att föräldrarna upplever ytterligare en förlust, förlusten av att kunna utöva
en naturlig omsorg av barnet (Goldberg & DeVitto 1995). Av studie II och
III framkommer att det främst gällt mammornas beskrivningar; den tänkta
friheten som förälder uppfattades beskuren och den professionella omsor-
gen blev dominerande.

Ett intressant resultat som framkom i föreliggande studie var att barnets
litenhet och skörhet främjade speciellt pappornas vilja till omsorg. Lit-
enheten och skörheten appellerade till papporna på ett sätt som påminner
om det Lögstrup (1997) beskrivit som det etiska kravet och som illustreras
via metaforen att ha någon annans ansvar i sin hand. Ett i hög grad likartat
resultat har tidigare beskrivits av Sullivan (1999). Av den studien framkom
att pappornas engagemang i barnet ökade när de såg barnets litenhet och
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hjälplöshet samt när de fick hålla det i famnen. På flera sätt har i studierna,
som ligger till grund för denna avhandling, framkommit att den kroppsliga
kontakten mellan barn och föräldrar varit viktiga brytpunkter, transitioner,
i föräldraskapet och i kampen att utveckla en identitet som förälder.

Det är känt att ett för tidigt fött barns födelse är en både chockartad och
stressande händelse (Catlett et al 1994, Doering et al 2000, Docherty et al
2002, Miles et al 2002), känslor som kan vara hindrande i relationen till
barnet. Miles och Holditch-Davis (1997) samt McFayden (1998) har be-
skrivit att mamman kan vara rädd för att ofrivilligt skada sitt nyfödda barn
när hon söker naturlig närhet till barnet. Av studierna framkom även att
mammorna kunde få skuldkänslor när de inte kände glädje för barnet. En
av de rådande normerna i samhället är idag att vara lycklig när man fått
barn. Bilderna som presenteras, inte minst via media, illustrerar lyckliga
och lyckade föräldrar. Dessa bilder torde även kunna påverka föräldrarnas
upplevelser när verkligheten inte motsvarar idealen (Johansson 2002). Livs-
projektet att föda ett friskt barn på normalt sätt kan upplevas som ett miss-
lyckande (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). En sådan upplevelse påverkar
sannolikt föräldrarnas självuppfattning, identitet och kanske även relation
till barnet.

Även om det fanns likheter mellan mammornas och pappornas upplevel-
ser i studierna II och III framkom även skillnader. Några sådana har redan
nämnts. Ytterligare en skillnad som kan betraktas som naturlig, men ändå
intressant, är kvinnornas sätt att beskriva den första tiden efter barnets
födelse som en period karaktäriserad av fysisk och emotionell tomhet. För-
lusten påverkade kvinnans hela livssituation. Miles & Holditch-Davis
(1997) påpekar även att förlusten av att inte få ett normalfött barn kan
resultera i känslor av tomhet hos kvinnan, förutom känslor av skuld och
sorg. Det finns inte mycket forskning om mäns situation när ett barn föds
för tidigt. Plantin (2001) har i en studie visat att upplevelsen av föräldra-
skap hos pappor till barn födda i normal tid ofta karaktäriseras av känslor
av främlingskap. De upplever situationen vara starkt laddad, och de be-
skrivs hysa motstridiga känslor som t.ex. känslor av utanförskap och del-
aktighet, styrka och svaghet eller glädje och sorg samtidigt. Männen i denna
avhandling uttryckte inte detta lika påtagligt även om det förekom. Några
män beskrev snarare att den första tiden efter förlossningen var som en
gråzon där känslorna stoppades undan för en kortare eller längre tid. Hur
detta ska uppfattas kan diskuteras.

En annan intressant skillnad mellan mammornas och pappornas sätt att
beskriva sina upplevelser av föräldraskap under neonatalperioden rörde
behovet av delaktighet och kontroll. Mammorna hade ett stort behov av att
få vara aktivt delaktiga i barnets vård. De ville finnas hos barnet i princip
dygnet runt. När de inte kunde vara hos barnet, på grund av avsaknad av
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övernattningsmöjligheter för föräldrarna, upplevde mammorna att de mer
eller mindre tvingades till skilsmässa från sitt barn. När de var på avdel-
ningen upplevde de att de fick låna barnet av personalen, och när de var
hemma kunde de inte koppla av utan tänkte på barnet hela tiden. Hurst
(2001a, 2001b) har tidigare beskrivit mammors behov av att vaka över sitt
barn på neonatalavdelningen, att ständigt sitta vid barnets säng. Mammornas
behov av kontroll kan vara ett uttryck för ansvar. Männen, i föreliggande
avhandling, beskrev här ett annat förhållningssätt. De hade lättare än
mammorna att överlämna sitt barns vård till personalen. De beskrev att de
hade en stark tilltro till personalens kompetens. Detta resultat skiljer sig
delvis från en annan svensk studie. Lundqvist och medarbetare (2003) och
Jakobsson (2003) fann i sin studie att männen strävade efter att få kontroll
över sin situation på avdelningen. När de hade kontroll kände de sig mer
säkra i vården, de upplevde stöd från personalen och en glädje i föräldra-
skapet. Motsatsen, att inte ha kontroll, innebar känslor av hjälplöshet, oro
och stress. Hur behovet av delaktighet upplevs behöver studeras ytterligare.

Ansvar
Vid tiden för hemgång upplevde båda föräldrarna att de fick ett nytt för-
äldraansvar, som de i princip inte upplevde sig vara förberedda inför. Båda
föräldrarna kände osäkerhet inför den nya situationen som väntade i hem-
met, även om de samtidigt gladdes åt att komma hem. Särskilt mammorna
hade under tiden på avdelningen varit besvärade av att de aldrig fick vara
för sig själva. De beskrev det vara svårt att utveckla en egen relation till
barnet när de kände andras blickar.

Den första tiden i hemmet karaktäriserades även av stor oro och rädsla
för att barnet skulle dö. Dessa stresskänslor tycktes finnas oberoende av
hur sjukt barnet var (studie V). McKim (1993a) visade i sin studie att den
första tiden hemma, efter utskrivningen från neonatalavdelningen, var svår
för de flesta mammorna p.g.a. både oro för barnets hälsotillstånd och en
osäkerhet att vårda barnet.

Studie I visade att de för tidigt födda barnen hade hög vårdkonsumtion
under sina första levnadsår i jämförelse med normalfödda barn. Den visade
också att de för tidigt födda barnen hade samma frekvens och mönster av
vårdkonsumtionen, oavsett hur sjukt barnet varit under nyföddhets-
perioden. Det är rimligt att anta att vårdkonsumtionen skulle ha reducerats
om föräldrarna känt sig tryggare i rollen som förälder och om de hade
kunnat få ett optimalt stöd på hemorten. En minskad vårdkonsumtion torde
både minska kostnader för samhället och stärka tryggheten för enskilda
föräldrar vilket även det kan betraktas som en investering (Leijon et al 2003,
Petrou 2003). Ett överraskande resultat var att det inte framkom skillnader
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i vårdkonsumtion mellan friska och för tidigt födda barn när det gällde
kontakterna med BVC. Hur detta ska uppfattas kan diskuteras. Det kan
givetvis ha samband med att föräldrarna istället för att vända sig till BVC
vände sig till sjukhuset och olika mottagningar där.

Som regel var det mammorna som var hemma med det för tidigt födda
barnet. Det som enligt mammorna karaktäriserade den första tiden hemma
var att vården av det lilla barnet tog mycken tid och att mammorna ibland
uppfattade sig mer som en vårdare till sitt barn än en förälder. Mammorna
försökte förhålla sig till barnet som personalen hade gjort. De räknande
andetag utan att alltid veta vad det betydde och vad som var onormalt. Allt
detta tog mycket energi. Dubbelrollen som föräldrar till ”sjuka” barn lätt
får har tidigare diskuterats i studier av mammor till barn med diabetes eller
hjärtfel (William-Olsson 1986, Ternestedt Östman 1989). Mammorna upp-
levde stress, sov lite och var fysiskt och emotionellt uttröttade, vilket veri-
fieras av andra studier (Doering et al 2000, Holditch-Davis & Miles 2000,
Davis et al 2003a). Männen förde en annorlunda kamp jämfört med
mammorna. Flertalet män återgick till sina arbeten när barnet skrevs hem
eller hade gjort det redan tidigare. För papporna var det stora dilemmat hur
de skulle hantera alla nya krav som de upplevde. De beskrev känslor av stor
otillräcklighet. De uttryckte rädsla för att varken räcka till i arbetet eller i
familjen. De hade skuldkänslor för att de inte kunde stödja mamman eller
delta aktivt i barnets vård på det sätt som de själva önskade men som också
förväntades av omgivningen och utifrån samhällets normer. Många av män-
nen hade haft fritidssysselsättningar som de inte hann med i samma ut-
sträckning som tidigare. Dessa otillräcklighetskänslor torde ha påverkat
dem i den process de beskrev att identitetsskapandet innebar. Männens var-
dagsvärld skilde sig på så sätt tydligt från kvinnornas. Pohlman (2005) har
i en amerikansk studie beskrivit ett likartat mönster som ovan beskrivna
när det gällde männens situation. Det är intressant att se att pappor till för
tidigt födda barn brottas med samma problem i både Sverige och USA trots
kulturella skillnader och skillnader i socialförsäkringssystem.

Tillförsikt
När barnet var cirka sex månader, d.v.s. vid det tredje besöket hos föräld-
rarna, var föräldrarna tryggare i sin roll och identitet som förälder. Det
fanns en tillförsikt och ett hopp om att utvecklingen gick åt rätt håll. Kvin-
norna hade börjat finna sina egna ritualer och rutiner i relationen till bar-
net. Detta innebar dock inte att de var fria från oro eller stress, men den var
lättare att hantera. Papporna kämpade med känslor av otillräcklighet. Det-
ta har tidigare delvis beskrivits i andra studier (Doucette & Pinelli 2004,
Pohlman 2005). Holditch-Davis och medarbetare (2003) studerade mam-
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mors upplevelser av föräldraskap efter barnets utskrivning från neonatal-
avdelningen. De fann att när barnet var sex månader hade mammorna minst
ett symtom på emotionell stress kvar. Av studie V framgår att mammorna
tenderar att bedöma sin stress högre än pappornas bedömning på sin stress.
Intressant var att de tendenser som fanns i materialet inte visade på några
signifikanta skillnader i stressnivå som kunde relateras till hur sjukt barnet
varit eller var eller om barnet var tvilling, trilling eller ”ensamt barn”. Ett
sådant mönster har dock funnits i andra studier (Bryan 2003, Glazebrook
et al 2003). Dessa studier fokuserade på situationen för kvinnor som ge-
nomgått in vitro-fertilisering (IVF), och man fann att deras stressnivå var
hög, vilket beskrevs ha samband med att kvinnorna oftare födde tvillingar
eller trillingar. Detta mönster återfinns inte så tydligt i studierna i före-
liggande avhandling. Det som dock framkom av studie V var att de allra
minsta barnen och de sjukaste, enligt föräldrarnas skattningar, föreföll vara
något senare när det gällde det sociala samspelet med omgivningen. Ett
antagande är att det dynamiska samspelet mellan föräldrar och barn som
beskrivits av Erikson (1982) försvårades eller fördröjdes vilket torde ha
påverkat den av Bowlby (1969) beskrivna anknytningsprocessen. Mam-
morna beskrev även att de ibland medvetet intog ett överbeskyddande för-
hållningssätt både mot det lilla barnet och eventuella syskon. Miles och
Holditch-Davis (1995) beskriver ett sådant förhållningssätt som ett kom-
pensatoriskt föräldraskap.

Förtrogenhet
Vid de sista intervjuerna, när barnet var 18 månader, gav mammorna ut-
tryck för ett mer reflekterande förhållningssätt. Mammorna föreföll då ha
bearbetat sina erfarenheter från barnets födelse och förmådde även blicka
framåt i tiden med tillförsikt. De återkom ofta i sina berättelser till hur det
hade varit när barnet föddes. Christianson (1996) beskriver betydelsen av
en sådan reflektion och av att med hjälp av språket bearbeta händelser och
få distans till ett skeende. Mammorna, speciellt de till de minsta barnen i
föreliggande avhandling, beskrev att de hade utvecklats som människor och
funnit en mognad i sig själva (studie II, III). Det föreföll som om avståndet
mellan de ideal de strävat efter att förverkliga och upplevelsen av sig själv
som mamma hade minskat. De ”bottnade” i rollen som mamma. Det feno-
men som beskrivs kan tolkas som att deras sätt att vara i relation till barnet
”satt sig i kroppen”, s.k. förkroppsligad kunskap. Särskilt mammorna be-
skrev att de visste hur de skulle förhålla sig till barnet; det var inte något de
måste tänka på. Samspelet beskrevs kunna kännetecknas av det Erikson
(1982) lagt i begreppet ritualisering. Detta förhållningssätt beskriver Mercer
(2004) som den fjärdje fasen i identitetsutvecklingen som förälder eller som
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”becoming a mother”. När kvinnorna reflekterade över sina erfarenheter
framkom att de ansåg att de genom barnets födelse, och den traumatiska
händelse som denna innebar, hade mognat som människor. De beskrev hur
krisen hade övergått i utveckling (jmf Cullberg). Erikson (1982) benämner
vuxenåren som det generativa livsstadiet. När barnet var 18 månader före-
föll mammorna, men även papporna, ha utvecklat en förmåga till naturlig
omsorg om sitt barn. Den naturliga omsorgen, som den en mor har om sitt
barn, beskriver Leininger (Leininger & McFarland 2002) som omsorgs-
mönster som förts över mellan människor i generationer via både traditio-
ner och kulturella mönster. Det är lätt att förstå hur dessa mönster bryts då
barnet föds för tidigt. Leininger (Leininger & McFarland 2002) beskriver
även dessa mönster som en form av omsorgsritualer, som sker enligt speci-
fika procedurer. Mot bakgrund av ovan kan frågan ställas hur omsorgsritu-
alerna än mer kan komma att utgå från föräldrar till för tidigt födda barns
behov.

När det gällde papporna framkom att det fanns ett gap mellan de ideal/
förväntningar de hade på sig själva som pappa och hur de upplevde sig
själva i vardagen. De strävade efter att skapa en balans mellan familje- och
arbetsliv. Denna kamp kvarstod, om än i mindre utsträckning, när barnet
var 18 månader. Intressant är att Pohlman (2005) visat på samma mönster
hos pappor till för tidigt födda i en amerikansk studie. Det som inte fram-
kommer, eftersom studien inte har haft någon kontrollgrupp, är om denna
känsla är mer påtaglig för pappor med för tidigt födda barn än hos pappor
med barn födda vid beräknad tidpunkt.

Möte med den professionella omsorgen – olika vårdkulturer
Föräldrarnas beskrivningar av sina upplevelser av vården kan analyseras
och tolkas i relation till den miljö som de befann sig i under neonatalperio-
den och i kontakten med hälsovården (BVC). Dessa två vårdmiljöer repre-
senterar olika vårdformer med olika målsättningar och kan betraktas som
olika vårdkulturer. De skiljer sig åt beträffande struktur och innehåll. En-
ligt Leininger (Leininger & McFarland 2002) avspeglar omsorgen om an-
dra den kulturella värdegrund som finns mellan människor och samhälle.
Inom specifika grupper, t.ex. inom en arbetsplats, bildas subkulturer vilka
karaktäriseras av ett visst samspel och specifika ritualer. Detta synsätt har
bedömts vara tillämpligt på de två vårdformer som ingår i föreliggande
avhandling. Vårdformerna kan betraktas som subkulturer, inom samhället,
subkulturer som kännetecknas av olika föreställningar och värderingar om
vad som är en god vård och hur stödet till föräldrarna bäst kan utvecklas.

På neonatalavdelningen mötte föräldrarna en vårdkultur som känneteck-
nades av högteknologisk intensivvård. Den professionella omsorgen om bar-
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net tog naturligen delvis överhanden. Föräldrarnas naturliga omsorg och
längtan efter detta fick stå tillbaka, åtminstone i början av vårdtiden. Star-
ten av föräldraskapet innebar för både mamman och pappan att de på grund
av barnets hälsotillstånd kroppsligen var åtskilda från barnet. Detta ut-
gjorde ett hinder för utövande av naturlig omsorg. För några av föräld-
rarna kom detta att gälla under en längre tid om barnet var mycket litet och
sjukt. Kroppskontakten med barnet skedde genom att föräldrarna fick hålla
barnet i sin famn mycket korta stunder. En viktig utmaning för omvårdnaden
är att utforma ritualer som optimalt bidrar till att föräldrarna känner sig
delaktiga i barnets vård så tidigt som möjligt. Trots ett stort behov av pro-
fessionell vård måste former skapas så att den naturliga omsorgen får plats.
Flera studier (Galvin et al 2000, Kleberg et al 2000, VandenBerg 2000,
Melnyk et al 2001, Van Riper 2001) visar på betydelsen av en familjecentre-
rad vård; en sådan familjecentrerad vård kan vara ett led i att överbrygga
klyftan mellan den professionella och den naturliga omsorgen. Tack vare
utveckling av teknologisk medicinsk vård men även av omvårdnaden, har
många för tidigt födda barn i jämförelse med tidigare fått större möjlighe-
ter till en god livskvalitet (Roze & Breart 2004), men det finns även risker
för att barnet skadas. Detta diskuteras dock inte i denna avhandling. När
det gäller barnafödandet, som även det har förändrats över tid, från för-
lossning i hemmet till en teknologisk övervakad förlossning på sjukhuset
(Erlöw & Petersson 1992, Goldberg & DiVitto 1995), har för- och nackde-
larna med detta diskuterats. Tidig hemgång har stärkt föräldrarnas egna
omsorger om och för barnet, vilket främjat den naturliga omsorgen av bar-
net (Rieger et al 1995, Örtenstrand et al 1999). När barnet föds för tidigt
uppstår helt nya förutsättningar då barnet behöver avancerad specialist-
vård den första tiden efter födelsen (Socialstyrelsen 2004a).

Ett positivt bemötande på neonatalavdelningen kännetecknades av att
föräldrarna blev bekräftade av personalen, fick information och möjlighet
att delta i vården på sina egna villkor. Man önskade ett partnerskap med
personalen. Detta beskrevs av både papporna och mammorna (studierna II,
III, IV), men mammornas behov skilde sig från pappornas. Papporna över-
lät på ett lättare och till synes tryggare sätt barnets omsorg i personalens
händer. Detta mönster kan ha sin grund i traditionella könsrollsmönster.
Denna skillnad mellan könen vore intressant att studera ytterligare. Flera
studier påvisar vikten av att vårdpersonalen stödjer papporna att bli delak-
tiga i barnets vård, huvudsakligen för att underlätta pappans anknytning
till barnet (Gloppestad 1995, Sullivan 1999, Lundqvist 2003). Pohlman
(2005) lyfter fram svårigheter som finns här eftersom vårdpersonalen hu-
vudsakligen består av kvinnor. Kvinnor kan ha svårt att se behov som är
annorlunda än deras egna; det är lätt att utgå från den egna referensramen



74

och svårt att se behov som man kanske inte känner till. Det är därför ange-
läget med forskning om pappors upplevelser och erfarenheter. Föreliggande
avhandling har inte haft för avsikt att studera hur könsrollsmönster påver-
kar relationerna mellan man och kvinna eller att bli förälder. En sådan ana-
lys hade krävt en annan design än den som valdes för denna avhandling.

Av studie IV framkom, att när föräldrar bedömde vårdens kvalitet och
betydelsen av den, framkom några områden som kan sägas vara i behov av
utveckling. Det fanns här en diskrepans mellan hur föräldrarna bedömt den
givna vården och hur betydelsefull denna vård var för föräldrarna. Det var
t.ex. betydelsefullt att veta att den medicinska kompetensen var god. Det
var också viktigt att få information om barnets vård samt att bli stöttad i
rollen som förälder. Ett identitetsorienterat förhållningssätt efterfrågades
och bedömdes viktigt. Här fanns således förbättringspotentialer. Intressant
var att sjuksköterskorna inom båda vårdformerna i stort hade gjort samma
bedömningar av vårdkvaliteten som föräldrarna. Resultaten från studie IV
är också i god överensstämmelse med resultaten från intervjuerna med för-
äldrarna. Resultaten kan även sägas stämma överens med en studie av Pal-
mer och medarbetare (1983). De beskriver den risk som finns för att vård-
personalen ska ”ta över” vården av barnet. Denna risk beskrivs öka ju sju-
kare barnet är. Personalen ”adopterar” då barnet och tror att de gör gott.
Palmer och medarbetare (1983) anser att det är viktigt med en större med-
vetenhet hos personalen om de egna behov som kan styra en persons hand-
lingar.

Vikten av att vara lyhörd för andra behov har verifierats i annan forsk-
ning (Costello & Chapman 1998, Pridham 1998). McFayden (1998) menar
att om vårdpersonalen visar förståelse, är lyhörd och stödjer mamman uti-
från hennes behov så kan detta stärka mammornas självtillit. Likartade re-
sultat framkommer även av andra studier (Lawhon 2002a, 2002b, McGrath
2001). Lundqvist och medarbetare (2002) fann t.ex. att när mammorna
blev bekräftade av personalen, när ett barn hade dött, kände de en styrka,
och när de inte blev sedda upplevde de en större kraftlöshet.

Avhandlingens resultat väcker även frågor som rör mäns och kvinnors
olika sätt att hantera sin situation. Enligt litteraturen tillämpar kvinnor och
män inte sällan olika copingstrategier. Lazarus och Folkman (1984) har
beskrivit att kvinnor oftare använder emotionella copingstrategier, som att
visa sina känslor och att söka emotionellt stöd från andra i sin omgivning.
Denna strategi används också mer när stressen är högre eller när det finns
få handlingsalternativ enligt Lazarus och Folkman (1984). Män beskrivs
oftare tillämpa problemfokuserade strategier. Att studera dessa skillnader i
copingmönster har inte varit avhandlingens syfte, men det vore intressant
att studera dem ytterligare. Den tendens som vår studie visar är att det finns
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både skillnader och likheter i föräldrarnas sätt att hantera de svårigheter de
ställts inför. För att föräldrarna ska kunna utveckla ett eget sätt att hantera
svårigheterna, och samtidigt kunna glädjas, torde det även vara av vikt att
erbjuda föräldrarna avskildhet så att de kan visa känslor både mot varan-
dra och sitt barn. Det finns få studier som belyser den privata sfärens bety-
delse för utvecklandet av föräldraidentitet. Detta behov borde lyftas fram
mer både i den professionella vården och i forskningen.

Mötet med den professionella vården på BVC kännetecknades av, i jäm-
förelse med neonatalavdelningen, en annorlunda vårdkultur. Många av för-
äldrarna beskrev personalens förhållningssätt på BVC som ett stereotypt
förhållningssätt i synen på barnet. Normen var det normalfödda barnet.
Med Eriksons termer (1982) skulle det kunna beskrivas som ritualism istäl-
let för ritualisering. Föräldrarna kände sig utsatta på grund av upplevelsen
av att barnets sena utveckling jämfördes med andra barns utveckling. De-
ras barn var i minoritet och blev bedömt utifrån en mall som var tänkt för
det normalfödda barnet. Detta upplevde föräldrarna kränkande och det
kunde även uppfattas som ett tecken på bristande kompetens. Några för-
äldrar gav förslag till förändringar och förespråkade då tillskapande av
specialinriktade BVC med anknytning till barnklinik. Inom vissa landsting
finns också en sådan verksamhet. Det som kan diskuteras är om detta är en
önskad utveckling och om den gagnar familjen på sikt. Samhörighet med
barnhälsovården och möte med andra föräldrar, boende inom samma om-
råde, anses enligt Bisell (2002) vara den modell som gagnar föräldrarna
mest. Bisell (2002) menar att den kommunala hälsovården är den bästa
tänkbara vården för de för tidigt födda barnen p.g.a. den närhet och konti-
nuitet som kontakterna utgörs av. I en svensk state of art-konferens (MFR
1999) om barnhälsovårdens framtid betonades en förändring i arbetssättet,
med ett mer individuellt hälsofrämjande synsätt, för att stärka föräldrarnas
egna resurser. Detta torde vara av betydelse för föräldrar i en mer utsatt
situation, som t.ex. föräldrar till för tidigt födda barn. Här behövs inter-
ventionsstudier där man prövar och utvärderar olika former av föräldrastöd.
Det kan t.ex. gälla hur information bäst ges till föräldrar i olika situationer.

Att informationen är av stor betydelse har framgått av flera studier
(Hussey-Gardner et al 1998, Brazy et al 2001, Ward 2001, Beal & Quinn
2002). I studien av Brazy et al (2001) framgick att flera föräldrar önskade
få tillgång till datorer för att via dator söka information. Framtidens pro-
fessionella neonatalvård när det gäller framförallt information till föräldrar
kommer sannolikt i högre utsträckning än i dag att bestå av ett utbyggt
internetstöd. Det är möjligt att ett sådant stöd även skulle främja den natur-
liga omsorgen. Information ger möjlighet till större delaktighet, och delak-
tigheten i sin tur ökar behovet av information (Ward 2001). Costello et al
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(1996) visade att när föräldrarna fick möjlighet till ökad delaktighet i bar-
nets vård blev de också mer aktiva och mottagliga för information. Det
senmoderna samhället är ett kunskaps- och informationssamhälle, där den
teknologiska utvecklingen har underlättat flödet av information över värl-
den (Giddens 1997). Av avhandlingen framgår att stödet till föräldrarna
behöver anpassas till den livssituation som föräldrar idag lever i. Den är
annorlunda jämfört med ett antal år tillbaka. Den professionella omsorgen
behöver träda in där den naturliga omsorgen inte räcker till. Martinsen
(1981) ser den professionella omsorgen som en omsorg som existerar i den
mänskliga gemenskapen. Den är livsviktig och bygger på människans livs-
långa beroende av andra människor. Föräldrarna i föreliggande avhandling
var påtagligt beroende av vårdpersonalen, inte minst på neonatalavdel-
ningen. Personalen kan med Lögstrups metafor sägas ha haft både barnens
och föräldrarnas liv i sina händer, åtminstone delvis (Lögstrup 1997). Detta
talar för att samspelet mellan personal och föräldrar är av avgörande bety-
delse för hur föräldraskapet på neonatalavdelningen startar. Detta fram-
kom även av föräldrarnas utvärdering av vårdens kvalitet i studie IV. I kon-
takterna med hälso- och sjukvården beskrev föräldrarna betydelsen av att
få en relation till personalen, en bra kommunikation om barnets vård samt
att bli förstådd och bekräftad som förälder.

Metoddiskussion
Tillämpningen av olika metoder, metodtriangulering, kan ses som ett sätt
att stärka studiens validitet. En styrka har varit med de upprepade inter-
vjuerna över tid. Studien bygger inte enbart på enskilda nerslag i föräldrar-
nas värld. Flera föräldrar har spontant sagt att de satt värde på våra åter-
kommande samtal. Samtalen torde med sitt fokus även ha varit av viss be-
tydelse i föräldrarnas skapande av en föräldraidentitet. Berättandets bety-
delse för detta ändamål är känd (Christiansson 1996). Om detta varit till
gagn för föräldrarna eller hindrat dem framkommer inte av studien. Det är
dock rimligt att anta att berättandet och de reflektioner detta har inneburit
varit till hjälp. En studie som följer föräldrar över tid vore även intressant
att studera som en intervention, d.v.s. att studera forskarens inverkan på
utvecklandet av föräldraskap och identitet. Det har dock inte varit studiens
syfte att skildra föräldrarnas utveckling som förälder ur ett familjeperspek-
tiv och eventuella syskons situation. En begränsning är att hur föräldraska-
pet formerades i samspelet mellan föräldrarna har inte studerats. Det hade
varit ett möjligt fokus men krävt en annan design. Det vore intressant att
genomföra en sådan studie.
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Studiens trovärdighet
Eftersom de olika studiernas design består av både kvalitativa och kvantita-
tiva ansatser måste frågeställningar om validitet, reliabilitet och generali-
serbarhet bedömas utifrån respektive ansats. Enligt Kvale (1997), Dahlberg
och medarbetare (2001) och Giorgi (2000) finns andra krav på validitet
och reliabilitet på studier som utgår från ett livsvärldsperspektiv. Enligt den
fenomenologiska och hermeneutiska traditionen studerar forskaren vad per-
sonerna säger eller hur fenomenen visar sig för dem. Det intressanta är hur
objekten framträder för det studerade subjektet och att forskaren är lyhörd
för fenomenet. Lincoln och Guba (1985) har konstruerat andra kriterier
för att testa validitet, reliabilitet och generaliserbarhet; trovärdighet, appli-
cerbarhet, konsistens och neutralitet.

Trovärdighet i forskning betyder att resultaten, som presenteras, är sam-
stämmiga med vad som har mätts, d.v.s. vad man har studerat eller har
tänkt studera. I föreliggande avhandling säkerställdes detta bl.a. genom att
data samlades in på olika sätt genom intervjuer, frågeformulär och journal-
granskning (metodtriangulering; Streubert & Carpenter 1999), och analys
av data gjordes genom statistiska beräkningar, fenomenologisk analys och
innehållsanalys. Resultaten från de olika studierna pekar huvudsakligen i
samma riktning.

Trovärdighet
Trovärdighet i kvalitativ forskning betyder att forskaren agerar så att ett
trovärdigt resultat blir producerat (Lincoln & Guba 1985). Ett bra sätt för
att uppnå detta är enligt Streubert och Carpenter (1999) att ha en lång
etablerad relation med de personer som är involverade i studien, d.v.s. en
forskning med upprepade datainsamlingar. I studierna II och III skedde da-
tainsamlingen vid fyra tillfällen under en 18-månadersperiod. Frågeställ-
ningarna var i princip de samma vid varje tillfälle och informanterna kände
därmed igen sig: hur är det nu, vad har hänt sedan sist, hur upplever du
rollen som mamma och pappa? De upprepade intervjuerna kan därmed ses
som en validering i sig själva. Kvale (1997) kallar detta för en kommunika-
tiv validitet. För det andra säkerställdes trovärdigheten genom en noggrann
information om syftet med studierna till informanterna. Detta skedde både
skriftligt och muntligt. För det tredje säkerställdes bra förhållanden så långt
som möjligt vid datainsamlingen, d.v.s. när intervjuerna gjordes. Detta inne-
bar en bra miljö med få störningar och väl tilltagen tid för intervjuerna. De
första intervjuerna gjordes på neontalavdelningen, vilket ibland innebar svå-
righeter att få en ostörd plats. De övriga intervjuerna gjordes i föräldrarnas
hem. Detta kan ses som en fördel då intervjuerna gjordes i en van miljö för
föräldrarna. För det fjärde berörde frågeställningarna föräldrarnas upp-
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levelser vid den tidpunkt de befann sig i just då, vilket möjliggjorde en god
trovärdighet i intervjuernas innehåll.

Intervjuerna gjordes huvudsakligen med båda föräldrarna tillsammans,
vilket var ett medvetet val. Detta kan möjligen ses som en begränsning i
trovärdigheten i intervjuerna. Båda föräldrars agerande i intervjuerna re-
sulterade dock, i de flesta fall, i rika berättelser som kan ses som en inbör-
des validering av innehållet i intervjuerna. I några fall utföll berättelserna
mindre bra då ena parten talade mer än den andre. Föräldrarna beskrev
dock en uppskattning av att någon tog sig tid att lyssna på deras berättelser.
Detta kan ses som en styrka i trovärdigheten i innehållet av intervjuerna, då
föräldrarna var måna om att berätta om sina upplevelser så som de uppen-
barade sig.

Analys av data skedde rigoröst enligt dels fenomenologisk metod och
dels innehållsanalys med ett hermeneutiskt anspråk. Båda metoderna krä-
ver en noggrann bearbetning av intervjuernas text enligt vissa procedurer
(Giorgi 1985, 2000, Kvale 1997, Downe-Wamboldt 1992). Resultaten, i
form av syntes och kategorier, var kontrollerade och validerade av en av
medförfattarna (B-MT). Om skillnader uppstod mellan uppfattning av
synteser och kategorier diskuterades detta tills överenskommelse uppnåd-
des. Dessutom gjordes kontinuerligt återkopplingar till de utskrivna inter-
vjuerna för att säkerställa validitet.

Intern validitet
Intern validitet i kvantitativa metoder innebär hur forskaren agerar mot
möjliga hot för trovärdigheten i resultatet, d.v.s. om den oberoende varia-
beln påverkar den beroende. I studie I säkerställdes den interna validiteten
genom en jämförelsegrupp av barn födda i normal tid till studiegruppen av
för tidigt födda barn. Jämförelsegruppen matchades till studiegruppen med
födelsedatum och geografisk hemvist. Möjligen kunde också matchningen
ha skett med kön, då pojkar allmänt ses som sjukare. Detta var emellertid
det val som gjordes.

I studie IV användes ett frågeformulär, KUPP (Wilde et al 1998), som är
använt i flera sammanhang, även inom den pediatriska vårdverksamheten
med undantag för neonatalvård. Det kan därför ses som validitetstestat. En
av dimensionerna, den fysisk-tekniska som berör tillgång till telefon och
medicinsk-teknisk utrustning, föll inte väl ut på neonatalavdelningen eller
BVC. Den togs därför bort i analysen. Frågeformuläret är omfattande men
lätt att förstå, vilket gjorde att nästan samtliga föräldrar fyllde i det, med
undantag av fem pappor. Orsaken till det berodde inte på formuläret utan
på att de inte hade haft kontakt med BVC.
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I studie V användes två frågeformulär, SPSQ och TBQ, som är väl
validerade och därför rimligen bör anses ha hög intern validitet. SPSQ över-
sattes till det svenska språket och anpassades till svenska förhållanden av
Östberg och medarbetare (1997) och har använts i flera studier (Tommiska
et al 2002, Sepa et al 2002, 2004, 2005, Örtenstrand 2005).

Applicerbarhet
Applicerbarhet betyder i kvalitativa forskningstermer överförbarhet och i
kvantitativa forskningstermer extern validitet. Detta berör hur resultaten
kan överföras och har mening,”fittingness”, i andra liknande sammanhang
eller med andra informanter (Streubert & Carpenter 1999).

Överförbarhet
Överförbarhet i kvalitativa studier innebär inte att kunna generalisera re-
sultaten till en större population utan mer till liknande studier eller sam-
manhang. Vid en jämförelse mellan flera studier i den gjorda kunskapssam-
manställningen över de senaste årens forskning (bilaga 1) och resultaten i
föreliggande avhandling kan flera likheter ses. Slutligen har studierna II och
III presenterats och diskuterats vid flera omvårdnadskonferenser, både i och
utanför landet, och kan där ses som applicerbara i praktiken.

Extern validitet
Extern validitet innebär att resultaten kan generaliseras till andra eller stör-
re populationer av samma karaktär. Både artikel I, IV och V representerar
små undersökningsgrupper och kan enbart ses i sitt sammanhang och inte
generaliseras till andra grupper. Däremot kan resultaten ses som genereran-
de kunskap inom detta område och som uppslag för ytterligare studier,
exempelvis utvärdering av vårdens kvalitet inom flera landstingsområden
eller hela landet.

Konsistens
Med konsistens enligt kvalitativ forskning menas att studiernas upplägg-
ning ska vara pålitlig och enligt kvantitativ forskning att den ska ge en god
reliabilitet. Det betyder att man kan ställa frågan hur pålitliga resultaten
som har presenterats är? Enligt Lincoln och Guba (1985) är pålitligheten/
reliabiliteten beroende av trovärdigheten/validiteten i studierna, d.v.s. att
studierna har utförts på ett sådant sätt att deras resultat är trovärdiga. Man
kan också se en konsistens i studierna, om de upprepas på samma adminis-
trativa sätt eller med samma typ av undersökningsgrupper, och då visar
liknande resultat. Detta kriterium kan åtminstone användas när det gäller
kvantitativa metoder.
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Pålitlighet
Med pålitlighet i kvalitativa studier menas hur noggrant metoden är beskri-
ven och att kontroll har gjorts av forskarens egen subjektivitet. I studierna
II och III har ambitionen varit att beskriva proceduren av metoden inklusi-
ve analysfasen så tydligt som möjligt. I studie III gjordes en sekundäranalys
av sju föräldrapar som ingick i studie II (Thorne 1994). Frågeställningen i
studie III utvecklades från resultatet och antagandet i konklusionen av stu-
die II.

Intervjuerna bestod av öppna frågor med frågeguide som stöd. Min egen
roll både i intervjuerna och i analysfasen har varit en strävan att vara så
objektiv och lyhörd som möjligt, vilket var svårt i början av datainsam-
lingen. Allteftersom utvecklades en mer lyssnande attityd. Min egen för-
förståelse inom detta område härrör sig från min yrkeserfarenhet inom
barnhälsovården. Detta innebar både för- och nackdelar, speciellt i data-
insamlingen. En fördel var att jag var förtrogen med forskningsområdet, en
nackdel att jag, speciellt i början av datainsamlingen, lätt kunde glida in i
yrkesrollen istället för i forskarrollen. Enligt Dahlberg och medarbetare
(2001) är det viktigt att vara medveten om sin position i intervjutillfället,
att intervjuaren är forskare i första hand, och efter intervjun kan den andra
rollen, yrkesrollen, användas för att ge tröst och stöd. I den fenomenologi-
ska metoden ska forskaren vara medveten om den egna förförståelsen, på
grund av att fenomenet ska studeras så förutsättningslöst som möjligt
(Giorgi & Giorgi 2003). Dahlberg och medarbetare (2001) menar att i den
egna forskarrollen är det nödvändigt att ha självkännedom. Forskaren måste
emellertid vara medveten om sina gränser i självkännedom, eftersom detta
berör både ens objektivitet och validitet i undersökningen. Att intervjua
män när man är kvinnlig forskare kan också möjligen ha påverkat validit-
eten, då tillvaron kan tolkas olika utifrån män och kvinnor och jag hade de
”kvinnliga glasögonen” i både datainsamling och analys.

I pålitlighetskravet benämns också kravet att kunna replikera studien
och få liknande resultat. Frågan är om detta är relevant för kvalitativa stu-
dier då de kan ses som unika i sig, dels beroende på att den situation som
intervjuerna görs i inte kan replikeras, dels att varje person är unik i den
situation hon befinner sig i just då. Kvale (1997) menar att forskningsresul-
tat snarare måste granskas utifrån andra premisser, som hur skickligt studier-
na har utförts, hur de förmedlas och hur man handhar resultaten. I detta
scenario kan kunskap ses som sökande efter sanning utifrån en social kon-
struktion av verkligheten. Denna sanning skapas genom en dialog och dis-
kuteras i en gemenskap som exempelvis inom forskningssamhället.
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Reliabilitet
Reliabilitet är pålitlighet i studierna som benämns vid kvantitativa forsk-
ningsmetoder d.v.s. hur pålitlig frågeformuläret. I studie I användes en ma-
nual för att studera innehållet i journalerna. Denna manual var en modifie-
rad form av en manual som använts i en tidigare studie om granskning av
hälsoundersökningar på BVC via journaler (Hagelin 1998). Manualen prö-
vades utifrån interbedömarreliabilitet och skattades därefter tillförlitligt. I
studie IV användes frågeformuläret KUPP (Wilde 1998). Det har använts i
olika sammanhang och kan ses som tillförlitligt. Inom barnhälsovården har
det använts för utvärdering av det första hembesöket (Jansson et al 2002).
Även de båda frågeformulären SPSQ och TBQ har använts i flera samman-
hang och testats för sin stabilitet (Östberg et al 1997, Hagekull et al 1980,
Hagekull et al 1981, Hagekull 1985).

Neutralitet
Neutralitet benämns i kvalitativa studier som bekräftelse och i kvantitativa
studier som objektivitet. Detta betyder enligt Streubert och Carpenter (1999)
kriterier för hur forskaren presenterar hela forskningsprocessen så att an-
dra kan förstå och bekräfta den.

Bekräftelse
Med bekräftelse i kvalitativa forskningstermer menas att forskaren måste
visa att data är grundade i empirin, från intervjuer etc., och inte från sig
själv. I studie II och III verifierades detta med att ge citat till varje nyckelbe-
grepp och kategori så att läsaren kan följa hur resultatet har uppstått. Den
fenomenologiska metodens syfte är att beskriva resultatet så ärligt som
möjligt, som det uppenbarar sig för de intervjuade. Detta innebär att inga
tolkningar görs, utan beskrivningarna görs så objektivt som möjligt (Giorgi
1985, 2000, 2005). I innehållsanalysen gjordes en latent analys (Downe-
Wambolt 1992), vilket innebar att i den latenta analysen söktes efter ett
implicit innehåll. I denna del av analysen användes tolkningar, vilket kan
ses som en risk för att min egen subjektivitet har använts. Enligt Ödman
(1979) är detta emellertid nödvändigt. För att kunna förstå den värld som
forskaren möter måste han/hon medverka som ett tolkande subjekt, men
vara på sin vakt då det är lätt att övergå i subjektivism.

Objektivitet
Objektivitet är den term som används i kvantitativ forskningsmetod när
det gäller neutralitet. Här betyder objektivitet snarare att visa på att inga
personliga bias och metodfel finns. Krav är att metoden är grundligt beskri-
ven och kan replikeras samt att stegen i metoddelen är objektivt behandla-
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de (Brink & Wood 1998). I både studie I, IV och V behandlades resultaten
statistiskt via dataprogram, vilket kan ses som en objektiv behandling av
data. Trots att kvantitativa data behandlas så objektivt som möjligt kan
aldrig en viss tolkning av resultatet undvikas.
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SLUTSATS
Resultaten i föreliggande avhandling visade att föräldrars förväntningar och
upplevelser av att bli mamma och pappa till ett för tidigt fött barn innebar
att integrera både barnets födelse, barnet och föräldraskapet i sin egen iden-
titet. Denna process gestaltade sig på olika sätt hos föräldrarna både bero-
ende och oberoende av om de var mamma eller pappa till barnet. Fyra
huvudteman framkom i denna process, nämligen främlingskap, ansvar, till-
försikt och förtrogenhet. Studie I visade att de för tidigt födda barnen hade
en hög konsumtion av hälso- och sjukvård under det första levnadsåret
oavsett sjukdomsgrad under neonatalperioden. Det betyder att den höga
vårdkonsumtionen inte kunde relateras till hur sjukt barnet var eller hade
varit. Detta väcker frågan hur föräldrars egna resurser kan stärkas och om
detta i så fall skulle minska barnets vårdkonsumtion. I utvärderingen av
vårdens kvalitet var det av betydelse för föräldrarna att en god medicinsk
kompetent vård och information om barnets vård gavs. En tredje aspekt av
betydelse var att vårdpersonalen bemötte föräldrarna så att de kände sig
sedda och bekräftade i sin föräldraidentitet. En vårdmiljö som karakterise-
rades av tillit, ärlighet och bekräftelse skapade möjlighet för föräldrarna att
utveckla anknytningen till barnet och föräldraidentiteten. Inom barnhälso-
vården efterfrågades ökad kompetens om det för tidigt födda barnets be-
hov och individualiserad vård. Sjuksköterskans roll inom båda vårdforme-
rna hade en stor betydelse för om föräldrarna var nöjda med den givna
vården eller inte.

Avhandlingens resultat visar att hälso- och sjukvården, d.v.s. den profes-
sionella omsorgen, har en viktig uppgift i att stödja föräldrar till för tidigt
födda barn så att deras egna resurser i den naturliga omsorgen om barnet,
deras utveckling i föräldraskapet och anpassning till familje- och arbetsliv
stärks. Vi behöver utveckla varma och kärleksfulla vårdmiljöer.

Implikationer för forskning
Denna avhandling har främst fokuserat på en avgränsad grupp föräldrar
till för tidigt födda barn och deras upplevelser av sitt föräldraskap och av
hälso- och sjukvården. Fortsatta studier inom detta område skulle kunna
omfatta:

! en större grupp föräldrar, som är spridda över landet och som följs
över en längre period med intervjuer om upplevelser av att vara föräld-
er till ett för tidigt fött barn

! studier som berör relationen mellan föräldrar till för tidigt födda barn
och hur denna relation utvecklas över tid, d.v.s. hur barnets för tidiga
födelse påverkar föräldrarnas samliv i det dagliga livet
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! studier som berör föräldraskap till för tidigt födda barn ur ett mång-
kulturellt perspektiv

! föräldrastudier som har ett genusperspektiv, både jämförelse mellan
könen och enskilda studier om pappaskap och mammaskap till för
tidigt födda barn

! studier som berör vårdkvalitet utifrån en familjefokus, olika vårdkon-
text, vårdkedjor och ett longitudinellt perspektiv när det gäller vård till
för tidigt födda barn.
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SUMMARY IN ENGLISH
The present doctoral thesis is focused mainly on the experiences of 20 wo-
men and men of becoming parents of a prematurely born child and on their
perceptions of their contacts with health and medical care services. To
“have” a child is a great event in the lives of most parents; an event which is
associated with both expectations and dreams. It is reasonable to assume
that these expectations have been strengthened by increased possibilities;
for example, of family planning and that parents now to a great extent are
able to decide when the child is to be born. Childbirth has come to be
regarded more and more as a human right and a life project over which the
parents themselves (with or without help) shall have influence and control.
A successful project implies that at the appointed time a fine healthy baby is
born. When something unexpected takes place, for example when the child
is born too early, the ideas about the dream child can be shattered, at least
temporarily. The early period with the newborn infant will not be as the
new parents had thought and planned, as together with their child they will
spend this time on a neonatal ward and not, as they had imagined, at home.
The environment on the ward is relatively technical and for obvious rea-
sons the natural nursing of the infant has to give way to professional care.
The child´s condition requires expert knowledge. The way in which this
situation and the following period are experienced by both the mother and
father has not been studied to any major extent previously. This thesis may
therefore be regarded as a contribution to the knowledge about what it can
imply to become and to be a parent of a prematurely born child. The result
can also help to increase our knowledge about what is expected of the health
care services and about what parents consider is good care. This knowledge
is a necessity for further improvement of the ability of these services to
utilise the parents’ own resources and promote the parents’ natural care of
their child or children.

The way in which parents experienced the support they received from
the health care services was also addressed. The specific aims were: to
investigate the utilisation of health care by VLBW infants during their first
year of life and its relation to high-risk diagnoses in the neonatal period
(Study I); to study how mothers and fathers of preterm infants describe
their experiences of parenthood during the infant’s first 18 months of life
(Study II); to analyse the development and construction of parental identity
following preterm birth in the context of daily life and health care.
Additional aims were to elucidate the questions of what promotes or
hampers the construction of parental identity and to assess the parents’
need for support from the health care system (Study III); to analyse the
subjective opinions of parents and nurses about what is important in neo-
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natal care and care at the child health centres (CHCs), and to compare
these opinions with the care actually given (Study IV); and finally to describe
and compare the stress experienced by the mothers and the fathers of child-
ren born preterm when the child was 18 months of age, and their judgement
of the behaviour of the child. A further question addressed was whether the
severity of infant illness in the neonatal period, the gestational age and
multiple birth affect the stress of the parents and their judgement of the
child’s behaviour (Study V).

Study I comprised a study group of 35 infants born at a gestational age of
31 weeks and with a birth weight of 1500 g; this group was compared

with a control group of 36 full-term infants. The records of the infants from
their contacts with the health care services including the CHCs and the
outpatient clinics of the paediatric and ophthalmic clinics, were scrutinised.

The result of the study showed that the utilisation of health care by the
very low birth weight infants was higher than that by the control group in
paediatric and ophthalmic outpatient clinics. The average total numbers of
contacts with health care, during the children’s first year of life, in the two
groups were 38.7 and 17.4 respectively. High-risk diagnoses in the neonatal
period did not correlate with utilisation of care, except for visits to the
paediatric outpatient clinic, especially planned visits. Further studies
focusing on ways of supporting these families after they leave hospital are
therefore needed.

Study II comprised seven consecutively selected sets of parents of preterm
infants born at a gestational age of 34 weeks with no serious congenital
defects. These parents were interviewed 1–2 weeks after the infant’s birth
and at 2, 6 and 18 months of age. The findings were analysed using a phe-
nomenological method.

The result showed that internalisation of parenthood was described by
the parents as a time-dependent process, with four syntheses of experiences
– alienation, responsibility, confidence and familiarity. Within each synthe-
sis, similarities in how mothers and fathers described their parental roles
included concern for the child, insecurity, adjustment and relationship with
the child. Regarding differences, mothers experienced a need to have more
responsibility and control of the care and a need to be confirmed as a mot-
her, while fathers felt confidence in leaving the care to the staff and wanted
to find a balance between work and family life. Important turning points in
experiences of parenthood often occurred when the infant could be remo-
ved from the incubator, when it was discharged from the ward, and when
the infant appeared normal compared to full-term infants.
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The conclusion drawn from this study is that the structure of the
phenomenon of parenthood is formed by integration of the syntheses alie-
nation, responsibility, confidence and familiarity. The structure seems to be
dependent on the parents’ expectations of the parental role, the infant’s
health condition and the health care environment. These interacting factors
are influenced by cultural beliefs.

Study III. The sample of this study consisted of 20 sets of mothers and
fathers of preterm infants born at 34 weeks of gestation with no serious
congenital defects. A descriptive design was used, with qualitative analyses
of parents’ narratives. Interviews were conducted 1–8 weeks after the birth,
and when the infants were 2–4, 6 and 18 months of age. The interview texts
were subjected to content analysis.

The study showed that the development and construction of the mothers’
and fathers’ parental identity followed a pattern that could be summarized
into three themes: (1) Unexpected start of parenthood, (2) integration of
parenthood into the sense of identity and (3) recognition of parental identity.
The contents of the mothers’ and fathers’ narratives showed both similarities
and differences, and might be individually, biologically and culturally
determined. During the initial period after the birth, the mothers described
feelings of physical and existential emptiness, while the fathers described
feelings of disappointment. During the infant’s hospitalisation the mothers
felt that they had to fight to take an active part in the care of the child and
experienced a lack of privacy. The fathers left the infant’s care in the hands
of the staff and felt confidence in their competence. After discharge, the
mothers struggled with their role as a mother and a caregiver, and the fathers
experienced new demands in their daily life. This resulted in feelings of
inadequacy in both parents.

It was concluded from this study that the development and construction
of parental identity following preterm birth was a process of integrating the
unexpected start of parenthood into the parents’ sense of identity and their
way of being. When the parents developed a relationship with the infant,
actively participated in its care on the basis of their own preferences, and
received recognition as parents, this process was strengthened. It is therefore
important that the health care staff should support the parents by
communication and information and should provide opportunities for the
parents to be partners in the care, so that they can “settle in” in their new
identity as a parent of a preterm infant.
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Study IV. Twenty-one mothers, 20 fathers and 15 nurses at the neonatal
unit and the same 21 mothers and 14 fathers and 18 nurses at the CHCs
answered a questionnaire on Quality of Care from The Patient’s Perspecti-
ve. This contained three dimensions: identity-oriented approach, medico-
technical competence and socio-cultural atmosphere. Each dimension was
evaluated in terms of subjective importance and perceived reality of given
care.

The result of the study showed that in general, subjective importance
was rated higher than perceived reality both for neonatal care and care at
the CHCs. Higher ratings were given to neonatal care compared with the
CHSs for medico-technical competence. High-risk diagnoses in the newborn
did not affect the answers. Mothers rated medico-technical competence
higher than did fathers and nurses.

The conclusion drawn from this study is that although both neonatal
care and care at the CHSs were given high reports, improvements can be
made to fulfil the expectations of parents and nurses. Neonatal units seem
to be more efficient in taking care of the special needs of these newborns
compared with CHCs. An optimal identity-oriented approach, medico-
technical competence and socio-cultural atmosphere can strengthen the
parents’ possibilities of becoming confident in their parental role.

Study V comprised 21 mothers and 19 fathers of preterm infants enrolled in
the same research project as in studies II, III and IV. They answered two
questionnaires, at the infants’ age of 18 months, namely The Swedish Pa-
renthood Stress Questionnaire (SPSQ) and The Toddler Behaviour Ques-
tionnaire (TBQ). The SPSQ estimates the level of stress experienced by the
parents and the perceived resources to deal with the experienced stress.
High scores show a level of high stress experiences in a particular area of
the parent-child relationship. Data were also collected from TBQ, which
estimates the level of individual behaviour of the child from the parents’
perspective. The TBQ consists of 37 items divided into six subscales: inten-
sity/activity, approach-withdrawal, sensory sensitivity, regularity, attentive-
ness and manageability. According to Hagekull & Bohlin (1981) during the
period between 4 and 13 months the infant in general becomes more active
and intense, more regular, more withdrawing in new situations, less sensiti-
ve, more attentive and less manageable. For each of these outcomes a model
was constructed with four explanatory factors: 1) mother or father, 2) sing-
le or twin/triplet birth, 3) gestational age categorized as 25–30 or 31–34
weeks, and 4) children having at least one high-risk diagnosis or not.

The result of the study showed that on the SPSQ the mothers scored
higher than the fathers on all dimensions except social isolation, and parents
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of twins/triplets scored higher than parents of single-born children on all
dimensions, but only for the dimension spouse relationship problems was
the difference significant (p 0.030). Parents of children born in gestational
week 25–30 scored higher on every dimension than parents of children born
later. For the dimensions social isolation (p 0.035) and spouse relationship
problems (p 0.015) the difference was significant. High-risk diagnoses did
not correlate to any of the dimensions. The result of the TBQ showed no
major differences between father and mother regarding any dimensions.
The same was found between parents of single-born children compared to
twins/triplets. Parents of children born in gestational week 25–30 gave
significantly higher scores for the child’s intensity/activity (p 0.002) than
parents of children born later. A tendency towards lower scores for the
child’s regularity and approach/withdrawal and higher scores for the
attentiveness of the child was noted in this latter group. Parents of children
with high-risk diagnoses gave higher scores for the child´s regularity and
approach/withdrawal. No clear relationship was found between the parents’
evaluation of their own stress and their assessment of the child’s behaviour,
with one exception: There was a significant correlation between high scores
for the child’s regularity in daily routines, for example sleep and meals, and
low scores for parental stress (p 0.016). A tendency to a correlation was
found between a high score for the child’s intensity and activity and a low
parental stress level, and also between the child’s capacity to adapt to new
situations and low parental stress.

The conclusion drawn from this study is that parents of very premature
born children do not differ from those born mildly premature, but that the
former parents assess their children as being to some extent later in the
development of social behaviours. Parents of children born prematurely
and who had had a difficult neonatal period were not more stressed when
the children had reached the age of 18 months than those of prematurely
born children without neonatal difficulties, but the former parents again
considered their children to be somewhat later in their social development.
The study also to some extent strengthens the idea that further support
should be provided to the fathers to encourage them to be with their child-
ren after the children’s homecoming.



90



91

TACK
Jag vill härmed tacka alla Er som på olika sätt har gett mig stöd och styrka
för att göra detta arbete möjligt.

Jag vill särskilt tacka de föräldrar och de sjuksköterskor, inom avdelning
35 och barnavårdscentralerna inom länet, som deltagit i de olika studierna.
Utan Ert deltagande och det förtroende Ni givit mig, genom att berätta om
Era erfarenheter och fylla i alla frågeformulär, hade inte denna avhandling
blivit som den är. Ni har dessutom visat ett stort engagemang för detta
forskningsprojekt.

Jag vill dessutom tacka:
Jens Schollin, professor och huvudhandledare, Kliniskt forskningscentrum,
Universitetssjukhuset, Örebro och Örebro universitet, som med Din energi
och klarsynthet har granskat de olika delstudierna. Din vetenskapliga och
professionella kunskap, konstruktiva kritik samt positiva anda har varit ett
stort stöd för mig.

Britt-Marie Ternestedt, docent och handledare, Hälsovetenskapliga in-
stitutionen, Örebro universitet och Institutionen för Vårdvetenskap, Ersta
Sköndal Högskola, för Din visdom och Ditt tålamod som aldrig sviktar.
Din tro på mig och alla våra diskussioner, inklusive Din värdefulla kritik av
de olika delstudierna samt Din vetenskapliga och professionella kunskap,
har betytt mycket för mig. Speciellt uppskattade har varit Dina små humo-
ristiska inlägg i alla de texter Du har rättat!

Margareta Ehnfors, professor, Hälsovetenskapliga institutionen, Örebro
universitet, som har givit mig stöd och synpunkter under arbetets gång.

Mina kollegor, lärare och doktorander, Hälsovetenskapliga institutionen,
Örebro universitet för värdefulla synpunkter, Era glada hejarop och för att
någon av Er alltid funnits där när jag har behövt Er. Ann-Kristin Wideheim,
tack för att Du hjälpte mig att få ordning på alla referenser.

Kollegor i forskargruppen ”Omsorg i livets slut och andra kritiska livs-
händelser”, Hälsovetenskapliga institutionen, Örebro universitet, för allt
stöd och värdefulla synpunkter under arbetets gång, trots att jag har varit
delvis frånvarande den sista tiden. Birgitta Andershed, tack för att Du gav
mig en sådan konstruktiv kritik och också ingav mig lugn.

Eva Sahlberg, prefekt, Hälsovetenskapliga institutionen, Örebro univer-
sitet, för visat stöd och generositet.

All personal vid avdelning 35, dåvarande avdelningsföreståndare Maria
Lind samt forskarkollegan Mats Eriksson, Universitetssjukhuset, Örebro
som har visat stort engagemang och stöd för detta forskningsprojekt, ge-
nom att förmedla kontakt med föräldrar för deltagande i studierna, vägled-
ning i inmatning av data samt konstruktiv kritik på mitt arbete.
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1

             Bilaga 1 
Sammanställning av studier om att föräldraskap till ett för tidigt fött barn 

Studie, 
årtal 

Land Studiens 
design 

Population Syfte Huvudresultat Typ 
I-V 

Bakewell-
Sachs S, 
Gennaro S 
(2004) 

USA Litteraturstudie 45 referenser Att granska 
forskning om 
föräldraskap efter 
barnets utskrivning 
från neonatalavd. 

Forskningsresultaten beskriver olika 
aspekter av föräldraskap till ett för 
tidigt fött barn under barnets första två 
år. Dessa aspekter berör relationen till 
barnet, vården av barnet samt att 
samtidigt hantera oron för barnets 
hälsa och utveckling. 

V

Beal JA,
Quinn M 
(2002) 

USA Deskriptiv 
studie, 
fenomenologisk 
metod 
Intervjuer 

8 föräldrar 
med barn 
födda <32 
graviditets-
vecka

Att beskriva hur 
föräldrar uppfattar 
den vård som ges av 
sjuksköterskan på 
neonatalavd.

Sjuksköterskan ger en kompetent vård 
till barnet. Hon har en positiv attityd 
och visar empati för föräldrarnas 
situation. Hon ger information som 
föräldrarna förstår. 

IV

Bialoskurski 
M, Cox C, 
Hayes J 
(1999) 

UK Deskriptiv 
studie

Intervjuer och 
observationer  

25 mammor 
med barn 
födda  <33 
graviditets-
vecka  

Att utforska 
mammornas 
anknytning till 
barnet och vilka 
faktorer som 
påverkar 
anknytningen  

Anknytningen mellan mamma/ barn 
kännetecknades av en individuell 
process. Faktorer som påverkade den 
var både barnets och mammans 
hälsotillstånd, förhållanden i miljön på 
avdelningen samt hur vården var 
utformad.  

IV

Bisell G 
(2002) 

UK Litteraturstudie 38 referenser Att granska 
forskning om den 
vård som ges till 
föräldrar efter 
barnets utskrivning 
från neonatal-
avdelningen 

Kommunal neonatal vård (inkl. 
barnhälsovård) har bra förutsättningar 
för att kunna erbjuda föräldrar en bra 
service, som ex. en god kontinuitet i 
kontakterna mellan föräldrar och 
vårdpersonal. Detta förutsätter dock 
att personalen har kunskaper om 
neonatal/ familjevård och samarbetar 
med neonatalavdelningen.  

V

Blackburn S 
(1995) 

USA Forsknings- 
baserad artikel 

30 referenser Att diskutera de 
hälsoproblem som 
kan uppstå hos det 
för tidigt födda 
barnet efter 
utskrivning från 
sjukhuset samt hur 
vården kan stödja 
barnet och 
föräldrarna

Många för tidigt födda barn har 
fortsatta hälsoproblem under det första 
levnadsåret, vilket ofta leder till en 
ökad återremittering till sjukhus. 
Barnen har en stor risk för att utveckla 
neurologiska handikapp och språk-
störningar. Även inlärningsvårigheter 
och så småningom skolsvårigheter 
beskrivs förekomma. Som följd av 
detta uppstår stress hos familjerna. 
Det är därför av betydelse att 
sjuksköterskor inom barnhälsovården 
har kunskap om denna problematik, 
för att tidigt kunna uppmärksamma 
problem hos barnet samt att kunna ge 
stöd till hela familjen. 

V

Blackington 
S,
McLauchlan 
T
(1995) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

26 mammor  Att utvärdera ett 
frågeformulär om 
vårdkvalitet inom 
neonatalvården  

Frågeformuläret bestod av olika 
dimensioner som berörde föräldrars 
behov av information, emotionellt 
stöd och en anpassad fysisk miljö. De 
flesta mammorna ansåg att frågorna 
var relevanta. Som följd av 
utvärderingen förbättrades vården på 
avdelningen bland annat med bättre 
fysiskt utrymme för föräldrarna och 
förbättrad emotionellt stöd.

IV
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Bracht M, 
Ardal F, Bot 
A, Cheng C 
(1998) 

Kan Deskriptiv 
interventions-
studie

Frågeformulär 

41 föräldrar 
med barn 
födda med en 
födelsevikt   
<1250 g 

Att beskriva och 
utvärdera effekterna 
av föräldragrupper 
på en neonatal-
avdelning samt 
identifiera faktorer 
som har betydelse 
för att lyckas med 
föräldragrupperna 

Utvärderingen visade att föräldra-
grupper i första hand hjälper föräldrar, 
som befinner sig i kris, att få stöd och 
information. Faktorer av betydelse för 
att lyckas med gruppen visade sig vara 
att inventera gruppens behov, att börja 
med en liten grupp, att ha en formell 
struktur, att skapa tillit mellan 
gruppledaren och föräldrarna och att 
ha regelbundna träffar. 

IV

Bracht M, 
Kandankery 
A, Nodwell 
S, Stade B 
(2002) 

Kan Forsknings-
baserad artikel  

25 referenser Att beskriva ett 
multikulturellt 
program som syftar 
till att stödja 
familjer med för 
tidigt födda barn 
vilka löper risk att 
utveckla handikapp 

Riktlinjer presenteras om hur 
personalen ska kunna stödja familjer 
med olika kulturell bakgrund. 
Exempel på riktlinjer är att identifiera 
individuella behov hos familjerna, 
identifiera eventuella brister i 
personalens bemötande samt att 
identifiera personalens kompetens om 
olika kulturer. 

V

Brazy J, 
Anderson B, 
Becker P, 
Becker M 
(2001) 

USA Deskriptiv 
studie

Intervjuer 
Frågeformulär 

 15 mammor 
och 4 pappor 
(intervjuer)  
64 föräldrar 
(fråge-
formulär) 

Att identifiera hur 
föräldrar söker 
information om det 
för tidigt födda 
barnets vård och 
hälsotillstånd

Föräldrarna genomgår en process i 
sökandet efter information, från att 
vara passiv till aktiv 
kunskapssökande. De använder ca 10-
20 timmar per vecka för att söka 
information under barnets första 
månad på sjukhuset. Föräldrarna 
önskar information om barnets hälsa, 
vård och hur de ska hantera sin 
situation. Många föräldrar skulle söka 
information via internet om det fanns 
tillgängligt. Det bästa stödet i 
sökandet efter information får 
föräldrarna från sin egen familj och 
från vårdpersonalen. Detta gäller både 
före/under förlossningen samt 
under/efter utskrivningen från avd.  

IV

Brinchmann 
SB, Forde R, 
Nortvedt P 
(2002) 

No Deskriptiv 
studie

Intervjuer 

35 föräldrar 
med 26 barn 
födda i 
graviditets-
vecka 24-29 

Att få kunskap om 
föräldrars 
inställning till att 
deltaga vid beslut 
om 
livsuppehållande
åtgärder för deras 
kritiskt sjuka barn  

Föräldrarna ansåg sig inte kunna ta 
beslut när det gällde livsuppehållande 
åtgärder för sitt barn. Ett sådant 
ansvar skulle upplevas som en stor 
börda och skapa skuldkänslor i det 
fortsatta livet. Föräldrarna ansåg sig 
inte ha tillräcklig medicinsk kunskap 
för det. Däremot önskade de delta 
genom att få kontinuerlig information 
av vårdpersonalen. 

IV

Broedsgaard 
A & Wagner 
L (2005) 

Dan Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 
Fokus grupp 
(intervjuer) 

37 föräldrar 
med barn 
födda <34 
graviditets-
vecka  
svarade på 
frågeformulär  
varav 22 
föräldrar
deltog i 
fokusgrupp 

Att beskriva 
föräldrars 
upplevelser av 
vården efter 
utbildning under 
vårdtiden, BVC- 
sjuksköterskans 
besök på 
avdelningen samt 
användande av 
skriftligt material 

Föräldrarna upplevde sig få stöd och 
bli mötta utifrån deras behov av 
vårdpersonalen. Samtliga 
interventionsåtgärder resulterade i att 
föräldrarna kände sig förtrogna med 
att vårda barnet. 

IV
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Bruns D, 
McCollum J 
(2002) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

55 mammor, 
18 läkare, 
123 sjuk-
sköterskor på 
neonatalavd.

Att undersöka 
mammors, 
sjuksköterskors och 
läkares
uppfattningar om 
vad de anser vara 
viktigt inom 
familjecentrerad 
vården 

Mammor och sjuksköterskor 
värderade den familjecentrerade 
vården högre än läkarna. De värderade 
också betydelsen av information och 
en god relation mellan vårdpersonal 
och föräldrar högre än läkarna.  

IV

Bryan E 
(2003) 

UK Litteraturstudie 33 referenser Att beskriva hur 
familjer påverkas av 
att få tvillingar/ 
trillingar som är 
födda för tidigt 

Att få tvillingar/trillingar är en vanlig 
orsak till för tidig födsel. Föräldrar 
med tvillingar har svårare att knyta an 
till sina barn än föräldrar med ett barn. 
Forskningsresultat visar att symtom på 
stress och depression förekommer hos 
föräldrarna och risken för 
barnmisshandel bedömds vara större 
hos dessa föräldrar. Syskon till 
tvillingar har visat sig ha mer 
beteende problem. 

V

Carter JD, 
Mulder RT, 
Bartram AF, 
Darlow BA, 
(2005)

NZ Deskriptiv, 
komparativ 
studie

Intervju 
Frågeformulär 

Studie grupp: 
205 mammor 
och pappor 
till barn 
födda  <34 
graviditets-
vecka
Kontroll 
grupp:  
100 mammor 
och 89 
pappor till 
fullgångna
barn

Att jämföra den 
psykosociala 
funktionen hos 
föräldrar med för 
tidigt födda barn 
och fullgångna barn 

Resultatet visade att det överlag var 
låga nivåer av oro och depression hos 
båda grupperna. I jämförelse med 
kontrollgruppen var föräldrarna i 
studiegruppen mer oroade för barnets 
hälsa. I dessa familjer fanns också i 
genomsnitt en lägre inkomst. 
Samband påvisades mellan barnets 
prematuritet och höga nivåer av 
psykosociala symtom hos båda 
föräldrarna.

IV

Catlett AT, 
Miles SM, 
Holditch-
Davis D 
(1994) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

Delstudie i en 
större studie 

44 mammor 
med barn 
födda i 
genomsnitt i 
30:e
graviditets-
veckan 
.

Att studera 
relationen mellan 
barnets sjuklighet, 
mammornas 
uppfattning av 
barnets sjuklighet, 
barnets födelsevikt 
samt mammornas 
oro  

Mammornas uppfattning om barnets 
sjuklighet förändrades under den 
första veckan efter barnets födelse. 
Vid barnets födelse var mammornas 
uppfattning om barnets sjuklighet 
främst relaterad till barnets födelsevikt 
och en vecka senare till barnets 
sjuklighet. Detta orsakade oro för 
barnets hälsotillstånd. 

IV

Charchuk M 
& Simpson C 
(2003) 

USA Forsknings- 
baserad artikel 

12 referenser Att beskriva 
innebörden av de 
två begreppen 
lojalitet och hopp 
hos föräldrar på en 
neonatalavd.

Föräldrar upplever en mängd känslor 
när deras barn vårdas på en 
neonatalavd. Känslor av lojalitet mot 
barnet finns beskrivet vilket ger 
känslor av hopp. Att känna hopp är ett 
sätt för föräldrarna att uttrycka sin 
lojalitet mot barnet. Hoppet är även ett 
uttryck för tillförsikt och optimism. 

V

Chen CW, 
Conrad B 
(2001) 

USA Explorativ
studie

Frågeformulär  

32 mammor 
med barn 
födda i 
graviditets-
vecka 24-36 

Att undersöka 
relationen mellan 
mammors 
självskattning av sig 
själva i deras 
mammaroll och 
deras anknytning till 
barnet under tiden 
på neonatalavd. 

Ett signifikant samband fanns mellan 
mammornas självskattning av sig 
själva som mamma och anknytningen 
till barnet. Högre självuppfattning 
hade samband med högre ålder, 
inkomst och utbildning. 

IV
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Christopher
S, Bauman 
K, Veness-
Meehan K 
(2000) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

107 unga 
mammor med 
barn på en 
neonatal
intensivvårds 
avd.

Att beskriva unga 
mammors 
förhållningssätt till 
sitt barn. Hypoteser 
ställdes om att 
socialt stöd och 
upplevd stress 
påverkar 
mammornas 
affektiva beteende  

Varken socialt stöd eller upplevd 
stress visade sig vara relaterat till 
mammornas förhållningssätt och 
känslomässiga beteende mot barnet. 
Inga statistiska samband fanns mellan 
de tre variablerna stress, socialt stöd 
och förändrat affektivt beteende hos 
modern. 

IV

Costello A, 
Bracht M, 
Van Camp K, 
Carman L 
(1996) 

Kan Forsknings-
baserad artikel 

3 referenser Att beskriva en 
modell med fokus 
på individualiserad 
information på 
neonatalavd. Syftet 
för modellen är att 
främja föräldrarnas 
delaktighet i barnets 
vård samt förbereda 
inför utskrivningen 

Modellen ”The Parent Information 
Binder” påverkar föräldrarna till att 
bli mer aktiva och delaktiga i beslut
om barnets vård samt i planeringen 
inför utskrivningen. Modellen är 
individuellt anpassad och tar hänsyn 
till barnets tillstånd och föräldrarnas 
beredskap att ta till sig information. 

V

Costello A, 
Chapman J 
(1998) 

USA Deskriptiv 
studie,  
fenomenologisk 
metod 

Intervjuer 

6 mammor 
med barn 
födda  i 
genomsnitt 
28:e
graviditets-
veckan 

Att beskriva hur 
mammor till för 
tidigt födda barn 
upplever ”care-by-
parent” program 

Resultatet visade att programmet
”care-by.parent” ökade mammornas 
ansvar för barnets vård, de lärde sig 
fortare  att vårda barnet och att känna 
igen/förstå  barnets beteende.  

IV

Cronin C, 
Shapiro CR, 
Casiro O, 
Cheang M, 
Math M 
(1995) 

USA Fall-kontroll 
studie

Frågeformulär 

Föräldrar till 
96 VLBW 
barn
matchades 
med föräldrar 
till 96 barn 
födda vid 
normal tid 

Att testa hypotesen 
om föräldrastress 
har samband med 
långvarig sjukdom 
hos VLBW barn, 
samt om denna 
stress är bestående 
en längre tid

Hypotesen bekräftades. Det fanns en 
långvarig stress hos föräldrar med 
VLBW barn som visade sig ha 
samband med barnets födelse och 
sjukdom. Denna stress förekom även 
hos välutbildade kärnfamiljer. Studien 
visar att familjer med dålig ekonomi, 
låg utbildning och vars barn har 
handikapp behöver mycket stöd. 

III 

Damato E 
(2004) 

USA Deskriptiv, 
komparativ 
studie

Frågeformulär 
4 veckor efter 
förlossning 

139 mammor 
med 
tvillingar

Att beskriva om det 
finns samband 
mellan prenatal 
anknytning, 
förlossningssätt, 
upplevd hälsa och 
nedstämdhet hos 
mammorna, barnets 
födelsevikt, 
neonatal intensiv-
vård och perinatal 
anknytning

Samband fanns mellan postpartum 
depression, sectio vid förlossningen, 
upplevelse av neontal intensivvård 
och anknytning till barnen. 

IV

Davis W D, 
Logsdon C, 
Birkmer J 
(1996)  

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 
Mättillfälle I:
före
förlossningen 
Mättillfälle II: 
4 veckor efter 
förlossningen  

37 mammor   
med för tidigt 
födda barn 

Att beskriva vilken 
typ av stöd 
mammorna 
förväntar sig att få 
och jämföra detta 
med det stöd de 
sedan fick på 
neonatalavd.

Mammorna fann att det stöd de fick 
när det gällde materiellt och 
emotionellt stöd och stöd från en 
person, som hade varit i liknande 
situation, var mer betydelsefullt än 
vad de hade förväntat sig. Överlag 
fick de dock mindre stöd än förväntat 
med undantag från stödet de fick från 
de personer som varit i liknande 
situation.

IV
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Davis L, 
Edwards H, 
Mohay H, 
Wollin J 
(2003a) 

Aus Explorativ 
studie

Frågeformulär 

62 mammor 
med barn 
födda <32 
graviditets-
vecka  

Att testa hypotesen 
om depression hos 
mamman en månad 
efter barnets födelse 
har samband med  
1) tidigare 
depressioner  
2) låg utbildn.nivå 
3) socialt stöd  
4) höga stressnivåer 
5) sämre coping 
strategier
6) barnets 
gestationsålder, vikt 
och Apgar score vid 
födelsen

Knappt hälften av mammorna visade 
symtom på depression. Det framkom 
att hög nivå av stress hade samband 
med symtom på depression. Hög 
utbildningsnivå och bra stöd från 
personal visade sig ge färre symtom 
på depression. Det framkom inget 
samband mellan barnets 
gestationsålder vid födelsen och 
mammornas copingstrategier med 
symtom på depressioner. 

IV

Davis L, 
Edwards H, 
Mohay H 
(2003b) 

Aus Deskriptiv 
studie

Observation,
videoinspelning 
Frågeformulär 
Mättillfälle I: 
1 månads ålder 
Mättillfälle II: 
3 månaders 
ålder

62 mammor  
med barn 
födda <32 
graviditets-
vecka

Att studera 
interaktionen mellan 
mamma och barn i 
samband med 
matningen och vilka 
faktorer som 
påverkar matningen, 
vid 1 och 3 
månaders ålder  

Resultatet visade att både barnets 
”omogna” beteende samt psykosociala 
och socioekonomiska faktorer hos 
mamman påverkade interaktionen 
mellan mamman och barnet. 
Mammorna använde sig av olika 
copingstrategier i 
matningssituationen.  

IV

Davis L, 
Mohay H, 
Edwards H 
(2003c) 

Aus Litteratur studie Litteratur 
från 1960-
2002.
58 referenser 

Att öka kunskapen 
om mammans och 
familjens roll i 
barnets vård. 

Under den studerade tidsperioden 
identifierades tre huvudtema som var 
centrala. Dessa var att: 
 1) utvecklingen av den medicinska 
vården minskade sjukligheten hos 
mamman och barnet  
2) den nya kunskapen innebar en 
professionalisering och 
institutionalisering av vården vilket 
innebar att barnet isolerades från 
mamman  
3) den fortsatta forskningen visade på 
betydelsen av mamma-barn relationen 
för att barnet skulle utvecklas optimalt

V

Docherty S, 
Miles MS, 
Holditch-
Davis D 
(2002) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

78 mammor 
med sjuka 
nyfödda barn; 
38% barn 
födda i 
normal tid  
62% barn 
födda för 
tidigt  

Att studera 
mammors oro för 
barnets hälsa och 
identifiera faktorer 
som har samband 
med oron 

Det som skapade mest oro hos 
mammorna var barnets medicinska 
tillstånd. Mammorna undrade om 
barnet skulle utvecklas normalt eller 
om det alltid skulle vara sjukt. Det 
fanns inga signifikanta skillnader 
mellan oro och graden av sjuklighet 
hos barnet. Kort vårdtid, låg 
utbildning hos mamman och stress 
relaterat till barnets beteende visade 
sig vara relaterat till en ökad oro hos 
mammorna. 

IV

Doering L., 
Dracup K., 
Moser D. 
(1999) 

USA Komparativ 
studie

Frågeformulär 

165 mammor 
och pappor 
med kritiskt 
sjuka barn, 
födda <38 
graviditets-
vecka

Att jämföra 
mammors och 
pappors 
psykosociala 
anpassning under 
barnets vårdtid 

Mammorna visade sig mindre 
anpassade och mer oroliga och 
deprimerade än papporna. Båda 
föräldrarna beskrev att vårdtiden var 
emotionellt påfrestande. De strävade 
efter att få kontroll över situationen.  

IV
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Doering L, 
Moser D, 
Dracup K  
(2000) 

USA Explorativ, 
korrelations-
studie

Frågeformulär 

469 föräldrar 
(varav 299 
mammor) till 
barn vårdade 
på en 
neonatalavd.

Att studera om 
samband fanns 
mellan oro, 
nedstämdhet och 
psykosocial 
anpassning hos 
föräldrarna

De flesta föräldrar upplevde både oro 
och nedstämdhet. Familjer med 
ekonomiska svårigheter, mindre stöd 
från sin omgivning och låg kontroll 
över sin situation kände mer oro och 
nedstämdhet. Dessa föräldrar 
bedömdes ha en svårare anpassning 
till sin situation. 

IV

Doucette J, 
Pinelli J 
(2004) 

USA Longitudinell, 
jämförande 
studie

Frågeformulär, 
18-24 månader 
efter vårdtiden 

71 
föräldrapar 
till barn som 
vårdats på en 
neonatalavd.

Att studera 
relationen mellan 
familjens coping 
strategi, resurser, 
påfrestningar och 
sambandet med 
familjens 
anpassning över tid 
efter barnets vårdtid 
på neonatalavd. 

Familjens anpassning ökade över tid 
hos mammorna, men inte hos 
papporna. Papporna till barn som 
fortfarande hade hälsoproblem 
beskrev svårigheter i anpassningen till 
det dagliga livet. Det fanns ett 
samband mellan familjens resurser 
och möjligheter till anpassning. 

IV

Drewett R,
Blair P, 
Emmett P, 
Emond A, 
the ALSPAC 
Study Team 
(2004) 

UK Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 
Mätningar av 
vikt 

Mammor till 
11.718 barn 
födda  
normal tid 
673 barn 
födda för 
tidigt  

Att undersöka 
sambandet mellan 
”failure to thrive” 
hos barnen och 
postnatal depression 
hos deras mammor 

Failure to thrive fanns hos 4.5% av 
barnen födda i normal tid 
(kontrollgrupp) och 8.3% av barnen 
som var födda för tidigt. Det var mer 
vanligt förekommande med postnatal 
depression hos mammor med barn 
födda för tidigt och med förekomst av 
”failure to thrive.”  

IV

Dyer KA 
(2005)

USA Forsknings- 
baserad artikel 

Fall
beskrivning 

65 referenser Att identifiera och 
förstå föräldrars 
upplevelser av 
förlust och känslan 
av sorg under 
barnets tid på 
neonatalavd.

Artikeln ger en översikt över olika 
studier som belyser föräldrars 
upplevelser av förlust och sorg när de 
får ett för tidigt fött barn. Personalens 
medvetenhet om föräldrarnas situation 
kan resultera i att föräldrarna får rätt 
stöd, så att känslorna av förlust och 
sorg kan minska över tid. 

V

Eriksson SB, 
Pehrsson G 
(2002) 

Sve Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

Föräldrar till 
47 barn  
födda <28 
graviditets-
vecka  

Att beskriva vilken 
typ och frekvens av 
psykosocialt stöd 
som gavs till 
föräldrar med barn 
födda för tidigt 
under och efter 
vårdtiden på 
neonatalavd.

Stöd i form av medicinsk och social 
information gavs mer frekvent under 
den första tiden av vårdperioden. Det 
emotionella stödet var lågt och 
minskade över tid. 1/3 av föräldrarna 
hade psykologiska problem en lång tid 
efter barnets födelse, 15% hade 
ekonomiska problem, 13% praktiska 
problem samt 9% sociala problem. 

IV

Eriksson SB, 
Pehrsson G 
(2003) 

Sve Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

Föräldrar till 
47 barn  
födda <28 
graviditets-
vecka  

Att beskriva 
relationen mellan 
familjens 
uppfattning av deras 
familjefunktion och 
barnets
temperament 

Det fanns en stark korrelation mellan 
hur familjen fungerade och barnets 
temperament inklusive barnets 
impulsiva läggning.  

IV

Eriksson SB, 
Pehrsson G 
(2005)

Sve Deskriptiv 
studie

Frågeformulär, 
under barnets 
vårdtid 

10 föräldra-
par med barn 
födda i 
graviditets-
vecka 23-27 

Att beskriva 
föräldrars 
emotionella 
reaktioner efter 
barnets födelse 

Efter barnets födelse beskrevs känslor 
av förvirring. Efter det uppstod en 
period av  glädje för att ha fått barnet. 
I slutet av vårdtiden uppstod mer 
negativa känslor igen, vilket kan 
orsakas av en försenad krisreaktion. 

IV
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Erlandsson K 
& Fagerberg 
I (2005) 

Sve Deskriptiv 
studie med 
fenomenologisk 
analys

Intervjuer 

6 mammor 
med barn 
födda <34 
graviditets-
vecka  

Att beskriva 
mammors 
upplevelser av 
vården på 
neonatalavdelningen

Mammornas högsta önskan var att 
vara nära sitt barn under vårdtiden. De 
upplevde att organisationen, 
personalen eller andra omständigheter 
i onödan förlängde separationen från 
barnet. Den första tidens separation 
påverkade mammorna, vilket de kom 
ihåg även efter utskrivningen. 

IV

Fenwick J, 
Barclay L, 
Schmied V 
(2001a) 

Aus Deskriptiv 
studie,
analys enligt 
grounded 
theory

Intervjuer 

31 mammor 
20 sjuk-
sköterskor på 
neonatalavd.

Att studera kvinnors 
upplevelser av att 
bli mamma och det 
sociala samspelet 
mellan 
sjuksköterskorna 
och mammorna 

Både vårdens kontext och 
arbetsmetoder var av betydelse för 
relationen mellan mammorna och 
sjuksköterskorna. Den verbala 
kommunikation var av betydelse för 
utvecklandet av mammans kompetens, 
hennes möjligheter att uppnå kontroll 
över sin situation samt hennes 
anknytning till barnet. 

IV

Fenwick J., 
Barclay L., 
Schmied V. 
(2001b) 

Aus Deskriptiv 
studie,  
analys enligt 
grounded 
theory

Intervjuer 

28 mammor 
vars barn 
vårdas på 
neonatalavd.

Att beskriva 
kvinnors 
upplevelser av att 
bli mamma till ett 
för tidigt fött barn  

Mammorna upplevde sig vara i 
periferin av barnets vård. Mammorna 
hade en dålig relation till 
vårdpersonalen, vilket gav negativa 
känslor hos mammorna. Detta 
påverkade deras upplevelser av sin 
egen kompetens och tillförsikt att 
vårda barnet samt anknytning till 
barnet i negativ riktning. 

IV

Finello KM., 
Litton KM., 
deLemos R., 
Chan L. 
(1998) 

USA Kvasi-
experimentell, 
prospektiv 
studie

Tre alternativa  
interventioner 
av eftervård   
(1. hemsjukvård 
och hälsovård. 
2.hemsjukvård 
3. hälsovård) 
Grupperna 
jämfördes med 
kontrollgrupp 
utan vård-
intervention. 

Frågeformulär 
Intervjuer 

Föräldrar 
med 81 barn 
födda <32 
graviditets-
vecka

Att utvärdera olika 
vårdinterventioner 
som påverkar 
barnets vård och 
hälsa under det 
första år efter 
utskrivningen från 
neonatalavd.

Resultatet visade att ingen skillnad 
fanns mellan grupperna med avseende 
på konsumtion av sjukvård eller 
barnmisshandel. Däremot visade 
resultatet att barnen som fått både 
hemsjukvård och hälsovård hade 
bättre hälsa. 

III 

Franck L, 
Spencer C 
(2003) 

UK Deskriptiv 
studie

Observation 
under 12 dagar  

Föräldrar till 
110 barn som 
vistades på 
en neonatal-
avd.

Att beskriva 
frekvens och längd 
av föräldrars besök 
hos sitt barn och 
deras delaktighet i 
barnets vård. Ett 
ytterligare syfte var 
att identifiera 
faktorer hos 
föräldrar och barn 
som har samband 
med föräldrarnas 
delaktighet 

Mammorna besökte mer frekvent 
barnet och under en längre tid jämfört 
med papporna. De mammor som hade 
flera barn gjorde färre besök. 
Papporna gjorde färre besök när 
barnet var över 7 dagar gammalt. En 
trend var att om mamman besökte 
barnet mer frekvent gjorde också 
papporna det. Samtliga mammor och 
96% av papporna utförde någon form 
av närmande till barnet som att stryka, 
hålla och prata med barnet. 75% av 
mammorna var aktiva i barnets vård i 
jämförelse med 20% av papporna.  

IV
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Galvin E, 
Boyers L, 
Schwartz P, 
Jones M 
(2000) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

193 föräldrar 
(1/3 perinatal 
avd, 1/3 
neonatalavd,
1/3 pediatrisk 
avd)

Att utvärdera 
familjecentrerad 
vård

Den mest betydelsefulla faktorn för 
föräldrarna var att känna sig välkomna 
till sjukhuset. Variabler av betydelse 
var också att känna sig respekterad, få 
samarbeta med och få stöd från vård 
personalen. 

IV

Gibbins MS, 
Chapman J 
(!996) 

Kan Deskriptiv 
studie

Intervjuer 

8 föräldrapar Att beskriva 
föräldrars 
uppfattning om 
barnets utskrivning 
från neonatalavd.  

Fyra faser identifierades i föräldrarnas 
beskrivningar inför den kommande 
utskrivningen. Faserna var om barnet 
skulle bli sjukare, försöka ta en dag i 
taget, vara förberedd för utskrivning 
och slutligen närma sig målet att 
komma hem.

IV

Glazebrook
C, Sheard C, 
Cox S, Oates 
M, Ndukwe 
G
(2004)  

UK Prospektiv 
kohort studie 

Frågeformulär 

129 mammor 
med en 
normal grav. 
med ett barn  
95 mammor 
med en IVF 
grav. med ett 
barn
36 mammor 
med  en IVF 
grav. med två 
eller tre barn 

Att undersöka 
mammans 
psykosociala status 
ett år efter barnets 
födelse

22 % av mammorna med IVF och 
flerbörd kände en ökad grad av 
föräldrastress i jämförelse med 
mammorna med IVF med ett barn 
(5%) och mammorna med en naturlig 
graviditet med ett barn (9%). 
Mammorna med flerbörd hade inte 
sämre mental hälsa i jämförelse med 
de andra två grupperna, men hade 
svårare att kunna förvärvsarbeta. 

IV

Gloppestad K 
(1995) 

No Jämförande 
interventions 
studie

Intervjuer, 
tidsregister före 
och efter 
intervention 

Före
intervention 
24 pappor  
Efter
intervention 
58 pappor  
till barn 
födda <1800 
gram 

Att jämföra effekter 
av en intervention, 
där barnen togs ur 
kuvösen tidigare, 
med syfte att 
papporna skulle få 
bättre närkontakt 
med barnen  

Resultatet visade en betydligt bättre 
kontakt med barnen efter 
interventionen. Faktorer som hade 
betydelse för pappornas anknytning 
till barnet var ögonkontakt och fysisk 
närhet.

IV

Goldberg S, 
DiVitto B 
(1995)  

USA Forsknings-
baserad artikel  

130 
referenser 

Att beskriva 
kunskapsläget om 
föräldraskap till 
barn födda för tidigt 

Trots en förbättrad neonatalvård och 
föräldramedverkan i vården upplevs 
den traumatiska situationen av att få 
ett för tidigt fött barn stressande för 
föräldrarna. Forskning visar att det 
behövs ett bättre stöd till familjen för 
att bl a kunna främja en bättre 
anknytning mellan föräldrar och barn. 
Det finns få observationsstudier som 
studerar relationen mellan barnet och 
deras föräldrar under vårdtiden. 
Kunskap finns till viss del om 
mammors upplevelser efter 
utskrivningen men få studier finns 
som belyser pappors upplevelser. Nya 
trender finns både inom sjukhus- och 
hemvård att involvera familjen som en 
partner i vården. 

V

Griffin T, 
Kavanaugh 
K, Soto CR, 
White M 
(1997) 

USA Deskriptiv 
studie

Intervjuer 

13 föräldrar 
(10 mammor 
och 3 pappor) 
som väntar 
barn (hög 
risk
graviditet) 

Att beskriva 
föräldrars 
upplevelser av att 
bli guidade på en 
neonatalavd.

Alla föräldrarna, med en högrisk 
graviditet, rekommenderades guidning 
på en neonatalavdelning före 
förlossningen. Besöket minskade bl a 
rädslan inför förlossningen, främjade 
hoppet och bidrog till att föräldrarna 
kände sig mer förberedda inför 
barnets födelse och vård.  

IV
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9

Griffin T, 
Wisba C, 
Kavanaugh K 
(1998) 

USA Forsknings- 
baserad artikel 

31 referenser Att beskriva 
omvårdnads- 
strategier för att 
bättre kunna bemöta 
föräldrars behov och 
därigenom kunna 
minska deras stress 

Sjuksköterskans stöd till föräldrar är 
värdefull. Speciellt betydelsefullt är 
det emotionella stödet under 
förlossningen, informationen om 
barnets beteende, en god 
kommunikation mellan personal och 
föräldrar samt stöd i föräldrarollen. 

V

Hall EOC 
(2005) 

Dan Deskriptiv 
studie, 
fenomenologisk 
analys

Intervjuer, 
en vecka samt 3 
månader efter 
utskrivning 

13 föräldrar 
till nyfödd/ 
spädbarn som 
vårdats på 
intensiv-
vårdsavd. 

Att beskriva 
föräldrars 
upplevelser av att ha 
ett kritiskt sjukt 
barn

Resultatet visade att föräldrarna 
befann sig i en främmande värld. De 
strävade efter att få närhet till sitt 
barn, finnas hos barnet samt att förstå 
vad som hänt och händer. De hade 
känslor av osäkerhet men samtidigt 
vaksamhet inför vad som skulle ske. 
De pendlade mellan känslor av hopp 
och förtvivlan för sitt barns hälsa. 

IV

Halpern L, 
Brand K, 
Malone A 
(2001) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

56 mammor 
med 9 
månader 
gamla barn 
(23 VLBW 
barn och 33 
barn födda i 
normal tid) 

Att studera 
mammors stress i 
relation till barnets 
beteende

De för tidigt födda barnen hade mer 
beteendeproblem och deras mammor 
rapporterade mer oro för barnens 
hälsa jämfört med de övriga 
mammorna. Regressions analys visade 
en moderat till medium nivå gällande 
sambandet mellan föräldrastress och 
barnets beteende. 

IV

Hamelin K, 
Saydak M, 
Bramadat I 
(1997) 

Kan Deskriptiv 
studie

Intervjuer 
vid tre tillfällen, 
vid utskrivning 
från avd., efter 
sex veckor samt 
vid ett års ålder

Mammor till 
barn födda  
<32 
graviditets-
vecka
Intervju 1) 54 
mammor 
Intervju 2) 50 
mammor 
Intervju 3) 36 
mammor 

Att studera 
mammors behov av 
stöd under vårdtiden
och det första 
levnadsåret när 
barnet vårdas i 
hemmet

Under vårdtiden bestod mammornas 
behov främst av att få information om 
barnets hälsotillstånd och stöd i att 
utvecklas i mammarollen. Sex veckor 
efter utskrivningen var mammornas 
behov fortfarande att få information 
om barnets vård och hälsotillstånd, 
vilket upplevdes som en brist. Vid ett 
års ålder fanns upplevelserna kvar 
från barnets födelse och tiden efter 
den. Mammorna beskrev ett behov att 
dela dessa upplevelser med andra. 

IV

Harrison M, 
Magill-Evans
J
(1996)

Kan Deskriptiv, 
jämförande 
studie

Observation 
enligt ett 
instrument 
(NCATS),  
frågeformulär  
Mättillfälle I 
när barnet var 3 
månader 
Mättillfälle II 
när barnet var 
12 månader

Mättillfälle I
Föräldrar 
med 57 barn 
födda i 
normal tid  
57 för tidigt 
födda barn   
Mättillfälle II
Föräldrar 
med 54 barn 
födda i 
normal tid  
49 för tidigt 
födda barn

Att jämföra 
mammors och 
pappors interaktion 
med barnet och om 
interaktionen 
förändrats när 
barnet är 12 
månader 

Föräldrarna till de för tidigt födda 
barnen hade mindre interaktion med 
barnet än föräldrar med barn födda i 
normal tid. Det fanns inget samband 
mellan barnets beteende, nivåer av 
stress hos föräldrarna, givet stöd till 
mödrarna eller deras engagemang i 
barnets vård. Papporna i båda 
grupperna hade minst interaktion med 
barnen. Överlag minskade deras 
interaktion med barnet över tid. Deras 
känslighet för barnets signaler ökade 
dock.

IV

Holditch-
Davis D, 
Bartlett TR, 
Belyea M 
(2000)  

USA Deskriptiv 
studie

Observation 

41 mammor 
och 3 
mormödrar 
till
49 för tidigt 
födda barn 3 
år gamla  

Att studera 
interaktionen mellan 
mammor och barn i 
syfte att upptäcka 
eventuella 
utvecklingsproblem 

Resultatet visade att det förekom vissa 
förseningar i utvecklingen hos en del 
barn och överaktivitet hos andra. Det 
förekom även skillnader i IQ test. 
Studien visar att interaktionen mellan 
mammor, mormödrar och barn kan 
vara ett bra sätt att identifiera 
eventuella utvecklingsförseningar hos 
för tidigt födda barn.  

IV
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10

Holditch-
Davis D, 
Miles MS 
(2000) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 
När barnet var 
6 månader 

31 mammor 
med barn 
födda i 
genomsnitt i  
graviditets-
vecka 30 

Att studera 
mammors 
upplevelser av 
vården på neonatal-
avd. samt att se hur 
dessa stämmer 
överens med 
modellen “The 
preterm parental 
distress model” 

Analysen verifierade modellen ”The 
preterm parental distress model”  
huvudsakligen via faktorer som 
påverkar stress. Dessa var: 
1) personliga och familjefaktorer   
2) prenatala och perinatala upplevelser 
3) barnets sjukdom och behandling 
under vårdtiden 4) oro för barnet  
5) förlorad föräldraroll 6) given vård. 
Vårdpersonalen kan ge stöd till 
mammorna genom att kommunicera 
med dem och ge en kompetent vård 
till barnet. Därigenom kan 
mammornas stress reduceras. 

IV

Holditch-
Davis D, 
Bartlett TR, 
Blickman A, 
Miles MS 
(2003) 

USA Deskriptiv 
korrelations-
studie

Intervjuer,  
vid 6 månaders 
ålder.

30 mammor 
med för tidigt 
födda barn 
vårdade vid 
neonatalavd.

Att undersöka 
mammors 
reaktioner på att ha 
ett för tidigt fött 
barn och vilken grad 
av stress mammorna 
upplever 

Samtliga mammor hade minst ett 
stressymtom när barnet var 6 
månader, vilket bl.a. utgjordes av 
minnen av den traumatiska 
upplevelsen av barnets födelse.  
Demografiska karakteristiska förutom 
civilstånd och barnets sjukdomsgrad, 
var inte relaterat till stressymtomen. 

IV

Hughes M, 
McCollum J, 
Sheftel D, 
Sanchez G 
(1994) 

USA Deskriptiv 
studie

Intervjuer, 
frågeformulär 
(enligt Folkman 
& Lazarus 
1984) 

32 mammor 
och 25 
pappor med 
barn födda 
<34
graviditets-
vecka, som 
vårdas på 
neonatal-
avdelning 

Att beskriva 
föräldrarnas coping- 
strategier under 
barnets första 
veckor. Barnets 
sjuklighet och 
föräldrarnas behov 
av kontroll 
studerades i relation 
till coping -
strategierna.

Resultatet visade att det fanns både 
likheter och skillnader i coping- 
strategier mellan mammor och 
pappor. Mammorna sökte mer 
emotionellt stöd medan papporna 
sökte en relation med personalen för 
att få information. Copingstrategierna 
bestod av socialt stöd, positiv 
anpassning, planlagd problemlösning, 
självkontroll, distansering samt att ta 
ansvar för barnets vård. 

IV

Hummel P 
(2003) 

USA Forsknings 
baserad artikel 

35 referenser Att beskriva 
föräldraskap till för 
tidigt födda barn 
med hög risk för 
sjuklighet.

Forskning har huvudsakligen 
fokuserat på mammors reaktioner. Det 
finns liten kunskap om pappors 
reaktioner. Resultat visar att under 
vårdtiden upplever mammor en 
psykologisk påfrestning. De flesta 
studier visar att postpartum 
depressioner är mer vanligt hos 
mammor med för tidigt födda barn 
och tvillingar. Oro inför den framtida 
utvecklingen hos barnet finns 
beskrivet. Utskrivning från sjukhuset 
inger både glädje och oro. Hemmiljön 
har visat ha stor betydelse, speciellt 
för barnets utveckling. Det finns lite 
forskning om föräldrars reaktioner och 
välmående efter utskrivning. 

V

Hurst I 
 (2001a) 

USA Deskriptiv 
studie

Etnografisk 
metod, 
observation och 
intervjuer
(öppna frågor) 

12 mammor 
till barn 
födda <34 
graviditets-
vecka 
vårdade på 
neonatalavd

Att beskriva 
mammors agerande 
för att skydda 
barnet, när det 
vårdas på neonatal-
avd.

Resultatet visade hur mammorna 
vakade över sitt barn. Personalen 
tolkade ofta detta fel d.v.s de trodde 
att mammorna inte litade på att 
personalen vårdade barnet korrekt. 
Detta skapade hinder för att uppnå en 
bra relation mellan mammorna och 
vårdpersonalen.  

IV
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11

Hurst I 
(2001b)

USA Deskriptiv 
studie

Etnografisk 
metod, 
observation och 
intervjuer
(öppna frågor)

12 mammor 
till  barn 
födda < 34 
graviditets-
vecka 
vårdade på en 
neonatalavd.

Att beskriva 
mammors strategier 
för att kunna 
hantera sina egna 
behov under barnets 
vårdtid 

Resultatet visade att mammorna hade 
ett behov av att ha kontroll över 
barnet och barnets vård. Detta gjordes 
på ett sådant sätt så att mammorna 
skulle kunna stödja barnets egna 
resurser och inte förorsaka konflikter 
med personalen. 

IV

Hussey-
Gardner B, 
Wachtel R, 
Viscardi R 
(1998) 

USA Deskriptiv 
studie

Observation 
Semi-
strukturerade 
intervjuer

7 föräldrar 
till för tidigt 
födda barn 

Att studera hur 
föräldrar upplevde 
besök vid en 
neonatal
barnmottagning och 
vad föräldrarna 
önskade ändra på 
när det gällde 
mottagningens 
struktur och innehåll

Föräldrarna saknade information om 
barnmottagningens struktur och 
innehåll vid det första besöket. De 
önskade kortare väntetid, mer leksaker 
i väntrummet, mer förklaringar under 
undersökningen av barnet samt mer 
information om föräldraskap och 
barnets utveckling. 

IV

Jotzo M & 
Poets CF 
(2005) 

Ger Kvasi- 
experimentell 
studie

Frågeformulär , 
vid utskrivning 
från 
avdelningen 

Studiegrupp: 
25 mammor 
Kontroll 
grupp: 25 
mammor 
med barn 
födda <37 
graviditets-
vecka

Att studera om 
psykologiskt stöd, 
under vårdtiden, till 
föräldrar med för 
tidigt födda barn 
resulterar i minskad 
traumatisk stress 

Vid utskrivningen visade 
studiegruppen lägre nivåer av symtom 
på traumatisk stress i jämförelse med 
kontrollgruppen.  

III 

Kleberg A, 
Westrup B, 
Stjernqvist K 
(2000) 

Sve Kvasi-
experimentell 
studie

Neurologisk 
och
psykologisk
undersökning. 
Intervjuer semi- 
strukturerade 
frågor 
Video 
inspelning  

Studiegrupp 
av 15 barn 
<1500 g  
födda mars 
1992-april 
1993.
Kontroll-
grupp av 18 
barn <1500g 
födda 1990 

Att studera om de 
VLBW barn som 
blivit vårdade enligt 
NIDCAP metoden 
hade bättre motorisk 
och mental 
utveckling, mindre 
beteende problem 
och ökad mamma-
barn interaktion vid 
tre års ålder jämfört 
med VLBW barn 
som fått 
konventionell vård 

Ingen skillnad fanns i den motoriska 
utvecklingen, ej heller i den totala 
utvecklingen med undantag för att 
studiegruppen hade högre poäng på 
hörsel/taltest. Studiegruppen hade ett 
mer positivt beteende och 
interaktionen mellan barnet och 
mamman fungerade bättre än i 
kontrollgruppen.  

III 

Krebs T 
(1996) 

USA Litteraturstudie 24 referenser Att studera 
betydelsen av att 
stimulera föräldra- 
barninteraktion på 
en neonatalavd. 

Utifrån litteraturen utvecklades en 
individuell, utvecklingsstödjande 
modell om föräldra-barn interaktion. 
Modellen består av individuell 
undervisning till föräldrar, från 
barnets födelse till utskrivning från 
avdelningen.  

V

Langkamp 
DL, Kim Y, 
Pascoe JM 
(1998) 

USA Jämförande 
studie

Frågeformulär 
när barnet var  
4 månader 

Mammor 
med 
36 barn födda 
< 34 
graviditets-
vecka
39 barn födda 
i normal tid 

Att jämföra 
temperament hos 
barnet vid 4 mån. 
ålder utifrån 
mammors 
uppfattning samt 
vilket behov av 
socialt stöd som 
mammorna behöver 

De för tidigt födda barnen hade enligt 
mammorna en lägre sinnesstämning, 
lägre anpassningsnivå samt hade mer 
problem gällande t.ex. temperament i 
jämförelse med barnen födda i normal 
tid. Det fanns ett signifikant samband 
mellan uppfattning om barnets 
temperament och antal besök hos 
hälsovården. 

IV
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Lasby K, 
Newton S, 
Sherrow T, 
Stainton MC, 
McNeil D 
(1994) 

Kan Deskriptiv 
Studie
fenomenologisk 
analys

Fallstudie med 
intervjuer.

En mamma 
med ett för 
tidigt fött 
barn

Att beskriva en 
mammas upplevelse 
av vistelsen på 
neonatalavd.

Mammans upplevelser av mamma- 
rollen beskrevs som mödraarbete. 
Detta betydde att arbeta i kärlek för 
meningsfulla ögonblick, att motverka 
osäkerhet och att arbeta övertid. 
Sjuksköterskan har en viktig roll 
genom sin påverkan på mamman i 
barnets vård. 

IV

Lau R,
Morse CA 
(2001)

Aus Forsknings- 
baserad artikel  

39 referenser Att diskutera 
föräldrars coping 
strategi på en 
neonatalavd.

Mammor och pappor använder olika 
strategier för att hantera sin situation. 
Mammorna använder mer emotionellt  
fokuserade strategier och papporna 
mer problemfokuserade strategier. 
Andra faktorer som påverkar dem är 
personliga målsättningar och vilja att 
ta emot socialt stöd. 

V

Lawhon G 
(2002a) 

USA Explorativ 
studie

Intervention, 
video- 
inspelning, 
intervjuer

18 föräldrar 
med 10 barn 
födda < 32 
graviditets-
vecka  (10 
mammor, 8 
pappor) 

Att utvärdera en 
individuell 
omvårdnads- 
intervention som är 
baserad på 
föräldrars och barns 
kompetens  

Interventionen, som genomfördes i tre 
steg, visade föräldrars möjligheter att 
se barnets beteende på ett 
positivt/kritiskt sätt och besvara barnet 
på ett stödjande sätt. 

IV

Lawhon G 
(2002b) 

USA Forsknings- 
baserad artikel 

18 referenser Att argumentera för 
en integrerad 
neonatal vård. 

Sjuksköterskan har en viktig roll för 
att skapa en bra individuell relation 
och kommunikation med familjen. 
Stödet till föräldrarna påverkar 
indirekt barnets utveckling, vilket 
också ger föräldrarna kompetens och 
tillförsikt att vårda barnet. 

V

Logsdon C, 
Winders DD 
(1998) 

USA Forsknings-
baserad artikel  

12 referenser Att beskriva hur 
sjuksköterskor kan 
stödja mammor till 
högrisk barn, 
speciellt för tidigt 
födda barn. 

Stödet till mammor är mer viktigt än 
vad mammorna oftast förväntar sig. 
Det är viktigt att stödinsatser ges både 
prenatalt och postpartum, under vård 
tiden på neonatalavd. och inom 
hälsovården. Det är av betydelse att 
mammorna får stöd när det gäller 
deras psykiska och fysiska hälsa, 
vilket också hjälper dem att möta 
barnets behov samt socialt stöd.  

V

Loo KK, 
Espinosa M, 
Tyler R, 
Howard J 
(2003)

USA Forsknings- 
baserad artikel 

38 referenser Att beskriva hur 
föräldrar till för 
tidigt födda barn, 
kan lära sig att 
integrera deras 
tolkningar av 
barnets signaler när 
det gäller både de 
fysiologiska 
signalerna och 
barnets beteende  

Genom att föräldrarna lär sig att tyda 
barnets signaler blir de också hjälpta 
att hantera deras egna känslor av 
stress. Denna inlärning består av en 
process där föräldrarna lär sig vissa 
domäner vid vissa tidpunkter; de kan 
inte ta in allt på en gång. Det är viktigt 
att personalen är observant för vilken 
information som passar in på 
föräldrarnas behov just vid det 
specifika tillfället. 

V

Lundqvist P, 
Jakobsson L 
(2003)

Sve Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

Intervjuer semi-
strukturerade 
frågor 

8 pappor med  
barn födda i 
graviditets-
vecka 27-35 

Att beskriva mäns 
upplevelser av att 
bli pappa till ett för 
tidigt fött barn 

Upplevelserna av att bli pappa 
beskrevs vara förenad med känslor av 
oro, stress, hjälplöshet, låg säkerhet, 
litet stöd och låg kontroll över 
situationen. När papporna upplevde 
att de fått stöd och upplevde säkerhet 
och lycka beskrev de sig ha kontroll 
över sin situation. 

IV
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13

Lupton D, 
Fenwick J 
(2001) 

Aus Deskriptiv 
studie

Observation 
Intervjuer 

31 mammor 
med 29 barn 
födda <32 
graviditets-
vecka samt  
2 barn födda 
>vecka 37 
20 sjuk-
sköterskor på 
neonatalavd.

Att beskriva hur 
mammor till för 
tidigt födda barn 
upplever  
föräldraskapet under 
vårdtiden. 

Det förekom skillnader mellan 
mammor och sjuksköterskor när det 
gällde uppfattningen av att vara ”en 
bra mamma”. För mammorna var det 
viktigt att få en fysisk kontakt med 
barnet och amma barnet, medan för 
sjuksköterskorna var det viktigt att 
mammorna var närvarande och lärde 
sig om barnets tillstånd och 
behandling. Det fanns en kamp 
emellan sjuksköterskorna och 
mammorna om hur barnet skulle 
behandlas. Många mammor upplevde 
sig vara experter på sitt barn. Sjuk-
sköterskorna upplevde sig vara lärare 
till mammorna, barnets beskyddare 
och medicinsk expert. 
Sjuksköterskans agerande har 
betydelse för mammornas relation till 
barnet och deras förberedelse inför 
hemgång. 

IV

Macnab A, 
Beckett Y, 
Park C, 
Sheckter L 
(1998)  

Kan Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

73 föräldrar 
vars barn 
vårdas på en 
neonatalavd.

Att utvärdera om 
föräldrars dagboks-
skrivande ger stöd 
emotionellt, 
praktiskt och 
informativt under 
vårdtiden på en 
neonatalavd.

Av 73 föräldrar skrev 32% dagbok. 
Av dessa ansåg majoriteten att 
skrivandet minskade deras 
stresskänslor och var ett stöd i att 
kunna möta påfrestande situationer. 
Dagböckerna användes mest för att 
dokumentera deras delaktighet i 
vården.  

IV

Magill-Evans
J, Harrison 
MJ
(1999) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

Mammor och 
pappor med  
49 barn  
födda <34 
graviditets-
vecka
54 barn födda 
i normal tid 

Att beskriva 
föräldra-barn
interaktion och om 
samband finns med 
barnets utveckling.  

Ett klart samband visades mellan tidig 
interaktion förälder-barn och barnens 
utveckling, speciellt språkutveckling 

IV

Maroney D 
(1995) 

USA Forsknings 
baserad artikel 

10 referenser Att beskriva och 
diskutera det 
vardagliga livet, 
under det för tidigt 
födda barnets första 
år, utifrån föräldrars 
perspektiv 

Familjens krisupplevelse, som började 
under vårdtiden, fortsatte efter 
utskrivningen. Den påverkades av 
barnets medicinska behov, det 
fortsatta sorgearbetet och det 
emotionella instabila läget som 
familjen hade att hantera. Det var 
viktigt att vårdpersonalen förstod 
familjens situation och försökte att 
identifiera familjens fortsatta behov av 
stöd.

IV

May K 
(1997) 

USA Deskriptiv 
studie

Intervjuer vid 
4-12 mån. ålder 

14 mammor 
med LBW 
barn som 
vårdas på 
neonatalavd.

Att utforska den 
process mammor 
tillämpar för att få 
hjälp i vården av sitt 
barn.

Resultatet visade att processen att 
söka hjälp bestod av olika steg. Dessa 
var att lära sig att vårda barnet, 
utveckla en vaksamhet över barnet, 
uppnå en normalisering beträffande 
sitt vardagsliv. Mammorna sökte efter 
information som gällde bedömningen 
och behandlingen av barnet samt 
bekräftelse och stöd i den vård hon 
gav till barnet.  

IV
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14

McFayden A 
(1998) 

UK Litteratur studie 27 referenser Att utifrån befintlig 
forskning studera  
den speciella vård 
som ges till  för 
tidigt födda barn, 
föräldrars 
upplevelser och 
behov samt 
samspelet mellan 
olika aktörer.

Relationen är viktig mellan olika 
aktörer på en neonatalavdelning: 
vårdare-baby, mamma-baby och 
vårdare-mamma. Denna triangel 
belyser den komplexa relationen 
mellan familj och personalen på 
sjukhus. Speciellt är en bra vårdare-
mamma relation av betydelse för hur 
mammans tillit och känsla av 
samhörighet med barnet utvecklas.  

V

McGrath J 
(2001) 

USA Litteratur studie 25 referenser Att beskriva och 
diskutera en modell 
för att stödja 
föräldrar till EPBW 
barn.  

Den långa vårdtiden hos ELBW barn 
påverkar familjen. Den modell, som 
beskrivs i artikeln, skulle kunna tjäna 
som en guide för personalen i att 
stödja och stärka familjen. Den 
stimulerar till en familjecentrerad vård 
med ett partnerskap mellan föräldrar 
och personal. 

V

McHaffie H, 
Lyon A, 
Hume R 
(2001) 

UK Explorativ 
studie

Intervjuer 

108 föräldrar 
med 62 barn 
födda <32 
graviditets-
vecka,  
som inte 
överlevde. 

Att utforska 
föräldrars 
uppfattning om 
deltagande i beslut 
om livs-
uppehållande 
behandling eller ej 
hos barnet. 

Drygt hälften av föräldrarna önskade 
vara aktiva i att ta beslut om 
livsuppehållande behandling. 4 av 59 
föräldrapar önskade att de hade tagit 
ansvaret för ett sådant beslut. Endast 
en förälder kände skuld tre månader 
efter händelsen. Föräldrarna 
identifierade två viktiga faktorer för 
att minska skuld bördan: en 
fullständig och ärlig information samt 
ett konkret bevis för barnets dåliga 
prognos.  

IV

McKim E 
(1993a) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

56 mammor 
med för tidigt 
födda barn 
och barn med 
risk för att 
utveckla 
sjukdom. 

Att undersöka 
mammors behov av 
stöd efter 
utskrivning från 
neonatalavd.

Nästan häften av mammorna fann att 
den första veckan hemma var svår när 
det gällde barnets vård. En bidragande 
orsak till det var oro för barnets 
hälsotillstånd. Mammorna var 
beroende av om de fick stöd av 
sjuksköterskan inom hälsovården.  

IV

McKim E 
(1993b) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

56 mammor 
med för tidigt 
födda barn 
och barn med 
risk för att 
utveckla 
sjukdom. 

Att undersöka 
mammors behov av 
stöd när barnen var 
3-9 månader 

Sjuksköterskorna inom hälsovården 
gav samma information till samtliga 
mammor som besökte dem. 
Mammorna i studien önskade mer 
specifik information som var relaterad 
till barnets för tidiga födelse. De 
önskade information om kolik, gråt, 
störande andning, beteende, ohälsa. 
De mammor som behövde mer 
information och inte fick det var mer 
oroliga och kände sig mer osäkra att 
vårda barnet. 

IV

McMurray J. 
(2004) 

USA Forsknings 
baserad artikel 

11 referenser Att diskutera 
tillvägagångssättet 
vid barnets 
utskrivning från 
neonatalavd.

Sjuksköterskan kan planera för den 
kommande utskrivningen redan när 
barnet skrivs in på avdelningen. Detta 
kan ske bl.a. genom att bilda ett team 
runt familjen av läkare, sjuksköterskor 
från avdelning och primärvård samt 
eventuella andra kategorier av 
personal. Av betydelse är kontinuerlig 
information och ”teammöten” en gång 
i veckan med föräldrarna, vilket gör 
dem mer delaktiga i barnets vård. 

V
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15

Melnyk MB, 
Alpert-Gillis 
L, Fischbeck 
FN, 
Fairbanks E, 
Schultz-
Czarniak J, 
Hust D, et al 
(2001) 

USA Kvasi- 
experimentell 
studie

Frågeformulär 
när barnet var 3 
respektive 6 
månader 

42 mammor 
med LBW 
barn,
varav 20 
mammor i 
studiegrupp 
och 22 
mammor i 
kontrollgrupp

Att utvärdera 
effekten av ett 
föräldrafokuserat 
interventions-
program (under 
vårdtiden) 
beträffande barnets 
kognitiva utveckling 
och mammornas 
copingstrategier 

Barnen i studiegruppen hade en bättre 
mental utveckling vid 3 månaders 
ålder än barnen i kontrollgruppen. 
Denna diskrepans blev större vid 6 
månaders ålder. Mödrarna, i 
studiegruppen, var mindre stressade 
och visste mer vad som förväntades 
när det gällde barnets beteende och 
personlighet. Fynden stöder vikten av 
att vidareutveckla programmet med 
fokus på både mammors copings-
trategier och barnets utveckling. 

III 

Merritt TA,
Pillers DA, 
Prows SL 
(2002)

USA Litteratur studie 136 
referenser 

Att granska tidig 
hemgång hos 
familjer med för 
tidigt födda barn  

Barnets specifika behov påverkar 
vårdtidens längd. Det som påverkar 
tidig hemgång är bl.a. tillgänglighet 
på  familjecentrerad vård, om resurser 
för utvärdering finns när det gäller 
hörsel, syn, nutrition, apné och 
hjärtlungproblem. Hemsjukvård 
beskrivs ge kortare vårdtid.  

V

Mew AM, 
Holditch-
Davis D, 
Belyea M, 
Miles MS, 
Fishel A 
(2003) 

USA Korrelations 
studie

Frågeformulär, 
under vårdtiden 
och vid 6 mån. 

39 mammor 
med barn 
födda i 
genomsnitt 
30:e
graviditets-
veckan  

Att identifiera 
depressiva symtom 
hos mammor med 
för tidigt födda barn 
och om dessa  
förändringar
förändrats  när 
barnet uppnått  6 
månaders ålder 

Under vårdtiden hade hälften av 
mammorna depressiva symtom. Vid 6 
mån. ålder hade förekomsten av 
depressiva symtom minskat (36%). 
Mammornas depressiva symtom hade 
under vårdtiden samband med 
disposition för depression eller inte. 
Vid 6 mån. ålder beskrevs detta 
samband inte finnas kvar. 

IV

Meyer E, 
Garcia C, 
Seifer R, 
Ramos A, 
Kilis E, Oh 
W
(1995) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

142 mammor 
med barn 
födda  
<37
graviditets-
vecka

Att identifiera om 
barnets/ mammans 
personlighet 
påverkar den 
psykologiska stress 
som mammorna 
upplever under 
barnets vårdtid  

Mödrarnas stress var relaterad till 
både barnets hälsotillstånd och den 
egna personligheten. 28% av 
mammorna hade psykologisk stress i 
jämförelse med 10% i en normal 
population. Mammornas vardag 
påverkas sålunda till viss del. 

IV

Miles MS, 
Holditch-
Davis D 
(1995) 

USA Explorativ 
studie

Frågeformulär 

27 mammor 
med 30 barn 
födda med en 
födelsevikt 
<1500 g 

Att studera om 
mammors 
upplevelser av 
barnets födelse och 
vårdtid påverkar 
deras uppfattning 
om föräldraskap när 
barnet är 3 år 

Resultatet visade att föräldrar utövade 
ett kompensatoriskt föräldraskap med 
överbeskydd av barnet. Föräldrarna 
var medvetna om vikten att stimulera 
barnets utveckling och att ge barnen 
en ökad uppmärksamhet. Detta hade 
samband med den bild mamman hade 
av barnet, upplevelser av både tiden 
före, under och efter förlossningen, 
minnen av vårdtiden, samt barnets 
hälsoproblem efter utskrivningen. 
Mammornas bild av barnet var både 
att barnet nu var normalt (som andra 
barn) och att det fötts för tidigt. 

IV

Miles MS, 
Carlson J, 
Funk S 
(1996) 

USA Deskriptiv 
studie

Intervjuer, 
en vecka och 
två veckor efter 
barnets födelse    

Intervju 1: 
98 mammor 
60 pappor 
Intervju 2  
51 mammor 
38 pappor 
till för tidigt 
födda barn 

Att identifiera 
mammors/pappors 
uppfattningar om 
det stöd de fått från 
familj, vårdpersonal 
och andra när barnet 
vårdas på neonatal 
intensivvårds avd. 

Resultatet visade att föräldrarna 
upplevde en hög nivå av socialt stöd 
De uppfattade att vårdpersonalen var 
mycket hjälpsam. Det framkommer att 
det är viktigt att sjuksköterskorna 
fortsätter att utveckla sin roll genom 
att identifiera specifika stödjande 
åtgärder till föräldrarna.

IV
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Miles MS, 
Holditch-
Davis D 
(1997) 

USA Litteratur studie 105 
referenser 

Att summera 
forskning från de 
två senaste 
decennierna om 
föräldraskap till för 
tidigt födda barn.  

Resultatet visar ett behov av ett 
flerårigt stöd till föräldrar med för 
tidigt födda barn. Speciell behövs 
mycket information om normal 
barnavård. Ett ytterligare behov, hos 
föräldrarna, är ”debriefing” av den 
traumatiska händelsen som barnets 
födelse i många fall utgjort.  

V

Miles MS, 
Holditch-
Davis D, 
Shepherd H 
(1998) 

USA Deskriptiv 
studie,
sekundär analys 

Intervjuer 

30 mammor 
med för tidigt 
födda barn 

Att beskriva 
mammors oro när 
barnet är tre år 

Resultatet visade tre olika tema som 
visade att mammorna hade fortsatta 
bekymmer beträffande barnets vård. 
Dessa var: att hantera barnets 
beteende, oro för barnets hälsa och 
utveckling samt mammornas vilja att 
skydda barnet. Av betydelse beskrevs 
även vara att personalen inom 
hälsovården är lyhörd i mötet med 
mammorna. Att låta mamman berätta 
sin ”story”, kan hjälpa henne att förstå 
barnets beteende och speciella behov. 

IV

Miles MS, 
Carlson J, 
Brunssen S 
(1999) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 
Intervjuer 
Litteratur studie 

108 föräldrar 
(72 mammor 
och 36 
pappor) 
36 referenser 

Att utveckla en 
modell som stöd för 
personalen i att 
stödja föräldrar till 
barn med medicinsk 
problem (för tidigt 
födda barn) ”The 
nurse-parent support 
tool”

Modellen- instrumentet- kan användas 
för kvalitetsutveckling av vården både 
inom pediatrisk och neonatal vård. 

IV

Miles MS, 
Holditch-
Davis D, 
Burchinal P, 
Nelson D 
(1999) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär, 
vid utskrivning, 
6, 12,16 
månaders ålder 

67 mammor 
med barn 
med  
medicinska 
problem 

Att beskriva vilka 
faktorer som 
påverkar 
mammornas vård av 
barn med 
medicinska problem

Mammorna hade upplevelser av stress 
och depression. Vid 6 mån. ålder 
fanns fortfarande en viss negativ 
stress. Vid 16 mån. ålder upplevde 
mammorna tillvaron mer positiv. De 
depressiva symtomen beskrevs vara 
relaterade till den negativa stress 
mammorna upplevde vilken i sin tur 
påverkades av mödrarnas 
personlighet, oro för barnets hälsa 
samt hur sjukhusmiljön upplevdes. 

IV

Miles MS 
(2003) 

USA Litterartur-
baserad artikel 

10 referenser Att diskutera en 
modell, utvecklad 
från egen och 
kollegors forskning, 
”The nurse-parent 
support tool” 

Modellen kan användas för att hjälpa 
personalen att stödja familjerna i 
vården och att utvärdera vårdens 
kvalitet. Vidare kunskap behövs för 
att förbättra personalens stöd med 
syfte att stärka familjernas egna 
resurser i barnets vård efter 
utskrivningen. 

V

Miles MS, 
Brunssen S 
(2003) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

81 mammor 
43 pappor 
med 81 barn 
som var 
sjukhus-
vårdade, 
varav 30% 
var födda i 
normal tid 
och 70% 
födda för 
tidigt 

 Att utvärdera en 
psykometrisk 
skattningsskala 
(Parental Stressor 
Scale: infant 
hospitalization) som 
berör föräldrars 
anpassningsprocess 
i föräldraskapet 

Instrumentet visade både en hög 
reliabilitet och validitet när det gäller 
att mäta föräldrars anpassning till 
föräldraskapet. 

IV
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Muller-Nix
C, Forcada-
Guex M, 
Pierre-
humbert B, 
Jaunin L, 
Borghini A, 
Ansermet F, 
(2004) 

Ch Deskriptiv 
studie

Video 
Frågeformulär 

Mammor till 
47 barn  
födda  <34 
graviditets-
vecka och 
25 fullgångna 
barn

Att beskriva 
mamma-barn 
interaktion när 
barnet var 6 och 18 
månader samt 
föräldrastress  i 
förhållande till 
perinatala 
riskfaktorer 

Mammorna till de för tidigt födda 
barnen med hög risksjukdom, 
kontrollerade och vakade över sitt 
barn vid 6 månaders ålder. 
Interaktionsmönstret hos det för tidigt 
födda barnet skilde sig från det 
fullgångna barnets vid 18 månaders 
ålder och hade samband med 
mammornas stress, men inte med 
perinatala riskfaktorer. 

IV

Nordström-
Erlandsson B 
(1996) 

Sve Deskriptiv 
studie

Video 
Inspelningar av 
samspelet mor-
barn när barnet 
var 2,6 och 18 
månader 

65 för tidigt 
födda barn  
27 barn födda 
i normal tid 
samt deras 
mammor 

Att beskriva om och 
hur mammorna 
påverkas 
psykologiskt av 
barnets födelse. 

Det var svårare för mammorna att 
interagera med sina för tidigt födda 
barn. Mammorna kände sig mindre 
säkra, kompetenta och nöjda i 
jämförelse med mammorna till barnen 
födda i normal tid. När barnet var 18 
månader fanns inga skillnader mellan 
grupperna. 

IV

Padden T, 
Glenn S 
(1997) 

UK Deskriptiv 
studie
fenomenologisk 
analys

Intervjuer, 
semi- 
strukturerade 

36 mammor 
med barn 
födda i 
genomsnitt 
31:a
graviditets-
veckan 

Att förklara
mammornas känslor 
och uppfattningar 
om sin relation till 
sitt barn, 
psykologisk
anpassning samt 
interaktionen med 
vårdpersonalen 

Resultatet visade att faktorer som 
hade betydelse för anpassningen var 
när mammorna såg barnet och höll det 
första gången samt en god relation till 
vårdpersonalen..  

IV

Pearl R, 
Donahue M 
(1995) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär, 
vid 4 års ålder 

Mammor 
med  
32 för tidigt 
födda barn  
41 barn födda 
i normal tid 

Att beskriva barnens 
utveckling och 
mammornas 
uppfattningar av och 
förväntningar på 
barnet.

Även om de för tidigt födda barnen 
utvecklades som förväntat för åldern 
skattades de lägre i perceptions-
förmågan, artikulation och visuell 
förmåga i jämförelse med 
kontrollgruppen. Mammorna skilde 
sig åt i vissa uppfattningar om och 
förväntningar på sina barn. Bl.a var 
mammorna i studiegruppen mer 
oroliga för framtida problem hos sina 
barn.

IV

Pearson J, 
Andersen K 
(2001) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

59 mammor  
45 pappor 
44 vård-
personal 
på neonatal- 
avd.

Att beskriva och 
utvärdera ett 
program om 
föräldrautbildning i 
syfte att främja ett 
positivt föräldraskap 

Utbildningen gav föräldrarna 
perspektiv på sin situation. De kände 
att de fick stöd och lärde sig viktiga 
kunskaper om barnets utveckling och 
beteenden. Personalen rapporterade att 
den kunskap föräldrarna fick 
påverkade deras interaktion med sitt 
barn.  

IV

Peebles-
Kleiger MJ 
(2000) 

USA Litteratur studie 126 
referenser 

Att beskriva den 
traumatiska stress, 
som föräldrar på en 
intensivvårdsavd. är 
utsatt för samt ge 
förslag på olika 
interventioner

Orsaker som påverkar föräldrarnas 
stress är den traumatiska händelsen 
som barnets födelse utgör, att kunna 
hantera situationen samt miljön på 
avdelningen. Exempel på kliniska 
interventioner som föreslås är att 
vårdpersonalen är lyhörda inför hur 
föräldrarna mår för att kunna ge det 
stöd föräldrarna behöver i den 
traumatiska situation de befinner sig i. 
Dessa interventioner beskrivs kunna 
stärka föräldrarnas motståndskrafter. 

V
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Persson B 
(1995) 

Sve Forsknings- 
baserad artikel 

15 referenser Att beskriva hur 
miljön på en 
neonatalavdelning
kan utvecklas 
optimalt 

Artikeln diskuterar en modell som har 
utvecklats från tidigare studier. En 
”mjuk” vård baseras på att personalen 
vårdar utifrån en bestämd filosofi, 
anpassa vården till barnets behov, se 
familjen som medarbetare, utveckla 
en anpassad miljö samt en vårdkedja 
som bygger på kommunikation mellan 
olika vårdformer.  

V

Pinelli J 
(2000) 

Kan Korrelations-  
studie
baserad på ”The 
Resiliency
Model of 
Family Stress, 
Adjustment and 
Adaptation”, 
på neonatalavd. 

Frågeformulär  

124 
föräldrapar    

Att beskriva 
relationen mellan 
familjens resurser, 
copingstrategier och 
anpassning till 
upplevd stress 

Tillvaratagande av egna resurserna var 
relaterade till en positiv anpassning 
och minskad stress. Detta var 
oberoende av om man var förälder för 
första gången eller inte. Mammorna 
använde fler copingstrategier än 
papporna. 

IV

Pohlman S 
(2005) 

USA Deskriptiv  
studie,
fenomenologisk 
analys

Intervjuer 

9 pappor med 
barn födda i 
graviditets-
vecka 25-32 

Att studera hur 
faderskapet 
utvecklas och vad 
som främjar 
respektive hindrar 
detta.

Att vara pappa till ett för tidigt fött 
barn innebar att befinna sig mellan de 
två världarna arbete och föräldraskap. 
Faderskapet innebar stress samt 
känslor av skuld. Det ideal som 
samhället hade ställt på faderskapet 
uppnåddes inte. Arbetet stärkte 
männens känslor av egenvärde och 
kompetens, vilket är viktigt att förstå 
för att uppnå en familjecentrerad vård.

IV

Preyde M, 
Ardal F 
(2003) 

Kan Deskriptiv 
studie

Självskattnings 
formulär 

32 mammor i 
studiegrupp 
28 mammor i 
kontrollgrupp
med barn 
födda  <30 
graviditets-
vecka

Att utvärdera 
effekten av en 
intervention med 
extra stöd till 
mammor med 
mycket för tidigt 
födda barn 

Mammorna i studiegruppen 
rapporterade, efter 4 veckor, mindre 
stress än mammorna i 
kontrollgruppen. Efter 16 veckor hade 
mammorna i studiegruppen mindre 
oro, färre depressioner och de beskrev 
en större tillfredsställelse med stödet 
än i kontrollgruppen 

III 

Pridham K, 
Limbo R, 
Schroeder M, 
Thoyre S, 
Van Riper M 
(1998) 

USA Deskriptiv 
studie

Fallstudie

2 mammor 
med LBW 
barn

Att beskriva och 
utvärdera en modell 
om delaktighet i 
vården hos mammor 
till LBW barn. 

Modellen beskrivs ge ett individuellt 
stöd för mammans specifika behov i 
vården av barnet.  

IV

Pridham K, 
Lin C-Y, 
Brown R 
(2001) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 
Video 
inspelning 

54 mammor 
med barn 
födda <32 
graviditets-
vecka
49 mammor 
med barn 
födda i 
normal tid 

Att testa hypoteser 
vid 1, 4, 8, 12 mån.:  
Positiv vård har 
samband med 
barnets tillväxt, 
mammans sätt att 
mata barnet, 
gensvaret från 
barnet, bättre stöd 
från familjen.   
Mindre positiv vård 
har samband med 
barnets lung-
sjukdom och 
depression hos 
mamman 

Alla förhållanden utom barnets 
lungsjukdom och mammans sätt att 
mata barnet var signifikant relaterade 
till utvärderingen av den givna vården, 
både positivt och negativt. Resultatet 
visade att den vård mamman gav till 
barnet påverkades av hur situationen 
var både för barnet, familjen samt 
även mamman. 

IV
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19

Prudhoe C, 
Peters D 
(1995) 

USA Explorativ 
studie

Intervjuer 
Frågeformulär 

12 familjer 
med 14 barn 
födda <37 
graviditets-
vecka
32 mor-
farföräldrar
(represen-
terade 10 av 
12 familjer) 

Att beskriva 
upplevelsen av ett 
för tidigt fött barns 
födelse utifrån 
föräldrars, mor-och 
farföräldrars 
perspektiv 

Emotionellt och informativt stöd var 
mest betydelsefullt för föräldrarna 
samt socialt stöd för att kunna hantera 
den stressfyllda situationen på avd. 
Mor- och farföräldrar gav mest ett 
emotionellt och fysiskt stöd (som att 
vara barnvakt), både på avdelningen 
och efter utskrivningen. Studien visar 
betydelsen av an familjecentrerad vård 
och bra stöd till föräldrarna.  

IV

Raeside L 
(1997) 

UK Explorativ 
studie

Intervjuer, 
baserade på 
Roy’s
adaptions-
modell 

12 mammor 
12 sjuk-
sköterskor på 
en neonatal 
avd.

Att studera 
mammors upp-
fattning av 
vårdmiljön på 
neonatalavd. och 
om den är relaterad 
till stress samt 
jämföra 
mammornas 
uppfattningar med 
sjuksköterskornas 

Mammorna upplevde mindre stress i 
jämförelse med sjuksköterskorna när 
det gällde vårdmiljön som ljus, ljud 
och den tekniska övervakningen och 
utrustningen till barnet. Undantag var 
mammorna med de minsta barnen 
som var mycket stresspåverkade. 
Mammorna blev mest stressade av 
den höga temperaturen medan  sjuk-
sköterskorna upplevde mest stress i 
samband med övervakningen av 
barnen via de monitorer som var 
kopplade till barnen.  

IV

Raines D 
(1996) 

USA Litteratur studie 33 referenser Att beskriva 
föräldrars 
uppfattning av 
vården på en 
neonatalavd. när det 
gäller delaktighet i 
beslut om barnets 
behandlingar.  

Det finns litet beskrivet om föräldrars 
deltagande i beslut när det gäller 
barnets behandlingar. Artikeln 
diskuterar etiska principer och 
värderingar utifrån barnets och 
föräldrarnas utsatta situation. Det är 
viktigt att låta föräldrar vara med i 
beslut när det gäller barnets vård. 

V

Raines D 
(1998) 

USA Explorativ 
studie

Intervjuer, 
semi-
strukturerade 

14 mammor 
med LBW 
barn

Att beskriva vad 
mammor anser vara 
viktigt i barnets 
vård på en 
neonatalavd.

Mammorna ansåg att följande fyra 
tema är viktiga för en bra vård:  
Mammorna ska kunna vara delaktiga i 
vården.  
En bra teknisk utrustning som har 
betydelse för barnets överlevnad. 
Ett bra bemötande.  
Vårdgivarnas egenskaper (teknisk 
kompetens, att vårdarna tycker om 
barn, kan kommunicera, har tålamod) 

IV

Redshaw 
ME, Harris A 
(1995) 

UK Explorativ 
studie

Frågeformulär 

420 mammor 
med för tidigt 
födda barn 

Att beskriva 
mammors 
uppfattningar av 
barnet, vården och 
vårdmiljön. 

Uppfattningen av barnet var beroende 
av barnets ålder, barnets hälsotillstånd 
(om barnet blev ventilerat), mammans 
egen hälsa och om hon tidigare vårdat 
ett för tidigt fött barn. Miljön beskrevs 
vara vänlig men också skrämmande, 
strikt och opersonlig.  Mammornas 
beskrivningar bekräftade att barnets 
födelse inneburit en krissituation.  

IV

Reid T 
(formerly 
Padden)
(2000) 

UK Deskriptiv 
studie

Intervjuer 

40 mammor 
med barn 
födda <34 
graviditets-
vecka

Att studera hur 
mammor påverkas 
av barnets för tidiga 
födelse.

Utvecklingen av mammaidentiteten 
försenades p g a barnets för tidiga 
födelse. Kvinnor med hög risk 
graviditeter var mer förberedda. Taktil 
kontakt med barnet främjade mam-
mornas positiva känslor för barnet. 
Alla mammor upplevde psykologisk 
stress delvis p.g.a konflikter mellan 
dem och personalen när det gällde 
ansvaret för barnets vård.  

IV
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Rieger ID, 
Henderson-
Smart DJ 
(1995) 

USA Kvasi 
experimentell 
studie

Frågeformulär 

60 mammor i 
studiegrupp 
58 mammor i 
kontrollgrupp 
med barn 
födda i 
genomsnitt 
33:e
graviditets-
veckan  

Att utvärdera ett 
vårdprogram som 
gav extra stöd till 
mammorna inför 
barnets
hemskrivning.  

Mammorna i studiegruppen, som fick 
mer stöd, blev utskrivna tidigare än 
kontrollgruppen. Rooming-in var inte 
nödvändigt, då de fick stöd i hemmet. 
Även antal besök hos familjeläkaren 
var mindre frekventa efter 
utskrivningen. Ingen skillnad fanns i 
stressupplevelse mellan grupperna.  
Mammorna i studiegruppen upplevde 
det lättare att vårda barnet. 

III 

Ritchie SK 
(2002) 

USA Forsknings- 
baserad artikel 

34 referenser Att beskriva det för 
tidigt födda barnets 
vård efter 
utskrivning från 
sjukhus

Sjuksköterskan inom primärvården 
har stor möjlighet att ge stöd till 
barnet och dess familj. För att kunna 
ge det krävs att sjuksköterskan har 
kunskap om de ev. komplikationer 
som kan uppstå hos barnet.  

V

Roman LA,
Lindsay JK, 
Boger RP, 
DeWys M, 
Beaumont 
EJ, Jones AS, 
Haas B 
(1995) 

USA Kvasi-
experimentell 
studie

Frågeformulär 
Utvärdering av 
intervention 
när barnet var 
1, 4 och 12 
månader 

21 mammor i 
studiegrupp 
21 mammor i 
kontrollgrupp
vid 1 och 4 
mån. ålder 

22 mammor i 
studiegrupp 
25 mammor i 
kontrollgrupp 
vid 12 mån. 
ålder

Att utvärdera ett 
interventions 
program med 
utvidgat stöd till 
mammor med för 
tidigt födda barn via 
andra föräldrar (som 
fått barn tidigare)  

Mammorna i studiegruppen hade 
mindre oro och en stärkt själv-
uppfattning när barnet var 4 månader. 
Överlag var det högre respons hos 
mammorna i studiegruppen.. 
Interventionen gav mest effekt på 
mammornas situation och mamma-
barn relationen. Studien visar på 
betydelsen av att få stöd av erfarna 
föräldrar.

III 

Scharer K & 
Brooks G 
(1994) 

USA Explorativ 
studie

Intervjuer 

10 mammor 
9 sjuk-
sköterskor på 
neonatalavd.

Att beskriva 
relationen mellan 
mammor och 
sjuksköterskor 
under barnets 
vårdtid samt studera 
hur relationen 
påverkade 
mammornas 
upplevelse av 
föräldraskap. 

Relationen mellan mamman och 
sjuksköterskan var av stor betydelse 
Olika mönster framkom här. Ett 
bestod av att sjuksköterskan vårdade 
barnet ensam, ett annat av att hon lät 
mamman delta i vården eller lät 
mamman ta eget ansvar för viss vård. 
När mamman var delaktig i vården 
och tog eget ansvar i barnets vård 
upplevdes föräldraskapet positivt. 
Sjuksköterskan hade en bestämd 
uppfattning om hur en idealisk 
mamma skulle vara. Mammorna blev 
påverkade av hur sjuksköterskorna 
vårdade barnet och försökte härma 
deras förhållningssätt.    

IV

Seideman 
RY, Watson 
M, Corff K, 
Odle P, 
Haase J, 
Bowerman J 
(1997) 

USA Deskriptiv 
komparativ 
studie

Frågeformulär 

31 föräldrar 
(19 mammor, 
12 pappor) 
med barn på 
neonatal
intensivvårds
avd.

20 föräldrar 
(15 mammor, 
5 pappor)  
med barn på  
pediatrisk 
intensivvårds 
avd.

Att identifiera och 
jämföra föräldrars 
uppfattningar av 
stress och coping 
upplevelser under 
barnets vårdtid. 

Föräldrarna på båda avdelningarna 
upplevde stress mest i samband med 
anpassningen till föräldrarollen. 
Föräldrarna på den pediatriska 
intensivvårdsavdelningen beskrev mer 
stöd i föräldrarollen och en problem- 
fokuserad copingstrategi. Föräldrarna 
på neonatal intensivvårdsavdelningen 
beskrev en emotionellt fokuserad 
copingstrategi.   

IV
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Shapiro C 
(1995) 

Kan Forsknings 
baserad artikel 

13 referenser Att beskriva vad 
som är viktigt för att 
tidig hemgång från 
neonatalavdelning
ska fungera bra.  

Noggrann planering och samarbete 
krävs för att föräldrar och barn ska 
kunna gå hem tidigare från avd. 
Tillgänglighet till en primärvårds-
sjuksköterska är nödvändigt. Ett stort 
behov påvisades av amningsstöd. 
Hälften av familjerna behövde hjälp i 
hemmet de första 8 veckorna. 
Projektet visade bl.a att hemmiljön 
hade en positiv påverkan på barnet. 

IV

Shields-Poe
D, Pinelli J  
(1997) 

Kan Deskriptiv 
korrelations-
studie

Frågeformulär 

212 föräldrar 
(41 mammor 
och 90 
pappor) 

Att identifiera 
faktorer som 
påverkar stress hos 
föräldrar till barn 
som vårdats på  
neonatalavd.

Skillnader framkom mellan mammors 
och pappors upplevelser. Mammorna 
upplevde mer stress som var relaterat 
till anknytningen till barnet och 
vårdmiljön. Det som orsakade mest 
stress för både mammor och pappor 
var barnets sjuklighetsgrad. Andra 
orsaker till stress var oro, en 
efterlängtad graviditet och när 
föräldrarna såg barnet första gången. 

IV

Singer L, 
Salvator A, 
Guo S, Collin 
M, Lilien L, 
Baley J 
(1999) 

USA En longitudinell 
prospektiv 
uppföljnings 
studie av en 
kohort 

Frågeformulär 

Mammor till: 
Hög-risk 
VLBW barn 
(n=122) 
Låg-risk
VLBW barn 
(n=84) 
Barn födda i 
normal tid 
(n=123)  

Att bestämma 
vilken grad och typ 
av stress som 
mammor upplever 
med barn som är 
födda för tidigt och 
med olika grad av 
sjuklighet.

Mammor med VLBW barn med hög 
risk för sjukdom upplevde mer stress. 
Vid två och tre års ålder fanns inga 
skillnader mellan mammor med låg-
risk VLBW barn och barn födda i 
normal tid med avseende på stress 
upplevelser. Vid tre års ålder hade 
mammorna med VLBW barn med hög 
risk för sjukdom fortfarande 
upplevelser av psykologisk stress.  

IV

Spear M, 
Leef K, Epps 
S, Locke R 
(2002) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 
(4 st) 

27 föräldrar  
(41 pappor, 
57 mammor) 

Att studera 
familjens stress, 
copingstrategier och 
uppfattningar av 
barnet i samband 
med vård av ett 
kritiskt sjukt nyfött 
barn

Familjer som upplevde hög stress 
hade andra copingstrategier än 
familjer med lägre stressupplevelser. 
Hög nivå av symtom på depression 
hos mammor beskrevs ha samband 
med mammornas copingstrategier, 
generell upplevelse av stress och 
uppfattningen av barnets hälsa. 
Stressnivåer och eventuell depression 
hos föräldrarna påverkar främst hur 
familjen hanterar sin situation och inte 
hur sjukt barnet är. 

IV

Spencer C, 
Edwards S 
(2001) 

UK Litteraturstudie 64 referenser Att utvärdera och 
sammanfatta 
forskning om hur 
föräldrar påverkas 
av miljön på 
neonatalavd.

Faktorer som påverkar föräldrarna är 
ljud, lukter, synintryck, temperatur 
och den stressfulla atmosfären 
inklusive den tekniska utrustningen. 
Detta beskrivs ha betydelse för 
föräldrarnas anknytning till barnet. 

V

Stenson B., 
McIntosh N. 
(1999) 

UK Forsknings 
baserad artikel 

27 referenser Att diskutera etiska 
hänsynstagande på 
en neonatal 
intensivvårdsavd.

Sjuka nyfödda barn är beroende av det 
partnerskap som uppstår mellan 
föräldrar och personalen (teamet) på 
avdelningen. Målet är att både 
föräldrar och personal är överens om 
att bästa beslut har fattats om barnets 
behandling. När konflikter uppstår 
upplever båda grupperna stress. 
Läkare är som regel inte tränade i att 
lösa etiska konflikter och har inte 
aktuella kunskaper i juridik. 

V
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Stjernqvist K 
(1996) 

Sve Deskriptiv 

Intervjuer 
när barnet var 1 
och 4 år 
Utvecklings-
och beteende 
bedömning  

Föräldrar 
med  
20 ELBW 
barn
(studiegrupp)

20 barn födda 
i normal tid 
(kontroll-
grupp) 

Att studera hur 
barnets för tidiga 
födelse påverkar 
familjen när barnet 
är ett och 4 år 

Under första året var barnen i 
studiegruppen svårmatade och oroliga 
vilket orsakade stressymtom hos 
föräldrarna. När barnet var 4 år 
förekom inga stress symtom hos 
föräldrarna. Barnen var fortfarande till 
viss del krävande bl.a. genom att vara 
hyperaktiva och okoncentrerade. 
Familjerna hade dock anpassat sig till 
sin situation. 

IV

Streiner D, 
Saigal S, 
Burrows E, 
Stoskopf B, 
Rosenbaum P 
(2001) 

Kan Deskriptiv 
jämförande 
studie

Frågeformulär 

169 föräldrar 
med ELBW 
barn
123 föräldrar  
med barn 
födda i 
normal tid 
99 
neonatologer 
99 neonatal 
sjuk-
sköterskor 

Att jämföra attityder 
hos läkare, 
sjuksköterskor och 
föräldrar när det 
gäller
livsuppehållande
behandling. Syftet 
var också att studera 
vem som anses ska 
vara involverad i 
beslutsfattandet. 

Läkarna var mer optimistiska än sjuk-
sköterskorna när det gällde 
bedömningar av möjligheten till 
överlevnad och risken för handikapp, 
även för barn med låg gestationsålder. 
De flesta föräldrarna ansåg att man 
skulle rädda barnet i så stor 
utsträckning som möjligt, oberoende 
av barnets tillstånd eller födelsevikt i 
jämförelse med 6% av personalen. 
Personalen ansåg att ekonomiska 
faktorer också skulle vägas in i 
besluten om livsuppehållande 
åtgärder. De flesta som svarade på 
enkäten ansåg att föräldrar och läkare 
tillsammans skall avgöra det slutliga 
beslutet och att detta inte skulle 
överlåtas till etisk kommitte.  

IV

Stutts A, 
Schloemann J 
(2002) 

USA Forsknings-  
baserad artikel 

28 referenser Att argumentera för 
livsuppehållande
behandling till för 
tidigt födda barn, 
tillgodose familjens 
behov av stöd 

Det är viktigt att när beslut tas om 
behandlingsåtgärder för det för tidigt 
födda barnet ta hänsyn till vad som är 
bäst för barnet. Föräldrar ska alltid 
vara delaktiga i detta beslut så långt 
detta är möjligt.  

V

Sullivan J 
(1999) 

UK Deskriptiv 
longitudinell 
studie

Frågeformulär 

27 pappor 
med barn 
födda <35 
graviditets-
vecka. 

Att beskriva 
faktorer som 
påverkar pappans 
anknytning till 
barnet.

Den fysiska kontakten med barnet var 
viktig för pappans anknytning till 
barnet.

IV

Swartz M, 
(2005) 

USA Forsknings-
baserad artikel  

20 referenser Att beskriva 10 
artiklar baserade på 
kvalitativ metod om 
föräldraskap till för 
tidigt födda barn 
samt presentera en 
ram som främjar 
sjuksköterskors 
möjligheter att 
utveckla vården  

Fem tema om föräldraskap till för 
tidigt födda barn framkom: anpassa 
sig till risker, skydda det sköra barnet 
och familjen, kompensera för det 
förgångna och planera för framtiden. 
Sjuksköterskorna ger expertvård som 
bör inkludera alla familjemedlemmar, 
etablera en kontinuerlig vård och vara 
språkrör för familjen i den politiska 
arenan.   

V

Sydnor-
Greenberg N, 
Dokken D 
(2000) 

USA Deskriptiv 
studie

Fallstudier

Tre familjer 
med barn 
som vårdas 
på en 
neonatalavd.

Att utifrån en 
teoretisk ram 
beskriva tre 
familjers 
upplevelser av 
barnens vård 

Berättelserna beskriver individuella 
copingstrategier för de olika 
familjerna. Personalen kan stödja 
familjerna genom:  
familjecentrerad vård, att hänsyn tas 
till familjernas kulturella bakgrund, att 
familjernas känslor av förlust och sorg 
beaktas samt deras individuella behov. 
Det är även viktigt att vårdarna 
reflekterar över sitt eget värderings-
system. 

IV
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Thompson R, 
Oehler J, 
Catlett A, 
Johndrow D 
(1993) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

Mättillfällen 
var vid barnets 
födelse, 3-6 
veckor efter 
födelsen och 
vid 6 mån. ålder  

90 mammor 
med VLBW 
barn

Att studera hur 
mammors 
anpassning till 
föräldraskap sker 
över tid, samt hur 
stress påverkar 
anpassnings-
processen   

Resultatet visade att förekomst av 
upplevd psykologisk stress hos 
mammorna varierade från 48% vid 
barnets födelse, 33% vid 3-6 veckor 
efter födelsen samt 41% vid 6 mån. 
Mammorna upplevde stress som var 
relaterad till det dagliga livet som 
dåligt familjestöd och konflikter inom 
familjen. 

IV

Tiedje LB 
(2003) 

USA Forsknings-
baserad artikel 

72 referenser Att studera hur det 
dagliga livet 
upplevs hos 
mammor som fått 
ett för tidigt fött 
barn

Litteraturen visar skillnader i hur 
kvinnor upplever det dagliga livet 
efter att ha fått ett för tidigt fött barn. 
Upplevelserna beskrivs som känslor 
av trauma och förlust av en normal 
graviditet och förlossning. Olika 
psykosociala och biologiska faktorer 
är av betydelse för mammornas 
upplevelser.  

V

Tommiska V, 
Östberg M, 
Fellman V 
(2002) 

Fin Deskriptiv 
komparativ 
studie

Frågeformulär 
vid 2 års ålder 

70 föräldrar 
med ELBW 
barn
75 föräldrar 
med barn 
födda i 
normal tid. 

Att jämföra 
föräldrastress hos 
familjer med ELBW 
barn med 
föräldrastress hos 
familjer med barn 
födda i normal tid 
samt att jämföra 
stressupplevelser 
mellan mammor och 
pappor 

Inga skillnader fanns i upplevelsen av 
föräldrastress mellan grupperna när 
barnen var två år. I jämförelse mellan 
mammor och pappor fanns vissa 
skillnader. Mammorna upplevde mer 
påfrestningar. De beskrev känslor av 
att inte vara kompetent i rollen som 
mamma och de upplevde sig inte 
hinna med övriga barn i familjen som 
de ville. Pappornas påfrestningar 
gällde framför allt känslor av att vara 
socialt isolerade.  

IV

VandenBerg 
K.
(2000) 

USA Forsknings- 
baserad artikel  

4 referenser Att analysera hur 
stödet till 
föräldrarna ska 
utformas och 
presentera 
guidelines för ett 
sådant stöd  

Personalens roll är att stödja 
föräldrarna på ett sådant sätt som 
främjar anknytningen till barnet.  
Guidelines: att informera kontinuerligt 
om barnets tillstånd, lära föräldrarna 
att tolka barnets beteende och relatera 
till barnets utvecklingsstadium samt  
bygga upp positiva känslor hos 
föräldrarna genom att ge beröm för 
både barnets och föräldrarnas 
framsteg i föräldraskapet. 

V

VandenBerg 
K
(2001) 

USA Debattartikel Ett föräldra- 
perspektiv 

Att beskriva egna 
erfarenheter av att 
ha haft ett barn på 
neonatalavd.

Av betydelse är att få vara delaktig i 
barnets vård och att få speciella 
kontaktsjuksköterskor som ansvarar 
för barnets vård. Av betydelse är att 
skapa en bra och tillitsfull relation 
mellan personal och föräldrar, så att 
föräldrarna kan växa i sin roll och få 
en relation till barnet. 

V

Van Riper M 
(2001) 

USA Deskriptiv  
korrelations-
studie

Frågeformulär 

55 mammor 
med barn 
födda i 
graviditets-
vecka 23-35. 

Att beskriva 
mammors 
erfarenheter av 
familjecentrerad 
vård samt studera 
samband mellan 
dessa erfarenheter 
och välbefinnandet i 
familjerna. 

Mammors erfarenheter av 
familjecentrerad vård var positiv. Den 
underlättade för mamman att söka 
hjälp. När mammorna beskrev 
skillnader mellan vad de hade 
förväntat av relationen till familjen 
och hur de uppfattade att den varit, var 
de mindre nöjda med vården.  

IV
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Ward FR 
(2005) 

USA Forsknings-
baserad 
artikel

28 referenser Att beskriva vad 
som finns studerat 
inom forskning om 
föräldrars och 
personals samarbete 
när det gäller etiskt 
beslutstagande om 
det för tidigt födda 
barnets vård och 
behandling 

Kommunikation mellan föräldrar och 
personal är helt nödvändig för att 
uppnå ett gemensamt beslutstagande 
om barnets vård etc. 
Kommunikationen ska ske vid rätt 
tidpunkt och föräldrarna ska känna att 
de litar på personalen 

V

Ward K 
(2001) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

52 föräldrar 
med barn 
som vårdas 
på neonatal 
intensivvårds 
avd.

Att beskriva 
upplevda behov hos 
föräldrarna

De tio mest viktiga behoven hos 
föräldrarna var identifierade. 
Bekräftelse och information från 
personalen var de två viktigaste 
behoven. Det förekom skillnader 
mellan mammors och pappors 
upplevelser. Papporna upplevde stöd, 
information och bekräftelse som 
mindre viktigt i jämförelse med 
mammorna. 

IV

Vasque E 
(1995) 

USA Explorativ 
studie

Intervjuer 

14 föräldrar 
med VLBW 
barn.  

Att beskriva hur 
föräldrar hanterar 
sina problem för att 
kunna vårda sitt 
barn hemma 

Tre stadier beskrevs under de första 5 
månaderna i hemmet. Vid hemkomst 
från sjukhuset försökte föräldrarna 
tillvarata sina egna resurser för att 
kunna vårda barnet. Det andra stadiet 
bestod av en anpassning i föräldra-
rollen. De upplevde att de började få 
en relation till barnet samtidigt som de 
övervakade barnet. Det tredje stadiet 
upplevde föräldrarna sig vara 
bekräftade av barnet. De kände att de 
hade tid att vara med barnet och känna 
glädje av relationen med barnet. 

IV

Weiss S, 
Chen J-L 
(2002) 

USA Deskriptiv 
studie

Frågeformulär 

Mammor 
med 125 
LBW barn 

Att beskriva hur 
barnets
hälsotillstånd
påverkar 
mammornas 
psykiska hälsa och 
funktion i deras 
familjer 

Barnets sjukdomsgrad och 
kontaktbarhet beskrevs påverka 
mammornas mentala hälsa de första 
veckorna efter barnets födelse. 
Familjen var också påverkad av 
barnets hälsotillstånd. 
Sammanhållning inom familjen 
påverkade även mammornas hälsa 
samt upplevelser av stress. 

IV

Wereszczak 
J, Miles MS, 
Holditch-
Davis D 
(1997) 

USA Deskriptiv 
studie

Intervjuer, 
semi-
strukturerade 
frågor vid 3 års 
ålder

44 mammor 
med 48 barn 
födda i 
graviditets-
vecka 24-34  

Att studera hur 
mammorna minns 
barnens tid på 
neonatalavd.

Starka minnen av stress beskrevs vara 
relaterade till känslor av stress för 
barnets sjuklighet och osäkerhet för 
barnets tillfrisknande, barnets 
beteende och mammornas känsla av 
främlingskap i föräldrarollen. Även 
problem som fanns före barnets 
födelsen t.ex. brist på stöd inom 
familjen påverkade mammorna. 

IV

Yogman M, 
Kindlon D, 
Earls F 
(1995) 

USA Deskriptiv 
longitudinell 
survey studie 

Intervjuer med 
mammor 

Pappor med 
985 barn 
födda  <37 
graviditets-
vecka

Att beskriva 
pappors 
engagemang för 
sina barn, speciellt 
lekens betydelse och 
barnens kognitiva 
utveckling när 
barnen är 3 år 

Papporna hade en betydelsefull roll 
som lekpartner till sina barn. De flesta 
papporna lekte med barnen varje dag 
när barnet var 12, 24 och 36 månader. 
Pappor som var yngre, hade en tonårs- 
partner och låg inkomst visade sig 
vara mindre engagerade för sina barn. 
Barnen med mer engagerade pappor 
visade sig ha en högre IQ kvot.  

IV
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25

Younger J, 
Kendell MJ, 
Pickler R 
(1997) 

USA Deskriptiv 
korrelations-
studie

Frågeformulär 

31 mammor 
med barn 
födda i 
graviditets-
vecka 26-36 

Att beskriva 
relationen mellan 
mammors 
upplevelser av 
stress, socialt stöd 
samt bemästring av 
sin situation 

Socialt stöd var positivt relaterat till 
att kunna bemästra sin situation och 
resulterade indirekt till lägre grad av 
depression.  

IV

Zabielski M 
(1994) 

USA Deskriptiv 
jämförande 
studie

Intervjuer 

21 mammor 
med för tidigt 
födda barn  
21 mammor 
med barn 
födda i 
normal tid. 

Att studera 
mammarollen när 
barnet fyllt ett år 
genom att jämföra 
hur identiteten som 
mamma beskrivs av 
mammor med för 
tidigt födda barn 
och mammor med 
barn födda i normal 
tid.

Resultatet visade att mammorna till de 
för tidigt födda barnen upplevde sig 
som mamma till barnet 10 veckor 
senare i jämförelse med mammorna i 
kontrollgruppen som upplevde en 
mammaidentitet två veckor efter 
förlossningen. Ju mer positiv 
mammakänsla mammorna hade för 
barnet ju tidigare upplevdes 
mammaidentiteten. Studien visar att 
processen för utvecklande av 
mammaidentiteten var lika inom båda 
grupper trots att upplevelsen av 
mammaidentiteten var fördröjd hos 
mammorna med för tidigt födda barn. 

IV

Örtenstrand 
A., Winbladh 
B.,
Nordström 
G., 
Waldenström 
U.
(2001) 

Sve Kvasi 
experimentell 
studie

Frågeformulär, 
två
mättillfällen: 
efter födelsen 
och efter ett år 

40 föräldrar i 
studiegrupp 
(3 par ej med 
ett år senare) 
35 föräldrar i 
kontrollgrupp 
(2 par ej med 
ett år senare) 
med för tidigt 
födda barn 

Att utvärdera 
effekten av tidig 
hemgång 
(studiegrupp) med 
avseende på 
föräldrars oro, deras 
upplevelser av 
barnets hälsa samt 
hur länge 
mammorna kom att 
amma sitt barn. 

Inga skillnader fanns mellan 
grupperna när det gällde oro, med 
undantag för mammorna i 
studiegruppen under vårdtiden. Inga 
skillnader fanns i upplevelserna av 
barnets hälsa hos mammorna. 
Papporna i studiegruppen upplevde 
barnet vara friskare jämfört med 
papporna i kontrollgruppen. Inga 
skillnader fanns beträffande 
amningens längd.  

III 

Klassificering av artiklarna efter design: 
I  Metaanalys av kontrollerade studier 
II Experimentell studie 
III Kvasi-experimentell studie, pre-post-test av enstaka grupper, matchade grupper 
IV Icke experimentell studie (t ex deskriptiva studier, kvalitataiva studier, komparativa studier, korrelationsstudier 
och fallstudier) 
V Expertkunskap (t ex review artiklar)  
Källa: God vård i livets slut- En kunskapsöversikt om vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen 2004c.


