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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år föds omkring 15 miljoner barn för tidigt och det kan medföra sjukdomar 
och komplikationer för det omogna barnet. Komplikationerna kan vara livshotande men med 

hjälp av intensivvård på en neonatalavdelning ökar chansen för överlevnad. Neonatalvården i 
Sverige fungerar väl med specialiserade sjuksköterskor och högteknologisk vård. Flera 

avdelningar arbetar med fokus på familjen vilket enligt anknytningsteorin är viktigt för både 
barnets och föräldrarnas välmående och hälsa. Involveringen av föräldrarna fungerar väl på 
flera avdelningar i Europa, men det finns brister. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

hur föräldrar upplever sitt prematurfödda barns vårdtid på en neonatalavdelning. Metod: En 
systematisk litteraturstudie med deskriptiv design utfördes. Resultat: Vårdtiden på en 

neonatalavdelning gav föräldrar både positiva och negativa upp levelser. God kommunikation 
och information var något som alla föräldrar betonade som viktigt. Negativa aspekter 
grundade sig ofta i miljön på avdelningen samt barnets sköra tillstånd. Störningsmoment på 

avdelningen, bristande utrymme och möjligheter att vara med barnet samt 
samarbetssvårigheter med sjuksköterskorna gjorde att föräldrar kände sig hämmade i att hitta 

sin roll som förälder. Andra upplevde trygghet och stöd i sjuksköterskorna och avdelningens 
rutiner. Vardagen rubbades då föräldrar blev separerade från sina hem, resten av familjen och 
ibland sitt arbete. Andra föräldrar tyckte att det var skönt att komma ifrån avdelningen och 

tänka på annat. Religion och kultur kunde både ha en positiv och negativ inverkan på 
upplevelsen av vårdtiden. Konklusion: Det är viktigt att inkludera föräldrarna under barnets 

vårdtid för att de ska känna tillhörighet och knyta an till sitt barn. Ansvaret ligger på både 
föräldrarna själva och sjuksköterskorna på avdelningen. Flera faktorer kan verka hämmande 
för föräldrarna vilket innebär att det finns behov av individuellt anpassat stöd.  

 
Nyckelord: föräldrar, neonatalavdelning, prematur, upplevelser. 
  



   

 

 
 

Abstract  
Background: Every year about 15 million children are born prematurly and it can lead to 
diseases and complications for the immature child. The complications can be life threatening, 

but with the help of intensive care at a neonatal unit the chance of survival increases. The 
neonatal care in Sweden is well functioning with specialized nurses and high-tech care. 

Several wards work with focus on the family wich according to attatchment theory is 
important for both the childs and the parents wellbeing and health. The involvement of 
parents works well in several wards in Europe, but there are limitations. Purpose: The aim of 

the study was to describe how parents experience their prematurely born childs hospitalization 
at a neonatal unit. Method: A systematic literature review with descriptive design was 

performed. Results: The hospitalization at a neonatal unit gave parents both positive and 
negative experiences. Good communication and information was something that all parents 
emphasized as important. Negative aspects were often based on the enviroment of the ward 

and the childs fragile state. Interference at the ward, lack of space and opportunity to be with 
the child and difficulties in cooperating with the nurses made the parents feel inhibitated in 

finding their role as a parent. Other experienced safety and support from the nurses and the 
routines of the ward. Everyday life was disrupted when the parents were separated from their 
homes, the rest of the family and sometimes their work. Other parents thought it were nice to 

get away from the ward and think about other things. Religion and culture could have both 
positive and negative influence on the experience of the hospitalization. Conclusion: It is 

important to include parents in the care of the child during the hospitalization, for them to feel 
belonging and to bond with their child. The responsibility lies with both the parents 
themselves and the nurses at the ward. Several factors can by various reasons inhibiting the 

parents wich means that there are needs of individually personalized support.   
  
Keywords: experiences, neonatal unit, parents, premature.  
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1. Bakgrund 

 

1.1. Det prematurfödda barnet  

Årligen föds omkring 15 miljoner barn i världen före fullgången graviditetsvecka 37, vilket 
räknas som för tidig födelse. Barn som föds före fullgången graviditetsvecka 32 räknas som 

mycket prematura, medan de som föds före fullgången graviditetsvecka 28 räknas som extremt 
prematura. Antalet för tidigt födda barn i världen ökar (World Health Organization [WHO], 
2014). I Sverige är antalet prematura födslar mer konstant, omkring fem procent av enkelbörder 

respektive 42 procent av flerbörder (Socialstyrelsen, 2014).  

Prematurfödda barn är omogna i sin utveckling vid födseln (Heerman, Wilson & 
Wilhelm, 2005). Att vara för tidigt född är inte en sjukdom men det kan medföra sjukdomar 

och komplikationer, ju tidigare födsel desto mer omogna organ har barnet. Svårigheter kan 
vara upprätthållande av kroppsvärme, näringsintag samt andningsfunktion. Det är vanligt med 
komplikationer framförallt för de extremt prematura barnen, exempel kan vara 

hjärnblödningar och infektioner (Socialstyrelsen, 2013).  

Under år 2013 dog omkring en miljon barn i världen till följd av komplikationer relaterade till 
den tidiga födseln, det är därmed den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem års ålder. I 

låginkomstländer dör många barn på grund av bristande vård, med rätt insatser hade tre 
fjärdedelar av dessa barn kunnat räddas (WHO, 2014). Barn som är födda extremt prematurt 
kräver alltid intensivvård och vårdtiderna kan bli långa, upp till några månader (Socialstyrelsen, 

2013). 
 

 
1.2. Neonatalvård i Sverige  

Neonatalvården i Sverige fungerar väl och allt fler barn överlever tack vare den vård som kan 

erbjudas. Ungefär vart tionde barn som föds i Sverige varje år behöver läggas in på sjukhusets 
neonatalavdelning, omkring 30 procent av dessa är för tidigt födda medan två procent är extremt 

för tidigt födda (Socialstyrelsen, 2013). 

En neonatalavdelning kräver personal med specialistkompetens inom neonatal intens ivvård på 
grund av den högteknologiska vård som ges. Under slutet av 1900-talet centraliserades vården 
av svårt sjuka samt extremt prematura barn till sjukhus med högspecialicerande neonatal 

intensivvård (Socialstyrelsen, 2013). En studie visar på att utvecklingen har medfört att 
många barn som tidigare inte överlevde nu har fått en chans till framgångsrik vård och 

överlevnad. Utmaningen blir att nya patientgrupper överlever, med okända förutsättningar för 
fortsatt utveckling och hälsa i framtiden (The EXPRESS group, 2010).   

1.2.1 Barn som vårdas på avdelningen 

Orsaker till inläggning kan vara prematur födsel, skador under fosterstadiet, störningar av 
andningsfunktionen, gulsot eller infektioner. På avdelningen finns möjligheter att bland annat 
övervaka barnets andning, cirkulation, temperatur och nutrition. Vissa barn kan exempelvis 

behöva andningsstöd i form av kontinuerlig övertrycksandning (CPAP) eller respirator 

(Socialstyrelsen, 2013).     
 

1.2.2. Förbättringsområden  

Förbättringsområden för den svenska neonatalvården finns, bland annat för säkrare 
transporter samt förebyggande av vårdrelaterade infektioner. Nyfödda barn, framförallt de 

extremt prematurfödda, är infektionskänsliga. Att avdelningen dessutom kräver mycket 
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personal med olika specialiteter gör risken för smittspridning ännu större. Under de senaste 

åren har flera avdelningar drabbats av multiresistenta bakterier, en av anledningarna som 
uppmärksammades var bland annat lokaler som inte anpassats i takt med utvecklingen av 

vården (Socialstyrelsen, 2011). 
 

1.3. Anknytningsteori enligt Bowlby 

John Bowlby föddes år 1907, han var en engelsk barnpsykiatriker och psykoanalytiker med 
intresse för människors anknytningsbehov. Under 1950-talet började han arbeta för WHO där 

han fick i uppdrag att studera hemlösa barns situation. Hans rapport blev erkänd 
internationellt och gav honom möjlighet att forska vidare, i samarbete med andra 
psykoanalytiker studerades barn i sjukhus- och barnhemsmiljö. Förr blev föräldrar 

uppmanade att inte besöka sitt barn, men resultatet av Bowlbys studie visade på att barn far 
illa av att bli separerade från sina föräldrar. I slutet av 1960-talet presenterade han sin 

anknytningsteori där han beskrev anknytningens betydelse för människans utveckling 
(Bowlby, 1969). 

  

Bowlby menade att barn behöver trygghet i form av närhet till en förälder, en trygg bas. 
Under det första levnadsåret är anknytningen viktig för att barnet ska våga utforska 

omvärlden, om barnet blir berövat sin trygghet kan den fortsatta utvecklingen påverkas 
negativt. Anknytning är ett medfött behov och även en förutsättning för överlevnad. 
Spädbarnet använder sig av signaler som exempelvis gråt och leenden för att påkalla 

uppmärksamhet, beteendet är huvudsakligen ett skydd och en överlevnadsinstinkt. 
Anknytningsbehovet är ett behov som kvarstår livet ut, exempelvis kan en mor som vårdar sitt 

spädbarn själv känna behov av omsorg (Bowlby, 2010). 
 
1.3.1. Anknytning på en neonatalavdelning 

I samband med förlossningen kan barnets och moderns hälsotillstånd leda till tidig separation 
vilket i sin tur kan medföra fördröjd anknytning. Anknytningen kan även påverkas av den 

högteknologiska utrustningen eller komplexa omvårdnad som barnet kräver. Hos ett 
prematurfött barn kan dessutom beteendemönstret skilja sig från det fullgånga barnet och 
barnet kan ha svårt att integrera med andra människor (Baloskurski, Cox & Hayes, 1999; 

Heerman et al, 2005). 
 

En studie har visat på att många neonatalavdelningar i Europa kan erbjuda fullständig 
medicinsk intensivvård till mycket prematura och sjuka barn, att arbeta med familjefokus var 
däremot inte vedertaget i alla länder. I norra Europa samt Storbritannien hade föräldrarna fria 

besökstider hela dygnet, möjlighet till sittplats eller säng i närheten av sitt barn samt enskilda 
rum var vanligt. Andra neonatalavdelningar i Europa hade en maxgräns på sex timmar per 

besök respektive en timma per dag och faktorer som styrde besökstiderna visade sig bland 
annat vara barnets tillstånd (Greisen et al., 2009). De senaste åren har svenska 
neonatalavdelningar fokuserat på en god miljö för barnet med lindring av stress genom lugn 

och ro, smärtlindring samt familjefokus. Även barn som vårdas med högteknologisk 
utrustning på en neonatal intensivvårdsavdelning har behov av sina föräldrar och insikten har 

medfört att flera avdelningar anpassats för att möjliggöra att föräldrarna bor tillsammans med 
sina barn (Socialstyrelsen, 2009).  
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1.4. Problemformulering  

Ett prematurfött barn kan behöva långvarig och avancerad intensivvård på en 
neonatalavdelning. En separation av föräldrar och barn blir därmed till viss del nödvändig 

vilket medför att föräldrarna inte alltid blir en självklar del i vården (Greisen et al., 2009). Hur 
föräldrar upplever sitt prematura barns vårdtid är av intresse för att kunna utveckla och 
förbättra neonatalvården.  

 
 

2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar upplever sitt prematurfödda barns vårdtid på 

en neonatalavdelning. 
 
 

3. Metod 
 

3.1. Design  

En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design utfördes för att sammanställa och 
kritiskt värdera befintlig forskning inom området (Polit & Beck, 2012).  

 
 
3.2. Datainsamling 

Den systematiska sökningen gjordes i databaserna Cinahl Plus with Full Text och Medline. 
En sökning gjordes även i databasen PsycINFO men där framkom inga relevanta artiklar som 

svarade på syftet, därför redovisas inte sökningen (Polit & Beck, 2012).  
 

 
3.3. Sökstrategi 

I Cinahl användes begränsningarna peer-reviewed, English language, publiceringar mellan 

2004-2014 samt exclude medline records. Sökningen i Medline begränsades med English 
language och publiceringar mellan 2004-2014. Alla artiklar publicerade i Medline är peer-

reviewed. Genom Svenska MeSH söktes ämnesord fram som sedan inkluderades i 
sökningarna, i Cinahl användes Cinahl Headings och i Medline användes MeSH-termer. 
Sökordet experience användes som fritext med trunkering för att vidga sökningen då 

motsvarande ämnesord inte gav tillfredsställande resultat. Ämnesordet parents utökades 
genom explode för att även inkludera artiklar som beskriver den enskilda förälderns 

upplevelser. Kombinationer gjordes med OR eller AND för bästa resultat (Polit & Beck, 
2012). Sökningarna presenteras i sökmatriser, se bilaga 1.  

 

3.4. Urval 

3.4.1. Urvalskriterier  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle svara på litteraturstudiens syfte samt att de var 
primärkällor. Review-artiklar, artiklar som endast hade kvantitativ metod samt de som bara 

beskrev sjuksköterskors upplevelser exkluderades.    

3.4.2. Urvalsprocess 

Studiens urvalsprocess bestod av tre steg. I urval ett lästes rubriker och de artiklar som 

överrensstämde med syftet valdes vidare till nästa steg. Urval två bestod i att läsa artiklarnas 
abstrakt och de som fortfarande stämde överrens med syftet lästes sedan i sin helhet i urval tre 
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(Polit & Beck, 2012). De artiklar som valdes ut i sista urvalet inkluderades sedan i studien, se 

bilaga 1.   
 

3.5. Värdering 

De inkluderade artiklarna kontrollerades med hjälp av granskningsmallar från Statens 
beredning för medicinsk utvärdering i avseende att bedöma relevans och kvalitet. Vid 

bedömning av relevans granskades artiklarnas studiepopulation samt undersökt intervention 
och alla utvalda artiklar bedömdes som relevanta. Artiklarnas kvalitet granskades utifrån 

syfte, urval, datainsamling, analys och resultat (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], 2014). Kvaliteten bedömdes som hög eller medelhög hos de inkluderade artiklarna. 
Granskningen redovisas i artikelmatriser, se bilaga 2.  

 
 

3.6. Forskningsetiska överväganden  

De utvalda artiklarna bör i enlighet med Helsingforsdeklarationens styrdokument ha granskats 
av en etisk kommitté. I styrdokumentet beskrivs vikten av att deltagarnas integritet och 

självbestämmande respekteras. Deltagarna ska få adekvat information och inte utsättas för 
skada eller hot, de ska även ha rätt att avsluta sitt deltagande i studien utan konsekvenser. 

Aktuell lagstiftning inom området ska följas (World Medical Association, 2015). 
Föreliggande litteraturstudie inkluderade mestadels etiskt granskade artiklar, i en artikel 
framkom däremot varken etiskt perspektiv eller godkännande. Värderingen gav den i övrigt 

ett medelhögt bevisvärde vilket gjorde att den ändå inkluderades.  
 

 

3.7. Analysmetod  

Analysen gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Artiklarna som valts ut i tredje urvalet lästes i sin helhet upprepade gånger 
av båda författarna, först enskilt och därefter tillsammans. Sedan diskuterades övergripande 

uppfattningar som framkommit om varje artikel. Som nästa steg identifierades 
meningsbärande enheter för att gruppera upplevelser som relaterar till samma centrala 
innebörd. Därefter kondenserades texten, för att göra den kortare men samtidigt bevara dess 

kärna. Koder skapades för respektive meningsenhet som sedan delades in kategorier och 
subkategorier. Huvudkategorierna blev ”föräldrars upplevelser över att be finna sig på en 

neonatalavdelning”, ”föräldrars upplevelser av att känna tillhörighet till barnet i samband med 
vårdtiden”, ”föräldrars upplevelser av information och stöd från sjuksköterskor” samt 
”föräldrars upplevelser av hur sjukhusvistelsen inverkade på vardagen”. 

4. Resultat 
Resultatet redovisas under de kategorier och subkategorier som tagits fram under analysen.  

 

 

4.1. Föräldrars upplevelser över att befinna sig på en neonatalavdelning 

4.1.1. Oväntad och omvälvande tid 

Föräldrar upplevde det som oväntat och omvälvande att få ett för tidigt fött barn med behov 

av vård på en neonatalavdelning. Att komma till avdelningen och se barnet var ett 
stressmoment till en början och de första dagarna präglades av osäkerhet samt rädsla 
gentemot det sköra barnet (Heidari, Hasanpour & Fooladi, 2012; Heinemann, Hellström-

Westas & Hedberg-Nyqvist, 2013; Mok & Leung-Foon, 2004). En mamma som tidigare 
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förlorat ett prematurfött barn beskrev depression och hjälplöshet över att återigen befinna sig 

på avdelningen, medan andra föräldrar med tidigare erfarenheter beskrev att deras enda 
lättnad var att de kände igen miljön och rutinerna (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2006; 

Ntswane-Lebang & Khoza, 2010). En pappa beskrev den oro och stress som han och hans fru 
kände första gången de skulle besöka sitt barn på avdelningen. Att se barnet upplevdes som 
skrämmande och gjorde pappan knäsvag, barnets tillvaro kändes skör vilket gjorde att pappan 

insåg allvaret i situationen och förberedde sig för det värsta tänkbara. Det uppkom en oro för 
barnets fysiska samt psykiska utveckling och det medförde att pappan knappt vågade röra sitt 

barn i händelse av att störa det eller ge det en infektion. En ständig oroskänsla beskrevs av 
flera föräldrar och känslor av hjälplöshet över att inte kunna göra något för sitt barn uppkom. 
Dessa känslor gjorde det svårt att känna sig som en förälder, exempelvis beskrev en pappa att 

han kände sig mer som en sjuksköterska eftersom barnet behövde personalen mer än sina 
föräldrar (Arockiasamy, Holsti & Albersheim, 2008; Heidari et al., 2012; Heinemann et al., 

2013; Hollywood & Hollywood, 2010).  
 
En pappa upplevde orättvisa över att ha fått ett sjukt barn och uttryckte att alla föräldrars 

önskan är att få ett friskt barn, han tyckte inte att det var själviskt utan bara mänskligt att 
känna så (Hollywood & Hollywood, 2010). En mamma beskrev liknande känslor då hon 

upplevde avundsjuka mot mammor till fullgånga spädbarn. Hennes enda önskan var att 
hennes barn skulle växa och bli större så att hon också kunde ta hand om det självständigt. 
Vårdtiden beskrevs som fysiskt och psykiskt utmattande på grund av overklighetskänslor, 

sorg och chock, mammorna beskrev däremot att de negativa känslorna byttes mot glädje och 
tillgivenhet allt eftersom barnets hälsa förbättrades (Heinemann et al., 2013; Ntswane-

Lebang & Khoza, 2010). 
 

4.1.2. Offentlig miljö 

Miljön på avdelningen upplevdes som främmande och full av okända människor, men ändå 
lugn och välkomnande. Då föräldrar befann sig på avdelningen kändes det dock viktigt att 

kunna skapa sig ett privat utrymme, speciellt de dagar då barnet var instabilt. Några 
uppskattade möjligheten att få spendera tid med sitt barn inne på eget rum dagtid då det 
gjorde att de kände sig som en familj (Heinemann et al., 2013). Andra skapade sig privata 

utrymmen genom att sitta i en bekväm stol intill sitt barn, med ett glas saft på bordet och en 
skärm omkring sig. En mamma berättade att hon krävde att få ett eget rum och hon uttryckte 

att de som frågade fick möjligheten till det (Flacking et al., 2006). En annan strategi som 
beskrevs var att tänka bort offentligheten och fantisera om att vara hemma för att lättare 
kunna känna sig som en mamma (Heerman et al., 2005). 

 
Alla föräldrar upplevde däremot inte att de fick något privat utrymme under vårdtiden på 

avdelningen. Mammor beskrev ett behov av att vara nära sitt barn både dagtid och nattetid, då 
det inte fanns någon möjlighet till det kände de sig avskärmade från barnet. De upplevde även 
att de inte fått en given plats intill sitt barn vilket medförde en känsla av att avdelningen 

endast var till för barnet och inte föräldrarna. Det kändes som att personalen var viktigare än 
föräldrarna vilket i sin tur hämmade föräldrarna i a tt ta sin naturliga roll (Flacking et al., 2006; 

Ntswane-Lebang & Khoza, 2010). Fler mammor uttryckte svårigheter i att känna sig som en 
familj under tiden på avdelningen, de hade aldrig haft en privat familjestund utan andra 
människor fanns alltid i närheten. En mamma beskrev att det var svårt att känna sig 

hemmastadd på avdelningen eftersom hon inte hade några rättigheter att be någon att lämna 
rummet eller hennes saker ifred, hela livet kändes exponerat under vårdtiden (Heerman et 

al., 2005; Heidari et al. 2012).  
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4.1.3. Störningsmoment på avdelningen 

Till en början upplevde föräldrar att avdelningen hamnade i fokus och barnet i bakgrunden för 
deras uppmärksamhet. Fokus låg på avdelningens medicinska utrustning och apparater samt 

sjuksköterskornas uppgifter, språk och kultur. Allt eftersom föräldrarna vande sig vid 
avdelningen hamnade barnet istället i fokus och avdelningen sågs då mest som en 
nödvändighet i strävan att nå målet att få hem sitt barn. Händelser på avdelningen eller 

förändringar i barnets medicinska tillstånd kunde göra att fokus varierade (Heerman et al., 
2005). Larm, mycket aktivitet eller människor som pratade högt var exempel på händelser 

som upplevdes stressande och störande. Vissa föräldrar lämnade avdelningen vid för mycket 
störningsmoment medan andra kände att det var extra viktigt att stanna hos barnet under dessa 
perioder. Flera föräldrar upplevde svårigheter att stanna på avdelningen under natten på grund 

av att det aldrig kändes som natt. Kvarvarande stark belysning, larmsignaler samt högljudd 
personal störde, larmsignalerna gick att vänja sig vid men det onödiga pratet från personalen 

upplevdes som oacceptabelt (Flacking et al., 2006; Heinemann et al., 2013). 
 
Föräldrar som var på en neonatalavdelning för första gången insåg allvaret i situationen när de 

såg den avancerade teknologin, apparaterna upplevdes som störande, överväldigande och 
hotande. Det var svårt att känna sig som en förälder när barnet exempelvis var intuberad, 

kopplad till tuber och slangar eller krävde syrgas. Att se barnet i en kuvös, omgiven av 
apparater, monitorer, larmsignaler och personal gav en känsla av att barnet vårdades på ”liv 
och död”. Den avancerade vården medförde en känsla av att vara i en overklig värld eller en 

resa in i framtiden (Heerman et al., 2005; Heinemann et al., 2013; Flacking et al., 2006).  
 

 
4.2. Föräldrars upplevelser av att känna tillhörighet till barnet i samband med 

vårdtiden 

 

4.2.1. Separation från barnet 

Flera mammor blev separerade från sitt barn direkt efter födseln då barnet togs till 
neonatalavdelningen medan mamman lades in på förlossningsavdelningen. Pappor som hade 
en distanserande roll under förlossningen såg det som tillfredställande att få följa med barnet 

till avdelningen direkt (Fegran et al., 2006). Vårdpersonalen hade uttryckt att processen gått 
smidigt men de drabbade mammorna höll inte med, de hade ju blivit separerade från sitt barn. 

Separationen medförde att de kände sig osäkra i sin modersroll samt hämmade i sin moderliga 
instinkt att få ta hand om sitt barn (Erlandsson & Fagerberg, 2004; Flacking et al., 2006; 
Ntswane-Lebang & Khoza, 2010). En mamma beskrev att separationen medförde att känslan 

av att bli mamma togs ifrån henne, hon fick ett barn men ändå inte. Att bli förälder medför 
vanligen en uppgift att hjälpa barnet att växa och må bra, men hennes prematura barn krävde 

sjukhusvård för att överleva och insikten gjorde att hon inte kände tillhörighet mellan dem. 
Det kändes jobbigt att barnet inte ens kunde överleva en timma utan vården. Under tiden som 
barnet vårdades i kuvös upplevde mamman att det var som att ha ett barn i en glasbox, som 

hon fick hälsa på ibland. En del mammor med barn i kuvös beskrev att de satt intill kuvösen 
så länge de orkade medan andra försökte distansera sig från barnet på grund av sina rädslor. 

Flera mammor uttryckte rädslor för att barnet kunde dö och försökte förbereda sig för det på 
olika sätt. En mamma som inte hade möjlighet att vara på avdelningen på grund av sin egen 
hälsa tog med sig en filt och virade om barnet, hon beskrev rädsla för barnets liv och för att 

knyta an till det men ville ändå inge trygghet (Flacking et al., 2006; Heinemann et al., 2013).  
 

Under vårdtiden upplevde vissa mammor sig själva som främlingar och besökare till barnet på 
avdelningen. En mamma uttryckte att det kändes som att barnet kunde tillhöra vem som helst, 
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hon blev tillsagd att det var hennes barn men hon kände ingen tillhörighet till det (Heerman et 

al., 2005). En annan mamma beskrev att hon förväntat sig att föda en dotter och när hon sedan 
fick se sin son för första gången på avdelningen trodde hon att det begåtts ett misstag, en 

förväxling. Hon kände tillhörighet först långt senare på grund av separationen (Flacking et al., 
2006).  
 

4.2.2. Anknytning och hud-mot-hudvård 

Föräldrar uttryckte ett stort behov av att vara nära barnet och den fysiska kontakten ansågs 

stärka anknytningen, trots detta upplevde föräldrar blandade känslor av att hålla i sitt barn. 
Flera mammor beskrev att de hade önskat en ömsesidig interaktion med barnet vilket omogna 
prematura barn är oförmögna till. En del vågade knappt röra barnet eller utöva hud-mot-

hudvård till en början på grund av att det såg litet och skört ut. Den fysiska närheten övergick 
dock sedan till att bli en betydelsefull del för relationen och anknytningen. Både föräldrar och 

barn mådde bättre, blev lugnare samt mer avslappnade och föräldrarna blev därmed stärkta i 
att kunna bidra till en positiv inverkan på barnets hälsa. Allt eftersom de känslomässiga 
banden blev starkare ökade motivationen att vilja vara på avdelningen och känslan av 

hjälplöshet reducerades (Fegran et al., 2006; Flacking et al., 2006; Heerman et al., 2005; 
Heinemann et al., 2013; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010). Föräldrar som fick möjlighet att 

stanna i ett familjerum på avdelningen kände att det underlättade och möjliggjorde att de 
kunde utöva hudkontakt oftare. Vissa föräldrar stannade hela nätterna medan andra var kvar 
till sent på kvällen intill kuvösen eller med barnet i famnen (Erlandsson & Fagerberg, 2004; 

Heinemann et al., 2013).  
 

När papporna fick hålla sitt barn för första gången kände de sig som föräldrar. Genom 
närheten kände de sig viktiga, fick bättre självförtroende och lättare att knyta an till barnet. En 
pappa beskrev att det var skönt att ta ut barnet ur kuvösen och minska avståndet mellan dem, 

relationen gick då från att vara opersonlig till att istället bli ett samspel (Arockiasamy et al., 
2008; Fegran et al., 2006). Mammor vars makar var närvarande under vårdtiden upplevde det 

som stödjande eftersom de kunde dela upplevelser och ansvar vid exempelvis hudkontakt med 
barnet (Flacking et al., 2006).    
 

Negativa aspekter på utövandet av hud-mot-hudvård och anknytningen framkom. Tung 
arbetsbelastning för vårdpersonalen inverkade negativt på utövandet för de föräldrar som 

behövde assistans att ta ur barnet ur kuvösen. Även avdelningens rutiner, oplanerade 
medicinska procedurer och brist på möjligheter att sova kvar hos barnet upplevdes som 
hindrande. Vissa föräldrar upplevde svårigheter att turas om på grund av brist på bekväm 

sittplats för föräldern som inte utövade hudkontakten. Det upplevdes även som obekvämt och 
distraherande att vårda hud-mot-hud i en miljö där andra familjer och personal ständigt rörde 

sig fritt. När föräldrarna inte lyckades att utöva hud-mot-hudvård kände de sig misslyckade 
och en lång anknytningsprocess påverkade känslan av att vara förälder (Erlandsson & 
Fagerberg, 2004; Flacking et al., 2006). 

 

4.2.3. Amning  

Att amma barnet under vårdtiden upplevdes som ett viktigt samspel där både mamma och 
barn måste vara aktiva, en mamma uttryckte att hon och barnet började prata samma språk när 
de fick något gemensamt att fokusera på. Amningen gjorde att mammorna kände sig 

betydelsefulla och påbörjades för de flesta så snart barnet var stabilt, det upplevdes som ett 
tecken på att barnet var tillräckligt stark för att klara av det och kändes som ett steg i rätt 

riktning. Det var positivt när sjuksköterskorna inte gjorde en stor affär av amningen utan 
uppmuntrade mamman i att låta det komma naturligt (Flacking et al., 2006; Heidari et al., 
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2012; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010). I och med att många upplevelser och känslor delades 

med pappan under den kritiska perioden upplevde vissa mammor att amningen gav dem lite 
utrymme från varandra. Andra tyckte att det var jobbigt att pappan plötsligt blev exkluderad 

eftersom de var vana att vara två som stöttade varandra. De upplevde att personalen tog det 
ifrån dem och att mammorna nu skulle samarbeta med personalen istället vilket medförde 
känslor av ensamhet och osäkerhet (Flacking et al., 2006).  

 
En mamma uttryckte sorg över att inte ha någon bröstmjölk eftersom amningen är en viktig 

del av moderskapet enligt hennes kultur. Hon trodde att amningen påverkades negativt av 
stressen över att befinna sig på neonatalavdelningen (Heidari et al., 2012). Andra mammor 
beskrev att de kände sig hämmade av avdelningens sjuksköterskor. En mamma beskrev hur 

hon satt och myste tillsammans med sitt barn under en filt när en sjuksköterska kom fram och 
uppmanade henne att amma oftare. Händelsen medförde en känsla av misslyckande och 

amningen blev mer ett krav än något njutningsfullt. Det kändes som att personalen inte litade 
på att hon försökt sitt yttersta med amningen och det gjorde att hon även upplevde besvikelse 
gentemot sin dotter över att det inte fungerade bättre. Fler mammor upplevde att personalen 

hade makt att bestämma när barnet skulle matas, på alla inkluderade avdelningar i studien 
skulle barnen matas var tredje timma genom amning eller sondmatning. Det fanns även en 

tidsbegränsning för hur länge amningsförsöken fick pågå, en mamma berättade att hon fick 
försöka i en kvart innan personalen avbröt. Dessutom skulle barnet vägas före och efter 
amning vilket uppfattades som besvärligt och onaturligt. Rutinerna gjorde att mammorna 

kände sig tvingade att följa dem istället för att se till barnets egentliga behov och den naturliga 
processen försvann. Ytterligare en negativ faktor var behöva amma offentligt på avdelningen 

och ibland inför föräldrar till fullgångna barn, det kändes svårt att bli iakttagen och bedömd i 
en sådan privat situation (Flacking et al., 2006).  
 

4.2.4. Barnets omvårdnad 

Till en början upplevde föräldrarna svårigheter i att utföra omvårdnaden av sitt prematura 

barn, det kändes som att sjuksköterskorna kunde ge mer adekvat vård och därför lämnades 
ansvaret ofta över till dem. Vissa föräldrar upplevde att de därmed förlorade kontrollen 
eftersom de inte var kapabla att självständigt ta hand om sitt barn (Arockiasamy et al., 2008; 

Fegran et al., 2006; Heerman et al., 2005). Under vårdtiden växlade föräldrarna mellan att 
passivt observera och vara aktivt deltagande i omvårdnaden, allt eftersom de vågade ta över 

ansvaret för barnets basala behov kände de sig mer som föräldrar och fick en känsla av 
kontroll. Att ta sig från passiv till aktiv kunde ta olika lång tid för föräldrarna och påverkades 
bland annat av sjuksköterskornas inställning eller hur mycket tid föräldrarna spenderade med 

barnet. Vissa föräldrar väntade på att bli inbjudna till att delta men upplevde att 
sjuksköterskorna tog över helt alternativt nekade till deltagande. En del föräldrar tog lång tid 

på sig att bli bekväma med omvårdnaden medan andra behöll sin passiva roll tills de kom hem 
(Erlandsson & Fagerberg, 2004; Heerman et al, 2005; Heinemann et al., 2013; Mok & Leung-
Foon, 2004).  

 
En förälder upplevde direkt att hon var den självklara mamman och ville vara delaktig från 

start. Hon började tidigt byta blöjor, mata samt vårda sitt barn hud-mot-hud. Vissa 
sjuksköterskor försökte ge henne direktiv om hur omvårdnaden skulle utföras men mamman 
upplevde ändå att hon hade bäst koll eftersom hon alltid var nära barnet (Heerman et 

al., 2005). Andra föräldrar valde att till en början observera hur sjuksköterskorna utförde 
omvårdnaden, för att efterhand själva våga ta mer ansvar. Allt eftersom spädbarnens tillstånd 

förbättrades fick föräldrarna möjlighet att ta större del av omvårdnaden och personalen gjorde 
sig själva överflödiga. Personalen visade tålamod om föräldrarna inte var redo att lära sig 
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vissa procedurer och lät föräldrarna ta över i sin egen takt. En mamma beskrev det som en 

milstolpe när hon för första gången vågade lägga tillbaka barnet in i kuvösen medan en annan 
mamma uppskattade att åtminstone få sköta sondsprutan under barnets kritiska period. Att 

exempelvis lära sig att mata, bada och mäta barnets temperatur uppskattades, ju mer 
föräldrarna kunde göra för sitt barn desto bättre mådde de. När föräldrarna lärt sig att tolka 
barnets signaler vågade de ta egna beslut samt komma med önskemål angående barnets 

omvårdnad, de vågade agera mer självständigt eftersom de nu visste barnets bästa. Det 
upplevdes som positivt att vara involverad i omvårdnaden och därmed inta en viktig roll i sitt 

barns liv under vårdtiden. Motivationen att vilja vara närvarande ökade, föräldrarna fick 
lättare att hantera vardagen och deras känsla av att vara förälder stärktes (Erlandsson & 
Fagerberg, 2004; Flacking et al., 2006; Heerman et al., 2005; Heinemann et al., 2013; 

Mok & Leung-Foon, 2004). 
 

 

4.3.  Föräldrars upplevelser av information och stöd från sjuksköterskor  

 

4.3.1. Positiva upplevelser 

God kommunikation och relation med sjuksköterskorna upplevdes som viktigt under barnets 

vårdtid på avdelningen. Sjuksköterskorna upplevdes av många som empatiska, kompetenta, 
stödjande, uppmuntrande samt att de var bra på att ge information. Personalen var bra på att ta 
sig tid att prata samt svara på frågor och visade aldrig tecken på att vara för upptagna. 

Föräldrar upplevde även att sjuksköterskorna tog initiativ till en relation som i vissa fall 
utvecklades till en tillitsfull vänskapsrelation. Miljön på avdelningen upplevdes som 

avslappnad och familjär, sjuksköterskorna ersatte ibland vänner och familj eftersom de 
förstod föräldrarnas situation bäst. Föräldrar uppskattade stöd från personalen samt att de 
lyssnade, tröstade och såg deras behov. De blev ett team där personalen kunde vägleda 

föräldrarna i att utvecklas och bli självständiga. Handledning, återkoppling och bekräftelse 
medförde att föräldrarna blev aktiva och vågade vara mer delaktiga under vårdtiden 

(Arockiasamy et al., 2008; Erlandsson & Fagerberg, 2004; Fegran et al., 2006; Flacking et al., 
2006; Heinemann et al., 2013; Hollywood & Hollywood, 2010; Mok & Leung-Foon, 2004; 
Ntswane-Lebang & Khoza, 2010).  

 
Att få adekvat information gav en känsla av kontroll och minskade därmed eventuella rädslor 

hos föräldrarna. Informationen skulle ges i lagom mängd på lämpligt tillfälle, vara ärlig och 
okomplicerad med fokus på föräldrarnas behov. Att bli informerad om förändringar och 
förbättringar i barnets tillstånd hjälpte föräldrarna att förstå vad som gjordes för deras barn 

samt vad som förväntades av dem som föräldrar. Det var viktigt att sjuksköterskorna ingav 
hopp men utan falska förhoppningar. En mamma beskrev att hon grät varje gång hon fick 

negativa besked, men att det var bättre att få veta sanningen för att lättare kunna acceptera och 
planera inför framtiden. En pappa upplevde att han först efter att ha pratat med en 
sjuksköterska insåg allvaret i situationen och att hans barn hade en lång kamp framför sig 

(Arockiasamy et al., 2008; Fegran et al., 2006; Heinemann et al., 2013; Hollywood & 
Hollywood, 2010; Mok & Leung-Foon, 2004; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010). 

 

4.3.2. Negativa upplevelser 

Negativa aspekter kring sjuksköterskans stöd och information under vårdtiden uppkom i flera 

studier. Under de första dagarna på avdelningen kunde det vara svårt att ta in och förstå 
information, det var därför viktigt att den upprepades, var konsekvent och tydlig. För många 

var det viktigt att hela tiden uppdateras med adekvat information om barnets tillstånd, vilket 
var bristfälligt vid ett flertal tillfällen. Några pappor beskrev dock att de hellre ville ha 
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begränsad information på grund av deras rädsla och upplevde ibland att de fick för mycket 

information vilket kändes överväldigande. Viss information gavs på fackspråk och var 
därmed svår att förstå, sjuksköterskornas uppgift blev då att förtydliga och förklara 

innebörden av de medicinska termerna. Det var viktigt att personalen var tillräckligt 
kompetenta för att klara av uppgiften. Föräldrarna upplevde att kommunikationen minskade 
när arbetsbelastningen blev hög och vissa vågade då inte ställa frågor till sjuksköterskorna 

(Arockiasamy et al., 2008; Erlandsson & Fagerberg, 2004; Fegran et al., 2006; Heinemann et 
al., 2013; Heinemann et al., 2013; Hollywood & Hollywood, 2010; Mok & Leung-Foon, 

2004; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010). En del pappor upplevde det som negativt att de alltid 
missade läkarronder som gavs på dagtid samt att det var jobbigt att endast få 
andrahandsinformation given av barnets mamma. Det upplevdes även att sjuksköterskorna 

gjorde skillnad på mammor och pappor under vistelsen på avdelningen, att de i första hand 
vände sig till mammorna gällande frågor och information. Mammorna sågs som de pr imära 

vårdgivarna vilket gjorde att papporna inte blev lika involverade (Arockiasamy et al., 2008; 
Hollywood & Hollywood, 2010).  
 

Att samarbeta med sjuksköterskorna upplevdes stundvis som svårt, upplevelser av att 
sjuksköterskorna gav olika direktiv och information uppkom. Det var förvirrande att ena 

stunden bli uppmuntrad till olika procedurer, för att andra stunden b li nekad eller 
tillrättavisad. Sjuksköterskorna accepterade inte alltid att samarbeta med föräldrarna, viss 
personal uppvisade att de föredrog att arbeta ostört utan deras närvaro. Mammor beskrev att 

de kände sig utanför när beslut skulle fattas, exempelvis gällande ändringar av 
läkemedelsordinationer. En del upplevde dock att det blev bättre med tiden och att det var upp 

till föräldrarna själva att berätta hur de ville ha det. Andra beskrev egna samarbetssvårigheter 
eftersom de inte tyckte att personalen förstod deras behov. Föräldrar kände sig generade och 
motvilliga att kritisera personalen trots upplevt missnöje (Erlandsson & Fagerberg, 2004; 

Flacking et al., 2006; Heerman et al., 2005; Heinemann et al., 2013; Hollywood & 
Hollywood, 2010; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010, Mok & Leung-Foon, 2004). 

 
Mammor beskrev att de kände sig underlägsna och respektlöst behandlade av 
sjuksköterskorna samt att personalen ibland tog över omvårdnaden av barnet för att få sin 

arbetsdag att gå. En förälder beskrev att det var lika bra att inte lägga sig i sjuksköterskornas 
arbete eftersom deras uppgift var att ta hand om barnen på bästa sätt. Det kändes som att 

barnet tillhörde sjuksköterskorna och att föräldrarna fick anpassa sig efter dem. En mamma 
beskrev att hon inväntade sjuksköterskornas tillstånd för att ta hand om sitt barn samt att hon 
var slutkörd över att visa personalen att hon var en bra mamma (Erlandsson & Fagerberg, 

2004; Flacking et al., 2006; Heerman, et al., 2005). Det beskrevs att det inte gick att lita på 
alla sjuksköterskor, mycket hängde på vilken sjuksköterska som arbetade eftersom vissa 

betedde sig på ett sätt med föräldrarna närvarande men var mer oförsiktiga då de inte var där. 
En mamma beskrev att hon inte ville lämna sitt barn med sjuksköterskor hon inte träffat 
tidigare, utan stannade kvar och övervakade barnet. En annan mamma kände sig manad att 

lämna sitt barn på avdelningen på grund av personalens dåliga bemötande (Flacking et al., 
2006; Heerman et al., 2005; Heinemann et al., 2013). Den höga personalomsättningen 

försvårade situationen då det var svårt att veta vem som var ansvarig för familjen, det hade 
underlättat att få tillgång till en enskild ansvarig sjuksköterska (Erlandsson & Fagerberg, 
2004; Arockiasamy et al., 2008).  Det fanns även en förfrågan om resurser för att ta hand om 

mammorna i deras traumatiska upplevelse, de hade önskat att personalen på avdelningen även 
tagit hand om dem. Det var svårt att uttrycka smärtsamma känslor som rädsla, besvikelse, 

ilska eller skam inför sjuksköterskorna (Flacking et al., 2006).  
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4.4. Föräldrars upplevelser av hur sjukhusvistelsen inverkade på vardagen 

 

4.4.1. Splittrad familj 

Att ha ett spädbarn på sjukhus påverkade hela familjen och i flera studier beskrev deltagarna 
svårigheter att finna struktur i vardagen då en stor del av tiden gick åt till att vara hos barnet 
på sjukhuset. De upplevde förlust av kontroll över sina liv på grund av separation från 

hemmet och vanliga rutiner. Mammor beskrev familjen som splittrad eftersom de tvingades 
vara ifrån pappan och sina andra barn, de kände sig kluvna och som att de alltid var på fel 

plats (Heidari et al., 2012; Heinemann et al., 2013). Föräldrar som inte hade möjlighet att 
stanna med sitt barn på sjukhuset över natten upplevde det som negativt, de ville helst vara 
där dygnet runt och hade önskat erbjudande om det. Det beskrevs som fruktansvärt svårt att 

vara hemma under natten, en känsla som dessutom blev jobbigare med tiden. Föräldrar kände 
sig separerade från sitt barn och utvecklade skuldkänslor över att ha övergett det. De föräldrar 

som fick möjlighet att stanna på ett patienthotell uppgav olika känslor, oro över att lämna 
barnet men även att det var positivt att komma ifrån avdelningen och rensa tankarna. Flera 
mammor beskrev att de längtade efter att få hem sitt barn, medan andra beskrev rädsla 

gentemot utskrivningen och över att bli ensamma med barnet (Erlandsson & Fagerberg, 2004; 
Heinemann et al., 2013; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010).  

 
Vissa pappor upplevde det som jobbigt att behöva återvända till sitt arbete istället för att 
närvara på avdelningen, de hade endast möjlighet att medverka korta stunder på kvällen och 

arbetet blev därmed ett stressmoment. Andra pappor beskrev det som befriande att få återgå 
till sitt arbete där de kände sig sysselsatta, fick tid att tänka på annat och slapp grubbla. De 

upplevde att de ändå inte kunde göra något för sitt barn under vårdtiden (Arockiasamy et 
al., 2008; Hollywood & Hollywood, 2010). En mamma uttryckte ett stort behov av sin make 
då han antingen behövde vara på avdelningen hos barnet eller skjutsa henne dit. Ibland fick de 

andra barnen bo hos släktingar eller vänner för att mamman och pappan skulle kunna närvara 
på avdelningen tillsammans. Vissa pappor hade dock svårt att närvara på avdelningen 

eftersom de fick dubbla sina vardagssysslor i hemmet för att täcka upp för mammorna och det 
beskrevs känslor av ensamhet och separation från pappan när han inte kunde närvara 
(Flacking et al., 2006; Heidari et al., 2012; Mok & Leung-Foon, 2004).          

 

4.4.2. Ekonomi 

En oro som beskrevs i vissa familjer var förlusten av inkomst och minskad arbetstid relaterat 
till barnets vistelse på sjukhuset. Eftersom papporna fick utökat ansvar för både hem och 
arbete resulterade det i mindre tid för arbete och därmed reducerad inkomst. Egenföretagare 

upplevde dessutom problem i att lämna sina arbeten eftersom det inte fanns någon som kunde 
ta deras plats (Heidari et al., 2012). Ekonomin hindrade en mamma från att åka till sjukhuset 

varje dag, familjen hade knappt råd med hyran och pappan blev därför arg när hon bad om 
transportpengar. En annan familj valde att prioritera besöken hos barnet på sjukhuset trots den 
låga inkomsten (Ntswane-Lebang & Khoza, 2010). Vissa pappor fick möjlighet att medverka 

lika mycket som mammorna på sjukhuset tack vare ekonomisk ersättning i form av tillfällig 
föräldrapenning från landets försäkringskassa (Flacking et al., 2006).  

 

4.4.3. Religion och kultur 

Flera familjer upplevde att deras tro på Gud var stärkande under vårdtiden. En förälder 

uttryckte att Gud inte hade satt barnet till världen endast för att ta det ifrån dem och det ingav 
tilltro att tänka så. Pappor upplevde att deras brist på kontroll under vårdtiden berodde på att 

ödet låg i Guds händer och att de därför inte behövde oroa sig. En mamma beskrev känslor av 
maktlöshet och att det enda hon kunde göra när hon befann sig på avdelningen var att be till 
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Gud och förlita sig på vårdpersonalen (Arockiasamy et al., 2008; Heerman et al., 2005; 

Hollywood & Hollywood, 2010). 
 

Föräldrarna i en studie från Iran beskrev att deras kultur går ut på att hedra det perfekta och 
hitta anledningar att förkasta det som inte är perfekt. Att föda ett prematurfött barn som var i 
behov av vård på en neonatalavdelning gav mamman en stämpel eftersom hon hade fött ett 

”onormalt” barn. Att inte födas perfekt ses som en förbannelse eller bestraffning enligt 
kulturen, därför var skam- och skuldkänslor dominerande hos dessa föräldrar. De upplevde 

rädsla över att komma hem från sjukhuset och möta släkt och vänner (Heidari et al., 2012).  
 
 

4.5. Resultatsyntes 

Föräldrar till prematurfödda barn beskrev både positiva och negativa upplevelser under 

vårdtiden på en neonatalavdelning. Kommunikation och information var något som 
föräldrarna betonade som viktigt. Barnets sköra tillstånd, miljön på avdelningen, 
störningsmoment samt bristande utrymme påverkade föräldrarnas upplevelser negativt. 

Samarbetssvårigheter med sjuksköterskorna gjorde att föräldrarna kände sig hämmade i att ta 
sin naturliga roll som förälder, andra upplevde att de fick stöd från sjuksköterskorna och 

avdelningens rutiner under vårdtiden. Vardagen påverkades då föräldrar blev separerade från 
resten av familjen, sina hem och arbeten. Religion och kultur hade både en positiv och negativ 
inverkan på upplevelsen av att ha ett barn på en neonatalavdelning.   

 
 

5. Diskussion 
 

5.1. Metoddiskussion 

Polit och Beck (2012) beskriver ett flödesschema som legat till grund för denna systematiska 
litteraturstudie. Eftersom syftet är relaterat till omvårdnad valdes databaser som publicerar 

omvårdnadsforskning, en systematisk sökning gjordes i respektive databas enligt deras 
anvisningar. För att sökningen skulle bli systematisk gjordes även en sökning i databasen 

PsycINFO som dock inte gav tillfredsställande resultat. Då det inte fanns något lämpligt 
ämnesord för ”upplevelser” i Cinahl gjordes en fritextsökning på ordet ”Experience*”, 
trunkeringen medför att olika former av ordet inkluderas (Polit & Beck, 2012). För att göra 

sökningen så systematisk som möjligt användes sedan Medlines MeSH-term ”Life Change 
Events” i kombination med ”Experience*”. För att inte missa relevanta artiklar användes 

ämnesorden ”Infant, Premature” och ”Infant, Newborn” i kombination. För att undvika 
dubbletter i databaserna användes begränsningen Exclude medline records. I syfte att få ett 
fylligt resultat valdes tidsbegränsningen till de senaste 10 åren. Begränsningen kan ses som en 

svaghet då neonatalvården utvecklas med tiden, dock behöver inte föräldrars upplevelser av 
vårdtiden ändras vilket styrks av att anknytningsteorin fortfarande är bestående (Bowlby, 

1969).  
 
Till resultatet inkluderades endast primärkällor vilket är en styrka, som primärkälla räknas de 

artiklar som är skrivna av forskarna som utfört studien (Polit & Beck, 2012). De utvalda 
studierna var utförda i olika delar av världen vilket ger en bra internationell spridning. 

Upplevelser beskrivna av både mammor och pappor medför även ett genusperspektiv, att 
inkludera varierad data ökar trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2004). Nio 
artiklar hade kvalitativ metod medan en hade blandad kvalitativ och kvantitativ. Författarna 

upplever att artiklarnas kvalitativa resultat lämpade sig för att svara på litteraturstudiens syfte, 
vilket styrks av Kristensson (2014). I en artikel beskrevs inga etiska resonemang vilket kan 
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ses som en svaghet. Då artikeln är granskad av ämnesexperter (peer-reviewed) samt 

publicerad i tidsskriften ”Pediatric Nursing” som belyser vikten av etik inkluderades den 
ändå. För att undvika tolkning av texten under bearbetning lästes den av båda författarna 

enskilt och sedan tillsammans, det ses som en styrka enligt Polit och Beck (2012). En 
gemensam innehållsanalys gjordes och meningsbärande enheter identifierades. Värdering av 
artiklarnas relevans och kvalitet gjordes utifrån granskningsmallar (SBU, 2014). 

 
 

5.2. Resultatdiskussion  

För en familj innebär graviditeten förväntningar och förhoppningar om framtid en. Vid en 
normal graviditet får föräldrarna ett beräknat förlossningsdatum att förhålla sig till, att få ett 

prematurfött barn är därför ofta oväntat och något som föräldrarna inte hunnit förbereda sig 
inför varken praktiskt eller mentalt. Det styrks av studier där föräldrarna beskriver att de hade 

förväntat sig samt önskat ett friskt barn (Hollywood & Hollywood, 2010; Ntswane-
Lebang & Khoza, 2010). Det är omvälvande att inte få ta med sitt nyfödda barn hem utan 
istället tvingas stanna kvar på sjukhusets neonatalavdelning på obestämd tid. Relevant 

information och god kommunikation är något som hjälper föräldrarna att känna sig trygga och 
bekväma under vårdtiden. Rädslor för det okända i situationen minskar och det blir enklare 

för föräldrarna att fokusera på sin föräldraroll samt knyta an till sitt barn. I samtliga studier 
belyser föräldrarna vikten av information och kommunikation (Arockiasamy et al., 2008; 
Erlandsson & Fagerberg, 2004; Fegran et al., 2006; Flacking et al., 2006; Heerman et 

al., 2005; Heinemann et al., 2013; Heidari et al., 2012; Hollywood & Hollywood, 2010; 
Ntswane-Lebang & Khoza, 2010; Mok & Leung-Foon, 2004).   

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar beskrivs att barnsjuksköterskan ska ha kunskap om anknytningsprocessen. En 
barnsjuksköterska ska även verka för att ett bra samspel mellan barn och närstående etableras 

(Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Föräldrar 
som befinner sig på en neonatalavdelning har olika behov av information, stöd och 

vägledning under vårdtiden, därför bör sjuksköterskan lära känna varje enskild familj och 
anpassa vården efter deras önskemål. Familjen ska vara i fokus och anknytning ska främjas så 
snart som möjligt då den är viktig för både föräldrarna och barnet, Bowlby (2010) styrker 

detta med sin anknytningsteori. Det är viktigt att som förälder få möjlighet att testa sig fram 
för att utvecklas i sin roll samt lära känna sitt barn och dess behov, en naturlig process som 

påverkas av att familjen befinner sig i en offentlig miljö.  Sjuksköterskorna måste dock ha 
kontroll över vissa procedurer som exempelvis tillmatningen för att se till det prematura 
barnets behov, avdelningens rutiner upplevs ibland som störande för föräldrar men med hjälp 

av information kan de lättare förstå och acceptera att de finns. Detta styrks av alla inkluderade 
studier (Arockiasamy et al., 2008; Erlandsson & Fagerberg, 2004; Fegran et al., 2006; 

Flacking et al., 2006; Heerman et al., 2005; Heinemann et al., 2013; Heidari et al., 2012; 
Hollywood & Hollywood, 2010; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010; Mok & Leung-Foon, 
2004). 

Det finns skillnader i hur mammor och pappor upplever vårdtiden. En del pappor beskriver 
lättnad över att komma ifrån avdelningen och tänka på annat, något som mammor inte 

uttrycker i lika stor utsträckning. Känslorna kan grunda sig i att pappor ofta känner sig utanför 
och mindre viktiga för barnet eftersom de inte kan medverka i lika stor utsträckning. 
Mammorna får en viktig roll vid exempelvis amning av barnet vilket gör henne knuten till 

avdelningen, papporna är inte lika låsta vilket automatiskt ger dem större ansvar för övriga 
barn, hem och arbete. Det är viktigt att även papporna får möjlighet att känna sig viktiga för 

barnet vilket kan vara en utmaning för sjuksköterskor som primärt ofta vänder sig till 
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mammorna gällande information och stöd. Resonemanget styrks av ett flertal studier 

(Arockiasamy et al., 2008; Erlandsson & Fagerberg, 2004; Heidari et al., 2012; Heinemann et 
al., 2013; Hollywood & Hollywood, 2010; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010).  

Upplevelser av vårdtiden på avdelningen påverkas av vilka ekonomiska förutsättningar 
familjen har. De föräldrar som bor i länder utan ekonomisk ersättning påverkas negativt 
eftersom ekonomin blir ett stressmoment, en del föräldrar har inte råd att vara hos sitt barn på 

grund av detta. Svenska föräldrar har lättare att vara hos barnet på avdelningen eftersom 
ekonomin inte blir ett problem, tack vare ersättningsmöjligheter från försäkringskassan. Alla 

länder har olika förutsättningar vilket styrks av flera studier (Flacking et al., 2006; Heidari et 
al., 2012; Hollywood & Hollywood, 2010; Ntswane-Lebang & Khoza, 2010).  Även kultur 
och religion har en stor inverkan på hur föräldrar upplever vårdtiden. Föräldrar som tror på 

Gud ser sin tro som något underlättande medan de iranska föräldrarna beskriver att deras 
kultur och religion har negativ inverkan (Arockiasamy et al., 2008; Heerman et al., 2005; 

Heidari et al., 2012; Hollywood & Hollywood, 2010,). Sjuksköterskor måste ta hänsyn till 
föräldrars olika bakgrunder eftersom de som exempelvis upplever skam- och skuldkänslor 
kan behöva information och stöd i annan utsträckning för att knyta an till sitt barn.  

 
 

5.3. Konklusion  

Det är viktigt att i största möjliga mån inkludera föräldrarna under barnets vårdtid för att de 
ska känna tillhörighet och knyta an till sitt barn. Ansvaret ligger på föräldrarna själva men 

även hos sjuksköterskorna på avdelningen. Flera faktorer kan av olika anledningar hämma 
föräldrar vilket innebär att det finns behov av individuellt anpassat stöd.  

 

  

5.4. Klinisk nytta  

Neonatalvården är ett område som snabbt utvecklas vilket medför att fler prematura barn kan 
räddas. Utvecklingen ställer stora krav på sjuksköterskorna medicinskt och tekniskt, men även 

gällande bemötande och familjefokus då vårdtiderna många gånger blir långa. En 
sammanställning av aktuell forskning gällande föräldrars upplevelser kan hjälpa 
sjuksköterskorna att optimera sitt bemötande och därmed skapa goda förutsättningar för 

lyckade möten i vården. Föreliggande litteraturstudie kan användas i förbättringsarbeten på 
neonatalavdelningar, exempelvis vid förbättring av riktlinjer och avdelningsrutiner. 

Litteraturstudien bygger på forskning som sträcker sig tio år bakåt i tiden, ny forskning är 
därför viktig för fortsatt utveckling av neonatalvården.  

 

5.5. Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom området kan bestå av intervjustudier där föräldrars perspektiv 

undersöks med avseende hur de upplever information och kommunikation på en 
neonatalavdelning. Mammor och pappor visar sig ha olika upplevelser och behov vilket också 
kan studeras. Att även intervjua sjuksköterskorna på en neonatalavdelning är av vikt för att 

kunna optimera samarbetet under vårdtiden.    
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Bilaga 1: Sökmatriser 
 
 

Datum Databas Limits Sökord Artiklar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

150128 Cinahl 

Plus with 

Full Text 

Peer- 

reviewed 

 

English 

language 

 

2004-

2014 

 

Exclude 

medline 

records 

1. Parents+ (Cinahl 

Headings) 

2. Infant, Premature 

(Cinahl Headings) 

3. Infant, Newborn 

(Cinahl Headings) 

4. Intensive Care 

Units, Neonatal 

(Cinahl Headings) 

5. Experience* 

6. 2 or 3 

7. 1 and 4 and 5 and 

6 

8. + Limits 

55735 

 

13878 

 

81706 

 

7971 

 

 

196406 

84790 

235 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
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Datum Databas Limits Sökord Artiklar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

150128 Medline English 

language 
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2014 

1. Parents+ 

(MeSH) 

2. Infant, 

Premature 

(MeSH) 

3. Infant, Newborn 

(MeSH) 

4. Intensive Care 

Units, Neonatal 

(MeSH) 

5. Life Change 

Events (MeSH) 

6. Experience* 

7. 2 or 3 

8. 5 or 6 

9. 1 and 4 and 7 

and 8 

10. + Limits 

73490 

 

41618 

 

 

496021 

 

9918 

 

 

19408 

 

736630 

498466 

749984 

196 

 

127 
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Bilaga 2: Artikelmatriser  

 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Hollywood, M., & 

Hollywood, E. (2010). 

The lived experiences of 

fathers of a premature 

baby on a neonatal 

intensive care unit. 

Journal of Neonatal 

Nursing 17, 32-40. doi: 

10.1016/ j.jnn.2010.07. 

015 

 
Land: Irland.  

 

Syftet med denna 

studie var att undersöka 

upplevelser hos pappor 

till prematura barn på 

en neonatal 

intensivvårdsavdelning 

samt att öka 

medvetenheten bland 

vårdpersonal i 

förhållande till 

behoven hos pappor 

vars spädbarn vårdas 

på en neonatal 

intensivvårdsavdelning 

(NICU).   

 

Design: Kvalitativ design.  

 

Metod: Fenomenologisk metod. 

 

Population: Alla lämpliga deltagare vid ett 

utvalt sjukhus i Dublin b lev kontaktade. 

Inklusionskriterier var att de skulle vara 

pappor till ett prematurfött barn. Barnet 

skulle vara fött mellan gravid itetsvecka 24 

och 30. Barnet skulle vara äldre än 34 veckor 

men yngre än 42 veckor samt in lagd på den 

utvalda neonatala intensivvårdsavdelningen 

vid tidpunkten för intervjuerna.  

 

Urval: Icke sannolikhetsurval. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Fem 

pappor inkluderades i studien.  

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer som 

varade mellan 1-1,5 timmar.   

 

Analysmetod: Analysen gjordes enligt de 

sex stegen som beskrivs av Van Manen. 

Underrubriker identifierades och sorterades 

in under centrala huvudrubriker.  

Styrkor:  

Tydligt syfte. 

Relevant urval finns 

beskrivet. 

Bra datainsamling med 

etiska resonemang och 

inklusionskriterier.  

Et iskt godkänd av 

kommitté. 

Inga bortfall. 

En forskare 

intervjuade men flera 

var med vid analysen. 

Logiskt, begripligt och 

tydligt beskrivet 

resultat.    

 

Svagheter: 

Svårigheter att 

inkludera deltagare i 

studien. 

Analysen var inte 

tydligt och utförligt 

beskriven.  

 

Bevis värde:  

Medelhögt. 

  

Att få ett barn som krävde vård på en 

neonatalavdelning upplevdes som 

skrämmande. Känslor som uppkom var 

hjälplöshet, oro och stress. Barnets 

tillvaro upplevdes som skör och 

papporna beskrev rädsla för framtiden 

och förberedde sig på det värsta 

tänkbara. Rädsla för att störa sitt 

prematura barn eller röra det på grund 

av infekt ionskänsligheten beskrevs . 

Det var viktigt att få relevant, ärlig och 

förståelig in formation samt att skapa en 

god relation till sjuksköterskorna. Det 

framkom att sjuksköterskorna gav olika 

informat ion vilket var negativt. Pappor 

tyckte att sjuksköterskor särskilde på 

dem och mammorna, mammorna fick 

förstahandsinformation och mer 

empati. Vissa tyckte att det var jobbigt 

att återgå till sitt arbete medan andra 

tyckte att det underlättade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Ntswane-

Lebang, M.A. 

& Khoza, S. 

(2010). Mothers´ 

experiences of caring  

for very low b irth  

weight premature  

infants in one public 

hospital in  

Johannesburg, 

South Africa. Africa  

Journal of Nursing and

 Midwifery, 12(2), 69-

82. Hämtad från 

databasen CINAHL  
plus with Full Text.  

 Land: Sydafrika. 

 

 

Att utforska 

erfarenheter hos mödrar 

till prematura spädbarn 

med mycket låg 

födelsevikt på ett 

utvalt sjukhus i 

Johannesburg: att 

fastställa svårigheter som 

mödrar möter i vården av 

sina barn och 

de copingstrategier  

som används för att 

hantera svårigheterna 

samt att fastställa  

interventionsmetoder: 

samt för att göra 

rekommendationer  

avseende vård av mödrar 

och deras spädbarn till 

den kliniska forsknings- 

och 
omvårdnadsutbildningen. 

 

 

Design: Kvalitativ design.    

 

Metod: Undersökande, beskrivande och 

kontextuell kvalitativ textanalys med en 

deduktiv ansats. 

 

Population: Mammor till prematura 

spädbarn med födelsevikt under 1500 gram, 

som var inneliggande på det utvalda 

sjukhusets neonatala intensivvårdsavdelning 

under tiden för datainsamling. 

Inklusionskriterier var vaginal förlossning 

och att mammorna kunde prata engelska, 

afrikanska, setswana, sesotho eller isiZu lu.      

 

Urval: Icke sannolikhetsurval. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 13 

stycken mammor från 15 år och uppåt 

inkluderades i studien.  

 

Datainsamlingsmetod: Data insamlades 

under tre månader med hjälp av 

djupintervjuer. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades ordagrant och översattes till 

engelska.  

 

Analysmetod: Tesch´s analysmetod för 

kvalitativ data användes. Ämnen, koder, 

kategorier och underkategorier identifierades.  

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Utförligt urval 

beskrivet. 

Inklusionskriterier.  

Goda et iska 

resonemang. 

Et iskt godkänd av 

kommitté. 

Tydligt beskriven och 

utförd dataanalys.  

Analysen är utförd av 

mer än en forskare.  

Diskuterar sin egen 

förförståelse. 

Inga bortfall. 

Tydligt och begripligt 

resultat. 

 

Svagheter: 

En svaghet i studien 

kan vara att viss 

innebörd och 

informat ion går 

förlorad i 

översättningen på 

grund av att 

intervjuerna är g jorda 

på flera olika språk. 

 

Bevis värde: 

Högt.  

Mammor beskrev svårigheter i att inte 

kunna vara hos sitt barn hela tiden, en 

känsla som blev svårare och svårare 

med t iden. Enskilda rum på 

avdelningen saknades. 

Anknytningssvårigheter, skuldkänslor 

och en känsla av att överge barnet 

uppkom. Alla längtade efter att ta hem 

sitt barn. Bristande kommunikat ion och 

informat ion från sjuksköterskor 

gällande barnets tillstånd och 

behandling beskrevs. Vissa föräldrar 

beskrev att de blev förvirrade av att få 

olika informat ion. Andra beskrev tilltro 

till personalen. Rädsla och oro för 

barnets liv ändrades till g lädje och 

tillgivenhet när barnets tillståend 

förbättrades. Religionen och tilltron på 

Gud h jälpte vissa att hantera vårdtiden. 

Ekonomiska besvär gjorde att en del 

föräldrar inte hade råd att besöka barnet 

varje dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Heerman, J.A., 

Wilson, M.E., & 

Wilhelm, P.A. (2005). 

Mothers in the NICU: 

Outsider to partner. 

Pediatric nursing, 

31(3), 176-181. 

Hämtad från 

databasen Medline.  

 

Land: USA. 

 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka och 

beskriva mödrars 

upplevelse av att bli 

mamma medan deras 

spädbarn vårdades på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning 

(NICU).  

 

Design: Kvalitativ design.  

 

Metod: Kvalitativ  domänanalys. 

 

Population: Mammor vars spädbarn var 

inneliggande på en utvald neonatal 

intensivvårdsavdelning. Inklusionskriterer 

var mammor till prematura spädbarn, utan 

missbildningar, som vårdats på avdelningen i 

åtminstone en vecka.  

 

Urval: Framgår inte.  

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Mammor från medel- eller övre medelklass 

inkluderades.  

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer med breda 

och öppna frågor. Varje interv ju varade 

omkring en timma. Datainsamling och analys 

skedde samtid igt, kompletterande frågor i en 

intervjuguide användes därför. 
 

Analysmetod: Spradley´s domänanalys med 

koder, kategorier och teman.  

Styrkor: 

Bra syfte. 

Tydliga 

inklusionskriterier och 

väl presenterad 

studiegrupp.  

Datainsamling väl 

beskriven. 

Tydligt 

analysförfarande och 

utförd av mer än en 

forskare.  

Resultatet är bra 

beskrivet.  

Inga bortfall redovisas.  

 

Svagheter: 

Otydligt 

urvalsförfarande. 

Inga etiska 

resonemang finns. 

Inget etiskt 

godkännande av 

kommitté.  

 

Bevis värde: 

Medelhögt. 

 

I början av vårdtiden hamnade den nya 

miljön i fokus, när mammorna vande 

sig vid avdelningen växlade fokus 

istället till barnet. På grund av 

avancerad omvårdnad tog 

sjuksköterskorna ibland över ansvaret 

för barnen vilket medförde att 

mammorna kände sig som 

främlingar/besökare på avdelningen. 

Det tog olika lång tid att ta sig från 

passiv till akt iv gällande barnets 

omvårdnad, vissa väntade med att ta 

över ansvaret tills de kom hem. Hur 

mycket tid som spenderats med barnet 

samt vilket stöd sjuksköterskorna gav 

var faktorer som påverkade. Det 

upplevdes att alla sjuksköterskor inte 

ville samarbeta med mammorna. 

Svårigheter att känna sig som en familj 

beskrevs, det fanns alltid 

störningsmoment. Till en början var det 

svårt med interaktionen i och med det 

prematura barnets omogenhet. 

Anknytningen stärktes av hud-mot-

hudvård samt uppmuntran från 

sjuksköterskorna. Relig ionen beskrevs 

underlätta situationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Arockiasamy, V., 

Holsti, L., & 

Albersheim, S. (2008). 

Fathers' experiences in 

the neonatal intensive 

care unit: a  search for 

control. Pediatrics, 

121(2), 215-222. doi: 

10.1542/peds.2007-

1005 

 
Land: Kanada. 

 

Denna kvalitativa studie 

syftar till att förstå 

upplevelser hos pappor 

till mycket sjuka nyfödda 

på neonatal 

intensivvårdsavdelning 

(NICU).   

 

Design: Kvalitativ design. 

 

Metod: Kvalitativ  innehållsanalys. 

 

Population: Engelsktalande pappor till 

mycket sjuka eller väld igt prematurfödda 

spädbarn som varit inneliggande på den 

utvalda neonatala intensivvårdsavdelningen i 

mer än 30 dagar.    

 

Urval: Ändamålsenligt urval 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Pappor 

inkluderades och alla som b lev tillfrågade 

samtyckte till studien. 

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. Pappor 

inkluderades till mättnad nåtts. 
 

Analysmetod: Transkribering och kodning 

enligt innehållsanalys.  

Styrkor: 

Bra syfte. 

Urval relevant och 

tydligt. Stort 

kvalitativt urval, 

mättnad nåddes. 

Bra datainsamling och 

analys, mättnad 

uppnåddes även här.  

Inga bortfall. 

Godkänd av etisk 

styrelse.  

Tydligt och relevant 

resultat. 

 

Svagheter: 

En svaghet kan vara 

att intervjuaren i v issa 

fall var den 

behandlande läkaren. 

Kodning gjordes av en 

assistent medan teman 

skapades av forskarna, 

uppdelningen ses som 

en svaghet och risk fö r 

olika tolkning. Dock 

diskuterades analysen 

av alla inblandade 

vilket styrker den.  

 

Bevis värde: 

Medelhögt. 

Pappor upplevde kontrollbrist i 

samband med vårdtiden, vissa pappor 

klarade inte av att vara på avdelningen 

på grund av det. Religionen och tron på 

Gud underlättade situationen. En viktig 

faktor som var avgörande för känslan 

av kontroll var mängden informat ion 

som de fick. Vissa pappor ville ha 

begränsad information på grund av 

rädsla. Kommunikat ion och relation 

med sjuksköterskorna beskrevs, både 

missnöje men också tillit framkom. 

Negativa upplevelser av att 

sjuksköterskorna inte involverade 

papporna lika mycket som mammorna 

uppkom. En  pappa beskrev att han inte 

kände sig som en förälder eftersom 

barnet behövde en sjuksköterska för att 

överleva, medan en annan pappa 

beskrev att det var när han fick hålla 

sitt barn som han kände sig som en 

förälder. Blandade känslor av återgå till 

sitt arbete framkom.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Erlandsson, K., & 

Fagerberg, I. (2004). 

Mothers´ lived 

experiences of co-care 

and part-care after 

birth, and their strong 

desire to be close to 

their baby. Midwifery, 

21(2), 131-138. doi: 

10.1016/ j.midw.2004.0

9.008  

 
Land: Sverige. 

 

Syftet med studien var 

att beskriva hur mammor 

till prematura eller sjuka 

spädbarn upplevde 

vården och deras egen 

hälsa efter födseln under 

eftervården på en 

neonatal 

samvårdsavdelning.   

Design: Kvalitativ design. 

 

Metod: Fenomenologisk metod. 

 

Population: Mammor som förflyttats från 

förlossningen eller fö rlossningsavdelningen 

till ett samvårdsrum på en neonatalavdelning.  

 

Urval: Framgår inte.  

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Mammor i åldrarna 24-33 år inkluderades.  

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor utifrån en 

intervjuguide. Intervjuerna skedde i hemmet 

omkring två månader efter förlossningen och 

efter att barnet bliv it utskriven från 

avdelningen. Varje intervju varade mellan 

30-60 minuter.  

 

Analysmetod: Steg för steg-analys beskriven 

av Giorg i. Metoden har fyra steg: få en 

känsla för helheten, bilda meningsenheter, 

omvandla vardagliga uttryck till 

professionellt språk samt skapa en 

beskrivande struktur. 

Styrkor: 

Bra syfte. 

Relevant och bra 

beskrivet urval.  

Inga bortfall.  

Tydlig datainsamling 

och analys beskriven.  

Bra etiskt resonemang.  

Godkännande av etisk 

styrelse. 

 

Svagheter: 

Forskaren har ensam 

analyserat data vilket 

ses som en svaghet då 

det finns risk fö r 

tolkning. 

 

Bevis värde: 

Medelhögt. 

 

Att bli separerad från barnet i samband 

med förlossningen upplevdes som 

jobbigt, en utdragen 

anknytningsprocess påverkade känslan 

av att vara mamma. De föräldrar som 

sov hemma under barnets vårdtid kände 

skuldkänslor över att ha övergett sitt 

barn. De mammor som vårdades på 

sjukhuset ville vårdas i samma rum 

som barnet för att kunna ta hand om 

dess behov. I takt med att barnets 

tillstånd stabiliserades fick föräldrarna 

större ansvar och sjuksköterskorna drog 

sig tillbaka. Det beskrevs 

samarbetssvårigheter med 

sjuksköterskorna samt att den höga 

personalomsättningen försvårade. Det 

var dock viktigt att arbeta som ett team 

och att få stöd från sjuksköterskorna. 

Mammorna upplevde att det var viktigt 

att bli sedda, lyssnade till och 

kontinuerligt få uppdaterad information 

om barnets tillstånd och behandling. En 

del upplevde att de fick olika 

informat ion från sjuksköterskorna 

vilket var förvirrande.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Flacking, R., Ewalda, 

U.,Hedberg Nyqvist, 

K., & Starrin, B. 

(2006). Trustful bonds: 

A key to ‘‘becoming a 

mother’’ and to 

reciprocal 

breastfeeding. Stories 

of mothers of very 

preterm infants at a 

neonatal unit. Social 

Science & Medicine, 

62, 70-80. doi: 

10.1016/ j.socscimed. 

2005.05.026 

 

Land: Sverige. 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

mödrar till väld igt 

prematura spädbarn 

emotionellt upplevde 

amningsprocessen och 

hur detta relaterade till 

processen att bli mamma, 

från tiden före 

spädbarnets födsel fram 

till utskrivningen från 

neonatala 

intensivvårdsavdelningen 

(NICU). 

Design: Kvalitativ design. 

 

Metod: Grounded theory. 

 

Population: Mammor från sju olika 

neonatalavdelningar i Sverige. 

Inklusionskriterier var svensktalande 

mammor, utan någon livshotande eller 

psykisk sjukdom samt att deras spädbarn var 

födda innan graviditetsvecka 32. Barnet 

skulle inte ha någon medfödd missbildning 

som hindrade amning, ingen svår sjukdom 

som exempelvis hjärnblödning grad 3-4 eller 

kromosomfel. Mamman sku lle ha upplevt 

bröstpumpning alternativt amning under sin 

vistelse på avdelningen.   

 

Urval: Mammorna valdes genom två steg. 

Först kontaktades de vid utskrivningen och 

fick informat ion. Nästa steg var ett 

kontinuerligt urval.  

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 25 

stycken mammor i åldrarna 21-43. 

Inkluderades.  

 

Datainsamlingsmetod: Djupgående 

intervjuer med h jälp av en intervjuguide. 

Intervjuerna varade mellan 40 minuter och 

3,5 timmar. Anteckningar g jordes direkt efter 

intervjuerna för att få med mammornas  

kroppsspråk. 

 

Analysmetod: Analysen inspirerades av 

Grounded theory enligt Glaser och Strauss. 

Styrkor 

Bra syfte. 

Utförlig urvalsprocess. 

Inga bortfall. 

Bra utförd 

datainsamling med 

intervjuer och 

kroppsspråk. 

Inklusionskriterier 

framgår. 

Godkänd av etisk 

kommitté.  

Väl beskrivet resultat. 

 

Svagheter: 

En svaghet kan vara 

att forskaren 

transkriberade de 

första intervjuerna 

själv, medan en 

sekreterare sedan tog 

över. Dock 

kontrollerade 

forskaren allt material 

i efterhand.  

Ännu en svaghet kan 

vara att vissa 

intervjuer utfördes upp 

till något år efter 

utskrivning, viss 

informat ion riskerar att 

gå förlorad.  

 

Bevis värde: 

Medelhögt. 

Livet stannade upp under vårdtiden och 

mammorna tvingades kämpa för att 

känna sig som föräldrar. Barnen var 

placerade i kuvöser, omgivna av 

personal, larmande apparater och 

monitorer, miljön kändes overklig och 

signalerade om ”liv och död”. Mammor 

kände sig som besökare på avdelningen 

vilket kunde fördrö ja anknytningen. En 

del förberedde sig på att förlo ra sina 

barn, vissa ville därför vara nära medan 

andra tog avstånd från barnet. En god 

relation och stöd från sjuksköterskorna 

var vikt igt. Det fanns behov av att vara 

nära sina barn, men alla lyckades inte 

skapa privata utrymmen. Hud-mot-

hudvård och amning stärkte 

anknytningen men den offentliga 

miljön störde. Personal hade makt att 

bestämma över mattider och 

amningsförsök, den naturliga processen 

försvann och medförde negativa 

känslor. Pappor kände sig exkluderade 

på grund av amningen. Många pappor 

kunde vara på sjukhuset lika mycket 

som mammorna, tack vare tillfällig 

föräldrapenning.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Fegran, L., Helseth, S., 

& Fagermoen, M-S. 

(2006). A comparison 

of mothers’ and 

fathers’ experiences of 

the attachment process 

in a neonatal intensive 

care unit. Journal of 

Clinical Nursing, 

17(6), 810-816. doi: 

10.1111/ j.1365-

2702.2007.02125.x 

 

Land: Norge. 

 

Syftet med denna studie 

var att få förd jupad 

kunskap om och jämföra 

föräldrars individuella 

upplevelser av 

anknytningsprocessen 

direkt efter en för tid ig 

födsel.  

Design: Kvalitativ design. 

 

Metod: Beskrivande fältstudie med 

hermeneutisk metod.  

 

Population: Föräldrar från en utvald 

neonatalavdelning i Norge. 

Inklusionskriterier var att deras spädbarn 

skulle vara födda under eller innan 

graviditetsvecka 32 och att barnet vårdades 

på samma sjukhus från födseln till 

utskrivningen. Familjen skulle bestå av 

mamma och pappa, båda föräldrarna skulle 

samtycka till att medverka i studien.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 12 

stycken föräldrar inkluderades, lika många 

mammor som pappor. Föräldrarna var i 

åldrarna 25-59. 

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer i samband med utskrivning. Varje 

intervju varade i 40 minuter. 

 

Analysmetod: Intervjuerna transkriberades 

för att sedan kodas, enligt Kvale´s metod för 

kvalitativ data.   

Styrkor: 

Bra syfte. 

Noggrant urval, 

föräldrar inkluderades 

tills sex lämpliga par 

var funna.  

Tydliga 

inklusionskriterier. 

Väl beskriven 

datainsamling. 

Godkänd av etisk 

kommitté.  

Utförlig analys.  

 

Svagheter: 

Kort resultat. 

Få deltagare i studien.  

 

Bevis värde: 

Medelhögt. 

Att komma till avdelningen beskrevs av 

föräldrar med t idigare erfarenhet som 

omvälvande, men det var en trygghet 

att känna till avdelningens rutiner och 

miljö. Pappor beskrev att de upplevde 

tillfredsställelse i att få möjlighet att 

följa med barnet till avdelningen direkt 

efter födseln. Mammor beskrev att 

deras moderskänslor kom så fort de 

fick vara nära sina barn. Det upplevdes 

som viktigt att få vara involverad i 

barnets omvårdnad under vårdtiden, 

många upplevde att de blev 

uppmuntrade till det. Blandade känslor 

av att hålla barnet uppkom dock, det 

stärkte anknytningen att vara nära 

samtidigt som det fanns en rädsla 

gentemot det sköra barnet. Pappor 

beskrev att självförtroendet blev 

starkare då de var nära barnet samt att 

relationen gick från att vara opersonlig 

till att känna tillhörighet. Det blev 

lättare att knyta an till barnet. De 

föräldrar som kände sig exkluderade 

från omvårdnaden upplevde istället 

osäkerhet och stress. Ett behov av att få 

relevant och ärlig information fanns, 

samtidigt som det ibland var 

skrämmande för föräldrar som befarade 

dåliga nyheter.   

 

  

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Heinemann, A-B., 

Hellström-Westas, L., 

& Hedberg-Nyqvist, 

K. (2013). Factors 

affecting parents’ 

presence with their 

extremely preterm 

infants in a neonatal 

intensive care room. 

Acta Pediatrica, 102, 

695-702. doi: 

10.1111/apa.12267 

 

Land: Sverige.  

 

Att beskriva föräldrars 

erfarenheter av faktorer 

som påverkar deras 

vistelse med sitt extremt 

prematura barn på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning 

(NICU). 

Design: Kvalitativ design med induktiv 

ansats.  

 

Metod: Kvalitativ  induktiv intervjustudie. 

 

Population: Föräldrar till ext remt prematura 

spädbarn som var inneliggande på det 

utvalda svenska sjukhusets neonatala 

intensivvårdsavdelning. Inklusionskriterier 

var att föräldrarna kunde prata och förstå 

svenska samt att de inte hade något missbruk. 

Sju föräldrapar blev tillfrågade.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Sju 

stycken mammor och sex stycken pappor 

inkluderades. En pappa tackade nej.  

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer g jordes på familjerummen, annat 

separat rum på sjukhuset eller hemma hos 

familjen.  

 

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys 

med identifiering av meningsbärande 

enheter, koder, subkategorier och kategorier.   

Styrkor: 

Bra syfte. 

Tydligt urval med 

inklusionskriterier.  

Bra beskrivning av 

datainsamling, där 

intervjuguide finns 

med.  

Et iskt resonemang 

finns.  

Et iskt godkännande 

har erhållits av 

styrelse.  

Bra dataanalys med 

transkribering i d irekt 

anslutning till 

utförandet av 

intervjun.   

 Flera forskare deltog i 

analysen. 

Bra och begripligt 

resultat. 

 

Svagheter: 

Inga svagheter 

identifieras. 

 

Bevis värde:  

Högt. 

 

Avdelningen upplevdes som 

välkomnande, men akt iviteter, ljud och 

närvaro av främmande människor 

upplevdes som störande. Första 

dagarna präglades av rädsla mot den 

nya miljön, det sköra barnet, dess hälsa 

och överlevnad. Overklighetskänslor, 

sorg och chock uppkom, situationen 

var psykiskt och fysiskt utmattande. 

Med tiden blev föräldrarna tryggare 

och vågade delta i omvårdnaden. 

Föräldrar upplevde hud-mot-hudvård 

som stärkande för anknytningen. Det 

var vikt igt att skapa sig ett privat 

utrymme v ilket inte alltid g ick. Att 

stanna på avdelningen nattetid 

uppskattades, dock fanns 

störningsmoment. A lla upplevde inte 

att de fick erbjudande om att stanna. 

Föräldrar beskrev svårigheter att finna 

struktur i vardagen eftersom stor del av 

dagen gick åt att vara på avdelningen, 

upplevelser av att alltid vara på fel plats 

beskrevs. Behov av upprepad och 

tydlig information från personalen 

beskrevs. Både positiva och negativa 

upplevelser av personalen uppkom, de 

var stöttande och förstående men ib land 

hämmande. Det var v ikt igt för 

föräldrarna att stötta varandra som par.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Mok, E., & Leung 

Foon, S. (2004). 

Nurses as providers of 

support for mothers of 

premature infants. 

Journal Of Clinical 

Nursing, 15(6), 726-

734. doi: Hämtad från 

databasen Medline. 

 

Land: Hong Kong.  

 

Denna studie syftar till 

att identifiera upplevelser 

hos mammor t ill 

prematura spädbarn 

gällande vikten och 

omfattningen av stödet 

de får av 

sjuksköterskorna på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning. 

Design: Kvalitativ och kvantitativ design.  

 

Metod: Mixmetod. 

 

Population: Inklusionskriterier var mammor 

som kunde prata och förstå kantonesiska, 

som hade fött ett spädbarn med födelsevikt 

under 2500 gram och var inneliggande på 

den utvalda neonatala 

intensivvårdsavdelningen sedan åtminstone 

en vecka tillbaka.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 37 

stycken mammor i åldrarna 21-40 år 

inkluderades.  

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter användes 

till en början. Upplevelser av stöd från 

sjuksköterskorna mättes med h jälp av 

instrumentet Nurse Parent Support Tool. Sex 

mammor samtyckte till en uppföljande 

semistrukturerad intervju.  

 

Analysmetod: Kvantitativ data analyserades 

med h jälp av programvaran Statistical 

Package for the Social Sceinces for 

Windows, Pearson´s korrelationskoefficient 

samt Weighted kappa. Kvalitativ data 

analyserades med hjälp av innehållsanalys.  

Styrkor: 

Bra syfte. 

Tydligt urval med 

inklusionskriterier 

beskrivna. 

God datainsamling 

med både enkäter och 

uppföljande intervjuer.  

Et iskt resonemang 

finns beskrivet. 

Et iskt godkännande av 

kommitté har erhållits.  

 

Svagheter: 

Av 48 stycken 

mammor som 

besvarade enkäten 

ville endast sex 

stycken medverka i en 

uppföljande intervju 

vilket kan ses som ett 

lågt antal och svaghet.  

Tunn beskrivning av 

analysförfarandet. 

 

Bevis värde: 

Medelhögt. 

Att se barnet på neonatalavdelningen 

upplevdes av föräldrarna som 

stressande och känslor av chock 

beskrevs. Till en början låg fokus på 

barnets överlevnadsmöjligheter, efter 

hand ändrades fokus till barnets 

behandling och omvårdnad. 

Sjuksköterskornas stöd och bekräftelse 

upplevdes som viktigt. En god 

kommunikation, kompetent vård samt 

relevant och ärlig information 

uppskattades. Ibland gav doktorerna 

informat ion som var svår att förstå och 

sjuksköterskorna fick då förklara de 

medicinska termerna. En negativ aspekt 

som framkom var att mammorna ibland 

fick olika informat ion av 

sjuksköterskorna, det upplevdes som 

förvirrande. God informat ion gjorde 

föräldrarna mer trygga i att medverka 

under vårtiden, föräldrarna växlade 

mellan att vara passivt och aktivt 

deltagande. Att kunna delta och göra så 

mycket som möjligt fö r sitt barn var 

stärkande för moderskänslorna och 

anknytningen.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Heidari, H., 

Hasanpour, M., & 

Fooladi, M. (2012). 

The Iranian parents of 

premature infants in 

NICU experience 

stigma of shame. MED 

ARH, 66(1), 35-40. 

doi: 10.5455/medarh. 

2012.66.35-40 

 

Land: Iran. 

 

Att utforska upplevelser 

hos iranska föräldrar med 

ett hospitaliserat 

prematurt spädbarn på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning 

samt undersöka 

sociokulturella faktorer 

associerade med att ha 

ett mindre perfekt 

spädbarn. 

Design: Kvalitativ design.  

 

Metod: Induktiv och deduktiv metod. 

 

Population: Deltagare från olika neonatala 

intensivvårdsavdelningar belägna på olika 

sjukhus. Inklusionskriterer var att föräldrarna 

skulle haft ett spädbarn på en neonatal 

intensivvårdsavdelning det sista dygnet, utan 

tidigare erfarenheter av det. 

Exklusionskriterier var om föräldrarna hade 

anamnes på psykiska åkommor som oro, 

depression, tvångssyndrom enligt journal 

eller självrapportering.     

 

Urval: Selektivt urval. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 21 

stycken deltagare: sju mammor, sex pappor, 

fem sjuksköterskor och tre doktorer.   

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

djupintervjuer med öppna frågor. Varje 

intervju varade mellan 30-60 minuter, tills 

mättnad nåtts eller ingen ny information 

tillkom på grund av upprepningar. 

  

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Bra syfte. 

Tydligt urval med 

inklusions- och 

exklusionskriterier.  

Utförlig analys och 

datainsamling 

beskriven.  

Analysen utfördes av 

flera forskare. 

Et iskt resonemang och 

godkännande av 

kommitté.  

Bra resultat där det 

tydligt går att urskilja 

föräldrarnas 

upplevelser. 

 

Svagheter: 

Inga direkta svagheter 

identifierades. 

 

Bevis värde: 

Högt. 

Att få ett barn i behov av vård på en 

neonatalavdelning var oväntat och 

omvälvande. Föräldrarna upplevde att 

det var svårt att känna sig 

hemmastadda på avdelningen. Där 

kunde de inte be någon att lämna eller 

att inte röra deras saker, det kändes 

som att de förlo rat sina rättigheter. 

Vardagen påverkades mycket av 

barnets vårtid. Familjen kände sig 

splittrad och föräldrarna kände sig 

separerade från hemmet och rutiner. 

Inkomst blev påverkad eftersom 

föräldrarna spenderade mycket tid på 

sjukhuset. Pappans ansvar för de andra 

barnen, hushållet och transporter till 

sjukhuset påverkade också ekonomin. 

Pappor med egna företag tvingades 

dock arbeta eftersom ingen kunde göra 

det i deras ställe. Föräldrar upplevde 

brist på informat ion och 

kommunikation med sjuksköterskorna. 

Negativa upplevelser uppkom även på 

grund av kultur. Den iranska kulturen 

hyllar det perfekta och förkastar det 

som inte är perfekt. Att inte födas 

perfekt ses som en förbannelse eller 

bestraffning av Gud. Att ha ett för 

tidigt fött barn på en neonatalavdelning 

medförde därför skam- och 

skuldkänslor hos föräldrarna. 

Amningen ses som en viktig del och de 

som inte klarade av detta under 

vårdtiden upplevde sorg. 

 

 


