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Abstract: 

 
Bakgrund: Att prioritera anknytnings- och bindningsprocessen mellan föräldrar och deras 

prematura barn ger barnet en stabil grund inför det kommande livet. Ett prematurt barns 

födsel medför ofta långa vårdtider. I barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår att 

verka för att nära band skapas mellan barnet och närstående. Syfte: Belysa anknytning och 

bindning mellan föräldrar och deras prematura barn i en neonatal intensivvårdsmiljö. 
Metod: Systematisk litteraturstudie. Efter databassökning och manuell sökning inkluderades 

13 artiklar. Resultat: Ett professionellt vårdteam som stöttar Kangaroo Mother Care, KMC, 

tillsammans med uppmuntran, stöd, undervisning och information till föräldrarna ger bra 

möjligheter till en god anknytning och bindning mellan prematura barn och deras föräldrar. 

Sammanfattning: En god relation mellan föräldrar och vårdpersonal på en neonatal 

intensivvårdsavdelning är grundläggande för en lyckad anknytning och bindning mellan 

föräldrar och deras prematura barn.  
Nyckelord: Anknytning, barnsjuksköterska, bindning, föräldrar, neonatal intensivvård.  

 

Abstract 

Background: To prioritize the attachment- and bonding process between parents and their 

premature babies gives the child a stable base for their future lives. A premature childbirth 

often causes long hospital stays. The pediatric nurse's competence description includes 

promoting close relations between the child and its relatives. Objective: To highlight 

attachment and bonding between parents and their premature child in a neonatal intensive care 

environment. Methods: A systematic literature review. After database and manual search 13 

articles were included. Results: A professional care-team who support Kangaroo Mother 

Care, KMC, along with encouragement, support, education and information to the parents 

provides opportunities for a good attachment- and bondingprocess between premature babies 

and their parents. Summary: A good relationship between parents and health professionals at 

a neonatal intensive care is essential for a successful attachment and bonding between parents 

and their premature infants. 

Keywords: Attachment, bonding, neonatal intensive care, parents, pediatric nurse. 
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1. Inledning 
Författarna till studien arbetar på en neonatal intensivvårdsavdelning med målet att arbeta 

familjecentrerat. I arbetet har vi uppmärksammat att det finns ett ökat behov av stöd till föräldrar 

som får ett prematurfött barn. Teorier finns om att otillräcklig anknytning och bindning under 

den första tiden kan påverka barnets känslomässiga utveckling senare i livet. Författarna önskar 

som blivande barnsjuksköterskor få en ökad förståelse och kunskap kring hur vi kan främja 

denna viktiga process.  

 

2. Bakgrund 
2.1 Neonatalvård 
Neonatalvård innebär vård av nyfödda barn. Ordet neonatal kommer av neonatalis, där neo 

betyder ny på grekiska och natalis är latin och syftar på födsel. Från graviditetsvecka 22-24 är 

det möjligt för barn att klara sig utanför livmodern (Lagerkrantz, Hellström Westas & 

Norman, 2008). Enligt medicinska födelseregister 1973-2011 föddes i Sverige cirka 5 % av 

barnen före graviditetsvecka 36 (Socialstyrelsen, 2013). Prematur födsel är den största 

dödsorsaken för nyfödda barn (Bera, Ghosh, Singh, Hazra, Mukherjee & Mukherjee, 2014).  

World Health Organisations (WHO, 2013) definition av för tidigt födda barn delas in i tre 

grupper utifrån graviditetsvecka. Extremt prematur innebär födsel före 28 fullgångna 

graviditetsveckor, mycket prematur mellan 28-32 fullgångna graviditetsveckor samt lätt 

prematur mellan 32-37 fullgångna graviditetsveckor. Vilken graviditetsvecka barnet föds i är 

viktig information inför förlossningen och det akuta omhändertagandet av det nyfödda barnet. 

(WHO, 2013).  

 

Orsaken till för tidig födsel kan i hälften av fallen förklaras med sjukdomar hos modern 

såsom högt blodtryck, njursjukdom, avvikelser i livmodermunnen eller i placentan samt 

infektion i fosterhinnorna. Prematurfödda barn har ofta en lång vårdtid framför sig då de föds 

med outvecklade lungor. Det sker en mognadsövergång mellan graviditetsvecka 22 och 23 

vilket påverkar chansen för överlevnad av extremt prematura barn. De här barnen kan behöva 

vårdas i respirator eller med hjälp av Continuous Positive Airway Pressure, CPAP, vilket 

innebär ett övertryck som hjälper lungblåsorna att hålla sig öppna och syresätta blodet. I vissa 

fall kan endast syrgasbehandling vara tillräcklig för att barnet ska syresätta sig adekvat.  

Andra problem är kan vara outvecklad hud som medför att barnet är extra infektionskänsligt, 

outvecklad tarmsystem, en hjärna som är extra känslig för hjärnblödningar och ett nervsystem 

som är extra känsligt för påverkan av längre syrebrist (Lagerkrantz, Hellström Westas & 

Norman, 2008). Ett annat vanligt problem för prematura är hypotermi på grund av outvecklad 

hudkostym där Kangaroo Mother Care, KMC, förespråkas. Det innebär att barnet och 

föräldern ligger hud-mot-hud vilket har en stor betydelse för att hålla barnets kroppsvärme 

(Soll & Pfister, 2011). Studier har visat att KMC bidrar till minskad dödlighet, färre allvarliga 

infektioner och andra medicinska tillstånd, bättre temperaturreglering samt förkortad vårdtid 

(Bera, Ghosh, Singh, Hazra, Mukherjee & Mukherjee, 2014, Jackson & Wigert, 2013, 

Socialstyrelsen, 2014). KMC är en kostnadsfri metod som spritt sig från utvecklingsländer till 

övriga världen då det visat sig att utövandet av KMC påskyndar fysisk tillväxt och utveckling 

(Bera, Ghosh, Singh, Hazra, Mukherjee & Mukherjee, 2014).  

 

Fram tills 1940- och 1950-talet föddes i Sverige de flesta barnen i hemmen. När förebyggande 

mödravård infördes började kvinnorna förlösas på barnbördshus vilket medförde att 

hemmafödslar till stor del försvann och innebar att mor och barn inte vårdades tillsammans. 

Kvinnokliniker inrättades i början av 1960-talet vars mål var att öka överlevnad för mor och 

barn (Jackson & Wigert, 2013). Barnen vårdades separat då föräldrarna sågs som potentiella 



 
 

2 
 

riskbärare av bakterier (Davies, Mohay & Edwards, 2013). Under 1970-talet specialiserades 

nyföddhetsvården och neonatalavdelningar inrättades på svenska sjukhus. Den utgicks från en 

vård där tonvikten lagts på omvårdnad, nutrition och prevention där utvecklingen gick mot en 

medicinteknisk intensivvård (Jackson & Wigert, 2013). Det ökade överlevnaden för 

prematura barn med födelsevikt under 1500 gram med 85 %. Första kuvösen utvecklades av 

en fransk läkare så tidigt som 1880-talet men den stora förändringen kring att rädda prematura 

barns liv kom först under mitten av 1950-talet (Davies, Mohay & Edwards, 2013).  

2.2 Familjecentrerad neonatalvård 
Vård av för tidigt födda barn bör vara patient- och familjecentrerad. Det innebär att vården är 

individualiserad, utvecklingsstödjande, erbjuda familjevård och samvård samt aktivt involvera 

och informera föräldrarna (Socialstyrelsen, 2014). Utvecklingsstödjande vård baseras på 

medicinsk behandling men grunden ligger i att förstå barnets beteende, stödja barnets 

självreglering samt att gynna föräldrarnas och vårdpersonalens samspel med barnet. 

Familjecentrerad neonatalvård fick genomslagskraft främst på 2000-talet. (Jackson & Wigert, 

2013, Socialstyrelsen, 2014). Neonatalvården bör även arbeta efter Newborn Individualized 

Development Care and Assessment Program, NIDCAP, som är en utvecklingsstödjande 

vårdmodell och innebär anpassad vård och vårdmiljö för prematura barns neurologiska 

mognad (Jackson & Wigert, 2013). NIPCAP utvecklades på ett barnsjukhus i Boston och 

innebär att barnens beteende systematiskt observeras under intervaller på 7-10 dagar. De 

parametrar som observeras är barnets andning, hudfärg, rörelsemönster, ansiktsuttryck och 

allmäntillstånd. Resultaten av observationerna formar varje barns individuella vårdplan som 

beskriver hur barnet ska tas omhand och hur mycket stimuli barnet kan klara av (Wallin & 

Eriksson, 2009). NIDCAP har visat sig ge positiva långsiktiga effekter på barnens beteende, 

motorik samt hjärnans mognad och kognitiva utveckling (Socialstyrelsen, 2014). Att vårda 

prematura barn med hjälp av NIDCAP ger föräldrarna en central roll (Wielenga, Smit & Unk, 

2006).  

 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) befinner sig hälso- och sjukvårdspersonal i den 

priviligierade positionen att kunna bidra med idéer, råd och information om olika 

hälsoproblems etiologi, bot, behandling och hantering. Familjernas egna beskrivningar av 

ohälsa/sjukdom underskattas dessvärre ofta, medan personalens beskrivningar av 

ohälsa/sjukdom alltför ofta tenderar att överskattas. Familjer har ofta stor tilltro till 

vårdpersonalens uppfattningar vilket kan användas i ett vårdande syfte. Familjemedlemmar är 

som mest benägna att ge plats för nya tanketankegångar eller föreställningar om dessa 

formuleras på ett tilltalande sätt. Wright och Leahey (2009) förespråkar i Calgarymodellerna, 

som ligger till grund för familjebedömning och familjebehandling. Calgarymodellerna är en 

problemlösningsorienterad och tidsbegränsad strategi där betoning bör ligga på att många 

familjer har förmåga att lösa sina egna problem och att uppgiften som vårdpersonalen har är 

att stötta dem genom samtal och vägledning för att finna egna lösningar. 

 

I barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår bland annat att verka för att en god 

anknytning etableras mellan barn och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). De 

beslut som fattas tas utifrån barnets bästa för att skapa en relation i vilken barnet kan känna 

tillit och förtroende (Lasiuk, Comeau & Newburn Cook, 2013). Enligt Barnkonventionen via 

United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF, 2013) ska barnets bästa 

komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Konventionen beskriver vidare att alla 

barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (Unicef, 2013). Barnsjuksköterskans arbete 

omfattar dessutom att handleda och undervisa medarbetare, föräldrar och andra vårdkontakter 

samt att verka för barnets rättigheter enligt barnkonventionen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). 
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2.3 Anknytningsteorin  
Barnpsykiatrikern och psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990) är upphovsman till 

anknytningsteorin som strävar efter att visa hur och varför föräldrars beteenden påverkar 

barnet (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Anknytningsteorin betonar det primära behov som 

nära emotionella band mellan individer har. Dessutom läggs vikt på det starka inflytandet som 

föräldrarnas och framförallt moderns sätt att behandla barnet på har på dess utveckling 

(Bowlby, 1969). Tidig kroppskontakt är av betydelse för anknytning och teorin grundas på 

emotionella problem hos barnhemsbarn på 1930-talet. Bowlby menade att deras störningar 

berodde på att de förlorat en eller båda anknytningspersonerna tidigt i barndomen. Barn som 

hade varit separerade från sina föräldrar under en period för att sedan återgå till dem 

uppvisade också beteendestörningar i olika grad riktade framförallt mot modern (Bowlby, 

1969).  

Anknytning hänger ihop med evolutionsbiologin och utgör en grundläggande motiverande 

kraft för överlevnad (Bowlby, 1969). Det mest centrala begreppet inom anknytningsteorins 

arbete syftar till att urskilja individuella skillnader i anknytningen och myntar begreppet ”en 

trygg bas”. Det innebär att föräldern är en trygg bas för barnet där det vid en fungerande 

anknytning kan utforska sin omgivning från och kommer tillbaka till föräldern för att söka 

trygghet (Bowlby, 1988). De individuella skillnaderna syftar på den trygga basen som barn 

kan ha till bägge föräldrarna eller en av dem eller ingen alls. Det ultimata för att barnet ska 

utvecklas positivt är att barnet finner en trygg bas i bägge föräldrarna (Bowlby, 1969). Det 

finns stöd för att barn föredrar en person, oftast modern, att vända sig till vid ångest och oro. 

Finns inte den personen närvarande då vänder de sig till någon annan de känner väl och en 

tydlig hierarki finns i vem barnet söker trygghet hos. Bowlby (1988) använder begreppet 

anknytning för att beskriva det emotionella band som växer fram mellan barnet och dess 

anknytningspersoner och utvecklas ur barnets behov av att få omvårdnad och föräldrarnas 

vilja att ge omvårdnad (Bowlby, 1988). Den tidigaste relationen börjar inte vid födseln utan 

den etableras redan under forsterstadiet. Prenatal anknytning definieras som en subjektiv 

känsla av kärlek för det ofödda barnet. Att utveckla ett band mellan det ofödda barnet och 

föräldern ses som ett viktigt emotionellt steg inför utvecklingen av den framtida föräldrarollen 

(Bouchard, 2011). Pre-natal anknytning kan länkas ihop med hur de blivande föräldrarna 

minns sin egen barndom och hur de erhållit emotionell värme från sina egna föräldrar. Att 

graviditeten är önskad och planerad kan även ha en påverkan på hur den tidiga relationen 

skapas mellan moder och barn (Bowlby, 1988). Anknytningsteorin är kulturfri vilket innebär 

att spädbarn i alla undersökta mänskliga kulturer utvecklar anknytning till en eller flera 

personer som vårdar dem vid samma ålder. Teorin behöver inte ske enligt någon viss modell 

som exempelvis den västerländska kärnfamiljen utan om någon typ av familjekonstellation 

skall utnämnas torde det vara den utvidgade familjetypen som förekommer i jägarkulturer 

(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). För att betona att det handlar om samspel mellan olika 

beteendesystem vars utveckling har olika tidtabeller är det rimligt att anta att det går att skilja 

på begreppen bindning och anknytning (Bowlby, 1988).  

 

Bindning föreslås användas som termen för att beskriva den emotionella upptagenhet av 

barnet som väcks hos en nybliven förälder. Bindningen skapas alltså i en process som går i 

riktning från föräldern till barnet och som formas ur förälderns emotionella engagemang att 

erbjuda omvårdnad till det väntade eller nyfödda barnet. Instinkten är en del av 

omvårdnadssystemet och bör skiljas från anknytningssystemet. Bindningen innehåller 

erbjudande från omvårdnadspersonen om att fungera som dennes anknytningsobjekt. 

Omvårdnadssystemet och anknytningssystemet hör samman då barnet knyter an till sina 

föräldrar och deras koppling till barnet kallas bindning (Broberg, 2006). 
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2.4 Barnets behov av samspel  
Spädbarn har ett medfött behov av att samspela och få närhet med andra människor. För att få 

kontakt med de vuxna måste barnets signaler var tillräckligt effektiva för att den vuxne ska 

förstå och reagera på dem. Gråten, leendet, kontaktsökandet och separationsrädslan syftar 

alltså till att skydda barnet och öka chanserna att överleva. (Bowlby, 1969). För tidig födsel 

kan i vissa fall innebära ökade svårigheter i anknytningen mellan föräldrarna och barnet. 

Detta på grund av att barnen, till skillnad från de fullgångna barnen, har ett mindre moget 

nervsystem. Det medför att prematura barn signalerar med svagare signaler vilket kan 

försvåra för föräldrarna att förstå barnets behov (Hwang & Nilsson, 2011). Om 

omvårdnadspersonen inte ser eller tolkar signalerna kan det påverka samspelet (Bowlby, 

1988).  

Att samspela med sitt barn är enligt Bowlby (1988) viktigt då den lär barn värdesättande av en 

nära relation och önskan att ingå i en sådan. Den ger även förmåga att reglera starka känslor 

utan att bli övermannad av dem samt möjlighet att se andra människor som varelser med egna 

känslor och avsikter vilka måste värdesättas och ta hänsyn till (Broberg, Almqvist & Tjus, 

2003). Det finns belägg för att det anknytningsmönster ett oskadat barn vid födseln utvecklar 

med sin moder är resultatet av hur modern behandlat det och det är då även troligt att det 

bandet mellan fadern och barnet skapats på samma sätt. Barn vilkas mödrar reagerat lyhört på 

deras signaler och ger dem tröstande kroppskontakt är de som reagerar mest spontant och 

riktigt på andras bekymmer (Bowlby, 1988). Barnet har ett behov av samspel i ett tidigt 

stadium, samtidigt som mammans lyhördhet kan påverkas genom att vissa mödrar känner en 

ökad labilitet, irritation och nedstämdhet tre till fem dagar efter födseln, så kallad blues. 

Bluesen klingar av inom några dagar men för cirka 10 % av kvinnorna föranleder detta en mer 

eller mindre uttalad depressionsperiod. En allvarlig konsekvens av depression under 

nyföddhetsperioden rör samspelet och i förlängningen påverkas relationen förälder och barn 

(Hwang & Nilsson, 2011).  

 

3. Problemformulering 
Ett prematurt barns födsel medför ofta en lång vårdtid. Vårdpersonalen har en central roll i att 

sammanföra, underlätta och främja nya emotionella band inom familjen på en 

familjecentrerad avdelning. Det känslomässiga bandet växer fram genom barnets behov av att 

få omvårdnad och föräldrarnas vilja att ge omvårdnad. Att få ett för tidigt fött barn kan 

medföra problem i anknytningen och bindningen till barnet samt medföra osäkerhet i 

föräldraskapet. Genom att arbeta med patient- och familjecentrerad neonatalvård gynnas 

föräldrarnas samspel med barnet. En del av barnsjuksköterskans kompetensområde syftar till 

att främja anknytning och bindning. Det är därför angeläget att belysa anknytnings- och 

bindningsprocessen mellan föräldrar och prematura barn under den neonatala 

intensivvårdstiden.  

 

4. Syfte 
Belysa anknytning och bindning mellan föräldrar och deras prematura barn i en neonatal 

intensivvårdsmiljö. 
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5. Metod 
5.1 Design 
Metoden var en systematisk litteraturstudie. Analysen baserades på Polit och Becks (2012) 

flödesschema där stegen beskriver tillvägagångsättet för genomförandet av en systematisk 

litteraturstudie och beskrivs under 5.7 Dataanalys.  

 

5.2 Datainsamling 
Relevanta sökord identifierades och dokumenterades samt elektronisk sökning påbörjades via 

de utvalda databaserna CINAHL, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature, 

och Medline, Medical litterature Online. Identifiering av potentiella sökord gjordes utifrån 

syfte. 

 

5.3 Sökstrategi 

CINAHL 
Relevanta sökord översattes i svenska MeSH och sedan via databasen CINAHL genom 

Cinahl headings. Sökorden som översattes var ”neonatal intensivvård”, ”prematur”, 

”anknytning/bindning” och ”föräldrar”. För att kombinera sökoreden användes Boleriska 

tecken ”AND”. Sökning inleddes i CINAHL med sökorden ”Neonatal Intensive Care 

Nursing” AND ”Parents”. I den andra sökningen användes ”Parent-Infant Relations” AND 

”Infant, premature” I den sista sökningen användes ”Intensive Care Units, Neonatal" AND 

”Parents”. I databasen CINAHL användes begränsningarna, peer reviewed, inte äldre än tio år 

och engelska.  

Medline  
Sökorden identifierade genom MeSH, Medical Subject Headings, termer och “tree-

funktionen” där det hierarkiska trädet visar ordets rang.  

Sökorden som användes i Medline var ”Parent-Child Relations” och ”Infant, premature”. 

Begränsningar i Medline var att artiklarna ska vara publicerade de senaste tio åren och skrivna 

på engelska. Orsaken till olika begränsningar i respektive databas beror på utformning av 

databasens söksida.  

 

5.4 Urval 
Urvalsprocessen har skett stegvis enligt Polit och Becks flödesschema (Polit & Beck, 2012). I 

det första steget läste båda författarna 784 titlar där de som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna valdes bort. Inklusionkriterierna var peer reviewed, inte äldre än tio år 

och skrivna på engelska. Exklutionskriterierna var artiklar som inte handlade om 

prematurfödda barn. I steg två lästes abstracts på 229 artiklar. Litteraturöversikter och de 

studier som saknade abstract valdes bort. Tredje steget bestod av att 62 artiklar lästes i sin 

helhet och 11 artiklar som författarna bedömde tillförde information till utvalt syfte valdes ut 

till resultatet. Vidare gjordes sedan en manuell sökning genom relevanta artiklars 

referenslistor där ytterligare 2 artiklar tillkom. Manuel sökning gjordes då de två utvalda 

artiklarna ansågs tillföra relevant information till syftet. Av de inkluderade artiklarna var 9 

stycken kvalitativa, 2 stycken kvantitativa och 2 stycken både kvalitativa och kvantitativa. 

Totalt inkluderades 13 artiklar i resultatet (Se bilaga 1, Sökmatris).  

 

5.5 Värdering 
Värdering syftar till att påvisa hur kvalitet säkerställs. Databaserna CINAHL och Medline 

presenterar aktuell forskning inom huvudområdet Omvårdnad och valdes därför ut av 

författarna ut som sökdatabaser (Polit & Beck, 2012). De modifierade granskningsmallarna 

som använts presenteras i William, Stoltz och Bahtsevani (2011) och består av ja, nej och vet 

ej frågor där svaren varit vägledande för samtliga artiklars kvalitetgranskning (se bilaga 2 och 
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3). Bedömningen har kategoriserat artiklarna i hög, medel eller låg kvalitet. Samtliga artiklar 

som presenteras i artikelmatrisen bedöms av författarna ha hög eller medelhög kvalitet. 

Studies resultat har baserats på sex stycken artiklar med hög kvalitet och åtta stycken artiklar 

med medelhög kvalitet. Tretton artiklar studerades enligt granskningsmallarna och ingen 

artikel valdes bort på grund av kvalitetsvärdering.  

Tre artiklar med mixad metod har bedömts utifrån både kvalitativ och kvantitativ 

granskningsmall. Enligt Polit och Beck (2012) diskuterar kvalitativ metod begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att 

begreppen påvisar i vilken utsträckning forskaren följt metoden på bästa sätt. Används 

kvantitativ metod kan studien diskuteras med begreppen validitet och reabilitet (Polit & Beck, 

2012). Delvis avgörande för studiens kvalitet vid kvantitativ metod är antalet informanter och 

om de är representativa för att kunna dra säkra slutsatser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Att blanda information från olika typer av studier ger en möjlighet till djupare 

förståelse av området som man avser att studera (Polit & Beck, 2012). I studien har 

författarna vid granskning tagit särskild hänsyn till etik, om studiens metod är väl beskriven 

samt klinisk tillämpbarhet.  

 

5.6 Etiska överväganden 
Författarna har försäkrat sig om att forskningen utförts i enligt forskningsetiska riktlinjer, 

vilket redovisas i artiklarna. Enligt Polit och Beck (2012) är god etik en viktig aspekt i all 

vetenskaplig forskning. Det är ett krav att det görs etiska överväganden i en vetenskaplig 

studie (Polit & Beck, 2012). Författarna i studien har gjort en noggrann översättning från 

engelska till svenska och författarna är medvetna om sig egen förförståelse. Vid 

kvalitetsgranskning av artiklarna till denna studie har etisk kommittés godkännande tagits 

med och dokumenterats i artikelmatris. Enligt Ludwigsson (2002) är en etisk kommittés 

godkännande viktigt för att bibehålla allmänhetens förtroende för forskning. Godkännandet 

har även som funktion att allmänheten ska vara förvissad om att studien gått rätt till, att 

deltagare inte utsatts för oacceptabla eller onödiga risker samt deltagit efter informerat 

samtycke. I studier på barn är etiska överväganden särskilt viktiga och ICN:s etiska kod 

central med de fyra grundläggande ansvarsområdena innebär att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) 

 

5.7 Dataanalys 
Dataanalys har gjorts enligt Polit och Becks (2012) rekommendationer där samtliga 13 

artiklar lästes av båda författarna i sin helhet. Utvalda artiklar som håller hög och medelhög 

kvalitet enligt granskningsmallarna har lästs flera gånger av båda författarna med resultatet i 

fokus. Artiklar som utifrån granskningsprotokollen visar på hög kvalitet och artiklar med 

medelhög kvalitet har tagits med. Fokus har varit att studera likheter och skillnader i de olika 

artiklarnas resultat samt att se att resultaten svarade på studiens syfte. Artiklarnas 

forskningsfynd grupperades genom att texten överströks med färgpenna i olika färger, en färg 

för varje grupp, för att finna likheter och skillnader. De olika gruppernas resultat skrevs ner 

var för sig utefter likheter och skillnader och sammanställdes enligt huvudtema och subteman 

enligt Polit och Beck (2012) vilket är fördelaktigt för denna typ av studie. Huvudtemat som 

skapades var: ”Vikten av ett professionellt möte”.  De fyra subteman som skapades var: 

”Barnsjuksköterskan och relationen till föräldrarna”, ”Kangaroo Mother Care”, ” Stöd och 

uppmuntran” samt ”Undervisning och information”. Detta beskrivs utifrån en innehållsanalys 

för att lyfta kärnan i det som de granskade artiklarna beskriver utan egna tolkningar för att 

sedan jämföra innehållet med de olika artiklarna med varandra (Polit & Beck, 2012). Samtliga 

artiklar i resultatet har sammanställts i en artikelmatris utifrån titel, land, syfte, metod, 

värdering och resultat (Bilaga 4). 
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6. Resultat  
Resultatet baseras på tretton artiklar som presenteras i nedanstående figur (Figur 1: 

Schematisk resultatöversikt). Där har artiklarna sorterats in i ett huvudtema och fyra 

subteman. Under respektive tema har en sammanfattning gjorts.  

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1: Schematiska resultatöversikt 

 

6.1 Huvudtema: Vikten av ett professionellt möte  

Det tidiga mötet och relationen mellan barnsjuksköterskan och det prematura barnets föräldrar 

på en neonatal intensivvårdsavdelning var grundläggande för en lyckad anknytning och 

bindning mellan föräldrar och deras prematurfödda barn (Fegram & Helseth, 2009, Fegram, 

Helseth & Fagermoen, 2008, Fegran, Fagermoen & Helseth, 2008, Guillaume et al., 2013, 

Leonard & Mayers, 2008, Mok & Leung, 2006, Nagorski Johnson, 2007, Skene, Franck & 

Curtis & Gerrish, 2012, Tran, Medhurst & O´Connel, 2009, Thernström Blomqvist, 

Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & Hedberg Nyqvist, 2011).  

 
6.1.1 Barnsjuksköterskan och relationen till föräldrarna 
Att vårda sårbara föräldrar är en viktig del av barnsjuksköterskans jobb och har en påverkan 

på föräldrarnas förmåga att kunna knyta an till sitt barn (Fegram & Helseth, 2009, Guillaume 

et al, 2013, Mok & Leung, 2006). Att skapa en relation medför en ökad möjlighet för 

barnsjuksköterskan att positivt påverka anknytnings- och bindningsprocessen (Fegram & 

Helseth, 2009). Mödrarnas självförtroende och förmåga att samspela med sitt barn hängde 

ihop med relationen till barnsjuksköterskan och moderns emotionella tillstånd påverkade 

anknytningsprocessen (Guillaume et al., 2013, Mok & Leung, 2006). Resultatet av en 

bristande relation till barnsjuksköterskan kan bli att föräldrarna undviker att utföra 

vårdmoment med sitt barn. Att få hjälp att sköta sitt barn främjar känslan av samhörighet 

mellan föräldrar och barnet vilket påverkar anknytnings- och bindningsprocessen genom att 

föräldrarna lär känna barnet.  Närhet är något som förväntas uppnås inom familjecentrerad 

vård och de barnsjuksköterskor som finner en balans mellan att vara nära och samtidigt ge 

utrymme för föräldrarna att växa i sin roll kan vara ett positivt stöd i föräldrarnas egen 

anknytnings- och bindningsprocess där de finner sin roll som föräldrar i denna situation 

(Fegran & Helseth, 2009). En god omvårdnad till barnet (Guillaume et al., 2013) och vänlig 

inställning gentemot föräldrarna från barnsjuksköterskans sida skapar grunden för relationen, 

samspel och en lyckad anknytningsprocess (Mok & Leung, 2006). Möjligheten att interagera 

med sitt eget barn hängde ihop med barnsjuksköterskans beteende då det kunde göra 

kontakten möjlig (eller inte) och trevlig (eller inte) enligt Guillaume et al. (2013).  

Vikten av ett professionellt möte  

Barnsjuksköterskan 

och relationen till 

föräldrarna 

Kangaroo 

Mother Care 

Stöd och 

Uppmuntran 

Undervisning 

och 

information 
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Viktiga faktorer för att bidra till samspel, anknytning och bindning från barnsjuksköterskans 

sida var att lära känna föräldrarna för att förstå dem och deras önskemål. Alla familjer har 

olika behov och kommer från olika bakgrunder. Att inkludera familjen i scheman och daglig 

planering samt uppmuntra syskonens relation sågs alla som viktiga delar av yrkesrollen och 

främjande för anknytnings- och bindningsprocessen då familjemedlemmarna upplever 

samhörighet med varandra (Trajkovski, Schmeid, Vickers & Jackson, 2012).  Under denna 

stressfulla period när föräldrar spenderar stor del av tiden på avdelningen betyder relationen 

med deras primära barnsjuksköterskor mycket och en typ av vänskapsband kan skapas. Att 

känna ett band till barnsjuksköterskan medför att föräldrarna är trygga i att be om råd och 

hjälp när det behövs för att förstå och lära känna sitt barn vilket är en viktig del av 

föräldrarnas anknytnings- och bindningsprocess. Barnsjuksköterskan upplevde åt andra hållet 

att en bra och nära relation är avgörande för att kunna delge sin kunskap kring prematura 

barns omvårdnadsbehov för att föräldrarna ska kunna lugna och trösta barnet vid behov vilket 

kan medföra i att de växer i sin föräldraroll (Fegran, Fagermoen & Helseth, 2008). 

Barnsjuksköterskan samspelar med patienten och familjen på flera plan och att kunna 

balansera detta är en av nyckelkomponenterna till att bygga upp en professionell relation. 

Barnsjuksköterskorna förväntas vara tillräckligt kapabla och involverade emotionellt, 

spirituellt och intellektuellt samtidigt som de förväntas hålla ett adekvat avstånd utan att 

förlora kontrollen vilket kan påverka och försena anknytnings- och bindningsprocessen 

(Fegram & Helseth 2009, Fegran, Fagermoen & Helseth, 2008). 

 

6.1.2 Kangaroo Mother Care 
Genom att barnsjuksköterskan tillämpar familjecentrerad vård och uppmuntrar till KMC 

påverkas anknytnings- och bindningsprocessen i rätt riktning. Att skapa en tidig anknytning 

mellan föräldrarna och barnet är en komplext och högst individuell process. Fysisk kontakt 

genom KMC så snart som möjligt och deltagande i barnets vård är alla faktorer som kan 

främja relationen mellan föräldrarna och barnet (Guillaume et al., 2013, Fegran, Helseth & 

Fagermoen, 2008, Nagorski Johnson, 2007, Wigert, Berg & Hellström, 2010). Att 

barnsjuksköterskan tillämpar familjecentrerad vård minskar föräldrarnas stress och oro 

samtidigt som det minskar de nackdelar för barnet som en prematur födsel medför. Att sitta 

KMC med sitt barn kan reducera föräldrarnas oro då de upplever att de gör det bästa de kan 

för sitt barn i den stunden vilket har en influens på anknytnings- och bindningsprocessen 

(Skene, Frank, Curtis & Gerrish, 2012). Möjligheten till fysisk närvaro på avdelningen är 

avgörande för anknytning och bindning och är en viktig del inom familjecentrerad vård. 

Barnsjuksköterskan bör hjälpa föräldrarna att samordna var de kan sitta med sitt barn 

(Fegram, Helseth & Fagermoen, 2008, Guillaume et al., 2013, Thernström Blomqvist, 

Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & Hedberg Nyqvist, 2012, Wigert, Berg & Hellström, 2010). 

Barnets eller moderns hälsotillstånd kan vara barriärer för en tidig hud mot hud kontakt 

(Lantz & Ottosson, 2013)  

För att knyta an till sitt barn önskade mödrar fysisk närhet med barnet och barnsjuksköterskan 

kan främja processen genom att hjälpa modern att få barnet till sig (Guillaume et al., 2013). 

KMC bidrar till att föräldrarna lär känna sitt barn och bör uppmuntras av barnsjuksköterskan 

då det stärker anknytning och bindning (Guillaume et al., 2013, Leonard & Mayers, 2008, 

Nagorski Johnson, 2007, Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & Hedberg 

Nyqvist, 2012). Barnsjuksköterskan bör arbeta genom känguruvård som är viktig för mödrar 

på neonatal intensivvårdsavdelning i syfte att främja utvecklingen av deras tidiga 

moderskänslor (Nagorski Johnson, 2007). För att få ut bästa upplevelsen av KMC vård bör 

barnsjuksköterskan göra en individuell plan med föräldrar där det klargörs vilka tider 

föräldrarna kan sitta ostört med sitt barn. Omvårdnad och vårdmoment planeras kring så lite 
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avbrott som möjligt (Nagorski Johnson, 2007). Barnsjuksköterskan bör planera tiden och 

platsen för KMC där det ske utan att störas av de många larm och andra ljud från teknisk 

apparatur som förekommer på en neonatal intensivvårdsavdelning då det kan störa den stund 

av samhörighet som kan ha skapats mellan förälder och barn (Wigert, Berg & Hellström, 

2010).  

En viktig uppgift för barnsjuksköterskan är att aktivera fäder. Fäder kan i början uppleva att 

de är odugliga och inte delaktiga i barnet vilket ledde till att vissa återgick till sitt arbete och 

dagliga liv. Genom att aktivera fäderna och uppmuntra dem till KMC tydliggörs att de har en 

viktig föräldraroll, en roll som de kanske uppfattat var exklusivt för modern, och fick dem att 

känna att de gjorde det bästa de kunde göra i den stunden (Leonard & Mayers, 2008, 

Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & Hedberg Nyqvist, 2012). Att hålla 

sitt barn tidigt genom hud-mot-hudkontakt aktiverar fädernas anknytnings- och 

bindningsprocess.  KMC medför en positiv upplevelse där fysisk kontakt formade det 

prematura barnet från att vara något opersonligt till ett barn de emotionellt och fysiskt 

identifierad. Barnsjuksköterskan främjar fädernas anknytningsprocess genom KMC tidigt av 

vårdförloppet genom att de lär känna sitt barn (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008). Det 

finns ett samband mellan minskad risk för depression hos föräldrarna och KMC då det ger 

ökat självförtroende av ett aktivt föräldraskap som stärker och känslan av att höra samman. 

Det innebär att barnsjuksköterskan kan använda KMC som ett viktigt redskap i 

anknytningsprocessen för både mödrar och fäder (Nagorski Johnson, 2007). Fäder visade sig 

påverkas av personalen och miljön vid de tillfällen de satt KMC och det är därför extra viktigt 

att barnsjuksköterskan är medveten kring vad fäderna önskar för skapa harmoni så de kan 

fokusera på sitt barn endast (Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & 

Hedberg Nyqvist, 2012).  

6.1.3 Stöd och uppmuntran  
Att få ett prematurt barn är ofta förenat med att vara oförberedd och därmed i behov av hjälp, 

stöd och uppmuntran från barnsjuksköterskan att lära känna sig barn. Att få det stödet är en 

viktig del av barnsjuksköterskans uppgift i syfte att främja anknytnings- och 

bindningsprocessen. Att ge föräldrastöd innebär att ge stöd för de föräldrar de är, även om de 

inte haft en chans att känna sig som bra föräldrar. Stöd och uppmuntran från 

barnsjuksköterskan var det absolut viktigaste för föräldrarna men framför allt för modern i det 

tidiga stadiet och anses lika viktigt som att vårda barnet (Guillaume et al., 2013, Fegram, 

Helseth & Fagermoen, 2008, Mok & Leung, 2006). Barnafödsel är associerad med ökad 

sårbarhet hos mödrar som post-natal depression vilket kan medföra att prematura barns 

mödrar kan vara i större behov av barnsjuksköterskans förmåga att ge det stöd som behövs för 

att främja samhörighet med barnet. Fäder uttryckte även själva förlossningen som en stor 

stressfaktor då de kände oro både för barnet. Att snabbt få positiv uppmuntran kring 

situationen kunde påverka fädernas känsla av kontroll vilket påverkade deras tidiga 

inställning gentemot barnet (Guillaume et al., 2013). Barnsjuksköterskan kan stötta en 

förälder med låg självkänsla och vara en källa till styrka vilket stärker anknytnings- och 

bindningsprocessen (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008, Guillaume et al., 2013, Lantz & 

Ottosson, 2012). Att ta initiativet till att lyssna och visa omtanke var viktiga komponenter i att 

stödja mödrarna (Guillaume et al., 2013). 

Barnsjuksköterskan bör medvetet arbeta kring möjligheten att den pre-natala anknytningen 

mellan modern och barnet kan vara mindre utvecklad. Detta på grund av den tidiga födseln 

vilket kan påverka mödrars uppmärksamhet på barnets behov när de egentligen behöver 

stärkas för att balansera upp det omogna och prematurfödda barnets svaga signaler (Fegran, 

Helseth och Fagermoen, 2008). Svårighetsgraden på barnets hälsotillstånd försvårade 
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interaktionen och ju mer en mamma kan göra för sitt barn desto bättre mår hon emotionellt. 

Det innebär att hjälpen, uppmuntran och stödet från barnsjuksköterskan hur det praktiskt går 

blir extra viktigt i anknytnings och bindningsprocessen (Guillaume et al., 2013, Mok & 

Leung, 2006). Kompetenta barnsjuksköterskor som arbetade lugnt och metodiskt samtidigt 

som de gav medicinteknisk information var den typ av stöd som lugnade föräldrar mest under 

jobbiga perioder av vårdtiden samtidigt som föräldrarna önskade mer emotionellt stöd i form 

av empati och förståelse (Tran, Medhurst & O`Connel, 2009). 

6.1.4 Undervisning och information  
Föräldrar som får prematura barn behöver få hoppingivande information eftersom de känner 

att de kämpar med att skapa ett band till barnet men samtidigt är rädda att det inte kommer 

överleva (Leonard & Mayers, 2008). Barnsjuksköterskan bör ge föräldrarna olika typer av 

information vid olika steg av deras barns sjukhusperiod. Föräldrarna önskade öppen 

information som var på lämplig i storlek, innehåll och tidpunkt. Läkarna gav ofta viktig 

information som var för komplex att förstå och då kunde barnsjuksköterskorna gå in och fylla 

i och besvara och förklara betydelsen. Att få viktig information översatt och upprepad 

upplevdes som en stor del av barnsjuksköterskans roll, speciellt när barnet var som sjukast 

och föräldrarna hade svårare att ta in given information (Mok & Leung, 2006, Tran, Medhurst 

& O`Connel, 2009). Det kan vara av vikt från barnsjuksköterskans sida att vara medvetna att 

framförallt mödrarna har svårt att ta in information under den första intensiva tiden (Tran, 

Medhurst & O`Connel, 2009).  

 

Det finns ett flöde i anknytnings- och bindningsprocessen under vårdtiden som konstant 

ändras från att barnsjuksköterskan har huvudansvaret från början, till det att föräldrarna blir 

de som tar över vården och blir oberoende och trygga i sin roll (Trajkovski, Schmeid, Vickers 

& Jackson, 2012).  Första tiden vågade föräldrarna inte röra sitt barn av rädsla för apparatur 

och att överföra bakterier. Under den tiden observerade föräldrarna hur barnsjuksköterskan 

tog hand om deras barn vilket fungerade i inlärningssyfte. Detta kan ses som en passiv fas 

men uppskattades av föräldrarna på grund av att de fick en inlärningstid (Skene, Franck, 

Curtis & Gerrish, 2012). För att stärka föräldrarna i anknytningsprocessen agerade 

barnsjuksköterskan som förebilder som gradvis anförtrodde föräldrarna med mer ansvar 

genom att normalisera och bekanta dem med sitt barn (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008). 

När föräldrarna väl började bli trygga i att trösta och lugna sitt barn initierade de 

omvårdnadshandlingar. Detta kunde vara ett tecken på att föräldrarna såg barnets behov och 

att en anknytning- och bindningsprocess hade startat i rätt riktning (Skene, Franck, Curtis & 

Gerrish, 2012, Trajkovski, Schmeid, Vickers & Jackson, 2012).  

Modern neonatal vård baseras på Medicinsk Tekniska Produkter, MTP, vilket utgör hinder 

för föräldrarna att se och röra sitt barn som de önskar. Det kan upplevas som mycket 

stressfullt för prematura barns föräldrar och kan få dem att känna sig som utomstående i sin 

föräldraroll vilket kan försvåra anknytningen och bindningen till sitt barn (Lantz & Ottosson, 

2012). Om barnsjuksköterskan tidigt undervisar och informerar föräldrar kring funktion och 

betydelse av teknisk apparatur minskar obehaget kring att hantera sitt barn i en okänd miljö 

(Guillaume et al., 2013). Fäder kan vara mer tekniskt intresserade och det kan stärka känslan 

av närhet till sitt barn om barnsjuksköterskan kan informera kring funktion och betydelse 

vilket skapar en känsla av kontroll över situationen (Nagorski Johnson, 2007).  
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7. Resultatsyntes 
En god relation mellan barnsjuksköterskan och föräldrarna till ett prematurfött barn var en 

nyckelkomponent i anknytnings- och bindningsprocessen. Att föräldrarna tidigt av vårdtiden 

får fysisk närhet till sitt barn genom KMC är av största vikt för att föräldrarna ska känna 

samhörighet med sitt barn och känna sig delaktiga kring barnets vård trots all medicinteknisk 

apparatur. Anknytnings- och bindningsprocessen har ett flöde under vårdtiden från att 

föräldrarna observerar barnsjuksköterskans omvårdnad av barnet till att föräldrarna slutligen 

initierar omvårdnadshandlingar. Detta är en process som bland annat främjas genom 

barnsjuksköterskans stöd och uppmuntran till föräldrarna. Genom information kring barnets 

hälsotillstånd och hur man tyder dess signaler samt undervisning kring apparatur och daglig 

skötsel kan en känsla av trygghet skapas vilket gör att föräldrarna kan växa in i sin roll och 

knyta an till sitt barn trots att de befinner sig i en främmande miljö. 

  

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anknytnings och bindningsprocessen mellan 

föräldrar och deras prematurfödda barn i en neonatalvårdsmiljö. Styrkan med en 

litteraturstudie är att det insamlats ett stort antal redan framforskat material och av det gjorts 

en sammanställning. Nackdel kan vara att information översätts och bearbetas ytterligare en 

gång och viktiga detaljer kan missas. Insamlat material i resultatet har uppnåtts till 

sammanlagt tretton artiklar med geografisk bredd och med ett årsspann på tio år tillbaka. 

Styrkan med att ha en geografisk bredd är att om studierna från olika länder uppger liknande 

resultat påvisar det kvalitet. Olikheter från andra kulturer ger relevant information som 

författarna tror kan passa in i det multikulturella samhälle vi lever i. Att ha en bred geografisk 

bredd var något som författarna strävade efter i syfte att se om kulturella skillnader kunde 

förekomma i synsätt kring barnens vård. Syftet att ”Belysa anknytning och bindning mellan 

föräldrar och deras prematura barn i en neonatal intensivvårdsmiljö” var i fokus vid 

utformandet av litteraturstudien.  

 

En majoritet av granskade artiklar har använt kvalitativa analysmetoder, andra var mixade 

kvalitativa och kvantitativa analysmetoder vilket passade litteraturstudiens syfte. Att blanda 

information från olika typer av studier ger en möjlighet för en djupare förståelse och 

kvalitativa och kvantitativa analysmetoder kompletterar varandra genom att använda siffror 

och ord enligt Polit och Beck (2012). Författarna har inte valt bort någon artikel på grund av 

deras analysmetod.  

Då de flesta studierna som granskats innehöll flertalet kvinnor kan det i fall där det benämnts 

som ”föräldrarna” egentligen innehålla flertalet mödrar. Detta är utan intention och har 

bedömts av författarna som oväsentligt och då det inte inneburit någon skillnad i föreliggande 

studies resultat. Författarna har även velat lyfta fram fädernas behov och synsätt då det är 

relevant ur ett genusperspektiv och har därför, då det varit möjligt, beskrivit bägge 

föräldrarnas behov kring hur anknytning- och bindningsprocessen kunde främjas.  

En svårighet vid tolkning av granskade artiklar var att de engelska orden för anknytning och 

bindning varierade mellan de olika artiklarna. Författarna valde därför att använda bägge 

orden i studiens syfte. Då bakgrunden med John Bowlbys teori (1969, 1988) kring anknytning 

visar att det just är de prematura barnen och dess föräldrar som har det särskilt svårt under en 

intensiv och kanske långvarig period var intentionen att inte ta med fullgångna friska barns 

anknytningsprocess. Författarna vill poängtera som en styrka att endast primärkällor använts 

som referenser i bakgrunden vilket inneburit att referat gjorts till Bowlbys böcker från 1969 
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respektive 1988. Föräldrarna är medvetna om att ny forskning säkerligen gjorts kring 

anknytning och dess påverkan sedan Bowlbys tid men av mycket av den moderna forskning 

som gjorts har enligt Zilberstein (2014) baseras på John Bowlbys ursprungliga 

anknytningsteori.  

De granskade studierna omfattar nyfödda barn och i artiklarna finns barn födda i vecka 23-42. 

Två artiklar har barn upp till graviditetsvecka 37 respektive 42 men de innehåller även barn 

födda i graviditetsvecka 25 respektive 23 vilket tillsammans med den information de tillförde 

till studiens syfte gjorde att de bedömdes som relevanta. Anledningen till att barn efter 

graviditetsvecka 37 fanns med i de studierna var att föräldrar till sjuka nyfödda barn beskrev 

liknande upplevelser kring anknytning och bindning som föräldrar till prematura barn. Syftet 

med föreliggande studie var att studera föräldrar till prematura barns endast.  

 

Databaserna CINAHL och Medline publicerar aktuell forskning inom studiens huvudämne 

omvårdnad och valdes därför ut som sökdatabaser då de enligt Polit & Beck (2012) är särskilt 

användbara. Sökorden som användes i Cinahl och Medline var olika på grund av 

utformningen av respektive databas. Medical Subject Heading, MeSH, ord för 

barnsjuksköterska hittades inte vilket innebar att sökordet ”neonatal intensive care nursing” 

och ”intensive care units” samt ”neonatal” användes som innefattar ”intensive care nursing” i 

sitt hierarkiträd. Dessa sökord ansågs som användbara sökord då de tillförde information i 

studiens syfte. I Medline avändes ”parent-child relations” i kombination med ”premature” 

vilket blev den enda sökning vilket kan ses som en svaghet i studiens sökstrategi och kan 

påverka resultatet. Författarnas intention var att söka på orden anknytning och bindning men 

på grund av lågt antal träffar gjordes en bred sökning med stort antal träffar. Detta ledde till 

en stor bortgallring genom att läsa rubriker och abstact och relevanta artiklar kan ha missats 

vilket var oavsiktligt. Syftet var att samla information kring endast prematura barn vilket var 

anledningen till bortsorteringen. En kompletterande manuell sökning gjordes med 

utgångspunkt från artiklars referenslistor. Vid den manuella sökning tillkom två artiklar som 

sågs relevanta till syftet. Att söka efter artiklar med information som redan är känd kan ses 

som en svaghet och kan till viss del ha ett samband med författarnas förförståelse genom 

yrket som sjuksköterskor inom neonatal akutsjukvård. De två artiklarna som söktes manuellt 

bedömdes ha relevans kring mödrarnas behov av stöd (Mok & Leung, 2006) och den andra 

beskrev problematiken kring medicinsk teknik och neonatalvård och vände sig (Lantz & 

Ottosson, 2013). Föreliggande studies databassökning är en svaghet då aktuella studier kan ha 

missats eller bortsorterats. Författarna är medvetna kring detta men anser att resultatet inte 

skulle ändras utan möjligen bekräftas från fler studier.  

 

Artiklar har kvalitetsgranskats av båda författarna enligt granskningsmallar för att uppnå bästa 

möjliga kvalitet. I studien har författarna vid kvalitetsgranskningen tagit särskild hänsyn till 

etiska överväganden, välbeskriven studiemetod samt klinisk tillämpbarhet. Det innebar att sex 

stycken artiklar höll hög kvalitet och sju stycken höll medelhög kvalitet. Ingen granskad 

artikel valdes bort på grund av låg kvalitet. I artikelmatrisen har artiklarnas 

kvalitetsbedömning en förklaring till detta. Författarna har då valt att gå efter de bärande 

begreppen inom kvalitativ och kvantitativ forskning som beskrivs under metoddelens rubrik 

Värdering. Samtliga studier har valts att ta med då de är kliniskt överförbara vilket författarna 

har som syfte att kunna implementera i förbättringsarbete. Det som författarna saknat vid 

granskning är etisk resonemang och hur resonemanget gått kring barn och dess rättigheter i 

studien. Enligt Belmontarapporten (Polit & Beck, 2012) finns tre etiska principer kring 

forskning på människor: skyldighet att göra gott, rättvis behandling och respekt för individen. 

Författarna anser dock att god etik har följts i de granskade artiklarna vilket ses som en styrka 
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för studien. Enligt Barnkonventionen via United Nations International Childrens Emergency 

Fund (UNICEF, 2013) ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn 

vilket gör att studier kring hur barnets rätt till anknytning och bindning till sina föräldrar är 

särskilt viktiga och det ligger till barnsjuksköterskans ansvar att se till att de följs och 

upprätthålls av samtlig vårdpersonal (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Enligt Polit och Beck (2012) bör det vara fler än en person som analyserar materialet för att 

stärka validiteten. Båda författarna har varit aktiva i analysprocessen av att skapa teman samt 

subteman. I resultatet har det framkommit ett huvudtema och fyra subteman vilket ses som en 

styrka då det är fördelaktigt för en litteraturstudie att innehålla ett flödeschema som består av 

teman och subteman (Polit & Beck, 2012).  

Författarna anser att relevanta artiklar granskats och skapat ett praktiskt användbart resultat 

med information kring hur barnsjuksköterskan kan påverka anknytnings- och 

bindningsprocessen vilket var syftet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Resultat visar att anknytning och bindning är en process som kan störas och gynnas av många 

faktorer. Barnsjuksköterskan och relationen till föräldrarna är en viktig komponent till att 

främja anknytning och bindning och kan ses som en grundsten i den tidiga anknytnings- och 

bindningsprocessen när många föräldrar befinner sig i en tid av otrygghet. De mest 

betydelsefulla färdigheterna hos en sjuksköterska är grundläggande samtalsteknik, förmåga att 

etablera kontakt, ge beröm för positiva förändringar samt förmåga att formulera realistiska 

mål (Wright och Leahey, 2009). Författarna menar att förmåga att etablera en relation med 

föräldrarna för att kunna förmedla sin kunskap, sitt stöd och ge relevant information blir en 

central del i anknytnings- och bindningsprocssen och barnsjuksköterskans kompetens, 

erfarenhet och personliga mognad kan här ställas på prov.  

 

Barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning förespråkar att arbeta för en lyckad anknytning 

och bindning. Barnkonventionen arbetar efter att barnets bästa ska komma i första rummet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008, Unicef, 2013). Svensk sjuksköterskeförening påvisar att 

barnsjuksköterskans arbete även omfattar handledning och undervisning av medarbetare och 

föräldrar vilket gör att det finns ett stort krav på att barnsjuksköterskor ska vara kompetenta 

nog att inte bara vårda svårt sjuka barn utan även klara att hantera rädda och osäkra nyblivna 

föräldrar så de kan knyta an till sitt barn (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Med den 

vetskapen blir anknytnings- och bindningsprocessen en central roll i neonatal intensivvård 

och en stor utmaning för dagens sjukvård och denna växande patientgrupp (Edstedt Bonami, 

Stjernqvist & Serenius, 2010) 

 

Bakgrunden med anknytningsteoretikern John Bowlbys (1907-1990) anknytningsteori påvisar 

att barn som haft en bristfällig anknytningsprocess kan få en påverkan på deras psykiska hälsa 

senare i livet. Barn till föräldrar som är känsliga och engagerade får förutsättningar att följa en 

sund utveckling. De som har okänsliga, oengagerade, försumliga eller avvisande föräldrar 

löper större risk att följa en avvikande utveckling som till viss del är förenligt med psykisk 

ohälsa och som gör att de riskerar sammanbrott inför allvarliga motgångar (Bowlby, 1988). 

Organisationer som inte arbetar efter familjecentrerad vård kan försvåra 

anknytningsprocessen då de inte ger möjlighet till föräldrars fysiska närvaro. Med den 

kunskapen och med barnkonventionen i baktanke att barnens rättigheter är att erhålla det som 

anses vara det bästa för att främja barnets rätt till liv och utveckling, detta gör att författarna 

anser att alla neonatalavdelningar bör arbeta familjecentrerat.  
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John Bowlbys (1969, 1988) anknytningsteori passar väl in på de utmaningar som prematura 

barns föräldrar ställs inför då en stor del av det som skapar en lyckad anknytning hänger 

samman med att föräldrarna och barnet får vara tillsammans, något som inte alltid är 

självklart på sjukhus utan antogs som en vårdmodell först på 2000-talet.  

Familjecentrerad vård underlättar anknytningsprocessen och bottnar i teoretikern Bowlbys 

teori om att människors psykologiska behov är grundläggande och lika viktiga att tillgodose 

som de fysiska (Bowlby, 1988). Tidig kroppskontakt främjar anknytning och med den 

kunskapen som bas tillsammans med granskade artiklar ser författarna att KMC är en viktig 

komponent i att främja anknytning och bindning. Vid prematura barns födsel kan det 

medicinska tillståndet bidra till separation och försening i anknytnings- och 

bindningsprocessen då KMC inte är möjlig. Zilbersstein (2014) menar att Bowlbys teori har 

växt till att bli en dominant utvecklingsteori med stark empirisk bas som tagit många grenar 

genom att andra teoretiker tagit vid där andra slutat. Bowlbys ursprungsteori har ett starkt stöd 

vilket författarna vill framhäva som en styrka kring vetskapen kring små barns anknytnings- 

och bindningsprocess vilket stöds av Zilberstein (2014). Prematura barn löper risk att drabbas 

av svagare kognitiv utveckling och hyperaktiviteten som påvisats hos vissa barn i 

småbarnsåldern kan utvecklas till ADHD relaterat till den neurologiska omognad prematura 

barn föds med enligt Edstedt Bonami, Stjernqvist och Serenius (2010) har vilket gör att de 

även i äldre ålder kan ha svårigheter med anknytning (Zilberstein, 2014).  

 

Mycket av Bowlbys forskning kring anknytning och bindning har gjorts på mammor men han 

poängterar att man kan anta att resultatet av sin forskning kan antas vara detsamma för fäder 

(Bowlby, 1988). Författarna menar att då många artiklar till stor del berör just mödrar och 

deras upplevelser skulle det även kunna gälla deras fäder. Det logiska blir att kvinnor utgör en 

majoritet då det i vissa fall förekommer familjesituationer där det endast finns en moder som 

fött barnet. Att få prematura barn kan vara förenat med stor stress och skuld på grund av att, 

oftast, modern upplever att något olämpligt gjort som startat förlossningen. Svårigheter att 

inte knyta an till sitt barn är en stor stressfaktor. Kritiken till Bowlbys anknytningsteori är att 

den till stor del handlar om mödrar. Där menar Slater (2007) att det är önskvärt att bägge 

föräldrarna stannar hemma och tar hand om sitt barn men att dagens moderna samhälle inte 

alltid ger ekonomisk möjlighet till det. Slater (2007) menar då att Bowlbys anknytningsteori 

ytterligare skuldbelägger mödrarna som redan är en utsatt grupp eftersom de måste arbeta för 

att bidra till den ekonomiska situationen.  

 

Att skapa en relation till familjen för att förstå dem och lära känna dem var något som ansågs 

som viktigt för utövandet av familje-centrerad vård och främja anknytning och bindning 

(Trajkovski, Schmeid, Vickers & Jackson, 2012, Wright, Watson & Bell, 2002). Arbeta efter 

Calgarymodellen tillsammans med familjecentrerad vård ger goda förutsättningar att lyckas 

skapa goda relationer mellan familj, personal och barnet. Enligt Calgarymodellen ligger 

betoningen på att familjen har förmågan att lösa egna problem och personalen har som uppgift 

att stötta dem genom beröm, god kommunikation, vägledning samt att genom att finnas till 

hands under vårdtiden (Wright och Leahey, 2009). Författarna menar att genom att lära känna 

familjen kan barnsjuksköterskan stötta familjen kring exempelvis amning. Att mamma eller få 

mordens urpumpade mjölk är det som rekommenderas även för prematura barn WHO (2013) 

En stressfaktor för prematura barn mödrar kan vara att de inte kan amma som de kanske 

planerat samtidigt som de vet att amning är de bästa för deras barn. Att arbeta familjecentrerat 

innebär även att stötta amning och rekommenderas av WHO (2013). Att barnsjuksköterskan 

arbetar genom KMC främjar amning genom att barnet ligger nära bröstet. Att främja amning 

genom att hjälpa mödrarna pumpa så fort som möjligt efter förlossningen är end el av 

barnsjuksköterskans jobb på en familjecentrerad neonatalvårdavdelning (Spatz, 2004). 
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Familjecentrerad vård främjar föräldrars möjlighet till närvaro och därmed personalens 

påverkan på anknytningsprocessen (Nagorski Johnson, 2007, Trajkovski, Schmeid, Wigert, 

Berg & Hellström, 2010). Att vårda familjecentrerat kan försvåras av hur avdelningen är 

uppbyggd, bristande kunskaper hos personalen tillsammans med hög arbetsbelastning. En 

vårdmiljö som stöder KMC kräver tidsengagemang och tryggt utövande från personalen 

vilket enligt författarna är en vinst att investera i på många olika områden men framför allt för 

barnens bästa. Fäder stärks av KMC enligt studier (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008, 

Leonard & Mayers, 2008, Nagorski Johnson, 2007) men enligt Guillaume et al. (2013) finns 

situationer då de sitter KMC med barnet för att tillfredsställa modern och personalen. Här är 

barnsjuksköterskans lyhördhet och känslighet inför situationen viktig samtidigt som den 

kunskap och erfarenhet som råder kring ämnet vara ledande. Situationer innehållande fäder 

med könsdominerat kulturellt synsätt kan ha andra åsikter på KMC enligt Guillaume et al. 

(2013) men får i detta inte medhåll från Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, 

Jöreskog & Hedberg Nyqvist (2012) som menar att fäderna visade på stort engagemang vad 

det gäller KMC. Andra bidragande orsaker till minskade möjligheter till KMC som artiklarna 

endast berör i sin korthet är syskon i hemmet som behöver en förälders närvaro, en pressad 

ekonomisk situation har även viss betydelse anser författarna. En studie på fäder och KMC 

som gjordes Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & Hedberg Nyqvist 

(2012) påvisade att just personalen och miljön påverkade om de kunde sitta KMC med sitt 

barn. Skiftbyten ansågs extra besvärligt med information som motsa varandra. Fäderna i 

studien var närvarande stor del av vårdtiden trots att de upplevde att det var besvärande med 

obekväma sängar och svårigheter att laga mat vilket innebar att maten ofta bestod av 

snabbmat vilket författarna vill framhäva påvisar fädernas motivation av att göra det som 

förväntas för barnets bästa.  

 

Barnsjuksköterskan har ett stort ansvar i anknytnings- och bindningsprocessen vilket flera 

artiklar påvisar och barnets bästa kommer i fokus genom att arbeta med familjecenterad vård 

(Guillaume et al., 2013, Leonard & Mayers, 2008, Mok & Leung, 2006, Skene, Frank, Curtis 

& Gerrish, 2012, Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & Hedberg Nyqvist 

(2012). Varsam omvårdnad, bra bemötande med tydlig kommunikation samt en god relation 

med personalen var alla stora viktiga faktorer i anknytningsprocessen för föräldrarna 

(Guillaume et al., 2013, Leonard & Mayers, 2008, Mok & Leung, 2006). Moderns behov för 

stöd och information från personalen var signifikant under hela vårdperioden och KMC kan 

vara ett sätt att stärka moderskänslan (Guilaume et al., 2013, Lantz & Ottosson, 2012, Tran, 

Medhurst & O´Connel, 2009, Mok & Leung, 2008, Nagorski Johnson, 2007). KMC var även 

ett sätt att stärka faderns känsla av samhörighet med barnet och fick dem att känna sig 

behövda (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008, Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, 

Jöreskog & Hedberg Nyqvist, 2011). Detta stöds av Young (2013) som menar att inom 

barnets första livstimme ska anknytnings- och bindningsprocessen initieras av personalen 

genom hudkontakt med sina föräldrar. Det är av högsta vikt att föräldrar och vårdpersonal 

som arbetar med prematura barn har förståelse för den betydelse en lyckad anknytnings- och 

bindningsprocess har på barnet, familjen och deras framtid.  

 

Resultatet visar att bilda ett stabilt professionellt vårdande team samt en organisation som har 

en struktur som arbetar familjecenterat främjar och stärker föräldrarnas anknytning och 

bindning till barnet och har därför presenterats i denna studie som ett huvudtema. Detta stöds 

av Thomas (2007) som har gjort en historisk litteraturartikel om neonatalvården över tid. Där 

beskrivs att familjecentrerad vård ökar föräldrarnas välmående och bidrar till mer 

självförtroende. Självförtroende och trygghet kring rollen som förälder bidrar framför allt till 

en positiv anknytningsprocess för mödrarna (Thomas, 2007). Författarna menar att en 
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fungerande relation mellan barnsjuksköterska och föräldrar är en nyckelkomponent i 

anknytning- och bindningsprocessen mellan föräldrarna och barnet. På en neonatal 

intensivvårdsavdelning är föräldrar och personal sammanförda till ett vårdande team vilket 

skapar en relation dem emellan som kan vara fysiskt och emotionellt krävande för alla 

inblandade (Fegran, Fagermoen & Helseth, 2008). Relationen mellan föräldrarna och 

vårdpersonalen var viktig och hade inflytande på anknytnings- och bindningsprocessen 

(Guillaume et al., 2013, Mok och Leung, 2006). Möjligheten för föräldrarna att interagera 

med sitt barn hängde ihop med personalens bemötande och det kunde påverka och göra 

kontakten möjlig. För att leva upp till föräldrarnas förväntningar skulle personalen ha en 

vänlig inställning mot barnet och föräldraparet. Sättet hur kommunikation förmedlades var 

avgörande både för bägge föräldrarna (Guillaume et al., 2013, Mok & Leung, 2006). 

Barnsjuksköterskan har ett stort ansvar i anknytnings- och bindningsprocessen genom att 

lägga grunden till samspel mellan föräldrar och barn via ett omsorgsfullt vårdande och vänligt 

bemötande (Guillaume et al., 2013, Leonard & Mayers, 2008, Mok & Leung, 2006).  

Fegram, Helseth och Fagermoen (2008) beskriver skillnaden mellan en professionell relation 

och en social relation och att gå utanför den gränsen kan leda till utmattning hos personalen. 

Förmågan att hantera detta verkar hänga samman med sjuksköterskans erfarenhet och 

förmåga att förstå familjen (Leonard & Mayers, 2008). Vårda sårbara föräldrar är en del av 

barnsjuksköterskans jobb. Att inte lyckas skapa en relation till föräldrarna kan försvåra 

arbetsuppgiften och upplevas som ett misslyckande (Fegran & Helseth, 2009). Intressant vore 

att vidare studera barnsjuksköterskans syn på vad hon anser bidrar vara bra bemötande och 

hur man skapar bra relationer till föräldrar. Av de 13 studerade artiklar var det endast 

Trajkovski, Schmeid, Vickers & Jackson´s studie (2012) från Australien som tog upp just det. 

Det som framkom där var att för att utöva familjecentrerad vård behövs stöd från 

organisationen.  

 

Young (2013) menar att prematura barn och deras föräldrar löper större risk för en 

komplicerad anknytnings- och bindningsprocess. Vidare beskrivs prematura barns sökande 

efter anknytningspersonen i ett tidigt livsskede och att detta sker redan under den första 

timmen i barnets liv. Detta är då extra komplicerat eftersom prematura barn ofta skiljs åt från 

sina föräldrar efter födsel för det akuta omhändertagandet av neonatalvårdspersonalen. Då ett 

prematurt barns förlossning ofta är snabb, oförberedd och ibland även komplicerad vill 

författarna lyfta medvetenhet kring hur anknytningen och bindningen kan påverkas av detta. 

Detta stöds av Young (2013) som beskriver att förlossningen har påverkan på anknytnings- 

och bindningsprocessen och mödrar som föder sina barn genom ett kejsarsnitt kan känna sig 

berövade på sitt moderskap vilket kan skapa känslor av frustration och ilska. Enligt författarna 

kan det vara så att många föräldrar har en bild av hur tiden kommer bli efter att de fått barn 

och det kan vara väldigt omtumlande att plötsligt bli berövad den förlossning man tänkt sig 

och kanske även få ett barn som inte motsvarar förväntningarna genom att det ser annorlunda 

ut. Mödrar kan många gånger känna att de blir berövade amningsprocessen som ofta blir 

påverkad av att få ett prematurt barn som inte kan suga själv. Guillaume et al. (2013) samt 

Parfitt och Ayers (2009) tar i sin studie upp att en komplicerad, oväntad och snabb förlossning 

och leda till ökad risk för Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, hos föräldrarna. I artikeln 

framkom även att om en förälder drabbats av PTSD finns en ökad risk för den andre föräldern 

att göra det vilket kan påverkan anknytnings- och bindningsprocessen negativt (Parfitt & 

Ayers, 2009). Ayers, Wright & Wells (2007) stöder detta och visar att 5% av förlossningarna 

leder till PTSD. Där påvisas även framför allt att fader-barn anknytningen påverkas av parets 

emotionella relation.  
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Att stötta föräldrarna tillsammans med att ge tydlig information är viktigt för föräldrar och det 

är lika viktigt under hela vårdtiden. Modern hade ett ökat behov i det tidiga stadiet och att 

stötta föräldrarna anses som lika viktigt som att personalen vårdar barnet (Guillaume et al., 

2013, Fegram, Helseth & Fagermoen, 2008, Mok & Leung, 2008). Kommunikationen var 

avgörande för både mödrar och fäder i anknytningsprocessen och inkluderade innehåll och 

sättet som det framfördes på (Guillaume et al., 2013, Mok & Leung, 2006).  

 

Vissa fäder uttryckte frustration över att viss personal talade mindre till dem än till modern. 

Första dagarna på neonatal intensivvårdsavdelning uttrycktes ett stort behov av förklaringar 

för att minimera känslan av hjälplöshet hos föräldrarna (Guillaume et al., 2013, Thernström 

Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & Hedberg Nyqvist, 2012). Att inte glömma bort 

fäderna och dess upplevelser ser författarna som något som bör poängteras då de bevittnar 

först modern och födelseprocessen av barnet för att sedan vara med om det akuta 

omhändertagandet av barnet. Parfitt och Ayers (2009) beskriver att fäder har en risk att 

drabbas av post traumatiskt stress relaterat till detta. Att informera fäder kring barnets akuta 

mående är viktigt så att de kan föra vidare informationen till modern är en viktig del av 

anknytningsprocessen. Guillaume et al. (2013) beskriver att mödrar som inte kan se eller hålla 

sitt barn första tiden uttryckte stor lättnad och kände närhet med barnet efter att ha sett foton 

på barnet kort efter förlossningen. Där kan personalen uppmuntra fadern och påminna om 

detta i syfte att få modern att uppleva närhet med sitt barn trots att de vårdas på olika 

avdelningar (Guillaume., 2013). Enligt ICN`s Etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 

2013) bör sjuksköterskor bland annat mildra lidande och detta ser författarna som ett exempel 

på det.  

 

9. Slutsats 
En god relation mellan föräldrar och barnsjuksköterskan på en neonatal 

intensivvårdsavdelning är avgörande för en lyckad anknytning och bindning mellan föräldrar 

och deras prematura barn. Genom relationen skapas möjligheter till KMC genom att ge 

föräldrarna det stöd och uppmuntran som en oväntad start medför. En välfungerande 

vårdrelation ger den information och undervisning som bidrar till att föräldrarna ser sitt barns 

behov vilket gör att de tryggt växer i sin föräldraroll. Det bidrar till en positiv anknytning- och 

bindningsprocess.  

 

10. Fortsatt forskning 
Det vore av intresse att vidare studera barnsjuksköterskans syn på vad som anses skapa en bra 

anknytnings- och bindningsprocess. 

 

11. Kliniska implikationer 
Författarna tycker studiens syfte uppnåddes med tydligt resultat innehållande informativ och 

konkret information kring hur personalen kan stödja föräldrarna i anknytnings- och 

bindningsprocessen. Med vetskapen kring Barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning och 

barnets rättighet till detta enligt Barnkonventionen anser författarna studien kan vara till hjälp 

på neonatala intensivvårdsavdelningar för att skapa bästa möjliga vård för barnen. 
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Sydafrika 

Föräldrars erfarenheter 

utforskas av att vårda sitt 

prematurfödda barn KMC. 

 

 

- Kvalitativ 

fenomenologisk 

- 6 mödrar, 2 fäder 

- Barn med födelsevikt 

under 1000 gram och 

som vårdas i 

livsuppehållande 

maskiner. 

Styrka:  

- Väl beskriven 

metod 

- Godkännande från 

etisk kommitté  

Svaghet: 

- Låg deltagarantal 

- Oklart vem som 

genomfört 

intervjuerna 

Kvalitet: Medel  

På grund av påverkad 

överförbarhet 

Åtta teman framkom: 

1. Oförutsedd, oförberedd och 

osäker. 

2. Förlossningsupplevelsen. 

3. Oro och barriärer. 

4. En intim anknytning. 

5. Anpassning, roller och ansvar. 

6. Nätverket runtom som mäter 

framgångarna. 

7. Leva med olika utmaningar. 

8. Bo med barnet utanför 

sjukhuset. 



 
 

 
 

Mok, E., & Leung, S. F. 

(2006). Nurses providers of 

support for mothers of 

premature infants. Children 

and families. 15, 726-734. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01359.x 

China 

Utforskande och stödjande 

beteende hos sjuksköterskor 

som det upplevdes av 

mödrar. 

Kvalitativ/kvantitativ 

med deskriptiv design 

- 6 Semi-strukturerade 

intervjuer 

- 37 mödrar svarade på 

frågeformulär 

Barn födda v. 26-37 

Styrka: 

- Väl beskriven 

kvantitativ metod 

- Godkännande av 

sjukhusets etiska 

kommité och etiskt 

godkännande från 

universitetet 

- Kliniskt tillämpbar 

Svaghet:   

- Kvalitativa metod- 

delen dåligt beskriven 

- Liten studiegrupp 

med homogent 

deltagande vilket kan 

påverka 

överförbarheten. 

- Strategiskt urval i 

den kvalitativa delen 

Kvalitet: Medel 

På grund av påverkad 

trovärdighet, 

pålitlighet och 

överförbarhet. 

 

Mödrarna tyckte stöd ifrån 

sjuksköterskor var viktigt och de 

önskade mer. Olika typer av 

egenskaper benämns. 



 
 

 
 

Nagorski Johnson, A., 

(2007). The maternal 

experience of kangaroo 

holding. Journal of 

obstetric, gynecologic & 

neonatal nursing, 36,(6), 

568-73. 

USA 

 

Beskriva mödrarnas 

upplevelse av att hålla sitt 

barn KMC på en neonatal 

intensiv-vårdsavdelning. 

 

- Kvalitativ 

naturalistisk förfrågan 

med öppna frågor. 

- 18 mödrar deltog 

- Barn födda i v. 

(medel) 28.8. 

 

Styrka: 

- Väl beskriven 

metod 

- Godkännande av 

sjukhusets etiska 

kommité 

Svaghet: 

- Homogent 

deltagande vilket kan 

påverka 

överförbarheten 

- Ensam författare 

som ensam granskat 

materialet   

Kvalitet: medel 

På grund av att 

begreppen 

trovärdighet, 

överförbarhet och 

pålitlighet kan 

påverkats. 

 

 

 

 

Mödrars upplevelse av KMC 

oavsett barnets tillstånd innebär 

att de känner sig behövda och är 

bekväma med det vilket främjar 

den moderliga anknytningen 

gentemot barnet. 

 



 
 

 
 

Thernström Blomqvist, Y., 

Rubertsson, C., Kylberg, 

E., Jöreskog, K., & 

Hedberg Nyqvist, K. 

(2011). Kangaroo mother 

care helps fathers of 

preterm infants gain 

confidence in the paternal 

role. Journal of Advanced 

nursing, 68,(9), 1988-1996. 

doi:10.1111/j.1365-

2648.2011.05886.x 

Sverige 

 

Syfte att beskriva pappors 

upplevelser av att vårda sina 

prematura barn KMC 

- Kvalitativ med 

deskriptiv design 

semi-strukturerade 

intervjuer 

- 7 pappor deltog 

- Barn födda v. 29-33 

Styrka: 
- Metoddelen väl 

beskriven 

- Godkännande av 

etisk kommitté 

- Väl beskrivet 

resultat 

Svaghet: 

- Saknar inklusions- 

och 

exklusionskriterier 

- Lågt antal deltagare 

Kvalitet: Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fädernas KMC tillfällen hjälpte 

dem att hitta sin föräldraroll och 

hantera den oväntade situationen. 

Den fysiska miljön och 

vårdpersonalens beteende 

påverkade deras upplevelse och 

möjlighet att vårda barnet. 

 



 
 

 
 

Skene, C., Franck, L., 

Curtis, P., & Gerrish, K. 

(2012). Parents 

involvement in neonatal 

comfort care. JOGNN, 41, 

786-797. 

doi:10.1111/j.1552-

6909.2012.01393.x 

England  

Hur föräldrar interagerar med 

sina prematura barn och med 

sjuksköterskor i 

vårdsituationer där de blivit 

givna information om hur de 

kan ge trygghet till sitt barn. 

- Kvalitativ, fokuserad 

etnografisk 

observationsstudie 

samt intervjuer 

- 11 föräldrapar deltog 

- Barn födda v. 28-32 

Styrka: 

- Väl beskriven 

metod 

- Godkännande av 

sjukhusets etiska 

kommité 

- Klinisk tillämpbar 

Svaghet: 

- Den som genomfört 

intervjuerna hade viss 

patientkontakt som 

sjuksköterska, vilket 

kan påverka vad 

föräldrarna uppger i 

intervjuerna 

Kvalitet: Medel 

På grund av påverkad 

trovärdighet, 

pålitlighet och 

överförbarhet. 

 

 

 

 

 

Att involvera föräldrar med sin 

unika kunskap kring sitt barn i 

barnets välbefinnande vård 

vårdar relationen dem emellan. 

 



 
 

 
 

Trajkovski, S., Schmeid, 

V., Vickers, M., & Jackson, 

D. (2012). Neonatal nurses 

perspectives of a family-

centered care: a qualitative 

study. Journal of clinical 

nursing, 21, 2477-2487. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2012.04138.x 

Australien 

Undersöka 

neonatalsjuksköterkornas syn 

på deras roll i att utöva 

familje-centrerad vård på en 

NICU 

- Kvalitativ 

förklarande design 

- 4 focusgrupper 

- 5 individuella 

intervjuer 

- Tematisk analysering 

Styrka: 

- Väl beskriven 

metod 

- Följt institutionens 

etiska riktlinjer där 

alla deltagare har gett 

skriftligt medgivande  

- Har ett etiskt 

resonemang 

- Klinisk tillämpbar 

Svaghet:  
- Homogent 

deltagande  

Kvalitet: Medel  

På grund av påverkad 

trovärdighet, 

pålitlighet och 

överförbarhet. 

Vårdpersonalen behöver 

konstant stöd från 

organisationen, stöd och 

vägledning och vidareutbildning 

för att klara att effektivt utöva 

familje-centrerad vård. 

Tran, C., Medhurst, A., & 

O`Connell, B. (2009). 

Support needs of parents of 

sick and/or preterm infants 

admitted to a neonatal unit. 

Neonatal, pediatric and 

child health nursing, 12(2), 

12-17. 

Australien  

Syfte var att mäta 

föräldrarnas syn på typen av 

stöd samt vikten av att 

föräldrarna stöttades av 

sjuksköterskor på en neonatal 

intensivvårdsavdelning 

- Kvantitativ 

beskrivande design 

- 112 föräldrar deltog 

- 90,3% av formulären 

fylldes i av mödrar 

- 9,7% av formulären 

fylldes i av fäder  

- Barn födda v. 23-42 

Styrka:  
- Väl beskriven 

metod 

- Godkännande av 

etisk kommitté 

- Klinisk tillämpbar 

Svaghet: 

- Liten del 

medverkande fäder 

trots att resultatet 

beskriver föräldrar 

Kvalitet: Medel 

På grund av påverkad 

validitet och reabilitet 

Föräldrarna var nöjda med 

sjuksköterskorna, men önskade 

mer stöd kring amningsprocessen 

och föräldraskapet. 

 



 
 

 
 

Wigert, H., Berg, M., & 

Hellström, A. L. (2010). 

Parental presence when 

their child is in neonatal 

intensive care. 

Scandinavian journal of 

caring science, (24), 139-

146. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2009.00697.x 

Sverige 

Undersöka föräldrars 

tidsnärvaro på en neonatal 

intensivvårdsavdelning och 

identifiera faktorer som 

påverkar denna närvaro. 

- Mixad kvalitativ och 

kvantitativ 

- Deskriptiv design 

- 67 föräldrar och 42 

barn deltog. 

- Barn födda v 25-41 

Styrka: 

- Väl beskriven 

metod  

- Godkännande av  

etisk kommitté 

- Klinisk tillämpbar 

Kvalitet: Hög  

Fyra kategorier presenterades 

som hängde ihop med närvaro. 

Familjecentrerade avdelningar 

behöver utvecklas för optimala 

förhållanden. 

 

 

 

 


