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Abstract 

The aim of this study was to describe how parents of premature infants in a neonatal intensive 

care unit experienced contact with the nurses. Furthermore, to describe the quality of the 

articles in the study regarding design and any dropouts. 

The literature search was made in Medline/Pubmed and by manual searches. A total of 13 

scientific articles were selected.  

The result showed that what parents considered was important regarding communication 

between them and the nurses was that nurses were asking questions and encouraged them to 

ask questions themselves.  It was highly valued that they got individual information, this led 

to increased confidence and a sense of control over the situation. To create a relationship both 

parts must have the ability to communicate. That enabled the nurses to speak openly about the 

situation of the premature child and give information about different care interventions. 

Parents have a great need for support, and much of the work in the neonatal ward is 

to prepare parents to take over caring for the child.  NIDCAP is a model of nursing where 

they work after the child's and parents' individual needs. This is a way to involve the 

parents to develop a relationship with the child. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur föräldrar till förtidigt födda barn på en 

neonatalavdelning upplever kontaken med sjuksköterskorna. Vidare att beskriva de ingående 

artiklarnas kvalitet gällande design och bortfall. 

Litteratursökningen gjordes i Medline/Pubmed och via manuella sökningar. Totalt valdes 13 

vetenskapliga artiklar ut. 

Resultatet visade att det föräldrarna anser var viktigt när det handlar om kommunikation 

mellan dem och sjuksköterskorna var att sjuksköterskorna ställer frågor och uppmuntrade 

föräldrarna att själva ställa frågor. Det föräldrarna värderade högt var att de fick god 

individuell information, detta ledde till stärkt självförtroende och en känsla av kontroll över 

situationen. För att kunna skapa en relation mellan sjuksköterskor och föräldrar så måste båda 

parterna ha förmågan att kunna samtala med varandra. Sjuksköterskan kan då tala öppet om 

situationen som det prematura barnet befinner sig i samt informera om olika vårdinsatser. 

Föräldrar till förtidigt födda barn har ett stort behov av stöd och mycket av arbetet för 

sjuksköterskorna på neonatalavdelningen är att förbereda föräldrarna på att ta över 

omvårdnaden av barnet. NIDCAP är en omvårdnadsmodell där man arbetar efter barnets och 

föräldrarnas individuella behov. Detta är ett sätt att involvera föräldrarna i barnet samt att de 

hjälper dem att utveckla en relation.  
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Introduktion 

 

Definition 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av ett prematurt barn är barn som föds före 37 

fullgångna veckor. Dessa barn har oftast en födelsevikt mellan 1000 – 2499 gram och det 

räknas som låg födelsevikt. Till extremt underburna barn räknar WHO barn som är födda före 

28 fullgångna veckor och har en födelsevikt under 999 gram. Detta är den största orsaken till 

dödsfall bland nyfödda. Dödligheten bland förtidigt födda barn har minskat världen över från 

4,4 miljoner på 90-talet till 3,1 miljon 2010. (World Health Organization, Maternal, newborn, 

child and adolescent health) I Sverige har dödligheten bland förtidigt födda barn, med det 

menar de barn som föds levande men dör inom 28 dagar, minskat från 8 barn per 1000 1973 

till 1,6 barn per 1 000 levande födda barn 2008. Utvecklingen inom neonatalvård har 

resulterat i ökade överlevnadschanser för extremt underburna barn, barn födda före 26 

fullbordade graviditetsveckor. Enligt data från Medicinska födelseregistret för åren 1999 - 

2000 överlever i Sverige 42 procent av levande födda barn vid 23 veckor, 62 procent vid 24 

veckor och 75 procent vid 25 veckor. Enstaka överlevande barn har rapporterats vid 22 

graviditetsveckor (Bennis, Gottvall & Stephansson 2011).  Av alla nyfödda barn behöver 

ungefär 20% särskilt medicinskt omhändertagande och hälften behöver vård på en 

neonatalavdelning (Lagercrantz 2008). Det kan handla om en kortare eller längre tid och bero 

på flera olika saker. (Hallström & Lindberg 2009). Tack vare neonatalvården som bedrivs i 

Sverige idag har prematura barn som fötts efter graviditetsvecka 32 klarat sig undan svåra 

komplikationer och har därför en god prognos. Däremot löper barn, födda före 

graviditetsvecka 28 en större risk för allvarliga komplikationer och kräver ofta en längre 

vårdtid (Lagercrantz 2008). 

 

Orsaker till prematuritet 

Bakomliggande orsaker till varför ett barn föds förtidigt kan bara förklaras i ungefär hälften 

av fallen (Lagercrantz 2008). Havandeskapsförgiftning kan vara orsak till en förtidig 

förlossning. Tillståndet kan vara mycket farligt och ibland livshotande. För barnet är det 

farligt eftersom moderkakan har slutat fungerat och för modern för att den bidrar till 

funktionsnedsättning i lever och njurarna. Om detta sker måste man sätta igång förlossningen 

i förtid (Holmertz 2005). Om moderkakan inte fungerar som den ska eller om den inte är 

tillräckligt tillfredsställd kan man drabbas av placentainsufficiens. Det resulterar då i 
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näringsbrist och dålig tillväxt hos barnet som då måste förlösas i förtid. Sjukdomar hos 

modern, såsom missbildningar i livmoderhalsen kan också bidra till förtidig förlossning 

(Stjernqvist, 1999). 

 

Historia  

Förr i tiden gjordes inte mycket för att involvera mödrarna i vården av deras barn. Principen 

för hur man vårdade barnen var renlighet och sterilitet och därför förbjöds föräldrarna att ha 

kontakt med sitt barn (Davis, Mohay & Edwards 2003). De fick endast se sitt barn genom en 

glasruta och det var först när de kunde ta hem sitt barn de fick ha närmare kontakt (Wallin 

2001). Hantering av barnet ansågs stressande därför hade man så lite hud mot hudkontakt som 

möjligt. Den enda mänskliga kontakten var genom medicinska procedurer. Längre fram blev 

det mer och mer vanligt att föräldrarna fick träffa sina barn, men miljön på avdelningarna var 

skrämmande för föräldrarna som redan innan var oroliga och rädda. De kände sig 

överväldigade och betydelselösa för deras barns överlevnad. Längre fram i tiden tilläts 

mödrarna att kort efter födseln ta hand om sitt nyfödda barn när de låg i kuvösen. Det visade 

tydligt att föräldrakontakt inte var farligt för barnet och det ledde till att sjukvårdspersonalen 

började tvivla på de tidigare restriktionerna om separation. Det ledde även till mer forskning 

om effekterna av ökad kontakt mellan mamma och barn. Undersökningar visade att mödrar 

som tilläts vara på avdelningen visade mycket större engagemang och vilja att ta hand om 

barnet. Sjukhusen ändrade sina regler till att uppmuntra föräldrarna att besöka avdelningen 

och att vara med och sköta sitt barn (Davis et al. 2003). Men det finns mer att göra inom 

området eftersom det fortfarande inte finns möjlighet för mamma och barn att vårdas 

tillsammans (Wallin 2001). 

 

Neonatalvården 

Under de två senast årtiondena har neonatalvården förändrats mycket när det gäller den 

medicinska vården och även det sätt man tar hand om barn och familj (Stjernqvist 1999). 

Neonatalvården som finns idag har gått framåt med stora steg med tanke på att föräldrarna nu 

får vara med sitt barn (Wallin 2001). Utvecklingen leder till att man räddar flera barn. 

Psykologiskt sätt har man börjat arbeta för att barnet är en medlem i en familj och föräldrarna 

är de viktigaste personerna för barnet även om barnet också behöver intensivvård. En av 

personalens viktigaste arbetsuppgifter är därför att ge föräldrarna förutsättningar att få vara 

nära sitt barn och att främja anknytningen. Den första tiden på neonatalavdelningen är ofta en 

stor omställning för föräldrarna, det kan kännas overkligt. På avdelningen möter de ett stort 
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antal sjuksköterskor som ska ha kontakt med dem och sköta deras barn, det kan vara 

förvirrande (Stjernqvist 1999). Även om barnet bara har en lindrigare åkomma på grund av 

den tidiga födseln är detta oftast väldigt oroande för föräldrarna och särskilt om deras barn är 

fött mycket tidigare än planerat (Lagercrantz 2008). Det kan även vara påfrestande för 

eventuella syskon (Örtenstrand 2005). Ett förtidigt fött barn är inte moget att stänga ute 

störningar från miljön runtomkring. Bara under den första levnadsveckan utsätts barnet för 

många smärtsamma ingrepp och procedurer. Det har visats att dessa påverkar barnet på kort 

och lång sikt. Därför är det viktigt för barnet att det blir omhändertaget på ett bra sätt 

(Hallström 2009).  

 

Föräldrars upplevelser 

På neonatalavdelningen spenderar sjuksköterskor och föräldrar veckor och ibland månader 

tillsammans som ett vårdteam. Där arbetar de för att ge så bra vård som möjligt för det 

förtidigt födda barnet. Att få ett förtidigt fött barn ger föräldrarna inblick i en främmande 

värld och föräldrarollen är annorlunda jämfört med andra föräldrars. Framförallt blir slutet av 

graviditeten annorlunda eftersom den slutade med ett förtidigt fött barn (Fegran & Helseth 

2009). Föräldrarna till prematura barn startar sina nya liv på en neonatalavdelning med 

känslor som förvirring, för att de inte vet vad som kommer att hända, samt sorg och chock, för 

att det inte slutade som de hade förväntat sig (Shin & White-Traut 2007). De beskrev 

maktlöshet när förlossningen startade för att de själva inte kunde kontrollera situationen 

(Fegran et al. 2008b).  

 

Många mödrar har beskrivit sorg över att de inte får uppleva den sista tiden av graviditeten 

och att de inte har kunnat förbereda sig ordentligt innan barnet kom. Flera upplevde det svårt 

att känna sig som mamma. De var ledsna över att de inte fick den naturliga kontakten med 

barnet när det var nyfött. En del av mammorna förberedde sig mentalt på att barnet kanske 

inte skulle överleva, därför ville vissa inte fästa sig för mycket vid sitt barn. Detta ledde till ett 

känslomässigt kaos där mödrarna kände sig rädda, ledsna, besvikna och värdelösa, som om 

allt var ett misslyckande. De hade en känsla av att vara i en bubbla, avskärmad från 

verkligheten. Att vara separerad från sitt barn ledde till osäkerhet och en känsla av att de var 

oviktiga för barnet. Det är som att ha ett barn men inte på riktigt beskriver en mamma. För 

utan sjukhuset och kuvösen skulle barnet dö. Man har ett barn i en glasbur som man kan 

besöka. Mammorna beskrev att de verkligen kämpade för att känna sig som mödrar, 

känslomässigt och socialt. De ville bygga upp relationen med sitt barn (Flacking et al. 2006). 
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Att behöva utvecklas som mamma under tiden man befinner sig på en neonatalavdelning är en 

väldigt svår process. Vanligtvis så genomgår dessa mödrar olika steg för att överkomma bland 

annat chock, förnekande, ilska och skuld. När de har passerat dessa känslor kommer de sedan 

att acceptera vad som har hänt och anpassa sig till situationen. Under de första dagarna efter 

födelsen så riskerar mödrarna att deras psykologiska hälsa blir påverkat på grund av den nya 

situationen de befinner sig i, den oväntade tiden på sjukhus samt att deras barn svävar mellan 

liv och död (Shin & White-Traut 2007). De kunde även uppleva symtom kopplat till 

posttraumatisk stress syndrom (Holditch-Davis et al. 2003). Att kunna utveckla en relation 

mellan mamma och barn kan vara väldigt ångestfyllt och svårt på grund av den främmande 

miljön på sjukhus som de befinner sig på (Shin & White-Traut 2007) 

 

Det är viktigt att involvera pappan i vården av barnet, när pappan har kontakt med sitt barn 

bidrar det till att lugna hans oro om barnets situation. Om papporna är aktiva i barnets 

omvårdnad bidrar det till att dem får förstärkt självförtroende som gör det lättare att hantera 

situationen (Fegran et al. 2008b). Vissa mammor beskrev sig själva som att vara lite mer 

tillbakadragna och mest observerade till en början. En del vågade inte röra vid sitt barn för de 

såg så ömtåliga ut (Flacking et al. 2006).  De kände att de ville ha hud mot hudkontakt men 

var samtidigt rädda att röra barnet. Att vara involverade i omvårdnaden av sitt barn kunde 

även ge dem en känsla av att de inte skulle kunna klara av att ta hand om sitt barn på egen 

hand (Fegran et al. 2008b). Föräldrarna kan ofta drabbas av ångest och posttraumatisk stress 

som är leder till humörsvängningar, minskad sömn, aptit och matintag (Pierrehumbert et al. 

2003). Dessa känslor får de sedan hjälp att bearbeta i en process tills den dagen de blir 

utskrivna (Shin & White-Traut 2007). 

 

Omvårdnadsteori  

Kari Martinsen är en norsk sjuksköterska och omvårdnadsteoretiker. Hennes omsorgsteori 

handlar om grundläggande frågor om människans natur och livsvillkor. Hon lägger vikt vid en 

människosyn som bygger på relationer. Relationer ses som grundläggande i människans liv, 

det människan har behov av är att ha kontakt med andra. Beroendet av andra framträder 

speciellt när han eller hon är i en situation där man behöver extra stöd såsom vid sjukdom 

eller kris. Martinsen framhåller människans lika värde och att varje människa, oberoende av 

status och ställning när som helst kan hamna i en situation där denne behöver andras hjälp.  

Martinsen är en förespråkare för en villkorslös omsorg, en omsorg som sjuksköterskan ger 

utan motkrav från patienten. Interaktion mellan människor är omvårdnadens grund, omsorg 
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handlar om hur vi bemöter varandra och hur vi visar omtanke för varandra. Om omsorgen ska 

vara äkta så måste man acceptera den andre utifrån dennes situation. I det ligger en 

ömsesidighet som utvecklats genom en interaktion i en praktisk situation (Kristoffersen 

2006).  

 

Problemformulering 

Kontakten mellan sjuksköterskorna och föräldrarna är en av de viktigaste delarna för att barn 

som vårdas på sjukhus ska få så bra vård som möjligt. I litteraturen beskrivs att 

neonatalvården går framåt men ett tydligt problem syns gällande just kontakten mellan 

sjuksköterskor och föräldrar till förtidigt födda barn (Flacking et al. 2006., Fegran et al. 

2008b). Därför är det intressant att göra en studie som kan öka kunskapen hos sjuksköterskor 

om föräldrarnas behov av kontakt, detta kan förhoppningsvis bidra till bättre vård för barnet. 

Med kontakt menar vi information och relation samt föräldrarnas behov och upplevelse av 

stöd ifrån sjuksköterskorna på en neonatalavdelning.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur föräldrar till förtidigt födda barn på en neonatalavdelning upplever 

kontaken med sjuksköterskorna. Vidare att beskriva de ingående artiklarnas kvalitet gällande 

design och eventuella bortfall. 

 

Frågeställningar: 

 Hur upplever föräldrar till förtidigt födda barn upplever kontakten med 

sjuksköterskorna på en neonatalavdelning? 

 Vilken kvalitet har de i studien ingående artiklarna gällande design och bortfall? 
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Metod 

Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2008., Polit & Beck 2008).  

 

Databaser och sökord 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har sökning gjorts i databasen MedLine/Pubmed.  

Då denna studie handlar om föräldrars upplevelse av kontakt med sjuksköterskor på 

neonatalavdelning, så började sökningen med ordet neonatalavdelning – ”neonatal unit”. För 

att kunna smalna av sökningen ytterligare kombinerades olika sökord med booleska ordet 

AND. Sökorden som användes var: Intensive care unit, nursing, parents, contact, premature 

children, participation, parent-nurse, newborn families och interaction. Sökningen 

genomfördes under veckorna 4-6 2012. Resultatet av sökningen visas i tabell 1. En manuell 

sökning gjordes efter granskning av valda artiklars referenslistor. 

 

 

Tabell 1 – Översikt av databaser, sökord, sökresultat och valda källor. 
 

Databas 

 

Söktermer 

 

Antal 

träffar 

 

Antal valda 

källor 

MedLine (Pubmed) ”Neonatal” [Mesh] 149 936  

MedLine (Pubmed) “Neonatal” [Mesh] AND ”Nursing” [Mesh]  8539  

MedLine (Pubmed) “Neonatal” [Mesh] AND ”Nursing”  [Mesh]  

AND  ”parents” [Mesh] 

1267  

MedLine (Pubmed) “Neonatal” [Mesh] AND ”Nursing”  [Mesh]  

AND  ”parents” [Mesh] AND “contact” [Mesh] 

66 4 

MedLine (Pubmed) ”Premature children” [Mesh] 21234  

MedLine (Pubmed) “Premature children” [Mesh] AND 

“participation” [Mesh] 

120  

MedLine (Pubmed) “Premature children” [Mesh] AND 

“participation” [Mesh] AND “parents” [Mesh] 

34 1 

MedLine (Pubmed) “parent-nurse” [Mesh] 24 2 

MedLine (Pubmed) “Newborn families” [Mesh] AND “nursing” 

[Mesh] AND “interaction” [Mesh] 

263 

 

1 
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Manuella sökningar Valda artiklar utifrån andra artiklars referenslistor 

som överensstämmer med syfte och 

frågeställningar. 

 5 

 

 

Urvalskriterier 

Artiklarna till denna studie skulle vara vetenskapliga och stämma överens med studiens syfte. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och vara 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter mellan åren 2002-2012. Artiklarnas abstract lästes 

igenom och de som uppfyllde kriterierna valdes ut. I första urvalet valdes 20 artiklar. Vid 

närmare granskning exkluderades 7 artiklar som inte svarade mot studiens syfte. De kvarstår 

sålunda 13 artiklar som ingår i studien. 

 

Dataanalys 

Totalt inkluderades 13 artiklar i studien. Dessa lästes i sin helhet och bearbetades av båda 

författarna var för sig utifrån syfte och frågeställningar. Efter genomläsningen fann författarna 

återkommande meningar och utsagor som svarade mot syfte och frågeställningar. Meningarna 

och utsagorna jämfördes och resultatet blev en huvudrubrik och tre underrubriker. Artiklarnas 

kvalitet har granskats utifrån design och bortfall med hjälp av checklista (Forsberg & 

Wengström 2008). Granskningen redovisas både i löpande text och i tabell 2 bilaga 1. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Alla artiklar i denna litteraturstudie är etiskt granskade då de är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, därför behövs ingen ytterligare granskning. Alla artiklar som uppfyller 

inklusionskriterierna har lika stor chans att vara med, vi har granskat artiklarna objektivt 

utifrån syfte och frågeställningar.  
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Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text utifrån två huvudrubriker och underrubriker. 

Artiklarnas författare, publicerings år, land, titel, design, urval, undersökningsgrupp/bortfall, 

datainsamlingsmetod och dataanalys presenteras i tabell 2 bilaga 1. Artiklarnas syfte och 

resultat beskrivs i tabell 3 bilaga 2. 

 

Föräldrars upplevelse av kontakt med sjuksköterskor på en neonatalavdelning. 

 

Information 

De mest givande och bästa sättet att ge information enligt Jones, Woodhouse och Rowe 

(2007) är att visa engagemang och känslomässiga uttryck. Det föräldrarna anser är viktigt när 

det handlar om kommunikation mellan dem och sjuksköterskorna är att sjuksköterskorna 

ställer frågor och uppmuntrar föräldrarna att själva ställa frågor om det är något som är oklart.  

 

Det som var viktigt med kommunikation var att personalen kunde interagera med barnet och 

föräldrarna (Arockiasamy et al. 2008). Vissa sjuksköterskor har en oförmåga att förstå vad 

mammorna befinner sig i för situation. Detta märks tydligt framförallt när det kommer till att 

ge adekvat information gällande barnets situation och vad som har hänt. Mammorna menar att 

många sjuksköterskor ger information vid fel tillfälle och de resulterar i att det blir svårt att ta 

till sig den (Lindberg & Ohrling 2008). Föräldrar anser att vissa sjuksköterskor gav 

information men inte tillät dem att ställa motfrågor eller kontrollerade så att de hade förstått, 

detta kan kallas för ineffektiv kommunikation (Jones et al. 2007). Många pappor uttryckte att 

vissa sjuksköterskor inte var duktiga att kommunicera på ett respektfullt sätt med föräldrarna 

(Arockiasamy et al. 2008). De uppfattade att vissa sjuksköterskor ibland ”såg ner” på dem 

(Jones et al. 2007) och att de pratade nedlåtande (Arockiasamy et al. 2008).  

Föräldrar anser att information ska ges på rätt sätt för att de ska orka ta in allting. 

Sjuksköterskan ska ge information för att kunna hjälpa föräldrarna att förstå barnets prognoser 

och andra medicinska insatser som ges. Det ska även ges plats för diskussion, frågor och 

funderingar. Föräldrar till det prematura barnet tyckte att informationen var mest värdefull när 

sjuksköterskan kom in och tog sig tid till att förklara varje insats de gjorde, utan att 

föräldrarna i sin tur behövde be om det (Kavanaugh et al. 2010). I enlighet med Arockiasamy, 

Holsti och Albersheim (2008) ansåg fäderna att det var bra att få kortfattad, skriftlig 

information som beskrev vanliga medicinska problem. Många upplever att information är en 

viktig bidragande faktor till att få kontroll över situationen. Många pappor upplevde att det 
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var viktigt att personalen inkluderade dem när information gavs, detta fick dem att känna sig 

betydelsefulla. De tyckte även att det var viktigt att de tillsammans med mamman fick närvara 

vid samtal med kurator eller liknande. Enligt Jones et al. (2007) ansåg fäderna att de mest 

betydelsefulla i en relation med sjuksköterskan var att denne kunde ge god information.  

 

Relation 

En relation mellan sjuksköterska och föräldrar är viktig att ha, bland annat för att kunna 

diskutera olika beslut som ska fattas gällande det prematura barnet (Kavanaugh et al. 2010). 

De tycker även att de ska kunna ha en så bra relation med sjuksköterskorna på avdelningen att 

de kan prata om annat än situationen de befinner sig i (Jones et al. 2007). För att kunna skapa 

en relation mellan sjuksköterskor och föräldrar så måste båda parterna ha förmågan att kunna 

samtala med varandra. Sjuksköterskan kan då tala öppet om situationen som det prematura 

barnet befinner sig i. Det gör att föräldrarna i sin tur känner sig mer delaktiga i vården (Hall 

2005). Enligt Pinheiro, Paes da Silva, Angelo och Ribeiro (2008) har sjuksköterskor lättare att 

skapa relationer till vissa föräldrar och barn beroende på hur relationen artade sig från början. 

Några artiklar har kommit fram till att kontinuitet är viktigt för att kunna skapa en bra och 

hållbar relation. Det är lättare för föräldrarna att bygga upp en stark och trygg relation till 

sjuksköterskorna om de blir tilldelade en eller flera kontaktpersoner som de kan bygga upp en 

relation med under hela vårdtillfället (Arockiasamy et al. 2008 & Fegran et al. 2008a). 

 

Den första tiden barnet ligger på avdelningen är det sjuksköterskan som har största ansvaret 

när det gäller omvårdnaden av barnet. Det är då mycket viktigt att man redan här skapar en 

relation för att kunna bygga upp ett förtroende till föräldrarna (Fegran et al. 2008a). Enligt 

Jones et al. (2007) så ansåg mammor att de viktigaste i relationen med sjuksköterskan var att 

de skulle bli lika behandlade som alla andra och att de skulle få positiv feedback i 

omvårdnaden av barnet.  

Föräldrarna tyckte även att engagemang och empati är egenskaper som oftare finns hos 

sjuksköterskor än hos läkare som arbetar på en neonatalavdelning. Detta tros bero på att 

föräldrarna får en bättre relation med sjuksköterskorna eftersom de träffas oftare och under en 

längre tid. Känslor som upprördhet kan visas hos föräldrarna eftersom de inte kan vara med 

sitt barn som de vill då barnet är mycket sjukt. Det är då viktigt att ha en god relation mellan 

sjuksköterska och föräldrar så att de får känna sig involverade. Några mödrar beskriver att det 

känns som att de lånar barnet ifrån sjuksköterskorna på avdelningen för att de måste be om 

tillåtelse för att hålla sitt barn (Jackson et al. 2003).  
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Stöd 

Föräldrar till förtidigt födda barn har ett stort behov av stöd, mycket av arbetet för 

sjuksköterskorna på neonatalavdelningen är att förbereda föräldrarna på att ta över 

omvårdnaden för barnet (Örtenstrand, 2005). Det har stor betydelse att föräldrarna får stöd 

och hjälp att bearbeta känslor under barnets tid på avdelningen, detta för att föräldrar och barn 

ska kunna skapa en god anknytning till varandra (Hallström 2009). Att ta hand om sitt 

prematura barn kan vara nervöst de första gångerna och väcka känslor som oro och ångest 

över att man inte gör allting rätt (Lindberg et al. 2008).  En viktig del till varför mödrarna 

lyckades hålla hoppet vid liv var sjukhuspersonalen. Känslan att man har stöd och att få 

chansen att få prata med sjuksköterskorna resulterade i att mammorna kände sig lugnare och 

mindre oroliga (Lindberg & Ohrling 2008). Trots att de inte är med i omvårdnaden praktiskt i 

början anser många att de aldrig kände sig utestängda, ty de uppmuntrades att vara nära barnet 

fysiskt (Fegran et al. 2008a). 

 

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) är en 

omvårdnadsmodell där man jobbar efter föräldrarnas och barnets individuella behov. 

Personalen ansvarar för tekniska och medicinska procedurer och föräldrarna får hjälp att lära 

känna sitt barns signaler. Det är viktigt att föräldrarna under hela vårdtiden blir uppdaterade 

hur utvecklingen för just deras barn ser ut. Det är ett viktigt sätt att stödja föräldrarna och ska 

bidra till att öka kunskapen, självförtroendet och gynna anknytningen till barnet. NIDCAP har 

tyngdpunkt på alla relationer, det vill säga föräldrar, barn och personal (Hallström 2009). 

NIDACP har en positiv inverkan på det prematura barnets välmående och långsiktiga 

utveckling. Förändringar i miljön görs, såsom att ljud, ljus och aktivitet runt barnet minskas. 

Generellt ansågs det att föräldrarnas kunskaper om barnet ökade när man använde sig av 

NIDCAP. Föräldrarna utvecklade större självsäkerhet och deltog mer aktivt i den dagliga 

omvårdnaden av barnet. Sedan NIDCAP började användas på neonatalavdelningar så har 

föräldrarna blivit involverade i barnets omvårdnad och situation tidigare än innan NIDCAP 

användes. Med hjälp av detta program har föräldrarna lärt känna sitt barns signaler bättre och 

kan identifiera exempelvis trötthet och hunger (Solhaug et al. 2010). 

 

Att ha samma sjuksköterskor under vårdtiden stärker föräldrarnas självförtroende och 

trygghet mer än om det skulle komma nya sjuksköterskor varje dag (Fegran et al. 2008a).  

Föräldrarna definierar en bra sjuksköterska som bland annat vänlig, stöttande, omsorgsfull 

och har förmåga att visa medkänsla. Att inge hopp och att be för barnet är egenskaper som 
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värderas väldigt högt hos föräldrar som är troende. Vissa anser att om sjuksköterskan är med 

och ber för barnet är det ett tecken på att denne verkligen bryr sig. För föräldrarna är det 

viktigt att sjusköterskorna stöttade dem, framförallt att de lyssnade på vad de hade att säga, 

utstrålade vänlighet och trygghet, gav de hopp i jobbiga situationer samt att de fick stöd under 

svåra förhållanden (Kavanaugh et al. 2010).  

Miljön på en neonatalavdelning är en viktig del för att bidra till en bra utveckling till det 

förtidigt födda barnet (Jackson et al. 2006). Att utveckla sin mammaroll när man befinner sig 

på en neonatalavdelning är inte alltid så lätt, därför är det viktigt med stöd ifrån 

sjuksköterskan. Många mödrar är överväldigade av den störande och bullriga miljön. Det är 

mycket ljud ifrån olika medicinska utrustningar som varje barn har, detta gör att mammorna 

blir oroliga och känner rädsla och ångest för att de inte vet varför utrustningen låter vid 

specifika tillfällen (Heermann et al. 2005).  Enligt Jackson, Ternestedt och Schollin (2003) 

anser mammorna att miljön på avdelningen gör att de inte kan delta i sitt eget barns vård på 

ett bra sätt. De önskade mer avskildhet och lugn och ro runt barnet.  

De finns en del sjuksköterskor som använder sig av sin kompetens för att utestänga 

föräldrarna både fysiskt och psykiskt från barnet, detta bidrar till maktlöshet och känslan av 

att de inte har tillräckligt med stöd. De ansåg att de var tvungna att invänta tillåtelse från 

sjuksköterskan om när och hur de kunde vara delaktiga i vården av barnet, då kände sig 

många som gäster och inte föräldrar (Watson 2011). 

 

 

Kvaliteten på de i studien ingående artiklarna gällande design och bortfall. 

 

Designen i de ingående artiklarna är klart och tydligt beskrivna. De flesta artiklarna har en 

kvalitativ ansats, medan en av dem har en kvantitativ. En av de artiklarna som använts har 

både en kvalitativ och kvantitativ ansats då de i studien använt sig av enkäter samt intervjuer i 

fokusgrupper.  

Av alla artiklar som ingår i studien är det 7 stycken som inte beskrivit någon typ av bortfall 

alls eller inte berört ämnet. I tre av de resterande artiklarna har det tydligt beskrivits att det 

blivit bortfall under studiens gång. I de andra tre artiklarna så har alla de tillfrågade valt att 

delta i studien och inget bortfall har skett. 

 

 

 



12 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Det föräldrarna anser är viktigt när det handlar om kommunikation mellan dem och 

sjuksköterskorna är att sjuksköterskorna ställer frågor och uppmuntrar föräldrarna att själva 

ställa frågor om det är något som är oklart. Det föräldrarna värderar högt är att de fick god 

individuell information, detta leder till stärkt självförtroende och en känsla av kontroll över 

situationen. För att kunna skapa en relation mellan sjuksköterskor och föräldrar så måste båda 

parterna ha förmågan att kunna samtala med varandra. Sjuksköterskan kan då tala öppet om 

situationen som det prematura barnet befinner sig i samt informera om olika vårdinsatser. 

Föräldrar till förtidigt födda barn har ett stort behov av stöd och mycket av arbetet för 

sjuksköterskorna på neonatalavdelningen är att förbereda föräldrarna på att ta över 

omvårdnaden av barnet. Det har stor betydelse att föräldrarna får stöd och hjälp att bearbeta 

känslor under barnets tid på neonatalavdelningen. Detta för att föräldrar och barn ska kunna 

skapa en god anknytning till varandra. Kontinuitet är viktigt för att kunna skapa en bra och 

hållbar relation. Det är lättare för föräldrarna att bygga upp en stark och trygg relation till 

sjuksköterskorna om de blir tilldelade en eller flera kontaktpersoner som de kan bygga upp en 

relation med under hela vårdtillfället. NIDCAP är en omvårdnadsmodell där man arbetar efter 

barnets och föräldrarnas individuella behov. Detta är ett sätt att involvera föräldrarna i barnet 

samt att de hjälper dem att utveckla en relation.  

 

Resultatdiskussion  

Att bli bemött med vänlighet och förståelse av personalen bidrar till att mammorna kände att 

deras barn är i goda händer (Lindberg & Ohrling 2008). Åtskilliga mödrar värderar 

sjuksköterskornas kunskap mycket högt och är mycket positivt inställda till deras relation. 

Trots att föräldrarna uppfattar de flesta sjuksköterskorna som bra så finns det även dåliga 

sjuksköterskor. Många mödrar kände att de hade svårt att skapa ett band till vissa 

sjuksköterskor, då dessa upplevdes okunniga och saknade förmågan att visa respekt (Hall 

2005). Det är viktigt att man som sjuksköterska bör tänka på hur man uppfattas av andra 

människor oavsett om man befinner sig i en stressig situation. Det är tragiskt att flera föräldrar 

tycker att det finns respektlösa och okunniga sjuksköterskor, vi tror att detta har mycket med 

relationen att göra. Om man skapar en god relation redan från första början så tror vi detta 

bidrar till en positiv upplevelse och att förtroende skapas hos föräldrarna. 
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Föräldrarna har använt sig av olika strategier för att hantera situationen de befinner sig i. Att 

få ett förtidigt fött barn kan vara väldigt stressande och överväldigande. Ett sätt att hantera 

situationen är att försöka vara positiv, en del använder sin religiösa tro som ett sätt att ta 

kontroll över situationen och att försöka finna en mening med det som hänt. Att få 

information gällande barnets situation är också en bidragande faktor till att känna kontroll 

över situationen (Arockiasamy et al. 2008). Vi tror att sjuksköterskan kan göra mycket mer 

för att hjälpa föräldrarna hantera situationen än de flesta verkar göra. Det är betydelsefullt för 

föräldrarna att sjuksköterskan ger uppmuntran och involverar dem.  

Enligt föräldrarna upplevdes sjuksköterskor på neonatalavdelningen som snälla, vänliga, 

hjälpsamma, stöttande och utstrålade kompetens. Det gjorde att föräldrarna kände sig trygga 

och säkra att ställa samma frågor om och om igen (Hall 2005). Vi förstår varför föräldrarna 

vill ha god information vid rätt tillfälle eftersom att få ett oväntat förtidigt fött barn kan ge 

stresspåverkan som gör att man inte är mottaglig. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att ge 

information på ett bra sätt. De kan vara svårt att förstå att stressade föräldrar kanske inte 

kommer ihåg allting man har informerat om, därför är det viktigt att sjuksköterskan ger 

samma information flera gånger så inga missförstånd uppkommer. Det är betydelsefullt som 

sjuksköterska att ge anpassad information och behandla alla lika oavsett bakgrund och 

fördomar.  

Mammorna anser att det är viktigt att sjuksköterskorna ger individuell information då varje 

familj har en särskild situation som inte är den andre lik (Lindberg & Ohrling 2008). 

 

När sjuksköterskan ska utföra medicinska ingrepp på barnet så intar denne en föräldraroll för 

att barnet ska känna sig tryggt. Genom att gå in i föräldrarollen får det barnet att bygga upp en 

trygghet till sina föräldrar. Det är viktigt att sjuksköterskan och föräldrarna agerar på samma 

sätt när de tar hand om barnet för att tryggheten ska bli starkare (Pinheiro et al. 2008). Det är 

mycket viktigt att som sjuksköterska försöka få föräldrarna att vilja vara delaktiga och att visa 

att de inte kan skada sitt barn genom att ha kroppsligkontakt (Lindberg & Ohrling 2008). 

Detta tror vi är en viktig del av sjuksköterskans arbetssätt. Om sjuksköterskan agerar som en 

förebild för föräldrarna så att dem lär sig av denne så kommer de sedan att hand ha med 

barnet på samma sätt. Om rutiner byggs upp kring omvårdnaden av barnet så att 

sjuksköterskan och föräldrarna utför det på samma sätt så tror vi att tryggheten kommer att bli 

starkare hos barnet.  
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De är viktigt att föräldrarna själva får bestämma hur mycket de vill involvera sig i 

omvårdnaden kring barnet, och att de ges tillfälle att vara involverad (Lindberg & Ohrling 

2008). 

 

En del uppfattade att några sjuksköterskor hade svårt att överlåta en del av omvårdnaden till 

mödrarna, vilket många gånger förstört tryggheten som byggts upp (Heermann et al. 2005). 

Många mammor beskriver när sjuksköterskorna inte ger dem tillfälle att vara involverad i 

omvårdnaden väcker det känslor som att barnet tillhör sjukvårdspersonalen, och inte dem 

(Lindberg & Ohrling 2008). 

I flera av artiklarna beskrivs att sjuksköterskorna inte vill involvera föräldrarna i 

omvårdanden av barnet. I resultatet står det att föräldrarna har en känsla av att de ”lånar” 

barnen ifrån sjuksköterskorna och att de inte känns att de är deras egna barn. Detta tycker vi 

är helt ofattbart, men en förklaring kan vara att sjuksköterskan har svårt att lämna över 

ansvaret till föräldrarna då de är sjuksköterskan som har huvudansvaret över barnet. Vi tror 

också att det kan bero på att de ”äldre” sjuksköterskorna är vana vid det gamla arbetssättet 

som innefattar att föräldrarna inte tilläts kontakt med sitt barn. Därför anser vi att det är 

väldigt viktigt att sjuksköterskorna uppdateras konstant och att ny kunskap överförs i 

praktiken. 

 

Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen har en teori som handlar om att relationer är 

grundläggande i människans liv, hon säger att det människan är i behov av är att ha kontakt 

med andra. En människas behov av andra visar sig när denne befinner sig i en situation där 

behovet av stöd är extra stort, exempelvis vid en sjukhusvistelse (Kristoffersen 2006). Detta 

stämmer väldigt bra överens med resultatet i denna litteraturstudie. När föräldrarna får ett 

barn förtidigt blir det en chockartad upplevelse för många och de har ett stort behov för stöd i 

den situationen. I arbetet beskrivs att föräldrar inte alltid får de stöd och uppmuntran de har 

behov för. Kanske förstår inte alla sjuksköterskor detta eller så klarar de inte av att ge det till 

föräldrarna.   

 

Enligt Kavanaugh et al (2010) beskriver vissa fäder att sjuksköterskan inte bara tar hand om 

det förtidigt födda barnet utan även dess föräldrar. Exempelvis såg denne till att de hade mat 

att äta, att de sov tillräckligt och att de mådde bra i största allmänhet.  

Detta tycker vi påvisar hur otroligt omfattande sjuksköterskans jobb är. 
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Kvalitetsdiskussion 

 

De metodologiska aspekterna författarna valde att granska var design samt bortfall. Designen 

var övervägande kvalitativ, detta anser vi är bra för att vi tror att man får en mer djupgående 

inblick i föräldrarnas situation om det görs intervjuer eller fokusgrupper. Det är en lämplig 

design att använda sig av om man vill få subjektiva åsikter. Då vi har hittat många kvalitativa 

studier där resultatet av de föräldrarna sagt säger ungefär samma sak så påvisar det att 

resultatet är tillförlitligt. Därför har författarna valt att ta med alla dessa artiklar för att det kan 

stärka vårt eget resultat.  

Gällande bortfall så var det många artiklar som inte hade beskrivit om det blivit bortfall eller 

inte, detta tycker vi är en svaghet. Vi tror att det beror på att det inte var något bortfall och 

därför valde författarna till dessa studier att inte ta med det. Eller så kan det vara att det blev 

ett stort bortfall som de valde att inte nämna för att tillförlitligheten för studien eventuellt 

skulle sjunka. Vi anser att de bortfall som blivit i vissa av studierna kan ha påverkat resultatet 

på de sätt att de som hoppade av var missnöjda med vården och personalen i största 

allmänhet. Eller så tror vi att eventuella bortfall kan bero på att vissa av de förtidigt födda 

barnen inte överlevde och då kanske de föräldrar som passade in i inklusionskriterierna inte 

valde att delta. Författarna tycker att ett bortfall bör finnas beskrivet även om det blivit det 

eller inte, för vi anser att det stärker tillförlitligheten i en artikel.  

 

Metoddiskussion  

 

Styrkor i denna studie är att det funnits mycket vetenskapliga artiklar som svarat mot syftet, 

detta har gjort att det funnits många bra artiklar att välja bland. Författarna har arbetat mycket 

tillsammans vilket gjort att vi hela tiden kunnat diskutera och bolla idéer med varandra. 

Databassökningen har kompletterats med manuella sökningar, det kan ses som en styrka. 

Enligt Backman (2008) kan det vara bra att kombinera olika sätt att söka artiklar. 

  

Svagheter kan vara att det fanns så många vetenskapliga artiklar att det var svårt att välja. En 

annan svaghet kan möjligtvis vara att flera artiklar från samma författare använts som säger 

ungefär samma saker. Detta gjordes för att artiklarna var bra och stämde överens med vårt 

syfte men det kan kanske göra arbetet lite vinklat. Att databasen Medline/Pubmed enbart 

användes kan vara en svaghet. Enligt Backman (2008) så bör man använda flera databaser för 

att få en mer heltäckande sökning. 
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Allmän diskussion 

 

De tre olika underrubrikerna som tillkommit under arbetets gång information, relation och 

stöd är tre olika begrepp men som i sammanhanget handlar mycket om samma sak. De vi 

menar är att de tre begreppen lätt flyter in i varandra och är svåra att hålla isär. 

Under tiden vi har gjort detta arbete har vi fått en inblick i hur viktigt och varierande 

sjuksköterskans yrke är. Vi menar att det handlar inte bara om att utföra medicinska 

procedurer utan det handlar mycket om allting runt omkring, exempelvis föräldrar och 

anhöriga. Vi har även insett hur viktigt det är att rätt personal befinner sig på rätt plats för att 

så bra vård som möjligt ges. Vi tror att det är väldigt viktigt att sjuksköterskor har god social 

kompetens samt att de har en förmåga att visa empati, men samtidigt inte blir för 

känslomässigt bundna till familjen. Enligt Pinheiro et al (2008) är det lättare att skapa 

relationer om man skapade god kontakt från början. 

Vi anser att detta stämmer bra gällande relationer i allmänhet oavsett om det gäller 

vårdrelationer eller privata relationer. Vi tror att det är lättare för sjuksköterskor att få en bra 

kontakt med föräldrarna om man redan från första mötet visar empati och förståelse för 

föräldrarnas situation. Samtidigt tror vi att det ibland kan vara svårt att ge ett bra första intryck 

till föräldrarna på grund av tidsbrist eller att barnets hälsa är i fara. Oavsett så är det alltid 

barnet och dess hälsa som kommer i första hand. 

Känslomässigt stöd, god information och att möta föräldrar och barn på ett psykologiskt plan 

är olika sätt som hjälper sjuksköterskan att utveckla relationen till föräldrarna (Kavanaugh et 

al. 2010). Detta sammanfattar bra vad denna litteraturstudies huvudbudskap handlar om. Ett 

känslomässigt stöd, god information och utvecklingen till en bra relation är det som 

sjuksköterskan bör lägga stor vikt på vid arbetet med föräldrar och barn. Vi tror att det är just 

detta som är av stor betydelse för föräldrarna under en period av stress, oro och ångest. 

 

Det vi märkt under arbetets gång är att det finns behov av ny forskning så att arbetssättet hela 

tiden utvecklas inom neonatalvården. Vi tycker att det är viktigt att all den forskning som 

finns överförs till arbetet på avdelningarna för att vården av barnet motsvarar det föräldrarna 

förväntar sig. Att sjuksköterskorna tar del av ny forskning och att de kontinuerligt får 

vidareutbildning anser vi är av stor vikt. Vi tycker även att det skulle vara bra att 

avdelningarna utvärderar sitt eget arbete och att föräldrarna får säga sin mening, eventuellt 

genom en enkät när de lämnar avdelningen.  



17 

 

Det vi har lärt oss av denna litteraturstudie är hur viktig sjuksköterskan är för familjer och 

anhöriga oavsett om det gäller neonatalvård eller inom andra avdelningar. Vi anser att 

sjuksköterskans viktigaste egenskap inte är att vara bäst inom medicinska procedurer utan att 

ha förmågan att visa empati, ha förståelse, social kompetens tillsammans med god kunskap. 
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Bilaga 1   

 

Tabell 2. Översikt över valdra artiklars författare, år, land, titel, design, urval, undersökningsgrupp/bortfall, datainsamlingsmetod  

                samt   dataanalys 
Författare, år och land Titel Design, urval, 

undersökningsgrupp samt 

bortfall 

Datainsamlingsmetod  

 

Dataanalys  
 

Arockiasamy,V. Holsti, 

L & Albersheim, S. 

2008, Kanada 

Fathers' experiences in the 

neonatal intensive care unit: 

a search for control 

Kvalitativ ansats. 

16 engelsktalande pappor vars barn 

var inlagda en neonatalavdelning i 

mer än 30 dagar. Inget bortfall finns 

beskrivet. 

Semistrukturerad intervju med 

öppna frågor. De blev 

intervjuade av en manlig 

läkare som arbetade på 

avdelningen.  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Varje intervju blev 

transkriberade ordagrant. 

Hela texten lästes igenom 

flera gånger för att få en 

helhetskänsla. 

Meningsbärande enheter 

skapades som sedan 

kondenserades. Dessa 

enheter kodas och grupperas 

i kategorier samt teman 

skapades. 

Fegran,L. Fagermoen, 

MS & Helseth, S. 

 2008, Norge 

Development of parent-

nurse relationships in 

neonatal intensive care units 

- from closeness to 

detachment 

Kvalitativ ansats. 

Bekvämlighetsurval har gjorts på 

föräldrar och sjuksköterskor. 

Totalt var 6 föräldrapar  med i 

studien samt 6 sjuksköterskor. 

 2 föräldrapar valde att inte delta. 

Observationer och 

semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Hall, E. 

2005, Danmark 

Danish parents' experiences 

when their new born or 

critically ill small child is 

transferred to the PICU-a 

qualitative study 

Kvalitativ ansats med deskriptiv 

design. 

12 föräldrapar deltog samt 1 singel 

mamma. Inget bortfall. 

 

Djupgående intervjuer gjordes 

vid två tillfällen, 1 vecka och 

3 månader efter hemgång. 

Författarna använde sig av en 

intervjuguide. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Heermann, JA., Wilson, 

ME. & Wilhelm, PA. 

2005, USA 

Mothers in the NICU: 

outsider to partner 

Kvalitativ ansats. 

15 mödrar med barn på 

neonatalavdelning deltog i studien. 

Inget bortfall finns beskrivet. 

Mödrarna intervjuades med 

öppna frågor. 

Författarna har använt sig av 

Spradley´s dataanalys. 
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Jackson,K. Ternestedt, 

BM. Magnusson, A. & 

Schollin, J. 

2006, Sverige 

Quality of care of the 

preterm infant--the parent 

and nurse perspective 

Kvantitativ ansats.  

Föräldrar till barn födda före vecka 

34. 21 mammor, 20 pappor och 15 

sjuksköterskor på ett sjukhus och 21 

mammor, 14 pappor och 18 

sjuksköterskor på det andra 

sjukhuset. Inget bortfall finns 

beskrivet. 

Enkäter delades ut till båda 

sjukhusen vid tre tillfällen 

under april 1999 fram till 

februari 2000.  

Enkäten de har använt sig av 

är Quality of care from the 

patients perspective (QPP). 

Variansanalys (ANOVA) 

gjordes. Tukey post hoc test 

användes för att jämföra. 

Jackson,K.  Ternestedt, 

BM. Schollin, J. 

200,3 Sverige 

From alienation to 

familiarity: experiences of 

mothers and fathers of 

preterm infants 

Kvalitativ ansats. 

7 stycken föräldrapar deltog i 

studien. Inget bortfall finns 

beskrivet. 

 

Intervjuades vid fyra tillfällen. 

Intervjun spelades in och 

transkriberades ordagrant.  

 Kvalitativ innehållsanalys. 

Jones,L. Woodhouse, D 

& Rowe, J. 

2007,Australien 

Effective nurse parent 

communication: a study of 

parents' perceptions in the 

NICU environment 

Kvalitativ ansats.  

20 mammor och 13 pappor som 

hade ett barn på 

neonatalavdelningen. De 

inkluderades i studien beroende på 

barnets hälsostatus. Inget bortfall 

finns beskrivet. 

Semistrukturerad intervju. 

Kodade CATH strategier 

Kvalitativ innehållsanalys. 

De använde sig av Cohéns 

kappa för att se reliabiliteten 

i studien.  

Kavanaugh,K. Moro, T. 

& Savage, T.  

2010, USA 

How nurses assist parents 

regarding life support 

decisions for extremely 

premature infants 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv, prospektiv och 

långitudinell studie. 40 fall. 

Mödrarna som valdes till studien 

var de som låg riskzon för att föda 

förtidigt. 54 föräldrar deltog i 

studien, 40 mödrar och 14 pappor 

efter ett bortfall på 7 pappor som 

inte passade in i kriterierna. 

Intervjuer, journaler och en 

demografisk 

datainsamlingsenkät har de 

använt sig av. De första 

intervjuerna utfördes innan 

barnet var fött. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Lindberg,B. Axelsson, 

K. & Öhrling, K.  

2008, Sverige 

Adjusting to being a father 

to an infant born 

prematurely: experiences 

from Swedish fathers 

Kvalitativ ansats. 

8 pappor som haft ett barn fött 

innan vecka 36 och har legat inne 

för behandling på 

neonatalavdelning. 

Huvudsjuksköterskan på 

avdelningen var den som bestämde 

vilka pappor som skulle vara med i 

studien. De 8 papporna som blev 

Intervjuer gjordes under 

barnets första år, det varierade 

mellan 5 veckor till 5 månader 

efter utskrivning. De utgick 

ifrån några ursprungsfrågor 

som sedan ledde till att 

papporna kunde tala fritt om 

sin erfarenhet – narrativ 

intervju. 

Kvalitativ innehållsanalys. 
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tillfrågade valde att delta i studien, 

inget bortfall. 

Lindberg,B.  & Öhrling, 

K 

2008, Sverige 

Experiences of having a 

prematurely born infant from 

the perspective of mothers in 

northern Sweden 

Kvalitativ ansats. 

6 mammor med förtidigt födda 

barn, före vecka 36, som vårdades 

på en neonatalavdelning var med i 

studien. De valdes ut efter ett 

strategiskt urval. Inget bortfall finns 

beskrivet. 

Narrativa intervjuer gjordes 

och mammorna uppmuntrades 

att tala fritt om sina 

erfarenheter. Datan 

transkriberades ordagrant. 

Kvalitativ innehållsanalys.  

Pinheiro,E.M. Paesta-

Silva, MJ. Angelo, M. & 

Ribeiro, CA. 

2008, Brasilien 

The meaning of interaction 

between nursing 

professionals and 

newborns/families in a 

hospital setting 

Kvalitativ ansats. 

7 sjuksköterskor som arbetade olika 

skift på sjukhuset deltog i studien. 

 Inget bortfall finns beskrivet. 

Datan samlades in genom att 

observera deltagarna genom 

videfilmning. Detta för att se 

interaktionen mellan 

sjuksköterska, barn och familj. 

Semistrukturerade intervjuer 

gjordes med sjuksköterskorna, 

de spelades in och 

transkriberades. 

Grounded theory användes. 

Solhaug,M. 2010, 

Norge 

Staff perception one year 

after implementation of the 

the newborn individualized 

developmental care and 

assessment program 

(NIDCAP) 

Kvalitativ och kvantitativ ansats 

med deskriptiv design. 

Det var både läkare och 

sjuksköterskor som valde att delta i 

studien. 7 stycken valde att inte 

uppge deras profession. Ett bortfall 

på 46% i enkäterna finns. 

 

Intervjuer i fokusgrupper med 

sex sjuksköterskor gjordes. 

Enkäter delades ut till både 

läkare och sjuksköterskor, 46 

stycken valde att delta. Detta 

motsvarar 54% av alla enkäter 

som delades ut. 

Enkäterna matades in i SPSS 

version 12. 

Fokusgruppsintervjuerna 

transkriberades och 

analyserades enligt Kvale´s 

metoden. 

Watson,G.2011, 

England 

Parental liminality: a way of 

understanding the early 

experiences of parents who 

have a very preterm infant 

Kvalitativ ansats. 

24 föräldrar tillfrågades om att vara 

med i studien. 20 föräldrar som 

hade ett mycket förtidigt fött barn 

på en neonatalavdelning valde att 

delta, samt 5 chefssjuksköterskor 

och 7 neonatalsjuksköterskor deltog 

i studien. 

Semistrukturerade narrativa 

intervjuer utfördes samt en 

fokusgrupp. I fokusgruppen 

var det bara 

neonatalsjuksköterskor som 

fick vara med.  

Kvalitativ innehållsanalys. 
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 Bilaga 2 
 

Tabell 3.  Översikt över valda artiklars författare, syfte samt huvudresultat 
Författare Syfte Huvudresultat 

 

Arockiasamy, V., Holsti, L & Albersheim, S. 

 

Att förstå upplevelserna hos pappor till väldigt sjuka, 

förtidigt födda barn på en neonatalavdelning. 

Det övergripande temat för papporna var en känsla att 

de tappat kontrollen. Fyra andra subteman 

identifierades: information, kommunikation speciellt 

med personalen, pappornas olika roller och externa 

aktiviteter. Papporna rapporterade att förhållandet med 

vänner/familj/vårdpersonal, att fortlöpande få 

information och att få kort skriftlig information på 

vanliga sjukdomstillstånd var sätt att ge dem stöd. 

Papporna sa att det även var positivt och till god hjälp 

att få prata med en manlig läkare. 

Fegran, L., Fagermoen, MS & Helseth, S. Att undersöka utvecklingen av förhållandet mellan 

föräldrar och sjuksköterskor på en neonatalavdelning. 

En bra relation mellan föräldrar och sjuksköterskor 

utvecklas i tre faser: den akuta fasen, den stabiliserande 

fasen och utskrivningsfasen. Stabiliseringsfasen 

verkade vara den mest utmanande. Utmattade föräldrar 

uttryckte hur viktigt det var att behålla ett tillitsfullt 

förhållande till deras sjuksköterskor för att bli för att 

kunna ta mer ansvar och anpassa sig till den nya 

situationen. Sjuksköterskorna kunde dra sig undan och 

reducerade kontakten med föräldrarna för att få dem 

självständiga och säkra på att själva ta hand om barnet. 

Hall, E Att beskriva danska föräldrars upplevelser när deras 

barn var kritiskt sjuk och befann sig på en 

intensivvårdsavdelning. 

Föräldrarna litade på de flesta sjuksköterskor som 

arbetade på en neonatalavdelning. Dem var snälla, 

hjälpfulla, informativa och kompetenta. Mindre 

skickliga och stressade sjuksköterskor gjorde att 

föräldrarna kände sig obekväma och osäkra. Föräldrar 

behöver hjälp och stöd under denna period. 

Heermann, JA., Wilson, ME & Wilhelm, PA. Att undersöka och beskriva mammors upplevelser av 

att bli mamma medan deras nyfödda barn får vård på en 

neonatalavdelning. 

Mammornas utveckling från utomstående till engagerad 

förälder delades upp i fyra olika steg. Mödrarna gick 

igenom de olika stegen och utvecklades olika. Under 

det sista steget krävdes det mycket stöd ifrån 

sjuksköterskorna. 

Jackson, K., Ternestedt, BM., Magnuson, A & Schollin, 

J. 

Att undersöka de subjektiva åsikter om vad som är 

viktigt i vården på neonatal och barnavdelningar som 

Subjektiv viktighet skattades högre än vad de fick i 

verkligheten både för neonatalvård och för 
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 tar hand om förtidigt födda barn, och att jämföra dessa 

åsikter med den aktuella vården som ges. 

barnavdelningen. Det gällde personorienterat 

tillvägagångssätt och medicinsk-teknisk kompetens. 

Men högre skattning gavs till neonatalavdelningens 

vård när det gällde medicinsk-teknisk kompetens. 

Högrisk diagnoser och låg födelsevikt påverkade inte 

svaren. Mödrarna skattade medicinsk teknisk 

kompetens högre än sjuksköterskorna angående 

neonatalvården. Mammor och sjuksköterskor skattade 

personorienterad framtoning högre än papporna på 

barnavdelningarna. 

Jackson,K.  Ternestedt, BM. Schollin, J. 

 

Att studera hur mammor och pappor till förtidigt födda 

barn beskriver deras upplevelser av föräldraskap under 

barnets första 18 månader. 

De beskrev föräldraskapet som tidskrävande process 

med fyra olika uppdelningar, utanförskap, 

ansvarstagande, självförtroende och anknytning till 

barnet. Inom dessa uppdelningar fanns likheter och 

olikheter om hur mammor och pappor beskrev deras 

föräldraroll.  

Jones,L. Woodhouse, D & Rowe, J.  Att undersöka mammors och pappors uppfattning av 

effektiv och ineffektiv kommunikation med 

sjuksköterskor på neonatalavdelning.  

För att utföra effektiv kommunikation är hantering och 

känslomässiga uttryck de strategier som nämns mest. 

För ineffektiv kommunikation var tolkningsbarheten 

det återkommande problemet. Effektiv och ineffektiv 

kommunikation skiljde sig åt mellan pappor och 

mammor. Mammorna värderade att bli behandlade som 

jämställd och att få positiv feedback gällande 

föräldraskapet. Papporna däremot värderade rätt 

information så inget kunde missförstås.    

Kavanaugh, K., Moro, TT & Savage, TA. Att beskriva sjuksköterskornas uppförande när de 

assisterade föräldrar att ta beslut om livsuppehållande 

åtgärder för deras extremt förtidigt födda barn före och 

efter barnet födsel. 

Föräldrar och sjuksköterskor beskrev flera beteenden 

hos sjuksköterskor som är bra, att de ger känslomässigt 

stöd, ger information, möter mammans, pappans och 

barnets fysiska behov. Läkarens beskrivning av 

sjuksköterskornas beteenden fokuserade på vilket sätt 

sjuksköterskorna gav känslomässigt stöd och hur de gav 

information. 

Lindberg, B., Axelsson, K & Öhrling, K. Att beskriva upplevelserna av att vara pappa till ett 

förtidigt fött barn. 

Papporna beskrev att den tidiga födseln gav dem en 

chans att lära känna deras barn eftersom de var tvungna 

att spendera tid tillsammans på neonatalavdelning. De 

kände även sig bättre upplärda av personalen som 

hjälpte dem att ta hand om deras barn. Trots den 

kritiska händelsen så kände de att situationen var 
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hanterbar och det slutade med en positiv upplevelse. 

Lindberg, B & Öhrling, K. Att beskriva mammors erfarenheter av att ha ett 

förtidigt fött barn, med fokus på födelsen och tiden 

därefter. 

Visade att mammor var inte förberedda att få ett 

förtidigt fött barn och att de i början hade svårt att 

känna sig sim mamma. Ångest var en känsla som 

dominerade. Att få känna närhet till barnet var viktigt 

och att separeras från barnet var väldigt stressfylld 

upplevelse. Familjelivet blev påverkat, men mammorna 

kände att de kunde hantera situationen om de fick stöd 

från deras partner och personalen, och att det var 

utrustade med kunskap om födseln och vården av det 

förtidigt födda barnet. Det var viktigt för mödrarna att 

vara involverade i barnets omvårdnad. 

Pinheiro,E.M. Paesta-Silva, MJ. Angelo, M. & Ribeiro, 

CA. 

 

Att förstå meningen med sjuksköterskornas 

kommunikation med föräldrar och nyfödda under tiden 

de vårdas på en neonatalavdelning och att utveckla en 

teoretisk modell.  

 

För att kunna skapa ett band mellan sjuksköterska och 

föräldrar använder de sig utav olika sätt. När 

sjuksköterskorna skulle utföra medicinska procedurer 

så gick de in i en mammaroll för att barnet skulle känna 

sig trygg och för att kunna utveckla bandet mellan 

barnet och föräldrarna. 

Solhaug,M. 2010 

 

Att testa NIDCAP modellen på en neonatalavdelning 

och att beskriva personalens syn på NIDCAP efter att 

de arbetat med det ett år. 

NIDCAP upplevdes ha en positiv inverkan på barnets 

välmående och föräldrarnas sätt att ta hand om det. 

Även om NIDCAPs påverkan på personalens 

arbetsmiljö var positiv i det stora hela så varierad 

åsikterna.    

Watson,G.2011 

 

Att utforska de tidiga erfarenheterna hos föräldrar som 

har fått ett mycket förtidigt fött barn. 

 

Kris, osäkerhet och maktlöshet, är egenskaper som 

kantade denna komplexa övergång. Det övergripande 

temat handlar om föräldrarnas fysiska, psykologiska 

och sociala erfarenheter. 
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