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Sammanfattning 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser och behov på en 

neonatalavdelning. Data söktes ur databaserna PubMed och Cinahl och femton artiklar 

inkluderades i resultatet. Resultatet visade att kommunikation och information, delaktighet 

och närvaro, kunskap och förståelse, tillit och respekt, stress och oro samt trygghet var de 

allra viktigaste kärnfrågorna gällande föräldrars behov och upplevelser. Resultatet visade att 

en ärlig och förtroendeingivande kommunikation är av allra största vikt för att främja en god 

anknytning mellan föräldrarna och barnet. Det framkom att föräldrarna önskade vara 

delaktiga i barnets vård och att de ville bli uppmuntrade av vårdpersonalen att delta i denna. 

Det framgick tydligt att de flesta föräldrar hade ett stort behov av att tillgodogöra sig kunskap 

om såväl anatomi och fysiologi men även rörande medicinteknik. Föräldrarna uppgav att det 

var betydelsefullt att känna tillit till vårdpersonalen. De poängterade även hur viktigt det var 

att vårdpersonalen skapade en känsla av respekt och trygghet, både i yrkesrollen och som 

medmänniskor. Resultatet visade att brister i en eller flera av dessa sex kärnfrågor medförde 

känslor av stress och oro hos föräldrarna. En slutsats som kan dras är att vårdpersonalens 

bemötande och förmåga att engagera föräldrarna blir direkt avgörande för familjens totala 

helhetsupplevelse. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to describe parents' experiences and needs in a neonatal unit. 

Data were sought from the databases PubMed and Cinahl and fifteen articles were included in 

the results. The results showed that communication and information, participation and 

attendance, knowledge and understanding, trust and respect, stress and anxiety, and security 

was the most important core issues regarding parents' needs and experiences. The results 

showed that an honest and trusting communication is of utmost importance to foster a good 

relationship between parents and child. It was revealed that parents wanted to be involved in 

the child's care and that they wanted to be encouraged by the nursing staff to participate in 

this. It was clear that most parents had a great need to assimilate the knowledge of both 

anatomy and physiology but also on medical technology. The parents said it was important to 

have confidence in caregivers. They also emphasized how important it was that health 

workers created a sense of respect and confidence, both in the professional role and as fellow 

humans. The results showed that defects in one or more of these six core issues brought 

feelings of stress and anxiety in parents. One conclusion to be drawn are that nursing staff and 

ability to involve parents is decisive for the family's total overall experience. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Ungefär fem procent av alla barn som föds i Sverige idag är för tidigt födda, det vill säga 

födda innan trettiosju fullgångna graviditetsveckor (Hallström & Lindberg, 2009).  

För tidigt födda barn överlever i allt större utsträckning och detta fenomen kan relateras till en 

stor medicinteknologisk och omvårdnadsmässig utveckling inom neonatalvården de senaste 

fyrtio åren (Kleberg & Westrup, 2008; Smith, 2011; Socialstyrelsen, 2010). Prematura barns 

chanser till överlevnad har alltså gradvis ökat med tiden. Man har även fått en ökad kännedom 

om hur viktig föräldrarnas närvaro och engagemang är vid vården av barnet på 

neonatalavdelningen (Roze & Breart, 2004; Stoelhorst et al. 2005). Synen på föräldrarnas 

närvaro och delaktighet i vården har alltså förändrats de senaste åren (Wallin, 2001). På 

sextiotalet fick föräldrar inte delta i barnets omvårdnad på sjukhuset. Föräldrarna var enbart 

välkomna att besöka sitt barn på särskilda besökstider, något som ökade både barnets och 

föräldrarnas upplevelse av oro. Idag däremot ser man föräldrarna som en ytterst värdefull 

resurs och en naturlig förutsättning för barnets tillfrisknande (Davis et al. 2003). Dagens 

omvårdnad baseras på en humanistisk och holistisk syn på människan, där kropp och själ 

hänger samman som en odelbar individ (Schim et al. 2007). Aktuell neonatalvård planeras 

utifrån ambitionen att man snarast möjligt ska finna, och därmed minska eventuella 

fysiologiska avvikelser hos det prematura barnet. Man arbetar även för att utveckla 

föräldrarnas möjligheter till att kunna stanna hos barnet dygnet runt under vårdtiden 

(Socialstyrelsen, 2010; Stoelhorst et al. 2005). Prematura barn får ofta komplikationer som är 

direkt relaterade till den fysiska omognaden. Syresättningsproblem relaterade till 

underutvecklade lungor är en vanlig åkomma hos prematura barn. Man ser även ökade risker 

för skador på barnets hjärna, syn och hörsel (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Smith et al. (2011) 

kan den ökade risken för hjärnskador relateras till den stora exponeringen av stressfaktorer. Ju 

tidigare barnet föds desto större är alltså risken för komplikationer.  

 

1.2 Definition av prematura barn 

En normal graviditet varar cirka fyrtio veckor. För tidigt födda barn kallas för prematura barn 

och ordet prematur betyder ”för tidig” eller omogen (Wallin, 2001). Enligt Watson (2010) är 

prematura barn fysiologiskt underutvecklade men med hjälp av högteknologisk medicinsk 

utrustning ökar förutsättningarna för att barnen ska överleva. 

 



2 
 

WHO (1993) definierar för tidigt födda barn enligt följande: 

 Underburen förutsätter födsel före graviditetsvecka 37 

 Mycket underburen förutsätter födsel under graviditetsvecka 28-32 

 Extremt underburen förutsätter födsel före graviditetsvecka 28 

1.3 Definition av föräldrar, föräldraskap, neonatal och upplevelse 

Enligt Svenska akademiens ordbok (2011) definieras ordet föräldrar som en sammanfattande 

benämning på en fader och moder, det vill säga barnets föräldrar. Föräldraskapet definieras 

som en lång utvecklingsprocess där föräldrarnas upplevelse av ansvar och tillit gradvis bör 

tillta (Jackson et al. 2003).  

Ordet neonatal är latinskt och betyder nyfödd (Wallin, 2001). Föräldrarna och det prematura 

barnet vårdas på en så kallad neonatalavdelning. En neonatalavdelning är en avdelning där 

man vårdar prematura och nyfödda sjuka barn (Hallström & Lindberg, 2009).  

En upplevelse definieras som en händelse som en person har upplevt (Svenska akademiens 

ordbok, 2011). Ordet upplevelse kan innefatta såväl positiv som negativa händelser 

(Malmgren, 2009). 

   

1.4 Teoretisk referensram- anknytningsprocessen 

Enligt Bunkholdt (1994) betyder ordet anknytning ”bindning” och det kommer från 

engelskans ord ”attachment”. Bowlby (1994) menade att en anknytning kan skildras som ett 

gemensamt känslomässigt band mellan föräldrarna och barnet. Detta band bildas under 

barnets första år och anknytningsprocessen inverkar på barnets emotionella mognad. 

Processen påstås även påverka barnets framtida relationer och känsloliv. John Bowlby var en 

engelsk psykoanalytiker som grundade anknytningsteorin då han fann att barnets utveckling 

avstannades om det inte fick fysisk och emotionell närhet med sina föräldrar. Bowlby menade 

att detta specifika anknytningsbehov grundades redan vid evolutionen och att det blev direkt 

avgörande för människoartens överlevnad. Han beskrev anknytningsprocessen som en tät 

samverkan mellan föräldrarna och barnet och han påstod vidare att denna bindning kan 

påverka barnets beteende som vuxen.  

 

Fegran et al. (2008) betonade också vikten av en god anknytning mellan föräldrarna och 

barnet och menade att föräldrarna upplevde en känslomässig komplexitet när de skulle närma 

sig sitt prematura barn efter födelsen. Forskning av Lupton och Fenwick (2001) visade att 
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prematura födslar ofta beskrivs som en traumatisk och chockartad händelse för föräldrarna 

eftersom de inte känner sig mentalt förberedda på en förlossning.  

 

1.5 Problemformulering 

Såväl den medicinteknologiska som den omvårdnadsmässiga utvecklingen inom dagens 

neonatalvård förändras och förbättras ständigt med ett snabbt förlopp. Detta faktum kräver att 

vårdpersonalen på en neonatalavdelning har goda kunskaper om vilka unika och specifika 

behov och upplevelser familjerna har, för att på så sätt skapa bra förutsättningar för 

omvårdnaden. Det kräver också att vårdpersonalen har ett sinne öppet för förändringar och 

nytänkande. Enligt Bowlby (1994) och Watson (2010) kan föräldrar till prematura barn på en 

neonatalavdelning uppleva svår ångest, nedstämdhet, rädsla och oro under föräldraskapets 

utvecklingsprocess på avdelningen. Dessa svårigheter indikerar på att fortlöpande forskning 

inom ämnesområdet behövs. Cynthia och Mundy (2010) menar att ytterligare forskning krävs 

för att kunna granska föräldrarnas upplevelser, önskemål och personliga behov under 

vårdtiden på neonatalavdelningen. Man poängterar att föräldrarna omedvetet kan utsättas för 

onödigt vårdlidande relaterat till vårdpersonalens inrotade arbetsrutiner och tidigare vanor. 

Författarna avsåg alltså att övergripande försöka beskriva föräldrarnas upplevelser och behov 

på en neonatalavdelning.  

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelser och behov på en 

neonatalavdelning. 

 

2.1  Frågeställningar 

Vilka upplevelser och behov har föräldrarna på en neonatalavdelning?  

Vilken kvalitet har de i studien ingående artiklarna beträffande de metodologiska aspekterna 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och design? 

 

3. Metod 

3.1 Design  

För att uppfylla syftet gjorde författarna en deskriptiv litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2008; Polit & Beck, 2010). Litteraturstudier beskriver kunskapsläget inom ett 
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visst område och dessa görs för att sammanställa tidigare utförda empiriska studier. På detta 

sätt frambringas ny kunskap (Polit & Beck, 2010).  

 

3.2 Databaser och sökord 

Författarna sökte vetenskapliga artiklar med abstrakt i databaserna PubMed och Cinahl. 

Författarna gjorde även manuella sökningar i relevanta artiklars referenslistor. Författarna 

läste abstrakten på de artiklar som innehöll valda ämnesord (Polit & Beck, 2010). Författarna 

valde att använda flera sökord i samma sökning då sökning på enskilda ord gav alltför 

omfattande träffar. Författarna valde även att söka på olika sökkombinationer i databaserna, 

detta för att utöka träffmöjligheterna. Se tabell 1 för exempel på utfall. 

  

Tabell 1: Databaser, sökord, antal träffar och valda artiklar. 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed Neonatal intensive 

(MeSH) AND needs 

(MeSH) AND parents 

(MeSH) 

20 1 

PubMed Neonatal intensive 

(MeSH) AND parents 

(MeSH) AND 

experiences 

10 2 

Cinahl Neonatal nursing (MeSH) 

AND interventions 

(MeSH) 

64 1 

Cinahl Infant newborn (MeSH) 

AND experiences  

59 1 

Cinahl Neonatal (MeSH) AND 

experience AND nursing 

(MeSH) 

56 2 

Cinahl Premature infant (MeSH) 

AND needs (MeSH) 

AND parents (MeSH) 

22 3 

Cinahl Neonatal intensive care 

(MeSH) AND parents 

(MeSH) AND attachment 

(MeSH) 

11 1 

Manuell sökning   4 

Totalt:   15 

 

Limits: Published in the last 10 years. English, Swedish. 

 



5 
 

3.3 Urvalskriterier  

Författarna valde att använda relevanta vetenskapliga artiklar som var läsbara i fulltext. 

Artiklarna svarade på examensarbetets syfte och frågeställningar och de hade både kvalitativ 

och kvantitativ design. Artiklarna var empiriska, skrivna på engelska och högst tio år gamla. 

Artiklar valdes bort då de visade sig vara avgiftsbelagda, icke fulltext eller litteraturstudier. 

 

3.4 Dataanalys 

De i studien ingående artiklarna har inledningsvis lästs igenom av båda författarna. Artiklarna 

har sedan granskats och analyserats och den information som besvarade syftet samt 

frågeställningarna extraherades och diskuterades gemensamt. De extraherade textdelarna 

bearbetades och kategoriserades för att få fram det mest centrala i texten som besvarade syftet 

och frågeställningarna i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna valde att 

presentera resultatet genom sex huvudrubriker för att få en god överblick. Resultatet av de 

granskade artiklarna har redovisats i tabeller och i löpande text enligt Polit och Beck (2010). 

Författarna valde att göra en kvalitetsgranskning av artiklarna beträffande design, 

datainsamlingsmetod och dataanalys enligt Forsberg och Wengström (2008).  

Kvalitetsgranskningen har redovisats i löpande text under egen rubrik. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008) menar att det är viktigt med god etik och att etiska 

överväganden bör göras vid litteraturstudier beträffande urval och presentation av resultat. 

Författarna valde därför att endast inkludera artiklar som var etiskt granskade och godkända. 

Det som framkommer i resultatet redovisas och utesluts ej även om det inte passar författarnas 

uppfattningar och ändamål för studien.  

 

4. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i en figur, i löpande text och i två tabeller. Resultatet 

presenteras ingående i löpande text under huvudrubrikerna kommunikation och information, 

delaktighet och närvaro, kunskap och förståelse, trygghet, tillit och respekt och stress och oro. 

Därefter redovisas underlag för kvalitetsgranskningen i tabell 2 och de valda artiklarnas syfte 

och resultat i tabell 3. 
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Figur 1. Resultatets sex huvudrubriker 

 

4.1. Kommunikation och information 

Gemensamt för studier av Erlandsson och Fagerberg (2005), Franck och Spencer (2003), Hall 

(2005 a, 2005 b), Lindberg och Öhrling (2008), Mok och Leung (2006), var att föräldrarna 

upplevde att de hade ett stort behov av att erhålla fortlöpande rak, ärlig och lättbegriplig 

information under vårdtiden på neonatalavdelningen. Lindberg och Öhrling (2008) och Mok 

och Leung (2006) påvisade att föräldrarna upplevde det som mycket svårt att ta in den 

information som vårdpersonalen givit dem i traumatiska och stressade stunder. Man ansåg att 

informationen möjligtvis varit tillfredsställande men att den givits vid fel tillfälle. Man 

Stress och oro 

Kommunikation 
och information 

Delaktighet och 
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Kunskap och 
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uppgav därför önskemål om att informationen skulle återupprepas när situationen med barnet 

blivit stabilare (Lindberg & Öhrling, 2008; Mok & Leung, 2006). Man uppgav även ett behov 

av att få en ärlig helhetsbild av barnets hälsosituation och tillstånd (Hall, 2005 a, 2005 b; Mok 

& Leung, 2006). Föräldrarna ville erhålla ett kommunikativt stöd och information om hur de 

skulle sköta sitt barn på bästa sätt och de uppgav att de ville få förståelse för fysiologin hos 

prematura barn för att lättare kunna hantera sin situation (Lindberg & Öhrling, 2008; Mok & 

Leung, 2006). Föräldrarna ville erbjudas utrymme att få tala med vårdpersonalen, att få en 

chans att ställa frågor, bli tröstade och få adekvat information om barnets många behandlingar 

(Erlandsson & Fagerberg, 2005). Merighi et al. (2011) belyste att föräldrarna ofta ifrågasatte 

många saker då kritiska situationer uppstod med deras barn och att föräldrarna då hade ett 

extra stort behov av att få sitta ner i lugn och ro och samtala om det som hänt. Enligt Fenwick 

et al. (2008) var kommunikationen och informationen mellan föräldrarna och vårdpersonalen 

direkt avgörande för helhetsupplevelsen på avdelningen. Man menade också att 

vårdpersonalens engagemang i den nybildade familjen var ytterst väsentlig (Fenwick et al. 

2008). I en studie av Franck och Spencer (2003) beskrev familjerna vikten av att 

vårdpersonalen hade en väl fungerande kommunikation med dem och att hon agerade som en 

förbindande länk mellan föräldrarna och barnet. Det var vårdpersonalen som fick hjälpa 

föräldrarna att tolka barnets signaler och om vårdpersonalen lyckades skapa en tillförlitlig 

relation till föräldrarna minskade deras oro och rädslor i stor utsträckning (Wigert et al. 2006). 

Denna kommunikation tedde sig särskilt viktig då föräldrarna av någon anledning inte kunde 

medverka vid barnets vård. Erlandsson och Fagerberg (2005) påvisade att föräldrarna blev 

mycket konfunderade då de fick olika information om barnet beroende på vilken vårdpersonal 

som jobbade för tillfället. Man menade att en tydlig kommunikation mellan vårdpersonal och 

vårdenheter upplevdes som mycket viktig för att stärka den egna självtilliten i 

föräldraskapsprocessen (Erlandsson & Fagerberg, 2005).  

 

4.2 Delaktighet och närvaro 

Studier av Fenwick et al. (2008), Hall (2005 a, 2005 b), Merighi et al. (2011) visade att fysisk 

närhet och aktiv delaktighet var väldigt viktigt för föräldrarna och genom dessa 

grundläggande komponenter kunde de uppleva en form av trygghet trots distansen mellan 

dem och barnet. Man fann att det var mycket betydelsefullt för föräldrarna att få känna sig 

uppmärksammade och delaktiga i barnets vård på neonatalavdelningen. Nicolaou et al. (2009) 

och Wigert et al. (2006) belyste att föräldrarna hade ett grundläggande behov av att vara 
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fysiskt nära sitt nyfödda barn och när detta inte kunde ske, till exempel till följd av olika 

vårdmoment, så kunde föräldrarna uppleva detta som mycket plågsamt och jobbigt. Därför 

bör man enligt Nyström och Axelsson (2002) alltid försöka undvika att separera barnet från 

föräldrarna, men man menar att detta ibland är ofrånkomligt i kritiska situationer där barnets 

eller moderns liv kanske svävar i fara. Dock visade en studie av Merighi et al. (2011) att 

vårdpersonal ibland upplevde det som direkt obehagligt då föräldrarna var närvarande då 

barnet hamnade i en kritisk nödsituation. I dessa lägen kan alltså intressekonflikter skapas, 

något som är värt att medvetandegöra. 

 

En studie av Wigert et al. (2006) visade att det ibland kunde vara svårt att skapa fysisk närhet 

mellan föräldrarna och barnet på neonatalavdelningen och att det därför var av allra största 

vikt att vårdpersonalen stöttade och motiverade föräldrarna till närhet. Föräldrarna hade ett 

behov av att uppmuntras till att delta i omsorgen och den sociala aktiviteten, till exempel 

genom att få hålla i barnet eller mata det (Franck & Spencer, 2003). Enligt Lindberg och 

Öhrling (2008) var det dock väldigt viktigt att vårdpersonalen var lyhörda för föräldrarnas 

unika önskemål eftersom det även fanns vårdmoment då föräldrarna absolut inte ville vara 

närvarande och delaktiga. Föräldrarna kunde ibland uppleva en känsla av att vara otillräckliga 

då de inte klarade av det egna ansvaret i vissa vårdmoment. Detta understryker vikten av att 

föräldrarna själva bör få en chans att avgöra i vilken utsträckning de ska delta i barnets vård 

(Lindberg & Öhrling, 2008). 

 

Enligt Lindberg och Öhrling (2008) upplevde föräldrarna ibland att barnet inte tillhörde dem 

själva eftersom vårdpersonalen inte involverade dem i vården omkring barnet. Detta 

understryker även Nicolaou et al. (2009) som visade att föräldrarna uppgav en känsla av 

utanförskap då de ständigt var tvungna att be om lov för att få hålla sitt barn eller byta deras 

blöja. Enligt Nyström och Axelsson (2002) fanns det även önskemål från föräldrarna om att få 

vara deltagande vid barnets vårdplanering och en förälder beskrev sin besvikelse då vården 

inte utfördes som man gemensamt planerat.  

 

4.3 Kunskap och förståelse 

Enligt Wigert et al. (2010) uppgav föräldrarna att de ville ha kunskap rörande den medicinska 

utrustningen och vården kring barnet. Föräldrarna ville förstå vad vårdpersonalen gjorde med 

barnet och varför och man ville medverka vid vårdnaden av barnet så att vårdpersonalen 
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skulle kunna förmedla kunskap om hur föräldrarna själva skulle sköta sitt barn (Wigert et al. 

2010). Turan et al. (2008) menade att föräldrar som ges möjlighet att förstå och eventuellt lära 

sig hur den medicinska utrustningen fungerar blev mycket tryggare och lugnare. Föräldrarna 

uppgav också att kunskapen om behandlingar och ingrepp var av stor vikt för deras känsla av 

förståelse och trygghet (Turan et al. 2008). Enligt Wigert et al. (2010) uppgav föräldrarna att 

även om barnet förstås alltid ska prioriteras så behövde även dem som föräldrar 

uppmärksamhet, förståelse och stöd. Detta medförde en grundtrygghet vid senare hemgång. 

En studie av Nicolaou et al. (2009) visade att många föräldrar upplevde att de fått 

otillfredsställande kunskap om hur de skulle sköta sitt prematura födda barn när det väl var tid 

för hemgång. Det är alltså viktigt att vårdpersonalen på neonatalavdelningen tar sig tid att 

förmedla sin kompetens och sitt kunnande till föräldrarna (Turan et al. 2008; Wigert et al. 

2010). 

 

4.4 Trygghet 

Att vara förälder på en neonatalavdelning kunde innebära att man sällan hade möjlighet till 

lugn och ro med sitt barn. Det var svårt att skapa ett privat utrymme på avdelningen eftersom 

det alltid fanns andra människor närvarande (Nyström & Axelsson 2002). Enligt Wigert et al. 

(2010) påpekade föräldrarna hur viktigt det var att vårdpersonalen försökte främja en trygg 

och enskild atmosfär till familjen, till exempel genom att försöka skapa avskildhet i rummet. 

Man menade också att det var väldigt betydelsefullt för föräldrarna att få känna trygghet 

under vårdtiden. En hemtrevlig, lugn och trygg miljö upplevdes som avslappnande för 

föräldrarna och kunde främja en ökad tilltro till den egna kapaciteten i föräldraskapet (Wigert 

et al. 2010).  

 

4.5 Tillit och respekt 

Föräldrarna upplevde ett stort behov av att få den egna självkänslan i föräldrarollen stärkt med 

hjälp av vårdpersonalens kompetens (Mok & Leung, 2006). Föräldrarna uppgav även ett 

behov av att bli respekterade som individer och sedda som en tillgång i vården av barnet 

(Erlandsson & Fagerberg, 2005). Behovet av att känna sig respekterad och engagerad i sitt 

barns vård beskrivs även av Fenwick et al. (2008) som menar att relationen mellan 

vårdpersonalen och föräldrarna kan påverkas negativt beroende på föräldrarnas känsla av 

maktlöshet relaterat till vårdpersonalens expertkunskaper inom området. Föräldrarnas tillit till 
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vården det absolut mest väsentliga för att stärka familjen som en enhet. Av detta skäl är en 

tydlig, öppen och ärlig dialog mellan vårdpersonalen och föräldrarna av allra största vikt.  

 

I en studie av Erlandsson och Fagerberg (2005) uppgav föräldrarna att det var väldigt viktigt 

att vårdpersonalen bemötte dem med ett ärligt engagemang, en genuin medkänsla och respekt. 

Detta bekräftade även föräldrarna i en studie av Fenwick et al. (2008) som menade att 

föräldrarnas självförtroende ökade markant då vårdpersonalen lyckades skapa en personlig 

närhet och kontakt med dem. Fenwick et al. (2008) belyste i en studie att föräldrarna upplevde 

att det var väldigt påfrestande att ständigt möta ny vårdpersonal som inte kände till deras 

förkunskaper, färdigheter och historia. De upplevde det som jobbigt att ideligen behöva 

upprepa sig vid varje skiftbyte. Samma studie påvisade att föräldrarna ville att vårdpersonalen 

skulle vara extra lyhörda och förtroendeingivande eftersom de som föräldrar inte ville känna 

att de var besvärliga och ”i vägen”. I en studie av Fenwick et al. (2008) upplevde föräldrarna 

att det var mycket viktigt att känna tillit till vårdpersonalen på avdelningen eftersom en 

avspänd atmosfär kunde hjälpa föräldrarna att hantera situationen bättre. Föräldrarna upplevde 

att de kände sig betydligt säkrare i sina föräldraroller då de omgavs av respektfull 

vårdpersonal som hade lyckats etablera en god kontakt med dem.  

 

4.6 Stress och oro 

Enligt Lindberg och Öhrling (2008) berättade föräldrarna att de upplevde sig ha förlorat den 

omedelbara glädjekänslan över att ha blivit föräldrar då de inte varit mentalt förberedda på en 

för tidig födsel. Franck och Spencer (2003) och Wigert et al. (2006) beskrev hur föräldrarna 

upplevde svåra känslor av maktlöshet då barnet togs ifrån dem efter födseln. Man ville vara 

fysiskt nära sitt barn och separationen medförde därför en påfrestande känslomässig stress för 

föräldrarna. Denna stress lindrades bäst genom att föräldrarna fick en möjlighet till fysisk 

närvaro och närkontakt så snart som möjligt. Nyström och Axelsson (2002) visar även de i en 

studie att nyblivna föräldrar mår psykiskt dåligt av att inte få möjlighet till fysisk närhet till 

sitt barn. I en studie av Franck och Spencer (2003) såg man att föräldrar som inte kunde vara 

fysiskt närvarande då deras barn utsattes för smärtsamma behandlingar upplevde stress i 

mycket högre grad än de föräldrar som var nära sitt barn då barnet utsattes för smärta. Enligt 

Gale et al. (2004) upplevde många föräldrar stor frustration relaterat till barnets smärta vid 

exempelvis provtagningar. Föräldrarna upplevde en känsla av vanmakt då de inte kunde 

hjälpa, försvara eller trösta sitt barn. Man upplevde även att barnets smärta blev ett hinder för 
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anknytningsprocessen, men att man trots barnets smärta ville vara nära. Detta stärks i en 

studie av Wigert et al. (2006) som visade att det mest smärtsamma momentet under tiden på 

avdelningen var då föräldrarna tvingades separeras från sitt barn.  

 

Enligt Erlandsson och Fagerberg (2005) och Mok och Leung (2006) framkom det att 

föräldrarna kände både oro och stress då de inte blev tillräckligt informerade om sitt barns 

hälsoläge, prognos, aktuella prover, planerade behandlingstillfällen och hur den 

medicintekniska miljön fungerade. Vidare menade Franck och Spencer (2003)  att föräldrar 

upplevde utebliven eller bristfällig information som oroande och ångestfylld och enligt 

Lindberg och Öhrling (2008) infann sig en känsla av besvikelse när vårdpersonalen inte var 

tillräckligt lyhörda för föräldrarnas funderingar och behov. Vårdpersonalen bör alltså försöka 

lindra föräldrarnas ångest, oro och rädsla (Merighi et al. 2011) 

 

Wigert et al. (2010)  menade att en stressande miljö, till exempel på grund av andra 

inneliggande familjer, larmapparatur och annan medicinteknisk utrustning försämrade den 

totala vårdupplevelsen. I en studie av Bramwell och Weindling (2005) framkom att föräldrar 

ibland upplevde sekretessbrott vid samtal med vårdpersonalen berörande barnets situation 

beroende på att flera familjer vårdades på samma sal. Man uppgav att man ibland sattes i 

situationer där man fick höra information om andra barn och familjer som man helst hade 

velat slippa. Andra föräldrar angav dock att de hellre fokuserade på det egna barnet och 

undvek att lyssna till andras pågående samtal. 

 

Turan et al. (2008) påvisar vikten av att föräldrarna känner sig trygga på neonatalavdelningen 

då man påvisat att föräldrarnas oro och ångest faktiskt påverkar relationen till barnet. Denna 

stressande oro och avsaknad av intimitet försvårar anknytningsprocessen mellan barnet och 

föräldrarna.  

 

4.7 Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklars datainsamlingsmetod och design 

Författarna valde att inkludera 15 artiklar i resultatdelen. Alla artiklar i studien bedömdes ha 

relevant design utifrån studiernas syfte och frågeställning. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) ska valet av design bestämmas av studiens syfte, frågeställning och hypotes. Elva av 

de utvalda artiklarna var kvalitativa och samtliga hade intervju som datainsamlingsmetod. Tre 
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av artiklarna var kvantitativa och använde enkäter eller vedertagna instrument som 

datainsamlingsmetod. En artikel hade både kvalitativ och kvantitativ design.  

4.1.8 Tabell 2 Artikel- och metodöversikt 

Författare 

Publiceringsår 

Land 

Titel Design Undersöknings-

grupp, bortfall 

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-

metod 

Bramwell, R & 

Weindling, M 

2005 

England 

Families 

wiews on 

ward rounds 

in neonatal 

units 

Kvalitativ 

studie  

86 föräldrar 

Inget bortfall 

Strukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

kvalitativ 

innehållsanalys  

Erlandsson, K & 

Fagerber, I. 

2005 

Sverige 

Mothers 

lived 

experiences 

of co-care 

and part-

care after 

birth, and 

their strong 

desire to be 

close to 

their baby 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design 

6 föräldrar 

Inget bortfall 

Semistrukturerad 

intervju med 

öppna frågor 

Tematisk 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Fenwick,J., 

Barclay, C., 

Schmied, V. 

2008 

Australien 

Craving 

closeness: A 

grounded 

theory 

analysis of 

womens 

experiences 

of 

mothering 

in the 

Special 

Care 

Nursery. 

Kvalitativ 

studie 

31 föräldrar tillfrågades 

28 deltog I första 

intervjun och 23 i andra 

intervjun. 

20 sjuksköterskor 

intervjuades 

Ostrukturerade 

inspelade öppna 

frågor i intervjuer. 

Observationer. 

Tematisk 

kvalitativ 

innehållsanalys  

Franck, L & 

Spencer, C. 

2003 

England 

Parent 

visiting and 

participation 

in infant 

caregiving 

activities in 

a neonatal 

unit. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

studie 

110 barn och deras 

föräldrar deltog i 

studien. 

Inget bortfall. 

Inspelade 

intervjuer samt 

observationer. 

Linjär och 

logisk 

regressions-

analys 

Gale, G.,  

Franck, LS., 

Kools, S.,  

Lynch, M. 

2004 

Parents 

perceptions 

of their 

infant´s pain 

experience 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design 

12 föräldrar 

Inget bortfall 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

videofilmades och 

fokusgrupper 

Tematisk 

kvalitativ 

innehållsanalys 
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USA in the NICU 

Hall, EO.  

2005 

Danmark 

Being in an 

alien world: 

Danish 

parent`s  

lived 

experiences 

when a 

newborn or 

small child 

is critically 

ill. 

Kvalitativ 

studie med 

fenomeno-

logisk 

design 

13 föräldrar 

Inget bortfall 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Fenomeno-

logisk 

innehållsanalys  

Hall, EO. 

2005 

Danmark 

Danish 

parents 

experiences 

when their 

new born or 

critically ill 

small child 

is 

transferred 

to the PICU 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design 

13 föräldrar 

Inget bortfall 

 

Intervjuer Tematisk 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Lindberg, B & 

Öhrling, K. 

2008 

Sverige 

Experiences 

of having a 

prematurely 

born infant 

from the 

perspective 

of mothers 

in northern 

Sweden. 

Kvalitativ 

studie med 

descriptive 

design. 

6 föräldrar  

Inget bortfall 

Intervjuer Tematisk 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Merighi MA., 

Jesus MC., 

Santin KR., 

Oliveria DM. 

2011 

Brasilien 

Caring for 

newborns 

in the 

presens of 

their 

parents: 

the 

experience 

of nurses 

in the 

neonatal 

intensive 

care unit. 

Kvalitativ 

studie  

7 sjuksköterskor 

Inget bortfall 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

social-

fenomenologisk 

innehållsanalys  

Mok E & 

Leung SF. 

2006 

Hong Kong 

Nurses as 

providers 

of support 

for 

mothers of 

premature 

infants. 

Deskriptiv 

studie med 

både 

kvalitativ 

och 

kvantitativ 

design 

48 mödrar 

11 bortfall 

6 av dessa 11 ställde 

sedan upp på intervju 

Frågeformulär 

och intervjuer 

med 

semistrukturerade 

frågor 

Innehållsanalys 

Pearsons 

correlationstest  

Nicolaou, M., Mothers Kvalitativ 20 föräldrar Intervjuschema Tematisk 
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Rosewell, R., 

Marlow, N., 

Glazebrook, C. 

2009 

England 

experience

s of 

interacting 

with their 

premature 

infants. 

studie Inget bortfall med 

semistrukturerade 

intervjuer via 

telefon. 

kvalitativ 

innehållsanalys  

Nyström,K. & 

Axelsson, K. 

2002 

Sverige 

Mothers 

experience 

of being 

separated 

from their 

newborns. 

Kvalitativ 

studie 

 

 

 

 

8 föräldrar 

Inget bortfall 

Intervjuer Kvalitativ 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

innehållsanalys 

Turan, T., 

Basbakkal, Z., 

Özbek, S. 

2008 

Turkiet 

 

 

Effect of 

nursing 

interventio

ns on 

stressors of 

parents of 

premature 

infants in 

neonatal 

intensive 

care unit. 

Randomise

rad 

interventio

n 

Kvantitativ 

studie 

40 st i en kontrollgrupp 

40 st i en 

interventionsgrupp 

4 bortfall 

Intervjuer och 

utbildning för 

interventionsgrup

pen 

Chi-två test 

T-test och 

Mann Whitney 

U test  

Wigert H.,  

Berg M., 

Hellström A-L. 

2010 

Sverige 

 

 

Parental 

presence 

when their 

child is in 

neonatal 

intensive 

care. 

Kvantitativ 

studie med 

deskriptiv 

design 

72 föräldrar 

5 bortfall 

Strukturerade 

intervjuer och 

telefonintervjuer 

ANOVA 

 

 

 

 

 

Wigert, H., 

Johansson, R., 

Berg, M., 

Hellström, A-L. 

2006 

Sverige 

Mothers 

experience

s of having 

their 

newborn 

child in a 

neonatal 

intensive 

care unit. 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design 

10 föräldrar 

Inget bortfall 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

intervjustudie 

Fenomenologis

k hermeneutisk 

textanalys 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Resultatet av denna studie visar att kommunikation och information, delaktighet och närvaro, 

kunskap och förståelse, tillit och respekt, stress och oro samt trygghet är de allra viktigaste 

kärnfrågorna gällande föräldrars upplevelser och behov på neonatalavdelningen. Resultatet 
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visade att en välfungerande, ärlig och förtroendeingivande kommunikation är av allra största 

vikt för att främja en god anknytning mellan föräldrarna och barnet. Det framkom att 

föräldrarna önskade vara delaktiga i barnets vård och att de gärna ville bli uppmuntrade av 

vårdpersonalen att delta i allt som rörde barnet. Det framgick tydligt att de flesta föräldrar 

hade ett stort behov av att få tillgodogöra sig kunskap om såväl anatomi och fysiologi men 

även om den medicintekniska utrustningens funktioner. Föräldrarna uppgav att det var mycket 

betydelsefullt att de kunde känna tillit och förtroende för vårdpersonalen. De uppgav även att 

det var viktigt att vårdpersonalen lyckades skapa en känsla av trygghet, såväl i sin yrkesroll 

och som medmänniska. Resultatet visade markant att eventuella brister i en eller flera av 

dessa fem kärnfrågor medförde svåra känslor av stress, oro och ångest hos föräldrarna. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Denna litteraturstudie visade att föräldrars upplevelser och behov på en neonatalavdelning 

sällan överrensstämde med varandra. Detta understryker vikten av att se varje familj som unik 

och att som vårdpersonal på en neonatalavdelning ta reda på vilka familjens specifika behov 

kan vara. Turan et al. (2008), Wallin (2001) och Wigert et al. (2006) menade att de nyblivna 

föräldrarna på neonatalavdelningen mötte både svårt sjuka barn, skuldkänslor, rädslor och 

svårbegriplig medicinsk teknologi vilket kunde te sig både skrämmande, ångestframkallande 

och obehagligt. Föräldrarna upplevde också en kontrollförlust på grund av den främmande 

miljön och det hände att föräldrarna ifrågasatte den egna förmågan att ta hand om sitt barn. 

Eide och Eide (2007) menade att vårdpersonalen bör uppmärksamma och undvika detta 

genom att främja en förtroendeingivande och tillitsfull kommunikation. Vårdpersonalens 

närvaro och psykologiska stöd kan bli en ovärderlig källa till styrka och självförtroende menar 

Mok och Leung (2006).  

 

Studien visade att vårdpersonalens bemötande och personliga engagemang många gånger är 

en avgörande faktor för att lyckas stärka föräldrarnas självtillit. Enligt Erlandsson och 

Fagerberg (2005) och Merighi et al. (2011) kunde man se att föräldrarna var mycket mer 

närvarande om vårdpersonalen bemötte dem väl och uppmuntrade dem att delta vid barnets 

vård. När vårdpersonalen gav föräldrarna tillfälle att delta aktivt i barnets vård genererade 

detta i en positiv och stärkande självkänsla hos föräldrarna. På detta effektiva sätt kunde 

vårdpersonalen öka föräldrarnas självförtroende, självständighet och självtillit. Detta stärks av 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som menar att föräldrar bör få de bästa av 
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förutsättningar att kunna medverka vid sitt barns vård på sjukhus. Fenwick et al. (2008) 

menade också att det var oerhört viktigt att vårdpersonalen tydligt stöttade och uppmuntrade 

föräldrarna att våga närma sig sitt barn och knyta an till det. Föräldrarna ville att 

vårdpersonalen skulle uppmuntra dem att delta i omvårdnaden (Wigert et al. 2010). De 

menade även att det var viktigt att få ställa frågor och att få begripliga svar av vårdpersonalen. 

Författarna anser att detta återigen understryker vikten av att man som vårdpersonal verkligen 

tar sig tid att lyssna och tala till föräldrarna. Enligt Wigert et al. (2006) hade föräldrarna 

behov av såväl skriftlig som muntlig undervisning om deras prematura barn och man 

underströk att vårdpersonalen bör fungera som en sammanbindande länk mellan föräldrarna 

och barnet. 

 

Studien visade att föräldrar ibland utsätts för onödigt vårdlidande relaterat till bristande 

information, kommunikation och tillit. Författarna till föreliggande studie anser att 

kommunikationen och samarbetet mellan skiftlagen och vårdinstanserna är av allra största 

vikt eftersom onödig stress och oro kan skapas om föräldrarna får osamstämmiga uppgifter 

om barnets hälsa och situation av involverad personal. Det förefaller alltså oerhört viktigt att 

samstämmig information ges till föräldrarna för att undvika missförstånd och oro. Författarna 

till denna studie anser att det även är ytterst angeläget att vårdpersonalen använder ett 

språkbruk som föräldrarna förstår. Denna tankegång stärks av Hall (2005 a, 2005 b) och 

Erlandsson och Fagerberg (2005)  som menar att föräldrarna bör involveras och informeras på 

ett adekvat sätt och att man bör undvika missförstånd i allra möjligaste mån. Enligt Stryhn 

(2007) var det dock många gånger en väldigt svår balansgång för vårdpersonalen att förmedla 

viktig information till barnets föräldrar på rätt sätt eftersom varje handling skulle 

individanpassas. Kulturfrågan krävde även den en reflektion eftersom uppfattningen om vad 

som är rätt och fel skiljer sig markant från kultur till kultur (Stryhn, 2007). Vårdpersonalen 

bör alltså vara observant på föräldrarnas beteenden och individuella behov och man bör även 

lyhört kunna anpassa sitt bemötande och sin information utifrån föräldrarnas unika behov 

(Nyström & Axelsson, 2002).  

 

Under vårdtiden på neonatalavdelningen upplever många föräldrar turbulenta och emotionella 

kriser, vilket kräver vårdpersonalens fulla uppmärksamhet och stöd (Lindberg & Öhrling, 

2008). I en studie av Hall (2005 a, 2005 b) påvisades att föräldrarna upplevde barnets instabila 

hälsa som mycket svår eftersom de ständigt slets mellan glädje och sorg. Man menade att 
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denna känslomässiga obalans utgjorde ett hinder för att våga knyta an till barnet. 

Vårdpersonalen bör alltså kunna bemöta, hantera och bekräfta föräldrarnas känslomässiga 

problematik, något som kräver både empati och engagemang. Det är även vårdpersonalens 

uppgift att förmedla en kuratorskontakt i de fall där detta önskas.  

 

Hall (2005 a, 2005 b), och Mok och Leung (2006) belyste också att om barnet och föräldrarna 

skildes åt tidigt så riskerade detta att påverka deras gemensamma anknytning på ett negativt 

sätt. Dessutom betonades vikten av att vårdpersonalen stöttade och hjälpte föräldrarna att växa 

med sin uppgift. Författarna menar att dessa tankesätt stärks av Bowlbys teorier (1994) som 

underströk vikten av att främja en god anknytning mellan föräldrarna och barnet så tidigt som 

möjligt.   

 

I en studie av Franck och Spencer (2003) framkom att vissa föräldrar föredrog att medverka 

vid de behandlingar där barnet utsattes för fysisk smärta. Det framkom även att de föräldrar 

som inte haft tillfälle att medverka vid dessa smärtsamma behandlingar upplevde mycket mer 

oro och ängslan än de föräldrar som fanns vid sitt barns sida. Författarna har stor förståelse för 

att man som förälder alltid vill skydda sitt barn från smärta och att man i dessa kritiska 

situationer upplever en stor stress. Denna stresskänsla kan enligt författarna reduceras rejält 

genom utförlig information och förklarande samtal. Författarna tänker att stressnivåerna är 

direkt relaterade till den okunskap och oförståelse som föräldrarna eventuellt bär. Då 

föräldrarna får kunskap om vad som sker och på så sätt kan tillgodogöra sig en större 

förståelse för behandlingarna så minskar även deras oro. Enligt Nyström och Axelsson (2002) 

beskrev föräldrarna svåra känslor av hopplöshet, vanmakt och skuld. Författarna tänker att 

detta faktum poängterar vikten av att vårdpersonalen på ett lyhört sätt försöker stötta och 

stärka föräldrarnas självförtroende och tillit. 

 

I denna litteraturstudie har författarna beskrivit föräldrars upplevelser och behov på en 

neonatalavdelning. Då artiklar söktes fann författarna att många studier fokuserar på moderns 

upplevelser vilket skapar ett glapp i forskningen kring faderns upplevelser. Författarna fann 

inte heller artiklar rörande till exempel homosexuella föräldrar eller föräldrar med utländsk 

nationalitet, vilket skapar frågor angående deras upplevelser. Författarna menar att det skulle 

vara givande att utföra en kvalitativ intervjustudie rörande fäder, homosexuella föräldrar eller 

föräldrar med utländsk nationalitet.  
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5.3 Kvalitetsdiskussion 

Elva av de utvalda artiklarna var kvalitativa och samtliga hade intervju som 

datainsamlingsmetod. Tre av artiklarna var kvantitativa och en artikel var både kvantitativ och 

kvalitativ. Åtta av de inkluderade kvalitativa artiklarna använde sig av en tematisk 

innehållsanalys vilket är en allmänt vedertagen metod enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Två av artiklarna använde sig av en fenomenologisk metod som syftar till att beskriva och 

klargöra det som framkommer och två av artiklarna använde en hermeneutisk och 

fenomenologisk analys vilket Forsberg och Wengström (2008) innebär att forskaren försöker 

tolka texter, språk och kommunikation.  

 

5.4 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på 15 vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2000-2011. Detta 

anser författarna vara en styrka i arbetet då studien bygger på relativt ny forskning. 

Författarna är medvetna om att all forskning inom området inte täcktes då man inte gjorde 

sökningar i samtliga tillgängliga databaser relaterat till tidsbrist. Artiklarna är publicerade i 

flertalet olika länder vilket ger studien en omfångsrik och internationell bild av rådande 

neonatalvård. Flertalet av de kvantitativa studierna var utförda på ett relativt stort antal 

föräldrar vilket ger studien en högre trovärdighet menar författarna. Författarna har 

kvalitetsgranskat de ingående artiklarnas design och datainsamlingsmetod utifrån Forsberg 

och Wengström (2008) och alla artiklarna bedömdes ha relevant design och 

datainsamlingsmetod utifrån studiernas syfte och frågeställningar. Studien inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket författarna anser vara positivt. Via referenslistan i 

artiklar inom ämnesområdet gjordes manuella sökningar enligt Forsberg och Wengström 

(2008). De manuella sökningarna resulterade i ytterligare fyra artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien då de svarade på studiens syfte och frågeställningar. Skälet till att författarna 

inte funnit dessa artiklar vid databassökningarna kan vara att sökorden inte motsvarade de 

sökord författarna valt att använda. Ett annat skäl kan vara att artiklarna funnits med i 

sökningar där antalet träffar varit så stort så att författarna inte kunde läsa igenom alla 

abstrakt. 
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Författarna känner sig tillfredsställda med de valda artiklarna och anser att artiklarnas resultat 

har haft relevans för studiens syfte och frågeställning. Vid artikelsökningen användes sökord 

som ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställning. Vi sökningar i databasen PubMed 

användes även vedertagna MeSH-termer. 

 

5.5 Allmändiskussion 

Det visade sig att hinder som till exempel kommunikations- och informationssvårigheter 

mellan parterna kunde vara förödande då okunskap föder ångest och oro hos föräldrarna, 

något som även kan påverka barnet negativt. Det är alltså av stor vikt att denna problematik 

medvetandegörs eftersom kommunikation och information är en betydande del av 

omvårdnadsarbetet. Föräldrarnas upplevelse av rädsla och känsla av utanförskap påvisar 

vikten av att vårdpersonalen verkligen engagerar föräldrarna i barnets omvårdnad i så stor 

utsträckning som möjligt. På detta sätt kan både föräldrarna och barnet stärkas mentalt vilket 

kan skapa en mer harmonisk och trygg miljö på neonatalavdelningen. Enlig Mok och Leung 

(2006) är det ett faktum att föräldrar har svårare att knyta an till sitt barn då det vårdas i kuvös 

eftersom möjligheterna till fysisk kontakt då blir begränsade. Det är därför mycket 

betydelsefullt att vårdpersonalen ger föräldrarna möjlighet att hålla sitt barn de få stunder då 

barnets tillstånd tillåter detta. Det minskar både föräldrarnas och barnets oro och stress, något 

som gynnar alla parter. 

 

Merighi et al. (2011) menar att vårdpersonalen måste besitta såväl medicinsk som emotionell 

kompetens. Vårdpersonalen måste givetvis visa föräldrarna respekt men han eller hon bör 

även kunna hantera och gynna ett gott arbetsklimat inom arbetsgruppen. Författarna anser att 

det är väldigt viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt till såväl patienter som övrig 

personal.  

 

Under arbetets gång har författarna erhållit många nya insikter om föräldrars behov och 

upplevelser på en neonatalavdelning. Författarna upplever sig ha fått en bredare kunskap om 

hur viktig vårdpersonalen på en neonatalavdelning är eftersom hon eller han har till uppgift att 

skydda barnet men även att ta hand om familjen och deras behov av uppmärksamhet och 

information. Författarna menar att dessa värdefulla insikter kan komma till stor nytta i den 

blivande yrkesprofessionen som sjuksköterskor. Insikten om hur viktigt det är att som 

sjuksköterska att stötta föräldrarna till ett ökat självförtroende på bästa sätt, genom att vara 
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närvarande, lyssna till föräldrarna och även tala till dem och informera dem om vad som 

händer och varför. Det prematura barnets liv och hälsa hänger i mångt och mycket på 

vårdpersonalens emotionella, sociala och yrkesmässiga kompetens vilket gör situationen 

väldigt sårbar för familjen. Författarna anser därför att vårdpersonalen bör försöka stimulera 

föräldrarna till att använda sina egna inre resurser, och genom att vårdpersonalen engagerar 

föräldrarna att delta i barnets vård känner de sig betydelsefulla och stärkta i sin föräldraroll. 

En slutsats som kan dras är alltså att vårdpersonalens kommunicerande, bemötande och 

förmåga att engagera föräldrarna blir direkt avgörande för familjens totala helhetsupplevelse. 

 

 

Det har varit mycket lärorikt med en fördjupning i forskningen rörande föräldrars upplevelser 

och behov på en neonatalavdelning. Författarna har inför den kommande yrkesprofessionen 

tagit till sig vikten av att upprätthålla en god och tydlig kommunikation med föräldrarna men 

även insikten om att alltid försöka uppmuntra föräldrarna till att vara delaktiga och 

medverkande vid sitt barns vård. Författarna tänker att dessa insikter kommer vara av stort 

värde då vi kommer ut i yrkeslivet som sjuksköterskor. 
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Bilaga 1. Tabell 3: Sammanställande av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Bramwell, R & 

Weindling, M. 

2005 

Syftet var att studera 

föräldrarnas önskemål om 

avskildhet, sekretess och etik 

vid ronder och samtal på en 

neonatalavdelning. 

Resultatet visade att 

möjligheten till avskildhet 

och sekretess är bristfällig. 

Vissa föräldrar upplevde 

både obehag och oro då de 

hörde uppgifter som inte var 

ämnade för dem själva, 

medan andra föräldrar 

upplevde det som positivt att 

höra dessa samtal. 

Erlandsson, K & 

Fagerberg, I. 

2005 

Syftet var att studera hur 

föräldrar till prematura barn 

upplevde vården och tiden på 

en neonatalavdelning, samt 

vilka behov de ansåg sig ha. 

Resultatet visade att den 

direkta fysiska närheten till 

barnet är oerhört viktig för 

föräldrarna.  Studien visade 

även att separationen mellan 

föräldrarna och barnet är det 

absolut svåraste och mest 

ångestframkallande för 

föräldrarna att hantera. 

Fenwick, J., Barclay, L., 

Schmied, V. 

2008 

Syftet var att öka insikten 

och förståelsen för hur 

nyblivna föräldrar på en 

neonatalavdelning utvecklar 

och formar sin föräldraroll. 

Resultatet visade att 

interaktionen mellan 

vårdpersonalen och familjen 

är avgörande för hur 

förhållandet mellan 

föräldrarna och barnet 

utvecklas. Resultatet visar 

även vikten av att faktiskt 

uppmärksamma och vårda 

även barnets föräldrar. 

Franck, L & Spencer, C. 

2003 

Syftet var att beskriva hur 

ofta och hur länge 

Resultatet visade att 

mödrarna besökte sina barn 
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föräldrarna besökte sitt barn 

och hur mycket de deltog i 

sitt barns omvårdnad på en 

neonatalavdelning. Syftet var 

dessutom att identifiera 

faktorer hos föräldrar och 

barn associerade till 

föräldrarnas delaktighet. 

oftare och under längre 

stunder än fäderna. Mödrarna 

besökte sitt barn mindre om 

det fanns syskon hemma och 

fäderna besökte sitt barn 

oftare om modern gjorde 

detsamma. Båda parter 

deltog i sociala aktiviteter 

med barnet. 

 

Gale, G. Franck, LS.,  

Kools, S., 

Lynch, M. 

2004 

Syftet var att undersöka 

föräldrarnas uppfattning om 

sitt barns smärta och 

smärtlindring på en 

neonatalavdelning. 

Resultatet visade att 

spädbarns smärta och 

oförmågan att utföra en 

normal föräldraroll är en stor 

stresskälla för föräldrarna. 

Man såg även att föräldrarna 

hade en känsla av 

kontrollförlust och att de 

kände konkurrens gentemot 

vårdpersonalen. 

Hall, EO. 

2005 

Syftet var att identifiera 

danska föräldrars upplevda 

erfarenheter under sitt barns 

kritiska sjukdom på en 

neonatalavdelning. 

Resultatet visade att 

föräldrarna hade stort behov 

av närhet till barnet. De sökte 

förståelse för vad som hade 

hänt och den verbala 

kommunikationen visade sig 

vara mycket viktig. 

Hall, EO. 

2005 

Syftet var att beskriva danska 

föräldrars upplevelser på en 

neonatalavdelning när deras 

barn var kritiskt sjuka. 

Resultatet visade att 

föräldrarna pendlade mellan 

hopp och förtvivlan och att 

de behövde både hjälp och 

stöd under vårdtiden. De 

upplevde förtroende för de 

flesta sjuksköterskor medan 

vissa stressade 

sjuksköterskor skapade 

obehag och osäkerhet hos 

föräldrarna. 

 

Lindberg, B & Öhrling, K. 

2008 

Syftet var att beskriva 

mödrars upplevelse av att få 

Resultatet visade att 

mödrarna hade svårt att 
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ett prematurbarn med fokus 

på förlossning och närmaste 

tiden efter. 

uppleva att barnet var deras i 

början eftersom de inte var 

förberedda på den tidiga 

förlossningen. Mödrarna 

upplevde ångest och stress 

över att separeras från barnet 

och de hade stort behov att 

vara delaktiga i 

omvårdnaden. 

Merighi, MA., Jesus, MC., 

Santin, KR., Oliveria, DM.  

2011 

Syftet var att undersöka hur 

sjuksköterskors upplever 

vården på 

neonatalavdelningen med 

föräldrarnas närvaro. 

Resultatet visade 

sjuksköterskorna upplevde 

sig vara länken mellan 

föräldrarna och barnet. De 

kände till föräldrarnas behov 

och upplevde sig vara ett 

nära stöd till dem. Men under 

kritiska situationer menade 

vårdpersonalen att det var 

svårt att involvera 

föräldrarna i barnets vård. 

Mok, E & Leung, SF.  

2006 

Syftet var att undersöka 

stödjande sätt för mödrar till 

förtidigt födda barn. 

Resultatet visade att det 

fanns signifikant skillnad 

mellan upplevd och 

omvårdnads stöd. Alla 

deltagare menade att stöd 

omkring vården var viktig. 

Föräldrarna önskade mera 

stöd omkring vården än de 

fick, speciellt gällande 

kommunikation och 

information.  

Nicolaou, M., Rosewell, R., 

Marlow, N., Glazebrook, C. 

2009 

Syftet var att undersöka 

föräldrars erfarenheter av att 

integrera med sina prematura 

barn och vad de hade för stöd 

och informationsbehov.  

Resultatet visade att 

föräldrarna saknade 

handledning och information 

inför utskrivningen på 

neonatalavdelningen. De 

kände sig osäkra och oroliga 

att integrera med sina små 

barn. Föräldrarna belyste att 

de hade ett behov av 

information och stöd rörande 

barnets utveckling. 

Nyström, K & Axelsson, K. Syftet var att undersöka Resultatet visade att 
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2002 föräldrars erfarenheter av att 

separeras från sina prematura 

barn. 

föräldrarna upplevde en 

känslomässig press och en 

kontrollförlust då de 

separerades från sitt barn. 

Även känslor av oro, 

besvikelse, osäkerhet och 

ångest uppvisades i 

resultatet. Föräldrarna 

belyste att de hade ett stort 

behov av välfungerande 

kommunikation och 

information. Föräldrarna 

önskade även undervisning. 

Turan, T., Basbakkal, Z., 

Özbek, S.  

2008 

Syftet var att undersöka 

effekten av stress- 

reducerande 

omvårdnadsåtgärder till 

föräldrar som har sina barn 

på neonatalavdelning. 

Resultatet visade att 

föräldrarna på 

neonatalavdelning i hög 

utsträckning upplevde 

stressnivåer. Det finns 

omvårdnads åtgärder som 

kan minska denna 

påfrestning som stress 

medför. 

Wigert, H., Berg, M., 

Hellström, A-L.  

2010 

Syftet var att undersöka 

föräldrarnas närvaro på 

neonatalavdelningen. Vilka 

faktorer som underlättade 

samt försämrade deras 

närvaro. 

Resultatet visade att 

föräldrarnas närvaro 

varierade i stor utsträckning 

beroende på vilka 

bekvämligheter som 

neonatalavdelningen har att 

erbjuda. Motiverande saker 

för föräldrarna var främst 

känslan av ansvar, barnets 

tillstånd och känsla av 

kontroll. God 

personalbehandling, 

familjevänlig miljö och god 

kvalitativvård underlättade 

närvaron. Däremot dålig 

miljö, personlig ohälsa och 

barn hemma minskade 

närvaron. 

Wigert, H., Johansson, R., 

Berg, M., Hellström, A-L. 

2006 

Syftet var att beskriva 

föräldrars erfarenheter när 

deras barn vårdas på 

Resultatet visade att 

föräldrarna upplever både 

utanförskap och delaktighet. 
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neonatalavdelning under 

förlossning och 

förlossningsvården. 

Utanförskapet dominerar då 

föräldrarna upplever en 

avsaknad av interaktion och 

att inte tillhöra någonstans. 

Det medför en negativ 

känsla. När de däremot 

upplever delaktighet uppstår 

en god dialog och föräldrarna 

upplever att just de är unika 

och deras känslor till barnet 

blir starkare. Vårdpersonalen 

bör stärka föräldrarnas 

delaktighet och minska deras 

känsla av utanförskap. 

 

 

 

 


