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Abstrakt 

Bakgrund: När ett barn föds innan 37 genomgångna graviditetsveckor klassas barnet som ett 

prematurt. Att bli förälder är ofta något som många ser fram emot. När barnet föds 

prematurt blir det inte som planerat. Detta påverkar föräldrarna på flera sätt. Sjuksköterskan 

ska arbeta utifrån ett familjefokuserat arbetssätt och ska därmed inkludera föräldrarna i 

vården. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att bli förälder till ett prematurt barn 

inom slutenvården. Metod: En litteraturöversikt med 16 inkluderade artiklar av kvalitativ 

metod. Resultat: Fyra huvudkategorier framkom, dessa var: Emotionell påverkan, 

Förberedelse inför hemgång, Miljön på avdelningen och Behov av stöd. Föräldrarna kände 

både en stor oro och rädsla för sitt barns hälsa samt en lycka över att få vara nära barnet och 

hålla i barnet. De var i behov av stöd från både sina nära och kära samt vårdpersonalen. 

Miljön på avdelningen kunde bidra till ångest. Föräldrarna ville delta i sitt barns vårdande. 

Diskussion: Ett bra samarbete och en god kommunikation mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna var grundläggande för en bra vårdtid. Föräldrarna hade ibland svårt att ta in 

information, vilket gjorde att sjuksköterskan bör upprepa information. Sjuksköterskan 

behövde tillgodose föräldrarnas behov av att vara nära barnet, detta för att underlätta 

anknytningen. Slutsats: Sjuksköterskans roll gentemot föräldrarna hade en stor betydelse för 

deras välmående. Därför var det viktigt att se vårdandet som en familjefokuserad vård och 

ha ett holistiskt tänkande, för att få en bättre förståelse av både barnet och föräldrarna. 

 

Nyckelord: föräldrar, kängurumetoden, litteraturöversikt, neonatalavdelning, prematura 

barn, upplevelser   
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Introduktion 
Varje år föds omkring 15 miljoner prematura barn runt om i världen, vilket motsvarar mer 

än en av tio barn (World Health Organization [WHO], 2018). Att bli förälder till ett 

prematurt barn kan väcka oro för i stort sätt alla föräldrar eftersom det är något som alla kan 

drabbas av. Föräldrar som får ett prematurt barn går igenom många olika känsloreaktioner 

och vad de upplever är högst individuellt. 

Bakgrund 

Prematura barn 

Ett prematurt barn är ett barn som föds innan 37 genomgångna graviditetsveckor. Begreppet 

prematura barn kan i sin tur delas in i subkategorier utifrån barnets ålder. Ett barn som föds 

mellan vecka 32 och 37 klassas som måttligt/sent prematurt. Mellan vecka 28 och 32 är barnet 

mycket prematurt. Ett barn som föds innan vecka 28 är extremt prematurt (WHO, 2018). En 

prematur födsel är kopplat till ökad dödlighet och risken att det prematura barnet dör inom 

det första året är stor (Crump, Sundquist, Sundquist & Winkleby, 2011). Prematura barn har 

en ökad risk att drabbas av flera sjukdomar, funktionsnedsättningar samt ökad dödlighet 

(WHO, 2018). Föräldrar till prematura barn upplever känslomässiga svårigheter under 

början av övergången till föräldraskapet. Hotet om en prematur födsel resulterar i chockade 

föräldrar istället för föräldrar som ser fram emot sitt barns födsel med glädje. Båda 

föräldrarna går igenom situationen på liknande sätt, förutom att papporna har svårigheter i 

att hantera både sin oro för barnet och mamman samtidigt som sina plikter på jobbet och i 

hemmet (Fransson, 2012). 

 

Neonatalavdelning 

Begreppet neonatal kommer från ordet neo=ny och natal=födsel, som hänvisar till barn upp 

till 28 dagar efter födseln. På neonatalavdelningen vårdas barn, ofta prematurt födda, med 

en blandning av olika hälsoproblem, till exempel medfödda missbildningar och 

komplikationer efter födseln (Healy & Fallon, 2014). 

 

Sjuksköterskans roll i neonatalavdelning 

Sjuksköterskans roll i en neonatalavdelning är i första hand att ansvara för omvårdnaden av 

det prematura barnet. Detta inkluderar bland annat skötsel av barnet, läkemedelshantering 
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samt att informera och undervisa föräldrarna. Sjuksköterskans funktion i teamet är att 

samordna alla yrkesprofessioner på ett sätt som möjliggör att vårdpersonalens 

kunskapsförmågor framhävs (Montanholi, Merighi & de Jesus, 2011). Enligt Jesney (2016) 

och Turner, Chur-Hansen och Winefield (2014) är en viktig del i sjuksköterskans dagliga 

arbete att stödja föräldrarna genom att lyssna, kommunicera och uppmuntra till deltagande i 

barnets vård. Därmed är sjuksköterskan huvudnyckeln i anknytningsprocessen mellan 

barnet och föräldrarna. 

 

Att bli förälder 

Under det första året som förälder sker det många stora förändringar i både mammans och 

pappans liv. Det huvudsakliga ansvaret för barnet vilar på föräldrarnas axlar och kan i 

många fall vara påfrestande och oroande (Nyström & Öhrling, 2004; Fransson, 2012). 

Föräldrar som har sitt barn på en intensivvårdsavdelning får gå igenom massvis med stress 

och oro för sitt barn. De får även försöka att försona sig med sin nya livssituation där det 

normala har blivit till det onormala. Därför är det viktigt att föräldrar kan känna av att de 

kan hantera barnets vårdförlopp eftersom vårdvistelsen kan bli otrolig lång. Både modern 

och fadern kommer att gå igenom en utvecklingsfas där de sätts in i en ny roll med att bli 

föräldrar. Föräldrar måste förstå hur viktigt det är för dem att frige de negativa känslorna 

och sluta skuldbelägga sig själva. Detta kan påverka barnet och föräldrarnas 

bindningsprocess vilket kan leda till att de tappar sin förbindelse till varandra (Kleberg, 

2013, s. 42-43). Att bli föräldrar till ett prematurt barn leder föräldrarna in i en främmande 

värld där deras barn och föräldraroll är annorlunda än vad de hade väntat och förberett sig 

på. Stöd från vårdpersonalen är viktigt för att hjälpa dem orientera sig i denna nya 

verklighet (Fegran & Helseth, 2009). 

 

Anknytning 

Enligt Schenk, Kelley och Schenk (2005) och Young (2013) är anknytningen svårare för 

föräldrar på neonatalavdelning på grund av omständigheterna av att ha ett prematurt barn. 

Det är viktigt att redan i början få en bra kontakt med barnet men det försvåras i och med att 

barnet ligger i en kuvös, vilket kan göra bindningen mellan föräldrarna och barnet mer 

problematiskt. Socialstyrelsen (2014) beskriver att när föräldrarna blir tvungna att ha 

anknytningen med barnet på sjukhuset kan det försvåra situationen för dem och detta kan 
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bidra till att föräldrarna upplever en krisreaktion. Det blir invecklat för föräldrar med 

prematura barn att läsa av signaler från barnet jämfört med ett barn som är fullt utvecklad. 

 

Kängurumetoden 

En metod som är vanlig inom neonatalavdelningen är kängurumetoden, där barnet befinner 

sig på föräldrarnas nakna bröstkorg. Den har en god effekt på barnet eftersom under tiden 

barnet vårdas hud mot hud frisätts oxytocin, vilket medför en stimuli till hjärnan hos både 

föräldrarna och barnet. Detta stimuli har en avslappnande inverkan och medför till en 

fysiologisk stabilitet samt stärker även anknytningen mellan barnet och föräldern 

(Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist, 2013, s. 91). Howland (2007) redogör att “skin-to-

skin care has demonstrated a variety of positive clinical outcomes for parents including lower levels of 

maternal depression, more sensitive parental care of the infant, and providing better home care after 

hospital discharge of the infant” (s. 18). 

 

Teoretisk anknytning 

Familjefokuserad omvårdnad 

Ökad förståelse om vikten av att ha föräldrarna i närheten av sina nyfödda barn kom under 

1980-talet. Detta visade sig ha en positiv effekt för barnets välmående vilket ledde till att det 

blev allt mer forskning inom området. Betydelsen av föräldrar blev allt större på 1990-talet 

och termen föräldra-centrerad vård började sätta igång även om det inte alltid praktiserades 

(Maree & Downes, 2016). Familjer och närstående har under de senaste 20-30 åren i allt högre 

grad blivit engagerade i vården, framförallt som en tillgång för både vårdgivare och 

vårdtagare. Familjefokuserad vård har sitt fokus i antagandet att människor påverkas av 

varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014, s. 70). Inom familjecentrerad omvårdnad ska 

vårdgivaren se på patienten och dess familj som en helhet, det vill säga att det inte endast är 

patienten som måste tas hand om utan också familjens behov ska tillgodoses när en 

närstående blir sjuk. Sjuksköterskan och familjen ska ha bra kommunikation och ge 

information då sjuksköterskan jobbar för att involvera familjen i beslutstagandet. 

Sjuksköterskans uppgift är att uppmuntra föräldrarna med att delta i vården av sitt barn 

(Coyne, O'Neill, Murphy, Costello & O'Shea, 2011). 
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Problemformulering 
Föräldrars upplevelse av att ha ett prematurt barn har visat sig ge en omfattande omställning 

i deras nuvarande och kommande livssituation. Föräldrarna upplever exempelvis stress, 

ångest och oro under vårdtiden när barnet är inlagt eftersom miljön de befinner sig i är 

stressig och vårdgivarna är oftast mer fokuserade på barnets behandling än föräldrarnas 

behov. Det är lätt hänt att föräldrarna blir bortglömda i påfrestande situationer, men 

betydelsen av familjefokuserad vård har blivit av allt större vikt vid vårdandet av prematura 

barn. Det är viktigt att se helheten av att vårda både föräldrar och det prematura barnet men 

även att förstå hur värdefullt det är att få föräldrarna att känna sig trygga och mer 

involverade i att vårda sitt prematura barn. Det är betydelsefullt att ha förståelse för 

föräldrarnas upplevelse med att ha ett barn som är prematurt eftersom det kan leda till en 

bättre lärdom för sjuksköterskans omvårdnadskunskaper om att ta hand om föräldrar i 

utsatta situationer.   

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att bli förälder till ett prematurt barn inom 

slutenvården.  

Metod 

Design 

En litteraturöversikt genomfördes utifrån det valda syftet för att ge en kunskapsöverblick 

över ett specifikt problemområde. Detta utfördes genom att sammanställa resultat från 

tidigare forskning. I en litteraturöversikt samlas och analyseras information från olika källor 

som slutligen sammanställs till en skriftlig produkt (Polit & Beck, 2016, s. 87-89). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa sökningarna utifrån syftet. 

Endast vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ design inkluderades i litteraturöversikten. 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och vara publicerade mellan år 

2000-2018 samt vara av hög eller medelhög kvalitet. Enbart artiklar som var etiskt godkända 

eller innehöll ett etiskt resonemang inkluderades. När artiklar har berört både föräldrarnas 

och vårdgivarens perspektiv har endast föräldrarnas perspektiv inkluderats.   
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Artiklar som inte berörde slutenvården och som utgick från vårdgivarens perspektiv 

exkluderades. 

 

Litteratursökning  

Vetenskapliga originalartiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl. De meningsbärande 

begreppen i syftet var prematura barn och föräldrars upplevelser. Synonymer till 

upplevelser som gick att använda sig av var känslor och attityder. Under litteratursökningen 

har Cinahl Headings och Mesh-termer använts. Sökord som tillhörde Cinahl var: infant 

premature, parental attitudes, professional-family relations, life experiences, attachment behavior, 

mother-infant relations, intensive care unit neonatal, parent-infant relations, kangaroo care, intensive 

care units och neonatal intensive care nursing. Sökord som tillhörde PubMed var: infant 

premature, emotions, family, premature birth och parents. Utöver databassökningarna 

genomfördes även en manuell sökning. Avgränsningar i Cinahl och PubMed var svenska, 

engelska, peer reviewed och 2000-2018. Kontroll av att artiklarnas tidskrifter var 

vetenskapligt granskade genomfördes i UlrichsWeb. Översikt av sökningarna redovisas i 

tabell 1. 

 

Tabell 1 

Översikt av sökningar 
 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Valda artiklar 

Cinahl 

180904 

(“Infant, Premature”) 

AND ((MH “Parental 

Attitudes”) OR (MH 

“Professional-Family 

Relations”))  

Engelska 

Svenska 

2000-2018 

Peer 

reviewed 

286 145 90 33 4 Petty, Whiting, 

Green och Fowler. 

(2018) 

Stacey, Osborn och 

Salkovskis. (2015) 

Gallegos-Martinez, 

Reyes-Hernandez 

och Scochi. (2013) 

Nogueira Moreira 

et al. (2013) 

 

 

Cinahl 

180904 

(MH "Infant, Premature") 

AND (MH "Life 

Experiences")  

Engelska 

Svenska 

2000-2018 

Peer 

reviewed 
 

50 20 15 10 1 Lindberg, Axelsson 

& Öhrling. (2008) 

Cinahl  

180906 

 (MH "Attachment 

Behavior") AND (MH 

"Mother-Infant Relations") 

AND (MH "Intensive Care 

Units, Neonatal") 

Engelska 

Svenska 

2000-2018 

Peer 

reviewed 
 

3 3 3 1 1 Fegran, Helseth & 

Fagermoen. (2008) 
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PubMed 

180906 

(("Infant, 

Premature"[Mesh]) AND 

"Emotions"[Mesh]) AND 

"Family"[Mesh]  
 

Engelska 

Svenska 

2000-2018 

165 140 79 12 1 Finlayson, Dixon, 

Smith, Dykes & 

Flacking. (2014) 

Cinahl 

180907 

(MH "Intensive Care 

Units, Neonatal") AND 

(MH "Parental Attitudes") 

Engelska 

Svenska 

2000-2018 

Peer 

reviewed 
 

169 100 50 8 1 Abuidhail, Al-

Motlaq, Mrayan & 

Salameh. (2017) 

PubMed 

180911 

(("Infant, 

Premature"[Mesh]) AND 

"Premature Birth"[Mesh]) 

AND "Parents"[Mesh]  
 

Engelska 

Svenska 

2000-2018 

108 80 40 11 1 Danerek & Dykes. 

(2008) 

Cinahl 

180924 

(MH “Infant, Premature”) 

AND ((MH “Parental 

Attitudes”) OR (MH “ 

Parent-Infant Relations”)) 

Engelska 

Svenska  

2000-2018 

Peer 

reviewed 

180 110 60 15 4 Jackson, Ternestedt 

& Schollin. (2003) 

Yang et al. (2017) 

Steyn, Poggenpoel 

& Myburgh. (2017) 

Dellenmark-Blom 

& Wigert. (2013) 

 

Cinahl 

180924 

(MH “Kangaroo Care”) 

AND ((MH “Intensive 

Care, Neonatal”) OR (MH 

“Intensive care units”) OR 

(MH “Neonatal Intensive 

care Nursing”))   

Engelska 

Svenska 

2000-2018 

Peer 

reviewed 

109 90 45 25 3 Johanson da Silva, 

Rangel da Silva, 

Luiza Leite, 

Rodolfo Silva och 

Privado da Silva 

(2013) 

Gulla, Dahlø & 

Eilertsen (2017)  

Stelmak, de 

Azevedo Mazza & 

de Souza Freire. 

(2017) 

 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 

kvalitetsgranskades. 

 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet utfördes i flera steg. Initialt lästes artiklarnas titlar som sedan följdes av artiklarnas 

abstrakt på de artiklar vars titel svarade mot litteraturöversiktens syfte. Om artiklarna 

fortsatt bedömdes som relevanta lästes hela artikeln igenom översiktligt. Detta för att 

kontrollera att den överensstämde med litteraturöversiktens syfte samt inklusions- och 

exklusionskriterier. För att artiklarna skulle kunna användas i resultatet kontrollerades det 

även att artiklarna var vetenskapliga och därmed omfattade introduktion/bakgrund, syfte, 

metod, resultat och diskussion, det vill säga IMRAD format (Polit & Beck, 2016, s. 60). 

Nästa steg i processen var att kvalitetsgranska utvalda artiklar. Kvalitetsgranskning av 

artiklarna utfördes med utgångspunkt i Fribergs (2017a, s. 187) granskningsmall för 
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kvalitativa studier. Med utgångspunkt i granskningsfrågorna utformades en egen definition 

av vad som ansågs vara av hög (II) och medelhög (I) kvalitet, se tabell 2.   

 

Tabell 2.  
Hög (II) Medelhög (I) 
Tydlig problemformulering. 

Syftet är klart formulerat. Beskriver metoden utförligt 

samt dataanalysen. Resultatet är utförligt beskrivet och 

lättförståeligt. Etiskt resonemang ska finnas. Om det 

fanns brister i metodavsnittet diskuterades dessa i en 

metoddiskussion. 

Mindre brister i problemformulering. Syftet är klart 

formulerat. Metoden och dataanalysen är lite oklar. 

Etiskt resonemang ska finnas. Resultatet är utförligt 

beskrivet men kan ha brister. Bristfällighet i 

metoddiskussion. 

 

Totalt har 16 kvalitativa artiklar inkluderats i litteraturöversikten. Se bilaga 1 för översikt av 

inkluderade artiklar. 

Analys 

Analysen genomfördes utifrån Fribergs (2017b, s. 148-150) beskrivning av analysprocessen. 

Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en fullständig förståelse av innehåll och 

kontext. Därefter söktes likheter och skillnader mellan de utvalda artiklarnas resultat som 

sedan färgkodades för att skilja dem åt. Ett exempel var att upplevelser som handlade om 

känslor markerades med blått och upplevelser som handlade om miljön markerades med 

grönt. Tillsammans diskuterades de olika upplevelserna som färgkodats och 

huvudkategorierna togs fram gemensamt. Den relevanta informationen i texten togs ut utan 

att ta bort själva kärnan av texten. Sedan summerades textens innehåll till de 

huvudkategorierna som kom fram efter genomförd analys. Dessa huvudkategorier var 

emotionell påverkan, förberedelse inför hemgång, miljön på avdelningen och behov av stöd, 

se figur 1. Huvudkategorierna delades i sin tur in i subkategorier för att ytterligare skilja 

resultatet åt. Efter genomförd analys av artiklarnas resultat sammanställdes resultatet och 

skrev ihop en sammanfattande brödtext.  
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Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier 

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som valdes ut innehöll ett etiskt godkännande eller ett etiskt resonemang. Ifall det 

inte framgick i artikeln att studien var etiskt godkänd granskades tidskriftens webbsida för 

att kontrollera att det fanns etiska krav för att kunna publicera en studie där. Endast om 

detta har uppnåtts inkluderas de artiklarna. Ett etiskt förhållningssätt var extra viktigt att 

tänka på när det handlade om sårbara grupper som barn och gravida kvinnor (Polit & Beck, 

2016, s. 149-150). Målet var att sträva efter att uppnå objektivitet under arbetets gång. Under 

analysen av insamlat material fanns en strävan att lägga den egna förförståelsen åt sidan. 

Detta för att undvika att vinkla resultatet. En etisk aspekt som var i åtanke vid analysen var 

att en feltolkning av artiklarnas resultat kunde ske då dessa var på engelska. Därför var det 

viktigt att innehållet från engelska till svenska översätts med stor försiktighet för att inte 

förvränga resultatet. 

 

Resultat 
Denna litteraturstudie omfattas av 16 vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ metod. 

Samtliga inkluderade artiklar redogör för föräldrars upplevelser av att bli förälder till ett 

prematurt barn. Resultatet är indelat i fyra olika huvudkategorier: emotionell påverkan, 

förberedelse inför hemgång, miljön på avdelningen och behov av stöd. Dessa följs av 

subkategorier. 

Förberedelse 

inför hemgång 

Miljön på 

avdelningen 

Negativa känslor 

Hantering av barnet 

& stöd efteråt 

Positiva känslor Närhet till barnet 

Finna föräldraskap 

Atmosfärens 

betydelse 

Närstående/ Partner Vårdpersonalen Andra prematura 

föräldrar 
Behov av stöd 
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Emotionell påverkan 

Negativa känslor 

I studierna av Gallegos-Martinez, Reyes-Hernandez och Scochi (2013) och Yang et al. (2017) 

kände föräldrar sig initialt chockade över den oväntade och plötsliga födseln vilket i sin tur 

gjorde att föräldrarna ifrågasatte varför det drabbade just dem. Efter förlossningen kände 

föräldrar skuld gentemot sitt barns tillstånd, de ansåg att det var deras fel att barnet var 

tvunget att genomlida hela vårdförloppet.  

Föräldrar upplevde en stor oro för barnets hälsa och välmående på avdelningen. De var 

rädda att de plötsligt skulle förlora sitt barn, vilket gjorde att föräldrar ständigt kände att de 

behövde vaka över barnet på grund av barnets sviktande hälsotillstånd (Jackson, Ternestedt 

& Schollin, 2003; Petty, Whiting, Green & Fowler, 2018; Stacey, Osborn & Salkovskis, 2015). 

Föräldrarna var ledsna över vad den prematura födseln innebar för deras prematura barn, 

detta inkluderade även barnets initiala utseende och dess behov av sjukvård. Vetskapen att 

deras prematura barn skulle bli tvungen att genomlida ett flertal medicinska procedurer var 

hjärtskärande för föräldrarna och det resulterade i att de upplevde sig hjälplösa (Yang et al., 

2017). Enligt Fegran, Helseth och Fagermoen (2008) och Jackson et al. (2003) framkom att det 

var oftast blandade känslor hos mammor som uppstod vid födseln av ett prematurt barn. I 

studien av Danerek och Dykes (2008) uttryckte mammorna en rädsla för att bli för fäst vid 

sitt barn eftersom de var rädda för att mista barnet. Samtidigt upplevde mammorna att det 

kändes konstigt och ledsamt att vara separerade från sitt barn. 

 

Positiva känslor 

Enligt studien av Petty et al. (2018) uttryckte några föräldrarna en lycka och ivrighet av att ta 

hand om sitt prematura barn själva utanför sjukhusmiljön och utan vårdpersonalens hjälp. I 

studien av Yang et al. (2017) framkom det att föräldrarna försökte lindra sina negativa 

känslor angående barnets födsel och sjukhusvistelse genom att de tänkte positivt, sökte tröst 

i sin tro, knöt an till sina barn samt fokuserade på att förbereda sig för sina barns 

utskrivning. 

Föräldrar såg hela sin vårdsituation med att ha ett prematurt barn och att de hamnade just 

på detta sjukhus som något som gud hade planerat för dem. Föräldrar tog en dag i taget och 
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kände sig hoppfulla om en ljus framtid för deras barn och familj (Jackson et al., 2003; 

Johanson da Silva, Rangel da Silva, Luiza Leite, Rodolfo Silva & Privado da Silva, 2013; 

Nogueira Moreira et al., 2013). Nogueira Moreira et al. (2013) redogör för hur “ religiosity has 

been highlighted as one of the most used by parents to express and develop the integration of the 

rational, emotional, sensitive and intuitive” (s. 1132). Föräldrarna betraktade att bönerna till gud 

skulle underlätta deras lidande men även stärka barnets hälsa och tillfrisknande snabbare. 

Några föräldrar fann mening i sina upplevelser eftersom deras erfarenheter hade gett dem 

tid att förbereda sig för sina barn (Steyn, Poppenpoel & Myburgh, 2017). Enligt Abuidhail, 

Al-Motlaq, Mrayan och Salameh (2017) och Yang et al. (2017) sökte föräldrar känslomässig 

styrka från deras barns gradvis förbättrade hälsa och känslor av hopp var starkt associerat 

med förbättrad hälsa hos barnet. Föräldrar uttryckte oerhörd lycka när barnets tillstånd blev 

bättre. Enligt Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008) var papporna inte oroade för att deras 

barn inte hade gjort samma framsteg som andra barn, utan istället försökte de ha ett positivt 

förhållningssätt och se det från den ljusa sidan med att vara pappa till ett prematurt barn. 

 

Närhet till barnet 

Det var otroligt viktigt att informera föräldrarna om att anknyta sig till sitt barn för att få en 

bättre relation mellan varandra även om det skulle ta mer tid (Nogueira Moreira et al., 2013). 

Enligt studierna Jackson et al. (2003) och Petty et al. (2018) redogör föräldrar hur skönt det 

var att få delta i omvårdnaden av barnet och inte bara vara åskådare. Det kändes som att 

föräldrar lånade barnet eller att de var uteslutna från föräldraskapet, vilket försämrade 

anknytningen mellan föräldrar och barnet. Föräldrar blev osäkra med hur de skulle hantera 

sitt barn och blandade känslor började dyka upp. Enligt Danerek och Dykes (2008) och 

Fegran et al. (2008) uppmuntrades båda föräldrar av vårdpersonalen att vara nära och hålla 

sitt prematura barn. 

Kängurumetoden hade en god effekt för anknytningen mellan föräldern och barnet. 

Eftersom barnet togs snabbt bort från modern kunde föräldrarna återfinna sin relation igen 

med hjälp av kängurumetoden efter deras separation från varandra (Stelmak, de Azevedo 

Mazza & de Souza Freire, 2017). Mammorna ansåg att det var påfrestande att se sina barn i 

kuvösen även om de visste att det var för barnets fördel (Nogueira Moreira et al., 2013). 

Innan kängurumetoden kunde inte mamman lägga sin hand på barnet eftersom barnet 
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kändes som en främling. Därför var det viktigt för mamman att använda sig av 

kängurumetoden för att förbättra anknytningen mellan henne och barnet (Stelmak et al., 

2017). Flera av mammorna tyckte att det var krävande att lämna sina barn och tillbringa 

natten på hotell. Då avdelningen inte hade tillräckligt med sängar eller att vissa av dem inte 

fick information om att kunna stanna på avdelningen. Vilket gjorde att de inte befann sig i 

närheten av sina barn och det gjorde att de kände en skuld gentemot sina barn. Mammorna 

tyckte även att det var oerhört jobbigt att ta hand om sig själva samtidigt som att ta hand om 

barnet under de omständigheter de befann sig i (Gulla, Dahlø & Eilertsen, 2017). 

Enligt Fegran et al. (2008) ansåg mammorna att det viktigaste för dem var att få delta i 

vårdandet av sitt barn och därmed återfå rollen som den mest betydelsefulla personen i 

barnets liv. I studierna av Danerek och Dykes (2008) och Jackson et al. (2003) upplevde 

pappor att de fick en samhörighet till sitt barn när de för första gången fick hålla och ha 

ögonkontakt med barnet. 

  

Förberedelse inför hemgång 

Hantering av barnet och stöd efteråt 

När föräldrar fick en bättre förståelse för det prematura barnet kunde de fatta bättre beslut 

för sitt barn. Det var svårt för föräldrar att inte se barnet som sjuk när de hade sondslangen 

över ansiktet. När barnet fick bort sondslangen kändes det lättare att se barnet vilket i sin tur 

gjorde att föräldrar såg barnet i ett annat perspektiv (Dellenmark-Blom & Wigert, 2013; 

Gallegos-Martinez et al., 2013). I studien av Jackson et al. (2003) beskrev föräldrarna att de 

ansåg att beslutet om hemgång hade tagits för snabbt och att de inte hade fått varit aktiva i 

beslutstagandet. Föräldrarna kände sig osäkra i vårdandet av sitt barn dock uttryckte de 

även en lättnad över att äntligen få komma hem. 

  

I had a discussion with a nurse at the NICU, but he is your baby, you can do as you want. Then I thought, yes he 

is mine, but you are the one in charge… and then suddenly you´re home, he´s mine and I am the one in charge. 

Then he really was mine. It made me bond in a new way. 

(Dellenmark-Blom & Wigert, 2013, s. 581) 

  

Enligt Dellenmark-Blom och Wigert (2013) upplevde föräldrarna på neonatalavdelningen att 

de borde ha mer ensamtid med sina prematura barn för att skapa en relation tillsammans. 

Föräldrarnas fokus ligger där på familjen samt att skapa en uppfattning om sina barn. 
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Finna föräldraskap  

Föräldrar blev vana vid att ständigt få tillstånd och hjälp av vårdpersonalen samt att ha dem 

runt omkring sig (Nogueira Moreira et al., 2013; Petty et al., 2018). Situationen som 

föräldrarna genomgick resulterade i många fall i förlust av identitet, livsstil och rutiner som 

fanns tidigare. Föräldrarna fick anpassa sig till en ny verklighet där de ofta ifrågasatte sin 

kompetens som förälder. Men alla föräldrars upplevelser av att ha ett prematurt barn var 

individuella (Steyn et al., 2017). I studien av Lindberg et al. (2008) ansåg papporna att de 

blivit mer säkra i sin roll som förälder under tiden på sjukhuset då de har fått varit delaktiga 

i vården av sitt prematura barn. Jämfört med andra pappor såg de sig som mer erfarna och 

de trodde sig känna sitt barn bättre. Fegran et al. (2008) beskrev att pappornas självkänsla 

och hanteringsförmåga ökade då de inkluderades i vården av sitt barn medan uteslutning 

från vårdandet gav upphov till ångest. 

 

Miljön på avdelningen  

Atmosfärens betydelse 

Enligt Nogueira Moreira et al. (2013) och Stacey et al. (2015) nämnde föräldrar betydelsen av 

hur miljön påverkade deras känslor när det kom till avdelningen, där stress och rädsla var de 

centrala känslorna som kom upp. Vidare beskriver Nogueira Moreira et al. (2013) att 

föräldrarna upplevde avdelningens atmosfär som konstig och skrämmande eftersom att det 

var en miljö som de inte var vana vid. Miljön på avdelningen speglade vårdpersonalens stöd 

och beteende till föräldrarna men även hur väl förberedda de kände sig när det var dags för 

hemgång. Till en början uppkom det ständigt nya frågor från föräldrarna på avdelningen 

eftersom det var nytt för dem samt att de ofta kände av skuld, ångest, lidande, rädsla och 

osäkerhet gentemot sina barn. 

Föräldrar ansåg att miljön på neonatalavdelningen ibland kunde associeras med döden 

eftersom de blev rädda för att se andra prematura barn ha ett sämre hälsotillstånd. Vilket 

gjorde att föräldrar började känna sig mer stressade och oroliga över att befinna sig i samma 

omgivning som de andra prematura barnen (Gallegos-Martinez et al., 2013; Johanson da 

Silva et al., 2013). I situationer där avdelningens utrymme inte räckte till kunde föräldrarna 

känna att de var i vägen för vårdpersonalen och ansåg sig själva som besökare (Dellenmark-
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Blom & Wigert, 2013). Föräldrarna ansåg att sjuksköterskan hela tiden försökte att skapa en 

positiv atmosfär på avdelningen och även finnas till i närheten och få bort de negativa 

tankarna som föräldrarna upplevde. Föräldrarna trodde att de skulle befinna sig i en 

deprimerande stämning när de kom in till avdelningen, istället var det motsatsen (Johanson 

da Silva et al., 2013). En betydande vändpunkt för föräldrar var när barnet fick vara utanför 

kuvösen en längre period, detta gjorde situationen mer verklig och de positiva känslorna för 

barnet blev starkare hos båda föräldrar (Danerek & Dykes, 2008; Jackson et al., 2003). Vidare 

beskriver Jackson et al. (2003) när föräldrarna väl var hemma hade de svårt att slappna av då 

de ständigt tänkte på sitt barn. Föräldrarna ansåg att de var dåligt förberedda på hur de 

skulle reagera när de såg hur sårbara och ömtåliga deras barn var omringade av all 

teknologisk apparatur på avdelningen (Steyn et al., 2017).   

  

Um… it was really scary… Because… um, it’s not a pleasant place to be in, seeing your very tiny little baby 

strapped to all these machines, then you see that there’s an IV and… you know, it’s not a pleasant sight. 

(Yang et al., 2017, s. 267) 

  

Enligt Gulla et al. (2017) upplevde föräldrarna att avdelningen inte var tillräckligt rymlig för 

att kunna ha familjer närvarande. Kängurustolarna var ständigt upptagna vilket gjorde att 

föräldrarna fick vänta på sin tur eller att de hittade ett hörn att utföra kängurumetoden på. 

Föräldrarna tyckte att det var obehagligt att göra det framför alla vilket slutade med att de 

inte utförde kängurumetoden lika ofta som de kunde ha gjort. I en studie av Stacey et al. 

(2015) visade det sig att det fanns stunder då föräldrarna tyckte att det kunde vara för jobbigt 

och stressigt med för mycket besökare på avdelningen eftersom de inte fick någon lugn och 

ro med sitt barn. 

Den fysiska miljön på neonatalavdelningen och de sjuka barnen runt omkring påverkade 

mammorna negativt. Vissa av mammorna kände att de inte klarade av situationen, vilket 

minskade deras möjligheter att delta i sitt barns vårdande. Mammorna ville ha enskildhet 

och önskade att vara med sitt barn i ett privat område (Jackson et al., 2003). Enligt Finlayson, 

Dixon, Smith, Dykes och Flacking (2014) och Johanson da Silva et al. (2013) nämner mammor 

att det ofta var svårt att komma till rätta med de tekniska apparaterna samt den extremt 

kliniska vårdmiljön på neonatalavdelningen. Det konstanta pipandet, surrandet och 
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blinkande ljusen på maskinerna ökade deras ångest, speciellt när ingen hade förklarat dess 

funktion innan.  

 

Behov av stöd 

Närstående/Partner  

Steyn et al. (2017) och Yang et al. (2017) redogör för hur viktigt föräldrar upplevde att det var 

med stöd från närstående. Vidare beskriver Steyn et al. (2017) att föräldrarna ibland hade det 

svårt att uttrycka sina behov till sin partner. Båda förlitade sig på varandra som stöd och 

detta stöd visades sedan på olika sätt. Inte alla föräldrarna var bekväma med att fråga om 

hjälp eller diskutera sina behov av stöd med familj och vänner. Föräldrarna upplevde det 

svårt att förklara den annorlunda världen på avdelningen som de och deras barn spenderade 

mycket tid i. Ofta ledde andras reaktioner till mer stress och oro för föräldrarna, därför var 

föräldrarna försiktiga med vad de berättade för sina närstående angående sitt prematura 

barns tillstånd. I studien av Yang et al. (2017) framgick det att en väsentlig del enligt 

mammorna var att få känslomässigt stöd från sina respektive. Det känslomässiga stödet gav 

tröst och styrka till mammorna. Enligt Gallegos-Martinez et al. (2013) kunde mödrarna som 

var ensamstående tycka att det var jobbigt att inte ha en partner vid sin sida men de fick 

ändå det stöd de behövde från sin familj under vårdperioden.  

Papporna ansåg att ett bra förhållande med sin partner var viktigt för att bättre kunna 

hantera den nya vardagen med sitt prematura barn. Det var lättare att handskas med lyckan 

och sorgen som uppkommit med att ha ett prematurt barn tillsammans än ensam (Lindberg 

et al., 2008). Enligt Gallegos-Martinez et al. (2013) och Nogueira Moreira et al. (2013) ansåg 

pappor att de var en börda för barnet och att det var bäst att de inte rörde barnet utan 

lämnade över ansvaret till mamman.  

 

Andra prematura föräldrar 

I studierna Petty et al. (2018) och Stacey et al. (2015) redogör föräldrar betydelsen av att se 

andra föräldrar som gick igenom liknande situation, vilket gav dem mer förhoppningar av 

att deras barn också skulle klara av den påfrestande vårdsituationen. Föräldrar upplevde 

även mindre isolering och starkare stöd till att bli utskrivna samt att hantera sina prematura 

barn själva. Föräldrar fick en samhörighet med andra föräldrar vilket resulterade i att de 

lärde av varandra. I studien av Steyn et al. (2017) redogör föräldrarna att de delade med sig 
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utav sina erfarenheter och uppmuntrade varandra. Det uppkom dock svårigheter med att 

prata helt fritt om sina tankar eftersom föräldrarna ville bli sedda av de andra föräldrarna 

som kompetenta. 

  

It makes you realise… you´re not on your own, everybody else is dealing with it as well-... Sometimes you just give 

each other a bit of strength when you need it… and someone will say something nice… and it makes you go `oh 

yeah, actually I am doing ok.. I am getting there. 

(Stacey et al., 2015, s. 139). 

  

Föräldrarna som gick igenom liknade situation kunde ge de andra föräldrarna styrka och 

underlättade för dem att hantera allt som var runt omkring dem (Stacey et al., 2015). 

 

Vårdpersonal  
I en studie av Abuidhail et al. (2017) visade det sig att föräldrarna ansåg att det var skillnad 

mellan den vård som de förväntade sig gentemot den vård de egentligen fick.  

Vikten av att vårdpersonalen välkomnar och informerar föräldrar under tiden de vistas på 

sjukhuset var oerhört betydelsefullt för den kommande vårdvistelsen. Föräldrar kände av 

mer stress när de inte fick fram någon information eller när vårdpersonalen var otydliga 

(Danerek & Dykes, 2008; Nogueira Moreira et al., 2013). Enligt Yang et al. (2017) var 

informativt stöd extra nödvändigt för föräldrarna som inte hela tiden kunde vara med sitt 

barn. Steyn et al. (2017) beskrev att föräldrarna till prematura barn ville ha uppdaterad 

information angående sina barns framsteg, behandling samt välmående. De uttryckte en 

rädsla för att information hade undanhållits och upplevde det också svårt med att förstå det 

medicinska språket. 

Vårdpersonalen bör ha tillräcklig kunskap ansåg föräldrar eftersom det underlättade deras 

förståelse till varandra samt att föräldrar blev undervisade för att få en bättre insikt om sitt 

prematura barn (Fegran et al., 2008; Nogueira Moreira et al., 2013). 

Föräldrarna tyckte att det var viktigt att vårdpersonalen hade en relation med barnet 

eftersom det underlättade föräldrarnas stress gentemot barnet. Vårdpersonalen förmedlade 

en känsla av säkerhet i omsorgen av deras barn vilket gjorde att föräldrarna kände sig 

trygga. 
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(Johanson da Silva et al., 2013). Betydelsen av att ha vardagliga konversationer med 

vårdpersonalen uppgav föräldrarna som något positivt för att klara av den påfrestande 

vårdperioden de var utsatta för. Vårdpersonalen förstod sig på att möta föräldrar där de var 

och inte där de skulle vara enligt vårdförloppet. När föräldrar kände sig exkluderade från att 

ta hand om sitt barn blev de allt mer stressade över barnet. Därför tyckte de att det var 

viktigt att få information och lärdom från vårdpersonalen (Danerek & Dykes, 2008; Fegran et 

al., 2008; Stacey et al., 2015). 

Föräldrarna upplevde en konstant rädsla för att bli övergivna av vårdpersonalen när de 

skulle bli utskrivna från avdelningen därför kände de tryggheten av att veta att de kunde 

ringa in till avdelningen när de kände behov av det (Dellenmark-Blom & Wigert, 2013; 

Lindberg et al., 2008). En bra relation mellan föräldrarna och sjuksköterskorna gjorde att 

föräldrarna litade mer på dem samt att de kände sig mer säkra angående barnets vård (Steyn 

et al., 2017). I studien av Finlayson et al. (2014) berättade mammorna att de i smyg granskade 

sjuksköterskorna när de arbetade och utvärderade konstant deras förmåga att erbjuda vård 

av hög kvalitet. Just bristen på kontinuitet och det faktum att alla sjuksköterskor gjorde olika 

utlöste upprördhet hos mammorna. Fast föräldrarna kände att deras barn var i trygga 

händer hos vårdpersonalen uppkom problem när mammorna ville återta sin roll som 

beslutsfattare i barnets vård. Eftersom mammorna inte var i en maktposition upplevdes 

detta svårt att förändra då de kände sig underlägsna gentemot sjuksköterskorna. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under litteratursökningen fanns en öppenhet för att använda sig utav vetenskapliga 

originalartiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod. Dock hittades det enbart relevanta 

kvalitativa artiklar eftersom kvalitativa studier mer berör personers upplevelser och känslor. 

När det kom till geografisk avgränsning i de artiklar som inkluderades togs beslutet att inte 

göra en sådan, då detta gav en bredare världssyn av föräldrarnas upplevelser. 

Litteraturöversiktens överförbarhet kan påverkats av detta då alla länder inte är i samma 

världsdel och alla avdelningar ser olika ut beroende på hur sjukvården är utformad i det 

land som studien är genomförd. I synnerhet när det kommer till det religiösa aspekterna som 

var mer förekommande i vissa länder än andra. Trots detta hade föräldrarna i studierna 

fortfarande liknande upplevelser. Valet att använda artiklar som var äldre än 10 år 
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grundades delvis på ett stapeldiagram, “Results by year”, från PubMed som visade att 

mängden forskning inom området prematura barn ökade från år 2000 och framåt. Då det var 

upplevelser som undersöktes kunde det tolkas som att de inte förändras märkbart över tid. 

Utöver artiklar som handlade om föräldrars upplevelser inkluderades även en artikel med 

både sjuksköterskans och föräldrarnas perspektiv. Därmed inkluderades enbart föräldrarnas 

perspektiv ur den artikeln eftersom den hade värdefullt innehåll som speglade 

litteraturöversikten syfte. När det kommer till val av veckor för det prematura barnet ansågs 

det vara mest gynnsamt att inte ha med det som ett specifikt inklusion- eller 

exklusionskriterie. Detta hade begränsat sökningarna efter artiklar avsevärt då det i flera 

studier fanns ett beräknat medelvärde som låg på gränsen till för prematurt. Endast på 

grund av att en liten andel av barnen var födda vecka 24 eller tidigare. Istället sågs vikten av 

att de prematura barnen inte skulle ha allvarliga komplikationer eller vara döende. Något 

som troligtvis hade påverkat föräldrarnas upplevelser ännu mer och gett ett felaktigt resultat 

utifrån syftet. 

Artiklar söktes i Cinahl och PubMed eftersom de databaserna var mest passande då de 

inriktar sig på forskning inom omvårdnad och medicin. Det fanns en öppenhet för att 

använda sig av databasen PsycInfo men då datamättnad uppnåddes relativt snabbt blev 

detta inte aktuellt. Detta kan ha resulterat i att värdefull information har förbisetts då 

sökningar i PsycInfo hade kunnat tillföra litteraturöversikten ytterligare relevanta artiklar. 

Detta kan ses som en svaghet. Under litteratursökningen användes endast Cinahl headings 

och Mesh-termer. Detta kan ses som en styrka då användningen av dessa kan ha gett ett 

bättre sökresultat. Enligt Polit och Beck (2017, s. 94-95) ger användandet av MESH ett 

kontinuerligt sätt att hämta information där termerna för liknande ämnesområde kan hittas 

under samma begrepp. En manuell sökning utfördes genom att söka efter artiklar i 

referenslistan på andra inkluderade artiklar, dock genererade detta inga nya artiklar till 

resultatet då de relevanta artiklarna som påträffades redan var inkluderade. Under 

sökningarna i databaserna framkom det dubbletter eftersom sökorden var lika varandra då 

synonymer till upplevelser användes som till exempel emotions, attitudes och life experiences. 

Sök-operatorerna AND och OR är delar i det booleska systemet. När artiklar söktes i 

databaserna PubMed och Cinahl användes sök-operatoren AND vilket minskade mängden 
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av artiklar. Däremot i två av sökningarna användes sök-operatoren OR vilket utgav ett 

bredare utbud till sökningen, detta kan ses som en styrka.  

Artiklarna blev granskade genom Fribergs (2017a, s. 187-188) 14 granskningsfrågor för 

kvalitativa studier. Utifrån den egna definitionen av hög- och medelhög kvalitet lades fokus 

på problemformuleringen, syftet, metoden, resultatet, etiska resonemang och diskussionen 

då dessa delar ansågs viktigast. Den här fria tolkningen av kvalitetsgrad kan ses som en 

svaghet, då tydliga riktlinjer saknas för vad som är hög respektive medelhög kvalitet. 

En svårighet som uppkom när resultatet skulle sammanställas var att mycket av artiklarnas 

resultat gick in i fler än en kategori. Detta gjorde det mer utmanande att uppfatta vilka delar 

i sitt sammanhang som passade in under varje kategori, vilket kan ses som en svaghet. 

Resultatdelen av vissa artiklar kunde kombineras med artiklarnas diskussion vilket gjorde 

det nödvändigt med att ha överseende gentemot detta för att inte förvränga resultatet. En 

svaghet under genomförandet av litteraturöversikten var att det var svårt att inte gå in på 

specialiststudier inom det prematura barnet. Då ämnet prematura barn mer hör till 

specialistsjuksköterskans område var det viktigt att inte glömma bort att lägga fokus på 

föräldrarnas upplevelser. Majoriteten av deltagarna i studierna hade liknande upplevelser. 

En styrka med att ha artiklar som hade liknande resultat var att det förekom allt mer likheter 

än skillnader. Detta gynnande analysen men även den slutgiltiga sammanställningen av 

resultatet. Under analysen lästes artiklarna igenom flera gånger vilket gjorde att risken för 

missuppfattningar av artiklarnas innehåll minskade, vilket kan anses som en styrka i 

litteraturöversikten. Citat var något som användes under litteraturöversiktens gång eftersom 

det stärkte och tydliggjorde innehållet mycket bättre samt gav en fin beskrivning av 

föräldrarnas upplevelser med deras egna ord. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa föräldrars upplevelse av att bli förälder till ett 

prematurt barn inom slutenvården. Resultatets centrala huvudfynd var föräldrarnas 

känslomässiga påverkan, behov av kommunikation och information samt betydelsen av 

anknytning.   

Ett av litteraturöversiktens huvudfynd var att föräldrarna till prematura barn genomgick 

många känslor under tiden på sjukhuset. I resultatet framgick det att föräldrarna upplevde 
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ett behov av att vara nära sitt barn för att känna sig som en förälder. Ett sätt att få uppleva 

den närheten till barnet var att få vara med och vårda sitt prematura barn. En aspekt att 

reflektera över var att alla föräldrar är olika och kommer uppleva situationen av att ha ett 

prematurt barn på olika sätt. Detta är något sjuksköterskor bör ha i åtanke när de kommer i 

kontakt med föräldrar inom vården. För annars kan det uppstå obefogad stress när 

föräldrarna tror att det måste reagera på ett specifikt sätt. Enligt Gibbs, Boshoff och Stanley 

(2015) var födseln av prematurt barn en tillräcklig orsak till stress för föräldrarna och det 

tärde känslomässigt på dem. Den plötsliga födseln gjorde att föräldrarna inte upplevde sig 

tillräckligt förberedda. Detta kan tolkas som att det blev en omställningsprocess för dem då 

de var inställda på att barnet skulle födas en specifik vecka istället blev det flera veckor för 

tidigt. Då ansvaret över att barnafödseln sker som planerat för det mesta vilar på mammans 

axlar, kan det förklara skulden som upplevs i samband med för tidig födsel och de tankar 

som den frambringar. Därför är det betydelsefullt som sjuksköterska att verka som ett 

känslomässigt stöd och ge föräldrar möjlighet att, vid önskemål, samtala om det som 

inträffat. Detta för att föräldrarna ska få ventilera sina känslor. Detta stärker Cockcroft (2012) 

som redogör att föräldrarnas förmåga att hantera situationen och uttrycka sina känslor kan 

påverkas negativt när sjuksköterskan inte har tid att lyssna på föräldrarna.  

I likhet med resultatet framgår det i studien av Maastrup, Weis, Engsig, Johannsen och 

Zoffmann (2018) att föräldrarna beskrev att känslan av att vara förälder först kom när de fick 

hålla i barnet. Genom att vara nära barnet växte både kärleken till barnet och behovet av att 

skydda det. Detta stärker Gibbs et al. (2015) som redogör att beröring fungerar som ett sätt 

att återfå kontakten med barnet. Med utgångspunkt ur detta kan det tolkas som att 

sjuksköterskan måste se till att föräldrarna får spendera mer tid med sina barn för att de ska 

må bra. Sjuksköterskan måste inte bara se till barnets behov utan även till föräldrarnas. Då 

familjen ska ses som en helhet, något som är en grundsten inom familjefokuserad 

omvårdnad. En studie av Coast et al. (2018) stärker detta genom att redogöra för att 

sjuksköterskorna försökte att vara uppmärksamma på familjens behov och genom att de 

utförde en vänlig handling ökade familjens tillit till dem. I likhet med resultatet poängterar 

Gooding et al. (2011) att det är ytterst viktigt att föräldrarna får delta i vårdandet av sitt barn. 

Samarbetet mellan sjuksköterskan och familjemedlemmarna i vården av barnet är centralt 

inom familjefokuserad omvårdnad. Vårdpersonalen ska uppmuntra föräldrarna att delta i 
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matningar samt i den dagliga vården. Något som även framgår i Patientlagen (SFS 2014:821) 

kap. 5, 3 § som fastställer att närstående ska få chansen att delta i utförandet av vården, om 

det inte bedöms opassande eller att sekretess förhindrar detta. Utifrån detta kan det tolkas 

som att föräldrarna kan ses som en resurs när de är delaktiga i omvårdnaden av barnet då 

det gör att sjuksköterskan får mer tid för andra viktiga arbetsuppgifter. Enligt Benzein, 

Hagberg och Saveman (2017a, s. 47) är en del inom familjefokuserad omvårdnad att 

sjuksköterskor ska vara uppmärksamma på de olika familjemedlemmarnas styrkor och 

resurser samt att de ska jobba med att stärka och frige dessa i samarbetet med familjen. 

Griffin (2006) stärker detta genom att redogöra att sjuksköterskorna ska ge föräldrarna 

möjlighet att bygga på sina individuella styrkor när de tar hand om sitt barn och att 

sjuksköterskorna även måste vara villiga att förändra deras eget beteende för att öka 

delaktigheten hos föräldrarna. 

 Ett annat huvudfynd från litteraturöversikten var föräldrarnas behov av kommunikation 

och information från vårdpersonalen. Resultatet visade att föräldrarna var i behov av stöd 

från sjuksköterskan eftersom de försåg föräldrarna med information samt hjälpmedel för att 

hantera sitt prematura barn. Enligt Smith, Steelfisher, Sahli och Shen (2012) bör 

sjuksköterskan ha ett välkomnande bemötande och speciellt uppmuntrande till föräldrarna 

för att kunna hantera föräldrarnas ångest samtidigt som deras prematura barn. Vilket kan 

tolkas som att en god kommunikation med föräldrarna är viktigt för att skapa en god 

relation till varandra. Cockcroft (2012) anser att kommunikation är nyckeln till ett effektiv 

genomförande av familjefokuserad vård samt att det kan assistera föräldrar till att få 

självförtroende och finna en kontakt med sina barn. I resultatet framgick det att 

kommunikationen mellan föräldrarna och vårdpersonalen inte alltid var lätt att hantera. 

Detta kan bero på att de inte var på samma nivå vilket gjorde det svårare för dem att förstå 

varandra eller möta varandra på samma plan. Detta kan delvis förklaras i studien av 

Trajkovski, Schmied, Vickers och Jackson (2016) där sjuksköterskor menar att det är 

betydelsefullt att lära känna föräldrarna på ett djupare plan för att bättre kunna möta deras 

behov samt ha en bättre kommunikation. Detta stärker resultatet som också visade på 

föräldrarna ansåg att det var viktigt att skapa en relation till sjuksköterskan. 

Benzein et al. (2017b, s. 54-55) redogör att det var mötet och samtalet mellan sjuksköterskan 

och familjen som utgör att sjuksköterskan ger och får information från dem. Sjuksköterskan 
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ställer frågor angående omvårdnadsbehoven, utför familjesamtal samt samarbetar med 

familjen och kommer gemensamt fram till olika vårdåtgärder, allt i ett familjefokuserat 

förhållningssätt. Vidare beskriver Cockcroft (2012) att föräldrar ibland blir exkluderade från 

pågående kommunikation och beslutsfattande angående deras barn. Därför är det 

grundläggande att ha en bra kommunikation redan från början och att föräldrarna har 

kontinuerlig tillgång till information. Dock varierade föräldrarnas behov av information 

utifrån hur mycket de kunde klara av att hantera. Detta kan tolkas som att sjuksköterskan 

bör tänka på att inte överinformera föräldrarna men samtidigt inte ge för lite information, då 

för lite information ger ökad stress. 

Vidare framgår det i studien av Cockcroft (2012) att det var viktigt från vårdpersonalen att 

förstärka och repetera informationen till föräldrarna men även att ge dem tid till att ställa 

frågor för att klargöra deras förståelse. Vilket kunde tolkas som en orsak till att föräldrarna 

hade det svårt att ta in information i början av vårdtiden var på grund av att de fick för 

mycket information i början. Detta stärker Smith et al. (2012) redogör svårigheterna med att 

uppmuntra till att ta emot information speciellt i början av vårdförloppet när föräldrar var 

överväldigade med den nya livssituationen de befann sig i. Föräldrarna kunde ibland känna 

att de var motvilliga till att ställa frågor som kunde vara otäcka eftersom frågan kunde vara 

emotionellt jobbigt eller att de ansåg frågorna som dumma eller onödiga. 

Betydelsen av anknytningen mellan föräldrarna och deras barn var ett av 

litteraturöversiktens huvudfynd. I resultatet framgick det att föräldrarna var osäkra på hur 

de skulle handskas med ett prematurt barn vilket medförde att de fick blandade känslor. 

Detta kan tolkas som att det kunde finnas dagar då föräldrarna inte riktigt visste hur de 

skulle göra för att finna en anknytning till sina barn. Detta framgick också i studien av 

Maastrup et al. (2018) där föräldrarna redogjorde att anknytningen inte fungerade lika bra 

för alla föräldrar, vissa föräldrar hade det svårt att finna närhet till sina barn. Även om de 

verkligen vill finna anknytningen till dem var det något som stod i vägen. I studien av 

Cockcroft (2012) ansåg mammorna att anledningen till att det var svårare för vissa av dem 

att anknyta till sitt barn var för att de kände av att de var i en krissituation. Mammorna 

förlorade även gemenskapen med barnet när hon kände sig stressad vilket gjorde att hon 

hade det svårare att känna av barnets signaler och då påverkades barnets interaktion med 

modern. Det kan tolkas som att i vissa stunder ville föräldrarna inte delta i vårdande av 
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barnet. Därmed är det viktigt som sjuksköterska att inte tvinga föräldrarna att utföra något 

de inte vill eftersom det kan resultera i att föräldrarna utvecklar ett flyktbeteende där de 

undviker kontakt med barnet. Mammorna i studien av Widding och Farooqi (2016) beskrev 

att de upplevde sig som tvungna att omedelbart få en relation till sitt barn. Vilket resulterade 

i att de mot sin vilja deltog i vårdandet och försökte forcera fram moderskänslorna. Detta 

motsäger litteraturöversiktens resultat men det är en viktig aspekt att ta hänsyn till i 

sjuksköterskans samspel med föräldrarna. I alla möten med föräldrar bör sjuksköterskan 

bedöma föräldrarnas enskilda behov istället för att generalisera att alla föräldrar har samma 

behov. I resultat framgick det hur mycket samhörighet papporna fick när de fick hålla sitt 

barn för första gången. Detta stärker studien av Maastrup et al. (2018) där en pappa ansåg att 

det framkom en framväxande känsla av att vara förälder under perioden han utförde hud 

mot hud kontakt. Pappan uppfattade att han fick en mer central roll och en bättre 

anknytning till barnet jämfört med innan då han upplevde att han hade en mer ytlig roll. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är viktigt att ha en familjefokuserad omvårdnad 

eftersom det ger en bättre anknytning mellan föräldrarna och till det prematura barnet. 

Framför allt när det kommer till papporna bör sjuksköterskan få med de i vårdandet av 

barnet. Att ha en familjefokuserad vård gynnar familjens välmående och detta kan tolkas 

som att pappans delaktighet inom vårdandet av prematura barn bör utforskas mera. I linje 

med Cockcroft (2012) har det visat sig att en mer familjefokuserad vård är viktig för 

papporna och det finns evidens som tyder på att de kommer ha nytta av att vara mer 

involverade.  

Slutsats 
Denna litteraturöversikt visar på att föräldrarna genomgår olika känslor under tiden de blir 

föräldrar till ett prematurt barn. Detta kan tolkas som att det bör finnas mer forskning om 

sjuksköterskans kompetens av att hantera föräldrars känslor samt hur de ska utföra vissa 

kliniska bedömningar när det kommer till att sköta ett prematurt barn. En ökad förståelse 

om vad föräldrarna har för behov har uppkommit under litteraturöversiktens gång. 

Föräldrarna vill ha information och känna sig delaktiga inom vårdandet av sitt barn vilket 

gör att anknytningen till barnet blir bättre. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att ständigt låta 

föräldrarna vara med och medverka till att vårda barnet och att inte enbart fokusera 

vårdandet till barnet. Därför är det viktigt som sjuksköterska att se situationen ur ett 
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familjefokuserat perspektiv för att få en helhetssyn. Litteraturöversikten visade även att 

miljön på neonatalavdelningen påverkade föräldrarna med all teknisk utrustning som tar 

mer plats vilket gör det svårare för föräldrarna att markera sin position. Sjuksköterskan bör 

sträva efter att bidra till att den omgivande miljön på rummet och avdelningen känns 

trivsam och behaglig för föräldrarna bland annat genom att förklara den medicintekniska 

utrustningen.  

Föräldrarna ska känna av att de är omgivna av stöd från närstående samt vårdpersonalen. 

Därför är det betydelsefullt som sjuksköterska att finnas där för föräldrarna när de behöver 

dem samt att ha i åtanke att alla föräldrar upplever vårdsituationen olika. Detta kan tolkas 

som att det skulle vara bra med mer utbildning om hur sjuksköterskan praktiskt ska tillämpa 

familjefokuserad vård inom slutenvården. För att skapa bättre förståelse till att hantera 

föräldrars upplevelser. 
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Bilaga 1. Översikt av inkluderade artiklar  
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Abuidhail, Al-

Motlaq, Mrayan 

& Salameh. 

(2017) 

Jordanien 

Beskriva levda erfarenheter, vård-

relaterade behov och stödsystem för 

föräldrar med barn på NICU. 

Kvalitativ  

Fenomenologisk 

8 

mammor 

och 2 

pappor  

Semistrukturerade, 

djupgående intervjuer, 

face-to-face. 

Analysguide av van 

Manen 

 

Föräldrarna var chockade, oroliga och 

ångestfyllda när deras barn låg på 

NICU. Tiden på NICU påverkade hela 

familjen och påverkade den dagliga 

livsstilen och aktiviteter. Föräldrarna 

pendlade mellan känslor av hopp och 

hopplöshet.  

 

Hög (II) 

 Danerek & 

Dykes. 

(2008) 

Sverige 

Att få en djupare förståelse om 

föräldrarnas erfarenheter och 

upplevelser under mammans vistelse 

på sjukhuset, där hon vårdas för risk 

för prematur födsel och eventuell 

prematur födsel. 

 

Kvalitativ 

Grounded theory 

 17 

mammor 

och 6 

pappor  

Individuella 

intervjuer, 

parintervjuer, öppna 

frågor. 

Koder (öppen, selektiv 

och teoretisk), 

konstant jämförelse, 

“core category”. 

Viktigast för föräldrarna var att uppnå 

närhet till deras bebis under tiden på 

sjukhus. Genom att delta i 

beslutsfattandet kring barnets 

omvårdnad minskade föräldrarnas 

rädsla och oro, vilket gjorde de mer 

kapabla att hantera och anpassa sig till 

situationen. 

 

 Hög (II) 

 Dellenmark-

Blom & Wigert.  

(2013) 

Sverige 

Beskrivande studie om föräldrars 

erfarenheter med hemvård för nyfödda 

(prematura) samt inledande vård för 

intensive avdelningen.  

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

 22(6 st) Individuella 

intervjuer, 

gruppintervjuer, 

öppna frågor, 

meningsenheter, 

subkategorier, tema.  

Föräldrarna hade tre saker i åtanke när 

de befann sig i 

intensivvårdsavdelningen. Dessa tre 

var uppträdande av självständigt 

föräldraskap, mogna som föräldrar och 

bearbetning av de erfarenheter de fick i 

neonatalavdelningen.  

  

Medelhög 

(I) 

Fegran, Helseth 

& Fagermoen. 

(2008) 

Norge 

Erhålla djupare förståelse om och 

jämföra föräldrarnas individuella 

upplevelser av anknytningsprocessen 

omedelbart efter en prematur födsel. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

hermeneutisk 

6 

mammor 

och 6 

pappor  

Individuella 

intervjuer, systematisk 

kodning, 

kondenserade 

meningsenheter, 

Vårdpersonalen uppmuntrade 

papporna till hud-mot-hud kontakt 

med barnen. Detta gav papporna en 

känsla av att de tog hand om barnet 

och en känsla av tillhörighet. 

Hög (II) 



 

kategorier, 

underkategorier. 

Mammorna upplevde motstridiga 

känslor, de ville vara nära barnet men 

samtidigt vågade de inte. 

 

Finlayson, 

Dixon, Smith, 

Dykes & 

Flacking. 

(2014) 

England 

Utforska mammors uppfattningar av 

familjecentrerad vård på 

neonatalintensivvårdsavdelningar i 

England. 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

12 

mammor  

Individuella 

intervjuer, “thematic 

networks analysis”  

Mammorna upplevde de svårt att hitta 

sin plats och var besvikna på deras 

egen oförmåga att ha en normal 

modersroll.  

Generellt var mammorna extremt 

tacksamma för vårdpersonal som tog 

hand om deras barn och överlät i 

början beslutsfattandet till dem. Något 

som senare var svårt att ändra. 

Mammorna kände sig undergivna 

vårdpersonalen. 

  

Hög (II) 

Gallegos-

Martinez, 

Reyes-

Hernandez & 

Scochi. 

 (2013)  

Mexiko  

Redogör för betydelse och deltagande 

av föräldrar som har prematura barn i 

en neonatalavdelning.  

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

med en tematisk 

analysmetod  

20 

föräldrar  

Semistrukturerade 

intervjuer, 

transkriberade 

intervjuer, tematisk 

inriktning, öppna 

frågor, inspelning   

Föräldrarna talade om hur jobbigt det 

var att befinna sig i en 

neonatalavdelning eftersom de kände 

av lidande, rädslan, stress och inväntan 

av något dåligt. Vikten av att låt 

föräldrarna vara med på skötseln av 

deras barn så att de klarar det när de är 

hemma. 

 

Medelhög 

(I) 

Gulla, Dahlø & 

Eilertsen.  

(2017) 

 Norge 

Redogöra mammornas erfarenheter av 

hud mot hud kontakt under 

sjukhusvistelsen samt efter 

förändringar av överlämnade.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

22 st 

mammor 

(13 st) 

Gruppintervjuer, 

koder, 

tema/kategorier, 

inspelare, 

transkriberad, 

meningsenheter 

Mammorna ansåg att det var väldigt 

viktigt att vårdpersonalen hade 

kunskap om kängurumetoden. 

Mammorna tyckte att det var tufft att 

ständigt överlämna sitt barn. Det är 

oerhört betydelsefullt för vem som 

vårdar dig och hur miljön är där du 

blir vårdad.  

 

Medelhög 

(I) 

 Jackson, 

Ternestedt & 

Schollin. 

Beskriva erfarenheter av föräldraskapet 

över tid enligt sju par som har 

prematura barn. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk, 

longitudinell 

 7 

mammor 

“Joint/Dyadic” 

intervjuer, individuella 

intervjuer. 

Under de första veckorna hade 

mammorna mixade känslor om både 

föräldraskapet och deras förhållande 

Medelhög 

(I) 



 

(2003) 

 Sverige 

 och 7 

pappor  

Sense of the whole, 

meningsenheter, 

kondenserade 

meningsenheter, 

essensen. 

med det nyfödda barnet. Den fysiska 

miljön på neonatalavdelningen och de 

väldigt sjuka spädbarnen runt omkring 

påverkade mammorna negativt. 

Mammorna ville vara med i vården av 

sitt barn men kände sig osäkra i hur 

och om vårdpersonalen tog illa upp. 

Papporna kände stress och oro kring 

sitt för tidigt födda barn. De upplevde 

de svårt att knyta an till bebisen i 

början. 

 

Johanson da 

Silva, Rangel da 

Silva, Luiza 

Leite, Rodolfo 

Silva & Privado 

da Silva 

 (2013)  

Brasilien  

Betydelsen av kängurumetoden för 

föräldrar med prematura barn i 

neonatalavdelning. 

Kvalitativ 

analytiska 

kategorier för 

tematisk analys  

5 

mammor 

och 2 

pappor 

Öppna frågor, 

röstinspelning, koder, 

analytiska kategorier, 

kategorier/tema, 9 st 

tematiska enheter och 

två konvergerande 

kategorier  

Miljön i neonatalavdelningen gav 

föräldrarna flera emotionella tankar. 

Det kändes säkert att veta att 

sjuksköterskor visste vad de gjorde och 

såg till att deras barn mådde bra. 

Vårdpersonalen agerande och talande 

hade en enorm effekt på hur föräldrar 

mådde psykiskt och hur mycket de 

ville ta del av de olika metoderna 

sjuksköterskorna lärde ut som 

exempelvis kängurumetoden. 

  

Medelhög 

(I) 

Lindberg, 

Axelsson & 

Öhrling.  

(2008) 

Sverige 

Beskriva upplevelser av att bli pappa 

till ett för tidigt fött barn. 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

8 pappor  Narrativa intervjuer, 

inspelade, 

transkriberade. 

Tematisk 

innehållsanalys, 

meningsenheter, 

kategorier, teman. 

Den för tidiga födseln gjorde det 

möjligt för papporna att bli mer 

involverad i deras barns vård och de 

fick också vara med barnet under en 

längre tid. Vårdpersonalen 

uppmuntrade papporna att lära känna 

sitt barn. Papporna kände att de var i 

trygga händer. Mer och mer säker i sin 

roll och mer och mer ansvar som 

förberedelse inför hemgång.  

 

Hög (II) 



 

 Nogueira 

Moreira et al. 

(2013)  

Brasilien 

Förståelse av vikten för emotionellt 

stöd för föräldrar av nyfödda barn i 

intensive avdelningen. 

Kvalitativ 

Innehållsanalys  

 13 st  Semistrukturerade 

frågor, koder, 

numrering   

Föräldrars omsorg är en viktig del för 

barnets utveckling men även vikten av 

uppmuntrande, informerade och stöd 

från vårdpersonalen. Oftast kände 

föräldrar stressade, rädda, ångest, 

skyldiga etc. när det kommer till att 

deras barn är prematura barn. 

  

 Hög (II) 

Petty, Whiting, 

Green & Fowler.  

(2018) 

Storbritannien 

Få insikt av föräldrars 

erfarenheter/upplevelse efter 

utskrivning av extremt för tidigt födda 

barn samt förberedelse inför att 

återvända hem.  

Kvalitativ 

Grounded Theory  

14 st  Semistrukturerade 

intervjuer, koder, 

blindad team, 

jämförelse, två olika 

grupper för varje 

period 

Tiden under vistelsen på 

neonatalavdelningen var oerhört 

jobbig för föräldrarnas emotionella och 

mentala hälsa. Därför är det otroligt 

vägande att vårdpersonalen har den 

kunskapen att kunna stödja 

föräldrarna innan de blir utskrivna, på 

grund av bekvämligheten av att ha 

dem i närheten.     

  

Hög (II) 

 Stacey, Osborn 

& Salkovskis. 

(2015)  

England 

Bättre förståelse av föräldrars 

erfarenheter av intensivavdelning samt 

faktorer som kan överväga för att 

hantera det.  

Kvalitativ 

Tematiskt analys  

 7 familjer 

- 5 

mammor 

och 3 

pappor 

“face to face” 

Semistrukturerade 

intervjuer, tema, tala 

fritt  

Föräldrarna upplevde att miljön i 

neonatalavdelningen var en ständigt 

berg-och dalbana med olika känslor 

som konstant kom upp. Därför ansåg 

dem hur betydelsefullt det var att ha 

en omgivning som kändes bra. Vikten 

att veta att det fanns flera personer i 

samma situation underlättades men 

även att diskutera med andra föräldrar 

som hade befunnits i samma 

förhållande innan.  

  

Medelhög 

(I) 

Stelmak, de 

Azevedo Mazza 

& de Souza 

Freire.  

(2017)  

Brasilien  

Förstå värdet av kängurumetoden som 

sjuksköterskorna försöker förmedla  

Kvalitativ 

“discourse 

analysis” 

37 st   Semistrukturerade 

intervjuer, individuella 

intervjuer, fem olika 

kategorier, “Collective 

Subject Discourse 

technique” 

Barnet känner sig mer bekväm av att 

ha mamman eller pappan i en hud mot 

hud kontakt samt att de får en bättre 

anknytning till föräldrarna. Vilket i sin 

tur gör att barnet och föräldrarna blir 

mindre stressad och mer lugnare. Samt 

Hög (II) 



 

att de får en bättre omsorg/skötsel och 

förståelse om barnet för hemgång.  

 

 Steyn, 

Poggenpoel & 

Myburgh. 

(2017) 

Sydafrika 

Få förståelse om föräldrarnas 

upplevelser av att ha prematura barn 

på en intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 

Tolkande 

fenomenologisk. 

 8 

föräldrar  

 Individuella 

djupgående intervjuer, 

fältanteckningar, 

Tesch’s tematiska 

kodning. 

Föräldrarna upplevde tankar, känslor 

och hopp medan deras prematura barn 

låg på intensivvårdsavdelningen.  

Föräldrarna upplevde även 

utmaningar i deras förhållande, de här 

utmaningarna påverkade deras 

upplevelse som förälder. 

 

 Hög (II) 

Yang et al. 

(2017) 

Singapore 

Utforska erfarenheter hos föräldrar 

med prematura barn som har varit 

inneliggande på sjukhus i Singapore. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

6 st 

mammor 

och 2 st 

pappor  

Semistrukturerade 

intervjuer, tematisk 

analys 

Föräldrarna kände sig ledsna över att 

barnet var tvungen att genomlida 

massa medicinska procedurer då de 

kände att det var deras fel. En stor 

orsak till stress var barnets 

oförutsägbara hälsa. Föräldrarna såg 

fram emot att ta hem barnet, dock 

oroade de sig över hemgången. De 

ansåg att information från 

vårdpersonalen var extremt avgörande 

och även känslomässigt stöd.  

Hög (II) 

 

 

 


