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Abstrakt 
 
Bakgrund: Varje år föds ca 90 000 barn i Sverige, varav ca 4 % föds för tidigt. 
Det är under nyföddhetsperioden människan behöver som mest omvårdnad i livet. 
På en neonatalvårdsavdelning ar det en huvuduppgift för vårdaren att se till att så 
goda förutsättningar som möjligt skapas för kontakten mellan barn och föräldrar. 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar 
integrationen av föräldrar i vården av prematura barn. Metod: Metoden som 
användes var systematisk litteraturstudie. Databaserna Pubmed och Cinahl har 
använts vid sökning efter vetenskapliga artiklar. Även manuell sökning gjordes. I 
studien inkluderades 15 artiklar som analyserades med hjälp av innehållsanalys. 
Resultat: Tre kategorier framkom; främjande faktorer, hämmande faktorer och 
påverkan på föräldrarna. Till främjande faktorer hörde subkategorierna; 
vårdmodeller och metoder, stöd samt sjuksköterskeåtgärder. Hämmande faktorer 
fick subkategorierna; dålig kommunikation och avdelningsrelaterade hinder. 
Påverkan på föräldrar innefattar subkategorierna; positiva effekter och negativa 
effekter. Diskussion och slutsats: De tre komponenterna vårdgivarna, vårdtagarna 
och vårdavdelningens samspel är viktigt för integrationen av föräldrarna.  
Sjuksköterskan måste skapa en tillitsfull relation till föräldrarna samtidigt som 
vårdavdelningen måste vara anpassad för optimal involvering. 
 
Nyckelord: Familjecentrerad vård, föräldramedverkan, neonatal 

omvårdnad, prematur 
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Bakgrund 

 

Varje år föds ca 90 000 barn i Sverige, varav ca 4 % föds för tidigt. Alla barn som 

föds innan 37 fullgångna graviditetsveckor räknas som förtidigt födda. Det är 

under nyföddhetsperioden människan behöver som mest omvårdnad i livet. 

Neonatalt finns också ett relativt stort behov av sjukvård. Ungefär 10 % av alla 

nyfödda barn överflyttas till en neonatalvårdsavdelning för vård, det innebär att 

även en hel del fullgångna barn vårdas där. I Sverige utförs lindrigare medicinsk 

vård på BB, till exempel extra observation efter måttlig andnöd, utredning och 

ljusbehandling pga. nyföddhetsgulsot eller extra tillmatning för att blodsockret är 

lågt. Är vårdbehovet större än så överflyttas barnet till en neonatalavdelning. 

Många av de förtidigt födda barnen kräver omfattande och långvarig vård (Wallin, 

2001, s. 11-12).  

 

Med neonatal omvårdnad menar man i praktisk mening ofta barnsjuksköterskans 

och sjuksköterskans ansvars och arbetsområde inom neonatalvården. Det som har 

högst prioritet inom den neonatala omvårdnaden är vård- och omvårdnadsåtgärder 

som bibehåller och återställer livsnödvändiga fysiologiska funktioner. De 

medicinska insatserna är ofta omfattande och kräver avancerad teknologi. 

Sjuksköterskor har en viktig roll då teknologin ska tillämpas för det enskilda 

barnet och utför tillsammans med läkare eller på egen hand ett stort antal vård- 

och behandlingsåtgärder. Fysiologin, den mentala kapaciteten och 

kommunikationsförmågan är under snabb utveckling hos barnet. Adekvat och 

individuellt anpassad omvårdnad är viktigt för att ge barnet förutsättningar för att 

kunna utvecklas normalt. I omvårdnaden ingår också en stödjande och pedagogisk 

roll i förhållande till föräldrarna. Det är en huvuduppgift för vårdaren att se till att 

så goda förutsättningar som möjligt skapas för kontakten mellan barn och 

föräldrar (Wallin, 2001, s. 19-21). 
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Vårdmodeller och metoder 

 

Kängurumetoden är en vårdmodell som ofta tillämpas på neonatalavdelningar. 

Den innebär att mamman eller pappan till det för tidigt födda barnet får sitta med 

barnet på bröstet, innanför tröjan, för ett utbyte av närhet som främst barnet men 

även föräldrarna behöver. För bästa effekt ska kängurumetoden kombineras med 

amning i de fall det är möjligt (Hall & Kirsten, 2008). 

 

Newborn individualized developmental care and assessment program (NIDCAP) 

är en vårdmodell som förser vårdpersonal och föräldrar med ett instrument som 

hjälper dem att observera och tolka för tidigt födda barns sätt att 

kommunicera/signalera välbefinnande och stress/ansträngning. NIDCAP ger 

riktlinjer för hur man kan stödja barnets utveckling och familjens tidiga 

medverkan i vården. Föräldrarna ses som barnets primära och viktigaste vårdare 

(Kleberg & Westrup, 2008, s. 461).   

 

Familjecentrerad vård 

 

Det kan vara svårt för föräldrar att knyta an till ett för tidigt fött barn som vårdas 

på en neonatalavdelning. Därför är det en av neonatalsjuksköterskans viktigaste 

uppgift att med olika medel försöka hjälpa föräldrarna med detta och stärka dem i 

deras nya roll som familj. Begreppet familjecentrerad vård kan delas in i tre 

teman, nämligen; att vården ska omfatta hela familjen och inte bara patienten, att 

acceptera familjens egen definition av vad som är en familj samt att främja 

familjens självständighet och makt över situationen. För att ytterliggare vidga 

begreppet kan tilläggas att de komponenter/aktörer som ingår i familjecentrerad 

vård är vårdgivarna (sjuksköterskor), vårdtagarna (spädbarnet, föräldrarna, 

syskon) och vårdavdelningen (med neonatal inriktning). De tre 

komponenterna/aktörerna måste fungera tillsammans på ett tillfredsställande sätt 

för att familjecentrerad vård ska uppnås. Sjuksköterskan måste lära känna varje 

familj för att kunna ge individuellt anpassad vård och stöd. Neonatalavdelningen 

måste vara ett ställe där familjen kan känna trygghet och integritet, för att kunna 

skapa en sund relation till sitt nya barn (Henson, 2000, s. 390-394). 
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På en neonatalavdelning har sjuksköterskan ansvar för den kontinuerliga 

bedömningen av barnet, att barnets behov tillgodoses, att ett stort antal 

vårdinterventioner av olika karaktär genomförs och att dessa så långt det är 

möjligt görs med bevarad stabilitet för barnet. Vidare bör sjuksköterskan sträva 

efter att skapa gynnsamma förutsättningar för kontakten mellan barn och föräldrar 

samt att föräldrarna upplever att de känner tillit till honom/henne som vårdare 

(Wallin, 2001, s. 13). 

 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som påverkar integrationen 

av föräldrarna i omvårdnaden av prematura barn. 

 

Frågeställningar 

 

• Vilka åtgärder kan sjuksköterskan vidta för att integrera föräldrarna i 

omvårdnaden av sitt prematura barn? 

• Hur påverkas föräldrarna av att medverka i omvårdnaden av sitt barn? 

 

 

Metod 

 

En litteraturstudie har gjorts genom granskning av vetenskapliga artiklar. Denna 

typ av studie görs för att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

vårdvetenskapligt område eller ett problem inom sjuksköterskans 

verksamhetsområde (Friberg, 2006, s.15). 

Kvaliteten på artiklarna har noggrant värderats och klassificerats utifrån SBU/SSF 

nr 4 (1999).  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för denna studie var vetenskapliga artiklar som är skrivna på 

engelska, publicerade mellan 1999-2009 och är av relevans för syftet. Endast 

artiklar som behandlar neonatalvård på sjukhusavdelning har inkluderats. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlar om etiska dilemman angående 

avslutande av livsuppehållande åtgärder inom neonatalvården. 

 

Litteratursökning 

 

För att göra en litteraturstudie måste man ta reda på tidigare samlad kunskap. 

Detta för att kunna inse betydelsen av frågeställningarna, hur de tidigare angripits 

samt vad man redan vet inom området (Backman, 2008, s 24). 

Sökning efter vetenskapliga artiklar har skett i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Resultatet av sökningen har sammanställts i en tabell för att få en god översikt 

(Tabell 1).  

  

Tabell 1. Sökning gjord 22/1-09.   

Sökord Pubmed Antal 
utvalda 

Cinahl      Antal 
utvalda 

#Neonatal Care Unit 

#Parental 

participation 

#Parents 

#Family Care 

572 

306 

 

5597 

8720 

 
 
 
 
 

762 

159 

 

6111 

9264 

 
 
 
 
 

Parental 

participation OR 

Parents AND 

Neonatal care unit 

AND Family care 

157 53 66 33 

Limits: endast artiklar på engelska som är max 10 år gamla. Endast Nursing 
Journals. 
 
Manuell sökning har gjorts i Mima med sökordet neonatal samt i referenslistor till 
inkluderade böcker och artiklar. Från dessa sökningar valdes 3 artiklar ut. 
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Klassificering och värdering av studier 

 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelats i 

följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv 

studie där man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning 

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt 

material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) en lång 

tradition. Kvalitativa studier ingår därför. 

 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens 

upplevelser och erfarenheter. 

 

Förutom klassificering har studiernas vetenskapliga kvalitet värderats enligt en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet 

(III): 
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Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad 

studie. Större väl planerad 

och genomförd 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inkl. 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för 

få patienter och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial 

väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska 

metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder 
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Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ 

metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys 

väl beskriven och 

genomförd, resultatet är 

logiskt och begripligt, god 

kommunicerbarhet. 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 

 

 

Bearbetning 

 

Bearbetning har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

 

Fas 1 

En första bedömning har gjorts genom att läsa igenom titlar och abstrakt för att 

välja ut de artiklar som man vill granska mer ingående. Vetenskapliga artiklar 

som valts bort var antingen av låg kvalitet eller uppfyllde inte kraven för studien 

beträffande syfte och frågeställningar 

 

Fas 2 

De vetenskapliga artiklarna klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 – 

16). I första hand sparades de artiklar som var intressanta för fortsatt granskning. 

Vikt lades vid typ av studie och studiens resultat. Inklusions- och 

exklusionskritererna var hela tiden vägledande för relevansen.  
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Fas 3 

Slutligen granskades den vetenskapliga kvalitén enligt tabell 2 och 3 och med 

hjälp av en granskningsmall (bilaga 1). Studier med låg kvalitet uteslöts. För att 

underlätta analysen gjordes en enkel och klar strukturering av innehållet. 

Strukturen hade sitt ursprung i insamlade data och är framställd så att data lyfts 

fram och tydliggörs (jmf. Forsberg & Wengström, 2008, s. 145). För tabell över 

valda artiklar se bilaga 2 och för tabell över bortfall se bilaga 4.  

 

Analys 

 

Grunden i innehållsanalys innebär att på ett metodiskt sätt indela data för att 

lättare kunna sortera och dela in artiklarnas resultat i kategorier. Artiklarna har 

lästs flera gånger för att få en bättre uppfattning av innehållet. Därefter sorterades 

artiklarnas resultat efter framträdande begrepp enligt frågeställningarna (jmf. 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 165). För fullständig analystabell se bilaga 3. 

 

Exempel på analys. 

Författare 
Årtal 
Land 

Huvudfynd Subkategori Kategori 

Jones, L., 
Woodhouse, 
D. & Rowe, 
J. 
2007. 
Australien. 

Föräldrar upplever det 
som positivt när 
sjuksköterskan 
uppmuntrar dem att 
ställa frågor och att delta 
i vården av sitt barn. 
 
Föräldrar upplever det 
som negativt när 
sjuksköterskan ser ner på 
dem eller inte ger dem 
individbaserat 
bemötande. 

Positiva effekter 
 
 
 
 
 
 
Dålig 
kommunikation 

Påverkan på 
föräldrarna 
 
 
 
 
 
Hämmande 
faktorer 
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Etisk diskussion 

 

Vid systematiska litteraturstudier handlar de etiska övervägandena om urval och 

presentation av resultatet. När endast vetenskapliga artiklar användes så är alla 

granskade och godkända av en etisk kommitté. Både artiklar som stöder och 

motsäger egna åsikter och värderingar är inkluderade (jmf. Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77). 

 

Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 15 vetenskapliga artiklar, fördelat på 

nio artiklar utförda med kvalitativ metod och sex artiklar där kvantitativa metoder 

tillämpats. Studierna har utförts i följande länder USA, Norge, Mexico, Turkiet, 

Nederländerna, Australien Storbritannien och Sverige 

 

 

Främjande faktorer 

 

Vårdmodeller och metoder 

Wielenga, Smit och Unk (2006) fann i sin kvantitativa studie som värderats ha 

hög (CI) kvalitet att föräldrar vars spädbarn får NIDCAP-vård känner sig bättre 

förberedda när de anländer till avdelningen och är mer nöjda med vården än de 

föräldrar vars barn vårdas traditionellt.  

 

Nagorski och Johnsons (2007) kvalitativa studie som värderats ha medelhög (KII) 

kvalitet visar att mammor som sitter känguru med sina spädbarn blir mer benägna 

att delta i den allmänna vården av barnet. Enligt mammorna i Rollers (2005) 

kvalitativa studie som värderats ha hög (KI) kvalitet är känguruvård en positiv 

upplevelse som lugnar deras oroliga spädbarn både under tiden de sitter känguru 

och efteråt. Det framkom även att det är främjande för anknytningsprocessen 

mellan mamman och barnet.  
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Browne och Talmi (2005) har gjort en kvantitativ studie som värderats ha hög 

(CI) kvalitet. Den visar att mammor som fick en familjebaserad intervention 

visade på större kunskap och mer känslofyllt samspel med sina spädbarn än de i 

kontrollgruppen. Melnyk, Crean, Fischbeck-Feinstein och Fairbanks (2008) 

kvantitativa studie som värderats ha hög (CI) kvalitet visar att deltagande i ett 

utbildnings- och beteendeinterventions program, Creating Opportunities for 

Parent Empowerment (COPE) leder till bättre interaktion mellan mamman och 

spädbarnet. Studien visar också att deltagande i COPE- programmet leder till att 

mammorna kände sig säkrare i sin föräldraroll och fick bättre kunskap om sitt 

spädbarn. 

 

Stöd 

Fegran, Fagermoen och Helseths (2008) kvalitativa studie som värderats ha hög 

(KI) kvalitet visar att föräldrarna behöver sjuksköterskans bekräftelse på att de har 

förmågan att ta hand om sitt spädbarn. Studien visar också på att ett kontinuerligt 

förhållande med en primär sjuksköterska stärkte föräldrarnas självförtroende i att 

ta ansvar för sitt barn. Även Wigert, Berg och Hellströms (2007) kvalitativa studie 

som värderats ha hög (KI) kvalitet poängterar att det är viktigt att guida och stötta 

föräldrarna. En viktig del i stöttningen av föräldrarna var att inge förtroende, 

vilket kunde göras genom att ta hand om föräldrarna, prata med dem, ge dem 

information och jobba för att samma personal vårdar barnet under vårdtiden. Det 

framkom också i studien att det är viktigt att tillåta föräldrarna att delta i 

omvårdnaden av spädbarnet samt att ge dem självförtroende i sin föräldraroll. 

Enligt Wielenga, Smit och Unk (2006) finns det statistisk korrelation mellan 

graden av stöd från vårdpersonalen och nöjdheten hos föräldrarna vid vård på en 

neonatalvårdsavdelning. Nagorski Johnson (2007) kom fram till att mammorna 

också behöver guidning och stöttning av sjuksköterskan för att känna sig trygga 

med att sitta känguru. 

 

Sjuksköterskeåtgärder 

Ward (2001) fann i sin kvantitativa studie som värderats ha hög (PI) kvalitet att de 

största behoven hos föräldrar med spädbarn som vårdas på en 
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neonatalvårdsavdelning är behov av information samt behov av tillit till 

vårdpersonalen. Även Fegran, Fagermoen och Helseth (2008) poängterar vikten 

av att utveckla föräldrarnas förtroende för vårdpersonalen. Samma studie visar 

också att sjuksköterskorna kan agera som förebilder och gradvis ge föräldrarna 

mer ansvar genom att göra dem bekväma i sin interaktion med spädbarnet. Ett sätt 

att göra detta på är genom att låta föräldrarna på egen hand utföra 

omvårdnadsåtgärder medan sjuksköterskan finns tillgänglig i närheten ifall 

föräldrarna behöver stöd. På så sätt känner föräldrarna att de har mer kontroll och 

makt över situationen. Jones, Woodhouse och Rowe (2007) fann i sin kvantitativa 

studie som värderats ha medelhög (PII) kvalitet att föräldrarna upplever det som 

positivt när sjuksköterskan uppmuntrar dem att ställa frågor och att delta i vården 

av sitt spädbarn. 

 

Om föräldrarna undviker att närvara på avdelningen bör sjuksköterskan ta reda på 

varför, för att sedan kunna involvera föräldrarna på ett individuellt anpassat sätt 

(Wigert, Berg och Hellström, 2007). Wigert, Hellström och Berg (2008) styrker 

detta i sin kvalitativa studie som värderats ha hög (KI) kvalitet genom att visa på 

att föräldrarnas deltagande förenklas av att deras individuella behov identifieras. 

Ett sätt att få föräldrarna delaktiga är att erbjuda föräldraträning. Studien visar på 

att de som deltar i träningsprogrammet tar mer ansvar och blir mer aktiva i sina 

spädbarns omvårdnad. Martinez, Fonseca och Scochi (2007) visar i sin kvalitativa 

studie som värderats ha hög (KI) kvalitet att formell eller informell utbildning från 

en sjuksköterska är viktigt för att mamman ska känna sig trygg i att delta i sitt 

spädbarns omvårdnad. Wigert, Berg och Hellström (2007) menar att när man 

inkluderar föräldrarna i de praktiska sysslorna kring barnet och kontinuerligt 

informerar dem om barnets tillstånd och behandling blir de involverade.  

 

Hämmande faktorer 

 

Dålig kommunikation 

Gavey (2007) har gjort en kvalitativ studie som värderats ha medelhög (KII) 

kvalitet som visar på att sjuksköterskorna på en neonatalvårdsavdelning måste 

vara konsekventa i sina instruktioner till föräldrarna, annars uppstår osäkerhet när 
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de ska delta i vården av sitt spädbarn. Även i Fegran, Fagermoen och Helseths 

(2008) studie framkom det att skilda instruktioner från sjuksköterskorna framstod 

som förvirrande för föräldrarna. Samma studie visar på att, för föräldrarna, okända 

sjuksköterskor på avdelningen också kan orsaka förvirring. 

 

Jones, Woodhouse och Rowe (2007) fann i sin studie att föräldrar upplever det 

som negativt när sjuksköterskan nedvärderar dem eller inte ger dem individbaserat 

bemötande. I Gaveys (2007) studie visades det att det är viktigt att även anpassa 

språket så att föräldrarna förstår, och att inte använda medicinska termer utan att 

bekräfta att de verkligen förstår innebörden.  

 

Avdelningsrelaterade hinder 

Resultatet av Martinez, Fonseca och Scochis (2007) studie visar att föräldrar vill 

vara delaktiga i omvårdnaden av sitt spädbarn men blir avskräckta av att barnet är 

så litet och av den medicinsk-tekniska apparaturen det omges av. Wigert, Berg 

och Hellström (2007) kom fram till att även personalen upplever svårigheter när 

det gäller att involvera föräldrarna i vården av sitt spädbarn. Detta på grund av 

hög arbetsbelastning och tidsbrist, men även för att salarna känns trånga, röriga 

och högljudda. På en av avdelningarna som ingick i studien fanns det endast en 

liten möjlighet för föräldrarna att sova över på avdelningen och det fanns inget 

rum där föräldrarna kunde vila och vara ensamma med sitt barn. Både i denna 

studie och i Wigert, Hellström och Berg (2008) ansåg vårdpersonalen som deltog i 

studierna att lokalerna inte är optimerade för att involvera föräldrarna på ett bra 

sätt. Wigert, Hellström och Berg (2008) kommer också fram till att den tekniska 

utrustningen på avdelningen prioriteras högre av vårdpersonalen än föräldrarnas 

involvering. Martinez, Fonseca och Scochi (2007) visar i sin studie på att 

vårdpersonalen på en neonatalvårdsavdelning kan ha negativa åsikter om 

föräldrarnas delaktighet då de anser att föräldrarna stör rutinerna, och gör att 

vårdpersonalen känner sig övervakade. 
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Påverkan på föräldrarna 

 

Positiva effekter 

Nagorski Johnson (2007) fann att mammor känner sig behövda när de deltar i 

omvårdnaden av sitt spädbarn. Fegran, Helseth och Fagermoen (2008) kom fram 

till i sin kvalitativa studie av medelhög (KII) kvalitet att även papporna kände sig 

viktiga och behövda tack vare att de tidigt blev uppmuntrade av sjuksköterskan att 

ha nära fysisk kontakt med sitt barn. Detta gjorde att pappornas självförtroende i 

papparollen stärktes. Enligt Lindberg, Axelsson och Öhrlings (2008) kvalitativa 

studie av hög (KI) kvalitet upplevde papporna tiden på avdelningen som en 

positiv erfarenhet då de fick möjlighet att lära känna sitt barn och lära sig att ta 

hand om det. När det gäller anknytning till spädbarnet framkommer det i Rollers 

(2004) studie att känguruvård hjälper mammorna att komma närmare sitt barn. 

Känguruvården upplevdes också som behaglig både av mor och barn. 

 

Både familjebaserad intervention och användandet av COPE-programmet ledde 

till att föräldrarna upplevde mindre stress (Browne och Talmi, 2005 & Melnyk, 

Crean, Fischbeck-Feinstein och Fairbanks, 2008). Turan, Başbakkal och Özbek 

(2008) fann i sin kvantitativa studie av medelhög (CII) kvalitet att föräldrar som 

får ett 30-minuters utbildningsprogram om sitt spädbarn och om avdelningen 

kände mindre negativ stress än de föräldrar som inte fick något 

utbildningsprogram. Melnyk, Crean, Fischbeck-Feinstein och Fairbanks (2008) 

kom även fram till att deltagande i COPE-programmet ledde till mindre oro och 

depressiva symtom hos föräldrarna under deras vistelse på 

neonatalvårdsavdelningen. 

 

Negativa effekter 

Enligt Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008) studie, som undersöker hur 

papporna påverkas av att få ett prematurt barn, kan föräldrainvolvering leda till att 

de ibland känner att de får för stort ansvar och att de blir lämnade ensamma med 

spädbarnet innan de känner sig redo för det. Fegran, Helseth och Fagermoen 

(2008) poängterar att även mammorna kan känna oro över att inte kunna ta hand 

om sitt barn på ett korrekt sätt när de får stort eget ansvar.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Litteratursökningen i databaserna gav många träffar men ett stort antal föll bort på 

grund av att de inte var relevanta eller vetenskapliga. Inklusive den manuella 

sökningens tre artiklar hittade vi dock 15 stycken relevanta som var av godkänd 

kvalitet. Det visade sig att det inom området finns ett begränsat antal forskare men 

att de som forskar i ämnet har gjort desto fler studier. Av den anledningen har vi 

med flera studier av samma författare/forskarlag. När de manuella sökningarna 

gjordes upptäcktes det att mycket av forskningen inom området verkar vara utförd 

tidigare än 1999 och dessa studier kunde därför inte inkluderas. Alla artiklar har 

granskats av båda författarna och en diskussion angående innehållet har förts, 

vilket gör att resultatet är väl bearbetat.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar integrationen av föräldrar i 

omvårdnaden av prematura barn. Litteraturstudier resulterade i 5 faktorer av 

betydelse; vårdmodell, stöd, sjuksköterskeåtgärder, dålig kommunikation och 

avdelningsrelaterade hinder. Det framkom både positiva och negativa effekter på 

föräldrarna. 

 

Resultatet visade att alla vårdmodeller och metoder som inkluderades i 

litteraturstudien inverkade positivt på integrationen av föräldrarna (jmf. Browne 

och Talmi, 2005, Nagorski Johnson, 2007 & Wielenga, Smit och Unk, 2006). Vi 

tror att detta beror på att när en modell eller metod för familjecentrerad vård 

används blir familjen mer i fokus för personalen. Även om vårdpersonalen vet att 

det är viktigt att involvera föräldrarna i sina barns vård tror vi att det kan förbises 

då det är mycket annat som är viktigt kring prematura barn. Den medicinska 

utrustningen och alla rutiner som ska följas kanske gör att familjecentreringen 
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kommer i skymundan. När sedan en modell som till exempel NIDCAP införs blir 

involveringen av föräldrar en rutin i sig.  

 

Det framkom att, det för involveringen är viktigt att, sjuksköterskan stöttar 

föräldrarna och att de bekräftar för dem att de har förmågan att ta hand om sitt 

barn (jmf. Fegran, Fagermoen och Helseth, 2008 & Wigert, Berg och Hellström, 

2007). Denna litteraturstudie visar då på samma sak som Henson (2000, s. 390-

394) att en av neonatalsjuksköterskans viktigaste uppgifter, för att uppnå 

familjecentrerad vård, är att stärka föräldrarna i sin nya roll som familj samt att 

främja familjens självständighet och makt över situationen. Vi tror att föräldrar 

som har ett barn som vårdas på neonatalvårdsavdelning känner sig väldigt osäkra. 

De tror inte att de har vad som krävs för att ta hand om barnet då det är så skört 

och det är därför av största vikt att sjuksköterskan ger dem det självförtroendet 

och stödjer dem i sin föräldraroll. 

 

Det visade sig att det är viktigt att föräldrarna inte förvirras av motsägande 

information från olika sjuksköterskor och att ett kontinuerligt förhållande med en 

primär sjuksköterska ger stärkt självförtroende (jmf. Fegran, Fagermoen och 

Helseth, 2008 & Gavey, 2007). Detta tycker vi måste tas på allvar då föräldrarna 

är i ett läge där de är osäkra och lyssnar noggrant på sjuksköterskornas 

information om hur de ska hantera sitt barn. Att i ett sådant läge få olika 

information från olika sjuksköterskor kan med stor sannolikhet göra att 

föräldrarnas tappar tron på både sig själva och på sjuksköterskorna. Vi anser att 

det bästa skulle vara att föräldrarna har en primär sjuksköterska som de kan bygga 

upp en relation med. En god och tillitsfull relation till vårdpersonalen visade sig 

också vara viktig för involveringen av föräldrarna (jmf. Fegran, Fagermoen och 

Helseth, 2008 & Ward, 2001) Med en primär sjuksköterska är det dock viktigt att 

dokumentation utförs på ett korrekt och noggrant sätt så att andra sjuksköterskor 

kan ge samma instruktioner och samma stöd ifall den primära sjuksköterskan inte 

finns tillgänglig. Enligt Berg och Wingren (2008, s. 448) är det viktigt att alla i 

personalen är samstämmiga i informationen till föräldrarna och att dokumentation 

av samtal och vårdplaner görs noggrant för att undvika motsägande information. 

   



16  

Resultatet visade på att föräldrarna har ett stort behov av information och att den 

är anpassad språkmässigt så att de förstår. Kontinuerlig information var av stor 

betydelse för att involvera föräldrarna (jmf. Gavey, 2007, Ward, 2001 & Wigert, 

Berg och Hellström, 2007). Detta resultat förstärks av Cones (2007) 

litteraturstudie som visar att för mycket användande av medicinska termer kan 

upplevas som skrämmande av föräldrarna. Vi tycker att det här kan tolkas som att 

det är av största vikt att man anpassar informationen individuellt efter föräldrarnas 

behov och kunskap. Föräldrarna behöver alltså förstå all information som ges om 

barnet och allt som berör dess vård för att kunna involveras. Om vårdarna 

använder ett språk som föräldrarna inte förstår finns det risk att de inte vågar ställa 

frågor och istället för att involveras drar de sig undan eftersom de då känner sig 

osäkra på hur de ska agera. 

 

Det enda negativa som framkom med att involvera föräldrarna var att de ibland 

upplevde att de fick för stort ansvar (jmf. Fegran, Helseth och Fagermoen, 2008 & 

Lindberg, Axelsson och Öhrling, 2008). Sjuksköterskan kan förbigå detta genom 

att gradvis ge föräldrarna mer ansvar och samtidigt finnas tillgängliga i närheten 

ifall föräldrarna behöver stöd (Fegran, Fagermoen och Helseth, 2008). Vi anser att 

det är en balansgång mellan att ge ansvar och att ge stöd. Om man ger för mycket 

ansvar till föräldrarna kan de känna sig otillräckliga och ger man för lite är det 

svårt att integrera dem i omvårdnaden. Man måste som sjuksköterska vara lyhörd 

för föräldrarnas individuella behov för att kunna anpassa integrationen efter dem.  

  

En starkt hindrande faktor för föräldrarnas involvering var att avdelningen inte var 

optimalt anpassad för detta. Det kunde till exempel bero på att salarna kändes 

röriga och högljudda, att den medicinska apparaturen tog för stor plats samt 

bristen på privata utrymmen för föräldrarna (jmf. Cone, 2007, Wigert, Berg och 

Hellström, 2007 & Wigert, Hellström och Berg, 2008). För att kunna involvera 

föräldrarna är det alltså av största vikt att avdelningarna och salarna är anpassade 

till detta syfte. Vi kom då fram till samma sak som Henson (2000, s. 390-394), det 

vill säga att neonatalavdelningen måste vara ett ställe där föräldrarna kan känna 

trygghet och integritet för att kunna skapa en sund relation till sitt nya barn. 
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Resultatet visade att de tre komponenterna (vårdgivarna, vårdtagarna och 

vårdavdelningen) som Henson (2000, s. 390-394) beskriver, även i vår 

litteraturstudie framkommer som essentiella för att kunna integrera föräldrarna i 

vården av spädbarnet. Slutsatsen blir att om alla komponenterna fungerar 

tillsammans så underlättas integrationen av föräldrarna. Sjuksköterskan måste 

hitta balansen mellan ansvar och stöd samt skapa god kommunikation och på så 

vis en tillitsfull relation till föräldrarna. Dessutom måste vårdavdelningen vara 

främjande på så vis att den ger föräldrarna möjlighet att anknyta till sitt barn samt 

att delta i dess omvårdnad. 

 

Denna litteraturstudie visar på att avdelningens utformning är en viktig faktor för 

integration av föräldrarna. Många inkluderade studier kom fram till att 

vårdavdelningarna oftast inte är optimalt utformade  för detta syfte. Vi skulle vilja 

se mer forskning om hur en neonatalvårdsavdelning bör vara uppbyggd för att 

förutsättningarna ska vara de bästa för att uppnå familjecentrerad vård.   
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kommunikation var 
individinriktat och 
samarbetsvilligt från 
sjuksköterskans sida. Det 
som ansågs negativt var 
när information kändes 
generaliserande och 
gruppinriktat 

PII 

Lindberg, 
B., 
Axelsson, 
K. & 
Öhrling, K. 
2008. 
Sverige. 

Att beskriva upplevelser 
av att bli pappa till ett 
prematurt barn. 

Kvalitativ, 
deskriptiv.  
 
Semi-strukturerade, 
individuella 
intervjuer utfördes 
med papporna efter 
utskrivningen, 
under barnets första 
levnadsår. 
 

N = 8 Innehållsanalys Papporna upplevde det 
som både positivt och 
negativt bli förälder till 
ett prematurt barn. De 
ansåg att de fick bättre 
kontakt med sina barn än 
pappor till barn som fötts 
fullgångna. Behovet av 
stöd och uppmuntran från 
både partner och 
vårdpersonal var dock 
stort. 

KI 

 
 
 
 



  

 
 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign – 
kvalitet 

Martinez, 
JG., 
Fonseca, 
LMM. & 
Scochi, 
CGS. 
2007. 
Mexico. 

Att identifiera och 
analysera hur vårdpersonal 
gör det meningsfullt för 
föräldrar till ett prematurt 
barn som vårdas på sjukhus 
att delta i vården av barnet. 

Kvalitativ, 
deskriptiv. 
 
Vårdpersonal på en 
neonatalavdelning 
fick delta i semi-
strukturerade 
intervjuer med tre 
öppna frågor 
angående mammans 
deltagande i sitt 
prematura barns 
vård. 

N = 23 Innehållsanalys Föräldramedverkan i 
neonatalvården ansågs 
positivt eftersom det ger 
föräldrarna chans att knyta 
an till barnet. Å andra 
sidan kunde det från 
vårdpersonalens sida 
kännas negativt att 
föräldrarna störde de 
dagliga rutinerna på 
avdelningen, samt att 
vårdpersonalen kände sig 
övervakade av föräldrarna. 

KI 

Melnyk, 
BM., 
Crean, HF., 
Fischbeck 
Feinstein, 
N. & 
Fairbanks, 
E. 
2008. 
USA. 

Testa hur ett utbildnings-  
och beteende 
interventionsprogram, 
COPE (Creating 
Opportunities for Parent 
Empowerment) påverkar 
mammors oro och 
depression 2 månader efter 
att deras prematura 
spädbarn skrivits ut från 
neonatal-
intensivårdsavdelningen. 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad. 
 
En grupp fick en 
cope-intevention 
och en grupp fick en 
kontrollintervention. 
Interventionen 
gjordes i fyra faser. 
 

N = 246 
(bortfall ej 
beskrivet) 

Chi-square test Deltagande i COPE- 
interventionen ledde till 
högre interaktion mellan 
barnet och mamman. 
Mödrar som ingick i 
COPE-programmet  
viste bättre vad de kunde 
förvänta sig av deras barns  
egenskaper och beteenden 
och hur de skulle ta hand 
om dem. 

CI 

 



  

 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
– kvalitet 

Nagorski 
Johnson, A. 
2007. 
USA. 

Att beskriva mammors 
upplevelser av att 
kängruruvårda sina 
prematura barn på en 
neonatalavdelning. 

Kvalitativ, 
deskriptiv. 
 
Individuella 
intervjuer och 
observationer. 
 

N = 18 Innehållsanalys Känguruvården ökade 
mammornas självkänsla. De 
tyckte att de kände sig behövda 
och trygga när de satt 
tillsammans med barnet oavsett 
det fysiska skick barnet var i just 
för stunden. Alla mammor 
fortsatte att utöva känguruvård 
under hela sin tid på 
avdelningen. 

KII 

Roller, C. 
G. 
2004. 
USA. 

Visa på mammors 
erfarenheter av 
känguruvård för deras 
förtidigt födda barn 
medan de fortfarande är 
på sjukhuset. 

Kvalitativ. 
 
Observationer 
och intervjuer. 

N = 10 Fenomenologis
k analys 

Enligt mammorna i studien, var 
känguruvård varm, lugnande, 
bindande av erfarnehter. Alla 
mammor påstod att känguruvård 
lugnande deras skakiga och 
darriga barn. 

KI 

Turan, T., 
Basbakkal, 
Z. & 
Özbek, S. 
2008. 
Turkiet. 

Att se vilken effekt 
stress-reducerande 
sjuksköterske-åtgärder 
har på föräldrar med 
barn som vårdas på en 
Neonatal-avdelning. 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
intervention.  
 
30-minuters 
utbildningsprogra
m för 
experimentgruppe
n. Intervjuer 
efteråt med alla 
studiens 
deltagare. 

N = 40 
(N = 4) 

Chi-square test, 
t-test och 
Mann-Whitney 
U-test 

Den genomsnittliga stress-
poängen var lägre för  
föräldrarna i experimentgruppen 
jämfört med föräldrarna i 
kontrollgruppen. 

CII 



  

 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
– kvalitet 

Ward, K. 
2001. 
USA. 

Att identifiera 
upplevda behov hos 
föräldrar som har ett 
barn som vårdas på en 
neonatalavdelning. 

Kvantitativ, 
deskriptiv. 
 
Man använde sig 
av frågeformulär. 
Vilket alla 
deltagare fick 
svara på 
individuellt. 

N = 52 
(bortfall ej 
beskrivet) 

Beskrivande 
statistik 

De behov som upplevdes som 
störst av föräldrarna var 
information, att sjuksköterskan 
aktivt lyssnade på föräldrarna när 
de beskrev farhågor och 
förväntningar samt att deras frågor 
besvarades uppriktigt. Det fanns 
signifikanta skillnader mellan de 
behov mammorna respektive 
papporna beskrev som viktigast. 

PI 

Wigert, H., 
Berg, M. & 
Hellström, 
A-L. 
2007. 
Sverige. 

Kartlägga 
sjukhuspersonalens 
upplevelser angående 
föräldrars närvaro på 
en neonatal 
intensivvårdsavdelning 
och deltagandet i deras 
barns vård. 

Kvalitativ.  
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N = 18 Hermeneutisk 
analys 

Guida föräldrarna, tillåta 
föräldrarna av vara med och vårda 
barnet, ta reda på varför om 
föräldrarna inte är där, individuellt 
anpassad involvering, 
underlättande och hindrande 
faktorer, t.ex. miljö och tid. 

KI 

Wigert, H. 
Hellström, 
A-L. & 
Berg, M. 
2008. 
Sverige. 

Belysa förhållanden för 
föräldradelaktighet i 
vården av deras barn på 
en neonatal 
intensivvårdsavdelning. 
Inkluderat fysisk 
närvaro och aktivt 
deltagande i barnets 
vård. 

Kvalitativ. 
 
Deltagande 
observationsstudie 
med 
kompletterande 
intervjuer. 

N = 39 
(intervjuer) 
 
2 
avdelningar 
observerades 

Hermeneutisk 
analys 

Fyra teman: Vårdmiljön domineras 
av medicinsk teknik, Ronderna 
fokuserar på den medicinska 
diagnosen medan 
omvårdnadsbehoven bortses, 
deltagande är på personalens och 
verksamhetens villkor, deltagande 
är viktigt men ekonomin är den 
kontrollerande faktorn. 

KI 

 



  

 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
– kvalitet 

Wielenga, J 
M., Smit, B 
J. & Unk, L 
K A. 
2006. 
Nederlände
rna. 

Att undersöka hur 
nöjda föräldrar till 
prematura barn som 
vårdas på en 
neonatalavdelning är 
med att barnet vårdas 
efter NIDCAP-
modellen. 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
Intervention. 
 
En 
experimentgrupp 
blev behandlade 
enligt NIDCAP-
modellen och en 
kontrollgrupp 
fick vanlig 
behandling. 
Båda fick fylla i 
två 
frågeformulär 
direkt efter 
utskrivning från 
avdelningen. 

N = 51 
(N = 2) 

Mann-Whitney 
U-test 

Föräldrar vars barn blivit vårdade 
med NIDCAP-modell var 
statistiskt signifikant mer nöjda 
med vården än de föräldrar vars 
barn blivit traditionellt vårdade. 

CI 

 
 

 



  

Bilaga 3 

Artikelanalys. 

Författare 
Årtal  
Land 

Huvudfynd Subkategori Kategori 

Wielenga, J M., 
Smit, B J. & Unk, L 
K A. 
2006. 
Nederländerna. 

Föräldrar vars spädbarn fick 
NIDCAP-vård kände sig 
bättre förberedda. 
 
Föräldrar vars spädbarn fick 
NIDCAP-vård var nöjdare 
med vården. 
 
Det finns statistisk korrelation 
mellan graden stöd från 
vårdpersonalen och nöjdheten 
hos föräldrarna (r = 0,893). 

Vårdmodeller och 
metoder 
 
 
Vårdmodeller och 
metoder 
 
 
Stöd 

Främjande 
faktorer 
 
 
Främjande 
faktorer 
 
 
Främjande 
faktorer 

Nagorski Johnson, 
A. 
2007. 
USA. 

Mammor känner sig behövda 
när de deltar i vården av sitt 
barn. 
 
Mammorna behöver guidning 
och stöttning från 
sjuksköterskan för att känna 
sig trygga med att sitta 
känguru. 
 
Mammor som sitter känguru 
med sina barn blir också mer 
benägna att delta i den 
allmänna omvårdnaden. 

Positiva effekter 
 
 
 
Stöd 
 
 
 
 
 
Vårdmodeller och 
metoder 

Påverkan på 
föräldrarna 
 
 
Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
Främjande 
faktorer 

Gavey, J. 
2007. 
Storbrittanien. 

Det är viktigt att prata ett 
språk som föräldrarna förstår, 
och inte använda en massa 
medicinska termer. 
 
Sjuksköterskorna på en 
avdelning måste vara 
konsekventa i sina 
instruktioner till föräldrarna, 
annars uppstår osäkerhet när 
de ska delta i vården av sitt 
barn. 

Dålig 
kommunikation 
 
 
 
Dålig 
kommunikation 

Hämmande 
faktorer 
 
 
 
Hämmande 
faktorer 

Ward, K. 
2001. 
USA. 

De största behoven hos 
föräldrar med barn som 
vårdas på en 
neonatalavdelning är behov 
av information samt behov av 
tillit till vårdpersonalen. 

Sjuksköterske-
åtgärder 

Främjande 
faktorer 



  

 
 
Martinez, JG., 
Fonseca, LMM. & 
Scochi, CGS. 
2007. 
Mexico. 

Föräldrarna vill vara 
delaktiga i vården men blir 
avskräckta av att barnet är så 
litet och av den medicinska 
apparatur det omges av. 
 
För att mamman ska känna 
sig trygg i att delta i barnets 
vård krävs viss formell eller 
informell utbildning från 
sjuksköterskan. 
 
Vissa ur vårdpersonalen har 
negativa åsikter om 
föräldrarnas delaktighet då 
de anser att föräldrarna stör 
rutinerna och gör att 
vårdpersonalen känner sig 
övervakade. 

Avdelningsrelaterade 
hinder 
 
 
 
 
 
Sjuksköterske-
åtgärder 
 
 
 
 
Avdelningsrelaterade 
hinder 

Hämmande 
faktorer 
 
 
 
 
 
Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
Hämmande 
faktorer 

Jones, L., 
Woodhouse, D. & 
Rowe, J. 
2007. 
Australien. 

Föräldrar upplever det som 
positivt när sjuksköterskan 
uppmuntrar dem att ställa 
frågor och att delta i vården 
av sitt barn. 
 
Föräldrar upplever det som 
negativt när sjuksköterskan 
ser ner på dem eller inte ger 
dem individbaserat 
bemötande. 

Positiva effekter 
 
 
 
 
 
Dålig kommunikation 

Påverkan på 
föräldrarna 
 
 
 
 
Hämmande 
faktorer 

Lindberg, B., 
Axelsson, K. & 
Öhrling, K. 
2008. 
Sverige. 

Papporna upplevde det som 
positivt att de blev 
uppmuntrade att se tiden på 
avdelningen som en tid då 
de kan lära känna sitt barn 
och lära sig hur man tar 
hand om det. 
 
Vissa pappor kände ibland 
att de fick för stort ansvar 
och blev ”lämnade 
ensamma” innan de kände 
sig redo för det. 

Positiva effekter 
 
 
 
 
 
 
 
Negativa effekter 

Påverkan på 
föräldrarna 
 
 
 
 
 
 
Påverkan på 
föräldrarna 
 

 
 
 
 
 



  

 
Fegran, L., Helseth, 
S. & Fagermoen, M 
S. 
2008. 
Norge. 

Papporna blev tidigt 
uppmuntrade att ha nära 
fysisk kontakt med sitt barn 
vilket gjorde att de kände 
sig viktiga och behövda 
(stärkt självförtroende). 
 
Mammorna kände oro över 
att inte kunna ta hand om 
sitt barn på ett korrekt sätt. 

Positiva effekter 
 
 
 
 
 
 
Negativa effekter 

Påverkan på 
föräldrarna 
 
 
 
 
 
Påverkan på 
föräldrarna 
 

Turan, T., 
Basbakkal, Z. & 
Özbek, S. 
2008. 
Turkiet. 

Föräldrar som fått ett 30-
minuters 
utbildningsprogram om sitt 
spädbarn och om 
avdelningen kände mindre 
negativ stress. 
 

Positiva effekter Påverkan på 
föräldrarna 
 

Browne, JV. & 
Talmi, A. 
2005. 
USA 

Mammor som fick 
familjebaserad intervention 
bevisade större kunskap och 
mer känslofyllt samspel 
med sina barn än de i  
kontrollgruppen. 
 
Mammorna i 
kontrollgruppen upplevde 
högre grad av stress. 

Vårdmodeller och 
metoder 
 
 
 
 
 
Positiva effekter 

Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
 
Påverkan på 
föräldrarna 
 
 
 

Fegran, L., 
Fagermoen, M S. & 
Helseth, S. 
2008. 
Norge. 

Viktigt att utveckla 
föräldrarnas förtroende för 
vårdpersonalen.  
 
För att ge föräldrarna mer 
makt över situationen 
agerade sjuksköterskorna 
som förebilder och gav 
gradvis mer ansvar till dem 
genom att normalisera och 
familjisera deras interaktion 
med barnet. 
 
Föräldrarna behövde 
sjuksköterskornas 
bekräftelse att de hade 
förmågan att ta hand om sitt 
barn.  
 
 

Sjuksköterskeåtgärder 
 
 
 
Sjuksköterskeåtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd 
 
 
 
 
 
 

Främjande 
faktorer 
 
 
Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
 
 
 
Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
 



  

 
Sjuksköterskan sitter en bit 
ifrån när de gör något, vill 
att de ska kunna hantera det 
själva men finns där om 
hon behövs.  
 
Okända sköterskor och 
skilda instruktioner 
framstod som förvirrade för 
föräldrarna och gjorde dem 
mindre säkra.  
 
 
Ett kontinuerligt 
förhållande med deras 
primära sköterska(or) såg ut 
att stärka föräldrarnas 
förtroende i att ta ansvar för 
sitt barn.  

 
Sjusköterskeåtgärder 
 
 
 
 
 
Dålig kommunikation 
 
 
 
 
 
 
Stöd 

 
Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
Hämmande 
faktorer 
 
 
 
 
 
Främjande 
faktorer 
 

Melnyk, BM., 
Crean, HF., 
Fischbeck 
Feinstein, N. & 
Fairbanks, E. 
2008. 
USA. 

Deltagande I COPE-
interventionen ledde till 
högre interaktionspoäng 
mellan mamman och 
babyn. Mammorna som 
fick COPE- programmet 
hade starkare tro på vad de 
kunde förvänta sig av sina 
barns egenskaper och 
beteenden och hur de skulle 
sköta om dem.  
 
COPE- interventionen 
ledde till mindre stress för 
mammorna och mindre oro 
och depressiva symtom 
under deras vistelse på 
neonatal- 
avdelningen. 

Vårdmodeller och 
metoder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positiva effekter 

 

Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påverkan på 
föräldrarna 
 

Roller, C. G. 
2004. 
USA. 

Enligt mammorna i studien, 
var känguruvård varm, 
lugnande, bindande av 
erfarenheter. Alla mammor 
påstod att känguruvården 
lugnande deras oroliga 
barn.En mamma tyckte 
barnet var mer stabilt under 
känguruvård.  
 
 

Vårdmodeller och 
metoder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Känguruvård hjälpte 
mamman att bli mer 
anknuten till sitt barn. Det 
upplevdes som positivt för  
både mor och barn. 

Positiva effekter 
 

Påverkan på 
föräldrarna 
 

Wigert, H., Berg, 
M. & Hellström, A-
L. 
2007. 
Sverige. 

Guida föräldrarna, tillåta 
föräldrarna av vara med och 
vårda barnet, stötta 
föräldrarna och ge dem 
självförtroende i deras 
föräldraroll.  
 
Ta reda på varför om 
föräldrarna inte är där, 
individuellt anpassad 
involvering,  
 
Trångt och ”rörigt”, hög 
arbetsbelastning och 
tidsbrist gjorde det svårt för 
personalen att involvera 
föräldrarna.  
 

Stöd 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskeåtgärder 
 
 
 
 
Avdelningsrelaterade 
hinder 
 

Främjande 
faktorer 
 
 
 
 
 
Främjande 
faktorer 
 
 
 
Hämmande 
faktorer 

Wigert, H. 
Hellström, A-L. & 
Berg, M. 
2008. 
Sverige. 

Vårdpersonalen anser att 
upplägget på vårdrummen 
gör det svårt att involvera 
föräldrarna. Den tekniska 
utrustningen är viktigare än 
föräldrarnas deltagande.  
 
 Att leta efter individuella 
behov hos föräldrarna 
gjorde det enklare för 
föräldrarnas deltagande.  
 
Ett sätt att få föräldrar 
delaktiga var att erbjuda 
föräldraträning. De som 
deltog i träningen tog mer 
ansvar och blev mer aktiva i 
deras barns vård.  

Avdelningsrelaterade 
hinder 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskeåtgärder 
 
 
 
 
Sjuksköterskeåtgärder  
 

Hämmande 
faktorer 
 
 
 
 
 
Främjande 
faktorer 
 
 
 
Främjande 
faktorer 

 
 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 4  
 
Artikelbortfall. 

Anledning till bortfall Antal 
Ej vetenskapliga 12 

Ej relevanta för syftet 39 
Ej tillgänliga 14 
Låg kvalitet 5 
Dubletter 4 
Totalt 74 
 
 
 
 
 

 


