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Abstrakt 
 
Inledning: Varje år föds ca 90 000 barn i Sverige och ungefär 10 % av dessa 
behöver under en varierande tid vårdas på neonatalavdelning. Under de senaste 
årtionden har det utvecklats olika vårdmodeller i syfte att minska stress och öka 
välbefinnandet hos de små barnen. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var 
att beskriva föräldrars upplevelser av att vara delaktiga i omvårdnaden av sitt 
nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelning. Metod: 14 kvalitetsgranskade 
vetenskapliga artiklar funna i Pubmed och Cinahl ingick i resultatet. Analysen 
skedde med frågeställningarna i fokus, med inspiration av innehållsanalys.  
Resultat: Det framkom att närhet var viktigt för både föräldrar och barn. 
Sjuksköterskornas förmåga att engegera föräldrarna var avgörande för 
föräldrarnas delaktighet. Att personalen inte såg föräldrarnas behov samt att inte 
ha möjlighet att var nära sitt barn upplevde föräldrarna som negativt. Diskussion: 
Om sjuksköterskorna använder sig av de vårdmodeller som finns utarbetade, så 
främjas föräldrarnas delaktighet. Slutsats: Denna litteraturöversikt visade att alla 
inblandade på en neonatalavdelning mår bättre av att föräldrarna är delaktiga i 
omvårdnanden av sitt nyfödda barn. Sjuksköterskorna trivs på sina jobb, barnen 
blir starkare och utvecklas mer samt ökat välmående hos föräldrarna.  
 

NYCKELORD: Familjevård, Främjande faktorer, Föräldramedverkan, 
Hämmande faktorer, Upplevelser. 
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INTRODUKTION 
 
Många neonatalavdelningar har insett vikten av att låta familjen vara delaktig vid 

vården av det nyfödda barnet och därför bedriver idag många neonatalavdelningar 

familjecentrerad vård. Kunskap om vad föräldrarna upplever som hämmande 

respektive främjande faktorer för delaktighet i vården av sitt barn kan vara en 

betydelsefull vetskap för sjuksköterskor som kommer i kontakt med föräldrar till 

ett nyfött barn. Eftersom sjuksköterskor har stor möjlighet att påverka hur 

föräldrarnas delaktighet blir i omvårdnaden av sitt nyfödda barn, har de även stor 

möjlighet att anpassa vården så att det blir en bra start i livet för föräldraskapet, 

men också för barnet.   

 

BAKGRUND 
 
Varje år föds ca 90 000 barn i Sverige och ungefär 10 % av dessa behöver under 

en varierande tid vårdas på neonatalavdelning. Av de barn som vårdas på dessa 

avdelningar är ungefär hälften för tidigt födda, alltså före graviditetsvecka 37 och 

den andra hälften är fullgångna barn som behöver observeras bland annat på 

grund av infektion, förlossningsskador eller syrebrist. Neonatalvård innebär 

högteknologisk vård men också att under lång tid stödja föräldrarna i 

krisbearbetning, underlätta anknytningen samt hjälpa föräldrarna att bli trygga 

med sina barn. Under de senaste årtionden har neonatalvården utvecklats mycket 

genom nya omvårdnadsåtgärder som till exempel NIDCAP (The Newborn 

Individualized Developmental Care and Assesment Program) och känguruvård för 

att minska stress och öka välbefinnandet hos barnet (Rasmusson, 2000, s. 8).  

 

VÅRDMODELLER SOM FRÄMJAR DELAKTIGHET 
 
NIDCAP är en vårdmodell som fokuserar på det lilla barnet och dennes familj. 

Meningen är att familjen ska lära sig att se hur barnet reagerar på olika stimuli och 

därefter kunna anpassa vården efter det för att kunna undvika stressmoment för 

barnet. Målet är att stötta familjen i att få kunskap om sitt barn och göra dem till 

en del av vårdteamet (Westrup, 2007). 
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En vårdmodell som ofta används för att främja anknytning och delaktighet är hud-

mot-hud vård, eller känguruvård som det också kallas då barnet stora delar av 

dagen vårdas intill kroppen på föräldrarna med så mycket hudkontakt som 

möjligt. Barnet mår då bättre, går lättare upp i vikt och kräver mindre syrgas och 

där föräldrarna är den absolut viktigaste vårdgivaren (Saugstad, 1999/2006, 

s.156).  

 

 Familjecentrerad vård är en vårdmetod som syftar till att planera, utföra och 

utvärdera vården utifrån ett samarbete mellan vårdpersonal och barnets familj. Det 

finns fyra viktiga begrepp inom familjecentrerad vård dessa är; värdighet och 

respekt, information, familjens delaktighet i vården och samarbete med hela 

familjen (Griffin, 2006). 

                                                                                                                                   

FAMILJENS SITUATION 
 
Föräldrar till barn som vårdas på neonatalavdelning befinner sig ofta i kristillstånd 

efter till exempel en dramatisk förlossning, oro kring barnets hälsa samt hur de 

själva påverkas som förälder. De normala familjeförhållandena ändras och det är 

lätt att professionella vårdgivare tar över vilket leder till att konkurrens kan uppstå 

mellan föräldrar och personal om vem som ”äger” barnet (Wigert, 2008, s. 9-11). 

Många föräldrar till för tidigt födda barn känner ofta att de förlorat kontrollen och 

behöver mer stöd av vårdpersonal än efter en fullgången förlossning. Det har visat 

sig att kvinnor som föder barnet för tidigt har sämre självkänsla än de som föder 

fullgångna barn. De flesta mammor och många pappor till förtidigt födda barn bor 

kvar på sjukhuset så de kan vara nära sina barn (Stjernqvist, 1999, s. 84-86). 

 

Även det mycket för tidigt födda barnen är redan från födelsen en del av en familj 

och ingår i ett socialt sammanhang, där föräldrarna är de viktigaste personerna för 

barnet. Vid sidan av allt medicinskt är personalens stora uppgift att skapa 

förutsättningar för en bra anknytning och nära kontakt mellan barn och förälder 

(Stjernqvist, 1999, s.93). 

 

På många neontalavdelningar uppmuntras föräldrarna att vara delaktiga i 

omvårdnaden vid exempelvis matning och blöjbyten och vara med i planeringen 
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av barnets vård i ett team med personalen. Att inte få vara nära sitt nyfödda barn 

kan medföra att anknytningen mellan förälder och barn blir störd vilket kan leda 

till att barnet senare blir avvisat eller överbeskyddat (Stjernqvist, 1999, s. 95, 

117). Föräldrar måste ges möjlighet att vara närvarande och delaktiga i sitt barns 

vård för att kunna ta sitt ansvar som förälder och skapa en bra kontakt med barnet 

(Wigert 2008, s. 12). 

 

FÖRÄLDRARS DELAKTIGHET 
 
Stora förändringar har skett när det gäller föräldrars medverkan i neonatalvården. 

Familjen, framförallt föräldrar har inte alltid fått vara aktiva i vården men på 

1970-talet började föräldrar bli accepterade som en viktig del i barnets liv på 

neonatalavdelningen och en relation mellan personalen och föräldrar började 

byggas upp. Sedan 1980-talet har familjecentrerad vård blivit en modell som 

används mycket eftersom det visat sig att familjen har en stor betydelse för det 

nyfödda barnets hälsa. Tidigare hade föräldrarna endast möjlighet att besöka sitt 

barn men inte vara delaktig i vården, eller att stanna kvar på sjukhuset. Idag 

däremot har alla föräldrar möjlighet att stanna kvar och vara delaktiga i sitt barns 

vård, vilket visat sig ge föräldrarna en bättre upplevelse av tiden på 

neonatalavdelningen (Thomas, 2008). 

 

Med begreppet upplevelse menas här en uppfattning och värdering av någonting 

på ett känslomässigt plan (URL 1). 

 

Att vara delaktig innebär att medverka aktivt i något, ha vetskap om och vara med 

och ta beslut (Norstedts Svenska Ordbok + Uppslagsbok, 2007). I Nordisk 

standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården, NOBAB, beskrivs 

att barn på sjukhus, oavsett ålder har rätt att ha en förälder hos sig hela tiden och 

att föräldrarna ska få uppmuntran och stöd att aktivt delta i barnets vård (URL 2). 

 
Enligt Schultz Larsen (1992/1994, s 24-25) beskriver Bowlby i sin 

anknytningsteori att människor föds med ett behov att knyta an till någon. Detta 

behov är lika viktigt att få tillfredsställt för att utvecklas som andra fysiska behov 

som exempelvis mat och värme. Det nyfödda barnet har ett speciellt stort behov 

att knyta an genom kroppskontakt och söker någon som kan tillfredsställa dess 
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behov. Det är denna kroppskontakt som skapar den starka bindningen mellan barn 

och förälder och som är avgörande för barnets utveckling.  

 

Då anknytningen mellan förälder och barn är avgörande för barnets fortsatta 

utveckling, finns flera vårdmodeller utvecklade som alla fokuserar på barnets 

bästa med olika inriktningar för hur detta ska kunna ske. Sjuksköterskorna har 

därför en avgörande roll för hur föräldrarna upplever tiden på neonatalavdelning. 

SYFTE 
 
Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att beskriva föräldrars upplevelser 

av att vara delaktiga i omvårdnaden av sitt nyfödda barn som vårdas på 

neonatalavdelningen. 

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Vilka faktorer upplever föräldrarna som främjande för deras delaktighet i 

omvårdnaden? 

• Vilka faktorer upplever föräldrarna som hämmande för deras delaktighet i 

omvårdnaden? 

• Vilka upplevelser har föräldrar av att vara delaktiga i omvårdnaden av sitt 

barn på neonatalavdelningen? 

 

METOD 
 
Forsberg och Wengström (2008, s. 31) menar att det i en litteraturöversikt ska 

finnas klara frågeställningar, tydligt beskriven metod och urval och att alla 

relevanta studier är inkluderade samt att dessa är kvalitetsgranskade.  

 

LITTERATURSÖKNING OCH URVAL 
 
Artikelsökningar skedde via databaserna Pubmed, PsycInfo och Cinahl. 

Inklusionskriterier var engelska artiklar och att de skulle hålla grad I eller II i 

vetenskaplig kvalitet enligt den mall för kvalitativa artiklar som Carlsson och 

Eiman (2003) har utformat och som använts. Se bilaga 1. Även artiklar som höll 
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grad II i kvalitetsbedömningen inkluderades, då de ändå bedömdes ha tillräckligt 

hög vetenskaplig kvalitet. Exklusionskriterier var review artiklar eller de som 

endast behandlade personalens erfarenheter, samt de som endast höll grad III i 

vetenskaplig kvalitet. I Pubmed användes olika kombinationer mellan MeSH 

termer och fritextord. De MeSH termer som användes var; parents, intensive care 

units, neonatal, life change event, life samt nursing. Fritextorden som användes 

var; experience, participation, parental, preterm infants, care och family centered 

care.  I Cinahl användes headings så som; parents och intensive care units, 

neonatal. Även här användes fritextordet experience, se tabell 1. Där redovisas de 

databas sökningar som ledde fram till träffar av artiklar som kom att ingå i 

resultatet. I databasen PsycInfo användes samma ord vid sökningarna som i 

Pubmed och Cinahl. För att finna ytterligare relevanta artiklar gjordes manuella 

sökningar via referenslista se tabell 2. En artikel som inte fanns i fulltext 

beställdes, då den bedömdes passa bra in i arbetet. Därför frångicks det som var 

planerat, att inte behöva betala för några artiklar. Denna artikel kom sedan att ingå 

i resultatet.    

 

Vid artikelsökningarna lästes först titel på artiklarna, de som rörde översiktens 

syfte valdes ut och därefter lästes abstrakt, de som antogs kunna besvara syftet 

skrevs ut i papperform. Därefter gjordes en kvalitetsgranskning utifrån Carlsson 

och Eiman (2003) granskningsmall. Se bilaga 1. Granskningsmallen graderar 

artiklarna I-III i hur hög grad de håller vetenskaplig kvalitet. För att få fram 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet besvaras frågor där olika poäng ges, poängen 

räknas sedan samman och då framkommer också vilken vetenskaplig grad artikeln 

får. Granskningsmallen innehöll påståendet ”patienter med lungcancer diagnos” 

men eftersom detta inte var aktuellt för denna litteraturöversikt togs denna del bort 

och den totala poängen blev då 45 poäng, mot tidigare 48. Efter 

kvalitetsgranskningen återstod 14 vetenskapliga artiklar som kom att användas i 

resultatet, dessa redovisas i bilaga 2.   
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Tabell 1. Resultat av databassökning 
 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Använda 

26/1-10 Cinahl Parents AND 
intensive 
care units, 
neonatal 
AND 
experience 

English, 
abstracts, 
references 
available 

57 * 25 
** 17 
*** 7 
****6 

Fenwick, J., 
Barclay, L., 
& Schmied, 
V. (2008); 
Wigert, H., 
Johansson, 
R., Berg, M., 
& Hellström, 
A-L. (2006). 

26/1-10 Pubmed Parents, 
intensive 
care units, 
neonatal, 
experience 

English, 
abstracts, links 
to fulltext 

62 * 28 
** 16 
*** 8 
**** 6 

Fegran, L., 
Helseth, S., 
& 
Fagermoen, 
M S. (2008); 
Flacking, R., 
Ewald, U., 
Hedberg- 
Nyqvist, K., 
& Starrin, B. 
(2006); 
Erlandsson, 
K., & 
Fagerberg, I. 
(2005); 
Lupton, D., 
& f 
Fenwick, J. 
(2001). 

27/1-10 Pubmed Intensive 
care units, 
neonatal, 
parents, life 
change event 

- 
7 * 3 

** 2 
*** 1 

Hall, E. 
(2005). 
 

27/1-10 Pubmed Intensive 
care units 
neonatal, 
parents, 
nursing, 
experience, 
participation 

- 
5 * 1 

** 2 
Heermann, 
JA., Wilson, 
ME., 
&Wilhelm, 
PA. (2005); 
Brinchmann, 
BS., F∅rde, 
R., & 
Nortvedt, P. 
(2002). 
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Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Använda 

27/1-10 Pubmed Neonatal, 
parental, 
family 
centered 
care, 
nursing, 
experience 

- 
18 * 10 

** 4 
*** 1 
**** 1 

Lundqvist, 
P., 
Hellström, 
L., & 
Hallström, I. 
(2007); 
Harbaugh, 
BL., 
Tomlinson, 
PS., & 
Kirschbaum, 
M. (2004).  

28/1-10 Pubmed Preterm 
infants, 
parents, 
experience, 
care 

English, 
abstracts 

78 * 33 
** 26 
*** 11 
**** 6 

Lindberg, B., 
Axelsson, K., 
& Öhrling, 
K. (2008); 
Costello, A., 
& Chapman, 
J. (1998). 

 
* Förkastad efter läsning av titel 
** Förkastad efter läsning av abstract 
*** Ej tillgång fulltext 
**** Förkastad efter kvalitets bedömning 
 
 
 
 Tabell 2. Manuell sökning   

 
Sökväg Artikel 
Via referenslista Wigert, H., Hellström, A-L., & Berg. M.  

2008. 
 

 
 
ANALYS 
 
Som stöd för analysen har Elo och Kyngnäs (2008) artikel där de beskriver 

deduktiv innehållsanalys varit en inspirationskälla. Analysen har skett i flera steg 

där utgångspunkten för att organisera materialet har varit syftet och 

frågeställningarna. Inledningsvis lästes alla artiklarna individuellt och 

markeringspennor i olika färger användes för att märka ut i artiklarnas 

resultatavsnitt vad föräldrarna upplevde som främjande och hämmande, samt 

deras erfarenheter av att vara delaktiga i sitt barns vård på neonatalavdelning. 

Därefter gjordes en jämförelse för att se om vi markerat ungefär samma 

textavsnitt i de olika artiklarna. Sedan sammanställdes de färgmarkerade 
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textavsnitten utifrån de tre frågeställningarna och vi sökte efter gemensamma 

beröringspunikter inom respektive frågeställning. Våra frågeställningar kom att 

benämnas som kategorier och genom att organisera innehållet i de gemensamma 

beröringspunkterna skapade vi underkategorier. Se exempel i tabell 3. Utifrån 

kategorier och underkategorier byggdes sedan texten ut. 

 
 

Tabell 3. Exempel på analys under kategorin  främjande faktorer 

 
 
 
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Enligt Forsberg och Wengström, 2008 (s. 77) är det av stor betydelse att välja 

studier som granskats av en etisk kommitté och att det har gjorts noggranna etiska 

överväganden. De skriver även att alla artiklar som används i litteraturstudien ska 

redovisas i resultatet samt presentera alla resultat varje sig de stödjer författarnas 

åsikter eller inte. 

 

13 av artiklarna hade etiska överväganden och i den artikel där det saknades 

gjordes en kontroll av tidskriftens etiska riktlinjer, det resulterade i att artikeln  

Artiklar Stöd och hjälp från 
personalen 

Närhet till sitt barn Känna ansvar och vara 
med och bestämma 

Wigert, Johansson, 
Berg & Hellström, 
2006. 

* Hjälp och stöd ökade 
deras känsla av att 
klara av att ta hand om 
barnet och gjorde de 
mer delaktiga. 
 

* När mamman få vara 
nära, amma och sköta 
den dagliga vården på 
ett naturlig känner hon 
sig delaktig och som 
en mamma. 

 

Flacking, Ewald, 
Hedberg-Nyqvist & 
Starrin, 2006. 

*personalens stöd 
viktigt- även vid små 
saker som föräldrarna 
kan vara delaktiga i- 
ökar självförtroendet. 
*uppmuntrande 
personal 

*Att hålla sitt barn 
hud-mot-hud gav 
styrka och en känsla av 
att vara en normal 
mamma. 

 

Erlandsson, & 
Fagerberg, 2004.  

*Stödjande personal 
som tillåter föräldrarna 
sköta praktiska saker. 
* Personal som 
lyssnar, stöttar och 
pratar med dem.  
* Få information från 
personalen vid rätt 
tidpunkter, även när 
barnet är stabilt 

*Att mamma kunde 
vårdas tillsammans 
med barnet. 
*Mammorna ville vara 
nära sitt barn oavsett 
vad, och hållas 
informerade. 
 

* Att få vara med och 
bestämma vad som ska 
hända med ens barn. 
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inkluderades. Målet var att göra en objektiv översättning, för att inte förvanska 

budskapet i artiklarna. Genom att ta med alla resultat, även de oväntade följer vi 

Forsberg och Wengströms (2008, s. 77) råd vid genomförandet av 

litteratursammanställningar.   

 

RESULTAT 
 
Arbetet omfattar 14 vetenskapliga artiklar som alla är kvalitativa. Av dessa är två 

från Australien, en från Kanada, sex från Sverige, två från Norge, två från USA 

och en från Danmark. Totalt ingick 231 föräldrar i resultatet. 

 
Figur 1. Resultatöversikt. 
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FRÄMJANDE FAKTORER 
 
NÄRHET TILL SITT BARN     
 
Mammorna började söka fysisk kontakt med barnen. Att vara nära sitt barn både 

fysiskt och psykiskt upplevde mödrarna som viktigt för att lära känna barnet och 

dess personlighet. Att amma och sköta omvårdnaden var olika sätt att både få 

hudkontakt och att skapa närhet dem emellan (Lupton & Fenwick, 2001; Wigert, 

Johansson, Berg & Hellström, 2006).  

 

När de var i närheten av barnet pratade mödrarna mer personligt om barnet, 

nämnde det vid namn och berättade saker som barnet varit med om (Heermann, 

Wilson & Wilhelm, 2005). 

 

Amningen fyllde flera funktioner, fysisk och psykisk närhet, ökade kvinnornas 

självkänsla samt att det ökade mödrarnas känsla av att barnet var deras ( Flacking, 

Ewald, Hedberg-Nyqvist & Starrin, 2006; Heermann et al., 2005; Lupton & 

Fenwick, 2001; Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006). 

 

As I’ve been able to spend more time with her, I guess I do feel more like a mom 
and more like she belongs to me and not so much to them (Heermann et al., 2005, 
p. 178). 
 

Fäderna kände sig mer som pappor sedan de fått hålla barnet för första gången 

eller att de fått ögonkontakt, det var först då de förstod att detta var deras barn ( 

Lundqvist, Hellström & Hallström, 2007). Möjligheten att stanna kvar på 

avdelningen under natten gjorde att papporna kände sig mer som en del av 

familjen och de kunde bli mer aktiva i barnets vård. De lärde sig på så sätt mer 

kring barnets medicinska tillstånd och kände sig tillslut bekanta och duktiga på sitt 

barns behov (Lundqvist, Hellström & Hallström, 2007; Wigert, Hellström & Berg, 

2008). 

 

KÄNNA ANSVAR OCH VARA MED OCH BESTÄMMA 
 
Föräldrarna ville ha information om vad som hände med barnet och önskade även 

vara med i diskussionerna kring barnets hälsa och fortsatta vård. Några föräldrar 

önskade vara med och bestämma kring den fortsatta vården medan andra inte ville 
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vara beslutsfattare (Brinchmann, Førde & Nortvedt 2002; Erlandsson & 

Fagerberg, 2004). 

 

...I would really want to be well informed and participate in the process. I think 
that is very important that we, as parents, are allowed to feel that we are 
participating, and that we get very clear feedback on whether we have been heard 
(Brinchmann et al., 2002, p. 396).  
 

Många pappor kände sig viktiga och blev mer aktiva i barnets vård när de också 

fick vara med och bestämma kring hur barnets vård ska utformas. Deras ansvar 

ökade vilket stärkte föräldrarollen och kunskapen om barnet. Det ökade ansvaret 

gjorde det också lättare att se framåt och förbereda sig på att få komma hem 

(Lundqvist et al. 2007). 

 

STÖD OCH HJÄLP FRÅN PERSONALEN 
 
Det betydde mycket för föräldrarna att sjuksköterskorna gav dem stöd i 

omvårdnaden av sitt barn att de fick uppmuntran när de gjorde saker för barnet. 

Föräldrarna har ett behov av att få känna ansvar för sitt barn, detta får de om 

personalen lämnar över omvårdnaden till föräldrarna (Costello & Chapman, 1998; 

Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008; Lupton & Fenwick, 2001). En bra relation 

mellan sjuksköterskor och föräldrarna gynnade delaktigheten likväl som 

personalens uppmuntran (Fenwick et al., 2008; Harbaugh, Tomlinson & 

Kirschbaum, 2004). 

 

 Well, I just can’t say enough about where we were at. They (nurses) made it 
possible for us to be there with him, or close to him at all times….Nurses were 
supportive of us, we had 24 hour visiting rights in intensive care (Harbaugh et al., 
2004, p.173) 
 

HÄMMANDE FAKTORER 
 
PERSONAL SOM INTE SER FÖRÄLDRARS BEHOV 
 
Mödrarna upplevde det som påfrestande att inte få information kring vad som hänt 

med deras barn vilket ledde till att de kände sig exkluderade. Föräldrar tyckte att 

det verkade som om personalen ofta inte har tid att informera dem, och när de 

hade det så fick föräldrarna ändå inte säga vad de tyckte eller vara delaktiga i 



12 
 

besluten. Det var aldrig någon personal som frågade vad föräldrarna trodde kunde 

vara bra för barnet (Brinchmann et al., 2002; Wigert et al., 2006). 

 

I had no idea where my child was or who was caring for him. No, nobody told me 
and perhaps it would have been better if I had known (Wigert et al. 2006, p. 37). 
 

 Att personalen inte tillät föräldrarna att få vara med när läkarna gick ronden 

tyckte många föräldrar var märkligt, eftersom det var deras barn det skulle tas 

beslut om och de har rätt att få vet vad som bestäms. Efter ronden var det ingen 

som hade tid att informera (Wigert et al., 2008). 

 
En del av vårdpersonalen utförde all omvårdnad som gjordes med barnet, även det 

mödrarna kunde göra, vilket fick mödrarna att känna sig överflödiga då de trodde 

att personalen kanske sköter barnet bättre. Många gånger kunde och ville 

föräldrarna sköta enklare delar av omvårdnaden men sjuksköterskorna tog över 

och glömde bort att det faktiskt finns en mamma, vilket sköt upp anknytningen 

(Flacking et al., 2006; Heermann et al., 2005; Lupton & Fenwick, 2001; Wigert et 

al. 2006). 

 

Because they´re not letting you do what a normal mother would do, if it were their 
baby, you don´t feel as though you´re his mother. You´re not there, you´re not a 
part of it (Lupton & Fenwick, 2001, p. 1015). 
 

 Föräldrarna kände sig bortglömda och i vägen när personalen aldrig bjöd in dem 

att delta i omvårdnaden av barnet, utan ville ha ensamrätt. När personalen inte 

lyssnade på föräldrarna och inte förstod deras behov av att få vara med sitt barn 

kände föräldrarna sig uteslutna (Erlandsson & Fagerberg, 2004; Hall, 2005). Ofta 

kände sig föräldrarna tvingade att be personalen om lov att få hålla sitt barn och 

många föräldrar kände sig ständigt övervakade av personalen när de var 

tillsammans med sitt barn (Wigert et al. 2008). En del fäder upplevde det som att 

personalen inte tog till sig av vad fäderna själva ville, utan de kände sig tvingade 

att ta över omvårdnaden för snabbt när de inte kände sig redo (Lindberg et al., 

2008). Ofta handlade det om dålig kommunikation, envägskommunikation, 

mellan sjuksköterskan och föräldrarna som gjorde att föräldrarna kände sig 

bortglömda och inte fick vara så delaktiga de ville (Harbaugh et al., 2004; 

Heermann et al. 2005). 
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AVDELNINGENS MILJÖ 
 
Föräldrarna ville gärna finnas nära sina barn, men ofta fanns det ingen ostörd plats 

för dem att vara ensamma med sina barn på avdelningen. Sängarna på avdelning 

räckte inte till alla mammor vilket gjorde att de kände sig ovälkomna (Flacking et 

al. 2006; Wigert et al. 2006). Det var ständigt mycket ljud, teknisk apparatur och 

mycket personal runt barnet så det var lätt att föräldrarna kände sig i vägen och 

blev stressade. Eftersom många människor passerade avdelningen blev det 

högljutt och det gjorde att föräldrarna inte hade någonstans att ta vägen för att 

koppla av (Hall, 2005; Wigert et al. 2008). All den tekniska utrustningen fick 

föräldrarna att känna att de inte kunde skydda sitt barn som normala föräldrar 

(Lundqvist et al., 2007). 

 

I wanted to be near Agnes. But there was no given place for us. The effect of this 
is that…when you are as sensitive as I was then - you can easily become alienated 
from the child. You feel as if this is not really your child (Flacking et al., 2006, p. 
74). 

 
SEPARATION FRÅN SITT BARN 
 
När föräldrarna blev separerade från sitt barn på grund av att mamman vårdades 

på en annan avdelning försvann deras känsla av att vara förälder socialt och 

känslomässigt, vilket ledde till att de kände sig oviktiga och mer som besökare än 

förälder (Flacking et al., 2006; Lindberg et al., 2008; Wigert et al. 2006). Det var  

svårt för föräldrarna att bli separerade från sina barn och de kände sig ledsna för 

att de aldrig haft en familjestund. Efter en separation direkt vid födseln kunde de 

ta flera veckor innan de började känna sig som föräldrar igen (Heermann et al., 

2005). Föräldrarna beskrev att de hade svårt att känna sig delaktiga i vården av sitt 

barn, när de inte hade möjlighet att vara med sitt barn, därmed var det lätt att 

känna distans (Fenwick et al., 2008). 

 

It doesn´t feel like they are [your baby] when you first start, because they are 
taken away from you right away. It took me a couple of weeks to really start 
feeling Mommyish (Heermann et al., 2005, p.178). 
 

 
RÄDSLA OCH KÄNSLOR AV ATT INTE RÄCKA TILL 
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När mammorna inte kunde ta hand om sitt barn själva som de hade förberett sig 

på fick de dåligt samvete och kände sig otillräckliga. Det ledde också till att 

mammorna inte litade på sig själva i sin mammaroll och inte vågade ta hand om 

sitt barn (Wigert et al. 2006). En del föräldrar var rädda att förlora sitt barn och 

vågade då inte bli involverade eftersom de skulle bli ännu mer påfrestande om 

barnet inte överlevde (Flacking et al., 2006). När barnet är litet och skört är det 

många föräldrar som blir rädda för att ta i sitt lilla barn och tror att de kommer att 

skada det. Föräldrarna vågar inte, och tror inte att de kan ta hand om ett så litet 

barn. Föräldrarnas tro att inte kunna göra någonting för sitt barn gör att de blir mer 

passiva i barnets omvårdnad (Erlandsson & Fagerberg, 2004; Fegran et al., 2008,). 

 

When you see that tiny child you think, ‘Oh God, can I really touch this (the 
child)?’ You are afraid of breaking every bone in her body you know (Fegran et 
al., 2008, p. 814). 
 
UPPLEVELSER AV DELAKTIGHET 
 
KÄNNA SIG SOM EN FÖRÄLDER 
 
För att känna sig som en förälder behöver föräldrarna vara en del av barnets vård. 

Först är föräldrarna åskådare som observerar hur personalen gör och lär sig mer 

och mer om sitt barn för att sedan sköta omvårdnaden själv som vanliga föräldrar 

(Flacking et al., 2006; Wigert et al. 2006). Att få sköta om barnet själva och 

verkligen känna sig som mamma stärkte mammornas självkänsla och de fick 

tillbaka kontrollen över vad som hände med barnet. De flesta föräldrar ville ta 

eget ansvar och vara aktivt delaktiga för att de ville få känna att det var deras barn 

och ingen annans (Fenwick et al. 2008; Lupton & Fenwick, 2001). 

 

I didn’t feel like a mother at the beginning but then once I started to bath and hold 
him more... and now especially with breastfeeding, I do (Fenwick et al. 2008, p. 
77 ). 
 
LÄRA KÄNNA SITT BARN 
 
När föräldrarna har fått vara delaktiga i sitt barns vård på sjukhuset känner de sig 

bättre förberedda på att komma hem, där de måste sköta sitt barn själva. De har 

lärt sig läsa av barnets beteende, tecken på försämring och hur barnet reagerar på 

olika saker för att bättre kunna se till barnets behov (Costello & Chapman, 1998). 
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Många föräldrar ville ta reda på så mycket information och få så mycket kunskap 

som möjligt om sina barn, de ville bli dem som kände sitt barn bäst. Genom att 

sitta och observera sitt barn i timmar till exempel vid kuvösen gjorde att 

föräldrarna lärde känna sitt barn på ett sätt som sjuksköterskorna aldrig hann med 

(Fenwick et al., 2008; Lundqvist et al., 2007; Lupton & Fenwick, 2001). 

 

You want to know how to deal with things, all you´re wanting is information. 
You´re wanting to soak it up. You´re like a big fat sponge. You´re wanting to ask 
questions, even down to what does their normal poo look like? (Lupton & 
Fenwick, 2001, p. 1015). 
 
 

 

DISKUSSION 
 
METODDISKUSSION  
    
För att besvara syftet användes endast kvalitativa artiklar i resultatet. Det är därför 

möjligt att betydelsefulla resultat kan ha förlorats då vi uteslutit studier med 

kvantitativ design.  

 

Sökningarna med MeSH termer, Headings och fritextord i databaserna Pubmed 

och Cinahl gav bra resultat. Sökningar i databasen Psychinfo gav inga resultat. 

Endast de sökord som är angivna i metodavsnittet har använts vid 

databassökningarna. Orden främjande respektive hämmande valdes att inte tas 

med i sökningarna då det fanns tillräckligt med litteratur inom ämnet och alla 

använda artiklar svarar på flera av våra frågeställningar. Därför kan det ha skett en 

ofrivillig begränsning vid sökningarna. Då vi valt att exkludera artiklar som inte 

är tillgängliga i fulltext kan relevant litteratur ha missats. 

 

Artiklar som efter kvalitetsgranskning fick grad I eller II kom att ingå i resultatet.  

De studier som uppnådde grad II ansåg vi ändå vara av hög vetenskaplig kvalitet 

och kom därför att ingå i resultatet. De flesta studier var etiskt granskade, och i de 

fall där det fattades kontrollerades tidskriftens etiska riktlinjer. Detta tyder på att 

studierna håller en vetenskaplig nivå samt att forskarna har använt sig av god 
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forskningsetik. Artiklarna som ingår i resultatet anses därför hålla hög 

vetenskaplig nivå vilket gör att resultatet blir pålitligt.  

 

Analysen har i vissa delar skett på varsitt håll och ändå har vi kommit fram till 

samma sak, vilket är en styrka för arbetet. Med utgångspunkt av 

frågeställningarna gjordes separata markeringar i studierna, som sedan jämfördes. 

Trots separat analys framkom ändå samma beröringspunkter vilket gör resultatet 

pålitligt. Ytterligare en styrka med separat analys är att vi inte har påverkat 

varandras syn på vilka beröringspunkter som framträtt.  

 

Vår analysmetod var inspirerad av Elo och Kyngäs (2008) och deras deduktiva 

innehållsanalys. Då frågeställningarna redan från början var i fokus var det lätt att 

finna beröringspunkterna som låg till grund för arbetet. På detta sätt framträdde 

svaren på frågeställningarna i studierna, vilka sedan låg till grund för resultatet. 

Att använda denna typ av analys ger en tydlig röd tråd genom arbetet och minskar 

risken för att betydelsefulla resultat förbises.   

 

Majoriteten av artiklarna kommer från länder med liknade neonatalvård som 

Sverige, vilket ytterligare stärker trovärdigheten för att detta ska kunna gälla här.  

De flesta artiklar som använts är endast några år gamla, därför kan antas att det 

som är aktuellt inom området och den senaste forskningen kring föräldrars 

delaktighet i barnets vård är inkluderat i resultatet. I resultatet ingår 14 

vetenskapliga artiklar som grundar sig på olika studier med olika antal föräldrar. 

Många artiklar visar ändå på samma resultat vilket gör att det totalt är många 

människor som upplevt samma saker. Att många upplevt samma saker ökar 

trovärdigheten i vårt resultat.  

 

RESULTATDISKUSSION 
 
I denna litteraturöversikt har det framkommit att sjukvårdspersonalen är 

avgörande för föräldrarnas upplevelser av sin tid på neonatalavdelningen. 

Sjuksköterskorna är de som har möjlighet att skapa tillfällen för föräldrarna att 

knyta an till sina barn. Detta kan ske genom informationsutbyte och att 

sjuksköterskorna involverar föräldrarna i barnets omvårdnad. När 
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sjuksköterskorna inte ser föräldrarnas behov av att vara nära sina barn och inte 

hjälper dem att få vara nära blir föräldrarna lätt bortglömda och utanför barnets 

vård. Möjligheten att vara nära sitt barn skapar också känslan av att barnet tillhör 

föräldrarna. Även kvantitativa studier stödjer dessa resultat. Byers, et al., (2006) 

har gjort en studie med hjälp av frågeformulär för att undersöka föräldrarnas 

uppfattning och belåtenhet kring neonatalvården. De använde sig av en 

kontrollgrupp som inte fick familjevård. Gruppen som fått individuell familjevård 

kände sig i högre grad som föräldrar och mer omhändertagna av personalen. Ward 

och Hayes (2001) och Jones, Woodhouse och Rowe (2007) visar även de i sina 

kvantitativa studier att det föräldrarna uppger som de viktigaste aspekterna för att 

känna sig delaktiga är information och att sjuksköterskan lyssnar aktivt och 

stöttar, vilket även resultatet i denna litteraturöversikt visar. 

 

I resultatet framkom att det som främjar delaktigheten hos föräldrarna är närhet 

till sitt barn, både fysiskt och psykiskt. Den fysiska närheten är bland annat att få 

vårda sitt barn hud mot hud, något som har visat sig vara väldigt nyttigt för både 

barn och föräldrar. För att kunna känna sig som en förälder är det av stor 

betydelse att få vara nära sitt barn. Stjernqvist (1999, s. 93) skriver att den 

viktigaste uppgiften personalen på neonatalavdelningen har, vid sidan om den 

medicinska vården, är att skapa en bra anknytning mellan förälder och barn.  

 

Enligt Schultz Larsen beskrivs även i Bowlbys anknytningsteori (1992/1994, s. 

24-25) detta stora behov av kroppskontakt människor föds med som något 

avgörande för ett litet barns framtid och kontakten till föräldrarna. Vi menar att 

det är av stor vikt att anknytningen mellan barn och förälder sker så snart som 

möjligt efter förlossning för att skapa möjligheter för familjen i framtiden.  

 

Det framkom i litteraturöversikten att kroppskontakt och närhet visat sig vara 

betydelsefullt för både barn och förälder, det är därför av stor betydelse att 

sjuksköterskor jobbar med vårdmodeller som främjar kontakt, exempelvis hud 

mot hud vård. Nagorski Johnson (2007) beskriver att sjuksköterskan har en viktig 

roll för att hud mot hud vården ska fungera bra. Sjuksköterskan måste erbjuda hud 

mot hud vård, göra upp en plan med föräldrarna hur det ska gå till och se till att 

det finns en lugn och ostörd plats i bra miljö där föräldrarna kan vårda sitt barn 
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hud mot hud. För att detta ska fungera krävs tid, kompetens och engagemang från 

sjuksköterskorna. 

 

NIDCAP är en annan vårdmodell personalen kan använda för att hjälpa föräldrar 

och barn i anknytningen till varandra. I en studie av Westrup, Stjernqvist, 

Kleberg, Helström-Westas och Lagercrantz (2002) fick personal som arbetar 

utifrån NIDCAP svara på ett frågeformulär. Där framkom att personal som 

arbetade med NIDCAP vård upplevde att barnet mådde bättre, föräldrarna deltog 

mer i vården och att personalen hade fått bättre arbetsförhållanden och trivdes i 

större utsträckning. Kleberg, Hellström-Westas och Widström (2007) har i en 

kvantitativ studie jämfört familjer som vårdats med NIDCAP med de som inte 

gjort det. Det visade sig då att de som fått NIDCAP vård kände att anknytningen 

till barnet hade gått bättre än vad de som fått vanlig vård uppgav. 

 

 

Vi anser att användningen av vårdmodeller för att främja delaktigheten är ett bra 

arbetssätt för sjuksköterskor att använda sig av. En anledning till att föräldrarnas 

delaktighet inte alltid fungerar på neonatalavdelningen skulle kunna vara att 

avdelningen inte har någon tydlig vårdmodell som följs för att främja 

delaktigheten. Personalen vet att det är viktigt med föräldrarnas medverkan, men 

det saknas en plan för hur, och när den ska utföras. På alla neonatalavdelningar 

borde någon form av vårdmodell användas för att säkerställa att arbete görs för att 

främja delaktighet och anknytning på ett tillfredsställande sätt.  En annan 

anledning till att sjuksköterskor ibland är dåliga på att engagera föräldrarna skulle 

kunna vara att det både är energi- och tidskrävande att skapa en bra relation, något 

som sjuksköterskor inte alltid prioriterar. Det som inte alltid finns med i tanken är 

att när föräldrarna väl är delaktiga i barnets vård kan personalen spara tid genom 

att föräldrarna sköter delar av barnets omvårdnad.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskor jobbar för en stödjande miljö för föräldrarollen 

och att vården ska vara individuellt anpassad för varje förälders behov för att de 

ska känna sig välkomna och att de får sköta sitt barn. Det kan göras genom att öka 

föräldrarnas tillgänglighet till barnet, ge föräldrarna klar information samt 

utbildning för sjuksköterskorna i föräldrars behov (Cleveland, 2008).  
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Vi tycker att sjuksköterskorna måste våga ta ett steg tillbaka och släppa fram 

föräldrarna. Att ta ett steg tillbaka och släppa fram föräldrarna är en av de 

viktigaste uppgifterna sjuksköterskor har i dagens neonatalvård. För att kunna 

klara det som sjuksköterska krävs yrkessäkerhet i sin profession och att våga lita 

på föräldrarnas förmåga att sköta sitt barn. För att våga detta krävs utbildning och 

kunskap om hur viktigt det är med delaktighet för alla inblandade. All personal 

som jobbar inom neonatalvården måste hålla sig uppdaterade på nya arbetssätt för 

att främja delaktigheten mellan barn och förälder, då detta är ett ämne där ny 

forskning hela tiden kommer och neonatalvården förändras. 

 

Vi menar att det krävs att avdelningarnas miljö utformas utifrån föräldrarnas 

önskemål om att vara nära sitt barn så mycket som möjligt och bo på, eller i 

närheten av avdelningen. Många neonatalavdelningar har samvård där mor och 

barn kan vårdas tillsammans, men fortfarande är det många avdelningar som 

saknar det, något som måste förbättras och hänsyn måste tas till detta när nya 

avdelningar byggs. Samvård är något som borde användas på alla 

neonatalavdelningar då närhet mellan förälder och barn här framkommit som 

mycket betydelsefullt för anknytningen och välbefinnandet hos både barn och 

föräldrar. Stjernqvist (1999 s. 94) skriver att det bara finns positiva erfarenheter av 

samvård, och att det så ofta som möjligt bör praktiseras. 

 

Denna litteraturöversikt visar att alla inblandade på en neonatalavdelning mår 

bättre av att föräldrarna är delaktiga. Sjuksköterskorna trivs på sina jobb, barnen 

blir starkare och utvecklas fortare och föräldrarna mår bättre och får känna att de 

faktiskt är de som är barnets föräldrar. De som kan ändra på detta är 

sjuksköterskorna som kan se föräldrarnas behov av närhet och som är beredda att 

tillåta föräldrarna ha den närhet, och göra de omvårdnadsåtgärder som de flesta 

föräldrar vill göra.
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Bilaga 1. 
Bedömningsmall för kvalitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003) ändrad av 
författarna. 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, 
metod, resultat= 3p) 

Saknas  1 av 3 2 av 3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Välskriven 
 

Metod 
    

Metodval adekvat 
till frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 
Bortfall med 
betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/Ja Nej   

Kvalitet på 
analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 

Resultat 
    

Frågeställning 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, 
kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat 
(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 
tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
 

    

Överensstämmelse 
med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel God 

Ogrundade 
slutsatser 

Finns  Saknas   

Total poäng 
(max 45 p.) 

    

Grad I: >80 % Grad II: >70 % Grad III: >60 %    



 
 

Bilaga 2. Sammanställning av artiklar inkluderade i resultatet. 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Design, Data-
insamling 

Deltagare Analys metod Huvudresultat Kvalitet 

Brinchman
n, BS., 
Førde, R., 
& Nortvedt, 
P. 2002. 
Norge 

Att öka kunskapen om 
föräldrarnas delaktighet i 
livsavgörade beslut 
gällande deras väldigt 
förtidigt födda och/ eller 
väldigt sjuka barn, som 
befinner sig på neonatal 
avdelningen. 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer 

35 föräldrar Grounded theory Föräldrarna önskade få vara delaktiga i 
diskussioner kring sitt barns vård, men inte 
vara beslutsfattare. De upplevde att de var 
informerade, men att de inte fick vara med 
och bestämma.   
 

Grad I 

Costello, 
A., & 
Chapman, 
J. 1998. 
Canada 

Få förståelse för hur 
mammor upplever ett 
vård-av-förälder program. 

Kvalitativ 
 
 
Intervjuer med 
intervjuguide 

6 mödrar Fenomenologi Att mammorna får vårda sina barn själva 
innan de skrivs ut hjälper mamman att 
känna sig trygg och säker i sin föräldraroll. 
De får känna ansvar och att det är deras 
barn, inte personalens. 

Grad II 

Erlandsson, 
K., & 
Fagerberg, 
I. 
2005. 
Sverige. 
 

Beskriva hur mammor till 
för tidigt födda och sjuka 
barn upplever vården på 
en neonatal samvårds-
avdelning. 

Kvalitativ 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
intervjuguide 

6 mödrar Fenomenologisk analys 
enligt Giorgi. 

Mammorna hade en stark önskan att få vara 
nära sina barn då det kändes viktigt. Att lära 
sig barnets beteende och unika behov. 

Grad I 



 
 

 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Design, Data-
insamling 

Deltagare Analys metod Huvudresultat Kvalitet 

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

Att jämföra mammors och 
pappors erfarenheter av 
hur man knyter an till sitt 
för tidigt födda barn den 
första veckan efter 
födseln 
På en neonatalavdelning. 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 

6 mödrar 
6 fäder 

Hermeneutik Det var skillnader i mammors och pappors 
upplevelser. 
Mammorna kände att de inte kunde knyta 
an till barnet lika snabbt som papporna på 
grund av sitt medicinska tillstånd. Papporna 
kände sig direkt viktiga för barnet när de 
kunde vara nära barnet. 

Grad II 

Fenwick, J., 
Barclay, L., 
& Schmied, 
V. 2008. 
Australien 
 

Att öka kunskapen och 
förståelsen för hur 
kvinnor börjar sin roll 
som mamma på 
neonatalavdelning. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
Intervjuer 
Observationer 

28 mödrar 
20 personal 

Grounded theory Mammorna sökte kontakt, kompetens och 
kontroll och ville ha självförtroende. De 
kände sig som att de bara existerade men 
kunde inte göra något för sitt barn, men de 
strävade efter att vara en mamma och få 
mer kunskap. Att få mycket kunskap gjorde 
att de kände sig mer delaktiga. 

Grad I 

Flacking, 
R., Ewald, 
U., 
Hedberg-
Nyqvist, 
K., & 
Starrin, B. 
2006.  
Sverige 

Förklara hur mammor till 
mycket för tidigt födda 
upplever det att bli 
mamma. 

Kvalitativ 
 
 
 
 
Intervjuer med 
intervjuguide 

25 mödrar 
 

Grounded theory Det är lätt att personalen tar över och gör all 
omvårdnad och att vården blir väldigt 
medicinskt inriktad. Föräldrar vill vara nära 
hud mot hud och lära sig ta hand om barnet. 

Grad I 

Hall,  E. 
2005. 
Danmark  

Beskriva danska 
föräldrars erfarenheter när 
deras nyfödda eller små 
barn är väldigt sjuka. 

Kvalitativ  
 
Djupintervjuer vid 
två tillfällen.  
 
Intervju guide. 

13 föräldrar varav 
7 mödrar 
6 fäder 

Kvalitativ innehålls 
analys. 

Berättade mycket om sjuksköterskans 
beteende. Viktigt att personalen tog sig tid 
att prata med föräldrarna och stötta de att 
vara med sitt barn.  
 
 

Grad I 



 
 

 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Design, Data-
insamling 

Deltagare Analys metod Huvudresultat Kvalitet 

Harbaugh, 
BL., 
Tomlinson, 
PS., & 
Kirschbau
m, M. 
2004. USA  

Beskriva föräldrars 
iakttagelseförmåga 
av sjuksköterskornas 
vårdande beteende på den 
pediatriska intensiv 
vårdsavdelningen.     

Kvalitativ 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

10 mödrar 
9 fäder 

Innehållsanalys. Föräldrarna önskade att sjuksköterskorna 
deltog i den icke tekniska delen av barnets 
vård som matande och vakande. Detta för 
att kunna hjälpa familjen genom denna kris. 
Sjuksköterskorna hade också stor inverkan 
på föräldrarnas stress och osäkerhet.  

Grad II 

Heermann, 
JA., 
Wilson, 
ME., & 
Wilhelm, 
PA. 2005. 
USA 

Att undersöka och 
beskriva mödrars 
erfarenheter av att bli 
mamma när deras barn får 
vård på neonatal 
intensiven. 

Kvalitativ 
 
 
 
Öppna intervjuer 
 
 

15 mödrar Etnografisk analys 
Enligt Spradley (1979) 

Mödrarnas utveckling mot att bli en 
engagerad förälder gick genom 
sjuksköterskorna. Att de hjälpte till att få 
mamman engagerad.  

Grad II 

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

Att beskriva pappors 
upplevelser av att få ett 
för tidigt fött barn. 

Kvalitativ 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

8 fäder Innehållsanalys  De upplevde dock ett stort behov av stöd 
och uppmuntran både från sin partner och 
från vårdpersonalen. 

Grad I 

Lundqvist, 
P., 
Hellström, 
L., & 
Hallström, 
I. 2007. 
Sverige 

Belysa fädernas levda 
erfarenhet av att ta hand 
om sitt förtidigt födda 
barn. 

Kvalitativ 
 
 
 
 
Berättande 
intervjuer  

13 fäder Hermenutisk 
fenomenologisk analys. 

De kände att de levde i en bubbla. 
Upplevde att de var känslomässigt borta, 
bara stod. Att de främst var där för sin 
partner. 
Betydde mycket att få hålla barnet och att få 
ögonkontakt.  
När barnet blev bättre vågade de tro på 
framtiden. 

Grad I 



 
 

 

 
 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Design, Data-
insamling 

Deltagare Analys metod Huvudresultat Kvalitet 

Lupton, D., 
& Fenwick, 
J. 2001. 
Australien 

Att få förståelse för hur 
kvinnor till nyfödda på 
sjukhus bygger upp och 
utövar sitt moderskap. 

Kvalitativ 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
och observationer 

31 mödrar 
20 personal 
 

Innehållsanalys Mammorna har svårt att känna sig som 
mammor om de ej är delaktiga. Vill vara när 
sina barn men personalen glömmer ibland 
att det finns en mamma och tar över. Att få 
sköta om sitt barn ledde till bättre kontakt 
och starkare band mellan mor och barn. 

Grad II 

Wigert, H., 
Johansson, 
R., Berg, 
M., & 
Hellström, 
A-L. 
2006 
Sverige 

Beskriva mammors 
erfarenheter av att deras 
fullgångna barn vårdas på 
neonatal-avdelning efter 
förlossningen.  

Kvalitativ 
 
 
 
 
Öppna intervjuer 
 

10 mödrar Fenomenologisk 
hermeneutisk analys 
enligt Ricoeur. 

Mammorna upplevde tiden på avdelningen 
som blandning av delaktighet och 
exklusion. De saknade information, närhet 
till sitt barn och att få vara mamma. 

Grad I 

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

Belysa hur föräldrarna är 
delaktiga i vården av sitt 
barn på en 
neonatalavdelning. 

Kvalitativ 
 
Deltagande 
observationsstudie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

2 avdelningar 
 
10 föräldrar 
Ej angivet antal mödrar 
resp. fäder.  
 
29 personal 

Hermeneutik Viktigt att föräldrarna har någonstans där de 
kan vara ostörda med sitt barn och slippa 
allt oljud. Stödjande personal och att få vara 
med och bestämma över barnets vård ökar 
delaktigheten. Delaktigheten är på 
personalens villkor. 

Grad I 


