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Abstrakt 
 

Inledning: När ett barn föds för tidigt är vårdbehovet stort och att som förälder 

behöva vistas på en neonatalavdelning en längre tid kan vara en traumatisk 

upplevelse som kräver stöttning av vårdpersonal. Syfte: Att belysa föräldrars 

upplevelser av att få ett för tidigt fött barn som vårdas på en neonatalavdelning 

och deras behov av stöd. Metod: En litteraturstudie har utförts med 15 

vetenskapliga artiklar som resultat, indelat i två huvudkategorier; upplevelser och 

hantering. Resultat: Föräldrar till för tidigt födda barn kan uppleva känslor av att 

befinna sig i en främmande värld och ha svårt att orientera sig i rollen som 

förälder. Behov av stöd upplevdes som en viktig del för ett normaliserande. 

Diskussion/slutsats: En god kommunikation mellan sjuksköterska och föräldrar 

kan bidra till trygghet och minskad osäkerhet. Vi anser att studier utifrån 

föräldrarnas perspektiv kan ge sjukvårdspersonal en ökad förståelse om hur 

föräldrar upplever att få ett för tidigt fött barn. 

 
Nyckelord: för tidigt födda barn, föräldrar, litteraturstudie, neonatalvård, stöd, 

upplevelser. 
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Bakgrund 

 
Ett barn som föds för tidigt (prematurt, underburet) innebär enligt WHO att barnet 

föds innan 37 fullgångna graviditetsveckor (Wallin, 2001, s. 11-12). I Sverige föds 

ca 6 % av alla barn för tidigt och ca 1 % av dessa föds före graviditetsvecka 32 

(Socialstyrelsen, folkhälsorapport, 2009, s. 45). 

 

Enligt Saugstad (2006) finns det väldigt lite information om varför vissa barn föds 

för tidigt men en del orsaker är klarlagda. De viktigaste kända anledningarna hos 

kvinnan är stress, blödning under graviditeten, tungt kroppsarbete, svag 

livmoderhals, infektion, flerbörd, högt blodtryck, preeklampsi och tidig 

vattenavgång. Det kan även vara anledningar hos fostret som missbildningar, 

infektioner eller andra sjukdomar. För tidiga förlossningar kan även till viss grad 

vara ärftligt och mödrar som själva fötts för tidigt löper en större risk att få sina 

egna barn för tidigt.   

 

Att födas för tidigt kan innebära många olika risker beroende på i vilken 

graviditetsvecka barnet föds i. För tidigt födda barn har ofta en outvecklad 

lungkapacitet vilket gör att de lätt drabbas av olika lungsjukdomar och ofta är i 

behov av syrgastillförsel. Barn som föds innan graviditetsvecka 34 kan ha 

problem med att suga vilket gör det svårt för barnet att äta. Svårigheter att äta kan 

leda till att barnet behöver stanna på neonatalavdelningen för att sondmatas. De 

små barnen har även svårt att hålla kroppstemperaturen och kan då behöva ligga i 

kuvös (Saugstad, 2006, s. 42). I Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) visas att 

barn födda före vecka 32 har en ökad risk för att drabbas av CP-skador och även 

nedsatt syn. Senare i livet kan de även drabbas av koncentrations- och 

inlärningssvårigheter. 

 

 

Nyföddhetstiden är perioden i livet då människan behöver mest omvårdnad. Om 

ett barn föds för tidigt är vårdbehovet stort och barnet vårdas då på en 

neonatalavdelning. Neonatala avdelningar finns vid universitetssjukhus, på många 

länslasarett och även på vissa barnkliniker. Neonatalvården är en 

utvecklingsinriktad verksamhet vilket menas med att barnet växer och mognar 

under vårdtiden. Omvårdnaden ges ur ett helhetsperspektiv på både barnet och 
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dess familj och sjuksköterskan har ansvar för bedömningen av barnet och att se 

till att barnets behov tillgodoses (Wallin, 2001, s. 13). 

 

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) 

är en processinriktad omvårdnadsmodell för sjuka nyfödda och för tidigt födda 

barn. Målen för denna omvårdnadsmodell är att stödja barnets utveckling och 

underlätta anknytningsprocessen mellan barn och föräldrar. Modellen grundar sig 

på att tolka och beskriva barnets beteende utifrån olika delsystem. Dessa 

delsystem samspelar och påverkar varandra vilket betyder att om ett system är 

stabilt så påverkas de andra systemen positivt och obalans i ett system kan störa 

de andra systemen. Föräldrarna skall alltid erbjudas att vara en del av 

omvårdnadsprocessen kring barnet som de sedan successivt tar över. Målet med 

detta är att föräldrarna ska bli trygga och kompetenta och kunna förstå och tolka 

sitt barns behov vilket underlättar anknytningsprocessen mellan förälder och barn 

(Hallström & Lindberg, 2009, s. 290-292).     

 

Att behöva vistas på en neonatalavdelning en längre tid kan för föräldrar vara en 

traumatisk upplevelse. När ett barn föds för tidigt avbryts den normala 

omställningsprocessen att bli förälder mycket hastigt och föräldrarna måste klara 

av stressen som det innebär att ha sitt barn på en neonatalavdelning (Wallin, 2001, 

s. 17, 25, 272). Att inte kunna skydda sitt nyfödda barn från smärta kan vara svårt 

för föräldrarna att hantera. Att inte kunna påverka barnets situation kan medföra 

stor ångest och maktlöshet. Denna hjälplöshet gör ofta krisen föräldrarna befinner 

sig i svårare att ta sig igenom (Obeidat, Bond & Callister, 2009). 

 

När man befinner sig i ett psykiskt kristillstånd är ens tidigare erfarenheter och 

inlärda reaktionssätt inte tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt bemästra 

en livssituation man råkat in i. För en familj är varje kris en gemensam 

angelägenhet och hur krisen fortlöper beror på vilken roll händelsen spelar i 

familjen och i den sociala situationen. När man drabbas av en kris går man ofta 

igenom fyra naturliga faser vilka är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen 

och nyorienteringsfasen. Dessa faser kan ses som en modell för att orientera sig i 

den aktuella krisens förlopp (Cullberg, 2007, s. 19, 136, 143).   

 

För att klara av svåra situationer kan så kallad copingförmåga användas, vilket 
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syftar till att minska fysisk, emotionell och psykologisk stress i samband med 

påfrestande livshändelser. De flesta människor har en underliggande förmåga att 

bemästra kriser vilket sker genom att förändra, påverka eller anpassa omgivningen 

och sitt eget sätt att reagera på de som hänt. Det är individens egen copingförmåga 

som avgör möjligheterna att komma igen efter en påfrestande livshändelse 

(Brattberg, 2008, s. 9, 33, 37).   

  

Relationen mellan vårdpersonal och föräldrar är viktig när ett barn föds för tidigt. 

Ofta vårdas endast barnet och föräldrarna glöms bort och behöver därför stöd av 

sjuksköterskan. Det är viktigt att skapa en trygghet och ge regelbunden och 

upprepad information för att föräldrarna ska känna sig delaktiga i vården av sitt 

barn (McGrath, 2001). För att som vårdpersonal kunna ge föräldrar till ett för 

tidigt fött barn en god omvårdnad och ett bra stöd bör kunskap finnas om hur 

föräldrarna själva kan uppleva situationen. 

 

Syfte 

 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa föräldrars upplevelser av att få ett 

för tidigt fött barn som vårdas på en neonatalavdelning och deras behov av stöd. 

 

Metod 

 
En litteraturstudie har genomförts för att inhämta kunskap om föräldrars 

upplevelser och behov av stöd när de fått ett för tidigt fött barn. Detta har utförts 

genom att systematiskt söka, kritiskt granska och kvalitetsbedöma vetenskapliga 

artiklar för att sedan sammanställa dessa till ett resultat (jfr. Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 29-30).   

 

Litteratursökning 

 

Artikelsökning utfördes i databaserna Pubmed, Psychinfo och Cinahl med mesch 

termerna; premature birth, infant och via fritextsökning; preterm infant, parents, 

experience, neonatal care, nurse och support. Via artikelsökningen valdes 12 

vetenskapliga artiklar ut och tre artiklar hittades genom manuell sökning via 

artiklars referenslistor. Sökresultatet har sammanställts, se tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt sökord, sökordskombinationer, databaser, antal träffar, inkluderade artiklar, antal 

lästa titlar och antal lästa abstrakt, 2011-01-18 till 2011-02-07. 
Sökord Pubmed Cinahl Psychinfo Totalt 

Premature birth 28031 5001 3611 36643 

Preterm infant 66419 5328 1194 72941 

Infant 872928 100282 86430 1059640 

Neonatal care 70358 11445 554 82357 

Parents 125605 35397 168201 329203 

Experience 353869 71031 383275 808175 

Support 5884001 122705 378794 6385500 

Nurse 239115 119665 33817 329597 

Premature birth AND parents AND 

neonatal care AND experience 

62 

*62 

 

28 (1) 

*28 

40 (2) 

*40 

130 (3) 

* 130 

Premature birth AND parents AND 

neonatal care AND experience AND 

support 

44 (3) 

*44 

**27 

10 

*10 

**10 

27 (1) 

*27 

**27 

81 (4) 

*81 

**64 

Preterm infant AND parents AND 

neonatal care 

1244 167 (1) 

*50 

**20 

61 

*61 

**23 

1472 (1) 

*111 

**43 

Preterm infant AND parents AND 

neonatal care AND experience AND 

support 

95 (2) 

*60 

**38 

10 

*10 

**10 

26 

*26 

**26 

131 (2) 

*96 

**74 

Infant AND parents AND neonatal 

care AND experience AND support 

AND nurse 

147 (2) 

*34 

**22 

13 

*13 

**13 

28 

*28 

**28 

188 (2) 

*75 

**63 

 

* Antal lästa titlar 
** Antal lästa abstrakt 
() Antal inkluderade artiklar i resultatet 

 

 

Inklusions/exklusions kriterier 

 
Inklusionskriterierna var studier med fokus på föräldrars upplevelser av att få ett 

för tidigt fött barn (födsel innan vecka 37) som vårdas på en neonatalavdelning 

och deras behov av stöd. Studierna skulle vara vetenskapliga, skrivna på engelska, 

stämma överens med syftet och vara av god kvalitet. 

Exklusionskriterierna var studier som inte stämde överens med syftet, skrivna på 

annat språk än engelska eller var av låg kvalitet. 

 

Klassificering av studier 

 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU (1999, s. 14-15) och 

indelas i följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie 

där man jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har 
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fördelats till antingen en kontrollgrupp eller till en eller flera 

experimentgrupper. 

 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare 

kontrollgrupp (historisk kontroll). 

 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar 

jämförelsegrupp. 

 

• Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t ex i form av 

intervjuer, berättelser eller observerade beteenden analyseras och 

presenteras med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärden 

såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 

 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig 

skala som hög (I), medel (II) eller låg (III). 

 

Tabell 2a. Bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod. 

Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU (1999, s. 39) 
 I= hög II= medel III= låg 

RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsklinik. Patient 

materialet tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

- Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistik, styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskriver 

eller stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter och 

adekvata statistiska metoder. 

- Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder. 

DS Stor konsekutivt patient material 

som är väl beskriver och 

analyserat med adekvata 

statistiska metoder (tillexempel 

multivariant analys, 

fallkontrollmetodik, etc). Lång 

uppföljning. 

- Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, allt för 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder. 
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Tabell 2b. Bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod (K) enligt 

SBU (1999, s. 39). 
 I= hög II= 

Medel 

III= Låg 

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet 

urval. Tydligt beskriven 

datainsamling och analysmetod. 

Logiskt och begripligt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 Vagt definierad frågeställning. 

Otydligt beskrivet urval. 

Otillräcklig beskriven 

datainsamlig och analysmetod. 

Vagt beskrivna tolkningar och 

slutsatser. Oklar 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

Bearbetning 

 

Bearbetning av artiklarna har skett i tre faser enligt SBU nr 3 (1999, s. 15-16). 

 

Fas 1 

En första bedömning av 244 artiklar har genomförts genom att titlar och abstrakt 

lästes för att se om de överensstämde med syftet. Artiklar som inte passade syftet 

eller var reviews exkluderades. Till fas 2 gick 29 artiklar vidare, samt tre manuellt 

sökta artiklar som hittades via andra artiklars referenslistor.      

 

Fas 2 

En fördjupad granskning av de 32 artiklarna utfördes utifrån SBU:s 

granskningsmall, se bilaga 1. Under granskningen exkluderades åtta artiklar på 

grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Till fas 3 gick 24 artiklar 

vidare för kvalitetsbedömning. 

 

Fas 3 

De 24 artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån kvalitetskriterierna, se tabell 2. Det var 

nio artiklar som exkluderades på grund av låg kvalitet eller att vid närmare 

granskning inte svarat mot syftet vilket går att finna i bilaga 3. Slutligen 

inkluderades 15 artiklar och resultatet sammanställdes i löpande text och i 

tabellform, se bilaga 2.  
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Analys - sortering 

 

Artiklarnas resultat analyserades genom en upprepad läsning av resultatet för att 

finna framträdande begrepp. Genom att ta ut artiklarnas huvudresultat och 

sammanställa dessa i en tabell identifierades begreppen. Utifrån begreppen 

bildades två huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Under 

huvudkategorin upplevelser finns subkategorierna; föräldrarnas gemensamma 

upplevelser, mammors upplevelser, pappors upplevelser, och under 

huvudkategorin hantering finns subkategorierna; information och professionellt 

stöd. Exempel på kategoriseringen, se bilaga 4.  

 

Etiskt övervägande 

 

En litteraturstudie kräver inget tillstånd av etisk kommitté då den baseras på 

tidigare studier. Det är viktigt att inkludera artiklar som fått tillstånd av etisk 

kommitté och där samtliga resultat redovisats, även de som inte stöder forskarens 

hypotes. Artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie förde alla ett etiskt 

resonemang eller var godkända av etisk kommitté (jfr. Forsberg & Wengström, 

2008, s. 77-78). 

 

Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 15 vetenskapliga artiklar. Nio av 

artiklarna har utförts med kvalitativ metod, fyra med kvantitativ metod och två 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod. Studierna har utförts i följande 

länder; Australien, Danmark, England, Norge, Sverige, Turkiet och USA. Hög 

kvalitet (I) bedömdes finnas i åtta artiklar och medel kvalitet (II) i sju artiklar. 

Studiernas klassificering och värdering samt huvudresultat presenteras även i 

tabellform, se bilaga 2. 
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Tabell 3. Subkategorier och kategorier 

Kategori Subkategori 

Upplevelser Föräldrars gemensamma upplevelser 

Mammors upplevelser 

Pappors upplevelser 

Hantering Information 

 Professionellt stöd 

 

Upplevelser 

 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier; föräldrarnas 

gemensamma upplevelser, mammors upplevelser och pappors upplevelser. 

 

Föräldrarnas gemensamma upplevelser 

I en kvantitativ studie av Turan, Basbakkal och Özbeck (2007) som värderats ha 

hög (I) kvalitet, var en del av syftet att se vilka stressfaktorer som påverkar 

föräldrar till förtidigt födda barn som vistas på en neonatalavdelning. Det var 80 

föräldrar som intervjuades. Resultatet visade att föräldrar upplevde en hög 

stressnivå när deras barn vårdades på en neonatalavdelning. Den största stressen 

föräldrarna upplevde var att inte kunna tillgodose sitt barns behov.  

 

I en kvalitativ studie av Hall (2005) som värderats ha medel (II) kvalitet, var en 

del av syftet att undersöka föräldrars upplevelser av att få ett för tidigt fött barn. 

Det var 13 föräldrar som intervjuades under vistelsen på en neonatalavdelning. 

Resultatet visade att föräldrarna upplevde situationen som att vara i en främmande 

värld. De upplevde allting mycket nytt och annorlunda. Föräldrarna kände att de 

ville vara nära sitt barn och att lämna sitt barn vid undersökningar eller att 

återvända hem utan sitt barn upplevdes som mycket påfrestande. Samtidigt som 

föräldrarna var mycket osäkra var de också uppmärksamma och vaksamma på allt 

och försökte få klarhet och förståelse för varför händelsen skett. Föräldrarna 

pendlade ständigt mellan hopp och förtvivlan.    

 

Mammors upplevelser 

I en kvalitativ studie av Lindberg och Öhrling (2008) som värderats ha hög (I) 

kvalitet, var syftet att beskriva mödrars upplevelse av att få ett förtidigt fött barn, 

med fokus på födseln och den närmaste tiden efteråt. Det var 6 mammor som 
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intervjuades under vistelsen på en neonatalavdelning. Resultatet visade att 

mammorna inte var beredda på den plötsliga födseln och upplevde det därför svårt 

att orientera sig i rollen som mamma. De upplevde känslor av sorg och besvikelse 

över att de inte blivit som de tänkt och planerat. Situationen upplevdes som 

ångestladdad och stressande och de var oroliga för barnets liv. Att skiljas från sitt 

barn beskrevs som den mest stressande situationen och mammorna ville vara nära 

sitt barn hela tiden. Mammorna upplevde att den normala anknytningsprocessen 

stördes då de inte upplevde att de fick vara nära sitt barn så mycket som de 

önskade.  

 

I en kvalitativ studie av Flacking, Hedberg Nyqvist och Starrin (2005) som 

värderats ha hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka hur mammor till förtidigt 

födda barn känslomässigt upplever amningen och hur detta relateras till känslan 

av att bli mamma. Det var 25 mammor som intervjuades. Resultatet visade att 

många av mammorna hade svårt att känna sig som mammor då allting hade skett 

så fort. De visste att de hade blivit mammor fysiskt men det var ingenting dem 

upplevde känslomässigt. Många separerades från deras barn kort efter födseln 

vilket resulterade i att de kände sig obehövda och endast var på plats som 

besökare till barnet. Mammor som däremot fick hålla i sitt barn kort efter födseln 

upplevde känslor av hopp och betydelse. Den fysiska kontakten upplevdes 

underlätta för anknytningsprocessen mellan barn och mamma. Många av 

mammorna vågade dock inte knyta an till sitt barn eller komma nära inpå då de 

var rädda för att förlora barnet. Att kunna amma sitt barn upplevdes som en fin tid 

att vara tillsammans och gjorde att mammorna kände sig behövda. Miljön på 

sjukhuset upplevdes som en stressande faktor som störde anknytningsprocessen 

mellan mamma och barn.    

 

I en kvalitativ studie av Jackson, Ternestedt och Schollin (2003) som värderats ha 

hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka hur föräldrar till förtidigt födda barn 

beskriver deras upplevelser av föräldraskapet under barnets första 18 månader. 

Det var sju föräldrapar som intervjuades. Resultatet visade att mammorna 

upplevde lycka över deras nyfödda barn samtidigt som de kände sorg över den 

avbrutna graviditeten. Känslor av osäkerhet inför framtiden gjorde att en del av 

mammorna inte vågade knyta an till sitt barn på grund av rädsla att förlora det. 

Andra mammor uttryckte i stället ett stort behov av att vara en aktiv del i den 
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dagliga vården. Vid utskrivningen av barnet kände de sig oförberedda och osäkra 

men samtidigt lättade över att få komma hem. Alla mammor upplevde att det var 

lättare att anknyta till sitt barn i en miljö de kände till och trivdes i. Andra 

upplevde sig själva som överbeskyddande och lät ingen annan än dem själva ta 

hand om barnet.  

 

I en kvalitativ studie av Fegran, Helseth och Fagermoen (2007) som värderats ha 

hög (I) kvalitet, var syftet att jämföra mammor och pappors enskilda åsikter av 

anknytningsprocessen till barnet på en neonatalavdelning inom den första veckan 

efter en förtidig födsel. Det var 12 mammor och pappor som intervjuades. 

Resultatet visade att mammorna upplevde födseln som en oväntad händelse och 

kände sig maktlösa. De upplevde att de inte hade någon kontroll över varken 

situationen eller sin kropp. Den oväntade händelsen upplevdes fysiskt 

betydelsefull men innebar också känslor av utanförskap. Istället för att, som vid en 

normal förlossning, få hålla sitt barn efter födseln togs de ifrån mamman och 

behandlades av vårdpersonalen vilket i sin tur kunde förlänga 

anknytningsprocessen till barnet. Mammorna uppmuntrades så fort som möjligt 

efter födseln att vara nära sitt barn vilket gav blandade känslor. En del av dem 

hade svårt att vara nära sitt barn samtidigt som de kände att de absolut ville vara 

där. Denna ambivalens kunde göra det svårare att känna en samhörighet med sitt 

barn. Det var dock viktigt för mammorna att vara involverad i vården kring barnet 

för att känna sig behövda. 

 

I en kvalitativ studie av Schenk och Kelley (2010) som värderats ha medel (II) 

kvalitet, var syftet att beskriva upplevelser av hur det är att vara mamma till ett 

spädbarn med extremt låg födelsevikt under tiden de vistas på en 

neonatalavdelning. Det var nio mammor som intervjuades på en 

neonatalavdelning. Resultatet visade att mammorna upplevde rädsla och oro från 

första stund de fick veta att deras graviditet var i fara. De upplevde hela vistelsen 

på neonatalavdelningen som en berg- och dalbana av känslor. De satte sina egna 

behov åt sidan och deras fokus låg på deras förtidigt födda barn. Deras största 

prioritet var att försöka knyta an till sitt barn och känna en slags samhörighet. En 

del mammor var dock rädda för sina barn och hade svårt att identifiera sig i 

mammarollen som hade kommit så plötsligt. Mammorna upplevde också känslor 

av frustration, rädsla, skuld och kände sig på avdelningen observerade och i 
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vägen. De upplevde även avundsjuka gentemot sjuksköterskorna då de upplevde 

att det var dem som var viktiga för barnet och fick vara nära barnet mestadels av 

tiden. 

 

I en kvalitativ studie av Fenwick, Barclay och Scmied (2008) som värderats ha 

medel (II) kvalitet, var syftet att öka kunskapen och förståelsen för hur kvinnor 

börjar sin mammaroll när deras barn vårdas på en neonatalavdelning. Det var 23 

mammor som intervjuades. Resultatet visade att mammorna upplevde känslor av 

att behöva leva upp till andras förväntningar samtidigt som hon befann sig i en 

känslomässigt traumatiskt situation. De beskrev sig själva som sårbara, 

otillräckliga och känslor av att leva i en emotionell turbulens bunden till 

osäkerheten omgiven av deras barns tillstånd och utveckling. Mammorna 

upplevde att vården kring deras barn endast fokuserades på medicinering vilket 

gjorde dem okapabla att tillmötesgå sitt barns behov. 

 

Pappors upplevelser 

I en kvalitativ studie av Lindberg, Axelsson och Öhrling (2007) som värderats ha 

hög (I) kvalitet, var syftet att beskriva upplevelsen av att vara pappa till ett 

förtidigt fött barn. Det var åtta pappor som intervjuades på en neonatalavdelning. 

Resultatet visade att papporna direkt efter födseln upplevde det svårt att definiera 

sig själva som pappor då allting gått väldigt snabbt. De beskrev känslor av 

överbeskyddande och uttryckte en stor oro för deras nyfödda barns hälsa samtidigt 

som de kände att de var i goda händer med kompetent personal som tog hand om 

barnet. Papporna upplevde att den förtidiga födseln hade gjort de möjligt att 

spendera mer tid med deras barn och vara en del av barnets vård jämfört med om 

graviditeten hade varit fullgången. De upplevde även att deras förtidigt födda barn 

medfört en personlig utveckling för dem själva och fått dem att känna sig 

betydelsefulla. 

 

I en kvalitativ/ kvantitativ studie av Sloan, Rowe och Jones (2008), som värderats 

ha hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka fäders stress och copingstrategier 

under deras för tidigt födda barns sjukhusvistelse. Det var 21 pappor som 

intervjuades och fyllde i frågeformulär. Resultatet visade att papporna ofta 

använde sig av copingstrategier som att försöka anpassa sig för att möta och 

hantera situationen. Många av papporna försökte dölja sina känslor genom att 
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trycka tillbaka känslorna. 

 

I en redan presenterad studie av Jackson, Ternestedt och Scholin (2003) visade 

resultatet att papporna upplevde overklighetskänslor på grund av den plötsliga 

födseln. De upplevde känslor av otillräcklighet, sorg och rädsla och hade svårt att 

knyta an till det förtidigt födda barnet. Papporna kände inget behov av att vara 

delaktig i den dagliga vården kring barnet då de hade stort förtroende för 

vårdpersonalen. Vid utskrivningen av barnet kände sig papporna väldigt 

oförberedda och de upplevde inte att de hade varit en del av beslutet om 

utskrivning. Den första tiden hemma var de väldigt oroliga för deras barns 

tillstånd och kollade ofta att barnet andades och mådde bra.  

 

I en redan presenterad studie av Fegran, Helseth och Fagermoen (2007) visade 

resultatet att papporna upplevde födseln som en mycket oväntad händelse och var 

mycket oroliga för sitt barn och sin partner. När papporna fått veta att deras 

partner mådde bra kunde de fokusera på barnets välmående. Att papporna tidigt 

blev uppmuntrade till att vara en del av deras barns vård gjorde att 

anknytningsprocessen till barnet underlättades. Uppmuntringen att delta i vården 

kring barnet från personalen upplevdes av papporna som positivt och gav dem 

känslor av självsäkerhet och betydelsefullhet. 

 

I en kvalitativ studie av Lundqvist, Hellström och Hallström (2007) som värderats 

ha medel (II) kvalitet, var syftet att belysa pappors upplevelser av att vårda sitt 

förtidigt födda barn. Det var 14 pappor som intervjuades. Resultatet visade att 

papporna upplevde vårdandet av sitt barn som en process där de måste växa in i 

papparollen. Kort efter barnets födelse upplevde papporna en känsla av avstånd 

till barnet och prioriterade sin partners behov före sina egna. De beskrev att deras 

främsta uppgift var att ta hand om och finnas till för sin partner. Att de fokuserade 

på sin partner i stället för på barnet var ett sätt för dem att hantera den främmande 

situationen och få kontroll på tillvaron. Papporna uttryckte även ett behov av att 

delta i vården kring sitt barn men väntade på en inbjudan från personalen då de 

upplevde att det var personalen som bestämde på avdelningen och att de inte ville 

vara i vägen för deras arbete.  
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Hantering 

 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier; information och 

professionellt stöd. 

 

Information 

I en kvantitativ/kvalitativ studie av Mundy (2010) som värderats ha medel (II) 

kvalitet, var syftet att identifiera föräldrarnas behov vid deras vistelse på en 

neonatalavdelning. Det var 60 föräldrar som intervjuades. Resultatet visade att 

föräldrarna ansåg att det var viktigast att få detaljerad information om deras 

nyfödda. De ansåg det även viktigt att få veta varför personalen genomförde 

åtgärder och på vilket sätt samt hur barnet behandlades.    

 

I en kvantitativ studie av Tran, Medhurst och O’connell (2009) som värderats ha 

medel (II) kvalitet, var syftet att identifiera föräldrars behov av stöd som behövs 

från sjuksköterskan på en neonatalavdelning. Det var 62 föräldrar som fyllde i ett 

frågeformulär. Resultatet visade att föräldrarna eftersträvade stöd i form av 

information. De ville att broschyrer och informationsböcker skulle finnas till 

hands då personalen inte alltid hade tid att svara på frågor. Dessa broschyrer och 

informationsböcker ansåg föräldrarna vara ett sätt att själva kunna inhämta 

information på och försöka ta in i sin egen takt då de inte upplevde att de var 

kapabla att ta in all information som sjukvårdspersonalen gav på en gång. 

 

I en tidigare presenterad studie av Turan, Basbakkal och Özbeck (2007) visade 

resultatet att föräldrar som blivit förberedda på vad som kan hända med deras för 

tidigt födda barn samt fått mycket information om situationen visade sig ha lägre 

stressnivå än de föräldrar som inte fått denna information.  

 

Professionellt stöd 

I en redan presenterad studie av Tran, Medhurst och O’connell (2009) visade 

resultatet att ju mer stöd föräldrarna fick av sjuksköterskan desto mer 

tillfredsställda var de med vården. Det var viktigt för föräldrarna att känna att 

sjuksköterskan fanns där emotionellt och engagerade sig i deras behov och inte 

endast fokuserade på de för tidigt födda barnets behov.  
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I en kvantitativ studie av Bialoskurski, Cox och Wiggins (2001) som värderats ha 

hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka mammors behov och prioriteringar under 

vistelsen på en neonatalavdelning. Det var 209 mammor som fick skatta sina 

behov med hjälp av självskattningsskalor. Resultatet visade att mammor behövde 

hjälp av vårdpersonalen att orientera sig i den nya miljön. De behövde få veta att 

de kunde besöka sitt barn när de behagade och en försäkran om att de fick veta 

allting som hände deras nyfödda. Det var viktigt för mammorna att ha en god 

kommunikation med vårdpersonalen och även ha tillgång till stödgrupper om så 

önskades. Det var viktigt för mammorna att kunna prata om döden med 

vårdpersonalen och känna att det var okej för dem att vara ledsna. Det var också 

betydelsefullt att känna att de kunde vara ensamma när de kände att de behövde 

det.  Stödet från vårdpersonalen visade sig vara väldigt viktigt för mammorna och 

först efter att de hade fått ett adekvat stöd kunde de lättare fokusera på sitt för 

tidigt födda barn. 

 

I en redan presenterad studie av Sloan, Rowe och Jones (2008) visade resultatet 

att papporna ansåg att sjuksköterskans stöd var lika viktigt som den övriga 

familjens stöd.  

 

I en redan presenterad studie av Mundy (2010) visade resultatet att det var 

betydelsefullt för föräldrarna att bli erbjuden av vårdpersonal att se sitt nyfödda 

barn ofta och få vara en del av vården. Det var också viktigt för föräldrarna att 

vårdpersonalen erbjöd samtal med präst, såg till att de hade ett separat rum, 

tillgång till stödgrupp och att de brydde sig om föräldrarnas egen hälsa. 

 

I en redan presenterad studie av Fenwick, Barclay och Scmied (2008) visade 

resultatet att en god relation mellan mamman och sjuksköterskan gjorde att 

mamman kände sig säkrare i sin mammaroll och hade lättare att knyta an till sitt 

barn. Genom att en trevägs-interaktion skapades mellan mamman, sjuksköterskan 

och barnet kunde en relation mellan mamma och barn skapas på ett lättare sätt. 

 

I en kvantitativ studie av Kleberg, Hellström-Westas och Widström (2006) som 

värderats ha medel (II) kvalitet, var syftet att jämföra mammors upplevelser av 

NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program) 

inriktad vård med traditionell neonatalvård. Det var 20 mammor som blev 



 

15 

 

indelade i två grupper som deltog. Den ena gruppen fick traditionell neonatalvård 

och den andra gruppen fick NIDCAP inriktad vård. Resultatet visade att mödrarna 

som vårdats enligt NIDCAP upplevde ett starkare band till sitt barn än mammorna 

som fick traditionell vård. De som fick NIDCAP inriktad vård upplevde att de mer 

frekvent hade haft ögonkontakt med deras förtidigt födda vilket kunde vara en 

bidragande faktor till känslorna av de starkare banden. Mammorna upplevde 

också ett ökat stöd från vårdpersonalen i uppmuntring att inta mammarollen 

jämfört med de som fick traditionell neonatalvård. Dock upplevde de en högre 

rankning av ångestkänslor angående barnets överlevnad och skador än vad de som 

fick traditionell neonatalvård gjorde. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Denna litteraturstudie består av nio kvalitativa artiklar, fyra kvantitativa artiklar 

och två artiklar utförda med både kvantitativ och kvalitativ metod. Vi anser att 

kvalitativa studier passar bäst då upplevelser beskrivs och en djupare förståelse 

kan nås. Dock anser vi att de kvantitativa artiklarna som inkluderats i studien är 

en styrka då de har ett större antal deltagare, innefattar godkända mätskalor och 

frågeformulär vilket ger ett generaliserbart resultat. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008, s. 66) blir ett fenomen belyst ur olika synvinklar då kvalitativ 

och kvantitativ metod kombineras vilket vi tycker är en styrka. I sökningen av 

artiklar fanns svårigheter med att hitta relevanta sökord som skulle minska antalet 

träffar inom databaser. Genom att pröva olika sökord i olika kombinationer fick vi 

tillslut fram ett hanterbart antal träffar där artiklar som svarade mot syftet sedan 

kunde inkluderas.   

 

Många av de inkluderade artiklarna var från skandinaviska länder vilket är en 

styrka då resultaten är jämförbara i Sverige. Flertal av artiklarna har även 

likvärdiga resultat vilket gör att trovärdigheten för resultaten stärks.  

 

Artiklarna i studien är publicerade från år 2001-2010 och håller sig inom en tioårs 

period. Vi hade gärna sett att artiklarna inte var mer än fem år gamla då forskning 
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är en färskvara och inte bör vara äldre än just fem år (jfr. Forsberg & Wengström, 

2008, s. 125). För att få tillräckligt med artiklar till resultatet inkluderades även 

artiklar äldre än fem år. 

 

Artiklarna som utgör denna studie var skrivna på engelska vilket gjorde att stor 

vikt har lagts ner vid översättningen av artiklarna och därmed har feltolkningar av 

innehållet undvikits.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa föräldrars upplevelser av att få ett 

för tidigt fött barn som vistas på en neonatalavdelning och deras behov av stöd. 

Huvudresultaten visade att föräldrar till för tidigt födda barn kan uppleva känslor 

av att befinna sig i en främmande värld, ha svårt att orientera sig i rollen som 

förälder och knyta an till sitt barn och ett ständigt pendlade mellan hopp och 

förtvivlan. Föräldrarna upplevde sitt behov av stöd som stort och en viktig del i 

deras väg mot ett normaliserande. Föräldrarna hanterade sin utsatta situation på 

olika sätt för att kunna orientera sig i situationen och gå vidare. Detta redovisades 

i två huvudkategorier.  

 

I den första kategorin, upplevelser, beskrevs känslor av att befinna sig i en 

främmande värld där allting var väldigt nytt och annorlunda (Hall, 2005). 

Föräldrarna var oförberedda på den plötsliga händelsen, hade svårt att orientera 

sig i rollen som förälder och upplevde sorg och förtvivlan (Lindberg & Öhrling, 

2008; Jackson, Ternestedt & Scholin, 2003). Dessa upplevelser och känslor kan 

tolkas som att föräldrarna befann sig i en psykisk kris och enligt Cullberg (2007, 

s. 19) är tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte tillräckliga för att 

kunna förstå och psykiskt bemästra en livssituation man råkat in i. Vi anser att det 

är viktigt att som sjuksköterska förstå och vara medveten om hur en kris fortlöper 

och att i tid kunna erbjuda den hjälp de drabbade behöver. Det är också viktigt att 

kunna identifiera i vilken av krisens faser de befinner sig i och kunna anpassa 

vården efter individens förmåga att ta emot hjälpen. För att kunna förstå hur en 

kris upplevs av en annan människa är det viktigt att förstå vilken personlig 

betydelse det inträffade har för personen som drabbats. Cullberg (2007, s. 19-20) 

menar att viss kunskap om den enskilda människans tidigare erfarenheter och 
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upplevelser bör finnas för att kunna förstå hur en person reagerar på en kraftig 

händelse.  

 

Det visade sig finnas många likheter mellan mammor och pappors upplevelser av 

att få ett för tidigt fött barn men även en del skillnader. Mammorna upplevde sorg 

över den avbrutna graviditeten och upplevde ett starkt behov av att vara en del i 

vården kring sitt barn. Papporna upplevde även dem ha ett visst behov att delta i 

vården men inte på samma sätt som mammorna (Jackson, Ternestedt och Schollin, 

2003). Detta kan tolkas som att papporna försökte anpassa sig som en strategi för 

att hantera händelsen jämfört med mammorna som istället försökte ta kontroll 

över situationen. Brattberg (2008, s. 33) menar att de flesta människor har en 

underliggande förmåga att bemästra kriser, så kallat copingförmåga, och att det är 

just denna individuella förmåga som avgör möjligheten att komma igen efter en 

påfrestande livshändelse. Vi anser att detta är viktigt att ha i åtanke för 

sjuksköterskan i omvårdnaden kring föräldrarna. Som sjuksköterska bör man veta 

att människor hanterar situationer olika och då försöka möta dessa människor på 

olika sätt och på olika nivåer för att hjälpa dem att hantera situationen. 

 

I kategorin hantering visar resultatet att information är en viktig del i stödet för 

föräldrar till för tidigt födda barn (Mundy, 2010; Tran, Medhurst & O’connell, 

2009; Turan, Basbakkal & Özbeck, 2007). En studie av Cleavland (2008) visade 

att föräldrar till för tidigt födda barn rankade vikten av utförlig och korrekt 

information som deras största behov. Resultatet i vår studie visade att det viktigt 

för föräldrarna att kunna inhämta information i sin egen takt och när de själva 

kände att de behövde detta och eftersökte därför information i form av broschyrer 

och informationsböcker (Tran, Medhurst & O’connell, 2009). Desto mer 

information föräldrarna fick om situationen de befann sig i desto lägre stressnivå 

upplevde dem och kunde lättare hantera situationen (Turan, Basbakkal och 

Özbeck, 2007). Detta visades även i en studie av Rahmqvist-Linnarsson, Bubini 

och Perseius (2009) som menar att mycket information om en påfrestande 

händelse är det viktigaste redskapet för anhöriga att kunna hantera svåra 

situationer. Vi anser att detta är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter och 

någonting som inte får glömmas bort vid omvårdnaden. Enligt Cullberg (2007, s. 

143) kan man ha svårt att ta in eller minnas information när man befinner sig i en 

kris första fas, vilket vi anser är viktigt som sjuksköterska att känna till. Därför är 
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kontinuerlig upprepning av information till föräldrarna betydelsefullt för att 

säkerställa att de förstått vad som sagt. Föräldrarnas önskan om broschyrer och 

informationsböcker är ett bra sätt för föräldrarna att kunna inhämta information i 

egen takt och bör alltid finnas tillhands.    

 

I resultatet framkom att ju mer stöd föräldrarna fick av sjuksköterskan desto mer 

tillfredsställda var de med vården (Tran, Medhurst och O’connell, 2009). Det 

visade sig också att först efter att mammorna fått ett adekvat stöd kände de sig 

säkrare i sin mammaroll och kunde fokusera på sitt för tidigt födda barn 

(Bialoskurski, Cox & Wiggins, 2001). Det var betydelsefullt för föräldrarna att 

känna att sjuksköterskan fanns där emotionellt och engagerade sig i deras behov 

(Tran, Medhurst & O’connell, 2009). Det är lätt att som sjuksköterska och annan 

vårdpersonal glömma bort föräldrarna i omvårdnaden och endast fokusera på det 

sjuka barnet. Att se barnet och föräldrarna ur ett helhetsperspektiv är viktigt för att 

alla parters behov ska tillgodoses på bästa sätt. En god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och föräldrarna kan bidra till trygghet och minska föräldrarnas 

osäkerhet inför situationen. Denna trygghet i sig kan leda till en mer positiv 

upplevelse av vården och omvårdnaden ur föräldrarnas perspektiv.  

 

Slutsats 

 

Att få ett för tidigt fött barn och att behöva vistas på en neonatalavdelning den 

första tiden efter födseln kan vara en traumatisk upplevelse för föräldrarna. Många 

föräldrar upplevde känslor av stress, hopp och förtvivlan över att deras barn fötts 

förtidigt. Det var viktigt för föräldrarna att få stöd i form av information av 

sjuksköterskan. Vi anser att studier utifrån föräldrarnas perspektiv kan ge 

sjukvårdspersonal en ökad förståelse och ny kunskap om hur föräldrar upplever 

att få ett för tidigt fött barn. Med denna ökade förståelse är det möjligt att utveckla 

omvårdnadsarbetet kring föräldrarna för att lättare kunna identifiera deras behov 

och möta dem där dem är.  

 

Vi anser att vidare forskning kring detta ämne är viktigt då de kan ge mer kunskap 

om hur sjukvårdspersonal på bästa sätt kan hjälpa och stötta föräldrarna att 

hantera den utsatta situationen som det innebär att få ett för tidigt fött barn. 
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Bialoskurski

, Cox & 

Wiggins. 
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England. 
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mammans 

behov och 

prioriteringar 

under 

vistelsen på 

en 

neonatalavdel

ning. 

Kvantitativ, 

självskattning

sskala. 
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mammor 

Statistisk 

analys. 

Mammorna i studien 

satte det nyfödda 

barnets behov först och 

lät sina egna primära 

behov komma i andra 

hand. Stödet i från 

vårdpersonalen visade 

sig vara väldigt viktigt 

för alla mammor och 

först efter att de fått ett 

adekvat stöd från 

vårdpersonalen kunde 

de fokusera på deras 

för tidigt födda barn. 

Hög (I) 

Fegran, 

Helseth & 

Fagermoen. 

2007 

Norge. 

Att jämföra 

mammors och 

pappors 

enskilda 

upplevelser av 

anknytningspr

ocessen på en 

neonatalavdel

ning inom den 

första veckan 

efter en 

förtidig 

födsel. 

Kvalitativ 

deskriptiv, 

semistrukturer

ade intervjuer. 

N=12 

6 

mammor, 

6 pappor 

Hermeneutik, 

latent 

innehållsanaly

s. 

Mammorna upplevde 

födseln som en 

oväntad händelse och 

kände sig maktlösa 

inför händelsen. 

Papporna upplevde 

också födseln som en 

mycket oväntad 

händelse och var 

mycket oroliga för 

barnet och sin partner 

efter födseln. När 

papporna blivit 

informerade om att 

partnern mådde bra 

fokuserade papporna 

på barnets 

välbefinnande och 

uttryckte en stor oro. 

Den ambivalens 

mammorna kände 

inför att vara nära sitt 

barn kunde förlänga 

anknytningsprocessen 

och gjorde det svårare 

för mammorna att 

känna en samhörighet 

med sitt barn.  

Hög (I) 

Fenwick, 

Barclay & 

Schmied. 

2008 

Australien. 

Att öka 

kunskapen 

och 

förståelsen för 

hur kvinnor 

börjar sin 

mamma roll 

när deras barn 

vårdas på en 

neonatalavdel

ning. 

Kvalitativ, 

semistrukturer

ade intervjuer 

N=31 

mammor 

N=28 

deltog i 

den första 

intervjun, 

N=23 

deltog i 

den andra 

intervjun. 

(N=8) 

 

Grounded 

theory. 

Att skapa en relation 

mellan mamman och 

sjuksköterskan gör att 

mammorna känner sig 

säkrare i sin 

mammaroll och har 

lättare att anknyta till 

sitt barn. Mammorna 

beskriver sig själva 

som sårbara, 

otillräckliga, 

frånkopplade och 

Medel 

(II) 
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emotionell turbulens 

bunden till osäkerheten 

omgiven av deras 

barns tillstånd och 

utveckling. 

Flacking, 

Hedberg-

Nyqvist & 

Starrin. 

2005 

Sverige. 

Att undersöka 

hur mammor 

till förtidigt 

födda barn 

känslomässigt 

upplever 

amningen och 

hur detta 

relateras till 

känslan av att 

bli mamma. 

Kvalitativ, 

djupintervjuer 

N=25 

mammor 

Grounded 

theory, 

innehållsanaly

s 

Känslor av hopplöshet, 

misslyckande, 

ledsamhet och 

värdelöshet 

dominerade. 
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att deras barn svävade 

mellan liv och död och 
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barnet. Att amma sitt 
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det främsta syftet med 

detta var att uppleva 

välbefinnande, tröst 
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mammor, 
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Fenomenologi

, manifest 

innehållsanaly

s 

Mammorna upplevde 
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avbrutna graviditeten. 
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vågade knyta an till sitt 
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Sverige. 
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Kvantitativ, 

RCT, 
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mammor 
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Statistisk 

analys. 

Mammorna  med 
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Medel 

(II) 

Lindberg, 

Axelsson & 

Öhrling. 

2007 

Sverige. 

Att beskriva 
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barn. 

Kvalitativ, 

narrativa 
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N=8 
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Innehållsanal

ys 

Direkt efter födseln 
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svårt att definiera sig 
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överbeskyddande och 

uttryckte en stor oro 

för deras barns hälsa 
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händer med all 

kompetent personal 

som vakade över 

barnet.  

Hög (I) 

Lindberg & 

Öhrling. 

2008 

Sverige. 

Att beskriva 

mammors 

upplevelser av 

att ha ett för 

tidigt fött 

barn, med 

fokus på 

födelsen och 

den närmaste 

tiden efteråt. 

Kvalitativ, 

narrativa 

intervjuer. 

N=6 

mammor 

Innehållsanal

ys. 

Mammorna var inte 

beredda på den 

plötsliga födseln och 

hade svårt att orientera 

sig i rollen som 

mamma. Känslorna 

som dominerade var 

ledsamhet och 

besvikelse över att det 

inte blivit som de tänkt 

och planerat. Det var 

av stor betydelse för 

mammorna att få se 

deras nyfödda så fort 

som möjligt. 

Situationen de befann 

sig i upplevdes som 

ångestladdad och 

stressande.  Att skiljas 

från sitt barn beskrevs 

som den mest 

Hög (I) 



 

 

stressande situationen. 

Mammorna hade svårt 

att knyta an till sitt 

barn då den normala 

anknytningsprocessen 

stördes genom att 

mammorna inte kunna 

hålla i barnet.  

Lundqvist, 

Hellström & 

Hallström. 

2007 

Sverige. 

Att belysa 

pappors 

upplevelser av 

att vårda sitt 

för tidigt 

födda barn. 

Kvalitativ, 

Öppna 

individuella 

intervjuer. 

N=14 

pappor 

Hermeneutisk 

fenomenologi

sk ansats, 

innehållsanaly

s. 

Papporna beskriver 

upplevelserna av att 

vårda sitt för tidigt 

födda barn som en 

process. Kort efter 

födseln upplevde 

papporna känslor av 

avstånd och 

prioriterade sin 

partners behov före 

sina egna. De beskrev 

att hjälpa och ta hand 

om deras partner som 

deras främsta uppgift. I 

början upplevde 

papporna en större oro 

för deras partner än för 

de för tidigt födda 

barnet.  

Medel 

(II) 

Mundy. 

2010 

Georgia, 

USA. 

Att identifiera 

och rangordna 

föräldrarnas 

behov vid 

vistelse på en 

neonatal 

avdelning. 

Kvantitativ, 

deskriptiv 

korrelation 

design och 

kvalitativ, 

intervjuer där 

man bedömde 

enligt skala.   

N=62 

mammor, 

pappor 

(2) 

Statistisk 

analys. 

Föräldrarna ansåg att 

informationen om 

deras förtidigt födda 

var prioritet nummer 

ett. Efter det var det 

viktigt för föräldrarna 

att veta att deras 

nyfödda fick bästa 

möjliga vård av 

personal som brydde 

sig om dem. Det var 

också viktigt att veta 

varför personalen 

utförde de åtgärder de 

gjorde, känna hopp, att 

få se sin nyfödda ofta, 

veta exakt hur barnet 

behandlas, få alla sina 

frågor besvarade och 

att få vara en del av 

vården.  

Medel 

(II) 

Schenk & 

Kelley. 

2010 

USA 

Att beskriva 

upplevelser av 

hur det är att 

vara mamma 

till ett 

spädbarn med 

extremt låg 

födelsevikt 

under tiden de 

vistas på en 

neonatal 

avdelning. 

Kvalitativ, 

öppna 

intervjuer. 

N=10 

mammor 

(N=1) 

Fenomenologi

, manifest 

innehållsanaly

s. 

De upplevde att hela 

vistelsen på 

neonatalavdelningen 

var en berg- och 

dalbana av känslor. 

Mammornas egna 

behov sattes åt sidan 

och all fokus låg på 

deras för tidigt födda 

barn. Deras största 

prioritet var att knyta 

an till sitt barn och 

känna en slags 

Medel 

(II) 



 

 

samhörighet. 

Mammorna upplevde 

känslor av rädsla, 

frustration och skuld. 

De uttryckte en sorts 

avundsjuka på 

sjuksköterskorna. De 

kände att 

sjuksköterskan var den 

som var viktig för 

barnet och att de 

inkräktade på 

sjuksköterskans 

område när de var nära 

sitt egna barn. 

Sloan, Rowe 

& Jones. 

2008 

Australien. 

Att undersöka 

pappors stress 

och 

copingstrategi

er under deras 

för tidigt 

födda barns 

sjukhusvistels

e. 

Kvalitativa 

och 

kvantitativa 

metoder. 

Standardisera

de 

frågeformulär, 

halvstrukturer

ade intervjuer. 

N=21 

pappor 

(N=1) 

Statistisk 

analys på 

kvantitativ 

data 

(frågeformulä

r) och 

beskrivande 

innehållsanaly

s på kvalitativ 

data 

(intervjuerna). 

Papporna ansåg att 

familjen var viktig i 

det sociala, 

emotionella och 

praktiska stödet. 

Sjuksköterskan och 

läkaren var det primära 

stödet när det gällde 

informationsstöd. 

Pappor till för tidigt 

födda barn som vistas 

på en 

neonatalavdelning 

upplever psykosocial 

ångest och behöver 

stöd. Papporna 

använde en rad olika 

strategier för att 

minska symtomen på 

stress och ångest. 

Anpassning är en 

strategi som användes 

för att möta och 

hantera situationen.   

Hög 

(I)/Mede

l (II) 

Tran, 

Medhurst & 

O’connell. 

2009 

Australien. 

Att identifiera 

föräldrars 

uppfattning av 

typ och nivå 

av stöd som 

behövs från 

sjuksköterska

n på en 

australiensk 

neonatalavdel

ning. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

studie. 

Frågeformulär

. 

N=112 

mammor, 

pappor 

(50) 

Statistisk 

analys. 

Föräldrarna upplevde 

sjuksköterskan som ett 

bra stöd under 

sjukhusvistelsen. De 

var mer nöjda om 

barnet vårdades enligt 

NIDCAP än om de 

vårdades enligt 

traditionell metod. 

Emotionellt stöd från 

sjuksköterskan var 

viktigt. Ju mer stöd 

föräldrarna fick desto 

mer tillfredsställda var 

de med vården. 

Föräldrarna uttryckte 

även att de 

eftersträvade stöd i 

form av information. 

Föräldrarna ansåg även 

att 

sjukvårdspersonalen 

Medel 

(II) 



 

 

borde se till att 

broschyrer och 

informationsböcker 

finns till hands för att 

föräldrarna själva skall 

kunna inhämta 

informationen då 

personalen inte alltid 

har tid att svara på alla 

frågor. 

Turan, 

Basbakkal 

& Özbeck. 

2007 

Turkiet. 

Att fastställa 

vilka 

stressfaktorer 

som påverkar 

föräldrar till 

förtidigt födda 

barn som 

vistas på en 

neonatalavdel

ning. 

Kvantitativ, 

RCT, 

frågeformulär 

N=80 

40 

mammor, 

36 pappor 

(N=4) 

Statistisk 

analys. 

Föräldrar upplever hög 

stressnivå när deras 

barn vårdas på en 

neonatalavdelning. 

Sjuksköterskan kan 

med hjälp av stöd 

sänka upplevelsen av 

stress hos föräldrarna. 

Att inte kunna 

tillgodose sitt egna 

barns behov är en stor 

stress för föräldrarna. 

Föräldrar som har 

blivit förberedda på 

vad som kan hända 

och fått information 

om situationen visade 

sig ha en lägre 

stressnivå. Papporna 

kände en högre stress 

än mammorna. 

Familjecentrerad 

omvårdnad är viktigt 

genom att ge 

information om 

enheten och hur 

barnets behov kommer 

att tillgodoses. 

Hög (I) 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel Motivering 

Forcada-Guex, M., Borghini, A., 

Pierrehumbert, B., Ansermet, F., & 

Muller-Nix, C. 

2010 

Irland. 

Prematurity, maternal 

posttraumatic stress and 

consequences on the 

mother-infant relationship. 

Resultatet motsvarade ej syftet vid 

närmare granskning. Visade riskerna 

för att utveckla posttraumastisk stress 

disorder. 

Payot, A., Gendron, S., Lefebvre, F., 

& Doucet, H. 

2006 

Canada. 

Deciding to resuscitate 

extremely premature 

babies: How do parents 

and neonatologists engage 

in the decision? 

Resultatet motsvarade ej syftet. Visade 

hur föräldrar och neonatalsköterskor 

engagerade sig i beslutsfattandet om 

man ska försöka rädda ett extremt för 

tidigt fött barn eller inte. 

Pohlman, S. 

2005 

USA. 

The primacy of work and 

fathering preterm infants: 

Findings from an 

interpretive 

phenomenological study. 

Resultatet motsvarade ej syftet. I 

Sverige får även pappor vara lediga 

från sina arbeten för att vara med sitt 

barn på sjukhuset vilket inte är fallet i 

USA där studien gjordes. Därför ansåg 

vi att studien inte är relevant för vår 

studie. 

Preyde, M. 

2007 

Canada. 

Mothers of very preterm 

infants: Perspective on 

their situation and a 

culturally sensitive 

intervention. 

Artikeln visade sig ha låg kvalitet vid 

kvalitetsbedömningen. 

Ranchod, T., Ballot, D., Martinez, A.,  

Cory, B., Davies, V., & Patridge, C. 

2004 

USA. 

Parental perception of 

neonatal intensive care in 

public sector hospitals in 

South Africa. 

Artikeln visade sig ha låg kvalitet vid 

kvalitetsbedömningen. 

Rowe, J., & Jones, L. 

2010 

Australien. 

Discharge and beyond. A 

longitudinal study 

comparing stress and 

coping in parents of 

preterm infants. 

Resultatet motsvarade ej syftet. 

Studien fokuserade på efter 

utskrivningen av det förtidigt födda 

barnet. 

Shaw, R., Bernard, R., DeBlois, T., 

Ikuta, L., Ginzburg, K., & Koopman, 

C. 

2007 

USA. 

The relationship between 

acute stress disorder and 

posttraumatic stress 

disorder in the neonatal 

intensive care unit. 

Artikeln visade sig ha låg kvalitet vid 

kvalitetsbedömningen. 

Spielman, V., & Taubman, B-A. 

2009 

USA. 

Parental self-efficacy and 

stress-related growth in 

the transition to 

parenthood: A comparison 

between parents of pre- 

and full-term babies. 

Resultatet motsvarade ej syftet. 

Studien fokuserade på skillnader 

mellan för tidigt födda barn och fullt 

gångna barn angående föräldrarnas 

stressupplevelse. 

Wigert, H., Johansson, R., Berg, M., 

& Hellström, A-L. 

Mothers' experience of 

having their newborn 

child in a neonatal 

intensive care unit. 

Resultatet motsvarade ej syftet. 

Studien innefattade endast fullgångna 

barn. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Exempel på kategorier och subkategorier.  

 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Hall. 

2005 

Danmark. 

Föräldrarna pendlade ständigt mellan 

hopp och förtvivlan 

Föräldrars 

gemensamma 

upplevelser 

Upplevelser 

Turan, Basbakkal & 

Özbeck. 

2007 

Turkiet. 

Att inte kunna tillgodose sitt eget barns 

behov var en stor stress för föräldrarna. 

Föräldrars 

gemensamma 

upplevelser 

Upplevelser 

Flacking, Hedberg Nyqvist 

& Starrin. 

2005 

Sverige. 

Mammorna upplevde att deras barn 

svävade mellan liv och död och många 

av dem vågade därför inte knyta an till 

sitt barn på grund av rädsla att förlora 

de. 

Mammors 

upplevelser 

Upplevelser 

Jackson, Ternestedt & 

Schollin. 

2003 

Sverige. 

Mammorna upplevde en stor sorg över 

den avbrutna graviditeten. 

Mammors 

upplevelser 

Upplevelser 

Lundqvist, Hellström & 

Hallström. 

2007 

Sverige. 

Papporna kände att personalen var mer 

kompetent att ta hand om deras barn 

och tog därför avstånd. På grund av 

avståndet kunde detta försvåra 

anknytningsprocessen mellan barn och 

far. 

Pappors upplevelser Upplevelser 

Schenk & Kelley. 

2010 

USA. 

Mammorna kände att sjuksköterskan 

var den som var viktig för barnet och 

att hon inkräktade på sjuksköterskans 

område när hon var nära sitt barn. 

Mammors 

upplevelser 

Upplevelser 

Tran, Medhurst & 

O'connell. 

2009 

Australien 

Föräldrarna uttryckte att de 

eftersträvade stöd i form av broschyrer 

och informationsböcker för att själva 

kunna inhämta information då 

personalen inte alltid hade tid. 

Information Hantering 

Föräldrarna eftersträvade stöd i form 

av empati och förståelse 

Professionellt stöd Hantering 

 


