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Abstrakt 
 

Bakgrund: Under graviditeten målar föräldrarna upp en bild upp av barnet som de väntar, 

denna bild kan förändras när barnet föds för tidigt och kan behöva vårdas på en 

neonatalavdelning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att få ett för tidigt fött barn. 

Metod: En litteraturstudie utfördes med artikelsökningar i olika databaser. Femton artiklar 

granskades varav 13 bearbetades i resultatet. Resultatet mynnade ut i tre kategorier, vilka var;  

i samband med förlossningen, upplevelsen av första tiden med det nyfödda barnet och tiden 

vid hemgången. Resultat: Föräldrarna upplevde blandade känslor efter att de fått ett för tidigt 

fött barn. Den tidiga förlossningen var chockerande för föräldrarna och rädslan för att skada 

det lilla barnet kunde försvåra närkontakten och anknytningen. Stöd och uppmuntran från 

vårdpersonal och andra föräldrar på neonatalavdelningen var viktigt för föräldrarnas hantering 

av situationen. På grund av den plötsligt förkortade graviditeten försköts känslan av att ha 

blivit förälder. Den avancerade utrustningen som barnet var uppkopplad till utgjorde ett 

hinder mellan föräldrarna och barnet. Diskussion: Det framkom att föräldrar genomgick 

krisens fyra faser, dock under en mer begränsad period. Sjuksköterskan bör därför ge stöd till 

föräldrarna och ha ett öppet sinne eftersom föräldrarna upplever den för tidiga förlossningen 

på olika sätt. Slutsats: Information om en eventuell för tidig förlossning bör ges till blivande 

föräldrar. Det kan då göra att föräldrarna blir bättre förberedda på vad som kan komma att 

hända. 

 

Nyckelord: för tidigt född, föräldrar, litteraturstudie, spädbarn med mycket låg födelsevikt, 

upplevelser. 
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Bakgrund 
En graviditet räknas som fullgången om barnet föds mellan 37 gångna veckor och 41 veckor 

plus sex dagar (Hogg, 2009, s. 245). Det finns två definitioner på en för tidig förlossning 

(prematur), antingen föds barnet innan 37 fullgångna graviditetsveckor eller så understiger 

barnets födelsevikt 2500 gram (Laroia, Phelps & Roy, 2010; Lindh, 2009, s. 319). 

 

År 2011 föddes det 111 770 barn i Sverige och av dem var ungefär 5 procent födda för tidigt. 

Samtidigt som antalet för tidigt födda barn har stått stilla sedan år 1973, har de barn som föds 

levande och dör inom 28 dygn minskat från 7,9 per 1000 födda barn år 1973 till 1,6 per 1000 

födda barn 2011 (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Att ett barn föds för tidigt kan bero på att barnet till exempel har en infektion eller en 

missbildning. Orsaker hos den gravida kvinnan kan vara att hon bär på en infektion, har ett fel 

på livmodern eller att livmoderhalsen är försvagad, vilket kan leda till att förlossningen sätter 

igång för tidigt (Bååth, 2004, s. 5-9; Pararas, Skevaki & Kafetzis, 2006). Andra orsaker hos 

kvinnan kan vara rökning eller alkoholkonsumtion under graviditeten eller att tidigare 

graviditeter avslutats innan fullgången tid (Pararas et al., 2006). Att moderkakan lossnar eller 

att vattnet går är ytterligare anledningar till varför ett barn kan födas för tidigt. Om kvinnan 

exempelvis får havandeskapsförgiftning medför detta en allvarlig risk för både den blivande 

mamman och det ofödda barnet. I denna situation fungerar inte moderkakan som den ska 

vilket kan leda till att barnet får dålig tillförsel av näring och syre. Det kan då bli aktuellt att 

sätta igång förlossningen trots att graviditeten inte är fullgången (Bååth, 2004, s. 5-9).   

 

När ett barn föds för tidigt kan det behöva vårdas på en neonatalavdelning. Där är 

temperaturen hög (Bååth, 2004, s. 5-9) samtidigt som ljus- och ljudnivån är dämpad för att 

barnet ska trivas så bra som möjligt (Bååth, 2004, s. 5; Lasky & Williams, 2009). Det för 

tidigt födda barnet kan behöva ligga i en kuvös som ger det värme och håller en hög 

luftfuktighet, detta för att barnet inte ska behöva använda energi för att hålla sig varm. Den 

höga luftfuktigheten förhindrar även att barnet blir uttorkat (Bååth, 2004, s. 5-9; Laroia et al., 

2010). Tack vare den avancerade tekniken som finns tillgänglig och de framsteg som skett 

inom medicin och omvårdnad överlever allt fler för tidigt födda barn (Deeney, Lohan, Parkes 

& Spence, 2009). Har barnet omogna lungor kan det bland annat få hjälp av en CPAP 

(Continuous Positive Airway Pressure), en apparat som gör att barnet andas mot ett lufttryck, 
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detta gör att lungorna spänns ut i stället för att falla ihop (DiBlasi, 2011). En annan risk hos 

det för tidigt födda barnet är att det lätt kan drabbas av infektioner och risken att drabbas är 

som störst hos de allra minsta barnen, detta beror på att deras immunförsvar är nedsatt (Bååth, 

2004, s. 5-9). Samtidigt är dessa barn i riskzonen för att drabbas av svåra hälsoproblem eller 

funktionshinder senare i livet (Deeney et al., 2009). 

 

Under graviditeten målar föräldrar ofta upp en idealbild av barnet de väntar. När barnet sedan 

föds för tidigt och eventuellt behöver vårdas på en neonatalavdelning kan föräldrarnas bild av 

barnet bli totalt förändrad (Phillips & Tooley, 2005). Att få ett för tidigt fött barn innebär en 

oväntad händelse för föräldrarna vilket kan leda till stor stress eftersom barnet är litet och 

skört. Miljön på neonatalavdelningen kan av föräldrarna upplevas vara opersonlig, högljudd 

och intensiv vilket riskerar att öka stressen. Föräldrarna kan också känna sig hjälplösa, oroliga 

och rädda på grund av barnets tillstånd. Detta kan medföra att föräldrarnas möjlighet till att 

knyta an till barnet påverkas negativt (Sweet & Mannix, 2012). Om barnet är uppkopplat till 

olika medicinska utrustningar kan föräldrarna bland annat uppleva känslor av rädsla och 

chock (Phillips & Tooley, 2005). 

 

Då barnet är fött för tidigt kan mamman och pappan känna sig oförberedda i rollen som 

förälder, och när barnet vårdas på en neonatalavdelning kan föräldrarna vara oerfarna vad 

gäller att ta hand om ett svårt sjukt barn. Därför är de oftast helt beroende av 

sjuksköterskornas kunskap och expertis (Fegran, Helseth & Slettebø, 2006). Sjuksköterskor 

har en viktig roll när det gäller att hjälpa föräldrarna att anpassa sig till att ta hand om ett för 

tidigt fött barn. Ett sätt kan vara att involvera föräldrarna i barnets vård (Deeney et al., 2009). 

 

I början på 1980-talet utvecklades en metod i Colombia som senare fick namnet 

kängurumetoden. Metoden går ut på att det nyfödda barnet får ligga hud-mot-hud på sin 

förälder. Denna metod främjar kontakten mellan barnet och föräldern samt att den förbättrar 

amningen. Mammor har uppgett att de känt sig rädda och nervösa första gången de skulle sitta 

hud-mot-hud med sitt nyfödda barn men att de senare fyllts med ett lugn när de fått hålla och 

vara nära sitt lilla barn (Nagoroski Johnson, 2007). 

 

Att plötsligt ställas inför en omvälvande händelse där det råder oordning kan leda till en kris. 

Människan är i starkt behov av psykisk och fysisk jämvikt i kroppen och när livet tar en 

oväntad riktning hamnar jämvikten i obalans vilket kan leda till känslor av hjälplöshet och 
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ineffektivitet (Denny & Kienhuis, 2011). Vid en kris är det vanligt att en person genomgår 

fyra stadier som ofta överlappar varandra. Dessa är stadier av chock, reaktion på det som 

inträffat, bearbetning av händelsen och slutligen återgång till ett normalt liv (Buglass, 2010; 

Cullberg, 2006, s. 143-154).  

 

Föräldrar som har fått ett för tidigt fött barn bär alla på olika erfarenheter, upplevelser och 

händelser som kan ha påverkat dem på ett eller annat sätt. För att sjuksköterskan ska kunna ge 

bästa möjliga omvårdnad och information till föräldrarna är det av betydelse att 

sjuksköterskan har kunskaper om deras upplevelser kring denna situation. 
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Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelser av att få ett för tidigt 

fött barn. 

Metod 

Den metod som användes var en litteraturstudie vars syfte är att få fördjupad kunskap inom ett 

valt område som senare kan komma att påverka det praktiska vårdarbetet (jfr. Friberg, 2012, 

s. 100).  

Litteratursökning 
Till litteraturstudien söktes vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. 

Innan sökningen genomfördes letades MeSH-termer och beskrivningar upp i databasen 

Svensk MeSH. Beskrivningarna på (Infant, Premature), (Infant, Very Low Birth Weight) och 

(Parents) stämde överrens med det valda ämnet. Dessa kom senare att användas som MeSH-

termer i alla tre databaserna. Det tredje sökordet, (Experience) användes i alla sökningarna 

men som fritext då det inte finns någon MeSH-term för detta ord. I PubMed användes (Infant, 

Premature) som MeSH Major Topic i alla sökningarna. 

Inklusionskriterier 
I litteraturstudien inkluderades artiklar som handlade om människor, var skrivna på engelska, 

var peer-reviwed granskade och var publicerade mellan 2003 och 2013. 

Exklusionskriterier 
Artiklar exkluderades om de inte innehöll ett etiskt godkännande eller om tidskriften inte 

krävde detta. De artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet kom också att exkluderas. 
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Urval av vetenskapliga artiklar 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning. Utförd; 2013-01-22. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

förkastade 

Antal 

utvalda 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed Infant, 

Premature  

AND 

Parents 

AND 

Experience 

45 25* 

9** 

11*** 7 7 

 Cinahl Infant, 

Premature  

AND 

Parents 

AND 

Experience 

38 29* 

7** 

2*** 0 0 

PsycInfo Infant, 

Premature  

AND 

Parents 

AND 

Experience 

56 33* 

19** 

4*** 4 3 

  Totalt: 139 Totalt: 87* 

Totalt: 

35** 

Totalt 

17*** 

Totalt: 11 Totalt: 10 

* antal exkluderade efter lästa titlar ** antal exkluderade efter lästa abstrakt *** antal artiklar 

som lästs i sin helhet  

 
Tabell 2. Översikt av litteratursökning. Utförd; 2013-01-28. 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

förkastade 

Antal 

utvalda 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed Infant, 

Very Low 

Birth 

Weight  

AND 

Parents 

AND 

Experience 

56 48* 

5** 

3 3 2 

 Cinahl Infant, 

Very Low 

Birth 

Weight 

AND 

Parents 

AND 

Experience 

11 11* 

0** 

0 0 0 

PsycInfo Infant, 7 6* 1 1 1 
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Very Low 

Birth 

Weight 

AND 

Parents 

AND 

Experience 

0** 

  Totalt: 74 Totalt: 65* 

Totalt: 5** 

Totalt: 

4*** 

Totalt: 4 Totalt: 3 

* antal exkluderade efter lästa titlar ** antal exkluderade efter lästa abstrakt *** antal artiklar 

som lästs i sin helhet  

 

Granskning av vetenskapliga artiklar 
Granskning av artiklarna genomfördes med hjälp av en granskningsmall som inspirerats av 

Hellzén, Johanson och Pejlert (1999). Revideringar av granskningsmallen gjordes för att göra 

den mer lättarbetad.  

Tabell 3. Översikt av kriterier för klassificering 

Klassificeringsgrad 

(Hög/Medel/Låg) 

Kriterier för klassificering  

Hög kvalitet 

(Kvalitativa 

artiklar) 

Kvalitativa artiklar bedömdes vara av hög kvalitet om de var 

publicerade mellan 2008 och 2013, var originalartiklar med ett lågt 

bortfall, hade en tydlig problemformulering/avgränsning, hade ett 

relevant urval och en tydlig beskrivning av försökspersoner och 

metod. Artikelns resultat skulle presenteras på ett tydligt sätt och 

studien skulle vara etiskt godkänd eller föra ett etiskt resonemang 

samt att resultatet skulle överrensstämma med verkligheten. 

Hög kvalitet 

(Kvantitativa 

artiklar) 

Kvantitativa artiklar bedömdes vara av hög kvalitet om de var 

publicerade mellan 2008 och 2013, var originalartiklar med ett lågt 

bortfall, hade ett relevant urval som var representativt samt att 

resultatet var tydligt presenterat och var generaliserbart. En adekvat 

statistisk metod, valida och reliabla instrument bör ha använts. 

Studien skulle också vara etiskt godkänd eller föra ett etiskt 

resonemang. 

Medel kvalitet 

(Kvantitativa och 

kvalitativa 

artiklar) 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar bedömdes ha medelkvalitet om de 

var publicerade mellan 2003 och 2007 eller då resultatet inte ansågs 

kunna överföras/generaliseras till andra sammanhang. 
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Låg kvalitet 

(Kvantitativa och 

kvalitativa 

artiklar) 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar bedömdes ha låg kvalitet om 

metoden var bristfällig eller om försökspersonerna var dåligt 

beskriven. 

 

Bearbetning av artiklarna  
Bearbetningen genomfördes i tre steg (jfr. Friberg, 2012, s. 168-169). 

 

Steg 1: När litteratursökningen var utförd hade sammanlagt 213 artiklar hittats i de tre 

databaserna. Av dessa exkluderades 152 artiklar efter att titlarna lästs. När resterande artiklars 

abstrakt lästs exkluderades ytterligare 40 artiklar. Därefter läses 21 artiklar i sin helhet. 

 

Steg 2: Av de 21 artiklar som lästes i sin helhet granskades 15 av dessa enligt 

granskningsmallen. De 6 artiklar som exkluderades efter genomläsning ansågs inte passa in i 

resultatet. Två artiklar exkluderades efter granskning då dessa bedömdes vara av låg kvalitet. 

Totalt kom 13 artiklar att användas i resultatet. 

 

Steg 3: I det sista steget sammanställdes de 13 artiklarnas resultat i löpande text och i 

tabellform, (se bilaga 2).  

Analys av artiklarna 
De 13 artiklarnas resultatdelar lästes igenom flera gånger och intressanta delar markerades 

med överstrykningspennor och artiklarnas stycken kodades för att underlätta 

sammanställningen av resultatet. Utmärkande delar/koder valdes ut till resultatet. Allt 

eftersom fler artiklar bearbetades framträdde mönster som flertalet artiklar hade gemensamt. 

Resultatet mynnade på grund av detta ut i tre kategorier; I samband med förlossningen, 

upplevelsen av första tiden med det nyfödda barnet samt tiden vid hemgången. 

Etiska överväganden 

De artiklar som inkluderades i studien förde antingen ett etiskt resonemang eller var 

granskade av en etisk kommitté.  Av de artiklar som inte innehöll något av ovanstående 

kontrollerades tidskriftens krav för publicering. Krävde tidskrifterna att artiklarna var etiskt 

godkända innan publicering ansågs detta som tillräckligt för att inkluderas i studien.  
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Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie bygger på tretton vetenskapliga artiklar där tolv stycken har 

en kvalitativ design och en har kvantitativ design. Fyra artiklar kommer från Sverige, tre från 

Kanada, två från Storbritannien, två från Taiwan samt en från Norge och en från USA. Av 

dessa bedömdes åtta artiklar vara av hög kvalitet och fem av medel kvalitet. Resultatet 

innefattar tre kategorier vilka är; i samband med förlossningen, upplevelsen av första tiden 

med det nyfödda barnet och tiden vid hemgången.  

I samband med förlossningen 
I denna del beskrivs föräldrarnas upplevelser och känslor dels när de får reda på att 

förlossningen kommer att sätta igång för tidigt samt tiden i samband med att barnet har 

kommit till världen.  

 

Det är vanligt att föräldrar som får för tidigt födda barn går igenom många kriser. Den första 

krisen kan uppstå när föräldrarna får beskedet om att deras barn kommer att födas innan 

fullgången graviditet och att barnets överlevnad inte kan garanteras. Känslor av rädsla, stress, 

ångest (Watson, 2011), förnekelse, irritation, sorg och skuld är vanligt förekommande hos 

föräldrar till för tidigt födda barn (Ardal, Sulman & Fuller-Thomson, 2011). Blivande pappor 

upplevde det som mycket stressande inför det faktum att det fanns risk för att barnet inte 

skulle överleva (Lee, T-Y., Lin, Huang, Hsu & Bartlett, 2009; Lundqvist, Hellström-Westas 

& Hallström, 2007). Trots att papporna fick information om att en tidig förlossning kunde 

inträffa eftersom både mammans och barnets tillstånd var ostabilt, hoppades de in i det sista 

att förlossningen inte skulle påbörjas i förtid. I denna situation fick papporna också klart för 

sig att tiden till att förbereda sig inför papparollen kunde bli kraftigt förkortad då barnet 

riskerade att födas innan fullgången tid (Lee, T-Y et al., 2009). Många av papporna fick inte 

närvara vid det akuta kejsarsnittet. Vissa beskrev att de inte hade velat vara med då utgången 

var så oförutsägbar samtidigt som de var medvetna om vad som pågick bakom den stängda 

dörren (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008). De pappor som inte varit med vid barnets 

förlossning kände i större utsträckning att de var distanserade från sitt barn i jämförelse med 

de pappor som närvarat vid förlossningen (Lundqvist & Jakobsson, 2003).   

 

Mammorna upplevde att de inte såg något sammanhang mellan den egna kroppsuppfattningen 

och läkarens besked om att förlossningen skulle påbörjas i förtid. När det var dags för 

förlossning upplevde mammorna att kroppen gjorde något som de själva inte ville eller kunde 

styra över. Känslor av maktlöshet och utanförskap uppstod i samband med förlossningen och 
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mammorna upplevde situationen som att bli indragen i någonting de inte hade kontroll över. 

Vid en normal födsel är mamman vanligtvis aktiv under förlossningen och får då en direkt 

möjlighet till att hålla sitt barn en första gång. Denna möjlighet fråntogs de mammor vars barn 

föddes för tidigt på grund av det akuta kejsarsnittet. De fylldes i stället med känslor av rädsla 

och chock då barnet omedelbart togs ifrån dem och blev omhändertagen av personalen 

(Fegran et al., 2008). Även papporna upplevde att förlossningen hade gått fort och att de inte 

riktigt förstod vad som hade hänt (Lundqvist et al., 2007; Lundqvist & Jakobsson, 2003) samt 

att informationen de fick strax efter förlossningen var svår att ta till sig (Lundqvist et al., 

2007). Detta gav papporna en känsla av att de inte hade någon kontroll över situationen. Att 

någon annan fattade beslut som påverkade familjen gjorde att papporna kände sig hjälplösa 

och sårbara när de inte kunde skydda sin familj. Information om saker som rörde mamman 

och barnet gjorde att papporna kände sig tryggare och ju mer de visste desto mindre fanns det 

att oroa sig över (Lundqvist & Jakobsson, 2003). En känsla av osäkerhet infann sig efter 

barnets födsel då föräldrarna var oroliga över om barnet skulle klara sig, hur länge det skulle 

leva och om barnet skulle drabbas av problem längre fram i livet (Watson, 2011).  

 

Att få ett för tidigt fött barn var för alla mammor en chockerande upplevelse som de inte var 

beredda på (Ardal et al., 2011; Lee, S-N, C., Long & Boore, 2009; Lindberg & Öhrling, 

2008). Trots att vissa mammor visste i förväg att deras barn kunde födas för tidigt kände dem 

sig ändå oförberedda när det oförutsägbara hände (Fegran et al., 2008). Under graviditeten 

hade mammorna målat upp en bild av det barn som de väntade men när barnet föddes för 

tidigt stämde den inte överens med den bild de hade föreställt sig (Ardal et al., 2011; Lee, S-

N, C et al., 2009; Lindberg & Öhrling, 2008). Alla mammor hade föreställt sig ett friskt barn 

och inte ett litet barn som föddes innan fullgången graviditet. Barnet som mammorna gått och 

väntat på hade ersatts med ett för tidigt fött barn som var i behov av avancerad sjukvård 

(Ardal et al., 2011). Något som de flesta mammorna reagerade på var att barnet var så litet 

(Lindberg & Öhrling, 2008; Nicolaou, Rosewell, Marlow & Glazebrook, 2009), detta gjorde 

föräldrarna osäkra när de skulle ta i barnet då de var rädda att förorsaka barnet mer skada 

(Fegran et al., 2008; Lee, S-N, C et al., 2009). Papporna hade också svårt att handskas med 

detta och var därför rädda för att ta i barnet (Lee, T-Y et al., 2009; Thomas, Feeley & Grier, 

2009). På grund av detta handskades de med barnet som att de var gjort av kristall (Lindberg, 

Axelsson & Öhrling, 2008; Thomas et al., 2009). Att se någon annan klara av att ta i barnet 

gjorde att pappornas självkänsla ökade vilket ledde till att de också vågade ta hand om sitt 

barn (Thomas et al., 2009). Tiden som papporna fick spendera tillsammans med barnet på 
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neonatalavdelningen upplevdes som viktig eftersom att de då hade tid på sig att utvecklas i 

rollen som förälder (Lindberg et al., 2008).  

Upplevelsen av första tiden med det nyfödda barnet 

I detta avsnitt beskrivs föräldrarnas upplevelser och känslor av att ha fått ett för tidigt fött 

barn som måste vårdas på en neonatalavdelning. 

 

Några föräldrar hade innan förlossningen haft möjlighet att besöka neonatalavdelningen och 

när barnet sedan vårdades där var avdelningen inte främmande utan en plats som föräldrarna 

kände igen. Papporna upplevde neonatalavdelningen som säkert då personalen gav ett intryck 

av att ha full kontroll över situationen (Lundqvist & Jakobsson, 2003).  

 

När barnet föddes för tidigt var föräldrarna tvungna att skapa en verklighet utifrån de 

förutsättningar som fanns tillgängliga. Det var viktigt att komma till insikt med att barnet var 

för tidigt född och att de förväntningar som föräldrarna burit på under graviditeten inte stämde 

överrens med verkligheten (Lee, S-N, C et al., 2009). Mammorna hade i början svårt att se sig 

själva som förälder eftersom barnets födsel inte blev som de hade tänkt sig. Mammorna kände 

sig också besvikna och ledsna över att de inte kunnat fullfölja sin graviditet (Lindberg & 

Öhrling, 2008).  

 

Direkt efter förlossningen var det stressande för föräldrarna att sitta bredvid barnet och se hur 

deras tillstånd gick upp och ner utan att kunna påverka eller hjälpa till (Schenk & Kelley, 

2010; Watson, 2011). Mammorna upplevde barnets rörelser som stressande och de var oroliga 

över att deras reaktioner skulle påverka anknytningen till barnet längre fram i tiden (Lee, S-N, 

C et al., 2009). Föräldrarna var medvetna om att barnets tillstånd kunde förändras fort och 

detta ökade känslan av rädsla. Den oförutsägbara framtiden gjorde föräldrarna osäkra samt att 

de inte hade någon kontroll över situationen. Föräldrarnas känsla av maktlöshet ökade när 

vissa sjuksköterskor hindrade dem från att både fysiskt och psykiskt vara nära sitt barn. 

Föräldrarna upplevde att de skulle uppföra sig på ett speciellt sätt samt att de kände sig som 

inbjudna gäster på neonatalavdelningen (Watson, 2011). De upplevde även att de var tvungna 

att vänta på att sjuksköterskorna skulle ge dem tillåtelse att umgås med sitt barn (Lundqvist et 

al., 2007; Schenk & Kelley, 2010; Watson, 2011).  
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Efter förlossningen oroade sig papporna för både barnets och mammans hälsa och så fort 

mamman mådde bra kunde papporna fokusera helt på det nyfödda barnet (Fegran et al., 2008; 

Lee, T-Y et al., 2009; Lundqvist & Jakobsson, 2003).  Papporna blev uppmuntrade till att ha 

hud- mot-hud kontakt med sitt barn, något som för många var skrämmande till en början då de 

var rädda för att skada det lilla barnet. Med tiden blev dock denna kroppsnära aktivitet något 

speciellt som stärkte banden mellan barnet och pappan. De pappor som hade hud-mot-hud 

kontakt med sitt barn upplevde att de hade en viktig roll i vården av barnet samt att aktiviteten 

gjorde både dem och barnet lugnare. I och med denna kontakt gick barnet från att vara 

någonting opersonligt till något som papporna kunde identifiera sig med. Papporna önskade 

att få vara tillsammans med barnet så mycket som möjligt och vid separation från barnet 

uppstod känslor av osäkerhet och oro (Fegran et al., 2008), något som också var 

förekommande hos mammorna (Lindberg & Öhrling, 2008).  

 

Samtidigt som papporna visste att deras barn var tvungen att ligga i en kuvös upplevde de att 

kuvösen var ett stort hinder mellan dem själva och barnet. De kände även att de inte kunde 

fullfölja sitt uppdrag som pappa då de inte hade möjlighet att skydda sitt barn. Samtidigt som 

ansvaret för barnet skrämde papporna upplevde de att rollen som förälder stärktes när de fick 

ta hand om och ta egna initiativ gällande barnet (Lundqvist et al., 2007). När papporna 

jämförde sig med pappor till fullgångna barn, såg de sig själva som mer erfarna då de haft mer 

tid tillsammans med barnet. De upplevde att de kände sitt barn bättre, hade starkare band till 

det samt att de var mer observant på barnets utveckling (Lindberg et al., 2008).  

 

Papporna upplevde känslor av rädsla, förvirring och oro tiden efter förlossningen och de 

upplevde att situationen var både traumatisk och överväldigande men samtidigt magisk 

(Thomas et al., 2009). När barnet föddes för tidigt ändrades pappornas normala liv, de levde 

vid sidan av vekligheten, i ett känslomässigt kaos. Samtidigt som de tyckte att det var viktigt 

att närvara på neonatalavdelningen upplevde papporna att de inte riktigt passade in på 

avdelningen då den kändes feminin och att de inte fick tillfällen för att vara i fred. Papporna 

kände även att de behövde vara på flera ställen samtidigt, både hos barnet och hos mamman 

för att stödja henne (Lundqvist et al., 2007).   

 

Så fort mammorna hade återhämtat sig efter förlossningen uppmuntrades de till att ta hand om 

och vårda sitt barn (Fegran et al., 2008). Detta tyckte mammorna var viktigt eftersom att de då 

fick känslan av att vara en viktig person i barnets liv. De behövde få en bekräftelse på att 
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barnet faktiskt var deras (Fegran et al., 2008; Schenk & Kelley, 2010) och att barnet var i stort 

behov av sin mamma (Lee, S-N, C et al., 2009). Vissa mammor beskrev känslor av förvirring 

och avskildhet i den nya miljön på neonatalavdelningen. De kände att de aktivt inte kunde ta 

hand om sitt barn (Nicolaou et al., 2009). Det viktigaste för mammorna var att få vara fysiskt 

nära sitt barn och känna att de skapade en kontakt med barnet (Fegran et al., 2008). Detta 

åstadkoms bland annat genom att mammorna lät barnet ligga hud-mot hud mot deras kropp 

(Lee, S-N, C et al., 2009; Lindberg & Öhrling, 2008). Mammorna hade dubbla känslor kring 

denna närhet, de växlade mellan glädjen över att vara nära samtidigt som närheten upplevdes 

vara svår och smärtsam (Fegran et al., 2008). Efter en tid kände sig mammorna mer bekväma 

inför att ta hand om sitt barn och sakta utvecklades metoder för fysisk kontakt med barnet 

vilket också förbättrade relationen (Lee, S-N, C et al., 2009).  

 

Känslan av att vara pappa uppstod vid olika tillfällen, vissa såg sig själv som pappa första 

gången de tog eller höll i sitt barn (Lee, T-Y et al., 2009; Lundqvist et al., 2007; Lundqvist & 

Jakobsson, 2003) eller när de kunde ta hand om barnet (Lundqvist et al., 2007) medan andra 

inte kände någon riktig faderskänsla förrän de kommit hem från sjukhuset med barnet 

(Lindberg et al., 2008). När papporna lärt känna sitt barn kände de sig säkrare på att läsa av 

barnet och förstå dess behov (Lundqvist et al., 2007; Thomas et al., 2009). Att vara en aktiv 

pappa i vården av barnet bidrog till att de kunde se en framtid tillsammans med mamman och 

barnet (Lundqvist & Jakobsson, 2003). Det tog även tid för kvinnorna innan de kände sig som 

en förälder på grund av att det fanns många hinder på vägen (Lee, S-N, C et al., 2009; 

Lindberg & Öhrling, 2008). Ett hinder var att de blivit fråntagen kontakten med barnet i ett 

tidigt skede, något som gjorde det svårare för mammorna att binda sig till barnet och ge det 

fysisk närhet (Fegran et al., 2008). Övergången till att bli mamma skedde successivt och de 

var tvungna att senarelägga den första tiden av samvaro med barnet på grund av barnets 

storlek, medicinska förutsättningar och det bristande självförtroendet gällande 

omhändertagandet av barnet (Lee, S-N, C et al., 2009). 

 

Familjelivet blev påverkat på många olika sätt och de mammor som hade barn sedan tidigare, 

längtade hem till dem samtidigt som de ville tillbringa tid med det nyfödda barnet (Ardal et 

al., 2011; Lindberg & Öhrling, 2008). En del mammor var hemma varannan dag från 

sjukhuset för att kunna ge tid till sina andra barn (Schenk & Kelley, 2010). Det var speciellt 

svårt för mammorna vars äldre barn inte kunde förstå varför de var tvungna att vara på 

sjukhuset (Lindberg & Öhrling, 2008). Även om det var svårt för de föräldrar som hade barn 
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sedan tidigare upplevde vissa pappor att det var skönt att ha den erfarenheten i situationen de 

befann sig i nu (Thomas et al., 2009). Så fort papporna var hemma upplevde de att de slösade 

bort tid, tid som de hade kunnat tillbringa tillsammans med barnet på sjukhuset (Lundqvist & 

Jakobsson, 2003) och när telefonen ringde blev föräldrarna oroliga eftersom att det kunde 

vara någon från sjukhuset med besked om att barnets tillstånd försämrats (Lee, T-Y et al., 

2009; Watson, 2011).  

 

Stöd från personal (Lee, S-N, C et al., 2009; Lindberg & Öhrling, 2008; Lundqvist et al., 

2007; Lundqvist & Jakobsson, 2003; Schenk & Kelley, 2010; Watson, 2011), partner, mor- 

och farföräldrar (Lee, S-N, C et al., 2009; Lindberg & Öhrling, 2008; Schenk & Kelley, 2010; 

Thomas et al., 2009), mammans syskon (Schenk & Kelley, 2010) samt andra människor var 

viktigt för mammorna för att kunna hantera det som hänt (Lindberg & Öhrling, 2008). Vissa 

mammor fann även tröst, hopp och trygghet i deras religion (Lee, S-N, C et al., 2009; Schenk 

& Kelley, 2010). Papporna värderade stöd från vänner och familj högt, men också stöd från 

personalen som gjorde att de kunde leva i nuet (Lundqvist et al., 2007). Samtal med personal 

från avdelningen gjorde att mammorna kände sig mindre oroliga (Lindberg & Öhrling, 2008; 

Nicolaou et al., 2009). Stödet från andra föräldrar på avdelningen var också viktigt (Lee, S-N, 

C et al., 2009; Lundqvist & Jakobsson, 2003; Schenk & Kelley, 2010; Thomas et al, 2009) 

samt stöd från föräldrar som varit i samma situation tidigare (Lee, S-N, C et al., 2009; 

Lindberg & Öhrling, 2008; Lundqvist & Jakobsson, 2003; Schenk & Kelley, 2010). Det var 

endast dessa föräldrar som kunde förstå situationen fullt ut eftersom de satt i samma båt (Lee, 

S-N, C et al., 2009; Schenk & Kelley, 2010). 

 

Mammorna uppskattade sjuksköterskans vänliga attityd samt den hjälp och det stöd de fick 

när de skulle hålla i sitt barn. Stödet från sjuksköterskan underlättade för mammorna att 

utvecklas i föräldrarollen. Inte förrän barnets tillstånd stabiliserats kände sig mammorna säkra 

i hanteringen av barnet. En av den största utmaningen för mammorna var okunskapen om för 

tidigt födda barn och detta försvårade för mammorna att utveckla en relation till sitt barn. 

Förståelse för barnets signaler och behov samt utrustningar och behandlingar som rörde 

barnet gjorde att mammorna stärktes i sin roll (Lee, S-N, C et al., 2009). 

 

I en kanadensisk studie undersöktes icke-engelsktalande kvinnors upplevelser av att få ett för 

tidigt fött barn som behövde vårdas på en neonatalavdelning. I personalgruppen på 

avdelningen där studien genomfördes fanns stor blandning av språkkunskap och kulturer 
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vilket gjorde att det fanns någon som talade samma språk som de mammor som inte 

behärskade engelskan. Kvinnorna som deltog i studien upplevde att de ändå blev väl bemötta 

av personalen även om de inte delade det engelska språket. Det var endast doktorerna som 

mammorna upplevde var svåra att förstå på grund av att de använde många medicinska termer 

och det var då lätt att missförstånd uppstod. Studien undersökte även dessa kvinnors 

upplevelser av att ha en ”kompis” som varit i samma situation och som delade samma språk 

och kultur. Mammorna värderade denna person högt eftersom han/hon var ett stort stöd 

samtidigt som mammornas känsla av att vara isolerad minskade (Ardal et al., 2011).  

    

I inledningen till en taiwanesisk studie beskrivs traditionen (Zuo Yue Zi) som härstammar 

ifrån Kina. Enligt denna tradition bör mammorna vila i en månad efter förlossningen och 

tillåts inte lämna hemmet. Många av kvinnorna i studien följde denna tradition i tron om att 

det skulle gynna deras hälsa, inte bara direkt efter förlossningen utan även i senare liv. I 

studiens resultat framgår det att många av mammorna trots traditionen hälsade på sitt barn på 

neonatalavdelningen en till två gånger i veckan under denna månad. Mammorna blev till en 

början skrämda av maskinerna och all den teknik som fanns på avdelningen. Utrustningen 

skrämde dem så pass mycket att det tog tid innan mammorna kunde delta i vården av barnet 

och maskinerna runt barnet gjorde att mamman ofrivilligt separerades ifrån sitt barn. Detta 

gjorde även att mamman inte riktigt kunde känna den positiva känslan inför att vara med 

barnet (Lee, S-N, C et al., 2009). Vissa mammor grät så fort de såg alla slangar som barnet 

var uppkopplat till (Schenk & Kelley, 2010) och personalen var då tvungna att uppmuntra 

dem till att röra och hålla i barnet (Lee, S-N, C et al., 2009). När mammorna var hemma och 

följde traditionen som beskrivits ovan var det barnets pappa som stod för de flesta besöken 

och det var han som levererade bröstmjölk från mamman till barnet. Papporna fungerade som 

en direktlänk mellan mamman och barnet och rapporterade om barnets tillstånd till mamman. 

Papporna upplevde att de blev helt utmattade av att jobba, sköta hemmet, hälsa på barnet på 

sjukhuset samtidigt som de skulle stötta barnets mamma och andra familjemedlemmar. 

Samtidigt kände de att det var det minsta som de kunde göra. När mammornas vilomånad var 

över ändrades pappornas roll från att vara den som aktivt engagerat sig i barnet till att bli en 

mer stöttande person i barnets skötsel (Lee, T-Y et al., 2009). 

  

Papporna upplevde att de förde en envägskommunikation med sjuksköterskorna, de 

informerades om beslut rörande barnet med kände samtidigt att de inte blev involverade i 

barnets vård i den mån de önskade (Lundqvist et al., 2007). Vissa pappor upplevde att det 
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kändes jobbigt att ta i sitt barn en lång tid efter födseln (Thomas et al., 2009) och de var även 

rädda för att de skulle överföra bakterier till barnet. Många pappor tog inte i sitt barn förrän 

barnet klarade sig utanför kuvösen och fortsatte med strikta regler gällande handtvätt innan de 

höll i barnet samt att de påpekade för andra i barnets närhet att följa denna regel (Lee, T-Y et 

al., 2009). När barnets hälsa försämrades kände papporna att de miste kontrollen över 

situationen vilket hade en negativ inverkan på förmågan att vara pappa (Thomas et al., 2009). 

Allt eftersom barnets hälsotillstånd förbättrades och när överlevnaden inte längre hotades 

stärktes pappornas känsla av trygghet och glädje, de kunde äntligen börja tro på framtiden 

(Lundqvist et al., 2007). 

 

I en kvantitativ studie mättes mammors upplevelser av stress och depression efter att ha fått 

ett för tidigt fött barn. Många av dem diagnostiserades med ASD (akut stressyndrom) strax 

efter förlossningen och efter en månad när samma mätning gjordes igen var det fortfarande 

många av mammorna som fortfarande hade diagnosen ASD. Med hjälp av ett chi-square test 

såg forskarna ett samband mellan symtom på depression och ASD. Mammor som hade 

depressionssymtom hade även symtom på ASD och vice versa (Jubinville, Newburn-Cook, 

Hegadoren & Lacaze-Masmonteil, 2012).  

Tiden vid hemgången 

I denna del beskrivs föräldrarnas upplevelser av att komma hem från sjukhuset med sitt barn.  

 

Papporna upplevde stor oro över sitt barn då de inte visste hur framtiden skulle komma att se 

ut på hemmaplan (Lundqvist & Jakobsson, 2003). Allt eftersom tiden gick flyttades ansvaret 

för barnet mer och mer över på föräldrarna, papporna upplevde detta som ett viktigt steg 

samtidigt som de tyckte att det gick fort fram och att de inte var riktigt redo för hemgång. 

Papporna upplevde att de blev lämnade och att personalen inte hade lika mycket tid för dem 

tiden strax innan hemgången (Lindberg et al., 2008).  

 

Upplevelsen av att vara en riktig familj infann sig inte förrän barnet hade kommit hem från 

sjukhuset (Lee, T-Y et al., 2009; Lindberg et al., 2008) och dess hälsostatus hade förbättrats 

(Lee, T-Y et al., 2009). När det var dags för barnet att få komma hem hade vissa mammor 

kluvna känslor. Dels var de glada över att äntligen få komma ifrån sjukhusmiljön samtidigt 

som de fick ångest över att inte ha personalen närvarande. Vissa mammor upplevde 

hemgången från sjukhuset som negativ då de tyckte att den var påskyndad (Nicolaou et al., 
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2009). En pappa i en svensk studie beskrev att det var viktigt att gå hem vid rätt tidpunkt, när 

föräldrarna kände sig säkra på att de kunde ta hand om sitt barn på egen hand (Lindberg et al., 

2008). Papporna upplevde hemkomsten som något overkligt och efterlängtat (Lundqvist et al., 

2007) och de tyckte att de fått kunskapen tillgodosedd inför hur de skulle ta hand om sitt barn 

i hemmet. Vetskapen om att de kunde kontakta avdelningen alla tider på dygnet gav papporna 

en trygghetskänsla (Lindberg et al., 2008).  

 

I en studie som inkluderade tjugo mammor upplevde många av dem att de fått mycket 

medicinsk information innan hemgången men lite information om hur de skulle ta hand om 

och umgås med sitt barn. Många av mammorna upplevde därför otrygghet och självtvivel 

under den första tiden i hemmet. Något som försvårade umgänget mellan barnet och mamman 

var barnets stora sömnbehov, beroende på att för tidigt födda barn kan vara mer passiva och 

svara sämre på stimuli. Mammorna upplevde att vårdgivarna som gjorde hembesök efter 

hemkomsten inte visste mer än dem själva och detta gjorde att mammorna kände sig isolerade 

och oinformerade. Även om mammorna tyckte det var svårt att umgås med sitt barn i början 

var det något som blev bättre med tiden (Nicolaou et al., 2009).  

  

Papporna upplevde att de haft tur trots att vissa av de för tidigt födda barnen befunnit sig i 

svåra hälsotillstånd innan allt återgick till det normala och barnet började utvecklas som 

förväntat. Allt eftersom barnets hälsa förbättrades tänkte papporna mindre på att barnet var 

född för tidigt. När papporna jämförde sina barn med barn som var födda efter fullgången 

graviditet blev vissa oroliga över att deras barn inte följde samma utveckling. Men vid 

jämförelse med andra för tidigt födda barn som antingen varit allvarligt sjuka eller som hade 

funktionsnedsättningar, kände de sig lyckligt lottade och lugna eftersom att de fått ett starkare 

och mer hälsosamt barn (Lindberg et al., 2008).   

 

Många pappor upplevde att de förändrades som personer efter att de fått ett barn som föddes 

för tidigt (Lindberg et al., 2008; Thomas et al., 2009). De ändrade sina värderingar efter att ha 

blivit pappa samt att de tyckte att livet var mer innehållsrikt och i harmoni. Erfarenheten av att 

ha fått ett för tidigt fött barn gjorde att papporna inte påverkades lika mycket av småsaker som 

innan. Papporna upplevde att de fått en starkare relation till sin partner, de hade vuxit 

tillsammans under tiden som de jobbade sig igenom den svåra situationen. De hade kommit 

varandra närmare och de kände sig säkrare tillsammans då de tagit sig igenom både glädje och 

sorg (Lindberg et al., 2008).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att få ett för tidigt fött 

barn. I resultatet framkommer det att föräldrarnas omedelbara känslor utgjordes av chock och 

rädsla när barnet föddes för tidigt. Föräldrarna upplevde situationen som att hastigt bli 

indragen i någonting de inte hade kontroll över. Den förkortade graviditeten och barnets 

behov av avancerad vård på en neonatalavdelning gjorde att känslan av att ha blivit förälder 

försköts. Som det beskrivs i både bakgrund och resultat målar föräldrarna under graviditeten 

upp en bild av det barn som de väntar. De har förväntningar på att barnet ska vara friskt och 

välmående men när barnet föds för tidigt och är litet och skört förändras föräldrarnas bild. 

 

I resultatet framgår det att föräldrarna upplever oro och chock över att få ett för tidigt fött 

barn. Detta stärks med en studie av Obeidat, Bond och Callister (2009) som beskriver att 

mammor genomgår en kris i samband med att barnet vårdas på en neonatalavdelning. Detta 

kan tolkas som att föräldrarna genomgår liknande stadier av kriser som beskrivs av både 

Buglass (2010) och Cullberg (2006). 

 

När föräldrarna går igenom den första fasen, chockfasen är det viktigt att vårdpersonalen har i 

åtanke att information som ges under denna tid är svår för personerna att ta till sig (Cullberg, 

2006, s. 143). Denna oförståelse för informationen beskrivs även i resultatet. Vi anser att det 

därför är viktigt för vårdpersonalen att i dessa situationer upprepa information och ge den i 

både muntlig och skriftlig form till föräldrarna. När föräldrarna senare går in i den andra 

fasen, reaktionsfasen är det viktigt att omgivningen poängterar att det inte går att ge tillbaka 

det som gått förlorat eller förneka det som hänt (Cullberg, 2006, s. 144-158). I resultatet 

framgår det tydligt att föräldrarna värderar stödet från både personal och andra föräldrar på 

neonatalavdelningen högt. Detta kan tolkas som att det är av stor betydelse att sjuksköterskan 

finns som ett stöd för föräldrarna och som någon att kunna lätta sitt hjärta inför. För 

sjuksköterskan är det då viktigt att se på föräldrarna som individer och inte gå för fort fram 

utan låta bearbetningen av händelsen ta den tid det tar för föräldrarna. 

 

I den tredje fasen, bearbetningsfasen, startar en tro på framtiden (Cullberg, 2006, s. 152-153). 

Detta kan jämföras med beskrivningen av föräldrarnas upplevelser i litteraturstudiens resultat, 

när barnets överlevnad inte längre är hotad och då läget stabiliserats kan föräldrarna se en 

framtid tillsammans med barnet. I den sista fasen, nyorienteringsfasen blir händelsen en del av 
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livet och någonting som personen bär med sig och tar lärdom av (Cullberg, 2006, s. 154). 

Detta framkommer även i en studie som presenterats i resultatet där papporna upplever att de 

fått en förändrad syn på livet samt att de ändrat sina värderingar efter att ha fått ett för tidigt 

fött barn. De är lyckliga över att ha gått igenom detta då bland annat relationen till sin partner 

stärkts. Detta kan tolkas som att även om människor går igenom svåra saker får de alltid något 

tillbaka, antingen någonting gott eller en bra erfarenhet att ta med sig i livet.  

 

Utifrån resultatet framträder skillnader mellan både länder och de föräldrar som fick barn i 

början av 2000-talet jämfört med föräldrar som fått barn de senaste 5 åren. Detta kan ses i de 

två svenska studierna av Lindberg et al. (2008) och Lundqvist et al. (2007) där det beskrivs att 

föräldrarna får ut 80 % av lönen under tiden som de är på sjukhuset med sitt barn. Denna 

förmån fanns inte då Lundqvist & Jakobsson (2003) publicerade sin studie eftersom att 

papporna i den studien var tvungna att jobba under barnets sjukhusvistelse. Det syns även en 

stor skillnad vid jämförelsen av de västerländska studierna och de två taiwanesiska studierna 

där mammorna följde den taiwanesiska traditionen genom att vila den första månaden efter 

förlossningen samt att de var tvungna att anpassa besöken efter sjukhusets besökstider. Detta 

kan för andra kulturer vara svårt att förstå och det är då extra viktigt för sjuksköterskan att ha 

ett öppet sinne för kulturella skillnader och inte döma människor efter deras val och åsikter. 

Trots dessa ovanstående skillnader visade litteraturstudiens resultat att föräldrarna ändå hade 

likartade upplevelser efter att ha fått ett för tidigt fött barn. 

 

I resultatet nämns en studie som undersökt icke-egelsktalande kvinnors upplevelser av att få 

ett för tidigt fött barn.  Det visade sig att det inom personalgruppen där studien genomfördes 

fanns många olika språkkunskaper vilket ledde till att det ändå fanns någon som mammorna 

delade samma språk med. Denna förutsättning finns inte på alla avdelningar och det är då 

viktigt att sjuksköterskan kan hjälpa patienter och anhöriga att få information och tillfällen för 

samtal även om de inte pratar samma språk. Avdelningen kan till exempel använda sig av en 

tolk eller informationsblad på det språk som patienten och anhöriga talar. Om detta kan 

tillgodoses är risken mindre för att missförstånd och onödig oro uppstår. 

 

Det finns dock skillnader som inte är bundna till länder, traditioner eller språk. Det är 

huruvida föräldrarna har blivit uppmuntrade av personalen till att umgås med sitt barn efter 

förlossningen. I resultatet kan man se att vissa föräldrar har så fort barnets tillstånd varit 

stabilt fått ha hud-mot-hud kontakt medan andra inte har vetat att de varit tillåtna att ta i sitt 
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barn på grund av att personalen inte gett den informationen. Det visade sig även att detta 

kunde variera på en och samma avdelning. De rutinerade neonatalsjuksköterskorna som 

deltog i Watsons (2011) studie rapporterade att vissa yngre sjuksköterskor gärna tog över 

vården av barnet vilket gjorde att föräldrarna inte fick någon chans till att vårda och umgås 

med sitt barn. En av sjuksköterskorna påpekade att personalen måste komma ihåg att barnet 

inte är deras utan tillhör föräldrarna och att de måste låta dem ta hand om sitt barn för att de 

ska ha en chans att lära känna den nya familjemedlemmen. Detta går även att applicera på 

andra tillfällen, till exempel tar vårdpersonal i vissa sammanhang gärna över och hjälper till 

för att patientens omvårdnad ska gå fortare. För tillfället sparas tid men i längden blir 

patientens rehabilitering längre då denne inte får någon möjlighet till att träna sina färdigheter.  

Detta gäller även föräldrar till för tidigt födda barn, om de inte får träna på att ta hand om sitt 

barn kommer det ta längre tid för dem innan de känner sig säkra och trygga i föräldraskapet. 

Vikten av att få möjlighet att ta hand om sitt barn framgår också i en studie av Flacking et al. 

(2012), där det beskrivs att föräldrarnas anknytning till barnet startar och växer sig starkare 

redan under graviditeten. När barnet är fött är det därför viktigt att föräldrarna redan i ett tidigt 

skede har ögonkontakt med barnet och ger det mycket fysisk närhet, något som är en grund 

för uppbyggnaden av en bra relation och anknytning mellan barnet och föräldrarna. 

 

I resultatet beskrivs det hur papporna känner sig tryggare ju mer information de får om 

barnets vård och tillstånd. Detta kan kopplas till en studie av Espezel & Canam (2003) där det 

framgår att föräldrarna uppskattar när sjuksköterskan har kunskap om barnets tillstånd och 

delar med sig av denna och när de fungerar som en länk mellan föräldrarna och läkarna. I 

litteraturstudiens resultat framkommer det dock att informationen om barnets tillstånd var 

bristfällig och att missförstånd lätt uppstod. Till exempel trodde vissa papporna att de inte fick 

ta i sitt barn då ingen hade upplyst dem om detta. Med vetskapen om detta bör 

sjuksköterskorna inte ta för givet att personer vet hur de ska agera i olika situationer, det är då 

bättre att i stället ge för mycket information och försäkra sig om att personen har förstått.  
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Metoddiskussion 
Efter att granskningen av de 15 vetenskapliga artiklarna var genomförd visade det sig att två 

av dessa bedömts vara av låg kvalitet. När resultatet började ta form lades dessa artiklar åt 

sidan och vid bearbetning av de artiklar som klassats vara av hög- och medelkvalitet ansågs 

de låga artiklarna inte tillföra resultatet någon ny information och valdes därför att exkluderas. 

Denna bedömning stärktes senare när sammanställningen av informationen i de 13 

inkluderade artiklarna upplevdes vara mättad. På grund av att sökordskombinationerna 

resulterade i en större del kvalitativa studier gav detta inte utrymme för någon större 

kvantitativ forskning i urvalet av artiklar. Resultatet kom ändå att innehålla en kvantitativ 

artikel, något som gav variation i resultatet. På grund av syftets karaktär ansågs sökorden samt 

inklusions- och exklusionskriterierna vara relevanta. En nedre gräns för antal gångna 

graviditetsveckor hade kunnat användas för att resultatet inte skulle bli för medicinskt inriktat. 

Vid bearbetning av artiklarna beslutades dock att detta inte behövdes då resultaten fokuserade 

mer på upplevelserna av att få ett för tidigt fött barn och inte lika mycket på barnets behov av 

vård. 

 

På grund av att kvalitativa artiklar ofta har ett omfattande och innehållsrikt resultat var det 

svårt att återspegla detta på ett rättvist sätt i litteraturstudiens resultat. En svaghet är därför att 

allt som önskats tas med inte fått plats till förmån för det mest väsentliga i artiklarna. En 

annan svaghet i litteraturstudien är att böcker har använts både i bakgrunden och i 

diskussionen, detta medför att den informationen kan vara baserad på äldre fakta. Denna 

information har dock styrkts med fakta från vetenskapliga artiklar, vilket ger ett högre 

bevisvärde. Större delen av resultatet byggdes på kvalitativa artiklar vilket ger en styrka i 

litteraturstudien då informanterna i de vetenskapliga artiklarna haft möjlighet att uttrycka sina 

känslor med egna ord, något som inte är möjligt i kvantitativa studier. En annan styrka är att 

inkluderade artiklar speglar stora delen av världen och inte endast den västerländska kulturen. 

Trots en variation i länder visar resultatet att föräldrars upplevelser är likartade oberoende av 

vilket land de bor i. Granskning och bearbetning av alla artiklar har genomförts av båda 

författarna vilket också gett tillfällen för diskussion vid eventuella oklarheter. Även detta är 

en styrka då det finns en liten chans till att viktig information har missats. Detta upplägg har 

genomsyrat hela processen vilket gör att litteraturstudien är grundligt och noggrant 

genomförd. Tack vare detta tillvägagångssätt har hinder som uppstått lösts fort då författarna 

haft möjlighet att diskutera detta och komma med gemensamma lösningar.  
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Slutsats 
Trots att upplevelserna av att få ett för tidigt fött barn var något chockerande, upplevde 

föräldrarna efter en tid att barnets tidiga födelse berikat deras liv och att de blivit starkare 

tillsammans. Utifrån resultatet framgår det att information om en eventuell för tidig 

förlossning till blivande föräldrar var något bristfälligt. Med tanke på att 5 % av de barn som 

föds i Sverige varje år föds för tidigt bör mer information om detta ges till blivande föräldrar, 

speciellt till de mammor som röker eller konsumerar alkohol i stora mängder, något som i 

bakgrunden tas upp som riskfaktorer till en för tidig förlossning. 

 

Sjuksköterskans information till föräldrar med för tidigt födda barn är betydelsefull eftersom 

det i många fall kan underlätta deras eventuella negativa upplevelser. Det som framkommit i 

denna litteraturstudie kan påverka omvårdnaden om sjuksköterskan tar till sig upplevelserna 

som föräldrar till de för tidigt födda barnen bär på. En förståelse för detta gör att 

sjuksköterskan kan utveckla omvårdnaden till det bättre. Framtida forskning bör fokusera på 

vilken betydelse sjuksköterskans information har på föräldrars upplevelser. Med det menas de 

föräldrar som under graviditeten får information om att deras barn kan födas för tidigt men 

också de föräldrar vars barn redan fötts för tidigt. 
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Bilaga 1a 

Kvalitativ artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr :                     Granskare: 

Författare: 

Titel: 

Årtal:  Tidskrift:  

Land där studien utfördes:  

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □ 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):       Bortfall (N): 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är studien etiskt granskad/godkänd?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    

Huvudfynd: 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar: 
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Bilaga 1b 

Kvantitativ artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Granskare:  

Författare:  

Titel:  

Årtal: Tidskrift:  

Land där studien utfördes:  

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:     

Antal försökspersoner (N):        

Bortfall (N)  

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

                Representativt                           Ja □              Nej □ 

                Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
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Vilken statistisk metod är använd? 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:  
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Bilaga 2 
Sammanfattning av artiklarna i tabellform. 

 

Författare, årtal, land Ardal et al, 2011, Kanada 

Studiens syfte Syftet var att undersöka icke engelsktalande 

mammors upplevelser av att få ett för tidigt 

fött barn som måste behandlas på en 

neonatalavdelning. Ett andra syfte var att 

undersöka vad mammorna tycker om en 

”föräldra-kompis” som har genomgått 

samma situation, tillhör deras kultur och 

pratar deras språk.  

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, Grounded theory, 

semistruktureradeintervjuer . 

Deltagare/(Bortfall) 8 icke engelsktalande mammor (-0). 

Huvudresultat De var inte förberedda på att bli mammor 

samt att det tog ett tag innan de kunde 

acceptera att de blivit mamma. De hade 

känslor av ilska, ångest och överväldigande 

av den oväntade händelsen. De kände även 

skuld över att se barnet stressat. Den 

avancerade tekniken på avdelningen var 

skrämmande för mammorna. Mammorna 

upplevde att de alltid var på fel plats. En 

eventuell förlust av barnet oroade mammorna 

ständigt. De språkliga barriärerna försvårade 

situationen och de medicinska termerna 

gjorde det lätt för missförstånd. Mammorna 

kände trygghet när de fick prata med 

”föräldra-kompisen” som talade deras språk 

och var från samma kultur.  

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Medel 
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Författare, årtal, land Fegran et al, 2008, Norge 

Studiens syfte Syftet var att få fördjupad kunskap om och 

jämföra föräldrarnas individuella upplevelser 

av anknytningsprocessen med barnet direkt 

efter en för tidig födsel. 

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, hermeneutisk design, intervjuer, 

40min 

Deltagare/(Bortfall) 12 stycken föräldrar (-0) 

Huvudresultat Oväntat med en tidig förlossning, två 

mammor var förberedda på detta. Maktlöshet 

inför förlossningen, kroppen gör något som 

de inte ville. Papporna var oroliga för 

mammans och barnets hälsa. Så fort 

mamman stabiliserats fokuserade pappan på 

barnet. Papporna uppmuntrades till hud-mot- 

hud kontakt med barnet som påskyndar den 

nära bekantskapen med barnet. Verkar 

positivt på bl.a. pappans självkänsla. 

Kontakten med barnet gjorde att papporna 

kände sig viktiga i barnets vård. Mammorna 

stöttades i att involveras i barnets vård snabbt 

efter förlossningen. Viktigast för mammorna 

var att få vara fysiskt nära sitt barn. Dubbla 

känslor, vill vara nära och hålla men är rädd 

och ledsen. Personalens kunskap var viktig. 

Papporna var nöjda med 

neonatalavdelningen. Relationen till barnet 

gick från opersonlig till tillhörande och 

skyddande. Tryggt barn och trygg pappa. 

Uteslutning från barnets vård gav dem 

känslor av osäkerhet och ångest. 

Kommentarer gällande kvaliteten Hög 
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(hög/medel/låg) 

 

Författare, årtal, land Jubinville et al. 2012, Kanada. 

Studiens syfte Syftet var att utforska mammans reaktioner 

på upplevelsen av att få ett för tidigt fött barn 

som vårdas på neonatalavdelningen samt att 

se om reaktionerna har ett samband med akut 

stresssyndrom inom perioden två dagar till en 

månad efter födseln. 

Design/intervention/Instrument Kvantitativ, prospektiv, kohort. 

Deltagare/(Bortfall) 40 mammor (-6) 

Huvudresultat Vid tillfälle 1 fick 11/40 diagnosen ASD 

(Akut stressyndrom). Majoriteten upplevde 

att det var traumatiskt att få ett för tidigt fött 

barn. De kände sig hjälplösa och rädda för att 

barnet eller de själva inte skulle överleva. De 

upplevde sig som ofungerande och 90% av 

dem tyckte att den känslan höll i sig från två 

dagar upptill fyra veckor efter födseln. 28/40 

rapporterade att de hade sömnsvårigheter, 

eller hade svårt att koncentrera sig. Vid 

mättillfälle två hade ASD symtom minskat 

men 18% av 34 st hade fortfarande 

diagnosen ASD. Över 50 % var irriterade 

samt hade sömn- och 

koncentrationssvårigheter. Vid tillfälle ett 

hade 17/40 depressionssymtom 7-10 dagar 

efter födseln och vid tillfälle två hade 14/34 

fortfarande depressionssymtom. Med hjälp 

av Chi-Square test framkom ett samband 

mellan depression och ASD.  

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Medel 
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Författare, årtal, land Lee, S-N, C et al. 2008, Taiwan 

Studiens syfte Syftet var att utforska Taiwanesiska 

mammors uppfattningar om sitt föräldraskap 

och upplevelser under tiden som deras för 

tidigt födda barn vårdades på sjukhuset. 

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, Grounded theory, djupintervjuer, 

35-60min  

Deltagare/(Bortfall) 26 mammor (-0) 

Huvudresultat De första dagarna var traumatiska, 

stressande, världen vändes upp och ner. 

Oförberedd, rädd och chockad. Efter en tid 

accepterade de det som hänt. Alla tekniska 

maskiner och medicinsk utrustning skrämde 

dem och det tog därför lång tid innan de 

kunde delta i vården av deras barn.  

Sjuksköterskan var tvungen att berätta för 

dem vad de kunde göra med sitt barn, de 

visste inte hur de skulle bete sig. Önskade att 

det varit längre besökstider. De förstod inte 

barnets beteende och visste därför inte hur de 

skulle umgås med sitt barn. De vågade inte 

hålla/ta i dem förrän tillståndet blivit bättre. 

De var även rädda för att de skulle göra illa 

det lilla barnet. Traditionen stod i vägen för 

mammorna de kunde på grund av den inte 

umgås lika mycket med barnet som de hade 

velat. Sjuksköterskor, läkare, andra föräldrar 

i samma situation och barnets mormor och 

farmor var ett bra stöd för mammorna. 

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/mellan/låg) 

Medel 
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Författare, årtal, land Lee, T-Y et al. 2009, Taiwan 

Studiens syfte Syftet var att utforska processen av att vara 

pappa till ett barn med väldig låg födelse vikt 

i Taiwan. 

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, Grounded theory, två 

djupintervjuer 1-3 och 7-9 månader efter att 

barnet kommit hem från sjukhuset.  

Deltagare/(Bortfall) 12 stycken pappor (-0) 

Huvudresultat Papporna besökte barnet på sjukhuset medan 

mammorna följde den taiwanesiska 

traditionen. När förlossningen satte igång för 

tidigt var det överväldigande och rädda för 

att förlora både mamman och barnet. När 

papporna var hemma eller på jobbet var de 

rädda för samtal från sjukhuset. När barnet 

låg i en kuvös vågade många av papporna 

bara titta på barnet, de var rädda för att 

överföra bakterier till det lilla barnet. Många 

av papporna tog inte i barnet förrän det 

kommit ut ur kuvösen. Vissa fortsatte med 

strikta regler om att personer som skulle ta i 

barnet måste ha rena händer. De kände sig 

som pappor vid olika tillfällen, när de höll i 

eller tog i sitt barn för första gången. De 

pappor som inte haft någon möjlighet att 

hålla i barnet under sjukhusvistelsen hade en 

försenad känsla av att känna sig som pappa. 

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/mellan/låg) 

Hög 
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Författare, årtal, land Lindberg et al, 2008, Sverige 

Studiens syfte Beskriva upplevelsen av att vara pappa till ett 

för tidigt fött barn. 

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, narrativa intervjuer med pappan 

efter att barnet inte längre behövde vård på 

neonatalavdelningen. Snitttid på intervjuerna 

var 50min. 

Deltagare/(Bortfall) 8 pappor deltog i studien (-0) 

Huvudresultat Papporna upplevde att de fått tid på sig att 

lära känna sitt barn när de vårdades på 

neonatalavdelningen. När de jämförde sig 

med pappor till fullgångna barn upplevde de 

att de var mer kunniga samt att de kände sitt 

barn bättre. De tyckte även att de hade 

starkare band till sitt barn samt att de i större 

utsträckning uppmärksammade framsteg hos 

sitt barn än pappor till fullgångna barn. 

Papporna var väldigt beskyddande och rädda 

om sitt barn – behandlade dem som kristall. 

De ändrades som personer efter att de fått ett 

för tidigt fött barn, de fick andra värderingar. 

Starkare band till sin partner. Efter en tid 

kände de sig starkare och mer självsäkra i 

rollen som pappa. Att kunna kontakta 

neonatalavdelningen efter hemgång var en 

stor trygghet. De kände att de haft tur trots 

allt. 

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Hög 
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Författare, årtal, land Lindberg B & Öhrling K, 2008, Sverige 

Studiens syfte Beskriva mammans upplevelser av att 

få ett för tidigt fött barn med fokus på 

förlossningen och tiden direkt efter 

födseln. 

Design/intervention/Instrument Deskriptiv, kvalitativ metod. 

Narrativa intervjuer. 

Deltagare/(Bortfall) 6 mammor (-0) 

Huvudresultat Mammorna upplevde att de inte hann 

förbereda sig inför barnets födsel och 

vad det innebar att vara mamma. 

Känslan av oro för det lilla barnet var 

dominerande. Känslan av att vara 

mamma var inte vad de förväntat sig 

och de kände sig besvikna och ledsna 

för att de inte hunnit förbereda sig fullt 

ut. Att barnet inte var fullt utvecklat och 

att det kunde vara sjukt var faktorer 

som gjorde mammorna stressade. Att 

vara nära barnet var viktigt och det 

upplevdes stressande att separeras från 

barnet. Mammorna tyckte att det var av 

stor vikt att få möjlighet att ta hand om 

sitt barn med stöd från personalen. 

Mammorna beskrev att stöd kan 

komma från både barnets pappa och 

andra mammor, det var viktigt att ha 

någon att prata med. 

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Hög 
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Författare, årtal, land Lundqvist et al, 2007, Sverige 

Studiens syfte Belysa pappors upplevelser av att ta 

hand om sitt för tidigt födda barn. 

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, hermeneutisk-

fenomenologisk design. 

Longitudinell, öppna intervjuer, 45-90 

min. 

Deltagare/(Bortfall) 14 pappor (- 1) 

Huvudresultat Att ta hand om sitt förtidigt födda barn 

upplevde papporna som att först vara 

distanserad för att successivt komma 

närmre sitt barn. De levde bortom 

verkligheten, kände sig fysiskt 

närvarande men känslomässigt 

frånvarande på avdelningen, som att de 

var instängd i en bubbla. Successivt 

återvände de till verkligheten och blev 

stärkta i rollen som pappa. Papporna 

visste inte hur de skulle umgås med 

barnet men de upplevde att personalen 

bjöd in dem till att ta hand om sitt barn. 

Papporna upplevde det som 

skrämmande att barnet låg i en kuvös 

och var uppkopplade/beroende av 

teknisk utrustning. Samtidigt som de 

visste att barnet behövde detta kände 

papporna att de inte kunde skydda 

barnet som de normalt skulle gjort, de 

kunde inte fullfölja föräldrarollen. 

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Medel 
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Författare, årtal, land Lundqvist et al, 2003, Sverige. 

Studiens syfte Att beskriva svenska mäns upplevelser av att 

bli pappa till ett för tidigt fött barn.  

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, semistruktureradeintervjuer, 45-

90min. 

Deltagare/(Bortfall) 8 pappor deltog i studien (-0) 

Huvudresultat Papporna var oroliga över mamman, de 

spenderade mycket energi på att hjälpa 

mamman handskas med den nya situationen. 

Andra prioriteringen var barnet. De var 

chockade över att allt gått så snabbt. De som 

inte varit med på förlossningen kände sig 

frånkopplade. De var oroliga för om barnet 

skulle överleva samt hur framtiden skulle 

komma att se ut. Kände sig osäkra när de var 

på sjukhuset då någon annan hade ansvaret. 

Stressande känslor uppkom av att vardagen 

blev förändrad. Avståndet från hemmet till 

sjukhuset var en stressfaktor för dem som 

bodde långt bort. Hjälplösa när någon annan 

tog beslut som berörde familjen. Kände sig 

otillräckliga när de var hemma, ville vara hos 

familjen på sjukhuset. Separation från 

familjen gav en känsla av utanförskap, kunde 

inte skydda sin familj. Information gjorde 

dem säkra. Stöd från bl.a. vänner och släkt 

var viktigt. Alla papporna fortsatte att arbeta 

under tiden som barnet låg på sjukhuset. Var 

stressande att både jobba och att hinna med 

besök på sjukhuset.  

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Medel 
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Författare, årtal, land Nicolaou et al, 2009, Storbritannien. 

Studiens syfte Att utforska tankar och upplevelser hos 

mamman beträffande de tidiga 

interaktionerna med deras för tidig födda 

barn. Samt att undersöka det upplevda stödet 

och informationsbehovet hos mammorna. 

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, semistrukturerade intervjuer via 

telefon, 25-30min. 

Deltagare/(Bortfall) 20 mammor (-0) 

Huvudresultat Barnets hälsotillstånd var ett hinder för nära 

kontakt. Kände sig utelämnade när de inte 

kunde vara aktivt involverad i barnets vård. 

18/20 kände både lycka och rädsla vid 

hemgång. Vissa upplevde hemgången som 

påskyndad och hade negativa känslor om 

den. 14/20 ansåg att de fått för lite 

information inför hemgången. 14/20 kände 

osäkerhet, ångest och självtvivel i 

interaktionen med sitt barn. De visste inte hur 

de skulle umgås. 16/20 barn sov mycket 

vilket gjorde att mammorna inte kunde 

umgås så mycket med dem i början. 12/20 

barn ”svarade inte”, det blev en 

envägskommunikation mellan mamman och 

barnet. Mammorna hade velat ha mer stöd 

strax efter att de kommit hem med barnet. De 

upplevde att vårdpersonal som gjorde 

hembesök inte visste mer än dem själv. Detta 

gjorde att de kände sig isolerade och 

oinformerade.  

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Hög 
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Författare, årtal, land Schenk et al, 2010, USA 

Studiens syfte Beskriva mammors upplevelser av att 

få ett barn med mycket låg födelsevikt 

som kräver vård på en 

neonatalavdelning. 

Design/intervention/Instrument Kvaitativ, hermeneutisk-

fenomenologisk design med 

semistrukturerade intervjuer vid två 

tillfällen. 

Deltagare/(Bortfall)  9 mammor (-0) 

Huvudresultat Mammorna upplevde att de innan 

barnets födsel hade tagit för givet att 

graviditeten skulle fortlöpa väl samt 

känslan av hur det var att vara mamma. 

I samband med den för tidiga födseln 

ändrades detta radikalt. Mammorna 

hade hela tiden känslor av oro och 

rädsla och att alltid tänka det värsta. Det 

var viktigt att få bli identifierad som 

mamma och även få ta på och hålla i 

sitt barn så mycket som möjligt. För 

många var bönen en stor hjälp att ta sig 

igenom den mycket svåra situationen. 

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Hög 
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Författare, årtal, land Thomas et al, 2009, Kanada 

Studiens syfte Syftet var att förstå vilka faktorer som 

påverkade förstagångspappors förmåga att ta 

hand om sitt för tidigt födda barn  

Design/intervention/Instrument Kvalitativ innehållsanalys, semistrukturerade 

intervjuer som varande i cirka en timme. 

Deltagare/(Bortfall) 5 förstagångspappor (-0) 

Huvudresultat Under den första veckan efter barnets födelse 

upplevde papporna känslor av rädsla, 

förvirring och oro. Upplevelser av att få ett 

för tidigt fött barn beskrevs som varierande 

då det var både traumatiskt och 

överväldigande men samtidigt magiskt. Att 

vara positiv, att inte ge upp och finna en 

mening i det som skett var viktigt för att 

upprätthålla och kunna ta sig igenom 

situationen och för att öka sin ”self-efficacy”. 

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Hög 
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Författare, årtal, land Watson, 2011, Storbritannien 

Studiens syfte Utforska föräldrars tidiga upplevelser av att 

få ett för tidigt fött barn. 

Design/intervention/Instrument Kvalitativ, hermeneutisk-fenomenologisk 

design. Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagare/(Bortfall) 20 föräldrar (-0)  

5 neonatalsjuksköterskor (-0)  

7 intensivvårdssjuksköterskor (-0) 

Huvudresultat Redan när föräldrarna fick veta att 

graviditeten skulle att avslutas tidigare 

genomgick de en första kris med existentiella 

känslor av oro och rädsla. Därefter följde fler 

kriser under de första dagarna då barnet var 

fött samt tiden efteråt. De kände en stor 

osäkerhet och maktlöshet över den tidiga 

övergången till att bli föräldrar. Upplevelsen 

av osäkerhet var ofta förekommande redan 

före födseln och fortsatte under tiden efter 

barnets födsel. Den största osäkerheten 

berodde på att barnets tillstånd kunde 

förändras snabbt. Föräldrarna kände sig som 

gäster då det förväntades bete sig på ett visst 

sätt. Därför kände de sig inte som föräldrar 

till sitt barn. 

Kommentarer gällande kvaliteten 

(hög/medel/låg) 

Hög 


