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Förord
Nyfikenheten för föräldrars erfarenheter av att ha ett prematurfött barn växte fram då båda 
arbetat som undersköterskor på en neonatalvårdsavdelning i Göteborg respektive Karlstad. Då 
ingen av oss varit i föräldrarnas skor är det svårt för oss att ha en god förståelse för de känslor 
dessa föräldrar känner. Vi upplevde det därför värdefullt att inhämta den kunskapen med hjälp 
av vårt examensarbete.

Vi vill tacka vår handledare Sandra Skogby för hennes goda vägledning och råd samt våra 
familjer och vänner för uppmuntran, återkoppling och stöd under arbetets gång.  
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Sammanfattning:
Bakgrund: En för tidig födsel efterföljs vanligtvis av en längre sjukhusvistelse på en 
neonatalavdelning, vilket kan upplevas som chockerande samt traumatiserande för 
föräldrarna. Inom neonatalvården är den familjecentrerade vården ett centralt 
tillvägagångssätt för omvårdnad där föräldrarnas delaktighet är grundläggande. För att skapa 
optimala förutsättningar för en god vård av barnet bör sjuksköterskan se hela familjen och 
skapa en icke-hierarkisk relation genom dialog, trygghet, kommunikation samt 
tillmötesgående av föräldrarnas oro. För att sjuksköterskan ska kunna förstå samt på bästa sätt 
stötta föräldrarna under vårdtiden behövs kunskap om hur föräldrarna till för tidigt födda barn 
upplever vårdtiden på en neonatalavdelning. Syfte: Att belysa föräldrars erfarenhet av att ha 
ett prematurfött barn som vårdas på en neonatalavdelning. Metod: Litteraturöversikt av 12 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ design identifierades via databaserna PubMed och 
CINAHL. Kvalitetsgranskning utfördes enligt SBU:s mall samt artikelanalys enligt Friberg. 
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: Skuld, oro och ovisshet i en oväntad och 
främmande situation; Att få vara delaktiga i barnets vård påverkar upplevelsen av vården 
positivt; Sjuksköterskans kompetenser och arbetssätt påverkar känslan av trygghet. Slutsats: 
Det kan konstateras att föräldrar har ett stort behov av stöd för att kunna bearbeta det trauma 
som uppstått efter den för tidiga födseln. Därtill upplever föräldrar att delaktigheten är en 
viktig aspekt för att uppleva en känsla av kontroll och lugn. Däribland är det viktigt för dem 
att få information och känna en tillhörighet. Till sist känner föräldrar sig trygga när de är 
omgivna av kompetent personal som ser och hör deras behov.
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Inledning

Att bli förälder är en stor livsomställning som många drömmer om. När ett barn föds för tidigt 

går föräldrarna miste om tid till mental samt fysisk förberedelse och drömbilden kan raseras. 

Den för tidiga födseln innebär ofta en längre tids vård på en neonatalavdelning och kan även 

leda till separation mellan mamma och barn om de behöver vård på varsitt håll. Den för tidiga 

födseln och dess efterförlopp kan upplevas traumatisk för föräldrar och kan påverka 

anknytningen mellan föräldrar och barn negativt.  

Varje år vårdas cirka 10 000 nyfödda barn på neonatalavdelningar i Sverige, en tredjedel av 

dessa vårdas på grund av för tidig födsel. Det är viktigt att sjuksköterskan kan tillgodose en 

trygg omvårdnad av hela familjen under vårdtiden genom att tillämpa en familjecentrerad 

omvårdnad. Detta examensarbete kommer att belysa föräldrars erfarenheter av att ha ett för 

tidigt fött barn som vårdas på en neonatalavdelning. Därmed skapas en förståelse för vad 

föräldrar genomgår och vad de anser vara avgörande för deras vårdupplevelse. 

Förhoppningsvis kan detta ge verktyg för att ytterligare utveckla den familjecentrerade 

neonatalvården. Då den grundutbildade sjuksköterskan verkar inom svensk neonatalvård och 

undervisningen inom ämnet är begränsad under grundutbildningen, anses detta vara värdefull 

kunskap att inhämta. 
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Bakgrund

För tidigt födda barn och neonatalsjukvård

Prematuritet och dess komplikationer 

Ett för tidigt fött, även kallat prematurt, barn definieras som ett barn fött innan vecka 37+0 

(1). För tidig födsel är den vanligaste orsaken till att barn under 5 år dör (2). Prematurfödda 

barn riskerar också att drabbas av komplikationer såsom asfyxi, andningsproblem, 

kardiovaskulära problem samt svårighet att reglera kroppstemperaturen (3). De får även en 

ökad risk för ögonproblematik såsom prematuritetsretinopati (ROP) (4) samt komplikationer 

kopplade till det centrala nervsystemet. Problem kopplade till nutrition och mag- och 

tarmkanalen är också vanligt samt ökad risk för hyperbilirubinemi (gulsot). På lång sikt kan 

det finnas en ökad risk för luftvägsinfektioner under de första levnadsåren, eventuellt ökad 

risk för kardiovaskulära och metabola sjukdomar samt lägre fertilitet i vuxen ålder (3).

Vården av för tidigt födda barn

Neonatalsjukvården är en relativt ny specialitet inom barnsjukvården i Sverige, vilken har 

utvecklats snabbt både gällande omvårdnad och medicinsk teknik (5). På en 

neonatalavdelning vårdas för tidigt födda samt sjuka nyfödda barn (6). Den svenska 

neonatalvården är idag uppdelad i neonatal intensivvårdsavdelning (NIVA) och neonatalvård. 

På vissa sjukhus i landet finns NIVA och neonatalavdelningen separerad, på andra sjukhus 

finns kombinerade avdelningar. Varje år vårdas cirka 10 000 barn inom neonatalvården i 

Sverige (7), vilket motsvarar omkring 10% av alla nyfödda (5). Majoriteten vårdas primärt på 

NIVA tills de blivit medicinskt stabila för att sedan flyttas till en neonatalavdelning (7). 

Vårdtiden varierar från några timmar till flera månader (7). De vanligaste vårdorsakerna är 

prematuritet, vilket motsvarar ca en tredjedel av patientgruppen (5), samt andningsproblem 

och infektion (7).
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I enlighet med riktlinjer från det Nordiska nätverket för barn och ungas rätt och behov inom 

hälso- och sjukvård (NOBAB) skall personal som vårdar barn ha kompetens och utbildning 

för att kunna möta barnets och familjens behov (8). Därav bör specialistutbildning inom 

hälso- och sjukvård för barn och unga vara ett krav för att kunna arbeta inom barnsjukvården 

som sjuksköterska. På grund av den rådande bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är 

detta svårt att efterleva idag (9). Därav är både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor 

verksamma inom barnsjukvård, neonatalvård och neonatal intensivvård.

Att bli förälder till ett för tidigt fött barn – en social transition

Drömmen om att bli förälder är en stor livsförändring, en transition, som de flesta människor 

ser fram emot och vill gå igenom. En transition innebär att individen går igenom en 

förändring och rör sig från ett stabilt tillstånd till ett nytt tillstånd (10). Det kan till exempel 

handla om en förändring i social status (10), i detta fall att bli förälder, vilket medför en ökad 

stress och psykisk påfrestning (11, 12). Föräldrar har förväntningar, förhoppningar och de 

upplever en positiv anspänning kring vad det innebär att få ett barn. Upplevelsen av en 

obeskrivlig kärlek till någon de aldrig träffat som är ojämförbar med andra känslor (13). 

Hur mamman upplever transitionen till föräldraskap är starkt kopplat till hur hennes omsorg 

för barnet formas. En positiv upplevelse medför gynnsamma beteenden i föräldraskapet 

såsom omsorgsfullhet, tröst och uppmuntran gentemot barnet. Detta resulterar i att barnet får 

en fördelaktig förmåga att reglera känslor under spädbarnstiden och småbarnsåren samt en 

god livstillfredsställelse (12). Hur väl pappan anpassar sig till transitionen kan i sin tur 

påverka mammans och barnets välmående. Om pappan är involverad i föräldraskapet kan 

moderns stress minska samt barnets utveckling främjas genom anknytningen (11). Båda 

föräldrarnas transition är därför viktig för hela familjens välbefinnande. 

Transitionen skapar även en sårbarhet då föräldrarnas sociala status förändras (10). Denna 

sårbarhet kan växa då föräldraskapet sker hastigare än förväntat (1). Under graviditeten blir 

modern alltmer biologiskt redo för moderskapet och föräldrarna ser fram emot att knyta an till 

barnet (13). Vid en för tidig födsel går modern miste om den sista tiden som gravid, hennes 

biologiska rytm rubbas och den psykologiska samt känslomässiga förberedelsetiden förkortas 
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(13). De förväntningar som skapats kring hur förlossningen kommer att ske eller hoppet om 

en tidig hemgång krossas. Drömmen om en lugn förlossning ersätts av en akut, dramatisk 

upplevelse och ett litet prematurfött barn som kan behöva vårdas på sjukhus i månader. 

Komplikationer kan tillkomma för modern under förlossningen vilket leder till separation 

mellan förälder och barn (14). Dessa händelser kan upplevas som traumatiska för föräldrarna 

(13).

Relationen mellan föräldrar och barn

Relationen mellan föräldrar och barn kan delas upp i två delar: barnets anknytning till 

föräldern och förälderns bindning till barnet (15). Anknytningen beskriver den tidiga relation 

som skapas mellan det nyfödda barnet och föräldrarna där barnet knyter an till sin förälder 

(16). Anknytningen formas av barnets behov av omvårdnad och föräldrarnas vilja att 

tillgodose behoven (15). Detta skapar grunden för barnets senare relationer. Lyhörda och 

omsorgsfulla föräldrar formar en god anknytning, stabil relation och ett tryggt barn som söker 

tröst hos sin förälder (16). Detta främjar i sin tur barnets sociala, emotionella samt kognitiva 

förmågor och kan ge ett långvarigt skydd mot stress och smärta (17). När föräldrarna är 

delaktiga i sitt spädbarns vård skapas en trygg anknytning som är betydelsefull för barnets 

utveckling och välmående (5) samt kan minska föräldrarnas stress (18). 

Föräldrarnas bindning, det känslomässiga band som skapas, till sitt barn utvecklas med tiden 

och kan påverkas av föräldrarnas upplevelser under graviditeten, förlossningen samt den 

första tiden därefter (15). Bindningen underlättas av att barnet kan uttrycka sina behov som 

föräldern i sin tur kan svara på (19). Ett prematurfött barn är mindre vaket och svarsbenäget 

vilket gör att de inte ger lika tydliga signaler jämfört med ett fullgånget barn vilket i sin tur 

försvårar bindningsprocessen (20). Bindningen kan försvåras ytterligare av att barnet är 

omringat av medicinsk utrustning då den kan hindra föräldrarna att närma sig barnet (20).

Sjuksköterskan kan med sin expertis och stöttning främja både anknytning mellan barn och 

föräldrar samt bindning mellan förälder och barn genom att undvika separation. Då mamman 

inte alltid kan vara med barnet i det akuta skedet efter förlossningen bör sjuksköterskan se till 

att pappan är med för att möjliggöra tidig kontakt mellan pappa och barn (21). Sjuksköterskan 
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bör arbeta för att främja anknytning och bindning genom att vara uppmärksam på föräldrarnas 

fysiska och psykiska behov, ge positiv respons på föräldrarnas goda omvårdnad, informera 

om normala beteenden hos det prematurfödda barnet, uppmuntra och stötta amning eller 

fortsatt stöd om föräldern inte vill amma (18). Det är även viktigt att uppmuntra föräldrarna 

att ligga hud-mot-hud med barnet så mycket som möjligt i stället för konstant kuvösvård. 

Genom hud-mot-hudvård får barnet den värmen det behöver och föräldrarollen samt 

tryggheten hos barnet stärks (15).

Familjecentrerad omvårdnad inom neonatalvården

Historisk tillbakablick i Sverige

Under 1970-talet fick föräldrar enbart träffa sina barn på sjukhus under besökstider eller se 

dem genom en glasruta (7). När den svenska föräldraförsäkringen introducerades 1974 (22) 

fick föräldrarna ekonomisk ersättning vid vård av sitt barn (23), vilket underlättade för dem 

att kunna vistas med sitt barn på sjukhuset. Först på 1980- och 1990-talet blev föräldrar mer 

delaktiga i sitt barns omvårdnad och fick bo på sjukhuset tillsammans med sitt barn. På 2000-

talet förändrades neonatalvården radikalt i samband med att familjecentrerad omvårdnad 

introducerades (7), för att möjliggöra för de viktigaste personerna i barnets liv, föräldrarna, att 

vara mer delaktiga i omvårdnaden (13).

Familjecentrerad omvårdnad

Inom svensk neonatalvård ses familjecentrerad omvårdnad som den naturliga vägen (24). 

Familjecentrerad omvårdnad ses som ett komplement till personcentrerad omvårdnad där 

barnet och dess familj står i centrum (25). Det är ett tillvägagångssätt för att få föräldrar och 

närstående delaktiga i barnets vård (26), vilket är fördelaktigt då detta gynnar barnets fysiska 

och emotionella välbefinnande (27). Detta står i linje med 5 kap 6 § Hälso- och sjukvårdslag 

(2017:30) samt artikel 3 Konventionen om barnets rättigheter (2018) som uppger att barnets 

bästa alltid ska beaktas (28, 29).
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Vid familjecentrerad vård ligger sjuksköterskans fokus inte enbart på det sjuka barnet utan 

också på familjen samt partnerskapet och samarbetet med föräldrarna (27). En icke-hierarkisk 

relation mellan familj och sjuksköterska byggs upp genom konstant dialog mellan familjen 

och sjuksköterskan (25). Arbetssättet stöds både av artikel 7 Konventionen om barnets 

rättigheter (2018) som handlar om att barn har rätt till att vårdas av sina föräldrar (29) samt 6 

kap 3 § Föräldrabalken (1949:381) som reglerar att föräldrarna har vårdnaden av barnet när 

det fötts (30). 

Sjuksköterskan har sex kärnkompetenser som speglar all typ av vård: personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård samt informatik (31). 

Inom familjecentrerad neonatalvård är personcentrerad vård samt samverkan i team mest 

framträdande. Personcentrerad vård är centralt eftersom fokuset ska ligga på patienten och 

inte prematuriteten samt att en god relation mellan patient, närstående (föräldrar) och 

sjuksköterskan ska byggas. Gällande samverkan i team är detta en naturlig del inom 

familjecentrerad neonatalvård, då föräldrarnas delaktighet ses som en given del av 

omvårdnaden (24). Att göra föräldrarna delaktiga i omvårdnad ligger i linje med artikel 18 

Konventionen om barnets rättigheter (2018) som beskriver föräldrars ansvar för sitt barns 

utveckling och uppfostran (29). Även artikel 9 Konventionen om barnets rättigheter (2018) 

framför att föräldrar och barn inte ska separeras om det inte är för barnets bästa (29).

Viktiga aspekter som kan bidra till god familjecentrerad omvårdnad är trygghet och 

kommunikation. Föräldrarnas trygghet till vården kan främjas när den utförs på ett kompetent 

sätt. För att underlätta sjuksköterskans möjlighet till att förse föräldrarna med trygghet och för 

att främja delaktighet kan det vara av värde att skapa en förståelse för föräldrarnas känslor och 

behov (32). Att ta del av erfarenheter från föräldrar vars barn vårdats på en neonatalavdelning 

kan möjliggöra en ökad förståelse (33). God kommunikation mellan sjuksköterska och 

förälder är väsentlig (26). Föräldrarna bör enligt 3 kap 6 § Patientlag (2014:821) få relevant 

information anpassad utifrån deras specifika situation och individuella förutsättningar (34). I 

artikel 24 Konventionen om barnets rättigheter (2018) understryks även föräldrars rätt till 

information och undervisning om bland annat barnhälsovård, hygien och föräldrarådgivning 

(29). 
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Föräldrars delaktighet i barnets vård

Inom familjecentrerad neonatalvård är delaktighet ett centralt och viktigt begrepp (14). 

Delaktighet definieras som att ta del av en livssituation, det vill säga förmåga och kapacitet att 

vara engagerad (23). Delaktighet är en existentiell process som styrs av tankar, vilja och 

beslut (23). 

Att vara delaktig innebär mer än att bara vara deltagande. Utgångspunkten för delaktighet är 

att föräldrarna vill vara delaktiga i barnets vård och vara med på avdelningen (24). Att få 

närvara i sitt barns vård, samt i beslut gällande barnet och den behandling som ska ges, är av 

vikt då föräldrarna kan känna ett behov av kontroll över barnets tillstånd och behandling. 

Föräldrarna bör ingå i teamet tillsammans med vårdpersonal och vara delaktiga i vården av 

sitt barn. Stöd från närstående och från sjuksköterskan är också av stor vikt för att orka med 

sitt barns vårdtid (26). Det är först när föräldrarna fått stöd som de lättare kan stötta sitt barn 

(23). 

För att främja delaktighet behöver en god relation mellan sjuksköterska, patient samt 

närstående finnas, avståndet mellan parternas kunskap minskas och personalen frånsäga sig en 

del av sin makt (35). Inom neonatalvården speglar det sig genom att föräldrarna får medverka 

i barnets vård i den tidigaste fasen och får känna sig behövda (14). Mer specifikt innebär det 

att föräldrarna är aktivt deltagande i omvårdnaden av barnet såsom daglig vård, matning och 

vårdprocedurer (36) samt är delaktiga i vårdbeslut (37). Sjuksköterskans förmåga att möta 

föräldrarnas känslor och ge information är också väsentlig för delaktighet (23). 

Sjuksköterskan bör ha ett gott bemötande, ge bekräftelse samt bjuda in till kommunikation 

(14). Då sjuksköterskan ska ge föräldrarna information kan sjuksköterskan behöva tänka på 

att ge informationen inom rätt kontext. Det kan därför vara av vikt att inte bara framföra 

informationen till föräldrarna, men också förklara syftet med informationen för att underlätta 

ett gemensamt beslutsfattande (33, 37).

Sjuksköterskan bör vara medveten om att det kan vara svårt att tillmötesgå föräldrarnas oro 

och att en pålitlig kommunikation mellan sjuksköterska och förälder är värdefull (14). 

Bristande information och kommunikation mellan sjuksköterska och förälder kan skapa en 

osäkerhet hos föräldrarna (23). När föräldrarna är välinformerade och delaktiga skapas en 

säkrare neonatalvård (5). Genom att informera föräldrar om neonatalavdelningen, deras 
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prematurfödda barns tillstånd och procedurer som ska utföras underlättar det för föräldrarna 

att bli aktivt delaktiga i barnets vård (33, 38). Genom föräldrarnas delaktighet och samarbete 

med sjuksköterska ges optimala förutsättningarna för en god vård av barnet (23).

Problemformulering och syfte 

När ett barn föds för tidigt blir starten på föräldraskapet inte som man tänkt sig. Barnet 

behöver vårdas på neonatalavdelning och framtiden bli oviss. Det uppstår en kris som kan 

upplevas traumatisk av föräldrarna. Sjuksköterskans bemötande och omvårdnad av familjen 

samt föräldrarnas delaktighet i barnets vård kan vara avgörande för hur föräldrarna 

identifierar sig med det nya föräldraskapet (39). För att sjuksköterskan ska kunna förstå och 

på bästa sätt stötta föräldrarna under vårtiden behövs kunskap om hur föräldrar till för tidigt 

födda barn kan uppleva vårdtiden på en neonatalavdelning. 

Syfte

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa föräldrars erfarenhet av att ha ett prematurfött 

barn som vårdas på en neonatalavdelning.
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Metod

Detta examensarbete är en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 

Kvalitativa studier är den metod som är mest lämpad för att öka förståelsen av ett fenomen 

(40) och de personliga erfarenheterna av det (41). En litteraturöversikt är en sammanställning 

av tidigare forskning och ny evidens framställs, vilket bidrar till den evidensbaserade 

omvårdnaden då det skapar ett stöd för hur det praktiska vårdarbetet kan utformas. En 

litteraturöversikt är passande för att få en överblick av forskningsläget (42). Denna 

litteraturöversikt utfördes enligt Fribergs beskrivning gällande litteratursökning, 

kvalitetsgranskning och analys (40).

Litteratursökning

Examensarbetet inleddes med att fastställa ett syfte. Därefter gjordes en inledande 

litteratursökning på CINAHL och PubMed. Dessa databaser ansågs lämpliga då CINAHL 

innehåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar och PubMed har artiklar inom medicin och 

omvårdnad (43). Därefter kunde en problemformulering utformas (42) med hjälp av SPICE-

modellen (Setting, Perspective, Intervention/Interest, Comparison, Evaluation). Setting 

definierades som neonatalavdelning, perspective som föräldrar till prematurfött barn, 

intervention/interest som omvårdnad och evaluation som upplevelser och erfarenheter. 

Comparison var inte tillämpbart (se Tabell 1). Denna modell användes för att skapa en 

specificerad och optimal sökning utifrån inklusions- och exklusionskriterier (44).

Val av söktermer 

Den formulerade SPICE-modellen användes för att utveckla relevanta söktermer via Svensk 

MeSH samt CINAHL Headings till samtliga delar av SPICE. Se Tabell 1 för de identifierade 

synonymerna från CINAHL Headings respektive Svensk MeSH. Trunkeringarna (*) i slutet 

på vissa ord tillades för att få med ordens alla böjningsformer vid databassökningen (43). 
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Söktermer
Setting Perspective Intervention 

Interest
Evaluation

Neonatalavdelning Föräldrar till 
prematurfött barn

Omvårdnad Upplevelser
Erfarenheter

CINAHL 
Headings

Neonatal nursing 
Neonatal intensive 

care units
NICU

Guardian*
Parent*
Mother*
Father*

Premature infant* 
Preterm infant*

Neonatal 
intensive care 

nursing
Nursing care 

Family nursing 
Nursing

Parent care Infant 
care

Family centered 
care

Perception* 
Experience*

View*
Attitude*

Maternal attitude*
Paternal attitude*

Svensk 
MeSH

Neonatal nursing 
Neonatal intensive 

care units
NICU

Parent*
Guardian* Mother*

Father*
Extremely 

premature infant*
Preterm infant* 

Premature infant* 
Neonatal 

prematurity

Nursing care 
Nursing

Perception* 
Experience*

Tabell 1: Identifierade synonymer utifrån SPICE från CINAHL Headings samt Svensk MeSH.

Sökningen bildades utifrån SPICE genom att skapa sökblock, med “OR” mellan varje 

synonym inom en parentes. Setting, interest/intervention och evaluation bildade ett sökblock 

vardera, medan perspective delades upp i två sökblock, ett för föräldrarna samt ett för barnet, 

för att det skulle ingå både föräldrar och prematurfödda barn i artiklarna och inte enbart ett av 

dem. Samtliga sökblock utformade sedan en söksträng med “AND” mellan varje sökblock. 

De termer som hittades på Svensk MeSH användes för att söka i databasen PubMed medan 

synonymerna som hittades på CINAHL Headings användes för sökningen på CINAHL (45). 

Därefter undersöktes om antalet sökträffar blev fler genom en kombination av termerna från 

CINAHL Headings och Svensk MeSH. Kombinationen av termerna valdes som slutgiltig 

söksträng då detta resulterade i flest antal sökträffar. Under skapandet av sökblocken tillkom 

nurse-parent, premature, preterm utifrån rekommendationer från CINAHL. Söktermen 

qualitative tillades i söksträngen på Pubmed för att avgränsa till kvalitativa studier och 

begränsa antalet träffar. Se Bilaga 1 för artikelsökningen i CINAHL respektive Pubmed. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier skapades för att precisera och rama in de artiklar som 

skulle ingå i respektive utgå ur examensarbetet (46). Examensarbetets syfte är att belysa 

föräldrars erfarenheter av att ha ett prematurfött barn som vårdas på en neonatalavdelning. 

Med anledning av detta skapades inklusionskriteriet att artiklarna ska beröra föräldrarnas 

erfarenheter av inneliggande neonatalvård. En tidsbegränsning skapades från 2010 och 

framåt, vilket möjliggjorde en överblick över det aktuella kunskapsläget. För att ha möjlighet 

att förstå artiklarnas innehåll erfordrades det att artiklarna förekom på engelska eller svenska. 

Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara peer reviewed eftersom det ökar 

deras trovärdighet (47). Det sista inklusionskriteriet var kvalitativa studier som enligt Friberg 

anses vara mest lämpliga för ett syfte som utforskar personers erfarenheter av ett fenomen 

(40). 

De exklusionskriterier som skapades var att artiklarna inte skulle fokusera på begränsande 

aspekter såsom amning eller hud-mot-hud då syftet var att få en bild av hela 

vårdsammanhanget och inte specifika insatser. Eftersom patienter på en neonatalavdelning 

kan utgöras av både för tidigt födda barn samt sjuka nyfödda utformades exklusionskriteriet 

att föräldrar som inte har prematurfödda barn skulle utgå. Även hemsjukvård exkluderades då 

syftet var att fokusera på inneliggande vård. Det sista exklusionskriteriet som formades var att 

vården inte skulle ske under Covid-19-pandemin, eftersom pandemin orsakat en annan typ av 

isolering under vårdtiden. 

Val av litteratur

Sökningen i CINAHL gav 102 träffar, vars abstracts lästes gemensamt igenom och fem av 

dessa bedömdes relevanta utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som skapats. 

Sökningen i PubMed presenterade 254 resultat där samtliga abstracts gemensamt lästes 

igenom och 17 artiklar valdes ut baserat på inklusions- och exklusionskriterierna. De 22 valda 

artiklarna studerades i helhet och 12 av dessa ansågs besvara syftet; två artiklar från CINAHL 

samt tio artiklar från Pubmed, se Bilaga 1.
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Sekundärsökning

Utifrån de artiklar som valdes gjorde en sekundärsökning på artikelförfattare och citeringar. 

En sekundärsökning kan göras genom sökning på författarna av de valda artiklarna för att 

undersöka om de publicerat andra artiklar inom samma område. Det kan också göras genom 

att undersöka citeringar, det vill säga om andra artiklar refererat till en specifik artikel, på så 

sätt identifiera ytterligare relevant material. Dessutom är antalet citeringar en indikator på 

artikelns angelägenhet (43). Med hjälp av databasen Scopus underlättades arbetet då där finns 

enkla funktioner för att identifiera de artiklar som citerats. Utifrån sekundärsökningen av 

författare identifierades inga fler relevanta artiklar. Sekundärsökningen på citeringar 

resulterade dock i identifieringen av ytterligare en artikel som uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna, se Bilaga 2. 

Granskning 

Kvalitetsgranskningen av de 13 identifierade artiklarna utfördes med stöd av SBU:s (Statens 

Beredning för medicinsk och social Utvärdering) granskningsmall bilaga 5 (48) samt SBU:s 

metodbok kap 8 (49). Under granskningen undersöktes artiklarnas pålitlighet, trovärdighet, 

bekräftelsebarhet samt överförbarhet. Pålitligheten bedömdes genom urvalets relevans, 

trovärdighet via datainsamlingens beskrivning, bekräftelsebarhet utifrån artiklarnas egen 

analys av datainsamlingen samt överförbarhet gällande om artiklarnas resultat var överförbart 

till andra kontexter (50). Utifrån denna kvalitetsgranskning hade 12 av artiklarna medelhög 

till hög kvalitet samt en hade låg kvalitet. Detta på grund av att det fanns otydligheter i deras 

metod och resultat, om datamättnad uppstod, forskarens relation till urvalet samt dess 

förförståelse i relation till datainsamling och analys (48, 49). Därigenom exkluderades denna 

artikel (42).

Etik 

Vid granskningen av studierna noterades huruvida personerna som deltog i intervjuerna hade 

fått adekvat information och givit samtycke till deltagande samt om en etisk kommitté 
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granskat och godkänt studien (51). Vidare undersöktes om ett etiskt resonemang hade förts i 

artiklarna utöver ett etiskt godkännande och informerat samtycke under kvalitetsgranskningen 

av artiklarna enligt SBU:s granskningsmall bilaga 5 (48). 

Analys

Analysen av artiklarnas data utfördes enligt Fribergs modell (40) och kategorierna 

framställdes induktivt, vilket innebär att kategorier skapades utifrån resultatet (52). Denna 

analysmodell ansågs lämplig då den sammanställde evidensen från valda artiklar med en 

minimal omtolkning då analysen sker nära datan (40). Vid första steget i analysen lästes 

samtliga artiklar lästes igenom gemensamt ett flertal gånger för att skapa bekantskap med 

studiernas resultat. Det andra steget var identifiering av nyckelfynd och relevant information 

från varje artikels resultat som bedömdes besvara examensarbetets syfte. Nyckelfynden och 

informationen antecknades på pappersark i tredje steget för att skapa en schematisk överblick 

där ett pappersark representerade en artikel. Denna schematiska överblick underlättade sedan 

det fjärde steget där resultatens likheter och skillnader identifierades. Detta bearbetades för att 

slutligen sammanställa gemensamma nämnare från respektive artikel. Artiklarnas likheter 

fördes slutligen samman i femte steget och utformade respektive kategorier och 

underkategorier. Efter att dessa utformades, diskuterades resultatet med en utomstående 

(handledaren) för att säkerställa att kategorierna stämde överens med sitt innehåll (40).
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Resultat 

Av de 12 artiklar som analyserades var elva av dem kvalitativa intervjustudier (53-63), den 

tolfte var mixed method; en kombination av kvalitativ intervjustudie med kvantitativa inslag 

(64). Genomförda analyser var tematisk analys (54-56, 59, 62), tematisk innehållsanalys (60, 

61, 64), innehållsanalys (63), fenomenologisk analys (57), analys enligt Heideggarian (53) 

respektive analys enligt Colaizzi och Hycner (58). Studierna har publicerats i Australien (56), 

Brasilien (53), Botswana (58), England (55, 60), Iran (54, 57), Italien (61, 64), Singapore 

(62), Sverige (63) samt Uganda (59). Samtliga studiers syfte var att belysa erfarenheterna av 

att ha ett prematurfött barn som vårdas på NICU (Neonatal Intensive Care Unit), med 

undantag från Heinemann et.al (63) vars syfte var att beskriva föräldrars erfarenheter av 

faktorer som påverkar deras vistelse med deras extremt prematura spädbarn i en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Fem av studierna utforskar och beskriver mödrars erfarenheter (53, 

56, 58-60), tre av studierna belyser fäders erfarenheter (54, 57, 64), en jämför erfarenheterna 

hos mammor och pappor (61) samt tre belyser båda föräldrars erfarenheter (55, 62, 63).

Utifrån de valda artiklarna identifierades tre olika huvudkategorier med respektive 

underkategorier. Huvudkategorierna är följande: skuldkänslor, oro och ovisshet i en oväntad 

och främmande situation, att få vara delaktiga i barnets vård påverkar upplevelsen av vården 

positivt samt sjuksköterskans kompetenser och arbetssätt påverkar känslan av trygghet. Se 

Tabell 2 för underkategorierna.

Kategorier
Huvudkategorier Underkategorier

Skuldkänslor, oro och ovisshet i en oväntad och 
främmande situation

Att se sitt barn för första gången orsakade oro 
och lättnad

Sorg, skuld och besvikelse över att det inte blev 
som man föreställt sig

Påfrestande ovisshet om framtiden

Påfrestande och ansträngande miljö bidrar till 
oro
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Att få vara delaktiga i barnets vård påverkar 
upplevelsen av vården positivt

Vilja att delta i sitt barns vård

Få lov att mogna i sin roll som förälder

Adekvat information minskar oro och främjar 
delaktighet

Sjuksköterskans kompetenser och arbetssätt 
påverkar känslan av trygghet

Sjuksköterskans förmåga att kommunicera 
påverkar känslan av trygghet

Professionellt och emotionellt stöd från 
sjuksköterskan skapar känslan av trygghet

Sjuksköterskans förmåga att skapa trygghet 
genom bemötande, bekräftande och omvårdnad

Tabell 2: De tre huvudkategorierna med underkategorier som identifierats under artikelanalysen.

Skuldkänslor, oro och ovisshet i en oväntad och främmande situation

Att se sitt barn för första gången orsakade oro och lättnad

När föräldrarna såg sitt barn för första gången skapades en berg- och dalbana av känslor (61). 

Det uppstod en stor oro, ångest och sorg, dels för att förlossningen inte blivit som de tänkt sig, 

dels på grund av barnets utseende efter förlossningen (62). När mammorna fick se sitt lilla 

sköra barn omringad av teknik och övervakning (53) samt uppkopplat till en mängd slangar 

och sladdar fick de ett intryck av att barnet var mycket sjukt (54). Pappor kunde känna en stor 

rädsla och ilska samt reagerade specifikt på kuvösen som skapade en stor ångest (64). Trots 

den stora ångesten försökte en del pappor fokusera på positiva saker och kände en lycka och 

lättnad över att barnet levde (64) samt en glädje över att ha skapat liv (61).

Sorg, skuld och besvikelse över att det inte blev som de föreställt sig

Föräldrarna upplevde en stor sorg, skuld och besvikelse över att föräldraskapet inte börjat som 

de tänkt sig och en chock över den plötsliga födseln som följdes av en lång sjukhusvistelse 

(57, 60, 62). Mammorna kände också en förtvivlan över att de inte fick hålla i sitt barn vilket 

skapade en stor frustration och längtan efter närhet till barnet (53). De upplevde en hjälplöshet 

och osäkerhet över att vårda barnet (53, 62) samt kände sig inkapabla (53). Detta skapade en 
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sorg och stress över förlorade mamma-stunder med barnet (56) samt en besvikelse över att 

inte få anta mammarollen (60). Föräldrarna tenderade till att vilja lägga skulden för den för 

tidiga födseln på något (57). Mammor skuldbelade sig själva (62) och kände sig misslyckade 

för att de inte lyckades hålla kvar barnet i magen (56). Pappor beskyllde sig själva på grund 

av att de inte tagit tillräckligt väl hand om sin partner under graviditeten (57). Då vissa 

mammor aldrig sett ett prematurfött barn tidigare blev det överväldigande att se sitt barn. 

Detta kunde leda till att de tog avstånd från sitt barn vilket orsakade skuldkänslor hos 

mammorna (53). Känslan av sorg avtog sakta för vissa föräldrar och ersattes av fokus på 

barnet och det som var nödvändigt för omvårdnaden av barnet (63).

Påfrestande ovisshet om framtiden

Det förekom en genomgående känsla av ovisshet hos föräldrarna i flera av artiklarna (53, 56-

59, 62-64). Denna ovisshet skapade mycket lidande (59) i form av ångest (56, 58), rädsla (57, 

58, 62, 63) samt oro och stress (56-58, 60, 62, 64). Dessa känslor var kopplade till barnets 

tillstånd och dess oförutsägbarhet (56-58, 62), komplikationer (58, 64) och att möta en 

situation som är okänd (53, 56). Föräldrar var rädda och oroliga över om barnet skulle 

överleva (56, 58, 59, 63). Pappor var rädda över hur barnets framtid kommer se ut samt kände 

en hopplöshet över barnets överlevnad (57). Det var tufft för föräldrarna att inte veta hur 

tillståndet hos barnet kommer utvecklas (56, 62).

Påfrestande och ansträngande miljö bidrar till oro

Mammor upplevde det ångestfyllt att vara i miljön som barnet vårdades i (53, 58) då det 

kändes främmande (58, 63) att vara omringad av teknologisk utrustning, personal, 

specialiserad vård och komplicerat språk (53). Mammor upplevde det påfrestande att 

apparaturen hindrade kontakten mellan dem och barnet (58). Även larmen från apparaturen 

kunde vara påfrestande till en början, men föräldrarna blev vana efter ett tag (63). Dock 

uttryckte föräldrarna en irritation över att vissa sjuksköterskor kunde vara högljudda inne i 

intensivvårdssalen när de samtalade sinsemellan (63). 
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Föräldrar tyckte det var obehagligt att se sitt barn uppkopplat med sladdar och slangar (53, 56, 

63, 64). Mammor uttryckte denna syn som traumatisk (53, 56) och tycke det såg ut att skada 

barnet (53). Det hände även mycket i omgivningen som förstärkte mammornas ångest och 

trauma (56, 58, 59). Det upplevdes obehagligt och traumatiskt att se andras barn vara 

uppkopplade (56, 58), se akuta händelser ske (56) och vetskapen om att andra barn dör då det 

väckte mammors oro för sitt eget barn (59). 

Att få vara delaktiga i barnets vård påverkar upplevelsen av vården positivt

Vilja att delta i sitt barns vård

Föräldrarna ville ha möjlighet och hjälp genom instruktioner att delta i barnets vård så mycket 

som möjligt, exempelvis få vara med och byta blöja, bada, tvätta, mata (55, 64) samt vara 

hud-mot-hud (63). Detta minskade känslan av hjälplöshet (55, 63), ökade känslan av kontroll 

över situationen (63) och det uppstod negativa känslor hos den minoritet som gick miste om 

dessa tillfällen (55). Pappor beskrev att de upplevde blandade känslor såsom lycka, lugn och 

tillfredsställelse men också rädsla för att skada när de fick sköta sitt barn (64). Denna rädsla 

kunde även mammor uppleva (58).

Mammor upplevde det påfrestande att separeras från sitt barn i samband med kejsarsnitt och 

inte kunna vara fysiskt närvarande hos barnet, även om pappan återberättade och 

fotograferade för mamman att ta del av (56). Föräldrar beskrev att de kände sig välkomna att 

besöka och ringa till avdelningen dygnet runt (55) samt uppskattade att få möjlighet till ett 

gratis boende nära sjukhuset (55, 63). De beskrev dessa aspekter som ovärderliga och 

livräddande då det skapade möjligheter för att leva en relativt normal vardag samtidigt som de 

kunde vara nära och tillbringa mycket tid med sitt barn (55, 63). I kontrast till detta tyckte 

vissa mammor inte att de obegränsade besökstiderna främjade anknytningen eller ett aktivt 

föräldradeltagande vilket beskrevs som att det var mest förekommande när barnen var i kuvös 

(60). Pappor önskade att de hade möjlighet till att delta i barnets vård mer än de fick (64). De 
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upplevde en ökad stress och oro då de kände att de behövde sköta sitt jobb och 

familjeekonomin utöver att vara på sjukhuset (54, 57, 64).

Få lov att mogna i sin roll som förälder

Trots chocken att plötsligt bli förälder till ett för tidigt fött barn skapades möjligheten för 

föräldrarna att mogna in i föräldrarollen. Till en början var det svårt för mammorna att gå in i 

mammarollen då de var emotionellt oförberedda till följd av att den mentala 

förberedelseprocessen under sista trimestern gått förlorad (58). De var rädda för att anknyta 

till barnet på grund av oron om barnet skulle överleva (58) samt rädda för att fatta fel beslut 

(56). Mognandet av föräldrarollen växte med tiden genom interaktion med barnet, större 

deltagande i barnets vård samt anknytning till barnet, vilket stärkte självförtroendet som 

förälder (58, 61-63). Därtill underlättade det att lära känna miljön för deras mognad i 

föräldrarollen (61). Mammor kunde uppleva att det till en början var svårt att balansera över 

omvårdnaden från att sjuksköterskan hade det huvudsakliga ansvaret till att mamman skulle 

ha det. De kände sig maktlösa och fråntagna rättigheten att ta beslut vilket hade en negativ 

inverkan på mammans band till barnet (60).

Interaktion och stöd från vårdpersonal underlättade det praktiska omhändertagandet såsom 

bad och hud-mot-hud (61). Föräldrar uppskattade att personalen var tålmodiga med dem när 

de inte kände sig redo att lära sig vissa procedurer. Det uppskattades även att personalen bjöd 

in föräldrarna till att lära sig steg för steg i den takt som passade dem (63). Mammor uttryckte 

att rädslan och ångesten ersattes av kärlek när barnet började ge respons (58). Pappornas 

vändpunkt var när de fick se barnet komma ut ur kuvösen, när de fick möjlighet att interagera 

med och beröra barnet en längre tid samt när barnets medicinska tillstånd förbättrades (64).

Adekvat information minskar oro och främjar delaktighet

Majoriteten av föräldrarna kände ett stort behov av att få information gällande sitt barn (55, 

58, 62, 63), avdelningen (54, 56) samt apparaturen (54, 56, 60), gärna upprepade gånger (63). 

Ett fåtal upplevde all information som överväldigande (55). 
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Föräldrarna uppskattade när personalen tog sig tid att svara på frågor (53, 55). Det 

uppskattades även när personalen förklarade komplicerade saker såsom medicinska detaljer 

på ett lättförståeligt sätt (55). Föräldrarna betonade vikten av att ge tydlig, konsekvent och 

upprepad information, då det är svårt att ta in all information i början av vårdtiden (63). De 

upplevde att adekvat information samt sjuksköterskans stöd och uppmuntran gav dem 

förutsättningar för att vara mer delaktiga i sitt barns vård (58). Föräldrar hade dock velat få 

mer information om vilka stödresurser som fanns samt kontaktuppgifter till dessa (62). 

Föräldrarna uppskattade även när sjuksköterskorna gav frekventa uppdateringar och 

information om daglig rutin (55, 62). Denna information kändes extra värdefull då föräldrarna 

inte hade möjlighet att närvara hos barnet (62). 

Mammor beskrev att de kände sig stressade när de inte fick information om det 

prematurfödda barnet. Denna brist på vetskap fick mammorna att tro att barnet skulle dö (56). 

När barnet avvek i sitt tillstånd ökade mammornas oro över barnets välmående och de 

behövde förklaring och bekräftelse för att känna sig lugna (58). Det var en stark stressfaktor 

för föräldrarna att inte få ett gott stöd genom information om orsaken till den prematura 

födseln och dess konsekvenser (57, 62). Pappor upplevde även att det var stressande att inte 

veta hur de skulle ta hand om sitt barn. De tyckte inte att sjukhuspersonalen försåg dem med 

denna information (57). 

Pappor berättade att de kände sig missnöjda över att de fick för lite information om sjukhuset, 

avdelningen och om personalen. De kände att de behövde förvärva så mycket information 

som möjligt då den bristande bekantskapen kring miljön och utrustningen kunde oroa dem 

(54). Även mammor kunde känna en oro och ångest när de inte kände att de visste tillräckligt 

om avdelningen (58). De blev stressade då de inte visste vad det innebar att deras barn skulle 

vara på NICU (56). Mammor ville bli informerade om apparaturernas funktioner och vad 

larmen innebar (58) då de konstanta larmen förvärrade deras oro när de inte visste tillräckligt 

om dem (60). 

Vissa föräldrar upplevde det överväldigande med all information de fick och att personalen 

inte verkade ha förmågan att uppfatta vad föräldrarna klarade av att ta in. Detta kändes 

avskräckande för föräldrarna vilket medförde att föräldrarna inte vågade fråga mer och tog 

reda på informationen på egen hand (55). Föräldrarna blev även stressade när de fick 

motsägande information, då det gjorde dem rädda att göra fel (55). Mammor beskriver att de 
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kände sig naiva, inkompetenta och inte respekterade när sjuksköterskan kritiserade 

mammorna eller gav inkonsekventa råd (60).

Sjuksköterskans kompetenser och arbetssätt påverkar känslan av trygghet

Sjuksköterskans förmåga att kommunicera påverkar känslan av trygghet

Sjuksköterskans kommunikationsförmåga hade en stor påverkan på föräldrarnas upplevelse 

av vårdtiden (55) då en god kommunikation var viktig för dem (63). En bristande 

kommunikation orsakade att föräldrarna fick en minskad tillit till vårdpersonal (55). En 

otillräcklig kommunikation påverkade även mottagandet av den information föräldrarna 

behövde för att kunna och våga ta hand om sitt barn negativt (59). Mammor upplevde att det 

fanns ett kommunikationsgap mellan dem och sjuksköterskor (59) samt svårigheter att ha en 

öppen konversation med vårdpersonalen (60). De kände sig inte hörda gällande vården av 

deras barn (59) och var rädda att konfrontation skulle påverka barnets vård negativt (60). 

Därtill uppstod frustration när vård givits utan deras vetskap, såsom det första badet (60). 

Vissa föräldrar noterade att sjuksköterskorna kommunicerade sämre och informerade mindre 

då de utsattes för hög arbetsbelastning (63). När möjligheten fanns till god kommunikation 

trots stress skapades trygghet hos föräldrarna (55). Tillit byggdes genom klargörande samt 

uppmärksamhet och mammorna kände sig värdefulla när de informerades om barnets tillstånd 

och insatser (53).

Professionellt och emotionellt stöd från sjuksköterskan skapar trygghet

Sjuksköterskornas förmåga att stödja föräldrarna både emotionellt och professionellt 

påverkade föräldrarnas upplevelse av vårdtiden. Emotionellt stöd ansågs positivt och gav tröst 

och styrka till föräldern (55, 62). De uppskattade när personalen var tålmodiga gentemot 

föräldrarna i stunder då de kände att livet på avdelningen inte var hanterbart (63). Det hjälpte 

mamman att lättare hantera sin situation och få henne att våga ta hand om sitt barn (58). När 

personal uppmuntrade, gav beröm och framhävde positiva aspekter i föräldrarnas omsorg 
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stärktes deras självförtroende (55, 63). Föräldrarna försökte även fokusera på positiva 

aspekter under vårdtiden vilket underlättades av vårdpersonalens positiva attityd (55, 62). De 

uppskattade även när sjuksköterskorna kunde glädjas över barnets framsteg tillsammans med 

föräldrarna (63). Bristande emotionellt stöd skapade ångest hos mamman (58) samt frustration 

då hon inte kände sig hörd (60). Föräldrar beskrev att de ibland upplevde en avvisande attityd 

från personalen då föräldrarna inte kände sig hörda och fick ibland ingen respons på frågor 

kring omvårdnaden av barnet eller observationer av barnet (63).

Sjuksköterskans professionella stöd till föräldrarna var också viktigt för föräldrarna då en 

självsäker personal skapade en trygg vård (55). Föräldrar uppskattade även då 

sjuksköterskorna visade på en problemlösande attityd och ett engagemang till att främja 

närhet mellan föräldrarna och barnet (63). De uttryckte vikten av hur medicinsk kompetens, 

effektiv vårdpersonal (54, 55) samt god kunskap skapade trygghet för att våga lämna barnet 

då det var i goda händer (55). Tryggheten var viktig i det initiala akuta skedet när föräldrarna 

kände att de inte hade förmågan till beslutstagande (60). När kunskapen var bristande 

alstrades en stress och upprördhet hos föräldrarna (55, 57, 62). 

Sjuksköterskans förmåga att skapa trygghet genom bemötande, bekräftande 
och omvårdnad

Föräldrarna uppskattade hur sjuksköterskorna fick dem att känna sig sedda och 

omhändertagna. Då sjuksköterskan kunde namn och detaljer från tidigare konversationer fick 

det dem att känna sig mindre anonyma, mer som en individ och att de såg barnet som en 

person (55). Föräldrar värdesatte när personalen gjorde något utöver den rutinmässiga vården 

för att visa omtanke gentemot föräldrarna, såsom att fotografera och skriva dagbok för dem 

att ha som minne. Det gav intrycket av att personalen gjorde mer än bara sitt jobb och 

främjade även föräldrarnas anknytning till barnet (55). Då mammor hälsade på sitt barn var de 

vaksamma på om sjuksköterskorna hade förmågan att kombinera omtanke och professionell 

expertis. Om detta inte kunde levas upp till ansågs omvårdnadskvaliteten vara låg, vilket 

ökade mammornas oro över att barnet vårdas av sjuksköterskor som inte lever upp till 

förväntningarna (60). Förutsatt att föräldrarna kände personalen och var trygga med dem, 

kändes det tryggt att lämna barnet med personalen (63). Mammor kunde även beskriva att de 
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kände sig stressade över att lämna sitt barn med sjuksköterskan då de visste att sjuksköterskan 

hade många patienter att ta hand om. Mammorna fick då en känsla av att rutinmässig 

omvårdnad såsom blöjbyte kunde försummas (58). 

Föräldrar värdesatte egenskaper såsom vänlighet, medkänsla, vaksamhet, uppmärksamhet 

(55) samt att personalen fick föräldrarna att känna sig hörda (58). Föräldrar beskrev hur 

sjuksköterskorna visade omtanke och uppmuntrade föräldrarna ta hand om sig själva (55) då 

föräldrarna tenderade att uppoffra sin återhämtning och matintag för att vara med barnet så 

mycket som möjligt (63). Negativa interaktioner med sjuksköterskorna upplevde mammor 

som frustrerande (58). Denna frustration kunde ibland vara kopplad till sjuksköterskans 

bristande omvårdnad (60) men mammor kände inte att de vågade uttrycka sin frustration (60, 

63) för att inte riskera att det gick ut över barnet (60). Mammor uppfattade det som att 

sjuksköterskans bristande omvårdnad grundade sig i sjuksköterskans avsaknad av intresse för 

sitt jobb eller att deras privata problem gick ut över hur de presterade på jobbet (58). Föräldrar 

berättade att vissa i personalen kunde föredra att arbeta ostört utan att ha föräldrarna 

involverade och de tyckte att det visade på bristande känslighet (63). Pappor uttryckte även 

sin upprördhet över att personalen kunde uttrycka sig hänsynslöst gällande barnets gråt vilket 

påverkade tilliten till personalen negativt (62).
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Diskussion

Metoddiskussion

Examensarbetets syfte var att belysa föräldrars erfarenheter av att ha ett barn som vårdas på 

en neonatalavdelning. För att skapa en sammanställning av forskningsläget genomfördes en 

litteraturöversikt (42). Eftersom syftet utgår från föräldrarnas egna upplevelser och 

erfarenheter grundades examensarbetet i kvalitativa studier (42). I examensarbetet 

eftersträvades en god kvalitet, reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att samma resultat 

framställs vid varje mätning (47). Validitet innebär att mätning utförs på det som är ämnat att 

mätas (47).

Kvaliteten säkrades genom en gemensam analys av artiklarna samt skapande av kategorier för 

att uppnå konsensus i resultatet (47). Reliabiliteten stärktes genom att kvalitetsgranskningen 

av samtliga artiklar utfördes gemensamt med hjälp av en mall från SBU (47). Att använda sig 

av SBU:s granskningsmall samt metodbok ansågs lämpligt då SBU är en myndighet som 

arbetar med att göra neutrala granskningar av metoder inom bland annat hälso- och sjukvård 

(65). Användning av SBU:s granskningsmall styrks även utav Friberg som hänvisar till att 

denna mall kan användas vid kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar (42). Därtill utfördes 

även analysen av data med en strävan efter minimal egen tolkning enligt Friberg för att stärka 

reliabiliteten ytterligare (40). Dock kunde inte alla önskade punkter från de utvalda artiklarnas 

resultat inkluderas då det riskerade att bli för osammanhängande och kunde försvåra 

skapandet av heltäckande huvudkategorier. Validiteten säkerställdes då både PubMed och 

CINAHL riktar in sig på bland annat omvårdnadslitteratur (46) vilket underlättar identifiering 

av att få fram relevant litteratur för det som undersöks. Genom val av artiklar som exklusivt 

inkluderade föräldrar till prematurfödda barn säkerställdes validiteten ytterligare. Därtill 

styrktes validiteten i resultatet genom diskussion av analys och resultat med en utomstående 

(handledaren) för att säkerställa att syftet besvarades i resultatet (47).
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Etisk reflektion

Trots strävan efter minimering av omtolkningar under analysen av artiklarna, bör det nämnas 

att det finns en eventuell risk att det föreligger begränsade engelska och metodologiska 

kunskaper hos författarna av detta examensarbete. Detta kan påverka förståelsen och en rättvis 

bedömning av de analyserade artiklarna och kan utgöra en risk för feltolkningar av artiklarnas 

innebörd (66).

Under kvalitetsgranskningen fanns ett kriterium gällande relevant etiskt resonemang som 

sträckte sig längre än ett etiskt godkännande av en etisk kommitté och informerat samtycke av 

informanterna (48, 49). Samtliga artiklar angav att de hade fått etiskt godkännande och 

informerat samtycke, men fem av artiklarna nämnde inget utöver ovanstående punkter och det 

framgick inte vad för information föräldrarna fick till sig (56, 60, 61, 63, 64). De artiklar som 

ansågs resonera kring etiska aspekter redovisade vilken information föräldrarna fick innan 

deltagandet gällande anonymitet, frivilligt deltagande samt att det var tillåtet att upphäva 

medverkandet oavsett tidpunkt (53-55, 58, 59, 62, 67). Utöver detta nämnde två artiklar att de 

hade erbjudit psykosocialt stöd till deltagarna ifall de skulle uppleva känslomässigt lidande 

efter sitt deltagande (58, 59). Därtill hade föräldrarna i tre artiklar informerats om att varken 

deltagande eller icke-deltagande i studien skulle påverka vården av deras barn i någon 

bemärkelse (58, 59, 62). 

Brister

En eventuell brist med examensarbetet är att majoriteten av de artiklar som studerats kommer 

från olika länder varav endast en är från Sverige. Den initiala förhoppningen var att det skulle 

identifierades fler artiklar från Sverige då Sverige är ett av de ledande länderna inom 

familjecentrerad neonatalvård (14). Bristen på svenska studier i detta examensarbete kan 

påverka tillämpbarheten av resultatet till den svenska kontexten (47). Detta eftersom 

sjukvårdssystemen skiljer sig mellan låg-, medel- och höginkomstländer gällande kvalitet, 

struktur och arbetssätt beroende på resurser och geografi (68). I vissa höginkomstländer har 

en tydlig struktur skapats för neonatalvården. Den har delats upp i olika nivåer, från lättare 

neonatalvård som hälsobedömning av friska nyfödda efter förlossning till avancerad 
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neonatalvård av extremt för tidigt födda eller kritisk sjuka barn (69). I låg- och 

medelinkomstländer förekommer bristande resurser i form av kunskap och utrustning. 

Vidareutbildning av sjuksköterskor inom pediatrik och därmed neonatalvård kan saknas samt 

klyftorna mellan privat respektive offentlig sektor kan vara stor. Denna ojämna fördelning 

kan påverka neonatalvården negativt avseende kvalitet (68). 

Det finns en risk att söksträngarna som användes på CINAHL respektive PubMed var för 

detaljerade och snäva. Det kan ha givit upphov till att potentiella artiklar inte kom med i 

sökträffarna. Ett sätt att bredda sökningen skulle exempelvis kunna vara att ta bort blocket om 

prematurfödda barn, det vill säga (premature infant* OR preterm infant* OR premature OR 

preterm). Detta hade givit fler sökträffar på både PubMed och CINAHL. Sökningen på 

PubMed hade ökat från 256 träffar till 564 träffar och på CINAHL hade den ökat från 103 

träffar till 217 träffar. Detta innebär mer än dubbelt så många sökträffar som möjligtvis 

innefattat relevanta artiklar. Dessa artiklar nämner inte inkludering av föräldrar till specifikt 

prematurfödda barn i titeln eller abstract, det kan dock förekomma i den fullständiga artikeln.

Faktumet att det inte identifierades fler svenska artiklar skulle kunna bero på inklusions- och 

exklusionskriterierna, där det bland annat fanns en tidsavgränsning, samt 

problemformuleringen då en geografisk avgränsning inte bestämdes. Förslag på hur 

säkerställandet av tillämpbarheten hade kunnat förbättras är genom implementering av ett 

större tidsspann. På detta vis hade fler svenska studier kunnat inkluderas i resultatet i form av 

forskning inom svensk neonatalvård publicerad tidigare än 2010. Alternativt hade fokus 

kunnat läggas vid vårdstrukturer som är snarlika Sveriges struktur för att underlätta 

tillämpbarheten till den svenska kontexten. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att belysa föräldrars erfarenheter av att ha ett prematurfött 

barn som vårdas på en neonatalavdelning. Vid analys av de valda artiklarna identifierades tre 

huvudkategorier med respektive underkategorier. Samtliga artiklar var förhållandevis lika i 

sina resultat. Dock upplevde vissa föräldrar snarlika händelser på olika sätt. Föräldrarna 

upplevde känslor såsom skuld, oro och ovisshet då de befann sig i en oväntad och främmande 

situation. Föräldrarna belyste att när de fick vara delaktiga i sitt barns vård, påverkade det 

deras upplevelse av vårdtiden i en positiv bemärkelse. De ansåg även att sjuksköterskans 

kompetenser och dennes arbetssätt kan påverka föräldrarnas känsla av trygghet. För att styrka 

detta examensarbetes tillämpbarhet till svensk kontext jämfördes resultatet med nordiska 

artiklar (en norsk artikel samt fyra svenska artiklar) som publicerats innan 2010. Därtill 

kommer resultatet diskuteras i relation till examensarbetets teoretiska referensram.

Huvudkategorin: Skuldkänslor, oro och ovisshet i en oväntad och främmande situation visar 

på hur föräldrarna befinner sig i ett skört stadie i sin transition till föräldraskapet (1). Det 

uppstår många starka känslor hos föräldrarna då föräldraskapet inte började som de hade 

förväntat sig och barnet föddes betydligt tidigare än förväntat.  Därtill indikerade resultatet på 

den traumatiska upplevelsen som föräldrarna genomlidit av att erfara en akut och för tidig 

födsel, få ett prematurfött barn som behöver sjukhusvård samt separerats från sitt barn (13). 

Dessa händelser har givit upphov till ett emotionellt lidande genom oro, ångest och 

sorg. Dessa fynd stämmer överens med några av de nordiska artiklarna som utförts. I tidigare 

studier ligger föräldrarnas upplevelse i linje med resultatet i examensarbetet vad gäller det 

obehag som upplevdes av att se sitt prematurfödda barn (70) samt chocken, oron och ångesten 

som tog över av att födseln inträffade så oväntat samt av att hamna i en främmande miljö (67, 

70, 71). 

Enligt den teoretiska ramen är det viktigt att sjuksköterskan fångar upp föräldrarna tidigt och 

arbetar med att tillgodose deras psykiska behov under denna omtumlande tid (18). Därtill 

anser en tidigare artikel att det bör visas respekt och ges stöd till föräldrarna för att hjälpa dem 

att hitta sin plats i det nya sammanhanget och därmed kunna stödja dem i deras transition till 

det nya föräldraskapet (71). Då bindningen, som tidigare nämnts i bakgrunden, påverkas av 
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bland annat föräldrarnas upplevelse av första tiden efter förlossning (15), kan ett gott 

psykosocialt stöd möjligtvis främja deras bindning till barnet (18).

Huvudkategorin: Att få vara delaktig i barnets vård, påverkar upplevelsen av vården positivt 

beskriver hur föräldrarna har ett starkt behov av att få delta och vara delaktiga i sitt barns 

vård, då detta hjälpte dem att mogna in i sin nya föräldraroll. De upplevde att adekvat 

information utifrån deras individuella situation och förutsättningar underlättade möjligheten 

till delaktighet. Dock upplevdes det av vissa föräldrar i resultatet att informationen var 

överväldigande och svår att ta in i början. Denna kategori uppvisade likheter med föräldrars 

upplevelser från äldre artiklar. Där beskriver föräldrar hur värdefullt det var att spendera 

mycket tid med sitt barn och ta hand om barnet för att mogna in i sin nya roll (67, 72). 

Tidigare studier bekräftar den stress mammor upplever av att separeras från sitt barn (67). 

Därtill beskriver mammor i tidigare artiklar att det var viktigt att informationen var anpassad 

efter deras specifika situation och utifrån deras förutsättningar. Informationen kunde till en 

början upplevas obehaglig och given vid fel tidpunkt då de inte kände sig mottagliga för 

informationen (67).

Då delaktighet var betydelsefull för föräldrarna i resultatet är det relevant att beakta resultatet 

utifrån familjecentrerad vård. Detta då delaktighet är en central punkt inom familjecentrerad 

neonatalvård (14) är det viktigt att sjuksköterskan ser till att föräldrarna får närvara i sitt barns 

vård (24) samt vara aktivt deltagande i omvårdnaden av barnet (36). Delaktigheten kan 

förslagsvis främjas genom att sjuksköterskan instruerar föräldrarna i hur de ska ta hand om 

sitt barn (67, 72). Detta kan göras genom att lära föräldrarna hur de läser av och förstår sitt 

barns signaler och vad som anses som normala beteenden för en prematurfödd (18). 

Delaktigheten kan i sin tur främja anknytningen och bindningen då föräldern lär sig att svara 

på barnets uttryck och behov (19). Då föräldrarna är omsorgsfulla kommer det bidra till att 

barnet kan knyta an till sina föräldrar och skapar ett tryggt barn (16).

Föräldrarna i resultatet betonade vikten av att få adekvat information från personalen utifrån 

deras situation för att underlätta känslan av delaktighet. Sjuksköterskan bör därför arbeta med 

att informera föräldrarna i rätt kontext för att det ska underlätta föräldrarnas förståelse (33, 

37). Det är viktigt att sjuksköterskan kan tillgodose föräldrarnas behov av information och 

delaktighet då det är ett krav enligt sjuksköterskans kärnkompetenser (31). Föräldrars 

delaktighet är en viktig del av den teamsamverkan som ska utformas (24). Detta är även en 
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central del av vad den familjecentrerade neonatalvården går ut på (14). Vid en god 

familjecentrerad omvårdnad fokuserar sjuksköterskan på barnet samt hela familjen och strävar 

efter att skapa ett gott samarbete och inleda ett partnerskap med föräldrarna till det sjuka 

barnet (27). Då föräldrarna ska vara en del av teamet med vårdpersonalen (26) ska 

sjuksköterskan försöka bygga en icke-hierarkisk relation med föräldrarna (25). Detta görs 

genom en kontinuerlig dialog samt att sjuksköterskan tillgodoser föräldrarnas behov av 

information och kommunikation (35).

Mammor i de inkluderade artiklarna beskrev hur de upplevde att det var svårt att balansera 

över omvårdnadsansvaret från sjuksköterskan till mamman till en början. Detta kunde 

mammor i tidigare studier hålla med om då de upplevde att de behövde sjuksköterskans 

tillåtelse för att ta hand om sitt eget barn (67, 70). Det var viktigt för mammorna i de äldre 

artiklarna att sjuksköterskan var uppmuntrande kring att mammorna skulle få ta hand om sina 

barn och visa att mamman hade rätt till det. Detta bemötande bidrog till en tillitsfull relation 

mellan mamman och sjuksköterskan (70). Med denna vetskap bör sjuksköterskan hjälpa 

föräldrarna känna sig behövda och värdefulla för barnet genom att låta dem delta i barnets 

vård i den mån de känner sig redo (14). Detta är både barnets och föräldrarnas rättighet då 

artikel 7 Konventionen om barnets rättigheter (2018) beskriver att barn har rätt till att vårdas 

av sina föräldrar (29) och 6 kap § 3 Föräldrabalken (1949:381) redogör för att föräldrarna har 

vårdnaden av barnet när det fötts (30). 

Huvudkategorin: Sjuksköterskans kompetenser och arbetssätt påverkar känslan av trygghet 

beskriver föräldrarnas perspektiv på hur sjuksköterskans förmågor till kommunikation, 

professionellt och emotionellt stöd samt bemötande, bekräftande och omvårdnad påverkar 

föräldrarnas trygghet. Föräldrarna i resultatet uppskattade att känna sig sedda av personalen 

och att personalen behandlade föräldrarna som individer och barnet som en egen person. 

Dessa upplevelser som beskrivits i examensarbetets resultat kan även styrkas med studier från 

en nordisk kontext. Föräldrar från en äldre artikel uttryckte ett starkt behov av att bli 

respekterade både som föräldrar och som en del av teamet genom att sjuksköterskan pratade 

med föräldrarna på deras nivå, visade att de försökte förstå föräldrarna samt hjälpte dem att 

känna sig bekväma nog att kunna uttrycka känslor och behov (71). Artikeln förtydligar att det 

är viktigt att ha i åtanke att alla föräldrar är olika, uppfattar situationer olika och inte alltid vill 
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vara så öppna med främlingar. Därför måste sjuksköterskan jobba på att ta reda på vilka 

föräldrarna är som individer och hur de vill bli bemötta (71).  

Att föräldrarna vill behandlas som en individ visar på vikten av att tillämpa en god 

familjecentrerad omvårdnad då trygghet och kommunikation är väsentliga aspekter inom den 

familjecentrerade neonatalvården (32). Sjuksköterskan kan främja föräldrarnas trygghet 

genom en god kommunikation då det är en viktig förutsättning för att sjuksköterskan ska 

kunna förstå föräldrarna och deras situation samt hjälpa dem på bästa sätt (32). På detta vis 

utförs även en god personcentrerad vård, vilket är en viktig kärnkompetens, då en god relation 

mellan föräldrar och sjuksköterskan kan byggas (24). För att kunna bygga en god relation 

med föräldrarna behöver sjuksköterskan jobba med att hela tiden känna in föräldrarna, förstå 

deras signaler och vara uppmärksam kring de vilka behov föräldrarna försöker uttrycka (71).

Mammorna i resultatet beskrev att de kunde övervaka personalen och hur de visade omsorg 

för barnen på avdelningen då detta kunde påverka huruvida mammorna kände sig trygga med 

att lämna sitt barn. Detta kunde mammor i resultatet också göra och beskrev att den markanta 

skillnaden på hur sjuksköterskorna handskades med barnen påverkade deras tillit till 

individuella sjuksköterskor (70). Detta tyder på att det finns likheter mellan den svenska och 

utländska kontexten både gällande mammornas beskyddande tendenser, samt gällande 

sjuksköterskornas varierande kompetensnivåer, arbetssätt och engagemang i sitt arbete 

påverkade föräldrarnas tillit till dem. 

Sjuksköterskornas varierande omvårdnadskvalitet argumenterar för varför sjuksköterskor som 

arbetar med barn och deras familjer bör vara försedda med nödvändig utbildning och 

kompetens. Detta är i linje med NOBABs riktlinjer för att kunna möta barnets och familjernas 

behov på bästa sätt (8). En specialistutbildning förbättrar förutsättningarna för att samtliga 

sjuksköterskor har den kompetens som krävs och variationen på vårdkvaliteten minskar (8). 

Specialiserad personal kan sannolikt skapa den trygghet som föräldrarna i de inkluderade 

artiklarna beskrev uppstod när personalen visar sig vara kompetent, effektiv och kunnig. Då 

det i dagsläget råder en brist på specialiserade sjuksköterskor (9), bör de som arbetar inom 

neonatalvården se till att kontinuerligt utveckla sina kompetenser och förhålla sig till den 

evidens som finns tillgänglig (27).
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Slutsats

Syftet med detta examensarbete var att belysa föräldrars erfarenheter av att ha ett prematurfött 

barn som vårdas på en neonatalavdelning. Resultatet påvisade tre kategorier med ett flertal 

underkategorier gällande faktorer som påverkade föräldrarnas erfarenhet av sjukhusvistelsen. 

Ett plötsligt föräldraskap samt sjukhusinläggning resulterade i skuldkänslor, oro och ovisshet. 

Det påvisades även att föräldrarnas delaktighet i sitt barns vård påverkade upplevelsen av 

sjukhusvistelsen positivt. Slutligen konstaterades det att sjuksköterskans kompetens och 

arbetssätt skapade en känsla av trygghet hos föräldrarna. Med detta resultat kan det 

konstateras att föräldrar har ett stort behov av stöd för att kunna bearbeta denna 

traumatiserande händelse. Därtill känner föräldrar att delaktigheten är en viktig aspekt för att 

uppleva en känsla av kontroll och lugn. Däribland är det viktigt för dem att få information och 

känna att de är en del av ett där alla jobbar gemensamt för att ta hand om barnet. Till sist 

känner föräldrar sig trygga när de är omgivna av kompetent personal som ser och hör 

föräldrarnas behov av stöd.  

Implikationer för omvårdnad

Föräldrarna uttryckte ett starkt emotionellt lidande under vårdtiden som kan riskera att gå ut 

över relationen mellan föräldrarna och barnet i det långa loppet. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan ser och fångar upp dessa föräldrar samt ger dem stöd i sin kris för att kunna 

främja en omsorgsfull förälder och god relation mellan förälder och barn. Då delaktighet var 

en viktig faktor i vårdupplevelsen hos föräldrarna, bör sjuksköterskan arbeta med att 

tillgodose föräldrarnas behov av information, kommunikation och inbjudan till att vårda sitt 

barn för att de ska känna sig behövda och värdefulla som föräldrar. Eftersom sjuksköterskans 

kompetens och arbetssätt påverkar huruvida föräldrarna känner sig trygga med dem är det av 

vikt att sjuksköterskan arbetar evidensbaserat för att tillgodose föräldrarna med en trygg vård.



31

Fortsatt forskning

Den familjecentrerade vården slog först igenom i Sverige i början av 2000-talet och har 

utvecklats mycket sedan dess. Det har blivit en naturlig del av neonatalvården och 

implementerats på alla neonatalavdelningar i Sverige. Utifrån den sökning som utförts i detta 

examensarbete identifierades ett begränsat antal artiklar från den svenska kontexten. Därför 

kan det vara av intresse att studera detta vidare med fokus på neonatalvården i Sverige. Det 

hade även varit av värde att undersöka specifikt pappors erfarenheter av neonatalvården i 

Sverige då det enbart publicerats ett fåtal artiklar med fokus på pappans perspektiv. Ännu en 

observation som gjordes var att det inte hittades några artiklar som undersökte exempelvis 

ensamstående föräldrar eller icke-heteronormativa familjer såsom samkönade föräldrar. 

Därför hade det varit värdefullt att även bedriva forskning där deras erfarenheter belyses. 
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