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Sammanfattning 

Varje år föds drygt 15 miljoner barn prematurt. Ett prematurt fött barn är i behov av 

specialiserad vård med fokus på hens välmående. Detta kan medföra att föräldrars 

involvering i omvårdnaden av sitt barn åsidosätts och möjligheten till anknytning 

försämras. Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att 

komma hem med sitt prematurt födda barn. En allmän litteraturstudie genomfördes 

med systematiska sökningar i databaser och med stöd av innehållsanalys. Resultatet 

presenterades i tre huvudteman: Upplevelser av att få komma hem, Upplevelser av att 

ta hand om sitt barn i hemmet och Upplevelser av stöd. Resultatet påvisade att känslor 

som positivitet och lättnad var övervägande men föräldrar upplevde även osäkerhet 

och oro. Hemma präglades vardagen av nya rutiner och olika hinder. Föräldrar fick 

stöd från sjuksköterskan, stödgrupper och anhöriga. Stödet från sjuksköterskan ansågs 

viktigt för att föräldrar skulle uppleva hemkomsten som positiv. Denna litteraturstudie 

kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse för föräldrars upplevelser av att komma hem 

med sitt prematurt födda barn och leda till bättre stöd från sjuksköterskan i de 

områden där osäkerhet bland föräldrar är störst. 
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Abstract 

Every year roughly 15 million children are born prematurely. A premature born child 

is in need of specialized care focusing on his or her well-being. This may cause 

parents' involvement in the care of their child to be overridden and the possibility of 

connection becomes impaired. The aim of this literature study was to describe parents' 

experiences of coming home with their premature born child. A general literature 

study was conducted with systematic searches in databases and supported by content 

analysis. The result was presented in three main themes: Experiences of coming home, 

Experiences of caring for one's child at home and Experiences of support. The result 

showed that feelings like positivity and relief were predominant, but parents also 

experienced insecurity and concern. At home everyday life was characterized by new 

routines and various obstacles. Parents' received support from the nurse, support 

groups and relatives. The support from the nurse was considered important for parents 

to experience homecoming as positive. This literature study can give the nurse an 

increased understanding of parents' experiences of coming home with their premature 

born child and lead to better support from the nurse in those areas where the 

insecurity among parents' is the greatest. 
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Inledning 

I världen föds varje år runt 15 miljoner barn prematurt vilket innebär att mer än vart 

tionde barn föds för tidigt (Liu et al., 2016). År 2016 föddes 121 511 barn i Sverige 

varav 5,6 procent var prematurt födda (Socialstyrelsen, 2018). Att ett barn är 

prematurt fött innebär att barnet föds innan graviditetsvecka 37 (World Health 

Organization [WHO], 2012). Chansen att barn som föds prematurt ska överleva ökar 

ständigt med sjukvårdens förbättringar och Sverige är ett av de länder där flest 

prematurt födda barn överlever (Fellman et al., 2009). Däremot riskerar prematurt 

födda barn att drabbas av allvarliga sjukdomar i början av sina liv som senare kan 

komma att ge skador på syn eller hörsel, förseningar i utvecklingen och avvikelser i 

beteendet (Fellman et al., 2009). Ett prematurt fött barn är i behov av högteknologiska 

hjälpmedel och en del föräldrar upplever det obehagligt att se sitt barn i ett utsatt 

medicinskt tillstånd (Spinelli et al., 2015). Föräldrar kan uppleva att sjuksköterskan 

tar över föräldrarollen vilket kan medföra känslor över att inte ha kontroll över sitt 

barn. Den tekniskt avancerade vården kräver expertkunskap och skapar fysiska 

barriärer mellan barn och föräldrar vilket leder till att föräldrars anknytning till sitt 

barn riskerar att åsidosättas (Spinelli et al., 2015). Vid utskrivning ligger fokus på det 

prematurt födda barnets medicinska status samt att föräldrar ska inneha praktiska 

färdigheter i att ta hand om sitt barn (American Academy of Pediatrics, 2008). 

Tidigare omvårdnadsforskning visar på att föräldrar som får ett prematurt fött barn 

har ett ökat behov av sjuksköterskans stöd. Detta som ett resultat av att svårigheter i 

övergången från sjukhuset till hemmet kan uppkomma (Staniszewska et al., 2012). 

Forskning visar även på att risken för återinläggning är högre hos prematurt födda 

barn än fullgångna barn (Martens, Derksen & Gupta, 2004). Litteraturstudien kan 

användas av sjuksköterskor som ett stöd för att kunna ge god omvårdnad till föräldrar 

med prematurt födda barn. 

Bakgrund 

Prematurt födda barn 

Ett barn föds prematurt om det föds levande innan 37 veckor av graviditeten har 

passerat (WHO, 2012). Med levande född menas att barnet har visat ett eller flera 

tecken på självständigt liv som: andningsrörelser, hjärtslag, pulsationer i 

navelsträngen eller tydliga spontana rörelser av skelettmuskulaturen (SOU 

1986/87:4). Prematurt födda barn kategoriseras som: måttligt till sent prematura när 

barnen är födda i vecka 32–37, mycket prematura när barnen är födda i vecka 28–32 

och extremt prematura när barnen är födda tidigare än vecka 28 (WHO, 2012). Enligt 

WHO (2012) räknas alla som är födda efter graviditetsvecka 22, väger mer än 500 

gram eller är minst 25 centimeter långa som barn. I Sverige räknas däremot alla som 

föds levande som barn (SOU 1986/87:4). Efter graviditetsvecka 28 räknas även de 

som föds döda som barn (SOU 1986/87:4). Ett dödfött barn är det barn som inte visat 

på något av ovan nämnda livstecken och har avlidit efter den 28:e graviditetsveckan 

(SOU 1986/87:4). Enligt Abortlagen (SFS 1974:595) får abort utföras till 
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graviditetsvecka 18 i Sverige. Efter vecka 18 får abort endast utföras med 

Socialstyrelsens tillstånd. Sådant tillstånd ges endast om synnerliga skäl föreligger 

men inte om det finns grund att anta att fostret skulle kunna överleva utanför 

livmodern (SFS 1974:595). Om graviditeten medför allvarlig fara för kvinnans hälsa 

och liv, får Socialstyrelsen utfärda tillstånd för abort oavsett graviditetsvecka (SFS 

1974:595). I graviditetsvecka 22 har det gjorts återupplivningsförsök på prematurt 

födda barn (Arzuaga & Meadow, 2013). En svensk studie visade på överlevnaden hos 

extremt prematurt födda barn där överlevnaden hos barn födda i vecka 22 var 9,8 

procent jämfört med 85 procent hos barn födda i vecka 26 (Fellman et al., 2009). De 

framsteg som har gjorts inom neonatalvård leder till att alltfler prematurt födda barn 

överlever och med detta uppstår även fler etiska dilemman där beslut som rör barnets 

hälsa måste fattas (Mercurio, 2011). 

Orsaker till prematur födsel 

Orsaker till att barn föds prematurt kan delas in i två huvudgrupper. Förlossning kan 

ske spontant, det vill säga att kvinnans kropp utan yttre påverkan framkallar värkar 

innan fullgången graviditet (Goldenberg et al., 2012). Förlossning innan fullgången 

graviditet kan också ske genom igångsättning eller kejsarsnitt, detta på grund av 

medicinska skäl hos modern eller barnet (Goldenberg et al., 2012). Anledningar till 

kejsarsnitt är bland annat: havandeskapsförgiftning, att moderkakan lossnar för tidigt, 

livmoderbråck, kolestas, att fostret är i fara eller att fostrets tillväxt är begränsad 

(Ananth & Vintzileos, 2006). Riskfaktorer för att få ett prematurt fött barn är att: ha 

en låg eller hög mödraålder, ha ett lågt body mass index (BMI) och tidigare ha haft 

korta intervaller mellan flera graviditeter (Goldenberg et al., 2008; Muglia & Katz, 

2010). Vidare beror prematur födsel på hur genetiska och miljömässiga faktorer 

samverkar (Plunkett & Muglia, 2008). Ytterligare en viktig riskfaktor är tidigare 

flerbarnsbörd (Blondel et al., 2006). Livsstilsfaktorer som kan ha en bidragande effekt 

till och orsaka spontan prematur födsel är stress, hårt fysiskt arbete under en längre 

tid, rökning och hög alkoholkonsumtion (Gravett et al., 2010; Muglia & Katz, 2010). 

Omvårdnad av prematurt födda barn och deras föräldrar 

Sveriges regering har gjort statliga offentliga utredningar om hur hälso- och 

sjukvården i Sverige kan effektiviseras samtidigt som kvaliteten ska förbättras (SOU 

2016:2; SOU 2015:20). Statens offentliga utredning (SOU 2016:2) fokuserar på hur 

de olika professionernas resurser som tid, kunskap och engagemang kan användas 

effektivare. En del av syftet i statens offentliga utredning (SOU 2015:20) är att 

undvika onödiga vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter. Förslag på 

ändringar inom hälso- och sjukvården är att planera verksamheten utifrån patientens 

komplexa behov snarare än medicinska diagnoser. Patienten ska även vara delaktig i 

teamet, få stöd att utföra egenvård och vården ska vara patientcentrerad (SOU 

2016:2). Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS: 

2017:612) har tillkommit efter detta med syfte att ge god vård och undvika all onödig 

vistelse på sjukhus genom att skriva ut patienterna från slutenvården när de är 
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utskrivningsklara, om detta ej görs blir kommunen betalningsskyldig till landstinget 

för vårdplatsen (SFS 2017:612). 

 

Sjuksköterskor har i uppgift att skapa en välkomnande miljö hos personalen och på 

avdelningen för föräldrar (Smith, Steelfisher, Salhi & Shen, 2012). I sjuksköterskans 

profession ingår det även att uppmuntra föräldrar till att ta hand om och involvera sig 

i sitt barns omvårdnad (Smith et al., 2012) samt att informera om föräldrars 

möjligheter till emotionellt stöd (Twohig et al., 2016). Sjuksköterskor behöver 

dessutom förbereda föräldrar på vad som kan hända under och efter en graviditet men 

också under och omedelbart efter förlossning (Tooten, Hoffenkamp, Hall, Braeken, 

Vingerhoets & Van Bakel, 2013). Informationen bör fokusera på barnets mående och 

utveckling men också på vad sjuksköterskan gör i sin profession (Staniszewska et al., 

2012). 

American Academy of Pediatrics (2008) uppdaterade år 2008 sina riktlinjer grundat 

på vetenskaplig forskning för utskrivning av prematurt födda barn som vårdas på 

neonatalavdelning. American Academy of Pediatrics (2018) vision är att främja 

hälsan för alla världens barn. Innan utskrivning från neonatalavdelningen ligger fokus 

på att det prematurt födda barnet ska kunna hålla sin kroppstemperatur, ha uppnått en 

tillräcklig fysisk mognad samt klara av att amma eller äta ur flaska så att en stabil 

viktuppgång sker (American Academy of Pediatrics, 2008). Barnet ska även vara 

respiratoriskt och cirkulatoriskt stabilt, ha fått vaccinationer och fått ögon samt öron 

undersökta för att få komma hem. Sjuksköterskor rekommenderas att undervisa 

föräldrar i basal omvårdnad av barnet som exempelvis: badning, temperaturmätning, 

hudvård, påklädning och tröst (American Academy of Pediatrics, 2008). Vidare ska 

föräldrar undervisas i matning av barnet, hur hjärtlungräddning utförs på barn, 

bedömning av barnets hälsostatus och vilka tidiga tecken på sjukdom som ska 

uppmärksammas. I undervisningen ska även rätt positionering av barnet när hen sover 

och eventuell hantering av medicinteknisk utrustning ingå (American Academy of 

Pediatrics, 2008). Att som förälder vårda ett prematurt fött barn i hemmet kan utöver 

den basala omvårdnaden av ett spädbarn innebära administrering av läkemedel samt 

skötsel av medicintekniska hjälpmedel som nasogastrisk sond, trakeostomi och syrgas 

(American Academy of Pediatrics, 2008). 

Forskning vidhåller att emotionellt stöd är viktigt då det genererar en positiv 

utveckling av förhållandet mellan föräldrar och deras prematurt födda barn 

(Staniszewska et al., 2012; Twohig et al., 2016). Twohig et al. (2016) framhåller att 

sjuksköterskan i sin professionella roll känner sig engagerad och ansvarig över att ge 

föräldrar emotionellt stöd. Samtidigt som uppföljning av föräldrars mående inte kan 

erbjudas på grund av den personalbrist som råder. En studie från Irland visar på att 

sjuksköterskor sällan eller aldrig på sin arbetsplats har fått utbildning om 

socioemotionell utveckling hos spädbarn och anknytning mellan förälder och barn 

(Twohig et al., 2016). Vidare menar sjuksköterskor även att föräldrar tycker att det 
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prematurt födda barnets medicinska tillstånd är viktigast och att anknytning till 

föräldrar är näst viktigast. Barnets medicinska tillstånd har en stor inverkan på 

anknytningen mellan förälder och barn enligt sjuksköterskor i studien (Twohig et al., 

2016). Risk för försämrad anknytning är en omvårdnadsdiagnos som Nursing 

Diagnoses & Classification (NANDA International, 2015) definierar som: “Risk för 

rubbning i interaktionen mellan förälder/betydelsefull närstående och barn som 

stödjer utvecklingen av en skyddande och vårdande ömsesidig relation.” (s. 356). 

Fegran, Helseth och Fagermoen (2008) beskriver hur mödrar tycker att det är viktigt 

att ta hand om sitt prematurt födda barn så tidigt som möjligt för att återvinna känslan 

av att vara viktig för sitt barn medan fäder stärker sin självkänsla och reducerar stress 

genom att knyta an till barnet. 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Två omvårdnadsteoretiker som har fokuserat mycket på omsorg är Patricia Benner 

och Judith Wrubel. De beskriver en teori där det centrala är omsorg, personen, 

kontext, stress och coping (Benner & Wrubel, 1989). Omsorg definieras som den 

betydelse personen anser att händelser, kontext, ting och personer har för hen. Genom 

att personen bryr sig kan hen dels uppleva stress och sårbarhet men även få 

möjligheter att utveckla copingstrategier (Benner & Wrubel, 1989). Benner och 

Wrubel (1989) förklarar fyra utmärkande drag hos personen: kroppslig intelligens, 

bakgrundsförståelse, speciella intressen och situation. Kroppslig intelligens innebär 

sinnesintryck och kroppsliga känslor som personen har med sig i livet. 

Bakgrundsförståelse innefattar hur personen förstår världen. Speciella intressen är det 

personen bryr sig om och som definierar personen. Hur personen handlar och 

uppfattar situationer beror på vilken betydelse situationen har för hen beroende på 

personens kroppsliga intelligens, bakgrundsförståelse och speciella intressen (Benner 

& Wrubel, 1989). Kontext handlar om hur personen hänger ihop med världen 

historiskt, kulturellt och socialt. Kontexten förändras när personen hamnar i nya, 

obekanta situationer. I en förändrad kontext kan personen uppleva stress, om tidigare 

bakgrundsförståelse och kroppslig intelligens inte räcker till (Benner & Wrubel, 

1989). Benner och Wrubel (1989) definierar begreppet stress som ”störning av 

mening, förståelse och smidig funktion, så att skada, förlust eller utmaning uppleves, 

och sorg, tolkning eller en ny färdighetstilldelning krävs.” (s. 59). Vid händelser som 

är stressfyllda hanterar personen stressen genom att tillämpa olika copingstrategier  

(Benner & Wrubel, 1989).  Coping botar inte stress utan är ett sätt att hantera den. 

Exempel på copingstrategier är att söka information, att förändra sitt sätt att tänka om 

situationen och att försöka påverka sitt välmående utifrån andra aspekter (Benner & 

Wrubel, 1989). Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att hantera stressfyllda 

situationer. Detta kräver att sjuksköterskan har en fördjupad förståelse för patientens 

upplevelse av situationen, vilken mening hen tillskriver den och vad patienten bryr sig 

om (Benner & Wrubel, 1989). Fegran et al. (2008) beskriver hur mödrar till prematurt 

födda barn upplever ambivalenta känslor eftersom de inte klarar av att ta hand om 

barnet själva. 
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Problemformulering 

Ett barn som föds prematurt är i behov av specialiserad vård med fokus på hens 

välmående. Detta kan medföra att föräldrars involvering i omvårdnaden åsidosätts och 

möjligheten till anknytning försämras. Som följd kan utskrivningen innebära en stor 

omställning då föräldrar överlämnas ansvaret att ta hand om sitt prematurt födda barn. 

Det är av vikt att belysa föräldrars upplevelser för att sjuksköterskan ska kunna ge 

bästa möjliga omvårdnad. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att komma hem 

med sitt prematurt födda barn. 

Metod 

Design 

En allmän litteraturstudie med innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2015) 

genomfördes för att få en överblick över det aktuella omvårdnadsområdet. 

Resultatartiklar samlades in genom systematiska sökningar i databaser beskrivet av 

Forsberg och Wengström (2015) och granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för vetenskaplig kvalitét. Artiklar kategoriserades utifrån 

bedömningssmallen till grad I (80%), grad II (70%) och grad III (60%), där grad I 

innebar högsta vetenskapliga kvalitét (Carlsson & Eiman, 2003). 

Datainsamling 

En sökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) gjordes för att kontrollera att 

inga uppsatser inom valt ämne fanns publicerade på Halmstad Högskola under de 

senaste fem åren. Östlundh (2017) beskriver inledande samt egentlig 

informationssökning. I den inledande informationssökningen användes sökorden: 

Premature birth, Parents, Support, Nurse och Infant premature. Efter den inledande 

informationssökningen fastställdes syfte och problemformulering. Därefter valdes 

relevanta sökord kopplade till syftet enligt beskrivning av Östlundh (2017) (Bilaga 

A). Vidare fortsatte den egentliga informationssökningen i databaserna Public 

Medline (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), SveMed+ och Psychological Abstracts (PsycInfo) som enligt Forsberg 

och Wengström (2015) är relevanta för omvårdnadsforskning. I sökningarna användes 

de booleska operatorerna AND och OR för att enligt Forsberg och Wengström (2015) 

kombinera sökorden, ge ett mer specifikt resultat och inkludera synonymer av ett 

sökord. Trunkering (*) användes för att enligt Östlundh (2017) söka på alla ändelser 

av sökorden. Sökningarna utgick från ämnesord som därefter ingick i 

fritextsökningar. Ämnesord används för att precisera det valda ämnet beskrivet av 

Östlundh (2017). Urvalskriterier valdes för att artiklarna skulle svara mot syftet. 
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Inklusionskriterier var föräldrar till prematurt födda barn. Exklusionskriterier var 

föräldrar till prematurt födda barn som inte skrivits ut från neonatalavdelning samt 

hälso- och sjukvårdspersonal. Artikelsökningarna begränsades genom att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk, vara peer-reviewed samt 

vara publicerade inom loppet av tio år (2008–2018). Artiklar som enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall inte nådde upp till grad I exkluderades. Sökningarna i 

databaserna genererade i totalt 200 träffar (Bilaga B). Samtliga titlar och 

sammanfattningar lästes, 17 av 200 artiklar svarade till syftet samt var godkända av 

etiska kommittéer och valdes ut att vidare granskas enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall, tio av de 17 artiklarna nådde upp till grad I och valdes 

därefter ut som resultatartiklar.  

PubMed 

Avgränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och inte äldre än tio år (2008–2018). Den första sökningen som gjordes i 

PubMed bestod av ämnesordet Infant, Premature vilket genererade 15 751 träffar. I 

nästa sökning adderades Parent* i fritext med trunkering och den booleska operatorn 

AND vilket generade 1721 träffar. Vidare lades i fritext Experience* med trunkering 

och den booleska operatorn AND till vilket genererade 232 träffar. 

I den slutgiltiga sökningen användes ämnesordet Infant, Premature. Övriga sökord 

som användes i sökningen var; Parent* AND Experience* AND Transition OR 

Discharge OR Home i fritext där trunkering och booleska operatorer användes. Den 

slutgiltiga sökningen i PubMed genererade 71 träffar där samtliga titlar och 

sammanfattningar lästes. Sju av 71 sammanfattningar svarade mot syftet och var 

godkända av etiska kommittéer, de valdes ut för vidare granskning enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall, fyra av de sju artiklarna nådde upp till grad I och 

valdes ut som resultatartiklar. Tre av de sju artiklarna nådde inte upp till grad I och 

exkluderades. 

CINAHL 

Avgränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, peer-reviewed och inte äldre än tio år (2008–2018). Den första sökningen 

som gjordes i CINAHL bestod av ämnesordet Infant, Premature vilket genererade 

6708 träffar. I nästa sökning adderades Parent* i fritext med trunkering och den 

booleska operatorn AND vilket generade 903 träffar. Vidare lades i fritext 

Experience* med trunkering och den booleska operatorn AND till vilket genererade 

160 träffar. 

I den slutgiltiga sökningen användes ämnesordet Infant, Premature. Övriga sökord 

som användes i sökningen var; Parent* AND Experience* AND Transition OR 

Discharge OR Home i fritext där trunkering och booleska operatorer användes. Den 
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slutgiltiga sökningen i CINAHL genererade 60 träffar där samtliga titlar och 

sammanfattningar lästes. Tio av 60 sammanfattningar svarade mot syftet och var 

godkända av etiska kommittéer, de valdes ut för vidare granskning enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall, fem av de tio artiklarna nådde upp till grad I och 

valdes ut som resultatartiklar. Fem av de tio artiklarna nådde inte upp till grad I och 

exkluderades. En redan utvald artikel återfanns sedan tidigare sökning. 

SveMed+ 

Avgränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna skulle vara peer-reviewed 

och inte äldre än tio år (2008–2018). Den första sökningen som gjordes i SveMed+ 

bestod av ämnesordet Premature Infant vilket genererade 62 träffar. I nästa sökning 

adderades Parent* i fritext med trunkering och den booleska operatorn AND vilket 

generade 19 träffar där samtliga titlar och sammanfattningar lästes. Sökningen ansågs 

ha få träffar vilket genererade i att fler sökord inte lades till med risk för att sökningen 

skulle få ännu färre träffar (Forsberg & Wengström, 2015). En av 19 

sammanfattningar svarade mot syftet och var godkänd av en etisk kommitté, den 

valdes ut för vidare granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

och valdes därefter ut som resultatartikel. 

PsycInfo 

Avgränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna skulle vara skriva på 

engelska, peer-reviewed och inte äldre än tio år (2008–2018). Den första sökningen 

som gjordes i PsycInfo bestod av ämnesordet Premature birth vilket genererade 2605 

träffar. I nästa sökning adderades Parent* i fritext med trunkering och den booleska 

operatorn AND vilket generade 630 träffar. Vidare lades i fritext Experience* med 

trunkering och den booleska operatorn AND till vilket genererade 156 träffar. 

I den slutgiltiga sökningen användes ämnesordet Premature birth. Övriga sökord som 

användes i sökningen var; Parent* AND Experience* AND Transition OR Discharge 

OR Home i fritext där trunkering och booleska operatorer användes. Sökningen i 

PsycInfo genererade 50 träffar där samtliga titlar och sammanfattningar lästes. Inga 

nya resultatartiklar valdes ut men en redan utvald artikel återfanns sedan tidigare 

sökningar. 

Databearbetning 

Innehållet i resultatartiklarna bröts ned och överfördes till tio artikelöversikter (Bilaga 

C). Artiklarna bearbetades och analyserades genom Forsberg och Wengströms (2015) 

fem steg för att framställa en innehållsanalys samt med stöd av Fribergs (2017b) 

kvalitativa analysmetod. Till en början lästes artiklarna igenom individuellt ett flertal 

gånger för ökad förståelse av innehållet. Därefter kodades innehållet och 24 

nyckelfynd identifierades. Efter detta diskuterades nyckelfynden vilket resulterade i 

sju subteman: Oförberedda inför hemkomsten, Glädje över att få komma hem, 
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Vardagsliv, Matning, Beskyddande, Sjuksköterskans stöd, Andra sorters stöd. 

Därefter jämfördes likheter och skillnader mellan studiernas resultat och subteman 

kondenserades till tre huvudteman: (1) Upplevelser av att få komma hem, (2) 

Upplevelser av att ta hand om sitt barn i hemmet och (3) Upplevelser av stöd. I sista 

steget tolkades och diskuterades resultatet med stöd av Forsberg och Wengströms 

(2015) samt Fribergs (2017b) steg för att framställa en innehållsanalys. För 

beskrivning av bearbetningsprocess av nyckelfynd, subteman och huvudteman var 

god se flödesschema (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bearbetning av nyckelfynd, subteman och huvudteman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett mål inom forskningsetiken är att skapa bättre förutsättningar för den enskilda 

individen samt samhället (Sandman & Kjellström, 2013). När människor används i 

forskning för att anskaffa kunskap finns alltid en risk att de medverkande används på 

ett olämpligt vis som kan skada dem (Kjellström, 2012). Därför är det av vikt att 

forskningsetiken förhindrar detta genom att främja lika rättigheter, behandla 

människor med respekt, värna om deras självbestämmande och bevara människors 

lika värde (Kjellström, 2012; Sandman & Kjellström, 2013). Värderingar för 

sjuksköterskans profession är enligt International Council of Nurses (ICN, 2012) 

respektfullhet, mottaglighet, medlidande, trovärdighet och integritet. Sjuksköterskan 

delar tillsammans med samhället ansvaret för att möta individers hälsorelaterade samt 
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sociala behov (ICN, 2012). Sjuksköterskan ska vid forskning ta hänsyn till informerat 

samtycke, konfidentialitet, anonymitet, mänskliga rättigheter och människovärde samt 

värdera nytta och risk med forskningen (ICN, 2012). Vidare ska sjuksköterskan bidra 

till en etisk miljö och förhindra att oetiska prövningar sker. Det är av vikt att sprida 

och tillvarata forskning för att kunna förbättra sjuksköterskans profession (ICN, 

2012). 

Helsingforsdeklarationen är en internationell etisk kod från 1964 som utvecklats av 

World Medical Association som slår fast att deltagande i en studie ska ske under 

informerat samtyckte och att deltagandet ska vara frivilligt (Kjellström, 2012). Nyttan 

av forskningen ska alltid balanseras mot deltagarnas välbefinnande där 

forskningsintresset prioriteras lägre än deltagarnas hälsa och intressen. 

Helsingforsdeklarationen tar även upp vikten av sekretess och mänskliga rättigheter 

(Kjellström, 2012). Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor (Etikprövningslagen) utfärdades år 2003 säkerställer att forskning som 

görs endast får utföras med krav på respekt för människovärdet och inte på något sätt 

äventyra deltagarens hälsa. Etikprövningslagen (SFS 2003:460) innebär också att en 

etiknämnd måste godkänna att forskning sker. I Etikprövningslagen (SFS 2003:460) 

ingår informationskravet och samtyckeskravet. I kraven framhålls vikten av att 

individen får information angående varför och på vilka villkor som deltagandet sker 

(SFS 2003:460). Individen ska veta att deltagandet är frivilligt och att hen när som 

helst har rätt att avbryta sin medverkan (SFS 2003:460). Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) skyddar människor så att deras personliga integritet inte kränks vid 

behandling av deras personuppgifter. 

Litteraturstudien anses vara till nytta för professionen och individen då ökad kunskap 

om ämnet ger verktyg till sjuksköterskan för att kunna ge god omvårdnad. I 

förlängningen kan god omvårdnad vara till nytta för föräldrar då de kan känna 

trygghet inför att komma hem. En risk med litteraturstudien är att data kan ha tolkats 

fel. Den potentiella nyttan med litteraturstudien anses överväga riskerna utifrån ett 

etiskt resonemang. Alla artiklar som låg till grund för resultatet i litteraturstudien var 

godkända av etiska regionala kommittéer (Kjellström, 2012). 

Resultat 

Upplevelser av att få komma hem 

Oförberedda inför hemkomsten 

Negativa känslor som osäkerhet och oro över sitt prematurt födda barn gjorde att 

föräldrar inte alltid kände sig redo att lämna sjukhuset för att komma hem (Adama, 

Sundin & Bayes, 2017; Aydon, Hauck, Murdoch, Siu & Sharp, 2018; De Souza et al., 

2010; Premji et al., 2017; Sørby & Fegran, 2015; Toral-López et al., 2016; Turner, 

Winefield, & Chur-Hansen, 2013; Valongo Zani, Ramos da Silva & Garcia de Lima 

Parada, 2017). Enligt studier av Sørby et al. (2015) och Turner et al. (2013) beskrev 
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föräldrar till exempel att de kände sig ångestfyllda över att komma hem då det rådde 

en osäkerhet kring deras prematurt födda barns hälsa. Känslan över att inte kunna 

hantera situationer och eventuella komplikationer som kunde uppkomma hos det 

prematurt födda barnet gjorde att föräldrar kände osäkerhet och ångestfylldhet (Sørby 

et al., 2015; Turner et al., 2013). Vidare uttryckte föräldrar känslor som oro över att 

de inte visste om det prematurt födda barnet var tillräckligt friskt och redo för att 

komma hem (Turner et al., 2013).  En förälder uttryckte sin oro på följande vis: “I 

was nervous and scared, and um, I think a little bit stressed as well, that the day 

finally came, and maybe that I was ill-prepared” (Turner et al., 2013, s. 441). I 

studien beskrev föräldrar att även närstående till dem uttryckte oro över det prematurt 

födda barnets hälsa vilket i sin tur gjorde att föräldrar upplevde stress (Turner et al., 

2013). Föräldrar beskrev rädslor över att inte ha tillräcklig förmåga att ta hand om sitt 

barn i hemmet på grund av den stress de upplevt under sjukhusvistelsen (Toral-López 

et al., 2016). Enligt tre studier kände föräldrar att deras utskrivning var förhastad och 

att de hade velat ha mer förberedelse av sjuksköterskan för att kunna känna sig 

mentalt och fysiskt redo för att komma hem med sitt prematurt födda barn (Aydon et 

al., 2018; De Souza et al., 2010; Premji et al., 2017). Orsaker till att föräldrar kände 

sig oförberedda var otillräcklig och allt för avancerad kommunikation och 

information samt att de inte involverats i omvårdnaden (Aydon et al., 2018; De Souza 

et al., 2010; Premji et al., 2017). Vidare uttryckte mödrar att sjuksköterskan borde 

vara noggrannare när de informerar för att garantera tillräcklig förståelse, speciellt för 

mödrar med lägre utbildning (De Souza et al., 2010). Däremot uppgav föräldrar i två 

studier att de kände sig väl förberedda för att komma hem med sitt prematurt födda 

barn och ansåg att de hade fått rätt verktyg av sjuksköterskan för att kunna hantera 

hemgången på ett så bra sätt som möjligt (Aydon et al., 2018; Premji et al., 2017). 

Mödrar i en annan studie uppgav att sjuksköterskan inte informerade om att det var 

något annorlunda med att föda och ta hand om ett prematurt fött barn jämfört med ett 

fullgånget barn (Premji et al., 2017). Vidare ledde det till att problem som kunde 

uppkomma i samband med exempelvis matning blev överraskande. En moder beskrev 

sjuksköterskans information som: “they didn’t really give us the impression that it 

was going to be that big of a deal... may be some feeding issues or some- thing” 

(Premji et al., 2017, s. 6). I en studie av Valongi Zani et al. (2017) beskrev en fader att 

första natten hemma var jobbig för hela familjen då de var tvungna att anpassa sig till 

både en annorlunda miljö och nya rutiner. I en studie beskrev fäder erfarenheter av att 

de inte överhuvudtaget involverats i barnets omvårdnad vilket resulterade i att de 

kände sig utlämnade och osäkra. Vidare beskrev de att de väl hemma frågade sin 

partner om nästintill allting gällande barnets omvårdnad då de inte blivit involverade 

på sjukhuset (Adama et al., 2017). 

  

I went to the unit every evening after work to spend time with my child and 

wife but anytime I went there, I could not see and hold my baby for long. I felt 

like I was not welcome but I kept on asking questions. All the attention was 

given to the mother and I was left out. (Adama et al., 2017, s. 277) 
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Glädje över att få komma hem 

Upplevelser av att som föräldrar få komma hem med sitt prematurt födda barn 

beskrevs ofta med känslor av positivitet, glädje och lättnad (Adama et al., 2017; 

Aydon et al., 2018; Dellenmark-Blom & Wigert, 2014; De Souza et al., 2010; Premji 

et al., 2017; Sørby et al., 2015; Toral-López et al., 2016; Valongi Zani et al., 2017). 

Föräldrar i en studie beskrev också positiva känslor av att komma hem från sjukhuset 

med sitt prematurt födda barn och att inte längre vara beroende och omringad av 

sjuksköterskor gjorde att relationen mellan föräldrar och barn stärktes (Dellenmark-

Blom et al., 2014). I två andra studier kände både mödrar och fäder efter att ha 

kommit hem att de kunde börja njuta av att ta hand om sitt barn och kom in i sin 

föräldraroll (Adama et al., 2017; Toral-López et al., 2016). Vidare upplevde föräldrar 

som var involverade i grupper med utskrivningsprogram känslor av lättnad och lugn 

när de kom hem med sitt prematurt födda barn (Toral-López et al., 2016).  Premji et 

al. (2017) påvisade i sin studie att mödrar upplevde glädje över att få komma hem 

med sitt prematurt födda barn, få in sina egna rutiner och att inte längre behöva oroa 

sig för att komma tillbaka till sjukhuset. En förälder beskrev hemkomsten som: “it 

was more of a relief than anything else... I was in the hospital so much that it was just 

nice to be home and not have to worry about going back” (Premji et al., 2017, s. 5). 

Mödrar i en studie var glada över att ha kommit över de hinder som de stött på under 

tiden deras prematurt födda barn var inskriven på sjukhus (De Souza et al., 2010). 

Enligt studien av Sørby et al. (2015) beskrev mödrar att hemgången avspeglades i 

känslor av hopp och förväntan, de såg fram emot en friare vardag. Valongi Zani et al. 

(2017) visade i sin studie att fäder överlag kände sig glada och längtade efter att få 

komma hem med sitt prematurt födda barn då de bland annat ansåg att 

infektionsrisken på sjukhuset var stor.   

 

Upplevelser av att ta hand om sitt barn i hemmet 

Vardagsliv 

Vardagslivet innebar nya rutiner och anpassningar (Dellenmark-Blom et al., 2014; De 

Souza et al., 2010; Sørby et al., 2015). Föräldrar beskrev överväldigande känslor och 

behov av att anpassa sig i sina föräldrarroller för att ta fullt ansvar för det prematurt 

födda barnet i hemmet vilket försvårade anknytningen mellan vissa föräldrar och 

deras prematurt födda barn (Adama et al., 2017; Dellenmark-Blom et al., 2014; De 

Souza et al., 2010; Turner et al., 2013). Föräldrar lärde även känna det prematurt 

födda barnet och blev tryggare i sin föräldraroll allteftersom tiden passerade (Aydon 

et al., 2018; Dellenmark-Blom et al., 2014; Sørby et al., 2015; Turner et al., 2013). 

Vidare tyckte föräldrar att det blev lättare att tolka barnets signaler och upptäcka 

sjukdom, vilket gjorde att oron minskade och föräldrar kunde ta egna beslut kring 

barnets hälsa och välmående (Aydon et al., 2018; Dellenmark-Blom et al., 2014; 

Turner et al., 2013). Exempelvis om sådant som mat- och sovtider, vilket tillsammans 

med möjligheten att kunna bära barnet när helst de själva önskade, ledde till en känsla 

av återvunnen kontroll (Aydon et al., 2018; Turner et al., 2013). Föräldrar uttryckte 

stor glädje över det prematurt födda barnets utveckling, som när hen exempelvis 



 

 12 

använde sin röst, log, kommunicerade och började närma sig samma storlek som 

fullgångna barn (Sørby et al., 2015; Toral-López et al., 2016; Turner et al., 2013). I 

två studier beskrev föräldrar trötthet på grund av sömnbrist, svårigheter med matning 

och återbesök (Aydon et al., 2018; Premji et al., 2017). Förekommande var att 

parrelationen stärktes efter utmaningen att få ett prematurt fött barn (De Souza et al., 

2010; Sørby et al., 2015; Valongo Zani et al., 2017). Mödrar i studien av De Souza et 

al. (2010) kände lycka när deras prematurt födda barn grät då de vid förlossningen 

inte hört sitt barn gråta och berättade: “We're fulfilled when we see him at home 

crying. It's a sign of life, a sign that he won. It's marvellous” (De Souza et al., 2010, s. 

364). Vidare bortsåg en del mödrar helt från sig själva och spenderade all sin tid med 

det prematurt födda barnet. Däremot beskrev mödrar i studien av Dellenmark-Blom et 

al. (2014) vardagslivet som en tid för reflektion över upplevelserna vid förlossningen 

och tiden på neonatalavdelningen. Vidare uppkom funderingar kring om de hade mod 

att skaffa fler barn som: “That’s why I definitely do not want to be pregnant again, 

because of all the things I know right now, that these things happen” (Dellenmark-

Blom et al., 2014, s. 582). 

Matning 

Föräldrar beskrev i flera studier matning av sitt prematurt födda barn som en svårighet 

(Adama et al., 2017; De Souza et al., 2010; Premji et al., 2017; Turner et al., 2013). 

Föräldrar i en annan studie beskrev istället tillfredsställelse av att skapa egna 

matningsrutiner och lära sig identifiera när barnet var hungrigt (Aydon et al., 2018). 

Mödrar upplevde stress och ångest för att det prematurt födda barnet inte skulle få i 

sig tillräcklig mängd näring (De Souza et al., 2010; Premji et al., 2017; Turner et al., 

2013). Exempelvis genom att det prematurt födda barnet inte klarade av att äta 

adekvat då hen hade problem med kräkningar och sväljningssvårigheter (Premji et al., 

2017). Även vid nasogastrisk sond i hemmet beskrev mödrar i en studie en 

balansgång mellan att lära barnet att amma eller äta ur flaska och att ge sondmat för 

att hen skulle bli mätt (Turner et al., 2013). Mödrar i en studie uttryckte att det 

förekom svårigheter att fortsätta med amningen (De Souza et al., 2010). Enligt Premji 

et al. (2017) önskade mödrar amma sitt prematurt födda barn för att få känslan av att 

duga som moder. Nasogastrisk sond förknippades av en del föräldrar i en annan studie 

med sjukdom och borttagandet av sonden hade betydelse för föräldrars syn på det 

prematurt födda barnet som förändrades till ett friskt barn när sonden togs bort 

(Dellenmark-Blom, 2014). I en studie uttryckte fäder som inte hade fått lära sig mata 

det prematurt födda barnet sina rädslor inför matning (Adama et al., 2017). 

I have only seen her twice out of the three weeks she and her mother spent in 

the neonatal unit so when they came home, I didn't even have the confidence 

to feed her but my wife taught me and now I can do it with ease. (Adama et al., 

2017, s. 278) 
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Beskyddande 

 Mödrar i två studier ansåg det prematurt födda barnet som ömtåligt och kände ett 

behov av att beskydda sitt barn (De Souza et al., 2010; Sørby et al., 2015). Föräldrar 

uttryckte oro för infektioner och det prematurt födda barnets hälsostatus (De Souza et 

al., 2010; Sørby et al., 2015; Turner et al., 2013; Valongi Zani et al., 2017). Det 

uppstod frågor hos föräldrar angående om det prematurt födda barnet krävde 

annorlunda omsorg samt om barnet fick träffa andra människor (Toral-López et al., 

2016; Turner et al., 2013). Återkommande var även att föräldrar tog till beskyddande 

åtgärder för att undvika återinläggning på sjukhus (Dellenmark-Blom et al., 2014; De 

Souza et al., 2010; Sørby et al., 2015; Turner et al., 2013). Beskyddande åtgärder som 

beskrevs var exempelvis: att inte låta syskon vara på förskolan, isolering, god 

handhygien, kontrollvägning, skydd mot temperaturväxlingar och starkt ljus samt 

väntan med förskolstart. En förälder beskrev hur hen beskyddade sitt prematurt födda 

barn på följande vis: “When I hear someone cough (near my baby), you know ... I 

don’t know, but you sort of like, turn and run, almost” (Turner et al., 2013, s. 441). I 

studien av Premji et al. (2017) framhöll mödrar att måttligt till sent prematurt födda 

barn uppfattades överensstämma med fullgångna barn då ingen annan information 

givits från sjuksköterskan om att det fanns skillnader och därav gav dessa mödrar 

inget extra beskydd.  

Upplevelser av stöd 

Sjuksköterskans stöd 

Enligt flera studier erbjöds föräldrar stöd i form av hembesök och samtal med 

sjuksköterskan efter utskrivning (Aydon et al., 2018; Dellenmark-Blom et al., 2014; 

Lindberg, Axelsson & Öhrling 2009; Premji et al., 2017; Sørby et al., 2015; Toral-

López et al., 2016). Föräldrar förklarade hur dessa möten och samtal bidrog till en 

känsla av lugn. Möten och samtal upplevdes som positiva, fantastiska och som en god 

hjälp, bidrog till ökad självsäkerhet och ett ökat självförtroende vilket stärkte 

föräldrars förmåga att ta hand om sitt prematurt födda barn (Premji et al., 2017; Toral-

López et al., 2016). Föräldrar som inte hade fått tillgång till dessa möten och samtal 

uttryckte att de hade önskat detta stöd (Toral-López et al., 2016). Sjuksköterskan 

återgavs av föräldrar som en särskilt viktig referens i bedömningen av deras prematurt 

födda barns fysiska tillstånd. De kände att de kunde rådfråga sjuksköterskan vid 

hembesök och uppfattade att sjuksköterskan verkligen var där för deras skull och ville 

dem det bästa (Dellenmark-Blom et al., 2014; Toral-López et al., 2016). En förälder 

upplevde sjuksköterskans stöd som: “It really felt like they were there for our sake 

and wanted the best for us, not because it was their job, but because they really 

cared” (Dellenmark-Blom et al., 2014, s. 508). I flera studier berättade föräldrar hur 

kontakt med sjuksköterskan via telefon eller videosamtal minskade känslan av att ha 

övergivits och stärkte förnimmelsen av säkerhet samt att ha någon att luta sig mot 

(Aydon et al., 2018; Dellenmark-Blom et al., 2014; Lindberg et al., 2009; Sørby et al., 

2015). Vidare framhöll föräldrar kontakten med sjuksköterskan som mycket värdefull 

och stödjande (Lindberg et al., 2009). Däremot uttryckte mödrar att såväl hembesök 
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som samtal med sjuksköterskan upplevdes som svåra, negativa och att de ibland 

skapade stress och ångest (Premji et al., 2017). Vidare berättade mödrar hur de 

upplevde att sjuksköterskan tog över beslutsfattandet och gjorde att de kände sig som 

dåliga föräldrar. Föräldrar beskrev i tre studier att det var viktigt att sjuksköterskor 

visste vad de talade om, förklarade på ett sätt som de lätt kunde förstå och inte gav 

motsägelsefull information om liknande företeelser (Aydon et al., 2018; Premji et al., 

2017; Sørby et al., 2015). 

 

Andra sorters stöd 

En annan typ av stöd som föräldrar tog till sin hjälp både på sjukhuset och efter 

hemgång var stödgrupper. Föräldrar beskrev hur de i stödgrupper skapade relationer 

i form av vänskap med andra och gav varandra värdefullt emotionellt stöd (Sørby et 

al., 2015; Turner et al., 2013). Stödgrupper sågs av föräldrar i dessa studier som ett 

tillfälle att träffa andra i samma situation och bidrog till en känsla av att inte vara 

ensam. En del mödrar valde mellan stödgrupper för fullgångna barn eller för 

prematurt födda barn (Sørby et al., 2015). Vidare valde mödrar stödgrupper för 

fullgångna barn istället för stödgrupper för prematurt födda barn för att slippa fokus 

på prematuritet. Samtidigt kunde skillnader i barnens utveckling då synas och skapa 

stress. 

 

Jeg syns det var litt slitsomt å være der, men nå i etterkant som ting har roa 

seg litt og vi har veldig mye glede av å være sammen, så er jeg veldig glad for 

det. Så det var kanskje noe av det beste som kom ut av de greiene der, at jeg 

har et lokalt nettverk. (Sørby et al., 2015, s. 67) 

 

Föräldrar beskrev det värdefulla stöd som familj och vänner försåg dem med. Vidare 

återgav de hur familj och vänner gav socialt, emotionellt samt praktiskt stöd genom 

att hjälpa till med sådant som inköp och matlagning (Aydon et al., 2018; Premji et 

al., 2017). Däremot uttryckte mödrar i två studier på grund av att barnet var 

prematurt fött att de inte ville lämna över barnet samt kände sig osäkra i umgänget 

med vänner och familj (De Souza et al., 2010; Sørby et al., 2015). Enligt Premji et al. 

(2017) berättade mödrar om det värdefulla stöd som fäder bidrog med, hur fäder tog 

ansvar för hemmet samt gav emotionellt stöd. Fäder berättade överensstämmande i 

andra studier hur de gjorde sitt yttersta för att hjälpa och stötta på bästa sätt (Adama 

et al., 2017; Valongi Zani et al., 2017). Detta trots att en del fäder ibland upplevde att 

de fått knapphändig information från sjuksköterskan om hur man tar hand om ett 

prematurt fött barn (Adama et al., 2017). 

 

 

Whenever I can, I help. I try to stay overnight with our baby when I get home 

from work: I change diapers, I give him his medicine, I help in the bath, I 

wake my wife when the baby wants to nurse and then I take the baby back to 

sleep. 
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I also help to take care of the house so that my wife has more time to take care 

of our baby: I wash the clothes, I do the dishes, do dinner and clean the 

house... and when my wife is taking care of the house I play with our baby, or 

stay with him on my lap to help her. (Valongi Zani et al., 2017, s. 52) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens styrkor och svagheter kunde belysas genom de fyra indikatorerna 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Dessa indikatorer 

används enligt Henricson (2012) för att diskutera och säkerställa litteraturstudiens 

vetenskapliga kvalitet. 

Förförståelse som beskrivs enligt Forsberg och Wengström (2015) återfanns i klinisk 

erfarenhet av arbetet inom hälso- och sjukvård samt författarnas pågående utbildning 

till legitimerade sjuksköterskor. Författarna har inte haft någon erfarenhet av kontakt 

med prematurt födda barn eller neonatalsjukvård vilket har bidragit till att 

litteraturstudien har författats utifrån en objektiv synvinkel, pålitligheten i 

litteraturstudien kunde därmed stärkas. Trovärdigheten ökar i och med 

litteraturstudiens tydliga syfte och problemformulering, detta då problemområdet 

tidigt och tydligt avgränsades, detta beskrivs även av Wallengren och Henricson 

(2012). 

När litteraturstudien påbörjades fanns en knapphändig förförståelse för att göra 

systematiska sökningar i databaser. Detta kan i sin tur enligt Henricson (2012)  

påverka datainsamlingen negativt och även minska litteraturstudiens pålitlighet. 

Bekräftelsebarheten stärks genom att litteraturstudien genomfördes med hjälp av två 

litteratursökningar: en inledande och en egentlig informationssökning som beskrivs av 

Wallengren och Henricson (2012). Den inledande informationssökningen som gjordes 

avsåg att ge en grundläggande kunskap inom valt område vilket stärker trovärdigheten 

enligt Wallengren och Henricsson (2012). Att söka i flera databaser stärker enligt 

Henricson (2012) litteraturstudiens trovärdighet, därför valdes databaserna Pubmed, 

CINAHL, SveMed+ samt PsycInfo då de enligt Forsberg och Wengström (2015) 

anses innehålla relevant omvårdnadsvetenskaplig forskning vilket också det stärker 

litteraturstudiens trovärdighet enligt Wallengren och Henricson (2012). För att öka 

pålitligheten i sökningarna gjordes dessa på ett likvärdigt sätt i alla databaser för att 

minska variationer och erhålla ett så systematiskt resultat som möjligt. Vidare anses 

litteraturstudiens pålitlighet öka då dubbletter fanns i sökningarna vilket visar på 

systematiska sökningar som inte kunde generera i fler resultatartiklar enligt 

Wallengren och Henricson (2012). Inklusions- och exklusionskriterier presenterades 

tydligt under metoddelen vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) stärker 

bekräftelsebarheten och överförbarheten. Vetenskaplig forskning förnyas ständigt, en 
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avgränsning som gjordes var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, detta kan 

anses minska litteraturstudiens överförbarhet. Det bedömdes samtidigt vara en rimlig 

avgränsning för att spegla det nuvarande forskningsläget inom det valda ämnet. 

Litteraturstudiens tillförlitlighet och vetenskapliga kvalitet stärks genom exkluderande 

av artiklar som ej var godkända av en etisk kommitté vilken beskrivs av Wallengren 

och Henricson (2012). Detta ansågs vara speciellt viktigt relaterat till det känsliga 

ämne som litteraturstudien fokuserade på. 

För att säkerställa en god vetenskaplig kvalitet i resultatet granskades 17 

vetenskapliga artiklar som ansågs svara mot litteraturstudiens syfte utifrån Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall. Artiklarna granskades kritiskt i grupp av 

samtliga författare vilket enligt Henricson (2012) ökar litteraturstudiens trovärdighet 

jämfört med om kvalitetsgranskningen hade genomförts enskilt. Sju vetenskapliga 

artiklar förkastades då de inte uppnådde en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitét (Grad 

I, 80%). De tio resterade vetenskapliga artiklar var enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall av hög vetenskaplig kvalitét och valdes därför ut som 

resultatartiklar. Databearbetningen gjordes först indivuduellt för att sedan diskuteras i 

grupp vilket ledde till att triangulering genomfördes som stärker litteraturstudiens 

trovärdighet enligt Wallengren och Henricson (2012). I metoddelen presenterades 

tydligt vilka subteman samt huvudteman som framkommit. Vidare presenterades hur 

nyckelfynd, subteman och huvudteman bearbetats i en figur, detta för att underlätta 

för läsaren att följa processen samt öka bekräftelsebarheten enligt beskrivning av 

Wallengren och Henricson (2012). Litteraturstudiens pålitlighet stärks av att samtliga 

resultatartiklar som använts nyttjat en för sitt syfte relevant metod vilket även det 

beskrivs av Wallengren och Henricson (2012). Samtliga resultatartiklar utgick ifrån 

en kvalitativ metod men med olika forskningsdesign. Den kvalitativa metoden 

studerar människors erfarenheter, resultatet i artiklar med kvalitativ metod är 

subjektivt och ingen absolut sanning vilket minskar överförbarheten enligt 

beskrivning av Henricson och Billhult (2012). Om litteraturstudien hade innehållit 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod skulle antagligen ett bredare 

perspektiv om föräldrars upplevelser av att komma hem med sitt prematurt födda barn 

skapats. Litteraturstudiens överförbarhet minskar i och med att endast kvalitativa 

artiklar har använts som resultatartiklar. Bekräftelsebarhet ökar då samtliga 

resultatartiklar skrivits av mer än en författare enligt beskrivning av Wallengren och 

Henricson (2012). 

De utvalda resultatartiklarna var ifrån olika världsdelar vilket stärker litteraturstudiens 

överförbarhet enligt Wallengren och Henricson (2012) och visar på de kulturella 

skillnader som finns i världen. Resultatartiklarna kom varken från länder i Asien eller 

Afrika. Hade resultatartiklarna haft en ännu större demografisk och geografisk 

spridning hade det ökat överförbarheten i litteraturstudien ytterligare enligt 

beskrivning av Wallengren och Henricson (2012). Överförbarheten från 

litteraturstudien till den svenska sjukvården är den måttlig då det fanns likheter i 
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resultatet om föräldrars upplevelser trots skilda kontexter som att sjukvården inte ser 

likadan ut världen över. Resultatartiklarna var skrivna på engelska och norska. 

Resultatartiklarna lästes på originalspråk och ord som inte förstods översattes till 

svenska för att minimera risken för feltolkning. Detta kan anses medföra att 

resultatartiklarnas innehåll tolkats på ett felaktigt sätt. 

Genom grupphandledning i form av tre manusseminarier kunde litteraturstudiens 

bekräftelsebarhet och trovärdighet styrkas enligt beskrivning av Henricson (2012). 

Under hela arbetets gång har tilldelad handledare medverkat i en så kallad peer 

debriefing där resultatartiklarnas innehåll diskuterats vilket vidare stärker 

trovärdigheten enligt beskrivning av Wallengren och Henricson (2012). 

Litteraturstudiens bekräftelsebarhet stärks genom att handledaren fått ta del av arbetet 

under processens gång enligt beskrivning av Wallengren och Henricson (2012). 

Kontinuerlig diskussion med studiekamrater, handledare och lärare gällande 

litteraturstudiens struktur och innehåll har förts vilket också stärker trovärdigheten 

enligt beskrivning av Wallengren och Henricsson (2012). 

Resultatdiskussion 

Tre huvudteman framkom i föreliggande litteraturstudie: Upplevelser av att få komma 

hem, Upplevelser av att ta hand om sitt barn i hemmet och Upplevelser av stöd. 

Många föräldrar kände sig oförberedda och oroliga vid utskrivning vilket kunde bero 

på upplevelser av att utskrivningen var förhastad och de hade önskat mer förberedelse 

från sjuksköterskan (Adama et al., 2017; Aydon et al., 2018; De Souza et al., 2010; 

Premji et al., 2017; Sørby et al., 2015; Toral-López et al., 2016; Turner et al., 2013; 

Valongi Zani et al., 2017). Resultatet bekräftar tidigare forskning där föräldrar känner 

sig oförberedda över att komma hem med sitt prematurt födda barn (Able-Boone & 

Stevens, 1994; Miles & Holditch-Davis, 1997). I ny svensk forskning beskriver 

föräldrar ambivalenta känslor som relateras till att inte vara fysiskt och psykiskt 

förberedda att komma hem med sitt prematurt födda barn (Larsson, Wågström, 

Normann & Thernström-Blomqvist, 2017). I dagens Sverige vill regeringen 

effektivisera och förbättra vården (SOU 2016:2; SOU 2015:20) och all onödig vistelse 

på sjukhus ska undvikas (SFS 2017:612). Dessa riktlinjer kan orsaka att föräldrar kan 

känna sig oförberedda medan hälso- och sjukvårdspersonal som följd till 

effektiviseringen har krav på sig att frigöra vårdplatser. Om föräldrar får rätt och 

konkret information från sjuksköterskan om det prematurt födda barnets hälsa och 

kommande hemgång skulle upplevelsen av att komma hem kunna bli alltmer positiv, 

känslor av oro minska och risken för återinläggning skulle kunna minska. 

Anknytningen till barnet och föräldrarollen underlättades av att komma hem och 

stärktes av att sjuksköterskan gett dem rätt verktyg för att kunna hantera hemgången 

på bästa sätt (Adama et al., 2017; Aydon et al., 2018; De Souza et al., 2010; 

Dellenmark-Blom et al., 2014; Premji et al., 2017; Toral-López et al., 2016). 
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Resultatet bekräftas av aktuell forskning där sjuksköterskor berättar att föräldrar 

prioriterar barnets fysiska och medicinska tillstånd högre än anknytningen dem 

emellan på sjukhuset (Twohig et al., 2016) Sjuksköterskor bekräftar även att barnets 

medicinska tillstånd har en stor inverkan på anknytningen mellan förälder och barn 

(Twohig et al., 2016). Att prioritera det prematurt födda barnets fysiska och 

medicinska tillstånd kan leda till att barnet blir allt stabilare och därefter kan 

möjligheterna till långsiktig anknytning mellan förälder och barn förbättras. 

Föräldrar upplevde även att anknytningen mellan förälder och barn inte alltid 

prioriterades av sjuksköterskan (Adama et al., 2017; Aydon et al., 2018). Forskning 

beskriver att specialistvård innebär att sjuksköterskor riskerar att ta över 

föräldrarollen och åsidosätta anknytningen (Spinelli et al., 2015). Enligt aktuell 

forskning beskriver föräldrar hur de under sin vistelse på neonatalavdelningen av 

sjuksköterskor tilläts vara den primära vårdgivaren och att detta underlättade att 

komma hem med sitt prematurt födda barn (Larsson et al., 2017). Litteraturstudiens 

resultat och forskning kan kopplas till NANDA Internationals (2015) 

omvårdnadsdiagnos "risk för försämrad anknytning" då den belyser för 

sjuksköterskan att anknytningen är viktig i omvårdnadsarbetet och att sjuksköterskan 

bör arbeta med detta område för att öka möjligheten till anknytning mellan föräldrar 

och barn. Det prematurt födda barnets hälsa är i fokus och olika medicinska åtgärder 

kan göra att anknytningen mellan föräldrar och barn åsidosätts för stunden. 

Föräldrar beskrev svårigheter som kräkningar, sväljningssvårigheter och otillräckligt 

näringsintag i samband med matning av det prematurt födda barnet vilket skapade oro 

och ångest (De Souza et al., 2010; Premji et al., 2017; Turner et al., 2013). Tidigare 

och aktuell forskning framhåller att sjuksköterskor bör undervisa föräldrar i matning 

av barnet (American Academy of Pediatrics, 2008; Twohig et al., 2016). Risken för 

återinläggning är högre om barnet inte ammas (Martens et al., 2004). Ny forskning 

visar även att prematurt födda barn som får näring i form av modersmjölk har en lägre 

risk att utveckla bland annat sepsis, pneumoni och nekrotiserande enterokolit jämfört 

med prematurt födda barn som får mjölkersättning (Cortez et al., 2018). Matning är 

ett problem som uppmärksammats både av föräldrar och sjuksköterskan. 

Sammantaget spelar föräldrars upplevelser roll även fast orsaken till att det prematurt 

födda barnet inte kan äta adekvat är naturlig kan sjuksköterskans stöd ändå minska 

föräldrars oro och risken för återinläggning skulle minska. 

Föräldrar upplevde överväldigande känslor, behov av att anpassa sig och att ta ansvar 

när de kom hem med sitt prematurt födda barn (Dellenmark-Blom et al., 2014; De 

Souza et al., 2010; Turner et al., 2013). Ny forskning beskriver att föräldrar till 

prematurt födda barn använder olika copingstrategier som exempelvis undvikande 

och uppgiftsfokuserande (Aftyka, Rozalska-Walaszek, Rosa, Rybojad & Karakuła-

Juchnowicz, 2017). Enligt Benner och Wrubel (1989) kan personer i en förändrad 

kontext uppleva stress om tidigare bakgrundsförståelse och kroppslig intelligens inte 
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räcker till. Vidare använder personer copingstrategier vid stress som att anpassa sig 

och ta ansvar för att hantera situationen medan ny bakgrundsförståelse och kroppslig 

intelligens tillägnas allteftersom tiden passerar (Benner & Wrubel, 1989). Benner och 

Wrubels (1989) syn på sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienter att hantera 

stressfyllda situationer genom att förstå patienters upplevelser. Tidigare forskning 

visar att föräldrar upplever sig oförberedda att ta fullt ansvar för det prematurt födda 

barnet i hemmet (Miles et al., 1997). Sammantaget är det en stor omställning att 

komma hem vilket kan upplevas och hanteras på olika sätt av föräldrar. Att gå från 

tryggheten att ha en sjuksköterska och övervakning dygnet runt på en 

neonatalavdelning till att komma hem med fullt ansvar är ännu en ny kontext där 

föräldrar får förvärva nya kunskaper. Det prematurt födda barnet är det viktigaste för 

föräldrar som därför upplever sig vara i en sårbar situation. Att litteraturstudiens 

resultat stämmer överens med tidigare forskning kan bero på hur personer reagerar på 

händelser i livet inte förändras över tid. Det är en mänsklig instinkt att reagera på 

situationer som uppstår. Det prematurt födda barnet var viktigast för föräldrar då och 

är det fortfarande idag vilket gör att känslorna är de samma. Ständig utveckling av 

information, kunskap, profession och samhället gör att situationer kan hanteras på 

olika vis. 

Det emotionella och praktiska stödet från sjuksköterskan upplevdes som positivt, 

värdefullt och stödjande (Aydon et al., 2018; Dellenmark-Blom et al., 2014; Lindberg 

et al., 2009; Premji et al., 2017; Toral-López et al., 2016; Sørby et al., 2015). 

Resultatet överensstämmer med aktuell forskning där emotionellt stöd från 

sjuksköterskan leder till en positiv utveckling av förhållandet mellan föräldrar och 

deras prematurt födda barn (Staniszewska et al., 2012; Twohig et al., 2016). Vidare 

framhålls att det i sjuksköterskans profession ingår att uppmuntra samt involvera 

föräldrar i deras barns omvårdnad (Smith et al., 2012). Detta styrks även av 

sjuksköterskor som berättar om sitt engagemang och ansvar kring att ge föräldrar det 

emotionella stöd och den hjälp som de behöver (Twohig et al., 2016). Både 

sjuksköterskor och föräldrar anser att stöd när man fått ett prematurt fött barn är 

viktigt vilket är positivt då liknande uppfattningar gör att både sjuksköterskor och 

föräldrar strävar efter samma saker.  

Däremot upplevde andra föräldrar stödet från sjuksköterskan som negativt, att 

sjuksköterskan tog över och fick dem att känna sig som dåliga föräldrar och hade 

önskat mer och bättre stöd från sjuksköterskan (Aydon et al., 2018; Premji et al., 

2017; Sørby et al., 2015; Toral-López et al., 2016). I aktuell forskning beskrivs 

anledningar där sjuksköterskor belyser att den uppföljning som hade behövts inte 

alltid är möjlig i och med den personalbrist som råder och att utbildning på 

arbetsplatsen är ovanlig (Twohig et al., 2016). Aktuell forskning visar även att det är 

av vikt att sjuksköterskan erbjuder och ger föräldrar emotionellt stöd (Staniszewska et 

al., 2012; Twohig et al., 2016). Medicinsk teknik och sjukvårdens ständiga 

förbättringar ökar chansen för att barn som föds prematurt ska överleva (Fellman et 
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al., 2009). Tidigare forskning visar att återupplivningsförsök har gjorts på barn som 

föds i vecka 22 (Arzuaga et al., 2013) och att barn födda i vecka 22 har överlevt 

(Fellman et al., 2009). Graviditetsvecka 22 är även gränsen när foster definieras som 

barn (WHO, 2012). Detta innebär att antalet prematurt födda barn som överlever 

ständigt ökar vilket visar på vikten av att sjuksköterskan har kunskap kring vilket 

emotionellt samt praktiskt stöd som föräldrar är i behov av såväl innan hemgång som 

efter för att gynna anknytningen mellan dem och det prematurt födda barnet. Om 

kunskapen kring emotionellt och praktiskt stöd för föräldrar med prematurt födda 

barn ökar hos sjuksköterskan skulle troligen andelen föräldrar som var missnöjda med 

sin hemgång minska. Sammantaget medförs ett ökat behov av neonatalsjukvård då 

alltfler prematurt födda barn överlever. I dagens Sverige råder en arbetsbrist då 

sjuksköterskor väljer att arbeta med andra yrken på grund av dåliga 

arbetsförhållanden och låga löner. Därav kan en legitimerad allmänsjuksköterska 

arbeta på en neonatalavdelning utan krav på specialistutbildning till 

barnsjuksköterska. Det är av vikt att omvårdnad till det prematurt födda barnet och 

dess föräldrar kan tillgodoses trots detta. Arbetsgivaren bör bibehålla och utöka 

kompetensen av barnsjuksköterskor genom att finansiera allmänsjuksköterskors 

specialistutbildning till barnsjuksköterskor. Genom ökat antal barnsjuksköterskor i 

framtiden samt att lyfta fram föräldrars upplevelser av att komma hem med sitt 

prematurt födda barn kan sjuksköterskan ge bättre omvårdnad. 
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Figur 2. Egen reflektion av hur litteraturstudien kan användas av sjuksköterskor på en 

neonatalavdelning. 

 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudien visade att föräldrar kände sig ångestfyllda över att komma hem med 

sitt prematura barn då ovisshet kring det prematurt födda barnets hälsa och hur 

eventuella komplikationer skulle hanteras var rådande. Det förekom ofta även att 

föräldrar inte kände sig involverade i sitt barns omvårdnad och kände att de inför 

utskrivning hade fått knapphändig information från sjuksköterskan. Därav uppkom 

känslor som att vara utlämnad, otillräcklig och att inte känna sig mentalt eller fysiskt 

redo för att komma hem. Att komma hem med sitt prematurt födda barn innebar nya 

rutiner och anpassningar till vardagslivet. Svårigheter med bland annat matning och 

att som förälder vara överbeskyddande för att det prematurt födda barnet inte skulle 

bli sjukt eller skadat var förekommande. Överlag upplevde föräldrar att kontakt med 

sjuksköterskan och stödet som hen gav var av stor vikt. Föräldrar beskrev även familj, 

vänner och nyskapade kontakter från stödgrupper som ett stort stöd i vardagen. Trots 

de hinder som föräldrar stötte på var känslorna över att få komma hem med sitt 

prematurt födda barn fyllda med positivitet, glädje, lättnad och lycka över att äntligen 

få vara en fulländad familj. 

Kunskaper från litteraturstudien kan användas för att ge sjuksköterskan ökad 

förståelse för om föräldrar till ett prematurt fött barn är redo för utskrivning. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad till föräldrar med ett prematurt fött barn 

krävs det förståelse för föräldrars upplevelser samt att resurser för sjuksköterskestöd 

finns. Däremot är det av största vikt att inte ta för givet att denna kunskap kan 

tillämpas på alla föräldrar till ett prematurt fött barn och att ha detta i beaktande. I 

utbildningssyfte kan förståelse för anhörigas känslor och reaktioner leda till att 

sjuksköterskestudenter kommer in i sin yrkesroll. Inom hälso- och sjukvården bör 

sjuksköterskor få betald specialistutbildning för att öka kompetensen och på så vis ge 

föräldrar till prematurt födda barn god omvårdnad. Det krävs ytterligare forskning om 

föräldrars upplevelser av att komma hem med sitt prematurt födda barn för att kunna 

ge bästa möjliga omvårdnad. Vidare krävs även ytterligare forskning om 

sjuksköterskans ansvar vid utskrivning av prematurt födda barn för att få en ökad 

förståelse för kongruensen mellan vad sjuksköterskan och föräldrar anser är viktigt.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycInfo SveMed+ 

Prematurt fött 

spädbarn 

(MH "Infant, 

Premature") 

"Infant, 

Premature"[Mesh] 

MAINSUBJECT.EX

ACT("Premature 

Birth") 

Exp:"Premature 

infant" 

Föräldrar Parent* 

 

Parent* 

 

Parent* Parent* 

 

Upplevelser Experience* Experience* Experience*  

Komma hem Transition OR 

discharge OR home 

Transition OR 

discharge OR home 

 

Transition OR 

discharge OR home 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

 ( )=Dubbletter 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20180219 PubMed "Infant, Premature"[Mesh] AND 

parent* AND experience* AND 

(transition OR discharge OR 

home) 

Limits: 10 years, english language 

71 71 7 4 

20180219 CINAHL (MH "Infant, Premature") AND 

parent* AND experience* AND 

(transition OR discharge OR 

home) 

Limits: 2008–2018, english 

language, peer reviewed 

60 60 10 6 (1) 

20180219 SveMed+ exp:"Premature infant" AND 

parent* 

Limits: 2008–2018, peer reviewed 

19 19 1 1 

20180302 PsycInfo MAINSUBJECT.EXACT("Premat

ure Birth") AND Parent* AND 

experience* AND (Transition OR 

Discharge OR Home) 

Limits: 2008–2018, english 

language, peer reviewed 

50 50 1 1(1) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

  

Referens Adama, E. A., Sundin, D., & Bayes, S. (2017). Ghanaian fathers' experiences of caring for preterm 

infants; a journey of exclusion. Journal Of Neonatal Nursing, 23(6), 275–281. doi: 

10.1016/j.jnn.2017.05.003 

Land 

Databas 

Australien. 

CINAHL. 

Syfte Syftet var att utforska ghananska fäders upplevelser av att ta hand om sitt prematurt födda barn på 

neonatalenhet och efter utskrivning. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Narrativ design. 

Urval Nio fäder rekryterades från fyra sjukhus. Fäder var mellan 20–38 år gamla, deras barn föddes i 

vecka 26–36. Vårdtiden på neonatalenheten var mellan en till nio veckor. Alla fäder jobbade 

heltid. 

Datainsamling Semistrukturerade djupgående intervjuer. 27 intervjuer genomfördes: en vecka, en månad och fyra 

månader efter utskrivning. Intervjuerna varade mellan 20–85 minuter. Intervjuerna hölls på Twi 

(lokalt språk) eller engelska och spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna översattes till engelska och transkriberades. Observations- och fältnoteringar 

transkriberades också. Data analyserades enligt tematisk analys och kodades i teman i kronologisk 

ordning. Informanter konfirmerade sina berättelser. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Studien visade att fäder ansåg att utskrivningen var det bästa som hänt då de inte involverades i 

vården på sjukhuset. Fäder kände därför att de kom in i sin föräldraroll när modern och det 

prematurt födda barnet kom hem. Vissa fäder kände rädsla och oro samt att de inte kunde ge stöd 

till modern och det prematurt födda barnet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

96 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 2 

 

  

Referens Aydon, L., Hauck, Y., Murdoch, J., Siu, D., & Sharp, M. (2018). Transition from hospital to 

home: Parents' perception of their preparation and readiness for discharge with their preterm 

infant. Journal Of Clinical Nursing, 27(1/2), 269–277. doi: 10.1111/jocn.13883 

Land 

Databas 

Australien. 

CINAHL. 

Syfte Syftet var att utforska upplevelsen av att skrivas ut och övergången från neonatal 

intensivvårdsenhet till hemmet hos föräldrar med barn födda mellan vecka 28–32. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval 20 föräldrapar som hade fått ett prematurt fött barn i vecka 28–32 och som var inlagda på 

neonatalklinisk vårdenhet. Exklusionkriterier var föräldrar med barn födda med avvikelser eller 

som inte förväntades överleva, icke engelsktalande eller att det fanns en risk att det skulle vara 

svårt att följa upp relaterat till inblandning av socialtjänst. 

Datainsamling Individuella intervjuer med öppna frågor och med rum för diskussioner. Den första intervjun var 

innan utskrivning när barnet var fyra till sex veckor. Fyra veckor efter utskrivning utfördes den 

andra intervjun i form av telefonintervjuer eller onlineundersökningar. Demografiska data 

samlades även in. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades. Likheter i data identifierades genom att använda en modifierad 

konstant jämförande analysmetod. Teman och subteman identifierades. Data analyserades av flera 

författare samt att informanterna fick läsa en kort sammanfattning av resultatet och bekräfta 

överensstämmelsen. 

Bortfall 13 föräldrapar tackade nej till att deltaga, 35 föräldrapar missades då de flyttades till annat sjukhus 

innan rekrytering eller första intervju. 25 av de 40 föräldrarna deltog i den andra intervjun. 

Slutsats Studien visade att vissa föräldrar kände sig stressade och oförberedda på utskrivningsdagen. De 

flesta föräldrar kände sig förberedda för hemgången och njöt av att ta hand om barnet själv. 

Föräldrar fick stöd av hembesök från sjuksköterskan, internet och familj. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

96 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 3 

 

  

Referens Dellenmark-Blom, M., & Wigert, H. (2014). Parents' experiences with neonatal home care 

following initial care in the neonatal intensive care unit: a phenomenological hermeneutical 

interview study. Journal Of Advanced Nursing, 70(3), 575–586. doi: 10.1111/jan.12218 

Land 

Databas 

Sverige. 

CINAHL. 

Syfte Syftet var att nå en djupare förståelse av föräldrars upplevelser av neonatal hemsjukvård efter 

initial vård på en neonatal intensivvårdsenhet. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. 

Urval 16 familjer valdes ut att deltaga. 15 mödrar och sju fäder deltog. Inklusionskriterier var att barnet 

hade vårdats på neonatal intensivvårdsenhet för att sedan få neonatal hemsjukvård, att det var 

mindre än 12 månader sedan barnet skrevs ut från neonatal hemsjukvård och att föräldrarna 

pratade svenska. 

Datainsamling Intervjuer hemma hos föräldrarna. Intervjuerna varade mellan 26–52 minuter och spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades. Texten lästes flera gånger av författarna för att förstå dess mening 

som en helhet. Texten kodades i meningsenheter som blev preliminära subteman, teman och 

huvudteman. Texten lästes igen och diskuterades tills författarna nått konsensus. Författarna 

formulerade även en omfattande förståelse. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Studien visade att föräldrar ansåg att neonatal hemvård gjorde att föräldrar kunde ta med barnet 

hem. Föräldrar uppfattade att sjuksköterskan var där för deras skull och ville dem det bästa. 

Föräldrar blev mer ansvariga för barnet och började ta fler egna beslut i hemmet. I hemmet 

reflekterade mödrar över sina upplevelser av att ha fått ett prematurt fött barn och om de vågade 

skaffa fler barn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

98 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 4 

 

  

Referens De Souza, N. L., Pinheiro-Fernandes, A. C., Céu Clara-Costa. I. D., Cruz-Enders, B., Leite De 

Carvalho, J. B., & Lourdes Costa Da Silva, M. D. (2010). Domestic maternal experience with 

preterm newborn children. Rev Salud Publica, 12(3), 356–67. 

Land 

Databas 

Brasilien. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att undersöka mödrars erfarenheter av att ta hand om ett prematurt fött spädbarn hemma 

och analysera de svårigheter som dessa mödrar möter i omsorgen av sitt barn efter utskrivning 

från sjukhuset. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval 24 mödrar som hade fått ett prematurt fött barn som vårdats på neonatal intensivvårdsenhet på ett 

sjukhus i nordöstra Brasilien. 

Datainsamling Semistrukturerade fokusgrupper samt en enkät för att samla in data om socioekonomi, 

förlossningen och barnet. Intervjuerna varade i genomsnitt i 90 minuter och spelades in. 

Dataanalys Två författare transkriberade intervjuerna och analyserade data enligt tematisk innehållsanalys och 

kodade till fyra teman. Dessa konfirmerades av ytterligare två läsare. 

Data från enkäten analyserades med SPSS mjukvara för beskrivande statistik. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Studien visade att mödrar kände glädje av att komma hem men även oro över ett ökat ansvar. 

Mödrar hade svårigheter med att ta hand om och mata sitt sköra barn utan stöd från 

sjukvårdspersonal. Efter hemgången fick varje familjemedlem en roll vilket gjorde att hela 

familjerelationen stärktes. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

81 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 5 

 

  

Referens Lindberg, B., Axelsson, K., & Öhrling, K. (2009). Taking care of their baby at home but with 

nursing staff as support: the use of videoconferencing in providing neonatal support to parents of 

preterm infants. Journal Of Neonatal Nursing, 15(2), 47–55. 

Land 

Databas 

Sverige. 

CINAHL. 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen hos föräldrar med prematurt födda spädbarn av att använda 

videokonferens i realtid mellan deras hem och den neonatala intensivvårdsenheten. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval Tio föräldrapar (tio fäder respektive tio mödrar) deltog i studien. Inklusionskriterier var att barnet 

skulle ha fötts innan vecka 34, behövt vård på neonatal intensivvårdsenhet och gått på permission. 

Föräldrar behövde även ha tillgång till internet i hemmet. Fäder var mellan 29–44 år gamla och 

mödrar var mellan 28–39 år gamla. 

Datainsamling Berättande intervjuer och fältnoteringar. Föräldrar intervjuades tillsammans (i två fall deltog 

endast mödrar och fäder skrev anteckningar) och intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och 

spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades. En tematisk innehållsanalys användes för att beskriva latent och 

manifest innehåll. Data kodades i meningsenheter, kategorier och teman. Författarna diskuterade 

tills konsensus nåddes. 

Bortfall Tre föräldrapar deltog inte. Ett par hade tekniska problem, ett par avböjde att delta och ett par gick 

inte på permission utan blev utskrivna. 

Slutsats Studien visade att föräldrar fick tillgång till stöd från sjuksköterskan i hemmet via videosamtal 

vilket minskade känslan av att ha övergivits. Kontakten med sjuksköterskan upplevdes som 

värdefull och stödjande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

90 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Premji, S. S., Currie, G., Reilly, S., Dosani, A., Oliver, L. M., Lodha, A. K., & Young, M. (2017). 

A qualitative study: Mothers of late preterm infants relate their experiences of community-based 

care. PLoS ONE 12(3). doi: e0174419.https://doi.org/10.1371/journal. pone.0174419 

Land 

Databas 

Kanada. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att undersöka mödrars erfarenhet av att ta hand om sitt måttligt till sent prematurt födda 

barn de första två månaderna efter utskrivning. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk design. 

Urval 11 mödrar som hade fött ett måttligt till sent prematurt barn valdes ut. 

Datainsamling Djupgående semistrukturerade intervjuer som varade mellan 60–90 minuter. Intervjuerna spelades 

in och till dessa gjordes noteringar. Intervjuerna skedde i tre omgångar. 

Dataanalys Data transkriberades och tolkades enligt en tematisk analysmetod. Intervjuerna granskades av flera 

författare både manuellt och enligt mall. Därefter kodades innehållet till fyra huvudteman. 

Bortfall Tre mödrar valde att inte deltaga i någon intervju. 

Slutsats Studien visade att mödrar överlag upplevde det som positivt att komma hem med sitt prematurt 

födda barn. Att mata sitt barn upplevdes som en svårighet. Stödet från sjuksköterskan i hemmet 

upplevdes dels som hjälpsamt men även problematiskt. Mödrar fick även stöd av familjen som 

ansågs vara det mest värdefulla. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

  

Referens Sørby, S., & Fegran, L. (2015). ”En ny hverdag” Mødres opplevelse av hverdagen med et 

prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 11(2), 

61–75. doi: http://dx.doi.org/10.7557/14.3709 

Land 

Databas 

Norge. 

SveMed+. 

Syfte Syftet var att undersöka hur mödrar till prematurt födda barn upplever att en vårdcentral som är 

speciellt anpassad till familjer med prematurt födda barn kan hjälpa dem att hantera vardagen efter 

utskrivning från en neonatal intensivvårdsenhet. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk design. 

Urval Nio mödrar deltog. Inklusionskriterier var att deras barn fötts innan vecka 35, att de fått 

uppföljning på vårdcentral samt att det var sex månader sedan utskrivning från neonatal 

intensivvårdsenhet. 

Datainsamling Semistrukturerade djupgående intervjuer som varade i genomsnitt i 60 minuter. 

Dataanalys Analysprocessen påbörjades redan under intervjuerna. Intervjuerna transkriberades och 

importerades till programmet NVivo för strukturering. Data kodades i meningsenheter, teman, 

underteman och tillslut i huvudteman. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Studien visade att mödrar upplevde både positiva och negativa känslor av att komma hem med sitt 

prematurt födda barn. Relationen till sjuksköterskan upplevdes av vissa mödrar som ett bra stöd 

medan den i vissa fall inte fungerade på grund av dålig kommunikation. Mödrar tog även stöd av 

föräldragrupper.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

90 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Toral-López, I., Fernández-Alcántara, M., González-Carrión, P., Cruz-Quintana, F., Rivas-

Campos, A., & Pérez-Marfil, N. (2016). Needs Perceived by Parents of Preterm Infants: 

Integrating Care Into the Early Discharge Process. Journal of Pediatric Nursing 31(2), 99–108. 

doi: 10.1016/j.pedn.2015.09.007 

Land 

Databas 

Spanien. 

PubMed och CINAHL. 

Syfte Syftet var att identifiera erfarenheter och hinder under sjukhusvistelse och efter utskrivning hos 

föräldrar som fått ett prematurt födda barn, dels de som deltagit i ett tidigt utskrivningsprogram 

och dels de som ingick i standardprogrammet. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval Totalt inkluderades 23 föräldrapar där en av föräldrarna i varje par skulle delta i studien (sju fäder 

och 16 mödrar). 16 föräldrar ingick i ett standardprogram medan sju föräldrar ingick i ett 

vårdprogram för att tidigt kunna skriva ut det prematurt födda barnet. Inklusionskriterier var att 

barnet skulle vara prematurt fött och ha vårdats på en neonatalavdelning. Exklusionskriterier var 

om barnet hade någon annan diagnos än prematuritet. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 35–45 minuter. Intervjuerna skedde en till två 

veckor efter det tidiga utskrivningsprogrammet var avslutat och för standardgruppen en till två 

veckor efter att barnet vägde 2200 gram i hemmet. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av en tematisk analysmetod. Analysen skedde genom triangulering. 

Författarna identifierade koder som blev subteman och slutligen kom de fram till två huvudteman. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Studien visade att föräldrar kände lättnad och lugn men också ambivalenta känslor över att komma 

hem med sitt prematurt födda barn. Föräldrar tyckte att hembesöken från sjuksköterskan var 

viktiga för barnets vård men även för föräldrar som då kände sig tryggare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

98 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

  

Referens Turner, M., Winefield, H., & Chur-Hansen, A. (2013). The emotional experiences an supports for 

parents with babies in a neonatal nursey. Advances in Neonatal Care 13(6), 438–446. doi: 

10.1097/ANC.0000000000000030 

Land 

Databas 

Australien. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att undersöka föräldrars känslomässiga upplevelser av att få komma hem från en 

neonatal intensivvårdsavdelning och av stödet de har fått i en stödgrupp på den neonatala 

intensivvårdsenheten. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval Nio föräldrar mellan 20–40 år deltog med sina prematurt födda barn födda mellan vecka 24–31. 

Datainsamling Semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes minst 12 veckor efter utskrivning. 

Intervjuerna höll på i 45–70 minuter och spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades. Data blev till teman som sedan jämfördes mellan och i intervjuerna 

vilket ledde till koder. NVivo analyserade även data. Genom diskussion mellan författarna nåddes 

konsensus och slutgiltiga teman och subteman konstaterades. 

Bortfall Bortfall redovisas ej i sin helhet, tre fäder avböjde att deltaga. 

Slutsats Studien visade att föräldrar upplevde oro över möjlig återinläggning och ångestladdade känslor av 

att komma hem med sitt prematurt födda barn. Föräldrar upplevde att svårigheter med matning 

fanns. Föräldrar beskrev även ett behov av att anpassa sig till föräldrarollen men också att det var 

positivt och glädjande att ta hand om barnet samt anknyta till hen i hemmet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

94% Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Valongo Zani, A., Da Silva, T. R., & Garcia De Lima Parada, C. M. (2017). The early days of the 

premature child at home: collective subject discourse. Online Brazilian Journal Of Nursing, 16(1), 

48–56. 

Land 

Databas 

Brasilien. 

CINAHL. 

Syfte Syftet var att fånga upplevelser och åsikter från fäder om omsorgen av deras prematurt födda barn 

de första dagarna efter utskrivning från sjukhuset. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval Sju fäder deltog i studien. Inklusionskriterier var att deras barn skulle ha fötts innan vecka 34, 

vägde 1500 gram eller mindre och hade skrivits ut från sjukhuset mellan mars till juni 2015. 

Exklusionskriterier var att barnen inte skulle ha missbildningar eller gå bort under studiens gång. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade i ungefär 30 minuter. Intervjuerna spelades in och 

fältnoteringar skrevs ner. Intervjuerna utfördes sju dagar efter utskrivning. 

Dataanalys Informanter fick efter intervjuerna konfirmera ljudinspelningen och fältnoteringarna. Författarna 

analyserade data och abstraherade teman ur ljudinspelningarna. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Studien visade att fäder kände glädje och osäkerhet över att komma hem med sitt prematurt födda 

barn. Sjuksköterskan på sjukhuset undervisade fäder att ta hand om sitt barn vilket gjorde att de 

kände sig säker i sin roll som förälder. Fäder utförde både hushållssysslor samt tog hand om det 

prematurt födda barnet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

92 % Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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