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Sammanfattning  
Sjuksköterskor på neonatalavdelning är ansvariga för att vårda barn såväl som 
föräldrar. Att bli förälder är sedan tidigare känt som ett livsomvälvande tillfälle, men 
då barnet är i behov av neonatalvård blir situationen skrämmande för föräldrarna. 
Sjuksköterskornas uppgift är att stödja och hjälpa föräldrarna i att hantera sina 
upplevelser. Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser i samband med att deras 
barn vårdas på neonatalavdelning. Studien genomfördes som en litteraturstudie där 12 
artiklar låg till grund för resultatet. Tre teman framkom; delaktighet, anknytning och 
föräldrarollen. Föräldrar vars barn vårdades på neonatalavdelning beskrev positiva 
och negativa upplevelser. Hur upplevelserna uppfattades berodde på 
sjuksköterskornas möjlighet att stötta och skapa delaktighet i barnets vård. Centralt 
var upplevelser av exklusion och svårigheter att se sig själva som föräldrar. Samtidigt 
växte föräldrarollen när föräldrarna upplevde närhet till sitt barn. Rädsla för barnets 
tillstånd och överlevnad var tydligt överhängande och påverkade föräldrarnas 
anknytning till barnet. Anknytningen utvecklades då barnet sågs som en stark individ. 
Ytterligare forskning om föräldrars upplevelser då deras barn vårdas på 
neonatalavdelning behövs för att sjuksköterskor ska kunna ge stöd till föräldrarna i 
denna unika situation. 
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Abstract 
Nurses at a neonatal unit is in charge of caring for babies as well as the parents. 
Becoming a parent is known as a life changing moment but when the baby is in need 
of neonatal care the situation becomes terrifying. Nurses’ duties is to support and help 
the parents in coping with their experiences. The aim of the study was to describe 
parents’ experiences while their child was cared for in a neonatal unit. The study was 
a literature review with 12 scientific articles that composed the result. Three headings 
emerged; participation, attachment and the parental role. Parents’ whos baby was 
cared for in a neonatal unit described positive and negative experiences. How the 
experiences were perceived depended on the nurses’ possibilities to support and 
create participation in the baby’s care. Experiences of exclusion and difficulties 
seeing themselves as parents were fundamental. At the same time the parental role 
grew stronger as the parents experienced closeness to their baby. Fear of the baby’s 
condition and survival was impending and affected the parents’ attachment to their 
baby. The attachment developed as the baby was percieved as a strong individual. 
Further research about parents’ experiences while their baby is cared for in a neonatal 
unit is needed so that nurses are able to give support to parents in this unique 
situation. 
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Inledning 
Antalet barn som föddes i Sverige år 2014 var 114 907, av dessa vårdades 11 310 
barn på en neonatalavdelning (Svenskt neonatalt kvalitetsregister, 2014). Anledningar 
till att barn kan behöva vårdas på en neonatalavdelning kan vara för tidig födsel, 
infektioner och andningsstörningar (Jackson & Wigert, 2013). Orsaker till för tidig 
födsel kan vara sjukdomar hos modern, flerbördig graviditet samt sjukdomar hos 
barnet som kräver förlösning innan fullgången graviditet (Lagercrantz, Hellström-
Westas & Norman, 2008).  

Upplevelsen av att vara blivande förälder innefattar flera steg och stora omställningar 
i livet. Vid en för tidig födsel bryts den normala förberedelsen för att bli förälder 
(Lundqvist, 2013; Vitale & Falco, 2014). Även vid födsel av ett fullgånget men sjukt 
barn utsätts föräldrarna för stora förändringar (Jackson et al., 2013). Att knyta an till 
sitt barn som nybliven förälder är en viktig process. För att knyta an är det viktigt att 
föräldrarna är aktiva deltagare i vården av barnet, vilket även leder till reducerad 
stress och minskad oro för sitt barn (Wigert, Berg & Hellström, 2010).  Då barnet 
vårdas på en neonatalavdelning försvåras denna anknytning på grund av separationen 
från barnet, oro över barnets överlevnad, skuldkänslor och stress (Lundqvist, 2013). !
 
Viktigt på en neonatalavdelning är att sjuksköterskan arbetar utifrån familjecentrerad 
vård. Vården handlar om att se barnet och dess omgivning som en helhet och inte 
enbart ett sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan vårdar såväl barnet som föräldrar 
(Jackson et al., 2013). En viktig del i familjecentrerad vård är att sjuksköterskan och 
föräldrarna arbetar som ett team för barnets välmående. Sjuksköterskans uppgift är att 
vägleda föräldrarna till att bli en del av barnets vård och att bli trygga i sina nya roller 
(Trajkovski, Schmied, Vickers & Jackson, 2012).  

Bakgrund 
Neonatalvårdens Historia 
Den första dokumenterade neonatalvården där kuvöser användes var i Paris på 1880-
talet. Där användes barnen som vårdades i kuvös som utställningsobjekt (Jackson et 
al., 2013). I Sverige anses neonatalvården vara en ung inriktning. Det var först under 
1970-talet som de första neonatalavdelningarna öppnade på svenska sjukhus. Vården 
utvecklades med mål att förbättra förutsättningarna för barn och mammor att överleva 
sin sjukhusvistelse. Vid de första neonatalavdelningarna tilläts inte föräldrarna 
tillgång till sina barn, de välkomnades enbart vid besökstider och fick vid dessa 
tillfällen inte röra sina barn. Föräldrarnas relation till sitt barn uppstod först då barnet 
skrevs ut ifrån sjukhuset (ibid.). Vid 1980/1990-talet gick neonatalsjukvården från att 
vara patientinriktad på barnen till att inkludera föräldrarna i barnets vård och 
omvårdnad, vilket skapade en familjecentrerad vård. Den familjecentrerade vården 
fick sitt stora genomslag på 2000-talet (Jackson et al., 2013), då presenterades de 
viktigaste komponenterna för att bedriva en god familjecentrerad vård. Dessa 
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komponenter är; stöd för föräldrarna, en tillgänglig avdelning för föräldrarna, att 
NIDCAP (Newborn Individualized Development Care and Assessment) eftersträvas, 
att känguruvård förespråkas, skapa möjligheter för föräldrarna att delta i barnets vård 
och att amning uppmuntras (de Vonderweid & Leonessa, 2009). 

Neonatal Omvårdnad 
Omvårdnaden på en neonatalavdelning bygger på medicinska och tekniska 
behandlingar. Barnen vårdas ofta i en kuvös med sonder, infarter, monitorerad 
övervakning och syrgas. Vid omvårdnaden samarbetar flera professioner med 
undersökningar och ingrepp som för barnen är livsnödvändiga (Lundqvist, 2013).  
NIDCAP är en modell inom neonatalsjukvården med syfte att stärka barnets 
utveckling och neurologiska mognad genom att skapa lämplig stimulering då barnet 
är nyfött (ibid.). Inom NIDCAP ligger fokus på att respektera barnet och dennes 
familj samt hur de är som individer (Westrup, 2007). Modellen arbetar genom 
utveckling, för att stödja vårdpersonalen till att anpassa miljön och vården efter 
barnets sensitivitet och mognad. Vårdpersonalen arbetar med barnet som en deltagare 
i sin egen vård för att uppnå utveckling (Lundqvist, 2013). För vårdpersonalen på en 
neonatalavdelning är NIDCAP en utmaning, då vårdpersonalen måste förändra sitt 
utförande av vårdhandlingar efter barnets tillstånd och mognad (Jackson et al., 2013).  

Kängurumetoden bygger på hud-mot-hud kontakt mellan förälder och barn. Denna 
typ av kontakt har fysiologiska fördelar hos barnet och psykologiska fördelar hos 
föräldern. Vid kängurumetoden skapas en bindning såväl som anknytning mellan 
förälder och barn (Lundqvist, 2013). Metoden har visats vara positiv hos såväl för 
tidigt födda barn som fullgångna nyfödda barn på neonatalavdelning (Jackson et al., 
2013). Enligt Thernström Blomqvist och Hedberg Nyqvist (2010) upplevde mammor 
som höll sitt nyfödda barn hud-mot-hud trygghet gentemot metoden och kände sig 
kompetenta i barnets omvårdnad. Vissa beskrev att de upplevde att metoden skapade 
goda förutsättningar i början på barnets liv samt att metoden upplevdes naturlig.  

Sjuksköterskans omvårdnad på en neonatalavdelning handlar inte bara om attityd och 
känslor utan är ett mycket mer komplext arbete. Det innebär konkreta handlingar för 
att skydda det biologiska, etiska, sociala, humanistiska och spirituella. Omvårdnaden 
bygger på stöd för patient och anhöriga, sjuksköterskan ska lindra oro och befästa 
föräldrarna i sina roller (Merighi, Jesus, Santin, & Oliveira, 2011). Föräldrar till ett 
barn på neonatalavdelning kräver individuellt anpassat stöd beroende på barnets 
medicinska tillstånd. Sjuksköterskan bör ha förståelse för att föräldrarna är i olika 
behov av information och att denna typ av kommunikation är en viktig faktor i stödet 
till föräldrarna. Då barnet som vårdas på neonatalavdelning växer och blir starkare 
skapas bättre förutsättningar för föräldrar att delta i barnets vård, det är 
sjuksköterskans uppgift att skapa dessa möjligheter (Turner, Chur-Hansen, Winefield, 
2014).  
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Föräldrarna  
Det är allmänt känt att bli förälder kan uppfattas som en betydelsefull och 
livsomvälvande upplevelse. Initialt kan upplevelsen ses som en möjlighet att möta 
nya spännande meningar och möjligheter i livet. Emellertid kan de höga 
förväntningarna på hur upplevelsen bör erfaras snabbt bytas ut om det uppstår 
komplexa och oväntade situationer (Vitale et al., 2014). Vårdandet på en 
neonatalavdelning skapar stress hos föräldrarna både för sina nya roller samt för det 
lilla barnets liv. Föräldrarelationer ställs på sin spets på en neonatalavdelning, då 
föräldern ska knyta an till sin nya roll och sitt barn (Lundqvist, 2013).  

Enligt Wiebe och Young (2011) beskrev många föräldrar med barn som vårdades på 
neonatalavdelning att de saknade rätt kompetens för att kunna utvärdera de 
medicinska åtgärder barnet erhöll. Hur vårdpersonalen brydde sig om och vårdade 
barnet blev därför betydelsefullt för föräldrarna. Det är av största vikt i vården av för 
tidigt födda barn att se föräldrarna som en resurs och inte en åskådare av 
sjuksköterskans arbete (Merighi et al., 2011). 

Anknytningsteorin.   
Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) skriver om hur Bowlby, 
anknytningsteorins fader, beskriver ordet anknytning som det emotionella band som 
utvecklas mellan barn och dess anknytningspersoner. Det är en anknytning som växer 
fram beroende på de behov barnet har av omvårdnad och den viljan föräldrarna har 
för att uppfylla barnets behov. Ainsworth, ytterligare en anknytningsteoretiker, 
beskrev att barnet och föräldrarnas samspel bygger på anknytning och bindning. 
Anknytning är det band barn skapar till sina anknytningspersoner, det vill säga 
föräldrar. Föräldrars motsvarighet till anknytning kallas bindning (ibid.).  
De senaste 20 åren har termerna anknytning och bindning börjat användas som 
ersättare för varandra av vårdpersonal och föräldrar (Redshaw & Martin, 2013).  
Flacking et al. (2012), redovisar att föräldrars anknytning till barnet även kallat 
psykologisk bindning, börjar och förstärks genom hela graviditeten. När barnet fötts 
är fysisk kontakt mellan barnet och föräldrar avgörande för att bandet mellan dem ska 
utvecklas till en stabil anknytning. Då föräldrar vars barn vårdas på neonatalavdelning 
separeras från barnet hämmas anknytningen och risken för att drabbas av depression 
och stress ökar (ibid.).  

Problemformulering 
På en neonatalavdelning vårdas såväl det nyfödda barnet som föräldrar. Därför är det 
av stor vikt att sjuksköterskan skapar sig goda kunskaper om hur föräldrar knyter an 
till sitt barn samt hur de upplever den främmande situationen. Detta för att kunna bistå 
som ett stöd och underlätta vid föräldrarnas anknytning till nyfödda barnet.  
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Syfte 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser i samband med att deras barn vårdas på 
neonatalavdelning.  

Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie där syftet var att besvara det valda 
syftet genom att analysera, identifiera och värdera vetenskapliga artiklar enligt 
Forsberg och Wengström (2013).  

Datainsamling 
Till att börja med genomfördes en inledande sökning av litteratur i databaserna 
CINAHL, Pubmed och Psycinfo. Denna sökning gjordes för att få ett brett perspektiv 
på vad som tidigare forskats om inom området (Henricson, 2012), och utifrån detta 
utformades syftet för studien. Vidare gjordes en fritextsökning utifrån studiens syfte 
med utvalda sökord. Sökorden som användes var neonatal, premature infant, parents 
och experience. Litteratursökning med MESH-termer och Cinahl-Headings 
genomfördes efter fritextsökningen, men inget nytt material framkom. Trunkering(*) 
valdes för att få bredare sökresultat (Forsberg et al., 2013) vid användning av sökordet 
parents. I databasen Psycinfo användes inte trunkering på sökordet parents, då detta 
genererade ohanterligt material. Sökningar valdes att göras i Pubmed, CINAHL och 
Psycinfo då dessa är inriktade på omvårdnad. Booleska sökoperatorer för att begränsa 
sökning användes (ibid.), sökorden kombinerades med det booleska ordet AND. 
Sökorden redovisas i Tabell 1, Bilaga A.  

Inklusionskriterierna i studien var att de vetenskapliga artiklarna skulle handla om 
föräldrars upplevelser och att föräldrarna haft barn som vårdats på en 
neonatalavdelning. De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska, ha ett 
tillgängligt abstrakt och vara peer reviewed. Exklusionskriterier var vetenskapliga 
artiklar som utgick ifrån sjuksköterskans eller anhörigas perspektiv. Vid första 
fritextssökningen i de utvalda databaserna inkluderades vetenskapliga artiklar 
publicerade mellan 2010-2015. Sökningen gav 687 träffar var av 39 abstrakt lästes, då 
deras titlar var tydligt formulerade och ansågs passa till det valda syftet. Till 
granskning gick åtta vetenskapliga artiklar eftersom dessa var relevanta för studiens 
syfte och uppfyllde inklusion- och exklusionskriterierna. Av de åtta vetenskapliga 
artiklarna föll två bort vid granskning, då de inte passade till litteraturstudiens valda 
syfte och inte var applicerbara för andra kontexter än de som undersökts i de 
vetenskapliga artiklarna.  

Då antalet godkända vetenskapliga artiklar till resultatet blev för få vid den första 
fritextsökningen genomfördes en andra fritextsökning i de valda databaserna.. Vid 
den andra sökningen inkluderades vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2005-
2010. Sökningen gav 411 träffar där 13 abstrakt lästes då deras titlar var relevanta i 
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relation till det valda syftet för studien. Granskning gjordes av sex stycken 
vetenskapliga artiklar då dessa uppfyllde inklusion- och exklusionskriterierna, av 
dessa föll ingen bort vid granskning. Tabell 2, Bilaga B, redovisar sökhistorisk och 
hur de valda sökorden i kombination gav resultat i olika databaser. Ordet premature 
infant användes som sökord i samtliga databaser men gav i PubMed inga 
vetenskapliga artiklar som passade till det valda syftet. Då premature infant, vid andra 
fritextsökningen i databasen Psycinfo inte genererade nytt material, redovisas detta 
inte. Vid artikelsökningar i databaserna framträdde flertalet dubbletter, som föll bort 
vid läsning av abstrakt, dessa redovisas inte i sökhistoriken. Artikelsökningar med 
andra sökord (perceptions, NICU, sick infant) genomfördes men resulterade inte i nya 
vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet och har därför valts att inte redovisas.  

Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna gjordes enligt Carlsson och 
Eimans (2003) kvalitativa och kvantitativa bedömningsmallar. Granskningsmallen är 
graderad från Grad I till Grad III där Grad I redovisar god vetenskaplig kvalité och 
Grad III sämre kvalité (ibid.). Kvalitetsgranskning av materialet gjordes gemensamt 
med diskussion kring hur de vetenskapliga artiklarna uppfattats. Av de 12 
vetenskapliga artiklarna som kvalitetsgranskades fick 11 stycken Grad I och en fick 
Grad II. 

Databearbetning 
Litteraturstudiens databearbetning är inspirerad av innehållsanalys (Forsberg et al., 
2003). Vid bearbetning av materialet lästes de vetenskapliga artiklarna som gått 
vidare till granskning enskilt. Sedan diskuterades de vetenskapliga artiklarna, där 
sammanfattningar jämfördes för att godkänna om de vetenskapliga artiklarna svarade 
mot syftet. Därefter lästes de vetenskapliga artiklarnas resultat återigen igenom 
individuellt för att sedan diskuteras och finna meningsfulla enheter som svarade mot 
syftet. I samband med detta upprättades artikelöversikter på de granskade 
vetenskapliga artiklarna, se Bilaga C. De meningsfulla enheterna översattes till 
svenska och dokumenterades. Utifrån dessa skapades flertalet kategorier. 
Kategorierna jämfördes för att finna skillnader och likheter såväl mellan kategorier 
som i kategorierna. Sedan reviderades kategorierna och överväganden för vad som 
svarade mot syftet genomfördes. Av övervägandena och de reviderade kategorierna 
framkom sex kategorier. De sex kategorierna omstrukturerades och omformulerades 
till 3 valda kategorier, delaktighet, anknytning och föräldrarollen. 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt sjuksköterskornas internationella etiska kod (ICN) ska forskning bedrivas 
utifrån fyra etiska principer för att skydda deltagarna. De fyra principerna bygger på 
att deltagarna skyddas från skada, har rätt till självbestämmande, rätt till att vara 
anonym samt rätt till tillgång av full information (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). I litteraturstudien är de vetenskapliga artiklarna till resultatet utvalda utifrån att 
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de följer ICNs etiska principer, exempelvis att i de flesta vetenskapliga artiklarna var 
författarna tydliga med att göra informanternas information anonym. Internationella 
riktlinjer så som Helsingforsdeklarationen ligger till grund för att all forskning bör 
etiskt granskas och godkännas av opartiska personer. Deklarationen tar även upp 
vikten av att forskningen ska ha gett deltagarna information och möjlighet till 
samtycke för att delta (Kjellström, 2012). Av de 12 vetenskapliga artiklarna har 10 
fått etiskt godkännande av antingen forskningsetisk kommitté och/eller universitet 
som studien utgått från. I en av de vetenskapliga artiklarna framgår att de arbetat 
utifrån etiska riktlinjer. Den sista vetenskapliga artikeln har följt etiska riktlinjer från 
förlaget som publicerat den vetenskapliga artikeln (Elsevier, u.å.). Kjellström (2012) 
beskriver att forskning inom humanvetenskapen bör gagna tre olika nivåer; 
professionen, individen och samhället. Litteraturstudiens resultat är inte till nytta för 
individen som deltog i forskningen men det är till nytta för samhället, det vill säga 
kommande föräldrar på neonatalavdelning samt professionen, sjuksköterskan som 
arbetar på neonatalavdelning.   

Resultat 
Delaktighet 
Föräldrar beskrev att de upplevde neonatalavdelningen som överväldigande till en 
början. Det var nya ljud och synintryck som skulle tas in för att förstå den nya 
omgivningen (Gavey, 2007). Papporna upplevde att personalen uppmuntrade dem till 
att se sin tid på neonatalavdelningen som ett tillfälle att bättre lära känna sitt barn och 
därmed lära sig barnets vård (Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008). Papporna 
beskrev att när de kunde hantera allt som skedde runt omkring dem på 
neonatalavdelningen blev de mer mottagliga för den information vårdpersonalen 
delgav dem. Vårdpersonalens stöd för att få dem att förstå vad som skedde blev 
väldigt viktigt för papporna (Lundqvist et al., 2007). Mammor upplevde att 
vårdpersonalen uppmuntrade dem tidigt till att delta i sitt barns vård för att bli en 
viktig person i vårdandet (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008). I början upplevde 
mammorna sig som osäkra åskådare till sitt barns vård (Flacking, Ewald, Hedberg 
Nyqvist & Starrin, 2006) där känslor av att inte vara tillräcklig för att klara av sitt 
barns vård självständigt uppstod (Fegran et al., 2008). Känslan av att vara åskådare 
var något även papporna upplevde (Lundqvist et al., 2007). Mammorna utvecklades 
till lärlingar som lärde genom att observera och undervisas av personalen (Flacking et 
al., 2006), även papporna upplevde att vårdpersonalen la tid på att skapa god 
undervisning om vården av barnet (Lindberg et al., 2008). Under hospitaliseringen 
strävade papporna efter att lära sig om sitt barns medicinska tillstånd och 
förutsättningar vilket ledde till att de blev mer kompetenta och familjära med barnets 
behov. De upplevde att deras ansvar för barnets vård ökade (Lundqvist et al., 2007).  
Då föräldrarna upplevde stöd och hjälp från vårdpersonalen bidrog det till ökad 
delaktighet i barnets vård (Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006).  
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Vissa mammor upplevde att vårdpersonalen hade olika direktiv för hur barnets vård 
skulle bedrivas, detta skapade osäkerhet för hur mamman skulle ta hand om sitt barn 
och vara delaktig (Gavey, 2007). Mammor beskrev att vissa medlemmar i personalen 
uppmuntrade dem till att vårda sitt barn medan andra fråntog dem möjligheten. 
Mammorna kände sig därmed underordnade personalen (Flacking et al., 2006). Att 
uppleva sig underordnad personalen var något flera föräldrar beskrev då de upplevde 
sig beroende av att vårdpersonalen vårdade deras barn (Guillaume et al., 2013). Vissa 
mammor upplevde känslor av att deras barn inte behövde dem, utan bara behövde den 
medicinskt tränade personalen. Känslan av att vara en viktig vårdgivare för sitt barn 
försvann (Flacking et al., 2006). Sjuksköterskans beteende var grundläggande för den 
kontakt som möjliggjordes mellan föräldrarna och deras barn och för hur denna 
kontakt upplevdes (Guillaume et al., 2013). Föräldrar rapporterade att de upplevde ett 
bristande stöd från sjuksköterskorna gällande att inkluderas i diskussioner där beslut 
fattades kring barnets vård (Silnes Tandberg, Pettersen Sandtrø, Vårdal & Rønnestad, 
2013). Många pappor upplevde att de inte var delaktiga i sitt barns vård då de beskrev 
att personalen bara informerade dem om beslut som redan fattats utan pappans 
närvaro (Lundqvist et al., 2007). Mammor beskrev vikten av att få information om 
den vård barnet erhöll. Vid utebliven information skapades känslor av exklusion och 
vissa mödrar upplevde att de själva fick fråga personalen efter information för att bli 
delaktiga (Wigert et al., 2006).  

Föräldrar upplevde det värdefullt att få delta i barnets vård. Delaktigheten förbättrades 
då föräldrarna kände sig trygga med vårdpersonalen och när de upplevde dem som 
tillgängliga (Stacey, Salkovskis & Osborn, 2015). Papporna upplevde det som en 
trygghet att personalen också vakade över deras barn (Lindberg et al., 2008). Känslan 
av att vara delaktig förbättrades då föräldrar upplevde att de kunde ha telefonkontakt 
med neonatalavdelningen även när föräldrarna inte var närvarande (Guillaume et al., 
2013; Watson, 2010). När föräldrarna inte fick delta i sitt barns vård och upplevde sig 
exkluderade skapades känslor av stress och osäkerhet (Fegran et al., 2008; Stacey et 
al., 2015). Många föräldrar beskrev känslan av maktlöshet under tiden deras barn 
vårdades på en neonatalavdelning (Goncalves Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015; 
Watson, 2010; Wigert et al., 2006). Känslan av maktlöshet upplevdes när 
vårdpersonal använde sin kunskap och det faktum att de ansågs vara experter inom sin 
profession till att exkludera föräldrarna från delaktigheten i sitt barns vård (Watson, 
2010; Wigert et al., 2006). Maktlösheten speglades även i den osäkerhet föräldrar 
upplevde då de inte fick möjlighet att bestämma över vilken vård deras barn erhöll 
(Goncalves Vieira Fernandes et al., 2015). Ett antal föräldrar upplevde att de inte hade 
bestämmanderätt då förändringar i barnets vård skedde utan att föräldrarna 
förvarnades (Gavey, 2007; Guillaume et al., 2013). Föräldrarna upplevde detta som 
skrämmande (Gavey, 2007).  

Anknytning 
Vårdpersonalens omsorg och hänsynsfulla beteende var grundläggande för 
interaktionen föräldrar utvecklade med sina barn. Kommunikation med 
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vårdpersonalen upplevdes av föräldrarna hjälpa till att knyta an till barnet (Guillaume 
et al., 2013). Föräldrar beskrev handlingar som vårdpersonalen kunde utföra som de 
upplevde stärkte den tidiga anknytningen. Dessa handlingar var; att vårdpersonalen 
förklarade maskiner, alarm, barnets kapacitet och hur föräldrarna kunde hjälpa sitt 
barn. Vidare att vårdpersonalen inte dömde dem utan hjälpte dem att bli autonoma. 
Föräldrar upplevde att sjuksköterskan spelade en viktig roll då denne förespråkade 
närhet mellan barn och förälder, t.ex. att hålla sitt barn hud-mot-hud. (Goncalves 
Vieira Fernandes et al., 2015; Guillaume et al., 2013). Mammor upplevde fysisk 
närhet som helande och att det stärkte bandet mellan mamma och barn. Fysisk närhet 
såsom hud-mot-hud kontakt fick mammorna att känna sig viktiga för sitt barn 
(Flacking et al., 2006). Vissa mammor beskrev handlingar som hjälpte dem att knyta 
an till barnet; fysisk kontakt och att lämna en leksak till barnet (Guillaume et al., 
2013). Papporna upplevde att barnet var deras först då de fick hålla sitt barn för första 
gången (Lundqvist et al., 2007). Pappans känslor gentemot barnet växte och bandet 
till barnet stärktes med tiden. När barnet blev starkare blev pappans band till barnet 
bättre (Lindberg et al., 2008).  

Några mammor beskrev att deras anknytning med barnet hindrades och stannade upp 
då barnets tillstånd försämrades. Även oförutsägbara och oväntade situationer 
skapade känsla av panik, vilket föräldrarna upplevde hindrade dem från lugn tid med 
sitt barn (Guillaume et al., 2013). Vissa mammor upplevde det var svårt att slappna av 
och interagera med sitt barn i neonatalmiljön, då de var omringade av andra föräldrar, 
deras barn och personal (Flacking et al., 2006).  Papporna upplevde stress över det 
faktum att de inte hade egentid med sitt barn (Silnes Tandberg et al., 2013). Föräldrar 
upplevde att bristande kontakt med sitt barn ledde till enorm stress (Whittingham 
Boyd, Sanders & Colditz, 2013). Ett antal föräldrar beskrev att de inte ville knyta an 
till barnet då det fanns en risk att barnet inte skulle överleva (Flacking et al. 2006; 
Whittingham et al. 2013). 

Föräldrarollen 
Vissa föräldrar upplevde det som en svårighet att etablera sina föräldraroller på 
neonatalavdelningen på grund av den tekniska miljön (Gavey, 2007). 
Hospitaliseringen upplevdes hindra anpassningen till föräldraskap då den hämmade 
mammans och pappans relation till barnet (Goncalves Vieira Fernandes et al., 2015). 
En del pappor upplevde att kuvösen barnet befann sig i skapade en barriär mellan dem 
och barnet, vilket ledde till svårigheter att känna sig som pappa (Lundqvist et al., 
2007).  
 
Ett antal föräldrar upplevde osäkerhet under barnets första dagar vilket försvårade 
deras övergång till att bli föräldrar (Watson, 2010). Då barnets överlevnad var hotad 
skapade det känslor av besvikelse, värdelöshet, rädsla och ledsamhet hos mamman. 
De upplevde sig som mammor fysiskt men inte socialt eller emotionellt. Det var svårt 
för dem att definiera sin mammaroll då barnet var sjukt (Flacking et al., 2006). Vissa 
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mammor beskrev att om något med barnet var avvikande ifrån det normala ifrågasatte 
de sitt moderskap och vems barn det egentligen var. Detta medförde att deras 
självförtroende började svikta (Wigert et al., 2006). Papporna upplevde att när de inte 
kunde skydda sitt barn som föräldrar normalt gör skapade det känslor av att inte 
kunna uppfylla sin föräldraroll (Lundqvist et al., 2007).  
 
Känslan av att inte vara betydelsefull för sitt barn och att inte vara en mamma uppstod 
då mammorna separerades från sitt barn (Flacking et al., 2006; Wigert et al., 
2006).  När mammorna vårdades på mödravården och deras barn vårdades på 
neonatalavdelning efter förlossningen upplevdes det essentiellt för mammorna att få 
besök av vårdpersonalen från neonatalavdelningen. Då vårdpersonalen tog med sig ett 
fotografi på barnet och gav information kring hur barnet mådde, upplevde mammorna 
närhet till barnet. Om mammorna inte fick besök av neonatalavdelningens 
vårdpersonal skapade det känslor av isolering, stress och de upplevde inte sig själva 
som mammor (Guillaume et al., 2013). Vissa mammor upplevde att vårdpersonalen 
övervakade och dömde dem, därav kände de sig tvungna att bete sig som bra mammor 
(Gavey, 2007; Guillaume et al., 2013). Några pappor upplevde det svårt att se sig 
själva som viktiga i barnets vård som förälder, då vårdspersonalen hade mer 
kompetens (Lundqvist et al., 2007). Ett antal pappor beskrev hur deras papparoll hade 
stärkts av den tid de spenderat på neonatalavdelningen, då de lärt känna sitt barn och 
dennes behov (Lindberg et al., 2008). Då en nära relation mellan pappa och barn 
utvecklades ökade pappornas självförtroende (Fegran et al., 2008). När papporna var 
delaktiga i beslutsfattanden och tog initiativ kring sitt barns vård stärktes deras 
föräldraroll och de upplevde sig själva som en förälder för att de vårdade sitt barn 
(Lundqvist et al., 2007). Då mammorna upplevde en förtroendefull relation till 
vårdpersonalen kände de sig som en bra mamma till sitt barn (Flacking et al., 2006). 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna valdes utifrån att de innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg et al., 
2013) vilket stärker de vetenskapliga artiklarnas trovärdighet. Vid första 
artikelsökningen begränsades årtalen från 2010-2015, då aktuell forskning inom 
området var av intresse. Tidsspannet för de vetenskapliga artiklarna gav vid denna 
sökning för få träffar för att kunna framställa ett trovärdigt resultat. Därav utökades 
tidsspannet på de vetenskapliga artiklarna med ytterligare 5 år, 2005-2015. Med ett 
bredare tidspann framkom fler användbara vetenskapliga artiklar som svarade mot 
syftet. Då den äldsta vetenskapliga artikeln som valdes publicerades år 2006 kan detta 
stärka litteraturstudien trovärdighet, då forskningen fortfarande är relativt aktuell. Vid 
artikelsökningarna framkom flertalet dubbletter som valdes att inte redovisas. Att 
flertalet dubbletter hittades tyder på god teknik vid sökningarna och välvalda sökord. 
Artikelsökningar med andra sökord än de utvalda genomfördes för att undersöka 
möjligheten att viktigt material skulle ha missats vid tidigare sökningar. Då ingen ny 
forskning framkom med andra sökord som skulle kunna ha använts i resultatet, kan 
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detta ses som att de valda sökorden gav goda sökresultat i den forskning som svarar 
mot syftet. I slutskedet av litteraturstudien framkom att artikelsökning med trunkering 
på ordet experience missats. På grund av litteraturstudiens begränsade tid fanns det 
inte möjlighet att revidera resultatet och inkludera eventuellt nytt material som hade 
kunnat upptäckas. Därav kan resultatets trovärdighet vara påverkad.   

Exklusionskriterierna för litteraturstudien var att forskning gjord utifrån 
sjuksköterskors- eller anhörigasperspektiv skulle uteslutas. I ett fall kom en artikel att 
användas i resultatet då denna speglar både föräldrar och sjuksköterskors upplevelser. 
Denna valdes att tas med för att det tydligt gick att utläsa föräldrarnas del i studien 
och deras upplevelser. I en annan artikel framkom att mor/farföräldrar samt ett syskon 
varit närvarande i några intervjuer, vad de bidragit med i studien framkom inte, detta 
kan därför påverka litteraturstudiens resultat och trovärdighet.    

Av de vetenskapliga artiklarna var fyra stycken från Sverige, två från Norge, tre från 
Storbritannien, en från Frankrike, en från Australien och en från Portugal. Då alla de 
vetenskapliga artiklarna kommer ifrån länder där sjukvårdstandarden liknar den 
svenska, påvisar resultaten god överförbarhet till svensk neonatalsjukvård. 
Överförbarhet till olika kontexter är beroende av om det är möjligt att bedöma 
resultatet utifrån reliabilitet och validitet (Henricson, 2012).  

Då de vetenskapliga artiklarna bearbetades gjordes detta enskilt och diskuterades 
sedan för att stärka litteraturstudiens trovärdighet. Genom beskrivningen av metoden 
kan datainsamling och databearbetningsprocessen följas och granskas. 
Artikelgranskningar och sökprocess är redovisade för att underlätta för läsaren att 
förstå den process som genomförts. Studiens reliabilitet beror på hur tydligt processen 
är beskriven (Henricson, 2012). Pålitligheten i en litteraturstudie kan påverkas om det 
finns förförståelse hos författarna. Som författare bör förförståelsen reflekteras över 
under arbetets gång för att inte påverka pålitligheten (Henricson, 2012). Av 
studenterna som skrivit litteraturstudien har en förförståelse för det valda ämnet, då 
denna har arbetat på en neonatalavdelning. Dennes förförståelse har diskuterats och 
reflekterats över för att inte påverka resultatet och litteraturstudiens pålitlighet.  

Resultatdiskussion 
Delaktighet i sitt barns vård på en neonatalavdelning upplevdes väldigt viktigt för 
föräldrar (Fegran et al., 2008; Gavey, 2007; Guillaume et al., 2013; Lindberg et al., 
2008; Lundqvist et al., 2007; Silnes Tandberg et al., 2013; Stacey et al., 2015; 
Watson, 2010; Wigert et al., 2006), för att skapa känsla av att vara en betydelsefull 
person i barnets liv (Fegran et al., 2008). Då de inte var delaktiga utan istället 
exkluderades från sitt barns vård var känslor av maktlöshet och stress närvarande 
(Fegran et al., 2008; Flacking et al., 2006; Goncalves Viera Fernandes et al., 2015; 
Guillaume et al., 2013; Stacey et al., 2015; Watson, 2010; Wigert et al., 2006). 
Föräldrars delaktighet i vården på neonatalavdelning är något vårdpersonal ska sträva 
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mot, då de arbetar med familjecentrerad vård (Jackson et al., 2013). Vårdpersonalen 
ihop med föräldrarna bör arbeta som ett team för att stödja barnets välmående som en 
del av den familjecentrerade vården (Trajkovksi et al., 2012). Den familjecentrerade 
vården strävar efter att skapa tillit och öppenhet som stärker föräldrarna och hjälper 
dem bli delaktiga i barnets vård (Fegran, Helseth & Slettebø, 2006). Resultatet visar 
att denna typ av teamarbete inte alltid fungerar som den bör. Föräldrar talade om olika 
direktiv från vårdpersonal (Gavey, 2007) samt om hur vårdpersonalen fråntog dem 
möjligheten att delta i sitt barns vård (Flacking et al., 2006). Det vårdpersonalen kan 
göra för att föräldrarna ska uppleva sig som delaktiga i sitt barns vård kan vara att 
bidra med stöd, uppmuntran, undervisning och trygghet (Fegran et al., 2008; Flacking 
et al., 2006; Lindberg et al., 2008; Lundqvist et al., 2007; Stacey et al., 2015; Wigert 
et al., 2006). Även information som vårdpersonalen ger föräldrarna är en stor 
bidragande faktor för att uppleva delaktighet i sitt barns vård, både då informationen 
delges och inte delges påverkas delaktigheten (Guillaume et al., 2013; Lundqvist et 
al., 2007; Turner et al., 2014; Wigert et al., 2006).  

Att vara sjuksköterska på en neonatalavdelning innebär att ta in alla möjliga känslor 
föräldrarna kan uppleva under sitt barns hospitalisering och bekräfta dessa. Förståelse 
för föräldrarna i deras egna unika situation och att vara ett stöd för dem är 
betydelsefullt. Det är grundläggande som sjuksköterska att förstå vikten av 
delaktighet för föräldrarna och att arbeta för utveckling av den bör eftersträvas. Att se 
föräldrarna som en resurs i vårdandet av barnet är av största vikt (Merighi et al., 
2011). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver hur sjuksköterskor ska arbeta 
efter ett etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Dessa etiska 
aspekter går att överföra till hur sjuksköterskorna på neonatalavdelning ska arbeta 
utefter familjecentrerad vård, där föräldrarnas och barnets rättigheter vårdas, där 
information om behandlingar och vård diskuteras och respekt för föräldrarna finns. 
Fegran et al. (2006), förklarar att en viktig uppgift för vårdpersonalen är att få 
föräldrarna involverade i barnets vård. I dagsläget finns en hel del forskning inom 
området (Cleveland, 2008; Petersen, Cohen & Parsons, 2004; Wigert, Hellström & 
Berg, 2008) men tydligt är att det fortfarande finns stora brister i att arbeta utifrån 
familjecentrerad vård och att uppmärksamma föräldrars delaktighet på en 
neonatalavdelning. Utifrån den forskning som finns inom området och 
litteraturstudiens resultat kan tolkning göras att sjuksköterskan bör arbeta för att 
engagera och uppmärksamma föräldrarna, vilket i längden kan bidra till en förbättrad 
familjecentrerad vård.  

Delaktigheten i sitt barns vård är grundläggande för att kunna bilda en anknytning till 
sitt barn (Wigert et al., 2010). Anknytningen mellan barn och föräldrar är sedan 
tidigare väl beforskat (Broberg et al., 2006; Redshaw et al., 2013). Sjuksköterskans 
handlingar och kommunikation var en viktig del i föräldrarnas första anknytning till 
sitt barn (Goncalves Viera Fernandes et al., 2015; Guillaume et al., 2013). 
Föräldrarnas vilja att knyta an var även något centralt under barnets hospitalisering på 
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en neonatalavdelning. Rädsla för barnets överlevnad var ständigt närvarande och 
upplevdes påverka anknytningen (Flacking et al., 2006; Guillaume et al., 2013; 
Whittingham et al., 2013). Anknytningen mellan föräldrar och barn påverkades även 
av den fysiska kontakt som skapades mellan dem. Den fysiska kontakten har visats 
avgörande för anknytningen (Flacking et al., 2012). Enligt riktlinjer från 
världshälsoorganisationen från 2003 rekommenderas hud-mot-hud kontakt, även 
kallat kängurumetoden då tidigare forskning påvisat fördelar med metoden hos såväl 
barn som föräldrar (Jackson et al., 2013). Litteraturstudiens resultat påvisar att bandet 
mellan föräldrar och barn upplevs stärkas med hjälp av fysisk kontakt så som hud-
mot-hud kontakt (Flacking et al., 2006; Guillaume et al., 2013; Lindberg et al., 2008; 
Lundqvist et al., 2007). En tolkning kan vara att stöd och motivering från 
sjuksköterskan kan hjälpa föräldrar att knyta an till sitt barn. Vidare är det även viktigt 
att uppmärksamma då föräldrarna tar avstånd från att knyta an till sitt barn. Då bör 
information kring hur anknytning påverkar såväl föräldrar som barn psykiskt och 
fysiskt ges. Av resultatet kan det tänkas att anknytning mellan föräldrar och barn 
bidrar till reducerad stress, minskad maktlöshet, önskan om ökad delaktighet och 
trygghet i sin nya roll som förälder.  

Anknytning genom hud-mot-hud kontakt beskrivs ha positiv effekt på föräldrars 
upplevelse av sin egen föräldraroll, som stärkts och blivit tydligare (Jackson et al., 
2013). Litteraturstudiens resultat lyfter inte fram hur hud-mot-hud kontakt stärkt deras 
föräldraroller men de talar om hur deras roller stärkts av relationer till vårdpersonalen 
(Flacking et al., 2006) såväl som av att de lärt känna sitt barn bättre tack vare deras tid 
på neonatalavdelningen (Lindberg et al., 2008). Anledningar till att föräldrarna i 
resultatet inte talat om kopplingen mellan föräldraroll och hud-mot-hud kontakt kan 
vara beroende av hur de vetenskapliga artiklarnas syfte varit formulerat. I resultatet 
framkom mycket negativa känslor kopplat till den upplevda föräldrarollen på en 
neonatalavdelning. Det kunde handla om att föräldrarollen upplevdes svår att etablera 
på grund av miljön (Gavey, 2007), och av rädslan för barnets överlevnad (Flacking et 
al., 2006) såväl som känslor av att inte vara viktig för sitt barn (Flacking et al., 2006; 
Lundqvist et al., 2007; Wigert et al., 2006). Känslan av att inte vara viktig för sitt barn 
berodde på den kunskap sjukvårdspersonalen hade som de ibland använde för att 
exkludera föräldrarna (Gavey, 2007; Guillamue et al., 2013; Lundqvist et al., 2007). 
Att föräldrarna upplevde sjukvårdspersonalens kompetens som hindrande för deras 
föräldraroll kan försvåra såväl föräldrars delaktighet i vården som deras anknytning 
till barnet. Sjuksköterskans roll på en neonatalavdelning handlar bland annat om att 
vara ett stöd för föräldrarna i deras utveckling av sina föräldraroller (Merighi et al., 
2011). Vid ett bristande stöd från sjukvårdspersonalen är det tydligt utifrån 
litteraturstudiens resultat att föräldrarnas anpassning till föräldrarollen hindrades. 
Ytterligare forskning har visat på hur viktigt det är att föräldrar tidigt blir deltagare i 
sitt barns vård för att anpassa sig till sin nya roll som förälder (Jackson et al., 2013; 
Wigert, 2010). Hur föräldrar upplever sina roller påverkar och påverkas av såväl 
delaktighet som anknytning då dessa faktorer hör ihop och inverkar på hur föräldrarna 
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upplever tiden på neonatalavdelningen. Sjuksköterskan har i uppgift att skapa 
delaktighet, stärka föräldrarnas roller såväl som möjliggöra för anknytning mellan 
föräldrar och barn. Då alla dessa uppfylls ökar förutsättningarna för att föräldrar 
upplever tiden på neonatalavdelning som positiv.  

Konklusion  
Då ett barn vårdas på neonatalavdelning upplever föräldrarna flera olika 
känslomässiga situationer. Från början var föräldrarna oroliga för sina barn och för 
den omgivning de befann sig i. Föräldrarna upplevde det då svårt att delta i vården, 
knyta an till sitt barn och känna sig som en förälder. Med tiden och stöd från 
vårdspersonalen blev föräldrarna säkra i sina föräldraroller, delaktiga i barnets vård 
och skapade en anknytning. Exklusion från sitt barn och dennes vård hindrade 
föräldrarna från att vara föräldrar. Vägen till delaktighet, anknytning och en känsla av 
att vara förälder var beroende av hur föräldrarna upplevde vårdspersonalens 
handlingar, kommunikation och stöd.  

Implikation 
Dagens forskning skapar en god uppfattning om föräldrars upplevelser i samband med 
att deras barn vårdas på neonatalavdelning. Ytterligare forskning behöver bedrivas för 
att klargöra hur sjuksköterskor bör arbeta med att hantera föräldrars upplevelser. 
Vidare bör det undersökas vad föräldrarna önskar att vårdpersonalen ska bidra med 
för att stärka dem i sina föräldraroller, öka deras delaktighet och möjliggöra 
anknytning. Genom att medvetandegöra föräldrars upplevelser kan sjuksköterskor och 
vårdpersonal på neonatalavdelning arbeta med att uppmärksamma och diskutera dessa 
upplevelser för att bedriva en bättre familjecentrerad vård. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL  Pubmed Psycinfo 

Neonatal Neonatal Neonatal Neonatal 

Förtidigt fött spädbarn Premature infant Premature infant Premature infant 

Förälder Parent* Parent* Parents 

Upplevelse Experience Experience Experience 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

9/10 - 15 Cinahl 

Neonatal (Fritext) AND Parent* 
(Fritext) AND Experience 
(Fritext). Limits: English, peer 
reviewed, 2010-2015, abstract 
available.  112 15 3 2 

9/10 - 15 Cinahl 

Premature infant (Fritext) AND 
Parent* (Fritext) AND Experience 
(Fritext). Limits: English, peer 
reviewed, 2010-2015, abstract 
available.   38 3 0 0 

9/10 - 15 Pubmed 

Neonatal (Fritext) AND 
Parent*(Fritext) AND Experience 
(Fritext). Limits: abstract available, 
english, humans, 5 years 196 9 1 1 

9/10 - 15 Psycinfo 

Neonatal (Fritext)AND 
Parents(Fritext) AND Experience 
(Fritext). Limits: english, peer 
reviewed, 2010-2015 279 8 2 1 

9/10 – 15 Psycinfo 

Premature infant (Fritext)AND 
Parents (Fritext)AND Experience 
(Fritext). Limits: english, peer 
reviewed, 2010-2015 62 4 2 2 

13/10 – 15 Cinahl 

Neonatal (Fritext) AND 
Parent*(Fritext) AND Experience 
(Fritext). Limits: abstract available, 
peer reviewed, english, 2005-2010 100 5 3 3 

13/10 – 15 Cinahl 

Premature infant (Fritext) AND 
Parent* (Fritext) AND Experience 
(Fritext). Limits: abstract available, 
peer reviewed, english, 2005-2010 43 3 2 2 

13/10 – 15 Psycinfo 

Neonatal (Fritext)AND Parents 
(Fritext) AND Experience 
(Fritext). Limits: peer reviewed, 
abstract, english, 2005-2010 170 5 1 1 

13/10 – 15 Pubmed 

Neonatal(Fritext) AND 
Parents(Fritext) AND 
Experience(Fritext). Limits: 
abstract, english, humans, adult 19-
44, 2005-2010 67 0 0 0 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Fegran, L., Helseth, S., & Fagermoen, M. S. (2008). A comparison of mothers’ and fathers’ 
experiences of the attachment process in a neonatal intensive care unit. Journal of Clinical 
Nursing, 17, 810-816. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02125.x 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Att jämföra mammor och pappors individuella upplevelser av anknytningsprocessen på en 
neonatalavdelning under den första veckan efter en prematur födelse.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Beskrivande hermeneutisk design 

Urval Strategiskt urval av 6 föräldrar par, 6 mammor och 6 pappor.  

Datainsamling Bandinspelade semi-strukturerade intervjuer som genomfördes en och en under cirka 40 minuter. 
Fråga ställdes om föräldrars upplevelse av att bli förälder till ett prematurt barn.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och delades in i kategorier där de kodades med hjälp av NUD*IST 
dataprogram QSR. Meningsbärande enheter togs ut av datorprogrammet.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats För att bygga en relation till sitt barn ville mammorna ha närhet även om det ibland gav negativa 
känslor. Papporna var mer tveksamma till närhet med barnet men upplevde kontakten när den 
ägde rum som mer positiv än väntat.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Flacking, R., Ewald, U., Hedberg Nyqvist, K., & Starrin, B. (2006). Trustful bonds: a key to 
”becoming a mother” and to reciprocal breastfeeding. Storys of mothers of very preterm infants at 
a neonatal unit. Social Science & Medicin, 62, 70-80.�doi:10.1016/j.socscimed.2005.05.026 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Undersöka hur mammor till väldigt förtidigt födda barn upplevde amningsprocessen emotionellt 
och hur de relaterar till processen att bli mamma från innan födsel till utskrivning från 
neonatalavdelningen.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval Strategiskt urval av 25 mammor från 7 olika neonatalavdelning. 

Datainsamling Bandinspelade intervjuer gjorda av förste författaren. Anteckningar gjordes under intervjuerna. 
Intervjuerna varade mellan 40 minuter till 3,5 timme.  

Dataanalys Analysen inspirerades av ground theory enligt Glaser & Strauss (1967) & Glaser (1978, 1998). 
Intervjuerna transkriberades och kodades. Teman identifierades genom granskning av materialet.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Mammorna upplevde emotionellt kaos. 
Mammorna beskrev att separation orsakade känslor av att vara oviktig som person och mamma.  
Mammorna förklarade vilka kritiska aspekter som ingick i processen av att bli mer än en fysisk 
mamma.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 81 % 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Gavey, J. (2007). Parental perceptions of neonatal care. Journal of Neonatal Nursing, 31, 199-206. 

Land  
Databas 

Storbritannien  
Psycinfo 

Syfte Utforska föräldrars upplevelser, öka förståelsen för föräldrars behov och förbättra vården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Ej angiven 

Urval Strukturerat urval med 16 mammor och 9 pappor. 16 intervjuer genomfördes.  

Datainsamling Bandinspelade semi-strukturerade intervjuer, anteckningar gjordes efter avslutade intervjuer. 
Föräldrarna ombads att beskriva sin resa på neonatalavdelningen från inskrivning till hemgång.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och kopia skickades till föräldrarna för att de skulle validera 
innehållet. Anpassning gjordes av Bernard (1991) för att identifiera och kategorisera teman. 

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Föräldrarnas intryck av neonatalavdelningen var att den kunde upplevas överväldigande och det 
tog tid att anpassa sig till miljön. 
Föräldrarna uppgav ett behov av information om förändringar gällande barnets omvårdnad.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Goncalves Vieira Fernandes, N., & Batoca Silva, E. M. (2015). Parents’ experience during the 
hospitalisation of the preterm infant. Revista de Enfermagem Referênsia, 4, 107-115.  
http://dx.doi.org/10.12707/RIV14032 

Land  
Databas 

Portugal 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att inte bara bidra till reflektion av och förbättring av rutiner som 
underlättar anpassning till föräldraskap vid en förtidig födsel men också förbättringen av kvalitén 
på vården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Explorativ-deskriptiv fenomenologisk design 

Urval Strategiskt urval av 8 mammor och 4 pappor där barnet var fött innan vecka 34 och hospitaliserat i 
mer än en månads tid.  

Datainsamling Bandinspelade semistrukturerade intervjuer som varade i cirka 10 minuter vardera. Frågor som 
forskarna utgick ifrån vid intervjuerna var: - Vilka upplevelser påverkade föräldrar under 
vårdtiden av deras prematura barn?  
- Vilka känslor upplevde föräldrarna vid födsel av det prematura barnet? 
- Hur påverkade hospitaliseringen av det förtidigt födda barnet föräldrarnas anpassning till 
föräldraskap? 

Dataanalys Innehållsanalys som var baserad på Amado (2000), Bardin (2009) och i vissa delar från Streubert 
& Carpenter (2002). Intervjuerna kodades innan transkription genomfördes. Meningsfulla enheter 
delades in i kategorier och subkategorier.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Föräldrarna upplevde såväl positiva som negativa känslor i förhållande till att ha ett barn som är 
inneliggande på neonatalavdelning.  
Hospitaliseringen gav föräldrar svårare att knyta an till sitt barn.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Guillaume, S., Michelin, N., Amrani, E., Benier, B., Durrmeyer, X., Lescure, S., … Caeymaex, L. 
(2013). Parents’ expectations of staff in the early bonding process with their prematur babies in 
the intensive care setting: a qualitive multicenter study with 60 parents. BMC Pediatrics, 13(18). 

Land  
Databas 

Frankrike 
Pubmed 

Syfte Undersöka genom föräldrar hur ett tidigt band till det prematura barnet skapas och att identifiera 
föräldrars förväntningar på vårdpersonalen och konkreta exempel på vad som hjälpte eller/och 
hindrade dem från att skapa ett tidigt band.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Prospektiv studie med kvalitativ samtals analys.  

Urval Strategiskt urval från 3 olika neonatalavdelningar där 30 pappor och 30 pappor valdes ut utifrån 
att deras barn var fött innan vecka 32 i graviditeten.  

Datainsamling Bandinspelade semi-strukturerade intervjuer som varade mellan 60-90 minuter. Föräldrarna 
intervjuades separat. Under intervjuerna uppmuntrades föräldrarna att fritt tala om hur de hade 
upplevt nyheten om att barnet skulle födas för tidigt, förlossningen och barnets inskrivning och tid 
på neonatalavdelning. De uppmuntrades att i detalj beskriva vad som hjälpt och hindrat dem från 
att skapa band till sitt barn, likaså vad personalen gjorde.  

Dataanalys Samtalsanalys genomfördes utifrån riktlinjer av Hodges, Kuper och Reeves (2008). Horisontell 
analys genomfördes med manuell kodning av teman från intervjuerna. Vertikal analys 
genomfördes som jämförde de teman som framkommit.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Föräldrarna beskrev vikten av att interagera med sitt barn för att kunna skapa ett band mellan dem.  
Sjukvårdspersonalen spelade stor del i föräldrarnas interaktion med barnet. Föräldrarna beskrev 
sig som beroende av vårdpersonalen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Lindberg, B., Axelsson, K., & Öhrling, K. (2008). Adjusting to being a father to an infant born 
prematurely: experiences from swedish fathers. Scand J Caring Sci, 22, 79-85.  

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara pappa till ett förtidigt fött barn.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk innehållsanalys.  

Urval Strategiskt urval av 8 pappor med barn som vårdats på neonatalavdelning.  

Datainsamling Bandinspelade beskrivande intervjuer som pågick under cirka 50 minuter. Inledande frågan var: 
Kan du berätta om dina upplevelser av att ha ett förtidigt fött barn. Uppföljningsfrågor för att 
utveckla svaret.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades enligt Baxter LA (1991) och Cantanzaro (1988). Intervjuerna 
transkriberades och kontrollerades för noggrannhet. Meningsfulla enheter plockades ut och 
grupperades i kategorier.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Papporna upplevde att det tar tid att känna sig som en pappa efter att ha fått ett förtidigt fött barn. 
Först handlar det om att lära känna sitt barn, sedan utvecklas känslor och de upplevde sig mer 
självsäkra i sin fadersroll.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 89 % 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Lundqvist, P., Hellström Westas, L., & Hallström, I. (2007). From distance toward proximity: 
fathers’ lived experience of caring for their preterm infants. Journal of Pediactric Nursing, 22(6), 
490-497. doi:10.1016/j.pedn.2007.04.008 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Belysa pappors levda erfarenhet av att vårda deras förtidigt födda barn. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv hermeneutisk fenomenologisk design 

Urval Strategiskt urval av 13 pappor som under 9 månader år 2003 hade sitt barn vårdandes på en 
neonatalavdelning.  

Datainsamling Bandinspelade öppna intervjuer som pågick i 45-90 minuter. Papporna ombads att beskriva sina 
upplevelser av att vårda deras förtidigt födda barn från förlossning.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och delades in i subteman och teman. Författarna diskuterade kring 
subteman och teman tills konsensus uppnåtts.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Papporna beskrev tiden på neonatal som en resa från att ta distans till en känsla av närhet med 
barnet.  
Av att spendera tid på neonatalavdelning upplevde papporna att de blev tryggare i sin föräldraroll.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83 % 
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Artikel 8 

 

 

Referens Silnes Tandberg, B., Pettersen Sandtrø, H., Vårdal, M., & Rønnestad, A. (2013). Parents of 
preterm evaluation of stress and nursing support. Journal of Neonatal Nursing, 19, 317-326. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnn.2013.01.008 

Land  
Databas 

Norge 
Psycinfo 

Syfte Undersöka könsskillnader i upplevelse av föräldrastress och sjuksköterskestöd hos föräldrar med 
prematura barn när de ges standard vård.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Deskriptiv jämförelse design 

Urval Strategiskt urval av 83 föräldrar, 41 pappor och 41 mammor. Endast föräldrar till barn som 
förväntades stanna på neonatalavdelningen till hemgång inkluderades i studien.  

Datainsamling Två frågeformulär användes och översattes till norska, The PSS: NICU och NPST.  
The PSS: NICU bedömer stressnivåerna som upplevs av deltagarna på en skala från 1-5.  
NPST utvärderar föräldrars upplevelse av sjuksköterskestöd vid slutet av barnens sjukhusvistelse.  

Dataanalys Den statistiska analysen genomfördes med hjälp av SPSS software version 18.0. Resultaten utav 
frågeformulären jämfördes för att sedan utforma grupper. Grupper och skillnader jämfördes.  
P-värde <0.05 eftersträvades.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Föräldrar upplevde stress under hospitalisering. 
Föräldrar upplevde både positivt och negativt stöd från sjuksköterskor under hospitaliseringen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 89 % 
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Artikel 9 

 

 

Referens Stacey, S., Osborn, M., & Salkovskis, P. (2015). Life is a rollercoaster… What helps parents cope 
with the Neonatal intensive care unit (NICU)? Journal of Neonatal Nursing, 21, 136-141. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Psycinfo 

Syfte Skapa bättre förståelse för föräldrars upplevelser och se faktorer som hjälper att kunna hantera 
NEO.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv tematisk design 

Urval Strategiskt urval på 7 familjer, 5 mammor och 3 pappor.  

Datainsamling Bandinspelade semi-strukturerade intervjuer samt anteckningar med undantag för en intervju som 
genomfördes via telefon. Varje intervju började med att varje förälder ombads att berätta hur deras 
barn hamnade på neonatalavdelning. Föräldrarna uppmuntrades till att prata fritt kring sina 
upplevelser och fokusera på aspekter som kändes viktiga för dem.  

Dataanalys Tematisk analys i sex faser enligt Braun och Clark (2006). Intervjuerna transkriberades och 
jämfördes med bandinspelningarna för att kontrollera noggrannhet vid transkribering. Teman 
utformades och kontrollerades mot insamlad data.  

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Föräldrarna beskrev att relationer med personal på avdelningen var grundläggande för hur 
föräldrarna hanterade situationen på neoavdelningen.  
Föräldrarna uttryckte negativa och positiva känslor utav miljön på avdelningen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87 % 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

  

Referens Watson, G. (2010). Parental liminality: a way of understanding the early experience of parents 
who have a very preterm infant. Journal of Clinical Nursing, 20, 1462-1471. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2010.03311.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Att undersöka föräldrars upplevelse av den första tiden efter födsel av ett prematurt barn.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tolkande samspelsteori 

Urval Strategiskt urval av tre grupper av deltagare valdes ut, 20 föräldrar till förtidigt födda barn (10 
mammor, 10 pappor), 7 yngre neonatalsjuksköterskor och 5 äldre neonatalsjuksköterskor.  

Datainsamling Bandinspelade semi-strukturerade intervjuer för föräldrar och äldre neonatalsjuksköterskor. 
Fokusgrupper för yngre neonatalsjuksköterskor.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades, kodades och kategoriserades. Dataanalysen och resultatet granskades 
av utomstående forskare.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Föräldrarna upplevde osäkerhet, främst gällande sitt barns tillstånd som när som helst kunde 
förändras.  
Föräldrar upplevde känslor av maktlöshet gällande sitt barns vård.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 77 % 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

  

Referens Whittingham, K., Boyd, R. N., Sanders, M. R., & Colditz, P. (2014). Parenting and prematurity: 
Understanding parent experience and preferences for support. J Child Fam Stud, 23, 1050-1061. 

Land  
Databas 

Australien 
Psycinfo 

Syfte Att identifiera från föräldrars perspektiv den unika aspekten av att vara förälder till ett prematurt 
barn samt att ta reda på föräldrars tankar om föräldrastöd och deras åsikter om ett beteende 
föräldraintervention som är i uppbyggnad.  

Metod:  
Design 

Kvalititav metod 
Tematisk analys  

Urval Strategiskt urval av 18 föräldrar som har fått ett barn innan graviditetsvecka 32.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer i fyra stycken fokusgrupper som varade i två timmar vardera. 
Diskussionen utgick från fokus på de unika utmaningarna av att ha ett barn som fötts väldigt 
förtidigt och föräldrars förslag för föräldrastöd.  

Dataanalys Deskriptiv tematisk analys enligt Braun och Clark (2006). Intervjuerna transkriberades och 
delades in i delar som grupperades beroende på innehåll och meningsbärande enheter. Analys 
genomfördes tills att mättnad uppfyllts. 

Bortfall Inget redovisas bortfall. 

Slutsats Föräldrar upplevde hospitalisering som stressfullt och traumatiskt.  
De upplevde sig som institutionaliserade och oförberedda för föräldraskapet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87 % 



BILAGA C  

 

Artikel 12  

 

Referens Wigert, H., Johansson, R., Berg, M., & Hellström, A-L. (2006). Mothers’ experiences of having 
their newborn child in a neonatal intensive care unit. Scand J Caring Sci, 20, 35-41. 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att studera mammors upplevelser när deras fullgånga barn vårdades på 
neonatalavdelning efter förlossning 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk hermeneutisk design 

Urval Strategiskt urval med 10 mammor med barn som vårdats på en neonatalavdelning 

Datainsamling Bandinspelade öppna intervjuer hemma hos mödrarna som varade mellan 60-90 min, genomfördes 
av två av författarna. Frågorna var: Kan du beskriva din upplevelse av när ditt nyfödda barn 
vårdades på neonatalavdelning efter förlossningen. Följdfrågor ställdes för att få mer utvecklade 
svar.  

Dataanalys En fenomenologisk hermeneutisk text analys inspirerad av Ricoeur’s filosofi genomfördes. 
Intervjuarna kodades och transkriberades till text av intervjuarna. Alla fyra författarna arbetade 
ihop med dataanalysen, texten lästes flera gånger för att skapa en helhetsbild. Sedan lästes texten 
en gång till för att hitta meningsfulla enheter. Meningsfulla enheter grupperades i subkategorier. 
Subkategorierna delades sedan in i teman.  

Bortfall Inget bortfall redovisas 

Slutsats Mammorna upplevde känslor av tillhörighet och avsaknad av tillhörighet då neonatalavdelning 
riktades för att vårda deras barn.  
Mammorna beskrev pendlande känslor mellan att känna sig som en mamma och att tvivla på sitt 
eget moderskap. Hjälp och stöd gav mamman en känsla av delaktighet i sitt barns vård vilket 
ökade hennes självförtroende. När barnet separerades från mamman uppstod känsla av exklusion.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % 
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