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Abstract 
Background: In the world there are about 15 million babies born premature every year, 

in Sweden near below 7000. The daily life for parents will be changed drastically and a 

lot of time will be spent at Neonatal Intensive Care. Parents experience anxiety and will 

require support, but in focus of care stand the child. The duty of nurses is to take care of 

the child and simultaneously take care of the whole family which means to inform and 

explain things for parents and support them in their role as parents. 

Aim: The purpose with this literature review was to describe how parents of premature 

children experience the support from nurses in the care of their preterm child, and also 

investigate how the study group describes in the included articles. 

Design: A literature review with descriptive approach, from 11 scientific qualitative 

articles. 

Main results: Parents at Neonatal Intensive Care experienced anxiety and stress and 

also that nurses had power to decide about the child. Parents felt excluded from the care 

of their child. Parents felt that participation improved through clear, consistent and 

generous information from nurses. Parents appreciated support from nurses who showed 

respect, confirmed and showed truly interest and gave them of their time. Parameters of 

parents and children in included studies were described out of the aim and criterions of 

the actual study. 

Conclusion: Through support from nurses in participation in care of the child, rich and 

clear information and confirmation from nurses the self-confidence of parents in caring 

for their child will increase and also their satisfaction with their time at Neonatal 

Intensive Care. Through good support parents will experience control of the situation 

which means decreased stress and anxiety.  

Keywords: infant premature, nurse support, parent experience  

  



 

 

Sammanfattning 
Bakgrund: I världen föds varje år ca 15 miljoner barn prematurt, i Sverige strax under 

7000. Vardagen för föräldrarna ändras drastiskt och mycket tid tillbringas på 

neonatalavdelningen. Föräldrarna upplever oro och är i behov av stöd men det är barnet 

som står i fokus av vården. Sjuksköterskans uppgift är att vårda barnet och samtidigt ta 

hand om hela familjen och informera, förklara saker för föräldrarna samt stötta dem i 

rollen som föräldrar. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur föräldrar upplever stöd från 

sjuksköterskan i omvårdnaden av sitt prematura barn, samt undersöka hur 

undersökningsgruppen beskrivs i de valda artiklarna. 

Design: Litteraturstudie med deskriptiv ansats utifrån 11 vetenskapliga kvalitativa 

artiklar.  

Huvudresultat: Resultatet visade att föräldrar upplevde oro och stress på 

intensivvårdsavdelningen samt att sjuksköterskan har makten att besluta om barnet. 

Föräldrarna upplevde sig exkluderade från omvårdnaden av barnet. Genom tydlig, 

konsekvent och riklig information från sjuksköterskan upplevdes delaktigheten 

förbättras. Föräldrar uppskattade stöd från sjuksköterskor som bekräftade, visade 

respekt och uppriktigt intresse och gav föräldrarna av sin tid. Parametrar för föräldrar 

och barnet i ingående studier beskrevs utifrån vad studien hade för syfte och kriterier 

Slutsats: När sjuksköterskan ger av sin tid, lyssnar, ger tydlig information och 

bekräftelse upplever föräldrarna positivt stöd i omvårdnaden av barnet från 

sjuksköterskan. Ett stöd som ökar föräldrarnas trygghet i att ge sitt barn omvårdnad 

samt att de upplever tillfredställelse med tiden på neonatalavdelningen. Genom närvaro 

och uppmuntrande stöd upplever föräldrar att de får kontroll över situationen vilket 

innebär minskad stress och oro. 

Nyckelord: föräldrars upplevelse, prematura barn, stöd från sjuksköterska  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det är omtumlande att få ett prematurt barn (Jackson, Ternstedt & Schollins 2003), det 

förändrar livet och är traumatiskt för familjen (Wraight, McCoy & Meadow 2015). Till 

prematura barn räknas barn födda före graviditetsvecka 37 (Lawn et al. 2013, 

Socialstyrelsen 2015). Med graviditetsveckor menas hela veckor och de räknas från 

första dagen i moderns senaste menstruation (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2007). 

Antalet prematura barn som föddes år 2015 i Sverige var 6812 (Socialstyrelsen 2016). 

Uppskattningsvis föds varje år 15 miljoner prematura barn i världen (Lawn et al. 2013, 

Kinney, Davidge & Lawn 2013) och varje prematur födsel medför risk för senare 

komplikationer i livet för barnet, både fysiskt och psykiskt (Lawn et al. 2013). Det föds 

fler prematura barn i fattiga länder än i höginkomstländer (Kinney, Davidge & Lawn 

2013) men i höginkomstländer överlever fler prematura barn med hjälp av avancerad 

sjukvård (Lawn et al. 2013, Wraight, McCoy & Meadow 2015). Kinney, Davidge och 

Lawn (2013) beskriver möjliga riskfaktorer till att få ett prematurt barn vilka kan vara 

hög ålder hos modern, hälsoproblem som diabetes och högt blodtryck, vissa infektioner 

hos modern och vissa genetiska faktorer. Likaså kan ökad frekvens ses i samband med 

infertilitetsbehandlingar och vid flerbarnsgraviditet. Ökad risk för prematura födslar kan 

även kopplas till livsstilsfaktorer som under- eller övervikt, rökning och fysiskt tunga 

jobb. Dock sker de flesta prematura födslar utan synbar orsak (Kinney, Davidge & 

Lawn 2013). 

1.2 Omvårdnad av prematura barn 

På sjukhuset bör vården planeras så att barnet och familjen står i centrum och vården 

utföras så barnets och familjens individuella behov respekteras (Socialstyrelsen 2014). 

Prematura barn blir ofta förlösta med kejsarsnitt där barn och mor behöver avancerad 

sjukvård omgående och för att kunna tillgodose barnets behov måste högteknologisk 

apparatur användas (Spinelli et al. 2016). På neonatalavdelningen är det för tidigt födda 

barnet kopplat till slangar och nålar och det är mycket ljud omkring barnet 

(Socialstyrelsen 2014) vilket kan hindra föräldrarna att vara nära sina barn skriver 

Spinelli et al. (2016). Prematura barn är känsligare än fullgångna barn för instabila 

temperaturer och lågt blodsocker, har ofta ätsvårigheter och andningsproblem samt 

drabbas lättare infektioner (Lawn et al. 2013). Enkla åtgärder som god hygien, att hålla 
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barnet varmt och ge barnet bröstmjölk minskar risken för infektioner hos barnet. Det är 

viktigt att stödja mödrar till att ge modersmjölk till prematura barn, eftersom 

modersmjölken även förbättrar den neurologiska utvecklingen (Lawn et al. 2013). Då 

det fysiska behovet hos det prematura barnet på neonatalavdelningen är stort, är stöd i 

omvårdnaden runt barnet i centrum och mindre utrymme finns för stöd till moder och 

familj (Turner, Chur-Hansen & Winefield 2014). Omvårdnad sker på personnivå och 

utgår från människan som helhet (Willman 2009). Omvårdnadshandlingar kan 

exempelvis vara att visa en äkta närvaro i mötet med förälder och barn, att vägleda 

förälder, att ge stöd i livsuppehållande funktioner, samt att lyssna och undervisa förälder 

(Willman 2009).  

1.3 Stöd till föräldrarna 

Föräldrar ska ges stöd och kontinuerligt informeras om barnets tillstånd vad gäller både 

förbättringar och försämringar av barnets hälsa (Socialstyrelsen 2014). Stöd kan vara 

emotionellt eller praktiskt genom att göra föräldrarna delaktiga samt stöd genom 

uppmuntran, tillsyn och närvaro (Björvell & Thorell-Ekstrand 2009). Föräldrar är oftast 

inte förberedda på att bli förälder när det får ett prematurt barn eftersom barnet kommer 

före förväntat datum (Spinelli et al. 2016). Vidare skriver Spinelli et al. (2016) att 

omställningen påverkar föräldrar under en lång tid vilket är en process som behöver 

stöd. En fråga som fått större betydelse under senare år skriver Sawyer et al. (2014) är 

vikten av att förstå föräldrars upplevelse av vården på neonatalavdelningen. Ett sätt att 

ta reda på föräldrars upplevelse och tillfredsställelse med vården på 

neonatalavdelningen är genom frågeformulär. Artikeln av Sawyer et al. (2014) beskriver 

hur de utvecklat ett frågeformulär, P-BESS Preterm birth experiences and satisfaction 

scale, för att ta reda på föräldrars upplevelse av omvårdnaden. Det allmänna fokuset av 

stöd och kommunikation till föräldrar har gradvis introducerats till neonatalavdelningen 

genom familjecentrerad omvårdnad, vilken flyttar fokus från omvårdnaden av barnet till 

kontexten omvårdnad av familjen (Turner, Chur-Hansen & Winefield 2014, Spinelli et 

al. 2016). En modell för familjecentrerad omvårdnad är Parents of Premature Babies 

Project - POPPY. Det har gjorts en studie av POPPY där det i resultatet framkom att 

föräldrar ansåg att barnet och föräldrarna skulle vara kärnan i familjecentrerad 

omvårdnad (Staniszewska et al. 2012).  
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Spinelli et al. (2016) skriver att i en familjecentrerad omvårdnad skiljs inte barn och 

föräldrar åt utan föräldrar kan bo på vårdenheten för nyfödda. Föräldrar uppmuntras till 

att ta eget ansvar för barnets omvårdnad (Spinelli et al. 2016). De individuella behoven 

respekteras så långt det är möjligt och föräldrars känslomässiga behov uppmärksammas. 

Föräldrar erbjuds psykosocialt stöd och stöd i anknytningsprocessen, vilket även 

inkluderar amningsstöd (Spinelli et al. 2016). Jackson, Ternstedt och Schollins (2003) 

påtalar att faktorer som familjesituation och hälsostatus hos det prematura barnet är av 

betydelse för vilket behov av stöd föräldrar behöver då föräldrars hälsa kan påverkas 

negativt genom stressfaktorer. Stödgrupper hemstöds- och utbildningsprogram till 

föräldrar på neonatalavdelningen minskar stressen och underlättar övergången från 

sjukhuset till hemmet (Turner, Chur-Hansen & Winefield 2014, Brødsgaard, 

Zimmermann & Petersen 2015) Enligt studien av Stanizewska et al. (2012) förbättras 

även interaktionen mellan mor och barn genom hemstödsprogram. En modell av 

hemstödsprogram är Early Discharge Programme -EDP. Varje familjs unika behov och 

styrkor är utgångspunkten och modellen bygger på utbildning av föräldrar och 

hembesök från sjuksköterskor. EDP skall ge en trygg övergång mellan intensivvården 

och hemmet och innebär möjlighet till tidigare hemgång (Brødsgaard, Zimmermann & 

Petersen 2015). Barnets utveckling förbättras när tiden med föräldrarna ökar skriver 

Spinelli et al. (2016), och Turner, Chur-Hansen och Winefield (2014) skriver att fysisk 

kontakt mellan mor och barn stärker anknytningen, medan båda anser att en 

familjecentrerad omvårdnad är viktig för en lyckad anknytning mellan barn och förälder 

(Spinelli et al. 2016, Turner, Chur-Hansen & Winefield 2014).   

1.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll på neonatalavdelningen är stor i omvårdnaden av det prematura 

barnet och viktig för både barnets och föräldrarnas välmående (Turner, Chur-Hansen & 

Winefield 2014). Hall, Brinchmann och Aagaard (2012) skriver att rollen som 

sjuksköterska i många år har utvecklats under paradigmen att vårda och ge omvårdnad 

till mer vårdkrävande prematura barn tillsammans med deras föräldrar. Vidare skriver 

Hall, Brinchmann och Aagaard (2012) att denna utveckling är baserad på 

familjecentrerad omvårdnad, där sjuksköterskan skall vårda känsliga och sårbara 

prematura barn och samtidigt samarbeta och ge stöd till oroliga föräldrar (Hall, 

Brinchmann & Aagaard 2012). Att delge information, uppmuntra och engagera 

föräldrar, dels i föräldrarollen, dels i omvårdnaden av sitt barn är sjuksköterskans 
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uppgift. Viktig del i stödet är likaså att sjuksköterskan gör föräldrarna delaktiga i beslut 

rörande åtgärder för barnet (Rowe & Jones 2007, Brødsgaard, Zimmermann & Petersen 

2015). Sjuksköterskan på en neonatalavdelning får utbildning och erfarenheter för att 

bemästra situationen, men rollen är mycket komplex och utmanande (Turner, Chur-

Hansen & Winefield 2014). Rowe och Jones (2007) beskriver i sin artikel att det är en 

samverkan mellan sjuksköterskor, föräldrar och den vårdmiljö som omvårdnaden av det 

prematura barnet sker i. Sjuksköterskans bild är att föräldrarna själva gärna deltar i den 

dagliga omvårdnaden av sitt prematura barn, men att miljön inte är anpassad till 

föräldrarollen (Hall, Brinchmann & Aagaard 2012). Sjuksköterskan ger föräldrar stöd i 

att utföra de tre huvudsakliga fysiska aktiviteterna som äger rum på 

neonatalavdelningen; att hålla barnet, mata barnet och utföra daglig omvårdnad (Turner, 

Chur-Hansen & Winefield 2014). Sjuksköterskan kan påverka föräldrar och stärka dem 

i föräldrarollen genom att ge tillsyn, uppmuntran och vara närvarande, vilket kan 

minska föräldrars stress i samband med prematur födsel (Rowe & Jones 2007, Turner, 

Chur-Hansen & Winefield 2014). Stress hos föräldrar har funnits vara kopplat till 

kvaliteten på stöd från sjuksköterskan till familjen (Rowe & Jones 2007). Genom att 

fastställa källan till stress kan sjuksköterskan på neonatalavdelningen tillämpa 

interventioner för att minska stress hos föräldrar men också för att få en uppfattning om 

depressioner förekommer hos mödrar (Turner, Chur-Hansen & Winefield 2014). I 

Turner, Chur-Hansen och Winefields (2014) artikel beskrivs sjuksköterskans roll på 

neonatalavdelningen som ansträngd och att sjuksköterskan saknar tillräckligt med tid 

för att kunna ge optimalt stöd till föräldrar. Willman (2009) beskriver att 

sjuksköterskans roll är att främja individens hälsa samt att hälsa inom 

omvårdnadsvetenskapen är en process som individen själv skapar och upplever i det 

dagliga livet. Vidare skriver Willman (2009) att insatser för sjuksköterskan syftar till att 

förstärka personens resurser och förmåga genom att belysa meningen i olika 

upplevelser. 

1.5 Dorothea Orems egenvårdsteori 

Grunden i Dorothea Orems egenvårdsteori består av tre delar; egenvårdsbrist, egenvård 

och omvårdnadssystemet. Kärnan i Orems omvårdnadsteori utgörs av teorin om 

egenvårdsbrist. Teorin om egenvårdsbrist går ut på att människor kan dra nytta av 

omvårdnad då de har begränsningar i hälsan som gör att de själva inte kan vårda sig 

själva fullt ut. Relationen mellan möjligheterna till egenvård och behovet av vård kan 
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enkelt definieras som lika med, mindre eller mer än. Huruvida individen har möjlighet 

till egenvård är beroende av ålder, utvecklingsnivå, livserfarenheter, sociokulturell 

kontext, hälsa och tillgängliga resurser. Teorin om egenvård eller vård av 

familjemedlem är ett beteende som möjliggör mänsklig integritet och utveckling. En 

utmärkande del i teorin är avsiktliga egenvårdshandlingar för annan individs räkning, 

för att denne skall utvecklas. Motivationen är avgörande för förmågan till egenvård eller 

vård av anhörig. Teorin om omvårdnadssystemet går ut på att sjuksköterskan ser och 

möter upp ett behov hos en patient. Barn är i tidigt utvecklingsstadium psykosocialt, 

fysiskt och psykiskt outvecklade och har därför inte förmåga till egenvård fullt ut utan 

behöver hjälp att tillgodose sina behov. Föräldrar till prematura barn behöver hjälpa 

barnet i många situationer vilket Orem kallar ”Göra för någon annan”. Göra för någon 

annan är en hjälpmetod som kräver att hjälparen har goda möjligheter att få individen 

som är i behov av hjälp, att uppnå specifika resultat. Det kan vara föräldrar som ger sitt 

barn mat. Ett litet barn är inte kapabelt att fatta egna beslut och det är då viktigt att 

föräldrarna agerar med barnets bästa för ögonen och är medvetna om sin hjälpande roll. 

Så snart barnet är redo för det byts “göra för någon annan” successivt ut mot ”guida 

någon annan”, “stötta någon annan” och “lära någon annan” (Orem 1980). 

1.6 Problemformulering 

Det är omtumlande att få barn prematurt och det påverkar föräldrar under en lång tid 

genom upplevda stressfaktorer som på sikt kan ge ohälsa hos föräldrarna. Stressande 

faktorer kan vara förändrad familjesituation och osäker hälsostatus hos det nyfödda 

barnet. Första tiden efter förlossningen vårdas barnen på sjukhusets neonatalavdelning 

där den viktiga närheten och kontakten med föräldrarna är försvårad. Detta kan påverka 

barnets tillväxt och tillfrisknande, samt barnets och föräldrarnas hälsa negativt. 

Föräldrar till prematura barn behöver stöd i att ge barnet dess vård och omsorg. Vården 

har under det senaste årtiondet ändrat synen på föräldrarnas betydelse och idag är målet 

att föräldrarna ska vara delaktiga i omvårdnaden av barnet så kallad familjecentrerad 

vård. Ett första steg i att kunna utveckla stödet till föräldrarna i att ge sitt prematura barn 

omvårdnad är att veta hur föräldrarna upplever stödet från sjuksköterskan. Författarna 

till denna litteraturstudie har gjort en sammanställning av hur föräldrar till prematura 

barn upplever stödet från sjuksköterskan i omvårdnaden av barnet. Detta för att öka 

sjuksköterskans kunskap och förståelse för föräldrarnas situation. Genom att öka 

kunskapen och förståelsen om vilket stöd föräldrar behöver för att vårda sitt prematura 

barn gynnas alla av det, vården, föräldrarna och inte minst det lilla barnet. 
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1.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur föräldrar upplever stödet från 

sjuksköterskan i omvårdnaden av sitt prematura barn, samt undersöka hur 

undersökningsgruppen beskrivs i de valda artiklarna. 

1.8 Frågeställningar 

Hur upplever föräldrarna stöd från sjuksköterskan i omvårdnaden av sitt prematura 

barn? 

Hur beskrivs undersökningsgruppen i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Detta är en litteraturstudie med deskriptiv design. En litteraturstudie är en objektiv 

sammanställning med egna ord av resultat för ett ämne (Polit & Beck 2012). En 

litteraturstudie kan hjälpa forskaren att gå vidare med redan befintliga bevis när det till 

exempel finns gap i fynd eller när det finns motsägelser i ett ämne (Polit & Beck 2012).  

2.2  Databaser 

Artikelsökningar till denna studie gjordes i databaserna Cinahl och Medline, i Medline 

via sökmotorn PubMed, åtkomst via Högskolan i Gävles proxyserver. Tillsammans 

omfattar dessa databaser en stor mängd forskning med artiklar inom ämnet omvårdnad, 

hälso- och sjukvård (Polit & Beck 2012).  

2.3 Sökord och sökstrategier 

Sökord som användes härleddes från studiens syfte, sökorden var: infant, premature, 

parents, nurse support samt experience. Begränsningar som gjordes var att artiklarna 

max skulle vara tio år gamla för att vara så aktuella som möjligt och skrivna på 

engelska. Skillnaden på gjorda sökningar mellan de olika databaserna var att till 

artiklarna som söktes i databasen Cinahl användes begränsningen“peer reviewed” 

vilken författarna aktivt fick välja. “Peer reviewed” betyder att artikeln blir mer 

trovärdig då flera forskare inom området granskat artikeln innan publicering (Polit & 

Beck 2012). 
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För att få en systematisk sökning använde författarna databasernas hjälpmedel. I 

Medline via sökmotorn PubMed användes MeSH, Medical Subject Heading, som delar 

in artiklarna i olika kategorier (Polit & Beck 2012). När MeSH används får författarna 

inte bara artiklar med sökorden, utan även artiklar som innehåller samma ämne men 

under andra termer, eftersom MeSH skapar en definition av sökordet (Polit & Beck 

2012). Detta breddar sökningen för författarna att hitta artiklar i sitt ämnesområde. I 

Cinahl användes Cinahl headings för att bredda sökningen men ändå få en 

ämnessökning, då sökorden om de används som Cinahl headings, ger träffar i hela 

Cinahls databas synonymordbok (Polit & Beck 2012). Till sökordet Parents användes 

funktionen explode+ för att utöka sökningen och för att få med smalare termer av 

ordet (Polit & Beck 2012). Sökorden nurse support och experience fanns inte som 

MeSh-termer eller Cinahl headings utan söktes som fritext i båda databaserna och 

trunkerades* vilket fångar in alla ändelser av ordet och utökade sökningen. För att 

kombinera sökorden användes den booleska termen AND i båda databaserna för att 

begränsa sökningen till att alla artiklar innehöll sökorden (Polit & Beck 2012). 

Resultatet av sökningarna redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Utfall databassökning 

Databas Begränsningar Söktermer Träffar Valda 

artiklar 

PubMed 
18/9-17 

<10 år gamla, 

engelska 
MeSH “Infant, Premature” AND 
MeSH “parents” AND 
nurse* support* (fritext) 

85 4 

PubMed 
18/9-17 

<10 år gamla, 

engelska 
 

MeSH “Infant, Premature” AND 
MeSH “parents”  AND 
experience* (fritext) 

191 4 

Chinal 
18/9 - 17 

<10 år gamla, 

engelska, 
peer reviewed 

MH “Infant, Premature” AND MH 

“parents+”  AND  
nurse* support* (fritext) 

44 1 

Cinahl 5/9 -

17 
<10 år gamla, 

engelska, 
peer reviewed 

MH “Infant, Premature” AND  MH 

“parents+” AND  
experience* (fritext) 

135 2 

   Totalt 11 

2.3 Urvalskriterier 

För att få fram relevanta artiklar som svarar på syftet användes inklusionskriterier och 

exklusionskriterier (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterier till föreliggande studie var 

prematura barn födda i graviditetsvecka mellan 22 och 37 veckor. Artiklarna skulle vara 

ur ett föräldraperspektiv av upplevelsen av stödet från sjuksköterskan. Artiklarna skulle 
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svara på studiens syfte och frågeställning, samt vara tillgängliga via Högskolan i Gävles 

bibliotek. Ingående artiklar skulle vara primärkällor då bara primärkällor skall användas 

till en litteraturstudie (Polit & Beck 2012).  

2.4 Urvalsprocess 

Artiklar vars titel vid en första anblick ansågs relevanta av båda författarna i förhållande 

till syfte och frågeställning noterades. Utvalda artiklar genomgick en granskning av 

abstract. Artiklar vars metod och resultat svarar mot syfte och frågeställningar lästes 

mer ingående av båda författarna för att sedan bearbetas och sammanställas. Totalt har 

författarna läst 455 artikelrubriker. 252 av artiklarna var irrelevanta för studiens syfte då 

de var litteraturstudier eller utgick från sjuksköterskans perspektiv. Kvar var 203 artiklar 

där flera föll bort på grund av fjärrlån samt att HIG inte hade åtkomst till alla artiklar. 

118 faktiskt möjliga återstod varvid författarna läste dessa artiklars abstract mer 

ingående. Av dessa 118 artiklar föll ytterligare några bort då de var dubbletter eller inte 

svarade på syftet. I de 32 kvarvarande som ansågs relevanta lästes metod och resultat 

ingående. Av dessa 32 valdes 11 ut som ansågs bäst kunna svara på studiens syfte. 

Urvalsprocessen, se figur 1. 

 

Figur 1: Urvalsprocessen 

455 träffar där rubriker lästes 

-252 rubriker svarade ej på syftet 
=203 kvar 

-21 valdes bort efter att 
resultat & metod lästs 

-85 ej tillgängliga 
=118 kvar 

-86 valdes bort efter att abstract 
lästs 
       ===32=   

 

 

 

 

11 artiklar 
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2.5 Dataanalys 

Artiklarna lästes upprepade gånger av båda författarna. Genom analysprocessen var 

författarnas ambition att fånga upplevelser och uttryck genom tolkning ur artiklarnas 

resultatdel. Bearbetningen av materialet ledde till djupare förståelse av materialet (Polit 

& Beck 2012). Först delades materialet in i kategorier i ett bredare perspektiv. Sedan 

grupperades begrepp med liknande betydelser ihop för att sedan landa i olika teman 

(Polit & Beck 2012). Det finns naturliga variationer i information och författarna var 

intresserade av att finna likheter, skillnader eller mönster i insamlat material (Polit & 

Beck 2012). Materialet bearbetades, strukturerades och sammanfattades, detta var 

viktigt för att se hur materialet utmärkte sig och vilken information som trädde fram 

(Polit & Beck 2012). I analysen togs hänsyn till huruvida informationen som framkom 

gällde alla deltagare eller om det var speciellt för några enskilda unika deltagare under 

specifika omständigheter. För optimal tolkning var det enligt Olsson och Sörensen 

(2011) viktigt att variera mellan del- och helhetsperspektiv och tolka fenomenet i ett 

större sammanhang. Genom att läsa valda artiklars metod där urvalsgrupperna beskrevs 

kunde det metodologiska syftet besvaras. Metodologiska tabeller är redovisade i bilaga 

1 resultattabell 2 och bilaga 2 resultattabell 3.  

2.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden måste tas vid en litteraturstudie. När denna litteraturstudie 

genomfördes visade författarna respekt för data genom att inte falsifiera, dvs. inte 

konstruera om data genom lögner eller påhittade resultat. I denna studie har 

forskningsmaterialet behandlats med respekt och innehållet har ej förvrängts. 

Författarnas ambition var att vara objektiva och data har ej utelämnats i 

forskningsprocessens bearbetning. Författarna vidtog stor försiktighet för att undvika 

plagiering av data och inte använda sig av någon annans ide, resultat eller ord utan att 

ange källan (Polit & Beck 2012). Slutligen, författarnas ambition med denna studie var 

att främja hälsa hos föräldrar där sårbara barn indirekt berörs genom att vara opartiska, 

behandla andra människor med respekt och värdighet och inte ha förutfattade meningar 

(Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 2003). Vid materialbearbetning 

måste författarna vara medvetna om känsligheten i materialet då den är ur deltagarnas 

inifrånperspektiv (Polit & Beck 2012). 
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3 Resultat 

Till resultatet har 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats använts. Artiklarna har 

granskats utifrån studiens syfte och frågeställning. Artiklarna har sammanfattats i två 

tabeller se bilaga 1 och 2, tabell 2 och 3. Resultatet är redovisat i löpande text och har 

följande rubriker Praktiskt stöd till delaktighet i omvårdnaden, Stöd genom uppmuntran 

och närvaro, Emotionellt stöd, Stödet efter tiden på neonatalavdelningen och slutligen 

Undersökningsgrupp. 

3.1 Praktiskt stöd till delaktighet i omvårdnaden 

När sjuksköterskan var kompetent, erfaren och gjorde föräldrarna delaktiga upplevde de 

praktiskt stöd i barnets omvårdnad (Russel et al. 2014, Kavanaugh, Moro & Savage 

2010, Sommer & Cook 2015, Finlayson, Dixon, Smith, Dykes & Flacking 2014). I 

studien av Toral-López et al. (2016) framkom att föräldrar upplevde sjuksköterskan 

utgöra ett större stöd än läkaren. Detta för att sjuksköterskan tog sig mer tid till att visa, 

förklara och svara på frågor om barnets hälsa och omvårdnad (Kavanaugh, Moro & 

Savage 2010, Toral-López et al. 2016).  

 

Att vistas på neonatalavdelning innebar många sjuksköterskor att förhålla sig till, 

främmande maskiner och osäkerhet runt barnets hälsa. Många föräldrar upplevde att de 

tappade fotfästet vilket förstärktes när de inte stöttades till att vara delaktiga i 

omvårdnaden av barnet (Toral-López et al. 2016, Dellenmark-Blom & Wigert 2013, 

Watson 2010). I Finlayson et al. (2014) beskrev föräldrar att de upplevde stöd i att 

sjuksköterskan ständigt utvärderade barnets monitorer och hade kontroll. Flera artiklar 

beskriver att föräldrar önskat mer praktisk vägledning i att själva förstå barnets 

monitorer för att öka deras trygghet (Watson 2010, Finlayson et al. 2014). I Watsons 

(2010) artikel framkom att föräldrar var osäkra på sin roll på neonatalavdelningen och 

önskat mer stöd genom tydlig information från sjuksköterskan (Swift & Scholten 2009, 

Dahlen Granrud, Ludvigsen & Andershed 2014, Dellenmark-Blom & Wigert 2013).  

Föräldrar upplevde brist på stöd i att ta eget ansvar i den praktiska vården av sitt barn 

när sjuksköterskan bestämde och talade om vad de fick och inte fick göra med barnet 

(Dahlen Granrud, Ludvigsen & Andershed 2014), när kontakten med barnet upplevdes 

ske på sjuksköterskans premisser (Guillame et al. 2013, Dahlen Granrud, Ludvigsen & 

Andershed 2014), eller när de kände sig undergivna gentemot sjuksköterskans auktoritet 

(Guillame et al. 2013, Finlayson et al. 2014, Watson 2010). Härigenom upplevde 

föräldrar att de exkluderades från omvårdnaden av barnet (Watson 2010). Föräldrar 
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upplevde bristande stöd i att vara delaktiga i barnets omvårdnad när sjuksköterskan 

utfört vård utan att informera föräldrarna innan (Finlayson et al. 2014) Bristande stöd 

till att vårda sitt barn påverkade deras anknytning till barnet negativt upplevde föräldrar 

i studier av Finlayson et al. (2014) och Swift och Scholten (2009). När sjuksköterskan 

stöttade föräldrarna i den praktiska vården av barnet upplevde föräldrar att det främjade 

deras anknytning till barnet (Russel et al. 2014, Sommer & Cook 2015). När föräldrar 

saknade stöd i att kunna fråga sjuksköterskan om praktiska råd upplevde föräldrar att de 

blev osäkra rörande barnets omvårdnad (Russel et al. 2014). Föräldrar upplevde att 

tydlig och användbar information från sjuksköterskan utgjorde ett stöd i deras 

omvårdnad av barnet (Toral-López et al. 2016, Russel et al. 2014, Kavanaugh, Moro & 

Savage 2010). Föräldrar beskrev bristande stöd i att lära sig vårda sitt barn genom att de 

fått leta information själva då den givna varit bristfällig eller när undervisning de fått 

inte varit riktad specifikt till prematura barn (Russel et al. 2014). Bristfällig information 

från sjuksköterskan upplevdes även i andra sammanhang som när barnets tillstånd 

förändrats (Watson 2010, Toral-López et al. 2016, Russel et al. 2014) eller när barnet 

förflyttats (Russel et al. (2014). När barnet förflyttades önskade föräldrar mer praktisk 

information om hur transporten skulle komma att påverka barnet och hur säker 

transporten var, samt vilken föräldrarnas roll var i sammanhanget. Bristande stöd 

orsakade osäkerhet och rädsla (Dahlen Granrud, Ludvigsen & Andershed 2014). I 

samband med amning gav sjuksköterskan information och praktiskt stöd vilket mödrar 

upplevde kränkande och skapade frustration och stress om sjuksköterskan var okänslig 

för situationens intimitet. Detta upplevde mödrar störde anknytningen till barnet (Swift 

& Scholten 2009). 

3.2 Stöd genom uppmuntran och närvaro   

I studien av Russel et al. (2014) upplevde föräldrarna stöd genom närvaro när 

sjuksköterskan tog sig tid att lyssna på och prata med föräldern, även då hon var 

upptagen med annat. Samma stöd av närvaro framkom i Kavanaugh, Moro och Savages 

(2010) och Sommer och Cooks (2015) studier när föräldrarna upplevde att 

sjuksköterskan var medkännande och omhändertagande och alla kämpade för barnet 

tillsammans i den svåra situationen. I studien av Toral-López et al. (2016) beskrevs 

kontinuitet av personal utgöra ett stöd för föräldrar då tryggheten ökar vid närvaro av 

samma personal på neonatalavdelningen. Motsatsen att inte känna trygghet genom 

närvaro, framkom i studien av Dahlen Granrud, Ludvigsen och Andershed (2014) då 

föräldrar upplevde distans mellan sig och barnet när det var många sjuksköterskor att 
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förhålla sig till. Detta eftersom föräldrarna fick repetera sin berättelse och de fick flera 

motsägelsefulla råd (Dahlen Granrud, Ludvigsen & Andershed 2014). Sjuksköterskor 

som visade hänsyn och omtänksamhet och tog ansvar för hela familjens omvårdnad 

upplevde föräldrar stärkte deras anknytning till barnet (Dellenmark-Blom och Wigert 

(2013). I Dellenmark-Blom och Wigerts (2013) studie beskrev föräldrarna behov av 

stöd genom uppmuntran och bekräftelse på att de gjort rätt i omvårdnaden av barnet. 

Även i Dahlen Granrud, Ludvigsen och Andersheds (2014) studie framkom det att 

föräldrar upplevde behov av stöd genom att få uppmuntran och bekräftelse på att allt 

skulle avlöpa bra med barnet. Föräldrar beskrev att deras frågor och tvivel inte alltid 

togs på allvar av sjuksköterskan vilket skapade oro (Toral-López et al. 2016). Russel et 

al. (2014) beskrev att det för föräldrarna var viktigt att sjuksköterskan kom ihåg deras 

och barnets namn som en bekräftelse på att de var ihågkomna, vilket upplevdes 

uppmuntrande och gav dem trygghet och tillit till sjuksköterskan. Även i Kavanaugh, 

Moro och Savages (2010) studie framkom vikten av att bli tilltalade vid namn, hur det 

upplevdes som bekräftelse på att hela familjen var delaktiga i barnets omvårdnad vilket 

var uppmuntrande och värdefullt för föräldrar som kände närvaro från sjuksköterskan. 

God kommunikation från sjuksköterskan utgjorde ett positivt stöd till föräldrarna då 

sjuksköterskan upplevdes närvarande genom att ta sig tid att lyssna och inte visa sig 

stressad under samtalet (Kavanaugh, Moro & Savage 2010).  

3.3 Emotionellt stöd 

Behovet av emotionellt stöd hos föräldrar till prematura barn var stort oavsett 

sammanhang, vilket framgick av flera studier (Toral-López et al. 2016, Dahlen Granrud, 

Ludvigsen & Andershed 2014, Dellenmark-Blom & Wigert 2013). I Finlayson et al. 

(2014) framkommer att föräldrar upplevde det frustrerande att inte kunna ha en öppen 

och ärlig kommunikation med sjuksköterskan. I Dahlen Granrud, Ludvigsen och 

Andersheds (2013) studie upplevde föräldrarna emotionellt stöd när sjuksköterskan lade 

ner sin själ i arbetet och gjorde mer än vad plikten krävde i omvårdnaden av barnet. När 

sjuksköterskan gjorde sin uppgift med bristande empati eller känsla för arbetet upplevde 

föräldrarna istället situationen stressande (Toral-López et al. 2016, Russel et al. 2014). 

Föräldrar upplevde det viktigt att sjuksköterskan var kärleksfull och omtänksam i 

omvårdnaden samt bekräftade och såg barnet som en individ, detta upplevde föräldrar 

som ett positivt emotionellt stöd vilket underlättade anknytningen till barnet (Guillame 

et al. 2013, Toral-López et al. 2016). Motsatsen, att känna sig osedda och anonyma 

gjorde föräldrar besvikna och mindre nöjda med stödet i omvårdnaden (Russel et al. 
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2014). I Dellenmark-Blom och Wigerts (2013) studie upplevde föräldrar emotionellt 

stöd när sjuksköterskan försökte möta föräldrars behov genom att sjuksköterskan tog sig 

tid och visade äkta omsorg. I en annan studie beskrev en mor hur sjuksköterskan tog 

hand om henne som en mor, men mer professionellt vilket även det utgjorde ett 

emotionellt stöd (Kavanaugh, Moro & Savage 2010). Även i studierna av Russel et al. 

(2014) och Kavanaugh, Moro och Savage (2010) framkom att föräldrar upplevde 

emotionellt stöd från sjuksköterskan när hon tog sig tid att skapa minnen genom 

dagböcker och bilder av barnet under vistelsen på neonatalavdelningen vilket utgjorde 

ett värdefullt stöd för föräldrarna i sorgearbetet om barnet dött.  

 

När informationen föräldrar fick var bristfällig eller inkonsekvent upplevde de bristande 

stöd från sjuksköterskan som inte gav dem trygghet utan skapade känslor av missnöje, 

osäkerhet och känslor av hjälplöshet (Toral-López et al. 2016, Russel et al. 2014, 

Watson 2010, Dahlen Granrud, Ludvigsen & Andershed 2014), eftersom sjuksköterskan 

inte upplevdes som tillförlitlig informationskälla längre (Toral-López et al. 2016, 

(Russel et al. 2014). Genom tydlig information från sjuksköterskan upplevde föräldrar 

ett bättre emotionellt stöd även i situationer där barnets prognos varit dålig (Kavanaugh, 

Moro & Savage 2010). Föräldrar upplevde ett emotionellt stöd när sjuksköterskan tog 

sig tid och berättade väl valda personliga eller från yrket upplevda anekdoter, medan illa 

valda anekdoter fick dem att bli ledsna och oroliga (Kavanaugh, Moro & Savage 2010). 

I Kavanaugh, Moro och Savages (2010) studie upplevdes sjuksköterskan av mödrar som 

okänslig i sitt bemötande och att sjuksköterskan istället för att ge stöd sagt saker som 

gjort föräldrarna mer ledsna eller oroliga. I studien av Dahlen Granrud, Ludvigsen och 

Andershed (2014) framkom att första gången en sjuksköterska vårdade barnet upplevde 

föräldrarna att sjuksköterskan hade svårt att ge emotionellt stöd då hon inte såg deras 

känslor. Fäder upplevde att de inte fick stöd genom att bli sedda i samma utsträckning 

som mödrarna, utan kom i andra hand (Toral-López et al. 2016).  

3.4 Stöd efter tiden på neonatalavdelningen 

Hemstödsprogram möjliggjorde tidigare hemgång från neonatalavdelningen och 

beskrevs av föräldrar ge trygghet i omvårdnaden av barnet eftersom programmet 

byggde på fortsatt stöd från sjuksköterskan (Toral-López et al. 2016, Dellenmark-Blom 

& Wigert 2013, Lindberg, Andershed & Öhrling 2009). Många föräldrar hade efter 

neonatalavdelningen behov av att identifiera komplexa känslor och upplevelser, som en 

del i bearbetnings- och minnesprocessen, och till bearbetningen fick föräldrar samtal 
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med insatt sjuksköterska vilket föräldrarna upplevde var ett bra stöd (Toral-López et al. 

2016, Dellenmark-Blom & Wigert 2013). 

 

Kontakten med sjuksköterskan upplevdes ge stöd i form av trygghet i omvårdnaden av 

barnet som skedde via telefon, hembesök, eller videokonferens (Dellenmark-Blom & 

Wigert 2013, Toral-López et al. 2016, Lindberg, Andershed & Öhrling 2009). Föräldrar 

upplevde fördelar med videokonferens då hela familjen kunde delta i samtalet samtidigt 

(Lindberg, Andershed och Öhrling (2009). När föräldrar och sjuksköterska såg och 

kunde läsa av varandra gav det en annan dimension till samtalet och sjuksköterskan 

upplevdes närvarande vilket utgjorde ett stöd i både trygghet och delaktighet (Lindberg, 

Andershed & Öhrling 2009). Flera artiklar beskrev föräldrar som upplevt bristande stöd 

i att ta praktisk del i barnets omvårdnad då sjuksköterskans agerande fått dem att känna 

sig som besökare på neonatalavdelningen (Swift & Scholten 2009, Dahlen Granrud, 

Ludvigsen & Andershed 2014, Dellenmark-Blom & Wigert 2013). Väl hemma 

upplevdes sjuksköterskan som besökare hos familjen vilket var mer positivt då det 

praktiska stödet i barnets omvårdnad kändes mer avslappnat och naturligt för 

föräldrarna (Dellenmark-Blom & Wigert 2013). Det var först efter hemkomst 

från neonatalavdelningen som föräldrar upplevde att de fick perspektiv på vad som hänt 

och kunde känna sig som “riktiga föräldrar” (Toral-López et al. 2016). 

Neonatalavdelningen upplevde föräldrar var förenat med stress vilken minskade vid 

hemkomst och de kände lättnad och uppskattade tystnaden och möjligheten att följa 

egna rutiner (Dellenmark-Blom & Wigert 2013, Toral-López et al. 2016).  

3.5 Undersökningsgrupp 

I de elva kvalitativa studierna som författarna använt till resultatet deltog mellan 9 och 

60 föräldrar. I en studie (Finlayson et al. 2014) ingick endast mödrar medan det i övriga 

även ingick fäder. I tre studier (Guillame et al. 2013, Lindberg, Axelsson & Öhrling 

2009, Watson 2010) var fördelningen lika medan det i resterande 7 var övervikt på 

mödrar. Alla studier utom Russel et al. (2014) och Sommer och Cooks (2015) beskrev 

åldern hos föräldrarna. Av återstående nio beskrev Toral-López et al. (2016) åldern 

utifrån medelvärde och standardavvikelse, medan övriga åtta beskriver vilket 

åldersspann deltagarna var i. Endast Watson (2010) angav varje enskild deltagares 

ålder. Åldern hos deltagarna var mellan 21 och 44 år, med liten inbördes variation. I sex 

av elva artiklar noterades deltagarnas civilstånd. De flesta var gifta eller samboende 

med andra föräldern (Finlayson et al. 2014, Guillame et al. 2013, Kavanaugh, Moro & 
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Savage 2010, Lindberg, Axelsson & Öhrling 2009, Russel et al. 2014, Watson 2010). 

Syskon noterades i fyra av artiklarna (Finlayson et al. 2014, Dellenmark-Blom & 

Wigert 2013, Lindberg, Axelsson & Öhrling 2009, Toral-López et al. 2016) samt i 

Watson (2010) noterades att en förälder tidigare fått prematurt barn som dött. Tidigare 

erfarenhet av neonatalavdelning var noterat i två artiklar (Dahlen Granrud, Ludvigsen & 

Andershed 2014, Finlayson et al. 2014) vilket i ena fallet (Dahlen granrud, Ludvigsen & 

Andershed 2014) var ett exklusionskriterium. Föräldrarnas utbildningsnivå noterades i 

Guillame et al (2013), Kavanaugh, Moro och Savage (2010), Russel et al. (2014) och 

Toral-López et al. (2016) varav två även noterat ungefärlig inkomst (Russel et al. 2014, 

Toral-López et al. 2016). Swift och Scholten (2009) registrerade socioekonomisk status. 

Föräldrarnas sysselsättningsgrad togs upp i fyra artiklar (Guillame et al. 2013, Russel et 

al. 2014, Watson 2010).  

 

Vissa studier undersökte mycket prematura, vissa sent prematura barn. Vilken 

graviditetsvecka barnet var fött i varierade mellan 22 och 32. Toral-López et al. (2016) 

studie skiljde sig från övriga genom att inkludera barn födda till och med vecka 36. 

Åldern på barnen noterades med olika noggrannhet genom att ange graviditetsveckor i 

alla artiklar utom en (Dellenmark-Blom & Wigert 2013) som hade inklusionskriteriet att 

barnet skulle vara minst 34 veckor för att vara aktuella i hemstödsprogram som studien 

undersökt. Lindberg, Axelsson och Öhrling (2009) beskriver inom vilket antal 

graviditetsveckor barnen varit vid födsel samt då familjen åkt hem med hemstöd. Tre av 

artiklarna (Dellenmark-Blom & Wigert 2013, Russel et al. 2014, Watson 2010) har 

noterat tvillingfödslar hos studiedeltagarna. Låg födelsevikt hos barnet var i vissa fall ett 

inklusionskriterium (Dellenmark-Blom & Wigert 2013, Swift & Scholten 2009, Watson 

2010) emedan endast Watson (2010) specificerat vikten exakt.  

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Att få ett prematurt barn innebar att föräldrarna tappade fotfästet och var i behov av 

stöd. Föräldrar var osäkra och upplevde brister i praktiskt stöd från sjuksköterskan 

angående information som inkonsekvent eller otillräcklig, om föräldrarnas roll på 

neonatalavdelningen och i hur de skulle ge sitt barn omvårdnad. När föräldrar fick 

bristande stöd upplevde föräldrarna sig exkluderade från omvårdnaden av barnet, 
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omvänt när sjuksköterskan stöttade föräldrarna till att praktiskt vårda sitt barn upplevde 

de att anknytningen till barnet stärktes. I samband med amning gav sjuksköterskan ofta 

praktiskt stöd vilket upplevdes kränkande om hon inte var tillräckligt känslig för det 

intima i situationen. God kommunikation var ett positivt stöd genom att sjuksköterskan 

tog sig tid att lyssna och visade närvaro. Föräldrar upplevde emotionellt stöd när 

sjuksköterskan bekräftade och var kärleksfull i omvårdnaden av barnet. Även när 

sjuksköterskan försökte möta föräldrars behov genom att ta sig tid och visa äkta omsorg 

upplevde de stöd emotionellt. Oavsett sammanhang var behovet av emotionellt stöd 

stort hos föräldrar till prematura barn. Det var viktigt att sjuksköterskan var 

medkännande och omhändertagande så situationen upplevdes som att man kämpade 

tillsammans. Efter hemgång från neonatalavdelningen utgjorde hemstödsprogram ett 

tryggt stöd i omvårdnaden av barnet då de byggde på fortsatt kontakt med 

sjuksköterska, oavsett om det skedde via telefon, hembesök eller videokonferens. Det 

var först efter hemkomst föräldrar upplevde att de fick perspektiv på det som hänt. I 

resultatets ingående artiklar är undersökningsgrupper utifrån deras syften väl beskrivna 

med avseende på föräldrars ålder, familjeförhållanden och prematura barnets status. 

4.2 Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer att föräldrar upplevde att kontakten med barnet skedde på 

sjuksköterskans villkor (Guillame et al. 2013, Dahlen Granrud, Ludvigsen och 

Andershed 2014). I resultatet framkommer även att när sjuksköterskan underlättade 

kontakten och stöttade föräldrarna i anknytningen till barnet upplevde föräldrarna det 

positivt (Russel et al. 2014, Sommer & Cook 2015). Detta bekräftas av flera studier 

(Jones et al. 2015, Sawyer et al. 2013) som beskriver hur uppskattat det är av föräldrar 

när sjuksköterskan aktivt stöttat och uppmuntrat dem att vara delaktiga i omvårdnaden 

av barnet men som föräldrar i studien av Jones et al. (2015) påtalar kan det vara 

utmanande att samarbeta med sjuksköterskan. Jones et al. (2015) och Watson (2010) 

framför att det inte alltid är lämpligt att föräldrarna utför omvårdnad om de inte har 

tillräcklig kunskap därför som Jones et al. (2015) poängterar är det viktigt att 

sjuksköterskan förmedlar detta för att föräldrar inte skall uppleva sig exkluderade från 

vården. Vilket beskrevs i studien av Finlayson et al. (2014) att föräldrar upplevde sig 

exkluderade då sjuksköterskan utfört vård utan att meddela eller fråga innan. Bristande 

information bekräftas av Stacey, Osborn och Salkovskis (2015) vara en anledning till att 

föräldrar upplever sig exkluderade från omvårdnaden. I flera studier (Wigert et al. 2006, 

Stacey, Osborn och Salkovskis 2015) bekräftas även att genom information och 
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undervisning blir föräldrarna tryggare och mer mogna att ta ansvar för barnets 

omvårdnad. Jones et al. (2015) utvecklar vidare att det är viktigt att sjuksköterskan 

stärker föräldrars tro till den egna förmågan att vårda sitt barn och uppmuntrar dem att 

prova utan att pressa föräldrar att vara mer delaktiga än de uttryckt att de vill. I en studie 

av Gonya, Martin, McClead, Nelin och Shepherd (2014) beskrivs utfallet av att 

undervisa föräldrar med det evidensbaserade programmet COPE. COPE syftar till att 

utbilda föräldrar i att förstå barnets signaler, och till interaktion och aktivt engagemang i 

omvårdnaden av barnet. Resultatet blev trygga delaktiga föräldrar vilket medförde 

avsevärt kortare vårdtider och färre återinläggningar (Gonya et al. 2014). Att göra 

föräldrarna delaktiga utifrån förälderns situation och vilja är centrala delar i Orems 

egenvårdsteori. Orem (1980) säger att patienten skall stöttas, guidas och undervisas av 

sjuksköterskan. Eftersom barnet inte är fysiskt och psykiskt utvecklat är det inte 

kapabelt till ansvar, beslut eller egenvård. De behöver hjälp från föräldrarna att utföra 

egenvård vilket Orem kallar för ”Göra för någon annan”. Då det prematura barnet 

behöver särskild vård behöver även föräldern stöd och här kommer Orems teori om 

omvårdnadssystemet in. Teorin om omvårdnadssystemet går ut på att människor, i detta 

fall både barnet och föräldrarna, kan dra nytta av omvårdnad då de har begränsningar 

kunskapsmässigt och i hälsan, vilket gör att de själva inte kan vårda sig själva fullt ut. 

Varefter föräldrarna förvärvar sig mer kunskaper ökar föräldrarnas delaktighet och 

förmåga att se och möta barnets vårdbehov nu och framgent. Föräldrarnas förmåga att ta 

ansvar stärks successivt enligt Orem (1980). 

 

Ofta blev undervisningen i samband med amning en negativ upplevelse för mödrar 

framkom i resultatet. Den upplevdes ofta kränkande och stör därmed anknytningen till 

barnet upplevde mödrar (Swift & Scholten 2009). Amning och bröstmjölk har många 

positiva effekter som stärkt immunförsvar och trygghet för barnet (Lawn et al. 2013). 

Brösten är en intim kroppsdel och i resultatet beskrev Swift och Scholten (2009) att 

mödrar upplevde undervisningen kränkande när sjuksköterskor vidrörde brösten vilket 

en studie av Weimers, Svensson, Dumas, Navér och Wahlberg (2006) bekräftar. 

Författarna till föreliggande studie tror att situationen skulle underlättas av att mödrarna 

var givna tydlig information om amning vilket är centralt i Orems teori om att ”göra för 

någon annan”. Orem (1980) påtalar att det är sjuksköterskans sak att instruera modern 

för att utveckla kunskapen om amning. Orem (1980) betonar att sjuksköterskan skall 

utgå från modern, hennes förkunskaper och kontext och därefter ge informationen på ett 
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sätt som passar. Modern måste vara redo och mottaglig för informationen samt 

införstådd med dess syfte. Vidare måste modern vara införstådd med vad som förväntas 

av henne, vara delaktig i beslut samt ha samtyckt till att ta emot hjälp från 

sjuksköterskan (Orem 1980). Vikten av detta bekräftas av Weimers et al. (2006) som i 

sin artikel skriver hur viktigt mödrar ansåg det vara att sjuksköterskan frågade innan 

hon vidrörde brösten. 

 

I resultatet framkommer att föräldrar upplevde det viktigt att sjuksköterskan bekräftade 

barnet som en individ och var kärleksfull i omvårdnaden barnet (Guillame et al. 2013, 

Toral-López et al. 2014). Framkommer gör även att föräldrar upplevde emotionellt stöd 

när sjuksköterskan försökte möta deras behov genom att hon tog sig tid och visade äkta 

omsorg (Dellenmark-Blom & Wigert 2013). Detta styrks av flera artiklar, som säger att 

det för föräldrar var viktigt att sjuksköterskan bekräftade både föräldrar och barnet och 

behandlade dem som unika individer (Wigert et al. 2006, Jones et al. 2015). Även i 

studierna av Jones et al. (2015) och Sawyer et al. (2013) bekräftas att föräldrar kände 

stöd när sjuksköterskan visade respekt, empati och när sjuksköterskan försökte möta 

föräldrars behov. Att bli bekräftad och visad respekt är något som borde vara självklart 

inom alla delar i vården anser litteraturstudiens författare vilket även en studie av Boer, 

Delnoij och Rademakers (2011) visar. Studien visade att patienter med olika diagnoser 

och olika behandlingar ansåg att personlig bekräftelse var viktig i omvårdnaden vilket 

de fick genom patientcentrerad vård (Boer, Delnoij och Rademakers 2011). I Turner, 

Chur-Hansen och Winefields (2014) studie framkom att sjuksköterskorna vill bemöta 

föräldrarna med respekt men att sjuksköterskorna upplevde att det kan vara svårt att nå 

fram till alla föräldrar då föräldrar många gånger upplevdes sakna engagemang.  

 

I resultatet framkommer att känslor av missnöje, osäkerhet och hjälplöshet upplevedes 

när föräldrar fick bristfällig eller inkonsekvent information från sjuksköterskan (Toral-

López et al. 2016, Russel et al. 2014, Watson 2010, Dahlen Granrud, Ludvigsen och 

Andershed 2014). Tydlig information utgjorde ett emotionellt stöd, även i situationer 

med dålig prognos för barnet (Kavanaugh, Moro & Savage 2010). Detta bekräftas i 

studien av Modè, Mard, Nyqvist och Blomqvist (2014) som vidare skriver att föräldrars 

känslor av oro och säkerhet är starkt förknippade med hur tillfredsställande information 

de fått. Vidare skriver Modè et al. (2014) att behovet av information om det prematura 
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barnet är stort och nära relaterat till känslor av kontroll hos föräldrarna, och att det är 

viktigt att informationen är korrekt och lättförstådd. 

 

I Turner, Chur-Hansen och Winefields (2014) studie framkom även att sjuksköterskan 

stod inför flera hinder för att kunna tillmötesgå föräldrarnas stödbehov. Brist på tid är 

ett stort problem för sjuksköterskan (Turner, Chur-Hansen & Winefield 2014). Idvall 

och Olsson (2009) skriver att de finns outnyttjade utvecklingspotentialer inom 

vårdenheter som skulle ge mer tid för sjuksköterskan att ägna sig åt det som är viktigt 

om de bara togs tillvara. Det handlar om att ständigt utföra ett systematiskt 

förbättringsarbete skriver Idvall och Olsson (2009). Det intressanta i det som Idvall och 

Olsson (2009) skriver, tycker författarna till denna studie är att vårdenheter som har bra 

patientresultat dessutom har god ekonomi (Idvall & Olsson 2009).   

4.3 Diskussion av metodologisk aspekt, undersökningsgruppen 

Antalet deltagare i en studie avgörs av vilken information som eftersöks och vilken 

fråga som skall besvaras. En vägledning kan vara att eftersträva mättnad i svaren (Polit 

& Beck 2012). Antalet deltagare i ingående studier varierade mellan 9 till 60. Polit och 

Beck (2012) säger att en studie bör ha minst 5 deltagare för att kunna inbringa ett 

trovärdigt resultat, och att fler deltagare ger en mer ingående och mer överförbar 

kunskap av det som studeras. Undersökningsgruppen av ingående studier är väl 

beskriven vad beträffar ålder och genus. Deltagarna var i reproduktiv ålder, mellan 21 

och 44år. Det var övervikt på kvinnliga deltagare vilket kan anses relevant eftersom de 

är mer konkret inblandade vid prematura födslar i och med att de burit barnet och de 

fysiskt genomgår förändring, samt bär på barnets mat. Familjeförhållanden vad avser 

syskon är endast fullständigt redovisat i fyra artiklar (Finlayson et al. 2014, Dellenmark-

Blom & Wigert 2013, Lindberg, Axelsson & Öhrling 2009, Toral-López 2016) vilket 

kan vara synd då författarna till föreliggande studie tror att det kan påverka föräldrars 

upplevelser av nuet och behov av bekräftelse och stöd. Dock inses att det blir ogörbart 

att ta reda på föräldrarnas hela bakgrund inför studierna och som Polit och Beck (2012) 

beskriver skall endast relevant karaktäristika fakta som kan påverka resultatet tas med. 

Barnens ålder i graviditetsveckor räknat är tämligen väl beskrivet. Alla studier utom en 

(Toral-López 2016) inkluderade barn födda före vecka 32 vilket medför att föräldrar till 

mycket prematura barn blivit överrepresenterade. Författarna till denna litteraturstudie 

förmodar att tidigt prematura barn ger en mer uttalad psykologisk effekt på föräldrarna 
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eftersom de som Lawn et al. (2013) beskriver oftare drabbas av mer problem och 

komplikationer. 

4.4 Metoddiskussion 

Till denna litteraturstudie har en deskriptiv design använts vilket Polit & Beck (2012) 

skriver är en lämplig metod när individers upplevelser är det som eftersöks. Designen 

har en svaghet att den mänskliga faktorn skall tolka materialet. Fördelen med att göra en 

litteraturstudie är den kan hjälpa forskaren att gå vidare med redan befintlig forskning 

när det finns gap i fynd eller när det finns motsägelser i ett ämne (Polit & Beck 2012). 

Datainsamlingsmetoden till resultatet kan påverka studiens tillförlitlighet, då 

datainsamlingen till denna litteraturstudie endast har använt artiklar fritt tillgängliga via 

Högskolan i Gävle, vilket är en svagheter på grund av att antalet potentiella artiklar 

därmed reducerats. Till artikelsökning användes två databaser, författarna kunde ha 

använt sig av fler databaser men valde att inte göra det då Cinahl och Medline omfattar 

de flesta artiklar på engelska och i ämnet omvårdnad (Polit & Beck 2012). Nackdelar 

med att inte söka i alla databaser är att relevanta artiklar kan ha exluderats i de andra 

databaserna. Sökorden kombinerades med den booleska termen AND vilket är en fördel 

eftersom alla sökord inkluderas i artikeln, vilket gör det lättare att hitta relevanta artiklar 

som täckte in studiens syfte (Polit & Beck 2012). När artiklarna söktes användes 

tidsintervallet 2007-2017 för att få så aktuell forskning som möjligt. Nackdelen med det 

är att all forskning innan 2007 inte inkluderats i sökningen vilket resulterat i ett färre 

antal möjliga artiklar till resultatet. En annan svaghet är författarnas begränsade 

språkkunskaper i engelska vilket kan ha orsakat missvisande tolkningar då artiklarna är 

på engelska men studien skrivs på svenska. I databaserna användes MeSh-termer 

alternativt Cinahl Headings, hjälpmedel som fördelaktigt hjälper författarna att lättare 

hitta relevanta artiklar i sitt ämnesområde, då de får fler specifika träffar i samma 

sökning (Polit & Beck 2012). Endast primärkällor som är skrivna av forskaren själv har 

användast vilket är en fördel jämfört med att använda sekundära källor som oftast 

saknar många detaljer i studien och sällan är tillräckligt objektiva (Polit och Beck 

2012). Författarna till studien finner resultatet som övervägande samstämmigt, vilket 

enligt Polit och Beck (2012) kan innebära att studien har en överförbarhet till andra 

liknande situationer.  



 

21 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Syftet med denna litteraturstudie var att skapa en ökad förståelse för hur föräldrar 

upplever stöd från sjuksköterskan, då kunskapen om föräldrars betydelse för barnets 

utveckling har ökat, och delaktighet och eget ansvar är ledord i dagens vårdsituation på 

neonatalavdelningen. Det är viktigt att som sjuksköterska få kunskaper om hur 

föräldrarna upplevelser stödet för att lättare förstå föräldrarnas situation, kunna bemöta 

föräldrarna och kunna göra föräldrarna delaktiga i omvårdnaden av barnet. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att utföra evidensbaserad omvårdnad av barnet och 

genom att stötta och informera föräldrarna om barnets tillstånd och omvårdnadsbehov. 

Första steget i att förändra något är att bli medveten om vari problemet ligger. Brister i 

stödet kan härledas till hög arbetsbelastning, täta personalbyten och tidsbrist. 

Avdelningar får ha utbildning i bemötande, COPE och se över rutiner. Vidare tänker 

författarna till litteraturstudien att det borde vara kostnadseffektivt att utbilda 

sjuksköterskor i COPE om det i sin tur kan minska vårdtiderna avsevärt. 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns behov av fortsatt forskning i hur sjuksköterskan upplever arbetet på 

neonatalavdelningen utifrån begreppen arbetsbelastning, tid och personaltäthet. Samt 

finns behov av fortsatt forskning i huruvida sjuksköterskorna anser att de i sitt arbete 

har möjlighet att följa rutiner. Föräldrar upplevde stora brister i informationen vid 

transport av barnet. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det behövs 

forskning angående vad föräldrar saknar för information i sammanhanget för att lättare 

kunna utarbeta nya riktlinjer för hur sjuksköterskor skall hantera situationen. Även 

rörande amning finns lite forskning hur stödet skulle kunna utformas för att bättre 

tillmötesgå mödrars behov utan att kränka integriteten. 

4.7 Slutsats 

Att som förälder få ett prematurbarn är väldigt känslosamt och omtumlande. 

Sjuksköterskans stöd till föräldrarna är därför viktigt under barnets tid på 

neonatalavdelningen. I föreliggande litteraturstudies resultat framkommer att 

inkonsekvent, otydlig eller avsaknad av information eller brist på empati, delaktighet 

och bekräftelse från sjuksköterskan är förknippat med många negativa känslor hos 

föräldrarna. Upplever föräldrarna brister i stödet tappar föräldrarna kontroll över 

situationen och känner vanmakt. En lyssnande, respektfull, informativ sjuksköterska 

som tar sig tid med föräldrarna och gör dem delaktiga i omvårdnaden av barnet gör att 
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föräldrarna upplever både stöd från sjuksköterskan och vistelsen på 

neonatalavdelningen som positiv.  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1  

Tabell 2; Resultattabell över författare, syfte och resultat i artiklar inkluderade i 

resultatet. 

Författare, titel Syfte Resultat 

Dahlén Granrud M., Ludvigsen E., Andershed B. 
2014 Norge. 
Parents Experiences of their Premature infants 
transportation from a University Hospital NICU to the 
NICU at two Local Hospitals 

Att beskriva hur föräldrar upplever 
förflyttning av sitt prematura barn från 
neonatalavdelning på 
universitetssjukhus till lokalt sjukhus. 

Föräldrar upplevde mycket osäkerhet och 
frustration i samband med flytt av sin bebis från 
universitetssjukhus till lokalt sjukhus. Artikeln 
beskriver hur sjuksköterskor gav stöd, information 
och råd. Väl förberedda föräldrar upplevde 
förflyttningar mellan sjukhus som mer positiv.  

Dellenmark-Blom M., Wigert H. 
2013 Sverige 
Parents´experiences with neonatal home care 
following initial care in the neonatal intensive care 
unit: a phenomenological hermeneutical interview 
study 

Att nå en djupare förståelse av 
föräldrars upplevelse med neonatal 
hemsjukvård efter vistelse på 
neonatalavdelning. 

Neonatal hemsjukvård fungerar som en övergång 
mellan neonatalavdelning och vanligt hemmaliv. 
Genom positivt stöd från sjuksköterskor blir 
föräldrarna stärkta i att vårda sitt barn.  

Finlayson K., Dixon A., Smith C., Dykes F., Flacking R. 
2014 England 
Mothers`perceptions of family centred care in 
neonatal intensive care units 

Att undersöka mödrars upplevelse av 
familjecentrerad vård på 
neonatalavdelningar i England. 

Mödrar beskriver en svår situation på 
neonatalavdelningen och upplever svårhanterliga 
relationer till sjuksköterskor och inkonsekvent vård. 

Guillaume S., Michelin N., Amrani E., Benier B., 
Durrmeyer X., Lescure S., Bony C., Danan C., Baud O., 
Jarreau P.H., Zana-Taieb E., Caeymaex L 
2013 Frankrike 
Parents`expectations of staff in the early bonding 
process with their premature babies in the intensive 
care setting: a qualitative multicenter study with 60 
parents 

Att undersöka hur en tidig anknytning 
etableras hos föräldrarna till väldigt 
prematura barn och att identifiera 
deras förväntningar på vårdgivare och 
på vilka konkreta saker som hjälper och 
hindrar dem.    

God kommunikation med sjuksköterskor minskar 
stressen hos föräldrarna och underlättar 
anknytningen till barnet.  

Kavanaugh K, Moro T, Savage T. 
2010 USA 
How Nurses Assist Parents Regarding Life Support 
Decisions for Extremely Premature Infants 

Att beskriva sjuksköterskors agerande 
som stöttar föräldrar att göra 
livsuppehållande beslut för ett extremt 
prematurt barn, före och efter födsel. 

Föräldrar har i studien beskrivit sina upplevelser av 
sjuksköterskors agerande som stöttat eller inte stöttat 
dem i samband med ett mycket prematurt barns 
födsel  

Lindberg B., Axelsson K., Öhrling K. 
2009 Sverige 
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 

Att beskriva upplevelsen av 
videokonferens som stöd mellan 
hemmet och neonatalavdelningen hos 
föräldrar till prematura barn. 

Genom videokonferens i realtid upplevde föräldrar 
ett tryggt stöd, då de hade tillgång till personalen 
dygnet runt.   

Russell G., Sawyer A., Rabe H., Abbott J., Gyte G., 
Duley L., Ayers S. 
2014  Storbritannien 
Parents`views on care of their very premature babies 
in neonatal intensive care units: a qualitative study 

Syftet är att undersöka föräldrars syn 
och upplevelser på vården för deras 
prematura barn på NICU.  

I artikeln beskriver de flesta föräldrarna positiva 
upplevelser av neonatalavdelningen. Detta inkluderar 
vården av sitt prematura barn och att personalen 
upplevdes kompetent med avseende till 
kommunikation, känslomässigt stöd och att 
uppmuntran kändes personlig. 

Sommer, C.M., Cook, C.M.  
2015 Nya Zeland 
Disrupted bonds - parental perceptions of regionalised 
transfer of very preterm infants: a small-scale study 

Att beskriva föräldrars upplevelse av 
förflyttning av deras prematura barn 
för att förse neonatala kliniker med 
insikt i hur man kan underlätta 
optimala serviceåtgärder 

Artikeln beskriver föräldrars upplevelser i samband 
med omställningen då barnet flyttas från 
neonatalavdelning till lokalt sjukhus.  

Swift MC. Scholten I. 
2009 Australien 
Not feeding, not coming home: parental experience of 
infant feeding difficulties and family relationships in a 
neonatal unit 

Att beskriva föräldrars upplevelse av 
amningssvårigheter till prematura barn 
(vid 36 graviditetsveckors ålder). 

 Artikeln studerar föräldrars upplevelse av vården i 
samband med amning. Amningen upplevs ofta som 
stressande och svår av föräldrar till neonatala 
bebisar. Artikeln beskriver att mödrarna förstod den 
goda intentionen av stöd vid amning, mödrarna ville 
inte verka otacksamma men amningsstödet för 
mödrarna var mestadels negativ, och ledde till 
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känslor av frustration, försämring, förnedring och 
splittring av anknytningen mellan 
modern/föräldrarna och barnet. 

Toral-Lopez I., Fernández-Alccántara M., Gonzáles-
Carrión P., Cruz-Quintana F., Rivas-Campos A., Pérez-
Marfil N. 
2015 Spanien 
Needs Perceived of Preterm Infants: Integrating Care 
Into the Early Discharge Process 

Att identifiera upplevelser och hinder 
under vårdperioden och efter hemgång 
hos föräldrar med prematura barn som 
har respektive inte har deltagit i ett 
“Early Discharge Programme”. 

Studien identifierade känslomässiga upplevelser och 
hinder hos föräldrarna för att vårda sitt barn på 
sjukhusvistelsen och hemma, vilkea är relaterade till 
EDP. Studiens resultat visar på att prematura födslar 
från början har en djup känslomässig påverkan på 
föräldrarna. 

Watson G. 
2010 Storbritannien 
Parental liminality: a way of understanding the early 
experiences of parents who have a very preterm 
infant 

Att undersöka de tidiga upplevelserna 
hos föräldrar som fått ett prematurt 
barn. 

Många föräldrar upplever att de har svårt att ta för sig 
i vårdsituationen på neonatalavdelningen och att 
mycket där är stressande. Att ha möjlighet till 
telefonkontakt dygnet runt med neonatalavdelningen 
minskade oron.  

 

  



 

29 

 

6.2 Bilaga 2  

 

Tabell 3; Resultattabell över författare, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod i artiklar inkluderade i resultatet. 

Författare, år, 
land 

Titel Design, ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet
od 

Dataanalysmetod 

Dahlén 
Granrud M., 
Ludvigsen E., 
Andershed B. 
2014 Norge 

Parents 
Experiences of their 
Premature infants 
transportation from 
a University 
Hospital NICU to 
the NICU at two 
Local Hospitals 

Deskriptiv 
kvalitativ ansats 

11 mödrar och 9 respektive till 
prematura barn som flyttats från 
universitetssjukhus till lokalt 
sjukhus.  

Kvalitativa 
intervjuer 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys 

Dellenmark-
Blom M., 
Wigert H. 
2013 Sverige 

Parents´experience
s with neonatal 
home care 
following initial 
care in the 
neonatal intensive 
care unit: a 
phenomenological 
hermeneutical 
interview study 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
ansats 

Strategiskt urval. Svenskspråkiga 
föräldrar vars bebisar initialt 
vårdats på neonatalavdelning 
och sedan hemvård. 16 
deltagare med variation med 
avseende på bebisens kön, 
födelseålder och vikt samt längd 
på vistelsen på 
neonatalavdelningen och 
hemvården samt även tid på 
året. 

Intervjuer med 
öppna frågor 

Fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Transkiberade 
intervjuerna hittades 
bärande meningar i 
som kondenserades 
och bildade 
huvudteman, teman 
och subteman. 

Finlayson K., 
Dixon A., Smith 
C., Dykes F. 
Flacking R. 
2014 
Storbritannien 

Mothers´perceptio
ns of family centred 
care in neonatal 
intesive care units 

Kvalitativ design 12 mödrar till prematura bebisar 
födda före v. 32. 

Individuella 
intervjuer vars 
frågor baserades på 
Helen Harrison´s 
Principels of Family 
Centered Neonatal 
Care 

Tematisk 
nätverksanalys 

Guillame S., 
Michelin N., 
Amrani E., 
Benier B., 
Durrmeyer X., 
Lescure S., 
Bony C., Danan 
C., Baud O., 
Jarreau P-H., 
Zana-Taib E., 
Caeymaex L. 
2013 Frankrike 

Parents´ 
expectations of 
staff in theearly 
bonding process 
with their 
premature babies 
in the intensive 
care setting: a 
qualitative 
multicenter 
studywith 60 
parents 

Kvalitativ 
prospektiv design 

30 färäldrapar till prematura 
bebisar födda före v. 32. 

Semi-direktiva 
intervjuer 

Diskursanalys samt 
horisontella analyser. 

Kavanaugh K., 
Moro T., 
Savage.  
2010 USA 

How Nurses Assist 
Parents Regarding 
Life Support 
Decisions for 
Extremely 
Premature Infants 

Kvalitativ 
longitudinell 
fallstudie 

40 fall; inkluderade 40 mödrar, 
14 fäder samt 71 som jobbat i 
teamet runt familjen.  

Semistrukturerade 
intervjuer pre- och 
postnatalt (137 
respektive 51), 
samt 15 efter 
inträffat dödsfall 

Mjukvaruprogrammet 
Atlas.ti användes. 
Matriser gjordes. 

Lindberg B., 
Axelsson K., 
Öhrling K. 
2009 Sverige 

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 

Kvalitativ ansats. 
Studien är en del 
i större studie. 

10 föräldrapar till bebisar födda 
före v 34 och som vårdats på 
neonatalavdelning deltog. Båda 
föräldrar skulle delta och ha 
tillgång till bra internet. 

Narrativa intervjuer 
med föräldrar efter 
att de använt 
videokonferenssyst
emet. 

Transkiberade 
intervjuer genomgick 
tematisk 
innehållsanalys. 
Meningar 
kondenserades och 
grupperades i flera 
steg. 

Russel G., Parents´ views on Kvalitativ ansats 32 mödrar och 7 fäder till Intervju med 12 Induktiv tematisk 
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Sawyer A., 
Rabe H., 
Abbott J., Gyte 
G., Duley L., 
Ayers S. 
2014 
Storbritannien 

care of their very 
premature babies 
in neonatal 
intensive care 
units: a qualitative 
study 

bebisar födda före v. 32 och som 
vårdats på neonatalavdelning. 

öppna frågor analys användes för 
at få en kvalitativ 
analys av 
transkiberade 
intervjuerna. 
Programmet NVivo 
användes 

Sommer, C.M., 
Cook, M.C.  
2015 Nya 
Zeland 

Disrupted bonds - 
parental 
perceptions of 
regionalised 
transfer of very 
preterm infants: a 
snall-scale study 

Kvalitativ studie 6 föräldrar till barn födda före v. 
29 som senare flyttats från 
neonatalavdelning till lokalt 
sjukhus. 

Semistrukturerad 
intervju med totalt 
6 föräldrar. 
Bekvämlighetsurval 
samt två 
snöbollsrekryterad
e. 

Induktiv analys enligt 
“Thomas´general 
inductive approach” 

Swift MC, 
Scholten I. 

2009 
Australien 

Not feeding, not 
coming home: 
parental 
experiences of 
infant feeding 
difficulties and 
family relationships 
in a neonatal unit 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
design 

Nio föräldrar med svårigheter att 
mata sina bebisar. 

Retrospektiva 
djupintervjuer 

Gifford´s stadier samt 
dataprogrammet 
Nvivo 2. 

Toral-Lopez I., 
Fernandez-
Alcantara M., 
Gonzales-
Carrion P., 
Cruz-Quintana 
F., Rivas-
Campos A., 
Perez-Marfil N. 
2015 Spanien 

Needs Percieved by 
Parents of Preterm 
Infants: Integrating 
Care Into the Early 
Discharge Process 

Kvalitativ 
deskriptiv design 

Fäder och mödrar till prematura 
bebisar deltog i studien. 16 
deltog i Early discharge 
programme och 7 ingick i 
standardprogrammet. 

Semistrukturerade 
intervjuer tills 
mättnad i svaren 
uppnåtts. 

Tematisk analys där 
programmet Atlas.ti 
6.2 användes. 

Watson G. 
2010 
Storbritannien 

Parental liminality: 
a way of 
understanding the 
early experiences 
of parents who 
have a very 
preterm infant 

Fenomenologisk 
design 

20 föräldrar till bebisar födda 
före v. 30 med födelsevikt 
<1500g och i behov av 
intensivvård.   

Semistrukturerade 
intervjuer med 
föräldrar  

Systematisk analys 
gjordes av 
intervjuerna. 

 


