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SAMMANFATTNING 
 
 
Att bli förälder förknippas ofta med en positiv upplevelse. För föräldrar till barn som börjar 
livet på en neonatalavdelning kan starten på föräldraskapet bli allt annat än förväntad. På 
en neonatalavdelning vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn och föräldrar ses som 
en självklar del i vårdteamet.  
 
Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelse av att deras barn vårdas på 
neonatalavdelning. 
 
För att besvara studiens syfte utfördes en litteraturöversikt. Sökningar gjordes i databaserna 
CINAHL, PubMed och PsycINFO. Till resultatet inkluderades 16 kvalitativa 
intervjustudier. Samtliga artiklar granskades utifrån Sophiahemmet Högskolas riktlinjer för 
självständigt arbete. 
 
Resultatet visade att den oväntade utgången av graviditeten resulterade i en upplevelse 
präglad av känslor såsom oro och stress. Föräldrarna uttryckte att de hade önskat sig vara 
mer förberedda. Det tog tid att anpassa sig till den nya miljön och att separeras från sitt 
barn till följd av att barnet behövde vård på neonatalavdelningen upplevdes som 
frustrerande. Föräldrarna hade behov av att vara nära sitt barn och vara involverade i dess 
omvårdnad. När detta var möjligt upplevde föräldrarna ökad delaktighet och deras känsla 
av att vara förälder stärktes. Miljön på neonatalavdelningen och att barnet behövde vård 
gjorde det svårt att etablera föräldrarollen vilket påverkade anknytningen och 
föräldraskapet. Föräldrarna som inte kunde bo kvar på neonatalavdelningen uttryckte att 
det var negativt då det påverkade anknytningen och delaktigheten i barnets vård.  
 
Slutsatsen av föreliggande studie är att föräldrarna hade svårt att etablera sin föräldraroll 
när barnet behövde vård på neonatalavdelning vilket påverkade anknytningen. Att få vara 
nära sitt barn och delaktig i vården stärkte deras identitet som förälder. Som vårdpersonal 
var det viktigt att stödja föräldrarna med åtgärder som gynnade anknytningen.   
 
Nyckelord: upplevelse, föräldrar, neonatalvård, nyfödd, prematur. 
 
 



                        
 

  

ABSTRACT 
 
Becoming a parent is often associated with a positive experience. To become a parent to a 
child who begins life in a neonatal unit is often unexpected and it can cause a variety of 
emotions. Premature and sick newborns are cared for in the neonatal care unit. Parents are 
seen as an integral part of the care team, which has positive effects on the attachment and 
participation.  
 
The purpose of this study was to describe parents' experience of their child being cared in 
neonatal unit.  
 
To answer the purpose of the study, a literature review was performed. Searches were 
made in the databases CINAHL, PubMed and PsycINFO. 16 qualitative interview study 
articles were included to answer the purpose. All articles were reviewed based on 
Sophiahemmet University's guidelines.  
 
The results showed that the unexpected outcome of the pregnancy resulted in an 
experience marked by a variety of emotions such as anxiety and stress. The parents 
expressed wishes for being more prepared. It took time to adjust to the new environment 
and becoming separated, as a result of the child needing care in the neonatal unit, was 
perceived as frustrating. The parents had a need to be near their child and involved in their 
care. When this was possible, the parents experienced increased participation and their 
sense of being a parent strengthened. The environment in the neonatal unit and the fact that 
the child needed care, made it difficult to establish a parental role, which affected the 
attachment and parenthood. Parents who could not remain in the neonatal unit, expressed 
negativity because it affected attachment and participation.  
 
The conclusion of this study is that parents found it difficult to establish a parental role 
when the child needed care in the neonatal unit, which affected the attachment. To be close 
to their child and participate in the care, strengthened their role as a parent. As health 
professionals, it is important to support actions that strengthen the attachment.  
 
Keywords: experience, parents, neonatal, newborn, premature 
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INLEDNING 
 
Bowlby menar att blivande mödrar knyter an till sina barn redan innan födelsen och att de 
efter barnets födelse förväntar sig att få spendera tid med sina barn (Bowlby, 1983). Ibland 
är dock barnet i behov av medicinsk vård och måste vistas på en neonatalvårdsavdelning. 
Om barnet är i behov av denna vård kan mammans och barnets kontakt bli avbruten och 
mammans möjlighet att vara nära barnet blir begränsad vilket kan påverka anknytningen. 
Även kvinnans partners relation till barnet kan störas till följd av detta (Bowlby, 1983). 
 
Att bli förälder beskrivs ofta som en omvälvande händelse i en människas liv. För de allra 
flesta är det en positiv upplevelse, men för föräldrar till de barn som behöver ett medicinskt 
omhändertagande i samband med förlossningen kan det bli en traumatisk upplevelse 
(Turan, Basbakkal & Ozbek, 2008). Ett omhändertagande av barnet medför ofta en 
separation mellan föräldrar och barn. Den fysiska och emotionella närheten mellan förälder 
och barn måste vara möjlig trots att barnet behöver medicinsk vård. I Förenta nationernas 
[FN:s] barnkonvention betonas barnets rättighet att ha tillgång till sina föräldrar (UNICEF 
Sverige, 2009).  Föräldrar “äger” även sina barn enligt svensk lag. Barnen på 
neonatalavdelning ska i möjligaste utsträckning vara med och även vårdas av sina föräldrar 
(Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist, 2013). Det är viktigt att vårdpersonal skapar 
sig en uppfattning om hur föräldrar upplever vården av sitt barn på en neonatalavdelning. 
Detta för att kunna ge stöd och uppmuntran som gynnar anknytningen till barnet och 
delaktighet i vården av barnet (Nyqvist & Engvall, 2009).  
 
 

BAKGRUND 
 

Föräldrar och anknytning 
 
Att bli förälder är stort och omvälvande och ofta en efterlängtad förändring i livet. Under 
graviditeten existerar många olika känslor men framför allt stora förväntningar på det 
kommande barnet och föräldraskapet. Graviditeten delas in i tre trimestrar utifrån ett 
medicinskt perspektiv och vardera är ungefär tre månader. Även ur ett psykologiskt 
perspektiv är graviditeten indelat i tre perioder; fusion, differentiering och separation 
(Jackson & Hedberg Nyqvist, 2013). De psykologiska perspektiven syftar till anknytningen 
till barnet under graviditeten. Fusionsfasen syftar till att acceptera och förstå graviditeten i 
sig. Att det nu är en del av kvinnans kropp. Differentiering handlar om att förstå att det är 
en egen levande individ som kommer att bli en egen människa. Föräldrar till det blivande 
barnet kommer ofta till insikt om detta när barnet syns på ultraljudsskärmen och när 
fosterrörelser kan kännas. Mot slutet av graviditeten kommer separationsfasen och då 
börjar förberedelsen för den kommande förlossningen. Många mammor och deras partner 
börjar nu längta efter barnet som ska födas (Örtenstrand, 2015). Om ett barn föds för tidigt 
blir graviditeten kortare och ibland befinner sig kvinnan bara i andra trimestern. Att behöva 
separeras när anknytningen till barnet förstärkts av alla fosterrörelser kan upplevas väldigt 
olyckligt. Många kvinnor beskriver känslan av tomhet och overklighet (Jackson, 
Ternestedth & Schollin, 2003). 
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Föräldrar till barn som föds för tidigt eller som är i behov av vård på grund av sjukdom i 
samband med födelse upplever ofta en psykologisk stress. Detta kan ha en negativ 
inverkan på föräldrarnas mottaglighet för barnets signaler och på interaktionen mellan barn 
och förälder. Den stress som normalt finns under anpassningen till föräldraskapet blir 
starkare om barnet behöver vårdas på en neonatalavdelning (Örtenstrand, 2015).  
Det är svårt för föräldrarna att i denna situation inleda sitt föräldraskap och knyta an till sitt 
barn och stödja barnets utveckling. Många föräldrar till barn på neonatalavdelning känner 
känslor av hjälplöshet och skuld. Det omogna och sköra barnet stämmer inte överrens med 
den bild föräldrar skapat sig av sitt nyfödda barn. Kvinnan upplever också en separation 
från barnet om barnet föds för tidigt, samtidigt som det nyfödda barnet har ett medfött 
behov av närhet och samspel (Jackson et al., 2003). 
 
John Bowlby som anses vara anknytningsteorins upphovsman betonar betydelsen som 
föräldrar har till sitt barns utveckling och även de risker som finns när en tidig separation 
råder mellan barn och förälder. Bowlbys bok ”Attachment and Loss” presenterades i slutet 
av 1960-talet som den första delen av en trilogi (Bowlby, 1983). Här beskriver han hur 
viktig anknytningen är för människans utveckling och vilka konsekvenser separation tidigt 
i livet kan ge i den fortsatta utvecklingen (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & 
Ivarsson, 2013). Anknytningen hos det nyfödda barnet är en förutsättning för överlevnad. 
Ett nyfött barn har förmåga att känna lukt och hörsel och kan på så sätt snabbt identifiera 
sina föräldrar då sinnena utvecklas redan i fosterstadiet. Ett friskt barn tar sig till exempel 
på egen hand fram till mammas bröst för att få mat. Anknytningen mellan föräldrar och 
barnet anses vara ett av de viktigaste mänskliga beteendena (Thernström Blomqvist & 
Hedberg Nyqvist, 2013). 
 

Neonatalvård 
 
Svensk neonatalvård 
Sverige har bland de lägsta siffrorna gällande perinatal- och spädbarnsdödlighet i världen. 
Detta till följd av 1930-talets införande av mödravårds- och barnavårdscentraler, 
moderskaps- och barnbidrag samt inrättandet av barnkliniker. Även minskningen av 
hemförlossningar har bidragit till avtagande dödlighet. Fram till 1960-talet var det 
barnmorskor och obstetriker som huvudsakligen stod för vården av barn på BB. Neonatal- 
intensivvård startades på 1960-talet i Stockholm och Göteborg. Flertalet svenska pionjärer 
var med att utveckla neonatalvården med innovationer som används runt om i världen 
(Lagercrantz, 2015). 
 
Cirka tio procent av alla nyfödda barn behöver mer avancerad vård än den som finns på 
BB. Denna avancerade vård sker på en neonatalvårdsavdelning. De vanligaste 
anledningarna till att barn behöver vårdas på en sådan avdelning är prematuritet, 
andningsproblem och infektion (Jackson & Hedberg Nyqvist, 2013).  
 
Vårdtiderna varierar och sträcker sig allt ifrån några timmar till flera månader. Initialt kan 
barnet behöva vård på neonatal intensivvårdsavdelning (NIVA) och detta gäller främst de 
barn som är mycket prematura eller svårt sjuka (Jackson & Hedberg Nyqvist, 2013).  
Då barnens medicinska tillstånd stabiliserats kan de förflyttas till en avdelning med lätt 
neonatalvård (Jackson & Hedberg Nyqvist, 2013). 
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Neonatalavdelningar kännetecknas som en plats där sjuka nyfödda barn vårdas och har 
som uppdrag att vårda det sjuka omogna barnet och dennes familj. Föräldrar till barn som 
hamnar på en neonatalavdelning bär ofta på en stor oro, vare sig barnet är allvarligt sjukt 
eller inte. Miljön är högteknologisk vilket kan bidra till stress hos föräldrar som för första 
gången ska besöka sitt barn. För att främja föräldrars närvaro på neonatalavdelningen 
eftersträvas att föräldrar tillsammans med vårdpersonal besöker avdelningen första gången. 
Det är även viktigt med stöd och enkel information före besöket. I de fall där barnet redan 
innan födelsen förväntas vara i behov av ett omhändertagande försöker man skapa 
möjlighet för föräldrarna att följa med på rundtur för att bekanta sig med avdelningen. 
Detta sker dock inte om situationen är akut men samtal med personal eftersträvas. Detta för 
att minska eventuell oro och stärka det emotionella bandet med deras barn (Perlin, de 
Oliveira & Gomes, 2011).  
 
Det är viktigt att uppmuntra föräldrar på neonatalavdelningar till närvaro och fysisk 
kontakt med sina barn då detta har positiva effekter på den neurologiska utvecklingen 
(Reynolds et al., 2013). För att undvika separation mellan föräldrar och barn bör 
neonatalavdelningarna vara byggda så att det finns möjlighet för föräldrar att bo kvar 
tillsammans med sitt barn. Dessvärre är många neonatalavdelningar inte av rätt dimension 
för att detta ska fungera, vilket försvårar upplevelsen av att vara förälder till ett barn som 
vårdas på en neonatalavdelning (Fenwick, Barclay & Schmied, 2001).  
 
Barn som vårdas på neonatalavdelning  
Omställningen till livet utanför livmodern är en av de mest dramatiska processerna i 
biologin. När barnet föds är en viktig faktor till igångsättning av de första andetagen 
avkylningen som sker i samband med att fostervattnet avdunstar. Majoriteten av alla barn 
behöver inga särskilda insatser efter födelsen. Då anpassningen till livet utanför livmodern 
av någon anledning försvåras som till exempel vid prematur födelse eller kejsarsnitt kan 
dessa barn behöva medicinsk omvårdnad och till och med intensivvård för att underlätta 
denna övergång (Hillman, Kallapur & Jobe, 2012). 
 
Enligt Socialstyrelsens medicinska födelseregistrering föds det cirka 110 000 - 115 000 
barn per år i Sverige. Cirka fyra procent av de barn som var enkelbörd och 42,5 procent av 
alla flerbörder föddes för tidigt (Socialstyrelsen, 2015). Definitionen av ett för tidigt fött 
barn enligt World Health Organization [WHO] (2016) är när barnet föds före 37 
fullgångna graviditetsveckor, det vill säga före vecka 37+0. Ett barn räknas som mycket 
prematurt då det är fött mellan graviditetsvecka 28+0 till och med vecka 31+6 och extremt 
prematurt om det föds före vecka 28+0. Det finns tre sätt en prematur födelse kan starta på. 
Den kan starta med spontant värkarbete med intakta hinnor, prematur tidig hinnbristning 
samt förlossningsinduktion eller sectio på moderns eller fostrets indikation. Spontan 
prematur födelse är ofta ett resultat av multipla faktorer såsom infektion, inflammation och 
kärlsjukdom och exakt mekanism kan inte förklaras i de flesta fall. Det man vet är att 
infektion i fosterhinnorna och prostaglandinpåverkan är en av de viktigaste orsakerna till 
spontant prematurt värkarbete (Goldenberg, Culhane, Iams & Romero, 2008).  
Tidigare spontan prematur födelse är en riskfaktor för att föda prematurt. Induktion av 
förlossning görs ofta på grund av preeklampsi, eklampsi och intrauterin tillväxthämning 
där mor eller barns liv är hotat. Den starkaste prediktorn för prematur födelse är 
cervixinsufficiens (Goldenberg, Culhane, Iams & Romero, 2008).  
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Prematura födslar ökar i världen och den tillhörande neonatala sjukligheten bidrar till 
dödlighet. Prognosen hos för tidigt födda barn har förbättrats som ett resultat av de 
framsteg som gjorts inom perinatal- och neonatalvården de senaste åren. Till följd av dessa 
framsteg har det blivit rutin att i många länder sätta in återupplivande åtgärder redan vid en 
gestationsålder motsvarande 23 veckor (Hoekstra, Ferrara, Couser, Payne & Connett, 
2004). De mest omogna barnen är i behov av långvarig intensivvård och riskerar att 
drabbas av prematuritetsrelaterade sjukdomar och komplikationer. Ju tidigare barnet är 
fött, desto större risk för detta. Barn födda före vecka 26 har betydande sjuklighet i 
nyföddhetsperioden (Fellman et al., 2009). Även långsiktiga komplikationer ses i högre 
utsträckning hos barn med mycket låg gestationsålder. I en studie av Hoekstra et al. (2004) 
framkom att barn födda före vecka 23 hade större risk att drabbas av grav 
funktionsnedsättning jämfört med de som föddes mellan vecka 24 och 26. 
 
Bland barn på neonatalvårdsavdelning är andningsstörning en vanligt förekommande 
diagnos. Det kan drabba för tidigt födda barn till följd av omogna lungor, men kan även ses 
hos fullgångna barn. Det vanligaste är då att besvären är snabbt övergående och med 
lindriga symtom (Jonsson, Sandberg & Björklund, 2015). I en studie av Zanardo et al. 
(2004) framkom att barn som föds med elektivt kejsarsnitt har en markant ökad risk att 
utveckla respiratoriska besvär i jämförelse med vaginalförlösta barn. Detta beror på 
störning i adaptationen efter omställningen vid födelsen. Enligt Jonsson et al. (2015) kan 
en del barn ha svår lungsjukdom till följd av bakteriell infektion eller mekoniumaspiration. 
Dessa tillstånd kan kräva maximalt andningsunderstöd och avancerad intensivvård. Olika 
typer av andningsunderstöd finns beroende på sjukdomsorsak, men likheterna dem emellan 
är att barnet är uppkopplat med sladdar till apparatur.  
 
En annan diagnos som ses inom neonatalvården är olika infektionssjukdomar. Tidigt 
debuterande sepsis, med symtom inom 72 timmar efter födelsen förvärvas ofta av modern 
vid partus. Riskfaktorer som föreligger är feber och infektionstecken hos modern, 
vattenavgång tidigare är 18 timmar före partus och bakteriell kolonisation av modern. 
Prematuritet är en riskfaktor för tidigt debuterande infektion då uppåtstigande infektion är 
en av de vanligaste orsakerna till spontan prematur förlossning. Sepsis med sen 
symtomdebut, det vill säga 72 timmar efter födelsen är även den i många fall förvärvad av 
modern vid partus. Hos mycket underburna barn är denna typ av sepsis däremot ofta 
orsakad av sjukhusförvärvade bakterier. Överlevnaden av extremt prematura barn innebär 
att maternellt överförda infektioner har bytts ut mot sjukhusförvärvade bakterier och denna 
typ är den vanligaste orsaken till sepsis i västvärlden (Navér & Schollin, 2015). 
 

Familjecentrerad vård och samvård 
 
Enligt Wigert, Berg och Hellström (2007) bor alltid föräldrar i västvärlden med sitt sjuka 
barn under sjukhusvistelsen med undantag för de minsta barnen, alltså de barn som 
behöver vård på neonatalvårdsavdelning. Samvård och familjecentrerad vård ska vara 
ambitionen och målet för neonatalvård. Kleberg och Westrup (2015) menar att inom den 
familjecentrerade vården finns en filosofi om ett samarbete mellan familjen och 
personalen. Även Nyqvist och Engvall (2009) betonar den familjecentrerade 
neonatalvården och dess innehåll som innefattar personcentrerad vård och samverkan i 
team. Det betyder att patienten är i fokus och ett samarbete mellan patient, närstående och 
vårdpersonal är väl fungerande. I vårdteamet på en neonatalvårdsavdelning ses föräldrar 
som en självklar del av teamet.  
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Den utveckling som gjorts inom både medicin och omvårdnad har medfört mer avancerad 
vård. Det ställer krav på samarbete över professionsgränserna. Inom familjecentrerad 
neonatalvård föreligger några viktiga principer för att främja familjens behov och som ett 
stöd för att organisera vården, engagemang i barnets vård, öppen kommunikation och 
närvaro av föräldrar är grundläggande i vården (Kleberg & Westrup, 2015). Familjen är 
barnets fasta punkt och de bör därför inte skiljas åt. För att undvika separation mellan barn 
och föräldrar betonas det i FN:s barnkonvention att det är barnets rättighet att vårdas av 
sina föräldrar. Trots ett akut medicinskt omhändertagande finns möjligheten att undvika 
separation mellan föräldrar och barn. Samvård blir allt vanligare och det möjliggör att 
mamman får BB-vård på neonatalavdelningen. Det gäller dock inte alla 
neonatalavdelningar. Det ska vara en ambition med en vuxensäng till varje vårdplats. Det 
skapar gynnsammare förutsättningar för anknytningen och för barnets mognad. Att erbjuda 
föräldrar möjligheten till att bo med sitt nyfödda barn har resulterat i kortare vårdtider och 
att barnen är mindre sjuka. En annan positiv följd är att det gynnar anknytningsprocessen 
(Wigert et al., 2007). För att möjliggöra ett samarbete mellan vårdteam och föräldrar samt 
att föräldrarna skall kunna vara med och påverka beslut krävs att de kan bo på avdelningen. 
Föräldrarna har idag mer ansvar när det gäller barnets vård, vilket förutsätter stöd, 
undervisning och uppmuntran från vårdpersonal, vilket leder till trygga och självständiga 
föräldrar. Vid samtliga beslut som gäller barnet ska föräldrarna vara delaktiga. En 
grundläggande princip är att föräldrar får information (Nyqvist & Engvall, 2009). 
 

NIDCAP 
 
Barnläkaren Berry Brazelton utvecklade i början av 1970-talet ett instrument för att 
undersöka barnets kompetens, detta instrument fick namnet the Brazelton Neonatal 
Behavioral Assessment Scale (NBAS). Efter positiv feedback utvecklade psykologen 
Heidelise Als denna skala även för det underburna barnet som fick namnet Assessment of 
Preterm Infants Behavior (APIB). Båda instrumenten syftar till att integrera och tolka 
barnet. Utifrån APIB utvecklades Newborn Individualized Developmental Care and 
assessment Program, NIDCAP, vilket är ett observations- och vårdprogram. Modellen 
NIDCAP används inom neonatalvård för att främja föräldrars anknytning till sitt barn och 
skapa möjlighet för ökad delaktighet i vården (Ohlsson & Jacobs, 2013). 
 
Inne i den skyddande livmodern förser mamman fostret med värme och näring och detta 
anpassat utifrån fostrets utveckling. När ett barn föds för tidigt går detta förlorat. Om det 
för tidigt födda barnet är understimulerat, behöver stimulans eller ska skyddas från 
stimulans är ett vägledande verktyg att omvårdnaden individanpassas och att man beaktar 
barnets känslighet. NIDCAP-modellen är ett verktyg som hjälper föräldrar och personal att 
observera och tolka barnets signaler vid vårdhandlingar. Det syftar till att främja barnets 
välbefinnande och reducera stress och smärta. NIDCAP-modellen handlar även om att 
stärka och stödja föräldrar i deras roll (Kleberg & Westrup, 2015). Grundtanken för 
NIDCAP är att barnet tolkas med fem delsystem, det autonoma eller fysiologiska systemet, 
det motoriska systemet, det vakenhetsreglerande systemet, systemet för uppmärksamhet 
och samspel och det självreglerande systemet. Den praktiska tillämpningen handlar sedan 
om att vid upprepade tillfällen och mer detaljerat observera barnet före, under och efter den 
aktuella vårdhandlingen. Det kan exempelvis vara ett blöjbyte, en vägning eller en 
provtagning. Observationen och tolkningen av barnet utgår från de fem delsystemen. 
Därefter upprättas en individuell vårdplan utifrån observationerna med rekommendationer 
som anpassas utifrån barnets mognad (NIDCAP Federation International, 2017). 
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Vårdmodellen ställer höga krav på vårdavdelningen och det enskilda barnets behov och 
reaktioner. Behandlingsstrategin tillämpas individuellt med hänsyn till barnet och 
föräldrarnas situation. Vårdmodellen NIDCAP benämns också som en familjecentrerad 
och utvecklingsstödjande modell som står för en individualiserad vård. Detta ställer krav 
på personalen att ha ett reflekterande förhållningssätt med tanke på barnets autonomi och 
integritet. Införandet av modellen fordrar kunskap och en grundläggande utbildning om det 
underburna barnet (NIDCAP Federation International, 2017). NIDCAP har påvisats ha 
positiva långsiktiga effekter på barnets beteende, kognition och motorik (Westrup, Böhm, 
Lagercrantz & Stjernqvist, 2004). Vårdpersonalens uppfattning om NIDCAP på 
neonatalavdelning har studerats i Sverige, Belgien, Holland, Frankrike och Spanien. 
Resultatet visade en gemensam uppfattning om att det bidrar till en förbättrad situation för 
barnet och föräldrar. Personalen själva tyckte också att deras egen förmåga att utföra sina 
arbetsuppgifter förbättrades (Kleberg & Westrup, 2015). 
 

Kängurumetoden och hud-mot-hud kontakt  
 
Kängurumetoden innebär tidig och kontinuerlig hudkontakt. Om möjligt ska det ske direkt 
efter födelsen och så länge behovet finns, framför allt när temperaturregleringen är omogen 
(Hedberg Nyqvist, 2013). Det för tidigt födda barnet har svårigheter med att upprätta en 
normal kroppstemperatur på grund av avsaknad av brunt fett, värmeisolerande 
underhudsfett och för att den lilla kroppsytan är stor i förhållande till kroppsvolymen 
(Fellman & Norman, 2015). Kängurumetoden vänder sig först och främst till mamma och 
barn. Från vecka 28 är kontinuerlig hudkontakt möjlig (Hedberg Nyqvist, 2013). 
Kängurumetoden utvecklades i Colombia 1979 av neonatologer för att förhindra hypotermi 
hos nyfödda, främja amning och stärka mor- och barnanknytning. Anledningen till den nya 
vårdmodellen var en brist på personal och utrustning. Med hjälp av denna modell blev 
infektionsfrekvensen lägre och bidrog till ökad närvaro hos mödrarna (Thernström 
Blomqvist, 2012).  
 
Kängurumetoden påskyndar barnets förmåga att anpassa sig till det extrauterina livet 
snabbare, ger bättre psykomotorisk utveckling och bättre sömn. Föräldrar och barns 
anknytning underlättas och mammans mjölkproduktion förbättras (Thernström Blomqvist, 
2012). Enligt Bystrova et al. (2007) är det speciellt viktigt att uppmuntra oavbruten hud-
mot-hud kontakt mellan mamma och barn de första två timmarna efter förlossning. Det har 
visat sig att tidig hud-mot-hud kontakt har betydelse för interaktionen mellan mor och barn 
på lång sikt. Det har även positiva effekter för mamman i form av lägre gastrinnivåer, som 
i sin tur visar på lägre stressnivå. För att barnet ska kunna ta sig fram till mammans bröst 
för att påbörja amning krävs att barnet har möjlighet att använda sina sinnen. För att detta 
skall vara möjligt är tidig och kontinuerlig hud-mot-hud kontakt nödvändigt. Om barnet 
störs i denna process riskeras senare amningsstart och felaktigt sugtag. Om inte barnet kan 
vara hud-mod-hud med mamma är det betydelsefullt om barnet kan vara det med partnern 
(Bystrova et al, 2007). I en studie av Erlandsson, Dsilna, Fagerberg & Christensson (2007) 
visade det sig att barn som inte behövt ligga i barnsäng utan istället fick ligga hud-mot-hud 
blev lugnare och skrek mindre.  
 
I en studie gällande temperatur av Bystrova et al. (2003) jämfördes tidig hud-mot-hud 
kontakt med att klä, alternativt linda barnet. Barnen som kläddes på eller lindades fick 
ligga antingen i sin mors famn eller i en barnkammare, alla med samma rumstemperatur. 
Det framkom att hos de barn som fick tidig hud-mot-hud kontakt ökade 
kroppstemperaturen mer än i de andra grupperna.  
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Temperaturskillnaderna var som störst i armar och ben till följd av att värme överförs från 
mamma till barn och även som en effekt av minskat påslag av sympatiska nervsystemet. 
Hud-mot-hud kontakt efter födelsen reducerar därmed stress på flera sätt och barnet skriker 
mindre till följd av minskad perifer kyla (Bystrova et al., 2003). Enligt Bystrova et al. 
(2007) påverkas inte bara temperaturen positivt av hud-mot-hud kontakt utan även barnets 
blodsockernivåer har visats vara högre, vilket tyder på att det är energibesparande för 
barnet.  
 
I en studie av Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog och Hedberg Nyqvist 
(2011) som handlade om fäders upplevelse av kängurumetoden visade det sig att 
kängurumetoden ökade fädernas anknytning och delaktighet till sitt barn. Detta styrks även 
i en studie av Valizadeh, Ajoodaniyan, Namnabati, Zamanzadeh och Layegh (2013) där de 
undersökte hur kängurumetoden påverkar anknytningen mellan mor och barn men ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Sjuksköterskorna upplevde att anknytningen blev stärkt med hjälp 
av kängurumetoden.  
 

Barnmorskans roll samt lagar och författningar 
 
I kompetensbeskrivningen för barnmorskor ingår vård och stöd under graviditet, 
förlossning och hjälp till en god start av föräldraskapet (Svenska barnmorskeförbundet, 
2016). Under graviditeten växlar kvinnans och hennes partners behov av detta och för att 
de ska få en positiv erfarenhet av graviditeten krävs ett kontinuerligt stöd av barnmorskan. 
Med hjälp av delaktighet och stöd från barnmorskan kan föräldrarnas förtroende till sig 
själva stärkas. Stödet från barnmorskan är betydelsefullt på vägen till ett bra föräldraskap 
och det kan i sin tur främja anknytningen till barnet (Santesson, 2009). Detta gäller både 
vid normal och komplicerad förlossning och eftervård. Det beskrivs även i 
kompetensbeskrivningen att barnmorskan ska vårda både det friska och det sjuka nyfödda 
barnet (Svenska barnmorskeförbundet, 2016).  
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2 e § fastställs att det skall finnas den 
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Det 
står även beskrivet att hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en 
god vård och detta genom att tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 
behandlingen (HSL, SFS, 1982:763, 2 a §).   
 

Problemformulering 
 
Svensk neonatalvård ligger i framkant och Sverige kan ses som ett föregångsland med 
några av de lägsta perinatal- och spädbarnsdödlighetssiffrorna i världen. Allt fler och 
framförallt mer prematura barn överlever idag och detta har lett till att ett större antal barn 
är i behov av neonatalvård. Det finns olika anledningar till att barn behöver vårdas på 
neonatalavdelning och vårdtiden ser olika ut. Neonatalvårdens uppgift är att vårda det 
sjuka och omogna barnet, men även stötta dess föräldrar. För att främja det bästa för 
familjen krävs att en separation i möjligaste mån undviks.  
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I FN:s barnkonvention betonas vikten av att föräldrar och barn inte skall separeras och 
neonatalvården har utvecklat omvårdnadsmodeller för att underlätta och främja föräldrars 
delaktighet och närvaro som samvård och familjecentrerad vård. Upplevelsen av att få ett 
barn som är i behov av vård på neonatalavdelning mitt i ett av livets största skeenden är 
något som kan vara svårt att förstå. Det är betydelsefullt att få en inblick i detta för att 
personal ska kunna öka föräldrarnas delaktighet i vården vilket kan leda till en förbättrad 
anknytning.  
 

SYFTE 
 
 
Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelse av att deras barn vårdas på 
neonatalavdelning. 

Frågeställningar 
 
Hur skiljer sig mammas och hennes partners upplevelse av att ha sitt barn på 
neonatalavdelning?  
Hur kan anknytningen påverkas av att barnet vårdas på en neonatalavdelning?  
På vilket sätt känner sig föräldrar delaktiga i vården av sitt barn? 
 

METOD 
 

Design 
 
För att beskriva studiens syfte användes litteraturgenomgång som metod. 
Litteraturgenomgång innebär att söka och analysera vetenskapliga artiklar som sedan 
sammanställs i ett resultat. Forsberg och Wengström (2016) menar att forskningsprocessen 
i all forskning startas med detta. Det finns flera olika syften med en litteraturgenomgång. 
Syftet kan vara att beskriva kunskapsläget inom ett visst område. Denna form av 
informationsinsamling passar föreliggande studies syfte, vilket var att beskriva föräldrars 
upplevelse av att deras barn vårdas på neonatalavdelning. Genom att söka och granska 
vetenskapliga artiklar inom författarnas valda ämne med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar har ett resultat utformats (Forsberg & Wengström, 2016). 
 

Urval 
 
Inklusionskriterier 
Vetenskapliga artiklar söktes vilka baserades på intervjuer som beskrev föräldrars 
upplevelse av att ha ett barn som vårdas på neonatalavdelning. För att resultaten skulle bli 
så aktuellt som möjligt valdes artiklar som inte var äldre än tio år i enlighet med Forsberg 
och Wengström (2016). De skulle även vara peer reviewed vilket innebar att sakkunniga 
inom det valda ämnet granskat artikeln innan publikation (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016).  
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Språkligt inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska 
då detta var de språk som författarna behärskade. Alla diagnoser hos barn på 
neonatalavdelning inkluderades för att skapa en bredare förståelse.  
Ingen hänsyn togs till om barnet vid tidpunkt för intervju var inlagt på neonatalavdelning 
eller i hemmet. Abstrakt lästes sedan på de artiklar vars titel verkade överensstämma med 
litteraturöversiktens syfte och av dessa valdes 25 artiklar ut för granskning. Geografisk 
filtrering gjordes därefter och endast artiklar från Europa, Australien och Kanada valdes ut 
på grund av dess sekularisering. Detta för att få bästa möjliga tillämpbarhet.  
 
Exklusionskriterier 
Exklusionskriterier var artiklar som handlade om neonatal transport, hemsjukvård, vård i 
livets slutskede och vårdpersonalens upplevelse av att vårda barn på neonatalavdelning. 
Även interventionsstudier exkluderades då de enligt Forsberg och Wengström (2016) inte 
undersöker upplevelser utan upplevelsen av själva fenomenet. Reviews och artiklar äldre 
än tio år exkluderades. Artiklar från Iran, USA, Mexico och Brasilien som lästes efter urval 
exkluderades då deras trosuppfattning påverkat studiernas resultat.   
 

Genomförande 
 
Datainsamling 
Insamling av data är gjord under tidsperioden december 2016 och februari 2017. Sökning 
av data har gjorts i The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
[CINAHL] och Public Medline [PubMed]. Dessa databaser valdes då de är specialiserade 
inom området för omvårdnad och medicin Även sökning i databasen PsycINFO gjordes då 
den har en psykologisk forskningsinriktning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & 
Wengström, 2016). 
 
Medical Subject Headings termer [MESH] användes för att ge korrekt översättning från 
svenska till engelska sökord i PubMed. De sökord som översattes till MESH-termer var: 
parents, intensive care, neonatal, infant, premature, neonatal nursing, infant och newborn. 
Ordet upplevelse samt mamma och pappa fanns det ingen MESH-term för och därför 
användes direktöversättning till engelska. Orden infant och premature användes då detta är 
en diagnos som är vanligt förekommande på en neonatalvårdsavdelning. För att specificera 
sökningen användes de booleska sökoperatorerna OR och AND. Kriterier vid sökning var 
att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, skrivna på engelska och deltagarna skulle vara 
människor. 
 
I CINAHL användes CINAHL-headings för att finna de ord som bäst beskrev det som 
skulle undersökas. Sökord som användes var: experience, parents, mother, father, 
premature, preterm, infant, neonatal intensive care, och neonatal. Dessa sökord 
kombinerades med booleska sökoperatorerna OR och AND. Begränsningar som användes 
var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, peer reviewed och skrivna på engelska. I 
PsycINFO gjordes en liknande sökning med sökorden experience, parents, mother, father, 
premature, preterm, infant, neonatal och intensive care, neonatal. 
 
I databaserna CINAHL och PubMed gav sökordet parents resultat på artiklar som handlade 
om endast mammors respektive pappors upplevelser. Sökning gjordes därefter även med 
orden mother och father. Redovisning av de sökord som genererade i valda artiklar 
presenteras i tabell 1. För att förtydliga gjordes även samma sökning som tabellen visar, 
men med ordet mother istället för father.  
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Dessa artiklar var redan funna under sökorden parents och därför redovisas inte den 
sökningen i tabellen. Artiklar vars titel varit relevanta för studiens syfte valdes sedan ut, 
abstract lästes och sedan gjordes sista urvalet vilket presenteras i bilaga 1.  
 
Manuell sökning 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan manuell sökning inledas genom att studera 
referenslistan hos en artikel som berör problemområdet. Genom att göra detta kan man 
identifiera andra artiklar som handlar om samma ämne. I de utvalda artiklarnas 
referenslista och även reviews inom det berörda området har manuell sökning genomförts. 
Två stycken inkluderades sedan i studiens resultat. De artiklar som inkluderades 
påträffades genom sökning i databasen CINAHL med hjälp av sökorden parents, 
experience, newborn och intensive care, neonatal i referenslistan hos en review-artikel. 
Efter den manuella sökningen valdes slutligen 16 artiklar ut till resultatet.   
 
 
Tabell 1. Redovisning av databassökning 
 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
170124 

Parents AND 
Experience AND 
Intensive Care, 
Neonatal 

10 år 
Engelska 
Peer reviewed 

44 10 4 2 

CINAHL 
170124 

Parents AND 
Experience AND 
Preterm 

10 år 
Engelska 
Peer reviewed 

96 15 6 4 

CINAHL 
170126 

Fathers AND 
Experience 
AND Premature 

10 år 
Engelska 
Peer reviewed 

61 8 2 1 

PubMed 
170126 

Fathers AND 
Experience 
AND Neonatal 

10 år 
Engelska 
Humans 

133 15 2 2 

PubMed 
170123 

Parents AND 
Experience AND 
Intensive Care, 
Neonatal 

10 år 
Engelska 
Humans 

190 26 9 5 

Totalt 
  

524 74 23 14 
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Databearbetning 
 
Utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga 2) för självständigt arbete 
har studiens artiklar klassificerats och kvalitetsgranskats. Vid avsaknad av 
kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar finns annars stor risk för att slutsatserna blir 
inkorrekta (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga artiklar som valts ut har lästs flera 
gånger för att säkerställa att de stämde överens med studien syfte. Författarna har fördjupat 
sig i artiklarna och sammanställt detta i ett dokument (bilaga 1). De inkluderade artiklarna 
var kvalitativa intervjustudier. Artiklarna lästes flera gånger för att på så sätt identifiera 
gemensamma komponenter guidade av studiens syfte. Enligt Forsberg och Wengström 
(2016) kan man identifiera teman på olika sätt. Det sättet som har applicerats i denna studie 
är att utifrån empirin i det som framkommit i materialet har teman utformas. Därefter 
skapades huvudteman och subteman. Efter att teman och subteman identifierats har under 
bearbetning av texten de olika subkategorierna färgkodats. Varje kategori fick en färg och 
sedan identifierades dessa i texten med respektive färg. 
 

Forskningsetiska övervägande 
 
Då föreliggande studie är en litteraturstudie behövdes inget etiskt tillstånd då de artiklar 
som inkluderats i studien alla fått etiskt godkännande eller noggranna etiska överväganden. 
Författarnas tidigare kunskap och egna åsikter är inte relevant för studien då resultatet ska 
presenteras på ett etiskt sätt (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med Forsberg och 
Wengström (2016) har författarna redovisat allt som framkom i studien även om det inte 
stämde respektive stämde med författarnas förväntningar. Alla artiklar som ingår i studien 
redovisas i resultatet. Vetenskapsrådets riktlinjer har följts där det beskrivs att förfalskning 
och plagiering av andras arbeten inte får förekomma (Vetenskapsrådet, 2002). 

RESULTAT 
 
 
Analysen av artiklarna generade i två huvudteman: Föräldrarollen och Intryck på 
neonatalavdelningen. Av dessa huvudteman utformades fem subteman, tre under tema 
Föräldrarollen: delaktighet och medverkan, att vara mamma/pappa och att inte vara 
förberedd samt två under tema Intryck på neonatalavdelningen: upplevda känslor samt 
personal och vårdmiljö. För att förtydliga dessa presenteras de i tabell 2.  
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Tabell 2. Teman 
 
 

 
 
 
 
 
 

Föräldrarollen 

 
Delaktighet och medverkan 

 
Att vara mamma/pappa 

 
Att inte vara förberedd 

 
 
 
 

Intryck på neonatalavdelningen 

 
Upplevda känslor 

 
Personal och vårdmiljö 

 

 

Föräldrarollen 
 
Delaktighet och medverkan 
I flera av studierna beskrevs delaktighet som ett centralt begrepp. Både mammor och 
pappor uttryckte behov av att få vara nära sitt barn och även involverad i dess omvårdnad. 
När detta var möjligt upplevde föräldrarna ökad delaktighet (Fegran, Helseth & 
Fagermoen, 2008; Heinemann, Hellström Westas & Hedberg Nyqvist, 2013; Lindberg, 
Axelsson & Öhrling, 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Russell et al., 2014; Turner, Chur-
Hansen & Winefield, 2014; Van der Pal, Alpay, Van Steenbrugge & Detmar, 2013; 
Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006). För att kunna vara delaktig i barnets 
omvårdnad beskrev föräldrar i flera studier att de behövde hjälp från vårdpersonal och att 
de blev undervisade i hur omvårdnadshandlingar skulle utföras (Lindberg & Öhrling, 2008; 
Russel et al., 2014; Turner et al., 2014). Omvårdnadshandlingar som stärkte upplevelsen av 
delaktighet var bland annat att tvätta och byta blöja på barnet (Russel et al., 2014). Att få 
igång en mjölkproduktion skapade också känslan av ökad delaktighet hos mödrar (Russell 
et al., 2014; Wigert et al., 2006).  
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I studien av Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008) beskrev pappor att på grund av att 
barnet behövde vård på neonatalvårdsavdelning kände de sig mycket involverade i barnets 
omvårdnad och fick spendera mer tid tillsammans med sitt barn än pappor till fullgångna 
friska barn. Ökad delaktighet stärkte mammor och pappor i deras föräldraroll och detta 
kunde i sin tur öka motivationen att närvara (Fegran et al., 2008; Heinemann et al., 2013; 
Turner et al., 2014). “When we were able to do more, we also spent more time with her.” 
(Heinemann et al., s. 700).  
 
Att vara mamma/pappa 
Föräldrar beskrev svårighet att etablera sin föräldraroll i miljön på neonatalavdelningen. 
Sjukhustiden och att inte få möjlighet att hålla sitt barn påverkade anknytningen och 
känslan av att vara förälder (Gavey, 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Swift & Scholten, 
2009; Tooten et al., 2013; Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015). I studien av Arnold et 
al. (2013) beskrev föräldrar att det var svårt att känna anknytning till barnet när det var 
täckt med mask och knappt syntes. Det framkom i studien av Tooten et al. (2013) att 
föräldrabandet försvårades desto lägre gestationsålder barnet hade. I flera av studierna 
beskrev föräldrarna att det kändes som att barnet tillhörde avdelningen och att de bara var 
där på besök, vilket även det påverkade känslan av att vara förälder. Även känslor av 
utanförskap uppstod till följd av detta (Gavey, 2007; Lindberg et al., 2007; Lindberg & 
Öhrling, 2008; Swift & Scholten, 2009; Turner et al., 2014; Wigert et al., 2006). ”It got to 
a point where I felt like a visitor, just a visitor, ’cos that’s all I did.” (Gavey, 2007, s.202). 
Känguruvård beskrevs istället vara något som stärkte det emotionella bandet mellan 
förälder och barn och bidrog i processen att bli förälder (Heinemann et al., 2013; Lindberg 
& Öhrling, 2008; Van der Pal et al., 2013). Enligt föräldrar i studien av Arnold et al. 
(2013) kände de direkt anknytning när de fick hålla sitt barn.   
 
Mammorna ifrågasatte sitt moderskap och upplevde skuld när barnet behövde vård på 
neonatalavdelningen (Arnold et al., 2013; Gavey, 2007; Swift & Scholten, 2009; Wigert et 
al., 2006). “I was sad that I couldn’t keep her in, like that… was my fault” (Turner et al., 
2014, s.171). Det beskrevs i studien av Wigert et al. (2006) att mammor hade fått upprepad 
information under graviditeten om hur viktigt det första mötet med sitt barn var. När 
separation mellan mor och barn skedde försvårades känslan av att vara förälder och tankar 
kring hur det kunde ha påverkat anknytningen (Gavey, 2007; Wigert et al., 2006).  
 
Det tog lång tid för mödrarna i studien av Lindberg och Öhrling (2008) att förstå att de 
blivit mammor. Detta till följd av den tidiga födseln och att förväntningarna på 
mödraskapet inte blev som de föreställt sig. För mammorna var det ett starkt ögonblick då 
de för första gången kände att barnet var deras. Detta var i samband med att de fick vara 
själv med sitt barn på avdelningen (Gavey, 2007; Wigert et al, 2006). ”The first time I was 
aloud to have her with me. We were sitting in my room; I have a mental picture of it. She 
turned her head, looked at me and suddenly it was the first time I had a feeling of, Oh! This 
is my baby.” (Wigert et al., 2006, s.39). Mammorna beskrev att de kände att det var svårt 
att knyta an till sitt barn på grund av rädsla att förlora det, men när de såg att barnets 
utveckling gick framåt växte sig mammarollen starkare (Arnold et al., 2013; Lindberg & 
Öhrling, 2008).   
 
Papporna beskrev att det var svårt att känna sig som en pappa de första dagarna när barnet 
vårdades på neonatalavdelningen (Arockiasamy, Holsti & Albertsheim, 2008; Lindberg et 
al., 2007; Lindberg et al., 2008). Hud-mot-hud kontakt ansågs vara en betydelsefull 
handling som stärkte pappa-barn relationen (Fegran et al., 2008).  
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I och med den höga delaktigheten stärktes rollen som pappa och det skapade bättre 
självförtroende vilket gjorde situationen mer lätthanterlig. Papporna beskrev en splittrad 
känsla då de inte bara oroade sig över barnets hälsa utan även mammans (Arnold et al., 
2013; Fegran et al., 2008; Lindberg et al., 2007). Papporna upplevde att mammorna var i 
behov av mer stöd än dem (Heinemann et al., 2013; Swift & Scholten, 2009).  
 
Att inte vara förberedd 
Att få ett barn som behövde vård på neonatalavdelning beskrevs som allt annat än förväntat 
och den oväntade utgången av graviditeten beskrevs som en negativ upplevelse 
(Arockiasamy et al., 2008; Gavey, 2007; Lindberg et al., 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; 
Swift & Scholten, 2009; Tooten et al., 2013). Mammorna i studien av Lindberg och 
Öhrling (2008) beskrev en känsla av att bli berövad på sin graviditet och en besvikelse 
över att inte kunna behålla graviditeten. I studierna av Turner et al. (2014), Lindberg et al. 
(2007) samt Lindberg och Öhrling (2008) uttryckte båda föräldrarna en önskan om att ha 
varit mer förberedda på vad tiden på neonatalavdelningen skulle komma att innebära. Även 
om flertalet mammor hade blivit förberedda på den prematura födelsen så upplevdes den 
som oförutsägbart när det väl inträffade (Fegran et al., 2008). I studien av Arnold et al. 
(2013) beskrev föräldrar att en rundtur på neonatalavdelningen hjälpte dem att förbereda 
sig och minskade oro. De hade svårt att minnas vissa händelser kring födelsen och tiden 
precis efter och uttryckte känslor av surrealism. Flera pappor beskrev även en känsla av 
förnekelse när förlossningen var på gång. ”It is not yet time for the birth, it is too early” 
(Lindberg et al., 2007, s. 144).  
 

Intryck på neonatalavdelningen 
 
Upplevda känslor 
Att ha sitt barn på neonatalvårdsavdelning beskrevs i flera av studierna som en 
skrämmande upplevelse som präglades av känslor fyllda av oro. En bidragande orsak till 
denna upplevelse var att föräldrarna inte visste hur framtiden såg ut för deras barn (Fegran 
et al., 2008; Gavey, 2007; Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2007; Lindberg & 
Öhrling, 2008; Swift & Scholten, 2009; Tooten et al., 2013; Turner et al., 2014; Watson, 
2010). “Yes, the fact that the child might not survive and just like… Even thought they do 
survive they might have injuries… most of all I was afraid of that she not might survive…” 
(Lindberg & Öhrling, 2008, s.465).  
 
En annan bidragande faktor till upplevelsen av rädsla och oro var byte av vårdnivå samt 
utskrivning (Gavey, 2007; Lindberg et al., 2008; Tooten et al., 2013; Turner et al., 2014). I 
studien av Gavey (2007) beskrev föräldrarna att detta ofta skedde utan förvarning och att 
information om detta saknades. Enligt Lindberg och Öhrling (2008) uttryckte mammorna 
att det var en unik upplevelse att få ett barn för tidigt även om känslan av oro dominerade 
vårdtiden. Enligt flera studier präglades vårdtiden på neonatalavdelningen av stress. En 
bidragande stressfaktor var att föräldrarna inte visste om de kunde stanna på avdelningen 
med sitt barn. En annan sak som bidrog till upplevelsen av stress var att sjuksköterskorna 
fick föräldrarna att känna att de inte gjorde tillräckligt för sina barn. Känslor av stress 
uppkom även till följd av att livet utanför sjukhuset påverkades av att ha ett sjukt barn 
(Lindberg et al., 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Russel et al., 2014; Swift & Scholten, 
2009; Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015).  
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Att vara separerad från sitt barn till följd av neonatalvård beskrevs som frustrerande i flera 
av studierna (Arnold et al., 2013; Gavey, 2007; Lindberg et al., 2007; Lindberg & Öhrling, 
2008). I studien av Gavey (2007) beskrev föräldrarna att tiden mellan förlossning och 
första besöket på neonatalavdelningen upplevdes som lång och denna väntan var fylld av 
både stress och ångest eftersom att det inte visste var som skedde med sitt barn. ”They 
wouldn’t let us in… It was the longest three hours of our life.” (Gavey, 2007, s.202). I 
studien av Fegran et al. (2008) uttryckte papporna att det var tillfredsställande att få följa 
med till neonatalavdelningen direkt efter födelsen av deras barn samt att de blev 
uppmuntrade att hålla deras barn så fort det stabiliserats. Första mötet med barnet efter 
separation beskrevs som avgörande (Gavey, 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Wigert et 
al., 2006). I studien av Lindberg & Öhrling (2008) uttryckte mödrarna att anknytningen 
påverkades negativt till följd av separationen. I studien av Heinemann et al. (2013) 
framkom att föräldrarna som inte kunde sova över på neonatalavdelningen kände oro och 
ångest när de fick åka ifrån avdelningen och de ville ha möjlighet att vara med sitt barn 
dygnet runt.  
 
En känsla av maktlöshet och förlorad kontroll beskrevs av föräldrarna i flera studier. Dessa 
känslor uppkom bland annat på grund av att inte kunna tillgodose barnets behov 
(Arockiasamy et al., 2008; Fegran et al., 2008; Lindberg et al., 2007; Vieira Fernandes & 
Batoca Silva, 2015; Watson, 2010). I studien av Arockiasamy et al. (2008) beskrev flera 
pappor att de behövde utföra olika aktiviteter utanför neonatalavdelningen för att återfå 
känslan av kontroll. Dessa aktiviteter innefattade bland annat träning och jobb. Andra 
pappor fick tillbaka kontrollen genom ökad delaktighet i vården av sitt barn (Lindberg et 
al., 2007).  
 
Personal och vårdmiljö 
Flera föräldrar beskrev att de tillsammans med vårdpersonalen utgjorde en familj och att de 
inte var själva i situationen (Gavey, 2007; Heinemann et al., 2013; Russell et al., 2013; 
Turner et al., 2014; Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015). Andra positiva känslor som 
uttrycktes gentemot personalen handlade om deras förmåga att stärka deras roll som 
föräldrar (Lindberg & Öhrling, 2008; Russell et al., 2014; Swift & Scholten, 2009; Turner 
et al., 2014; Van der Pal et al., 2013; Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015; Wigert et al., 
2006;). Enligt Lindberg et al. (2007) uttryckte papporna att vårdpersonalen hade kunskap 
om pappornas betydande roll på neonatalavdelningen och detta stärkte dem i deras 
föräldraskap. Lindberg et al. (2008) menade att i jämförelse med pappor som fått barn i 
fullgången tid så upplevde papporna med barn som vårdades på neonatalavdelning sig själv 
skickligare i sin fadersroll. Utifrån denna aspekt var sjukhusvistelsen en positiv upplevelse. 
Erfarenhet och självförtroende ansågs som bra egenskaper hos personal och fick 
föräldrarna att känna att deras barn fick bästa möjliga vård (Russell et al., 2014; Turner et 
al., 2014). Andra egenskaper som uppskattades hos vårdpersonal var empati och känslighet 
(Lindberg & Öhrling, 2008; Swift & Scholten, 2009; Turner et al., 2014; Vieira Fernandes 
& Batoca Silva, 2015). Kontinuitet och när personal kom ihåg detaljer relaterade till 
barnets dagliga rutiner värdesattes. (Arockiasamy et al., 2008; Gavey, 2007; Russell et al., 
2014). “The way they spoke, answered questions and spoke about things, they were 
confident in the way they responded. It was nice to go back and have the same nurse the 
next day, or 3 or 4 times.” (Turner et al., 2014, s.173). I Öhrling och Lindbergs studie 
(2008) menade papporna att på grund av att deras barn var så litet var de rädda för att göra 
fel. Det var därför viktigt att få stöd av personal och att inför en vårdhandling bli visade 
först.  
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I flera studier beskrevs stöd från vårdpersonal, partner och familj som något viktigt 
(Arockiasamy et al., 2008; Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2007; Lindberg & 
Öhrling, 2008; Turner et al., 2014; Watson, 2010).  
 
Kommunikation och information från vårdpersonal beskrevs som betydelsefullt och då 
framför allt gällande barnets hälsa och vård. Ett lättförståeligt språk värderades högt 
(Arockiasamy et al., 2008; Gavey, 2007; Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2007; 
Lindberg & Öhrling, 2008; Russell et al., 2014; Tooten et al., 2013; Turner et al., 2014; 
Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015; Wigert et al., 2006). Enligt föräldrarna i studien av 
Vieira Fernandes och Batoca Silva (2015) bidrog information och kommunikation till att 
de kände ett starkt stöd från vårdpersonal. Dock menade föräldrarna i studierna av Russel 
et al. (2014) och Lindberg et al. (2007) att när för mycket information gavs blev det svårt 
att ta till sig och detta skapade oro över att missa viktig information.  
 
Föräldrarna upplevde att vårdpersonal hade olika åsikter och praxis. Till följd av detta blev 
föräldrarna förvirrade och rädda att göra fel. De hade önskat att personalen var mer enig i 
sin vårdfilosofi (Arockiasamy et al., 2008; Gavey, 2007; Russell et al., 2014; Swift & 
Scholten, 2009; Van der Pal et al., 2013). Det beskrevs i studien av Russel et al. (2014) hur 
viss vårdpersonal var för känguruvård medan andra motsatte sig denna vårdform. 
 

”Because you come in one day, say the day before, especially there was a guy there 
that, he promoted to hold her, literally whenever we was in, either of us, we would 
say, `Hold her, it’s the best thing you can do´. And then you’d come in the next day 
thinking `oh yes, I get to hold her´. And you have a different nurse that says, `no, 
no you’ve held her this week, you don’t need to hold her for the rest of the 
week’…and then you’d almost feel devastated that you couldn’t do that.” (Russell 
et al., 2014, s.4). 
 

Föräldrarna upplevde att de blev övervakade av sjuksköterskorna vilket skapade osäkerhet 
hos dem (Gavey, 2007; Swift & Scholten, 2009). Papporna i studien av Lindberg et al. 
(2007) uppgav att de uppfattade vårdpersonal som stressade och inte alltid hade tid att sitta 
ner tillsammans med dem. Neonatalavdelningen upplevdes som en välkomnande plats där 
det var möjligt för föräldrar att närvara hos sitt barn dygnet runt. Detta värdesattes hos 
föräldrarna i studierna av Fegran et al. (2008), Russell et al. (2014) och Van der Pal et al. 
(2013). Något annat som uppskattades under vårdtiden var att dela med sig av sina 
erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation (Arockiasamy et al., 2008; Gavey, 
2007; Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2007; Lindberg et al., 2008; Vieira 
Fernandes & Batoca Silva, 2015).  
 
Föräldrarna blev överväldigade av intrycken på neonatalavdelningen. Det tog tid innan de 
kunde anpassa sig till den nya kliniska miljön och det var svårt att fokusera på barnet när 
det var mycket som hände runt omkring (Arnold et al., 2013; Fegran et al., 2008; Swift & 
Scholten, 2009). Rummen och miljön upplevdes inte välkomnande av mammorna och de 
beskrev svårigheter med att hitta en avskild plats för att vara med sitt barn (Wigert et al., 
2006). Föräldrarna beskrev en önskan om en mer hemlik miljö (Swift & Scholten, 2009). 
Mammorna som inte hade möjlighet att bo tillsammans med sitt barn på 
neonatalavdelningen på grund av platsbrist kände sig inte välkomna (Arockiasamy et al., 
2008; Wigert et al., 2006). Flera mammor uttryckte att det var plågsamt att inte få BB-vård 
på neonatalavdelningen utan behövde vistas på BB tillsammans med andra föräldrar som 
gick runt med sina friska fullgångna barn (Turner et al., 2014).  
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Då syftet till detta arbete var att beskriva föräldrars upplevelse av att deras barn vårdas på 
neonatalavdelning valdes litteraturöversikt som metod. Frågeställningar valdes ut för att få 
ett tydligare fokus och underlätta för läsaren (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna 
har tydligt redogjort för processen och tillvägagångssättet av denna litteraturgenomgång 
vilket ökar trovärdigheten och möjligheten att kunna upprepa studien. Forsberg och 
Wengström (2016) menar att detta kan ses som en styrka. Eftersom syftet med denna 
studie var att beskriva föräldrars upplevelse är studier med både mammor och pappor 
inkluderade. Vid datainsamlingen upptäcktes att majoriteten av tidigare forskning 
inkluderade endast mammor. Det senaste decenniet har dock allt mer fokus riktats även på 
pappors upplevelse. Efter urval av studier framkom en relativt jämn fördelning mellan 
studier gjorda på mammor och pappors upplevelser. Endast kvalitativa intervjustudier 
inkluderades till studiens resultat. Detta för att förstå upplevelsen hos föräldrar vilket i 
enlighet med Forsberg och Wengström (2016) är en styrka med intervjuer. Även Henricson 
(2012) betonar att intervjuer ger bättre förståelse för att komma närmare själva situationen.  
 
Forsberg och Wengström (2016) menar att genom sökning i flera databaser stärks 
uppsatsens trovärdighet då det ger en mer omfattande sökning. Artiklar söktes i 
databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo då dessa är inriktade på omvårdnad. Två av de 
16 inkluderade artiklarna till resultatet identifierades genom manuell sökning. I flera av de 
utvalda artiklarna granskades referenslistan och därmed påträffades dessa två artiklarna. 
Anledningen till att dessa artiklar inte identifierades under sökningen i de olika databaserna 
kan bero på att sökorden inte överensstämde. Sökorden som har sökts på i de olika 
databaserna redovisades i en gemensam tabell (tabell 1). Då det centrala begreppet 
upplevelse inte fanns med som MESH-term översattes ordet till experience av författarna. 
Författarna har inte sökt på andra synonymer till upplevelse vilket kan ha gett ett begränsat 
material som i sin tur kan ha påverkat resultatet.  
 
Sökning i databaserna inkluderade artiklar skrivna på engelska och svenska språken då 
detta var de språk som författarna behärskade. Alla de artiklar som slutligen valdes ut var 
skrivna på engelska språket då inga skrivna på svenska framkom. Med hänsyn till att 
engelska inte är författarnas modersmål har artiklar med detta språk översatts och för att 
minska uppkomsten av feltolkning har översättningshjälpmedel använts. Artiklarna lästes 
sedan flera gånger av båda parterna vilka därefter har fört diskussion kring formuleringar 
för att på så sätt minska ytterligare uppkomst av feltolkningar. Enligt Forsberg och 
Wengström (2016) finns dock alltid en risk för feltolkning vid användning av material 
skrivet på annat språk än modersmål.  
 
Artiklar som valdes ut till resultatet var alla publicerade de senaste tio åren. Forsberg och 
Wengström (2016) menar att forskning är en färskvara och även Sophiahemmets Högskola 
har riktlinjer i enlighet med detta. Detta kan ha medfört att författarna gått miste om 
relevant innehåll för resultatet då även äldre artiklar kan ha bidragit med betydelsefull 
information. I fem av artiklarna var antalet deltagare mindre än tio. Författarna har 
reflekterat över om detta kunde vara en svaghet, men enligt Polit och Beck (2017) finns 
inga regler för kvalitativa studiers deltagarantal. De menar att det räcker med relativt få 
deltagare om de har en god förmåga att reflektera över sina egna erfarenheter.  
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Databassökningen genererade i 25 artiklar som passade studiens syfte. Efter genomläsning 
valdes nio artiklar bort vilka kom från USA, Mexico, Brasilien och Iran. Detta på grund av 
att resultatet i dessa studier påverkades av deltagarnas trosuppfattning. De studier som 
slutligen valdes ut var genomförda i Australien, Europa och Kanada relaterat till deras 
gemensamma neutralitet i trosfrågor. Skillnader i hälso- och sjukvårdssystem i dessa länder 
framkom men föräldrarnas upplevelser överensstämde trots detta i stort. Övervägande antal 
artiklar kom från Sverige vilket kan tyda på att forskningsresultatet kan tillämpas bäst i 
Sverige och de nordiska länderna.  
 
För att stärka reliabiliteten i enlighet med Henricson (2012) granskades samtliga artiklar av 
båda författare. En noggrann genomläsning av artiklarna gjordes först enskilt och därefter 
fördes en gemensam diskussion. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmet 
Högskolas bedömningsunderlag (bilaga 2). Enligt bedömningsunderlaget var artiklarna av 
hög eller medelhög kvalitet och bedömdes därför vara av god kvalitet och detta kan ses 
som en styrka. Då författarna var noviser på kvalitetsgranskningen kan bedömningen ha 
påverkats. Vad som också tyder på god kvalitet är att samtliga artiklar har blivit 
vetenskapligt granskade eller etiskt godkända.  
 
Den handledningsmetod som användes under arbetets gång var handledning i grupp. 
Henricson (2012) menar att trovärdighet och pålitlighet kan stärkas genom detta 
handledningssätt. Den konstruktiva kritiken som framförts av deltagarna har bidragit till att 
författarna kunnat få fram ett starkare material. På grund av tidsbegränsning och för att få 
en bred kunskap inom det valda området gjordes en litteraturöversikt. Något som skulle 
varit intressant vore att se om resultatet hade blivit annorlunda om en annan metod hade 
använts. En annan metod som skulle passat studiens syfte vore intervjustudie. Denna 
metod stärker trovärdigheten i upplevelsen hos föräldrar och ger djupare kunskap. I 
studiens resultat är enbart intervjustudier inkluderade vilket skulle kunna stärka studiens 
trovärdighet ytterligare.  
 
Båda författarna hade förförståelse för det valda ämnet genom att ha arbetat som 
sjuksköterskor på neonatalavdelning. Det går inte att utesluta att denna förförståelse kan ha 
påverkat studiens dataanalys och resultat och ger därmed begränsad pålitlighet. Enligt 
Henricson (2012) kan studiens pålitlighet stärkas genom att tidigare erfarenhet och 
förförståelse diskuteras. Författarna till detta arbete har därför tillsammans fört diskussion 
kring neonatalerfarenheten under arbetsprocessen. Pålitligheten kan emellertid stärkas då 
tidigare kunskap om föräldrars upplevelse av att ha ett barn på neonatalavdelning redan 
fanns. Det går trots detta inte att utesluta att förförståelsen kan ha påverkat studiens 
resultat. Författarna har försökt vara så objektiva som möjligt under hela processen.   
 

Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelse av att deras barn vårdas på en 
neonatalavdelning. Det framkom att bli förälder till ett barn som föds för tidigt eller är i 
behov av vård på en neonatalavdelning präglas av starka känslor såsom stress och oro 
(Fegran et al., 2008; Gavey, 2007; Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2007; Lindberg 
& Öhrling, 2008; Russel et al., 2014; Swift & Scholten, 2009; Tooten et., 2013; Turner et 
al., 2014; Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015; Watson, 2010). Dessa känslor är något 
som kan förväntas i situationen då de enligt Lazarus (2006) ofta följer en stressfull 
händelse.  
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Med hjälp av att vårdpersonal gav kontinuerlig information och kommunikation samt 
använde ett lättförståeligt språk kunde föräldrarnas tid på neonatalavdelningen underlättas 
(Arockiasamy et al., 2008; Gavey, 2007; Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2007; 
Lindberg & Öhrling, 2008; Russell et al., 2014; Tooten et al., 2013; Turner et al., 2014; 
Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015; Wigert et al., 2006). Egenskaper som föräldrarna 
eftersträvade hos vårdpersonal var empati och känslighet (Lindberg & Öhrling, 2008; Swift 
& Scholten, 2009; Turner et al., 2014; Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015). Att dessa 
egenskaper eftersträvades hos personal kan förstås då det i en studie av Enke, Hausmann, 
Miedaner, Roth och Woopen (2016) framkom att vårdpersonal som visade empati när de 
kommunicerade med föräldrarna kunde reducera känslor av stress. Detta tyder på att det är 
viktigt att vårdpersonal på neonatalvårdsavdelning har ett empatiskt förhållningssätt och 
inser värdet av information samt kommunikation för föräldrarna.  
 
Att bli förälder förknippas ofta med en positiv upplevelse. När ett barn behöver vård i 
samband med förlossning eller kort därefter kan denna upplevelse istället bli traumatisk 
(Turan et al., 2008). I resultatet framkom att när ett barn föds för tidigt blir utgången av 
graviditeten allt annat än föräldrarna tänkt, vilket beskrevs som en negativ upplevelse 
(Arockiasamy et al., 2008; Gavey, 2007; Lindberg et al., 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; 
Swift & Scholten, 2009; Tooten et al., 2013). Föräldrarna uttryckte en önskan om att ha 
varit mer förberedda på vad tiden på neonatalavdelningen skulle komma att innebära 
(Turner et al, 2014, Lindberg et al, 2007 & Lindberg och Öhrling, 2008). I en av studierna 
framkom ett betydande fynd, vilket var att föräldrar som hade fått rundtur på 
neonatalavdelningen hade minskad oro då detta hade förberett dem på händelsen (Arnold 
et al., 2013). Enligt författarna tyder det på att alla föräldrar som har möjlighet bör besöka 
neonatalavdelningen för att på så sätt få en bättre upplevelse. Vad författarna också 
reflekterat över är att föräldrar borde informeras bättre om prematuritet under graviditeten 
för att skapa förutsättning för en bättre förståelse.  
 
Det framkom att anknytningen mellan förälder och barn påverkades av tiden på 
neonatalavdelningen och separation påverkade anknytningen negativt (Lindberg & 
Öhrling, 2008). Detta styrks av Feldman, Weller, Leckman, Kuint och Eidelman (1999) 
som menar att separation mellan mor och barn till följd av sjukdom hos barnet medför en 
ökad risk för störning i anknytningen. Bowlby (1983) betonar att tidig separation kan ge 
långsiktiga konsekvenser för barnets utveckling. Enligt författarna är det därför av stor vikt 
att föräldrar får se sitt barn och så snart det är möjligt få hålla sitt barn efter förlossningen. 
Författarna har även funderat över om barnbord med möjlighet till återupplivning inne på 
förlossningsrummet skulle kunna ha positiva effekter för anknytningen. I en studie av 
Sawyer et al. (2015) där man undersökte föräldrars upplevelse av akut omhändertagande 
inne på förlossningsrummet framkom att föräldrarna var positiva till detta. De uppskattade 
att inte bli separerade från sitt barn och kände sig involverade i barnets vård. Andra hinder 
för anknytningen som framkom i resultatet var rädsla att förlora barnet (Arnold et al., 
2013; Lindberg & Öhrling, 2008). Även vårdmiljö och barnets utseende påverkade 
anknytningsmöjligheten (Arnold et al., 2013; Gavey, 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; 
Swift & Scholten, 2009; Tooten et al., 2013; Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015). Att 
få hålla sitt barn, hud-mot-hud kontakt och känguruvård var däremot något som stärkte det 
emotionella bandet mellan förälder och barn och därmed även anknytningen (Arnold et al., 
2013; Fegran et al., 2008; Heinemann et al., 2013; Lindberg & Öhrling, 2008; Van der Pal 
et al., 2013). Det är därför enligt författarna viktigt att vårdpersonal uppmuntrar till denna 
kontakt tidigt och förstår dess fördelar. Om mamma inte har möjlighet till kontakt på grund 
av fysiska eller psykiska hinder är det av värde att uppmuntra pappa till detta.  



                        
 

20 
 

Pappor som direkt blir involverade i deras barns vård efter födelsen får känslan av att vara 
viktiga bidragsgivare och detta verkar vara något som ökar deras vilja till att vara 
delaktiga. Denna närkontakt är dock svår att etablera om barnet är mycket sjukt och är i 
behov av intensivvård.  
 
I resultatet framkom att föräldrarna hade svårigheter att etablera en föräldraroll och det 
grundade sig i att inte ha haft möjlighet att hålla sitt barn samt sjukhusvistelsen i sig 
relaterat till bland annat den nya miljön (Gavey, 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Swift & 
Scholten, 2009; Tooten et al., 2013; Vieira Fernandes & Batoca Silva, 2015). Ett 
utmärkande fynd i studien av Tooten et al. (2013) var att känslan av att vara förälder 
försvårades ju lägre gestationsålder barnet hade. Detta kan grunda sig i att föräldrar till 
barn med lägre gestationsålder och med svårare diagnoser har större sannolikhet att 
uppleva stress (Enke, Hausmann, Miedaner, Roth & Woopen, 2016). Författarna har även 
funderat över att föräldrar till barn med låg gestationsålder ofta har minskade möjligheter 
att ha hud-mot-hud kontakt, känguruvård, ökad rädsla att förlora barnet samt att barnet ofta 
är täckt med utrustning, vilket kan försvåra känslan av att vara förälder. Ett annat fynd som 
framkom i flera studier var att föräldrar kände att deras barn tillhörde avdelningen och att 
de själva bara var på besök, vilket också påverkade deras känsla av att vara förälder 
(Gavey, 2007; Lindberg et al., 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Swift & Scholten, 2009; 
Turner et al., 2014; Wigert et al., 2006). Föräldrarna upplevde att känguruvård bidrog i 
processen av att känna sig som förälder och det emotionella bandet stärktes (Heinemann et 
al., 2013; Lindberg & Öhrling, 2008; Van der Pal et al., 2013). Liknande upplevelser 
beskrev papporna i studien av Thernström Blomqvist et al. (2011) där det framkom att 
kängurumetoden hade en positiv påverkan på deras anknytning och delaktighet.  
                                                         
Att känna delaktighet var meningsfullt för föräldrarna (Fegran et al., 2008; Heinemann et 
al., Hellström et al., 2013; Lindberg et al., 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Russell et al., 
2014; Turner et al., 2014; Van der Pal et al., 2013; Wigert et al., 2006). Det är inte bara 
föräldrarnas delaktighet som påverkas positivt av samvård, utan det är även bevisat att det 
gynnar anknytning samt kan förkorta barnets vårdtid. En förutsättning för att kunna vara 
nära barnet är att samvård möjliggörs (Wigert et al., 2007). I resultatet framkom att detta 
inte var möjligt på vissa avdelningar (Arockiasamy et al., 2008; Heinemann et al., 2013; 
Wigert et al., 2006). I FN:s barnkonvention betonas barnets rättigheter att bli vårdad av 
sina föräldrar och enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall det finnas de 
lokaler som behövs för att god vård skall kunna ges. Detta är ett problem som författarna 
med sin tidigare erfarenhet på neonatalavdelningen kan relatera till. Föräldrar mitt i en kris 
separeras från sina barn på grund av bristande resurser trots alla de fördelar som finns med 
samvård.  
 
I resultatet framkom att mammorna hade skuldkänslor när barnet behövde vårdas på 
neonatalvårdsavdelningen (Arnold et al., 2013; Gavey, 2007; Swift & Scholten, 2009; 
Wigert et al., 2006). Även en känsla av att bli berövad på sin graviditet och en besvikelse 
över att inte kunna behålla graviditeten (Lindberg & Öhrling, 2008). Att få igång en 
mjölkproduktion beskrevs som något viktigt i denna maktlösa situation (Russell et al., 
2014; Wigert et al., 2006). Detta tyder på att barnmorskan har en väsentlig roll i att stärka 
mammornas självförtroende och bidra med stöd och kunskap för att främja amning.  
 
Papporna beskrev att tiden på neonatalavdelningen ledde till att de var mer involverade i 
barnets omvårdnad och fick spendera mer tid tillsammans. De upplevde att detta ledde till 
att de var skickligare i sin fadersroll än pappor till barn som inte vårdats på 
neonatalavdelning (Lindberg et al., 2008).  
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Detta var ett utmärkande fynd då ingen av mammorna i de inkluderade studierna uttryckte 
denna positiva aspekt av neonatalvården. Resultatet var något som framkom i en svensk 
studie vilket kan förklaras av att i Sverige har båda föräldrarna till barn inneliggandes på 
neonatalavdelning rätt till statlig ekonomisk ersättning. Detta möjliggör hög närvaro och 
ett aktivt deltagande även av papporna. I en iransk studie av Heidari, Hasanpour och 
Fooladi (2012) där papporna inte hade möjlighet till ekonomisk ersättning beskrev 
papporna att de kände oro när de behövde närvara på jobbet och samtidigt även närvara 
hos sitt barn på neonatalavdelningen. Det framkom vidare i föreliggande studie att 
papporna hade splittrade känslor då de oroade sig över både mamma och barn. Papporna 
upplevde även att mammorna var i behov av mer stöd än vad de var (Heinemann et al., 
2013; Swift & Scholten, 2009). Papporna är idag en naturlig del av svensk neonatalvård, 
vilket har flera positiva fördelar både för papporna, barnen samt mammorna. Författarna 
till föreliggande studie har därför reflekterat över att möjlighet att spendera tid dygnet runt 
tillsammans med sitt barn på avdelningen borde möjliggöras för pappor världen runt.  
 

Slutsats 
 
Att få ett sjukt barn i behov av neonatalvård skapade blandade känslor hos föräldrarna. 
Föräldrarna hade svårt att etablera en föräldraroll till följd av neonatalvården, vilket hade 
negativa konsekvenser för anknytningen. Hud-mot hud, känguruvård och delaktighet i 
barnets omvårdnad stärkte känslan av att vara förälder. Föräldrarna ville inte separeras från 
sina barn och för att undvika det behövde samvård möjliggöras. Som vårdpersonal var det 
viktigt att stödja föräldrarna med åtgärder som gynnade anknytningen. Skillnad mellan 
mammorna och pappornas upplevelse var att papporna uttryckte positiva känslor relaterade 
till att de fick spendera mycket tid tillsammans med sitt barn på grund av neonatalvården 
och såg sig som mer involverade. Mammornas upplevelse präglades däremot av skuld och 
skam.   
 

Klinisk tillämpbarhet 
 
Det framkom i resultatet att föräldrar önskade mer förberedelse och information under 
graviditeten för att skapa sig en bättre förförståelse för hur det kan vara att ha sitt barn på 
en neonatalavdelning. Information kring detta bör förbättras och ges under 
mödrahälsovårdsbesöken. Föräldrar har olika kunskap och förutsättningar men genom att 
öka deras delaktighet kan rollen som förälder stärkas. Detta kan i sin tur skapa en bättre 
förutsättning för att etablera en föräldraroll. Genom att uppmärksamma föräldrars 
upplevelser av att ha ett barn som vårdas på en neonatalavdelning kan personal arbeta med 
att främja anknytningen samt öka deras delaktighet. Vidare forskning behövs för att 
tydliggöra hur personal ska arbeta för att hantera föräldrars upplevelse. Ytterligare intresse 
för vidare forskning är om barnbord för återupplivning inne på förlossningsrummet kan 
minska känslan av separation från sitt barn och därmed gynna anknytning.    
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ARTIKELMATRIS  
 

Författare, 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

Arnold, Sawyer, 
Rabe, Abbott, Gyte, 
Duely, Ayers 
2013 
England 

Parents´first 
moments with their 
very preterm babies: 
a qualitative study 

Syftet med denna studie 
var att uppskatta 
föräldrars första 
upplevelser av deras 
mycket prematura barn 
och 
neonatalavdelningen. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer 
med 32 mammor och 7 
pappor till mycket 
prematura barn på tre olika 
enheter i södra England. 
Intervjuerna bestod av 12 
öppna frågor. 

n=39 
 

Fem teman identifierades. 
Det första temat handlar om 
det suddiga minnet av 
förlossningen. Det andra 
handlar om förväntan kring 
att se och hålla sitt barn för 
första gången. Det tredje 
beskriver det första mötet 
med barnet. Det fjärde 
handlar om intryck av 
neonatalavdelningen och det 
sista temat om pappornas 
unika upplevelser. 
 

K 
(I) 

Arockiasamy, Holsti, 
Albersheim 
2009 
Kanada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fathers Experiences 
in the Neonatal 
Intensive Care Unit: 
A Search for 
Control 

Att förstå pappors 
upplevelse av sitt 
mycket sjuka prematura 
barn på 
neonatalavdelning. 

Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor. 16 
pappor inkluderades vars 
barn spenderat över 30 
dagar på neonatalavdelning. 

      n=16 I studien framkom att 
papporna beskrev en känsla 
av bristande kontroll men att 
specifika aktiviteter hjälpte 
till att återfå kontrollen. 
Pappans roll att vara pappa 
gick förlorad och de 
behövde stöd för att uppnå 
en skyddande roll som 
pappa. De uttryckte önskan 
om att ha konsekvent 
information och gärna kort 
och skriftlig. 

K 
(I) 
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Fegran, Helseth, 
Fagermoen 
2007 
Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A comparison of 
mothers´and 
fathers´experiences 
of the attachment 
process in a neonatal 
intensive care unit 

Att jämföra mammors 
och pappors individuella 
syn och upplevelser på 
anknytningsprocessen 
på en neonatalavdelning 
under den första veckan 
efter prematur födelse. 

Semistrukturerade intervjuer 
med tolv föräldrar (6 pappor 
och 6 mammor) vid 
utskrivning. 

n=6 
 

Intervju-analysen fann två 
huvudkategorier: att 
överraskas och att bygga en 
relation. Att överraskas 
handlade för mammorna om 
att den prematura födelsen 
skapade känslor av 
maktlöshet och hela 
situationen som overklig. 
Papporna upplevde födelsen 
som en chock, men var redo 
att bli involverade på en 
gång. Kategorin att bygga en 
relation handlade om att 
mammorna behövde 
återvinna den tillfälliga 
förlusten av relationen med 
sitt barn medan papporna 
upplevde starten av en ny 
relation. 
 

K 
(I) 

Gavey 
2007 
England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parental perceptions 
of neonatal care 

Syftet var att undersöka 
föräldrars uppfattning 
av neonatalvård 

Semistrukturerade intervjuer 
med föräldrar vars barn var 
inlagda på 
neonatalavdelning i mer än 
7 dagar. 

n=20 
 

Flera teman identifierades 
från data vilka inkluderade 
föräldrars intryck av 
sjukvårdens och dess 
inverkan på relationer och 
föräldrars kontrollbehov. 
Ofta stressande och oväntat 
att barnen blir inlagda på 
neonatalavdelningen och 
genom effektiv 
kommunikation kan 
föräldrarnas rädsla dämpas. 

K 
(I) 
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Heinemann, 
Hellström-Westas, 
Hedberg Nyqvist 
2013 
Sverige 

Factors affecting 
parents’ presence 
with their extremely 
preterm infants in a 
neonatal intensive 
care room 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
föräldrars upplevelser 
av faktorer som 
påverkade deras vistelse 
hos deras extremt 
prematura barn på en 
neonatalavdelning. 

Kvalitativ deskriptiv design 
baserad på 
semistrukturerade 
intervjuer. 7 mammor och 6 
pappor deltog. 

n=13 
 

Möjlighet att sova över 
tillsammans med deras barn 
underlättade föräldrarnas 
närvaro, men höga ljud och 
starka ljus gjorde det svårt 
för föräldrarna att sova kvar. 
Möjligheten att ta över 
vården av deras barn stärkte 
dem i deras föräldraroll och 
ökade motivationen att 
stanna. Känguruvård ökade 
föräldrarnas närvaro, men 
låg personaltäthet minskade 
möjligheten till detta. 
Smärtsamma procedurer på 
deras barn upplevdes som 
stressande och utgjorde 
hinder för deras närvaro. 

K 
(I) 

Lindberg, Axelsson, 
Öhrling 
Sverige 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The birth of 
premature infants: 
Experiences from 
the fathers 
perspective 

Att beskriva pappors 
erfarenhet från födelsen 
av sitt för tidigt födda 
barn. 

Kvalitativ design med 
narrativa intervjuer. Barnen 
skulle vara födda innan v.36 
och fått vård på 
neonatalavdelning.  

n=8 Papporna i studien beskrev 
detta som att komma in mitt 
i något som de aldrig 
tidigare ens funderat över. 
Det var viktigt med 
kontinuerlig information. 
Papporna önskade skydda 
mor och barn hela tiden, 
men upplevde att det var 
svårt. De ville ses som en 
naturlig del i vården. Det var 
svårt att vara pappa och en 
känsla av stress 
genomsyrade tiden på 
neonatalavdelningen.  

K 
(I) 
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Lindberg, Axelsson, 
Öhrling 
2008 
Sverige 

Adjusting to being a 
father to an infant 
born prematurely: 
experiences from 
Swedish fathers 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
upplevelsen av att bli 
pappa till ett för tidigt 
fött barn. 

Intervjuer med narrativ 
ansats och innehållsanalys 
användes för att analysera 
intervjuerna. 8 pappor till 
prematurt födda barn. 

n=8 Papporna beskrev att den för 
tidiga födelsen gav dem 
chans att lära känna sitt barn 
eftersom de behövde 
tillbringa tid på 
neonatalavdelningen. De 
beskrev att de upplevde det 
som att de hade knytit an 
mer till sitt barn jämfört med 
vänner som hade fått 
fullgångna barn. De 
uttryckte att upplevelsen 
hade gjort att de fått nya 
värderingar. Relationen till 
sin partner blev stärkt och de 
kände sig lyckligt lottade 
trots allt och att de klarat av 
upplevelsen av att ha fått ett 
prematurfött barn bra. 

K 
(I) 

Lindberg, Öhrling 
2008 
Sverige 

Experiences of 
having a 
prematurely born 
infant from the 
perspective of 
mothers in northern 
Sweden 

Att beskriva mammors 
erfarenhet av att ha ett 
för tidigt fött barn, med 
fokus på förlossningen i 
sig och tiden omedelbart 
därefter. 

Kvalitativ design med 
narrativa intervjuer. 
Uppmuntrades att prata fritt 
om sina erfarenheter. 
Kriterier var; nivå 3 på 
neonatalavdelningen , <36v, 
inom 3 mån efter tiden på 
avdelningen. 

n=6 Författarna fann att 
mammorna inte var 
förberedda på att föda för 
tidigt och en känsla av 
ångest dominerade. Familjen 
påverkades men upplevde 
sig hantera det om de fick 
stöd av partner och personal. 
Det framkom att de önskat 
ha mer kunskap om vad det 
innebar att föda prematurt. 
Mammorna tyckte det var 
viktigt att få vara delaktiga i 
vården av sitt barn och 
känna närhet. Mammornas 
situation skulle kunna 
underlättas om personal 
hade ökad kunskap och 
förståelse för upplevelsen. 

K 
(I) 



                      BILAGA 1 
 
 

 

Russell, Sawyer, 
Rabe, Abbott,  Gyte, 
Duley, Ayers 
2014 
England 

Parents’ views on 
care of their very 
premature babies in 
neonatal intensive 
care units: a 
qualitative study 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
föräldrars upplevelser 
och tillfredsställelse 
med vården under och 
omedelbart efter 
födelsen av deras 
nyfödda barn. 

Intervjuer genomfördes med 
föräldrar vars barn var 
inlagda på 
neonatalavdelning och var 
under 32 gestationsveckor. 
32 mammor och 7 pappor 
deltog i studien. 

N=39 
 

I sin helhet var föräldrarna 
nöjda med vården. Tre 
teman framkom: 1) 
föräldrarnas delaktighet 2) 
personalens kompetens och 
3) personliga relationer med 
personalen. 

K 
(I) 

Swift, Scholten 
2008 
Australien 
 

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

Studien hade två 
huvudsyften: (1) att 
beskriva upplevelsen 
hos föräldrar som hade 
sina barn på Flinders 
Medical Centres 
neonatalavdelning med 
matningssvårigheter vid 
36 veckors 
gestationsålder och (2) 
att utveckla en 
preliminär modell från 
data av föräldrarnas 
upplevelse för att 
identifiera 
överväganden hos 
framtida och nuvarande 
neonatalpersonal. 

Retrospektiva djupintervjuer 
med föräldrar till barn som 
hade matningssvårigheter på 
en neonatalavdelning på 
Flinders Medical Centre i 
södra Australien. 

N=13 Huvudtemat var önskan om 
att få ta med sig barnet hem. 
Matningssvårigheterna 
förhindrade detta från att ske 
och måltiderna blev 
koncentrerade till barnets 
viktuppgång istället för en 
utveckling av barn-
föräldrarelationen. 

K 
(II) 

Tooten, Hoffenkamp, 
Hall, Braeken, 
Vingerhoets, Van 
Bakel 
2013 
Tyskland 
 
 
 
 
 
 

Parental Perceptions 
and Experiences 
after Childbirth: A 
Comparison 
between Mothers 
and Fathers of Term 
and Preterm Infants 

Att jämföra 
uppfattningar och 
erfarenheter av mammor 
och pappor till måttligt- 
och för tidigt födda 
barn. 

Semistrukturerade intervjuer 
mellan år 2009-2011. 
Föräldrarna var indelade i 
tre grupper; 1: fullgångna 
barn, 2: måttligt prematura, 
födda innan v.37 och efter 
v.32, 3: mycket prematura 
födda innan v.32. 

n= 404 Enligt författarna var det 
största fyndet i studien att 
det inte var någon skillnad 
mellan fäder och mödrar 
gällande deras uppfattning 
och erfarenhet. Däremot ju 
lägre gestationsålder desto 
mer negativa erfarenheter 
och uppfattningar hade 
föräldrarna.  

K 
(I) 
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Turner, Chur-
Hansen, Winefield 
2014 
Australien 

Mothers experiences 
of the NICU and a 
NICU support group 
programme 

Att förstå mammors 
upplevelse av 
neonatalavdelning och 
deras syn på 
stödgrupper. 

Kvalitativ metod med 
tvärsnittsintervjuer. 
Potentiella deltagare var 
tillfrågade oavsett ålder och 
diagnos men skulle ha 
deltagit i stödgrupper för 
föräldrar på 
neonatalavdelningen.  

n=9 
          

Resultatet utgjordes av fyra 
teman med tio subteman. De 
fyra huvudteman var; 
graviditet och bebis, 
föräldraskap, vårdpersonal 
och stöd. Deltagarna 
uttryckte en besvikelse över 
att inte ha kunnat förbereda 
sig och att inte kunnat 
behålla graviditeten hela 
vägen. Många beskrev 
positiva känslor om att se 
och hålla sin bebis men inför 
första gången kändes det 
oroligt. Sjuksköterskor och 
barnmorskor bidrog med en 
trygg och vårdande miljö 
beskrev mödrarna. Att dela 
med sig med andra föräldrar 
i samma situation upplevdes 
positivt. Stödgrupper för 
föräldrar visade sig vara 
uppskattat och önskvärt. 

K 
(I) 

Van der Pal, Alpay, 
Van Steenbrugge, 
Detmar 
2013 
Nederländerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Exploration of 
Parents 
Experiences and 
Empowerment in the 
Care for a Preterm 
Born Children 

Att utforska föräldrars 
upplevelse med sjukhus-
och eftervård av sina 
prematura barn och hur 
deras föräldraroll kan 
stärkas.  

Fokusgrupp intervjuer och 
online-frågeformulär till 
föräldrar på 
neonatalavdelning. 

N=14 Resultatet visade att 
föräldrar saknade brist på 
stöd, var bekymrade och 
oroliga vid transport till 
annat sjukhus och vid 
utskrivning från sjukhuset. 
Föräldrar värdesatte stöd och 
att bli stärkta i rollen som 
föräldrar. Överlag så 
uppskattade de vården av 
barnet och även personalens 
förhållningssätt. Föräldrar 
värdesatte NIDCAP-
vårdmodellen.  

K 
(I) 
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Vieira Fernandes, 
Batoca Silva 
2015 
Portugal 
 
 
 

Parents experience 
during the 
hospitalisation of the 
preterm infant 

Att identifiera de 
känslor som föräldrar 
upplever av det 
förväntade barnets 
födelse och hur 
sjukhusvistelsen kan 
påverka anknytningen. 
 
 

Kvalitativ explorativ 
beskrivande studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. Barnen skulle 
vara födda innan v.34 och 
vårdats över en månad på 
sjukhus. 

N=12 I studiens resultat 
utformades sju kategorier; 
effekter av för tidig födsel, 
föräldrars känslor, föräldrars 
vård av barnet, signifikanta 
händelser för föräldrarna 
relaterat till barnet, 
föräldrastöd, föräldrars 
åsikter om vården och 
vårdaspekter som kan 
förbättras. Författarna fann 
att föräldrar upplevde både 
positiva och negativa 
känslor. Föräldrar hade ett 
behov av stöd, uppskattade 
att spendera mycket tid på 
sjukhuset med sitt barn och 
ville att miljön ska vara så 
”hemlik” som möjligt. 
 

K 
(I) 

Watson 
2010 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Syftet med studien var 
att undersöka tidiga 
upplevelser hos 
föräldrar som med 
mycket prematura barn. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer 
(20 föräldrar, fem senior 
neonatalsjuksköterskor och 
sju 
intensivvårdssjuksköterskor) 
samt en fokusgrupp. 

n=28 
 

Den tidiga övergången till 
föräldraskap kantades av 
kris, osäkerhet och 
maktlöshet. 

K 
(II) 
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Wigert, Johansson, 
Berg & Hellström 
2006 
Sverige 

Mothers´experiences 
of having their 
newborn child in a 
neonatal intensive 
care unit 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
mammors upplevelse 
när deras fullgångna 
nyfödda barn vårdades 
på neonatalavdelning 
under tidperioden för 
moderns 
postpartumvård. 

En fenomenologisk 
hermeneutisk intervjustudie 
användes. 10 mammor 
intervjuades en gång, sex 
månader till sex år efter 
upplevelsen.   

n=10 Sammanfattningen av 
upplevelsen är förstådd som 
en växling mellan två olika 
begrepp; uteslutning och 
deltagande, med betoning på 
uteslutning. Uteslutning 
dominerar när mamman 
känner en bristande 
interaktion och en känsla av 
att hon inte tillhör till vare 
sig mödravården eller 
neonatalavdelningen. När 
känslan av deltagande 
dominerar finns en 
kontinuerlig dialog och 
mamman är vårdad som en 
unik person med unika 
behov. 

K 
(I) 

 



                      BILAGA 2 
 
 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 
med adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 
och/eller för många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 
CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 
inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande 
och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 
relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande 
och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har inträffat, 
exempelvis journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 
med adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande 
och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 
avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 
upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 
begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 
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