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Abstrakt 

Bakgrund: Årligen föds omkring 11% av alla nyfödda spädbarn i världen prematurt. 

Neontalvården runt om i världen skiljer sig åt och även den svenska neonatalvården 

kan se olika ut. Miljön inom neonatalvården kan ha betydelse för anknytningen 

mellan föräldrar och spädbarn. På flera platser i världen används familjecentrerad 

neonatalvård som fokuserar på ett samarbete mellan föräldrar och vårdpersonal. 

Familjecentrerad neonatalvård är en del av den familjefokuserade omvårdnaden 

vilken är teoretisk referensram för litteraturstudien. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur föräldrar med prematura spädbarn upplever 

vårdtiden på en neonatalavdelning. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes där resultatet baserades på elva kvalitativa 

vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier: en förändrad livssituation, rädsla, 

delaktighet och vårdpersonalens betydelse för föräldrarna. Det framkom att 

föräldrarna kände sig oförberedda kring att få ett prematurt spädbarn där känslor av 

rädsla kring att skada eller mista sitt spädbarn fanns. Föräldrarna uttryckte en 

önskan av att få vara delaktiga i omvårdnaden av sitt spädbarn. Dock belystes vikten 

av stöd från vårdpersonalen för att ha möjlighet att hantera situationen. 

Slutsats: För att föräldrar på en neonatalavdelning ska få en så positiv upplevelse 

som möjligt bör familjecentrerad neonatalvård användas, där delaktighet är ett 

centralt begrepp. Vårdpersonalen bör involvera föräldrarna i omvårdnaden av sitt 

spädbarn. 
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1 Inledning 

Cirka 11% av alla spädbarn som årligen föds i världen är prematura (World Health 

Organization [WHO], 2018a). Både runt om i världen och mellan svenska sjukhus 

skiljer sig neonatalvården åt (Jackson, 2005; Thernström Blomqvist & Hedberg-

Nyqvist, 2013).  

Som en del av vår utbildning fick vi möjlighet att spendera fyra veckor inom den 

kinesiska sjukvården, där ett intresse för neonatalvård uppstod. Under vår vistelse i 

Kina fick vi medverka i omvårdnaden av prematura spädbarn på olika typer av 

neonatalavdelningar. Det vårdades omkring 30 spädbarn i varje rum och föräldrarna 

satt utanför avdelningen och väntade på sin bestämda besökstid. Efter hemkomsten 

till Sverige hospiterade vi även på en neonatalavdelning inom Region Kalmar Län, 

då vi ville skapa oss en bild av hur svensk neonatalvård kan se ut jämfört med det vi 

upplevt i Kina. Att se föräldrar på neonatalavdelningarna i Kina och Sverige väckte 

ett intresse kring deras situation samt om föräldrar på andra sjukhus och i andra 

länder delar samma upplevelse. I vår kommande profession som legitimerade 

sjuksköterskor är det till god hjälp att kunna förstå föräldrars situation när deras 

spädbarn eller barn vårdas inom sjukvården. 

2 Begreppsdefinitioner 

I litteraturstudien förekommer begrepp som kan vara viktiga att förtydliga för en 

djupare förståelse för vidare läsning, begreppen presenteras i tabell 1.   

Tabell 1. Begreppsdefinitioner 

Neonatalavdelning I vår litteratur förekommer olika typer 

av neonatalavdelningar samt att 
familjer har blivit flyttade mellan olika 

avdelningar. Vi har därför har valt att 

använda begreppet neonatalavdelning 

som ett samlingsbegrepp för alla typer 
av neonatalavdelningar. 

Spädbarn I vår litteratur kallas barnen för olika 

saker: newborn, baby, infant etc. Vi har 
valt att kalla det prematura barnet som 
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vårdas på en neonatalavdelning för 

spädbarn. 

Miljö I vår litteratur då begreppet miljö 
används syftar detta på det 

vårdvetenskapliga begreppet där 

människan ses i sin miljö utifrån ett 

holistiskt perspektiv. Miljön är allt runt 
omkring oss och utgör omvårdnadens 

kontext och kan både vara 

hälsofrämjande samt 
sjukdomsbevarande (Ylikangas, 2012). 

3 Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av neonatalvård, en förändrad föräldraroll, anknytning 

samt familjecentrerad neonatalvård.  

3.1 Neonatalvård 

Ordet neonatal härstammar från neonatalis där grekiskans neo betyder ny och 

latinets natalis hör samman med födseln (Nationalencyklopedin, 2019). Neonatal 

har således med nyföddhetsperioden att göra och på en neonatalavdelning vårdas 

nyfödda i behov av extra vård (Lindskog, 2014). Spädbarn på en neonatalavdelning 

är prematura alternativt födda efter en fullgången graviditet men sjuka. De 

fullgångna men sjuka spädbarnen kan exempelvis vara drabbade av infektioner, 

andningssvårigheter, gulsot, syrebrist, missbildningar samt förlossningsskador 

(Lagercrantz & Norman, 2012). De prematura spädbarnen är födda före 

graviditetsvecka 37. Vanligtvis pågår havandeskapet hos en människa i 38 veckor 

vilket då är spädbarnets ålder vid födseln efter en fullgången graviditet. 

Regelbundna menstruationer uppstår två veckor före ägglossningen och då 

graviditeten räknas från sista menstruationens första dag uppskattas längden på en 

normal graviditet till 40 veckor. Mellan graviditetsvecka 37 och 42 föds 90% av alla 

spädbarn (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson 2010). De prematura 

spädbarnen kategoriseras som extremt underburna vid födsel före graviditetsvecka 

28, mycket underburna vid födsel under graviditetsvecka 28–32 och som 

underburna vid födsel före graviditetsvecka 37 (WHO, 2018b). 
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År 2014 var 10,6% av alla nyfödda spädbarn i världen prematura (WHO, 2018a). I 

Sverige var år 2014 motsvarande siffra 4,4% (Socialstyrelsen, 2015).  

Neonatalvården skiljer sig åt runt om i världen och skillnader finns även mellan 

svenska sjukhus neonatalavdelningar (Jackson, 2005; Thernström et al., 2013). 

Neonatalvård kan ske på en neonatalvårdsavdelning alternativt på en 

neonatalintensivvårdsavdelning. Det är ej ovanligt att spädbarn flyttas mellan dessa 

avdelningar. På en del sjukhus finns båda typer av avdelningar men det finns även 

sjukhus utan exempelvis neonatalintensivvårdsavdelning vilket resulterar i att 

spädbarnen måste byta sjukhus (Jackson, 2005; van den Berg, 2013). 

Neonatalvården innefattar omvårdnad och medicinsk vård för spädbarnen samt stöd 

till föräldrarna i amning, anknytning och krisbearbetning. Spädbarnen vårdas 

vanligen i öppen alternativt stängd kuvös, värmebädd eller säng (Thernström et al., 

2013). Beroende på sjukhus och typ av avdelning skiljer sig miljön åt för såväl 

spädbarn och föräldrar. För spädbarn finns enkelrum och flerbäddsrum i olika 

storlekar. På de avdelningar där föräldrar får stanna kan det finnas möjlighet att bo 

med spädbarnet på enkelrummet, ha ett rum på ett patienthotell alternativt en säng 

eller stol intill kuvösen på ett flerbäddsrum eller en intensivvårdsavdelning. Det 

finns avdelningar där föräldrarna är välkomna dygnet runt men även avdelningar 

med begränsade besökstider för föräldrarna (Kleberg, 2013).  

3.2 En förändrad föräldraroll 

Synen på manlig- och kvinnlighet är sammanvävd med fortplantningsfunktionen, 

där kvinnlighet ofta definieras utifrån kvinnans förmåga att föda ett friskt och 

välskapt spädbarn (Cullberg, 2006). För de flesta föräldrar är att få barn en 

efterlängtad händelse vilket medför stora förväntningar (Jackson, 2005). 

Vårt liv innehåller flera olika skeden där en central livsfas övergår till en annan. En 

sådan livshändelse kan beskrivas som en transition från en tidigare känd livsfas till 

en ny och okänd. En transition kännetecknas av en process som sker över tid och 

kräver medvetenhet, engagemang och förändring. Nödvändigt för processen är en 

vändpunkt där livet plötsligt förändras. Att bli föräldrar är en omvälvande händelse 

och klassas som en av livets stora transitioner (Berg & Premberg, 2010).  
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Vid en normal graviditet går föräldrarna igenom en omställningsprocess uppdelad i 

tre olika faser där båda föräldrarna förbereder sig för spädbarnets födelse (Stern, 

1996; Wickberg, 2005). De tre faserna i omställningsprocessen är fusionsfasen, 

differentieringsfasen samt separationsfasen och följer den gravida kvinnans tre 

trimestrar (Wickberg, 2005). För att kunna gå igenom omställningsprocessen måste 

mamman föda spädbarnet fysiskt såväl som psykiskt. Processen att bli mamma är en 

mental omställningsprocess som successivt skapas under de månader kvinnan är 

gravid fram till flera månader efter spädbarnets födelse. För varje kvinna beskrivs 

att bli mamma som en unik erfarenhet samtidigt som erfarenheten delas med alla 

mammor över hela världen (Stern, 1996). 

När ett spädbarn föds för tidigt befinner sig kvinnan i en tidigare fas än önskat 

(Stern, 1996; Wickberg, 2005). Mamman till det prematura spädbarnet befinner sig 

fortfarande i differentieringsfasen där kvinnan skiljer ut fostret som en egen individ 

och vare sig hon eller spädbarnet är förberedd för att separeras från varandra 

(Wickberg, 2005). När drömmen av att få ett välskapt spädbarn inte går i uppfyllelse 

raseras de tidigare uppbyggda föreställningarna om den nya livsfasen (Jackson, 

2005). 

Föräldrarollen utvecklas ej vid en specifik tidpunkt utan definieras istället likt en 

process vilken pågår och förändras under hela livet, allt eftersom barnet utvecklas 

(Mercer, 2004). Föräldrarollens utveckling påverkas av flera olika faktorer såsom att 

bli bekräftad av sin omgivning, att känna trygghet i omvårdnaden av sitt spädbarn 

samt att kunna knyta an till sitt spädbarn (Zabielski, 1994). 

3.3 Anknytning 

Begreppet anknytning kommer ur engelskans begrepp attachment som beskriver en 

psykologisk bindning där något mindre är beroende av och hänger samman med 

något större, likt bindningen mellan ett spädbarn och dess förälder. Anknytningen är 

betydelsefull både för utvecklingen av nära känslomässiga relationer och för 

personlighetsutvecklingen (Broberg, Risholm-Mothander, Granqvist & Ivarsson, 

2008). 
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Anknytningsbeteendet hos spädbarn är genetiskt betingat och grundar sig i behovet 

av omvårdnad för att överleva (Cullberg 2006; Thernström et al., 2013). För 

spädbarn är både anknytning och upplevelsen av trygghet beroende av fysisk närhet 

från en trygg och beskyddande vuxen (Broberg, et al., 2008). När kroppskontakten 

mellan spädbarn och föräldrar begränsas eller hindras av teknisk utrustning, 

exempelvis stängd kuvös, kan deras anknytningsprocess störas (Månsson 2013). 

Även den nya miljön spädbarnet utsätts för utanför livmodern i kombination med 

separation från föräldrarna kan ge upphov till negativa konsekvenser för 

anknytningen (Kleberg & Aagaard, 2013). 

3.4 Familjecentrerad neonatalvård 

Familjecentrerad neonatalvård används på flera platser i världen. I Sverige 

introducerades den familjecentrerade neonatalvården på 1990-talet där föräldrarnas 

omvårdnad av spädbarnet skedde i samförstånd med vårdpersonalen. Genomslaget 

för den familjecentreade neonatalvården kom ej förrän på 2000-talet då mer fokus 

lades på att introducera pappan i omvårdnaden av spädbarnen (Jackson & Wigert, 

2013). 

Den familjecentrerade neonatalvården fokuserar på planering, genomförande och 

utvärdering av spädbarnets hälsa i samråd med familjen. Föräldrarnas deltagande i 

vården ses som en självklarhet (Ramezani, Shirazi, Sarvestani & Moattari, 2014; 

Wigert, Hellström & Berg, 2008). Spädbarnet ses således utifrån ett sammanhang 

med dess familj och omgivning och ej enbart utifrån spädbarnets sjukdom (Wigert, 

2013). Två viktiga komponenter inom den familjecentrerade neonatalvården är vård 

enligt modellen NIDCAP – Newborn individualized developmental care and 

assessment program samt kängurumetoden (Kleberg 2013; Thernström et al., 2013). 

NIDCAP stödjer spädbarnets individuella utveckling och bygger på relationer där 

föräldrarna ses som de viktigaste personerna för spädbarnet (Kleberg, 2013). 

Kängurumetoden innebär att spädbarn och förälder har en kontinuerlig och 

långvarig hud-mot-hud-kontakt för att hjälpa spädbarnet med temperaturreglering 

samt stärka närheten mellan föräldrar och spädbarn (Thernström et al., 2013).  

I en studie beskrivs familjecentrerad vård som en holistiskt omfattande vårdstrategi 

inom neonatalvården. Studien rekommenderar att familjecentrerad neonatalvård 



 

6(42) 

 

skall bedrivas på neonatalavdelningar globalt. De neonatalavdelningar där 

familjecentrerad omvårdnad ej används bör enligt studien förändra sin vårdstrategi 

(Ramezani et al., 2014). Även Trajkovski, Schmied, Vickers och Jackson (2012) 

samt Obeidat, Bond och Callister (2009) belyser de positiva effekterna med 

familjecentrerad omvårdnad.  

Inom den familjecentrerade neonatalvården är det vårdpersonalens uppgift att 

förmedla delaktighet till föräldrarna. Delaktighet beskrivs vara ett centralt begrepp 

där gott bemötande, god kommunikation, information samt aktivt deltagande är 

förutsättningarna för känslan av delaktighet (Wigert, 2013). Vårdpersonalen bör 

involvera föräldrarna i vårdteamet för att tillsammans kunna arbeta mot att förbättra 

spädbarnets hälsa (Obeidat et al., 2009). Vårdpersonalen måste även vara noga med 

att uppmärksamma och bekräfta föräldrarnas känslor genom att normalisera 

upplevelsen. Ett tidigt engagemang i omvårdnaden av sitt nyfödda spädbarn, med 

vägledning från vårdpersonalen, kan hjälpa föräldrarna genom krisen (Jackson & 

Hedberg-Nykvist, 2013; Ramezani et al., 2014).  

4 Teoretisk referensram 

I vår litteraturstudie har familjefokuserad omvårdnad valts som teoretisk 

referensram. Familjefokuserad omvårdnad valdes då teorin är relevant inom 

neonatalvården där familjen står i fokus. Att ett spädbarn föds prematurt påverkar 

inte enbart föräldrarna och spädbarnet utan även resterande delar av familjen.  

4.1 Familjefokuserad omvårdnad 

En familj kännetecknas av en grupp människor med en stark känsla av samhörighet, 

ömsesidigt engagemang och starka emotionella band till varandra. Inom 

familjefokuserad omvårdnad beskrivs familjen som självdefinierad där stort fokus 

läggs på familjens betydelse för individens upplevelse av sjukdom och ohälsa. Den 

familjefokuserad omvårdnad är grundad på en systemteori där individen alltid 

befinner sig i ett sammanhang tillsammans med andra människor och de kan således 

påverkas av varandras tillvaro (Wright & Leaheys, 2013). 
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Grunden för familjefokuserad omvårdnad baseras på två olika principer, 

familjerelaterad- och familjecentrerad omvårdnad, vilka kan ses som varandras 

komplement. I den familjerelaterade omvårdnaden sätts patienten eller dess 

närstående i centrum varpå de övriga utgör en kontext. Familjecentrerad omvårdnad 

ser däremot familjen utifrån ett system där helheten är större än summan av delarna 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). En förändring i en del, det vill säga hos en 

familjemedlem, kan således påverka de övriga delarna i familjen (Öqvist, 2008). 

Individen uppfattar verkligheten på olika sätt vilket resulterar i en individuell 

upplevelse av hälsa (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a; Dahlberg & Segesten, 

2010). Den individuella hälsoupplevelsen är central i det systemiska 

förhållningssättet inom den familjefokuserade omvårdnaden (Benzein et al., 2017a). 

Hälsa definieras som en känsla av inre balans samt jämvikt i relation till livet och 

andra människor. Utifrån uppfattningen av att hälsa upplevs individuellt bör hälsa 

ses utifrån ett mångdimensionellt perspektiv med varierande betydelse för olika 

människor (Dahlberg & Segersten, 2010).   

Ett annat centralt begrepp inom familjefokuserad omvårdnad är begreppet 

föreställningar efter engelskans beliefs. Föreställningar är den uppfattning 

människor har i relation till omvärlden, vilket bildar människans tolkning av 

sanning och identitet. En föreställning, i likhet med upplevelsen av hälsa, är en 

företeelse vars upplevelse är individuell (Wright, Watson & Bell, 2002). I relation 

till ohälsa och sjukdom kan föreställningar vara både underlättande och hindrande. 

Föreställningar kan således vara både till nytta eller försvåra upplevelsen av en 

uppnådd hälsa (Wright & Leahey, 2013). 

5 Problemformulering 

Årligen föds omkring 11% av världens nyfödda spädbarn prematurt. Det prematura 

spädbarnet kan vårdas på en neonatalavdelning. Neonatalvården skiljer sig åt runt 

om i världen och skillnader finns även mellan svenska sjukhus neonatalavdelningar. 

En bristfällig miljö kan leda till en negativ påverkan på anknytningsprocessen 

mellan spädbarn och förälder. Vårdpersonalen har ansvar för miljön och 

omvårdnaden på en neonatalavdelning och således även för föräldrarnas upplevelse 
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av vårdtiden. För att vårdpersonalen skall ha möjlighet att hjälpa och stödja 

föräldrarna behöver vårdpersonalen kunskap om hur föräldrarna upplever vårdtiden.  

6 Syfte 

Syftet är att beskriva hur föräldrar med prematura spädbarn upplever vårdtiden på 

en neonatalavdelning. 

7 Metod 

En litteraturstudie enligt Kristenssons (2014) beskrivning valdes som metod. Inom 

hälso- och vårdvetenskap är litteraturstudie en adekvat forskningsmetod då den 

erlagda kunskapen kan omsättas i praktiken (Kristensson, 2014). Med ett formulerat 

syfte som grund genomfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar i databaser. 

Relevanta artiklar valdes därefter ut med hjälp av kvalitetsgranskning enligt 

Carlsson och Eiman (2003).  

7.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna i litteraturstudien var att de medverkande skulle 

vara föräldrar till spädbarn på en neonatalavdelning. Artiklar från hela världen, från 

olika typer av neonatalavdelningar samt artiklar där de medverkande endast var 

antingen mammor eller pappor inkluderades i litteraturstudien. Vidare 

inklusionskriterier var peer reviewed granskade vetenskapliga artiklar skrivna på 

engelska med kvalitativ forskningsdesign, publicerade mellan 2014–2019. 

Exklusionskriterier är artiklar med sjuka spädbarn, födda efter en fullgången 

graviditet som vårdas på en neonatalavdelning, då litteraturstudien endast syftar till 

att undersöka föräldrar till prematura spädbarn. Artiklar med låg kvalitet enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall kommer att exkluderas.  

7.2 Sökningsförfarande  

Sökningarna till artiklarna genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed samt 

PsycINFO. Litteraturstudiens syfte delades upp i fyra block med nyckelbegreppen 

föräldrar, upplevelser, spädbarn och neonatalvård. Lämpliga fritextord respektive 

ämnesord valdes till blocken. Den booleska sökoperanden OR användes inom 
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blocken för sökning på närliggande begrepp. För att kombinera sökorden med 

varandra användes den booleska sökoperanden AND mellan de fyra blocken i 

sökningarna.  

7.2.1 Sökningsförfarande i Cinahl 

Den slutgiltiga sökningen i Cinahl genomfördes 2019-10-15 se Bilaga I – Sökmatris 

Cinahl. 

Inledningsvis användes ämnesordet Parents i kategorin för föräldrar. Inom blocket 

för upplevelser söktes fritextordet Experience* med trunkering. Ämnesordet 

Parental Attitudes söktes sedan med funktionen explode vilket gav de underordnade 

ämnesorden Maternal Attitudes samt Paternal Attitudes. Alla sökorden i blocket för 

upplevelser söktes därefter i kombination med OR. I kategorin för spädbarn 

genomfördes en sökning på fritextorden Newborn*, Infant* och Preemie, samt 

ämnesorden Infant, Premature och Infant, Newborn. En sökkombination med OR 

och dessa sökord genomfördes därefter. För neonatalavdelning användes 

fritextorden Neonatal och ”Neonatal intensive care unit” samt ämnesordet Intensive 

Care Units, Neonatal. Fritextordet ”Neonatal intensive care unit” söktes som en 

frassökning med citattecken. De fyra blocken söktes sedan i kombination med 

AND, varefter avgränsningarna peer reviewed samt publiceringsåren 2014–2019 

lades till. Sökningen genererade 162 träffar. 

7.2.2 Sökningsförfarande i PubMed 

Den slutgiltiga sökningen i PubMed genomfördes 2019-10-17 se Bilaga II – 

Sökmatris PubMed. 

I sökningen i PubMed valdes att kombinera sökorden för föräldrar och spädbarn till 

ämnesordet Parent-Child Relations. Ämnesordet söktes med funktionen Major 

Topic MAJR. Därefter genomfördes en sökning på fritextorden Experience* med 

trunkering samt Neonatal Intensive Care Unit. De tre sökorden kombinerades 

därefter och söktes med AND samt avgränsades till publiceringsåren 2014–2019. 

Sökningen genererade 44 träffar. 
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7.2.3 Sökningsförfarande i PsycINFO 

Den slutgiltiga sökningen i PsycINFO genomfördes 2019-10-15 se Bilaga III – 

Sökmatris PsycINFO. 

Sökordet Parents söktes som ett ämnesord med funktionen Major Concept. Även 

ämnesordet Life Experiences söktes med Major Concept och kombinerades med OR 

och det trunkerade fritextordet experience*. Sökorden för spädbarn: newborn*, 

infant* samt premature* söktes som fritextord med trunkering. Neonatal Intensive 

Care och Neonatal Development söktes som ämnesord med Major Concept och 

kombinerades med OR samt fritextordet neonatal. De fyra blocken söktes sedan i 

kombination med AND. Avgränsningarna peer reviewed och publiceringsåren 

2014–2019 lades därefter till. Sökningen genererade 84 träffar. 

7.3 Urval  

Sökningsförvarandet resulterade i totalt 290 träffar. Därefter inleddes en manuell 

sortering för att endast erhålla artiklar relevanta till litteraturstudiens syfte samt 

inklusions- och exklusionskriterier. Artiklar med ett smalt fokus, exempelvis 

angående konsekvenserna av enfamiljsrum relaterat till flerfamiljsrum på en 

neonatalavdelning, sorterades bort då de andra artiklarna rörde föräldrarnas 

generella upplevelse och inte en specifik fråga. I den manuella sorteringen lästes 

inledningsvis artikelträffarnas titlar och abstrakt, därefter lästes artiklarna i fulltext. 

Varje nivå lästes enskilt för att sedan gemensamt diskutera och sortera bort icke 

relevanta artiklar. Totalt lästes 290 titlar, 84 abstrakt och 31 artiklar i fulltext. Efter 

att artiklarna lästs i fulltext återstod elva artiklar som bedömdes vara relevant för 

litteraturstudien.  

7.4 Kvalitetsgranskning 

De elva artiklar som lästs i fulltext och bedömts relevanta för litteraturstudiens syfte 

kvalitetsgranskades med Carlsson och Eimans (2003) kvalitetsgranskningsmall, se 

Bilaga V – Granskningsmall.  

Då den ursprungliga mallen riktades till patienter med lungcancer korrigerades den 

för att motsvara litteraturstudiens syfte genom att kolumnen patienter med 

lungcancerdiagnos ersattes med föräldrar med prematura spädbarn som vårdas på 
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en neonatalavdelning. Genom granskande frågor genererar varje artikel 0–48 poäng. 

Poängen räknas om till procent genom att dividera artikelns poäng med 

granskningsmallens maxpoäng. Utefter de procent artikeln erhåller genererar den 

kvalitetsgrad I-III. För att artikeln skall erhålla grad I krävs 80% eller mer, för grad 

II 70% eller mer och för grad III 60% eller mer. Graderingarna döptes till låg (grad 

III), medel (grad II) samt hög (grad I), vilket de benämns efter i artikelmatrisen, se 

Bilaga IV – Artikelmatris. Av de elva kvalitetsgranskade artiklarna erhöll fyra av 

dem medelkvalitet och de resterande sju högkvalitet. Granskningen av samtliga 

artiklar genomfördes enskilt för att sedan diskutera resultatet för respektive artikel 

tillsammans.  

7.5 Analysprocessen 

Analysprocessen genomfördes som en kvalitativ innehållsanalys enligt Kristenssons 

(2014) beskrivning. Samtliga elva artiklar lästes enskilt för att sedan diskutera deras 

respektive innehåll gemensamt. Därefter togs meningsbärande enheter, relevanta till 

syftet, ut från respektive artikel. De meningsbärande enheterna togs ut enskilt ur 

samtliga artiklar för att sedan jämföras och diskuteras tillsammans. När de 

meningsbärande enheterna togs ut och antecknades valdes att behålla texten på 

engelska för att inte förlora meningsenhetens kontenta. Därefter genomfördes en 

kodning av de meningsbärande enheterna för att sammanfatta och kondensera deras 

innebörd. I detta steg översattes meningsenheterna och kodningen skrevs på 

svenska. Även detta steg gjorde enskilt med samtliga artiklar efter en diskussion om 

kodningens utformning och tankesätt. Därefter söktes skillnader samt likheter bland 

koderna, vilket diskuterades sinsemellan. Alla meningsbärande enheter med 

kodning sorterades upp utifrån likheter och skillnader för att därefter bilda 

kategorier. Koderna under respektive kategori lästes och diskuterades gemensamt på 

nytt för att skapa underkategorier. Kategorierna erhöll då två till fyra 

underkategorier. Slutligen lästes kategorier, underkategorier, koder, meningsbärande 

enheter samt artiklarnas resultat återigen för att säkerställa att inga missförstånd 

eller felaktiga tolkningar gjorts under analysprocessen. I detta steg skedde en 

omstrukturering i somliga underkategorier då det ansågs nödvändigt efter att på nytt 

läst artiklarnas resultat vilket gav en djupare förståelse. I tabell 2 presenteras ett 

exempel ur analysprocessen. 
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Tabell 2. Exempel ur analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 
Kod Underkategori Kategori 

The mother was 

unprepared to give 
birth preterm and this 

was expressed in her 

relationship to the 
infant 

Att känna sig 

oförberedd 
påverkar 

relationen 

Att känna sig 

oförberedd 

En förändrad 

livssituation Participants also 

struggled to juggle 

their other 
occupational role and 

responsibilities… 

  

Svårigheter att 

sköta sina andra 

åtaganden  

Livet utanför 

neonatalavdelningen 

Parents feared the 

death of their child 

Rädsla att 

spädbarnet ska dö 

Rädsla kring att 

mista sitt spädbarn 

Rädsla 
Parents were afraid to 
provide care for their 

babies because their 

babies were very 
small and fragile 

Rädsla att ta hand 
om sitt spädbarn 

eftersom det är 

ömtåligt 

Rädsla kring att 
skada sitt spädbarn 

…spoke about the joy 
they felt when they 

were able to do even 

basic parenting 
activities… 

Glädje i att få 
vara en del av 

omvårdnaden 

Att få vara delaktig 

Delaktighet 
…nurses sometimes 

explicitly limited the 
mother’s initiatives in 

caring for their 

baby… 

Begränsad 

möjlighet till 
omvårdnad av 

spädbarnet 

Bristen på 

delaktighet 

Parents were in 
general positive about 

the communication…  

Positiva kring 
kommunikatione

n 

Kommunikation 
mellan vårdpersonal 

och föräldrar 
Vårdpersonalens 

betydelse för 

föräldrarna Some mothers 

expressed that they 
did not feel 

supported…  

Att inte få 

tillräckligt med 
stöd 

Föräldrarnas 

upplevelse av stöd 
från vårdpersonalen 
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8 Forskningsetiska överväganden 

All forskning skall präglas av ett etiskt förhållningssätt, såväl forskarens etik som 

forskningsetik. Forskarens etik utgår ifrån forskaren och dess relation till sig själv 

och sina medarbetare inom forskningsuppgiften. Forskningsetikens frågor belyser 

hur hänsyn tas till och skyddar de som berörs av forskningen, såsom deltagare och 

informanter (Sandman & Kjellström, 2018). Vid en litteraturstudie är det angeläget 

att använda sig av ett forskningsetiskt ställningstagande där författaren kritiskt skall 

granska det etiska förhållningssättet i andras studier (Kristensson, 2014). 

I vår litteraturstudie har artiklar som upprätthåller en god etisk kvalité valts i 

enlighet med de forskningsetiska principerna. Alla artiklarna, med undantag av 

artikel 3, har ett etiskt godkännande från en kommitté alternativt har författarna ett 

tydligt resonemang kring ett etiskt övervägande i löpande text. Vi ansåg dock att 

artikel 3 kunde ingå i litteraturstudien då tidskriften Journal of Child and Family 

Studies anvisningar till sina författare uttrycker att artiklarna måste vara godkända 

av en etisk kommitté för att publiceras i tidskriften. Inga artiklar exkluderades på 

grund av att deras resultat inte passade in i litteraturstudien. Vid analysen har vi 

varit noga med att granska och bedöma innehållet i artiklarna rättvist utan egna 

värderingar. Analys, metod samt resultat redovisas öppet i litteraturstudien. 

9 Resultat 

I tabell 3 presenteras en översikt av de kategorier och underkategorier som utgör 

resultatet. 

Tabell 3.Resultatöversikt 

Kategorier Underkategorier 

En förändrad 

livssituation 

Att känna sig 

oförberedd 

En främmande 

miljö 

Livet utanför 

neonatalavdelning
en 

Föräldrarnas 

relation 

Rädsla 

Rädsla kring 
att mista sitt 

spädbarn 

Rädsla kring 
att skada sitt 

spädbarn 
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9.1 En förändrad livssituation 

9.1.1 Att känna sig oförberedd 

Föräldrar uttryckte att de kände sig oförberedda för föräldraskapet till följd av att 

deras spädbarn föddes prematurt. Känslan av att vara oförberedd resulterade i 

osäkerhet, oförmåga att känna engagemang, emotionell och psykisk stress samt 

svårigheter i relationen till spädbarnet (Gibbs, Boshoff, & Stanley, 2016; Lundqvist, 

Weis, & Sivberg, 2019; Ncube, Barlow, & Mayers, 2016; Noergaard, Ammentorp, 

Fenger-Gron, Kofoed, & Johannessen, 2017; Whittinghamn, Boyd, Sanders, & 

Colditz, 2014). Föräldrarna kände en oförmåga att ta hand om sitt spädbarn och 

hade svårt att hantera situationen (Gibbs et al., 2016; Hagen, Iversen, & Svindseth, 

2016; Lundqvist et al., 2019; Wraight, McCoy, & Meadow, 2015). Föräldrarna 

beskrev svårigheten med att känna att spädbarnet var deras samt att det var de som 

skulle ta hand om spädbarnet (Lundqvist et al., 2019). Anknytningen mellan 

föräldrar och spädbarn påverkades negativt av att spädbarnet var prematurt (Hagen 

et al., 2016; Lundqvist et al., 2019; Ncube et al., 2016) och föräldrarna beskrev att 

de behövde tid att bearbeta händelsen för att längre fram kunna knyta an till sitt 

spädbarn (Hagen et al., 2016). Situationen upplevdes överväldigande för föräldrarna 

och de beskrev att de pendlade mellan hopp, lycka och sorg (Hagen et al., 2016; 

Wraight et al., 2015). Det blev en utmaning som skapade en känsla av skuld då den 

var i stor kontrast mot vad föräldrarna hade förväntat sig (Gibbs et al., 2016; 

Lundqvist et al., 2019). 

Delaktighet 
Att få vara 

delaktig 

Bristen på 

delaktighet 
  

Vårdpersonale

ns betydelse för 

föräldrarna 

Kommunikati
on mellan 

vårdpersonal 

och föräldrar 

Föräldrarnas 
upplevelse av 

vårdpersonale

ns bemötande 

Föräldrarnas 

upplevelse av tillit 
till vårdpersonalen 

Föräldrarnas 

upplevelse av 

stöd från 
vårdpersonal

en 
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9.1.2 En främmande miljö 

Föräldrarna uttryckte att tiden på en neonatalavdelning kändes overklig och gav 

upphov till en känsla av att vara i en annan värld. Att härda ut och försöka hantera 

situationen i den främmande miljön låg i fokus för hela familjen (Gibbs et al., 2016; 

Hagen et al., 2016; Whittinghamn et al., 2014). Tiden och situationen på 

neonatalavdelningen beskrevs som traumatiserande. Föräldrarna upplevde sig 

hospitaliserade (Logan & Dormire, 2018; Whittinghamn et al., 2014). Föräldrarna 

befann sig i en ny och obekant situation vilket de upplevde skrämmande eftersom de 

inte hade någon kunskap om hur det fungerade på en neonatalavdelning med rutiner, 

oskrivna regler och larmande maskiner (Gibbs et al., 2016; Logan & Dormire, 2018; 

Ncube et al., 2016). Mammorna beskrev också att de var tvungna att amma 

offentligt mycket tidigare än de skulle gjort annars vilket inkräktade på deras 

integritet (Gibbs et al., 2016). Trots att föräldrarna upplevde det faktum att de hade 

ett spädbarn på en neonatalavdelning som overkligt så gav de också uttryck för att 

overklighetskänslan relativt snabbt gick över till verklighetsanpassning. Föräldrarna 

kände att de lärde sig mycket om miljön och det medicinska språket vilket gjorde att 

de snabbt kunde anpassa sig till den nya livssituationen (Logan & Dormire, 2018). 

Tiden då spädbarnet vistades på en neonatalavdelning blev för föräldrarna en 

upplevelse av en stressig period (Hagen et al., 2016; Logan & Dormire, 2018; 

Whittinghamn et al., 2014; Wraight et al., 2015). När det nyfödda spädbarnet 

behövde vara på en neonatalavdelning uppstod hos föräldrarna en känsla av att 

tappa kontrollen. Känslan resulterade i en upplevelse av en förlorad föräldraroll, 

vilken föräldrarna kämpade med att återta (Hagen et al., 2016; Whittinghamn et al., 

2014). Papporna tänkte särskilt på mammorna och hur svårt det måste ha varit för 

dem att mista kontrollen och inte ha möjligheten till det fulla ansvaret för 

spädbarnet (Noergaard et al., 2017). Att inte kunna vara nära sitt spädbarn gav 

upphov till oro och besvikelse hos föräldrarna. Känslorna blev särskilt påtagliga vid 

de tillfällen när föräldrarna var tvungna att lämna avdelningen och de beskrev 

upplevelsen som overklig (Hagen et al., 2016; Logan & Dormire, 2018; Lundqvist 

et al., 2019). 
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9.1.3 Livet utanför neonatalavdelningen 

Kombinationen av att ha ett spädbarn på en neonatalavdelning och samtidigt ha ett 

arbete, ett hem samt äldre barn att ta hand om var problematisk för föräldrarna 

(Gibbs et al., 2016; Logan & Dormire, 2018; Lundqvist et al., 2019; Noergaard et 

al., 2017; Wraight et al., 2015). Föräldrarna beskrev en oro över att behöva gå 

tillbaka till arbetet och hur det skulle påverka familjens livssituation. Den förälder 

som var tvungen att sköta arbetet kände att det var deras plikt och ansvar att ta hand 

om familjen. Ett ansvar som blev särskilt svårt när familjen var splittrad mellan 

hemmet och neonatalavdelningen. Situationen utgjorde en stor börda och stress för 

den förälder som samtidigt var tvungen att sköta arbetet (Logan & Dormire, 2018; 

Lundqvist et al., 2019; Noergaard et al., 2017). Att inte ha möjlighet att besöka 

neonatalavdelningen gav en känsla av skuld, samtidigt betonades att de äldre 

syskonens behov var lika viktiga. Följden av utebliven tid på neonatalavdelningen 

resulterade i svårigheter för föräldrarna att knyta an till spädbarnet då de ej träffade 

det så ofta (Lundqvist et al., 2019).  

Känslor av ledsamhet och kaos uppstod hos pappor samtidigt som de beskrev att de 

ville vara starka och ta hand om familjen. Dock kände dessa pappor att de själva 

hade varit i behov av hjälp och stöd (Hagen et al., 2016; Noergaard et al., 2017) och 

de önskade att de skulle få sitt normala liv tillbaka. Till följd av den rådande 

livssituationen fanns det pappor med en känsla av att deras tid på 

neonatalavdelningen var bortkastad och att gå till arbetet var en välkommen 

distraktion (Lundqvist et al., 2019; Noergaard et al., 2017). 

9.1.4 Föräldrarnas relation 

Föräldrarna beskrev upplevelsen av att ha ett spädbarn på en neonatalavdelning som 

något de inte ville gå igenom ensamma. Det var viktigt för föräldrarna att få vara 

tillsammans med varandra för att klara av situationen (Hagen et al., 2016; Logan & 

Dormire, 2018). Trots att föräldrarna kände ett stöd i närheten till vårdpersonal och 

andra föräldrar fanns ett behov av att stundtals också få tid att bara vara för sig 

själva (Hagen et al., 2016). De mammor som inte hade sin partner på 

neonatalavdelningen uttryckte en känsla av ensamhet (Hagen et al., 2016; Lundqvist 

et al., 2019).  
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En oro kring sin partners fysiska och psykiska hälsa påtalades av papporna samt 

viljan att prioritera att stötta och hjälpa sin partner. Relationen mellan föräldrarna 

förbättrades när papporna fokuserade på mammornas hälsa (Hagen et al., 2016; 

Logan & Dormire, 2018; Noergaard et al., 2017). Att kombinera rollerna partner 

och förälder gav dock upphov till en ambivalens för såväl mammor och pappor, 

vilka ansåg att deras relation påverkades negativt av den rådande situationen. 

Papporna beskrev att både deras partner och närheten dem emellan hade förändrats. 

Mammorna å andra sidan gav uttryck för en känsla av att deras partner inte förstod 

dem. När papporna önskade att allt skulle bli som förr i relationen mellan 

föräldrarna, påtalade mammorna att detta var en omöjlighet (Lundqvist et al., 2019). 

9.2 Rädsla 

9.2.1 Rädsla kring att mista sitt spädbarn 

Det förekom rädsla och oro hos föräldrarna med spädbarn på en neonatalavdelning. 

Känslorna grundade sig i att föräldrarna inte visste huruvida deras spädbarn skulle 

överleva eller ej (Hagen et al., 2016; Ncube et al., 2016; Noergaard et al., 2017; 

Sarapat, Fongkaew, Jintrawet, Mesukko, & Ray, 2017; Whittinghamn et al., 2014; 

Wraight et al., 2015). Osäkerheten skapade en svårighet i anknytningen till 

spädbarnet eftersom föräldrarna inte visste något kring framtiden (Ncube et al., 

2016; Whittinghamn et al., 2014). Tidigare erfarenheter var även en bidragande 

orsak till rädslan hos föräldrarna eftersom de hade förlorat spädbarn förut. När 

spädbarnets tillstånd oväntat försämrades upplevde föräldrarna en starkare rädsla 

och ångest. Med tiden kunde föräldrarna dock släppa rädslan och knyta an till sitt 

spädbarn eftersom kärleken hade tagit överhand (Ncube et al., 2016). 

9.2.2 Rädsla kring att skada sitt spädbarn 

Föräldrar med spädbarn på en neonatalavdelning beskrev en känsla av osäkerhet och 

rädsla för att ta hand om ett så pass litet spädbarn (Logan & Dormire, 2018; 

Lundqvist et al., 2019; Ncube et al., 2016; Noergaard et al., 2017; Sarapat et al., 

2017; Wraight et al., 2015). Föräldrarna hade en vilja att både ta hand om och röra 

vid sitt spädbarn men kände även en rädsla kring det. Rädslan och osäkerheten 

bottnade i att spädbarnet var litet och skört och föräldrarna var därför rädda att det 

skulle skadas (Logan & Dormire, 2018; Ncube et al., 2016; Noergaard et al., 2017; 
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Sarapat et al., 2017; Wraight et al., 2015). Papporna överlämnade omvårdnaden av 

spädbarnet till mammorna med förklaringen att papporna tyckte att relationen 

mellan spädbarn och mamma var viktigare. Anledningen var dock ett försvar för att 

dölja deras egen rädsla för att skada sitt spädbarn (Logan & Dormire, 2018). Även 

en rädsla i att göra fel saker eller ta fel beslut fanns hos föräldrar med spädbarn på 

en neonatalavdelning. Föräldrarna var rädda att deras beslut kunde leda till negativa 

konsekvenser för spädbarnet (Lundqvist et al., 2019; Noergaard et al., 2017; Sarapat 

et al., 2017; Wraight et al., 2015) såsom att skapa eller förlänga ett lidande (Wraight 

et al., 2015). 

9.3 Delaktighet 

9.3.1 Att få vara delaktig 

Föräldrarna beskrev att de var beredda att göra allt för sitt spädbarn på 

neonatalavdelningen och ville vara så delaktiga som möjligt. Genom delaktighet 

kunde både närhet och anknytning till spädbarnet öka menade föräldrarna. Att 

fysiskt få medverka i omvårdnaden av spädbarnet var därför en önskan från 

föräldrarna eftersom de ansåg att det var en viktig del i anknytningen (Gibbs et al., 

2016; Hagen et al., 2016; Ncube et al., 2016; Noergaard et al., 2017; Sarapat et al., 

2017). En önskan om att få vara delaktiga i viktiga milstolpar och händelser såsom 

spädbarnets första bad eller förflyttningen från kuvös till spädbarnssäng fanns även 

hos föräldrarna (Noergaard et al., 2017).  

Föräldrarna beskrev att när de fick ha fysisk kontakt med spädbarnet uppstod en 

känsla av närhet och anknytning (Gibbs et al., 2016; Logan & Dormire, 2018; 

Lundqvist et al., 2019; Ncube et al., 2016; Sarapat et al., 2017). På 

neonatalavdelningen kände föräldrarna att de fick bra hjälp med fysisk kontakt med 

spädbarnet genom möjlighet till känguruvård (Hagen et al., 2016). Förutom fysisk 

kontakt var även tiden en bidragande faktor för graden av delaktighet. Enligt 

föräldrarna fanns det neonatalavdelningar där föräldrarna fick vistas dygnet runt, till 

skillnad från andra neonatalavdelningar där föräldrarna beskrev att de bara fick 

besöka sitt spädbarn under bestämda besökstider. Att ha möjlighet att besöka sitt 

spädbarn dygnet runt var värdefullt för föräldrarna eftersom det resulterade i 

delaktighet (van der Pal, Alpay, van Steenbrugge, & Detmar, 2013). När föräldrarna 
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fick vara delaktiga i omvårdnaden av sitt spädbarn uttryckte de en känsla av glädje 

och stolthet (Gallagher, Partridge, Tran, Lubran, & Macrae, 2017; Noergaard et al., 

2017; Sarapat et al., 2017; van der Pal et al., 2013; Wraight et al., 2015). Att även ha 

möjlighet att vara med och fatta beslut tillsammans med vårdpersonalen beskrev 

föräldrarna som en del i delaktigheten, vilket gav dem ett fokus (Gibbs et al., 2016; 

Logan & Dormire, 2018; van der Pal et al., 2013; Wraight et al., 2015). Även om 

den första vårdtiden kunde vara svår och ångestfylld för föräldrarna upplevde de 

efter en tid att dessa känslor svalnade och ersattes med kärlek och en känsla av 

anknytning (Lundqvist et al., 2019; Ncube et al., 2016). 

9.3.2 Bristen på delaktighet 

Föräldrarna beskrev en osäkerhet kring hur de skulle göra för att bli mer involverade 

i omvårdnaden av sitt spädbarn på neonatalavdelningen (Gallagher et al., 2017). Att 

inte få vara på neonatalavdelningen när de själva ville, på grund av att det fanns 

neonatalavdelningar med begränsade besökstider för föräldrarna, var stressande och 

sågs som ett problem av föräldrarna (Gallagher et al., 2017; Ncube et al., 2016; 

Sarapat et al., 2017). Problemet bidrog till svårigheter att utöva föräldrarollen och 

föräldrarna ansåg att det ej var gynnsamt för spädbarnet. Mellan besökstiderna satt 

föräldrarna utanför neonatalavdelningen i väntan på att träffa sitt spädbarn (Sarapat 

et al., 2017). När spädbarnet var i behov av vård såsom att ligga i en kuvös, utgjorde 

detta en barriär och ett hinder för föräldrarna (Gibbs et al., 2016; Lundqvist et al., 

2019; Whittinghamn et al., 2014). En separation skapades mellan föräldrarna och 

spädbarnet (Gibbs et al., 2016; Lundqvist et al., 2019) vilket föräldrarna upplevde 

stressfullt med en känsla av förlorad kontroll (Whittinghamn et al., 2014). Att inte få 

vara delaktiga skapade en frustration hos föräldrarna samt en känsla av utanförskap 

(Gibbs et al., 2016; Noergaard et al., 2017). Vid vissa tillfällen fick den ena 

föräldern var mer delaktig vilket resulterade i att den andra föräldern kände sig 

utanför (Noergaard et al., 2017). När delaktighet uteblev kunde detta bero på yttre 

faktorer såsom resurser på neonatalavdelningen (Gibbs et al., 2016; Lundqvist et al., 

2019; Whittinghamn et al., 2014). Papporna påtalade en känsla av utanförskap vid 

tillfällen när fokus låg på mamman och spädbarnet. Både mammor och pappor 

efterfrågade därför mer stöd till papporna för att de skulle bli mer involverade 

(Noergaard et al., 2017; Whittinghamn et al., 2014). 
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9.4 Vårdpersonalens betydelse för föräldrarna 

9.4.1 Kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar 

Föräldrarna upplevde överlag kommunikationen mellan sig själva och 

vårdpersonalen på neonatalavdelningen som god. Upplevelsen resulterade i en 

trygghet för föräldrarna samt en känsla av samhörighet med vårdpersonalen (Gibbs 

et al., 2016; Ncube et al., 2016; Noergaard et al., 2017; van der Pal et al., 2013). 

Dock påtalades av föräldrarna att detta inte omfattade all vårdpersonal eftersom 

kommunikationen var bättre med viss vårdpersonal än med annan (Lundqvist et al., 

2019; van der Pal et al., 2013). När bristande kommunikation förekom ansåg 

föräldrarna att de blev mindre involverade i omvårdnaden av sitt spädbarn (Gibbs et 

al., 2016).  

Det var positivt för kommunikationen när föräldrarna upplevde att vårdpersonalen 

svarade lugnt och tydligt på föräldrarnas frågor (Gallagher et al., 2017; Ncube et al., 

2016). För en bra kommunikation påtalade föräldrarna även vikten av att 

vårdpersonalen delgav dem information kring spädbarnets tillstånd (Gibbs et al., 

2016; Ncube et al., 2016). Föräldrarna upplevde att de var nöjda med informationen 

de fick på neonatalavdelningen på grund av att mycket tid lades på att uppdatera 

dem angående spädbarnets tillstånd (Gallagher et al., 2017; Hagen et al., 2016; van 

der Pal et al., 2013). Det fanns dock föräldrar som upplevde att informationen kring 

spädbarnets tillstånd var dålig från vårdpersonalens sida (Gallagher et al., 2017; 

Lundqvist et al., 2019; Whittinghamn et al., 2014). När det förekom inkonsekvent 

information från vårdpersonalen till föräldrarna medförde detta ett bristande 

förtroende från föräldrarnas sida gentemot vårdpersonalen (Gibbs et al., 2016). Vid 

de tillfällen när spädbarn förflyttades från en neonatalavdelning till en annan 

beskrev föräldrarna att de själva var tvungna att lämna över mycket information till 

den nya avdelningen. Resultatet för föräldrarna blev ett bristande förtroende för 

vårdpersonalen och en upplevelse av äventyrad säkerhet för deras spädbarn (van der 

Pal et al., 2013). 

9.4.2 Föräldrarnas upplevelse av vårdpersonalens bemötande 

Föräldrarna påtalade vikten av att vårdpersonalen på en neonatalavdelning 

accepterar föräldrarnas känslor (Hagen et al., 2016). En upplevelse av rädsla att 
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ställa frågor och berätta saker för vårdpersonalen uppstod till följd av att föräldrarna 

inte kände sig respekterade. De beskrev att de befann sig i en utsatt situation samt 

var rädda att ses som dåliga föräldrar om de ställde frågor (Hagen et al., 2016; 

Lundqvist et al., 2019; Ncube et al., 2016; van der Pal et al., 2013). Föräldrarna 

upplevde även från viss vårdpersonal ett bra och respektfullt bemötande medan de 

även beskrev att de kände att vårdpersonalen såg dem som dåliga föräldrar när de 

inte kunde hantera situationen (Lundqvist et al., 2019). En känsla av risk för 

negativa konsekvenser om föräldrarna inte gjorde vad vårdpersonalen sa påverkade 

även föräldrarnas upplevelse av vårdtiden (Gibbs et al., 2016; Hagen et al., 2016). 

Föräldrarna menade dock att när vårdpersonalen var negativ trodde föräldrarna att 

detta berodde på vårdpersonalens personliga problem (Ncube et al., 2016). 

9.4.3 Föräldrarnas upplevelse av tillit till vårdpersonalen 

Föräldrar med spädbarn på en neonatalavdelning beskrev att de måste ha tillit till 

vårdpersonalen och låta dem ta ansvaret eftersom de erhåller adekvat kunskap för att 

vårda spädbarnen. Att vara tvungen att lita på vårdpersonalen beskrevs dock 

ångestfyllt. Känslor av ångest blev särskilt påtagligt när det kom ny vårdpersonal 

som inte kände spädbarnet sedan tidigare (Logan & Dormire, 2018). En tillitsfull 

relation med vårdpersonalen betonades vara viktig för föräldrarna när de vistades på 

en neonatalavdelning (Gibbs et al., 2016; Hagen et al., 2016; Logan & Dormire, 

2018). Föräldrarna beskrev att de hade ett stort förtroende för vårdpersonalen och 

upplevde att miljön var säker (Hagen et al., 2016). Dock framkom även upplevelser 

från föräldrarna kring avsaknad av en tillitsfull relation mellan dem och 

vårdpersonalen. Avsaknaden uppstod till följd av att föräldrarna upplevde att en del 

av vårdpersonalen hade ett auktoritärt beteende (van der Pal et al., 2013). 

9.4.4 Föräldrarnas upplevelse av stöd från vårdpersonalen 

Att få stöd av vårdpersonalen under vistelsen på en neonatalavdelning påtalades 

vara viktig för föräldrarna. En relevant del i stöttningen enligt föräldrarna var att 

vårdpersonalen lyssnade till föräldrarna. Att vårdpersonalen gav föräldrarna stöd i 

omvårdnadsarbetet ansågs även viktigt eftersom det fanns föräldrar vilka endast 

utförde omvårdnad när vårdpersonalen sa till dem (Ncube et al., 2016; Sarapat et al., 

2017).  
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En upplevelse av säkerhet beskrevs av föräldrarna när de var nära vårdpersonalen 

samt andra föräldrar i samma situation (Gibbs et al., 2016; Hagen et al., 2016). 

Genom att vårdpersonalen bekräftade föräldrarnas känslor, lyssnade och gav 

föräldrarna råd, uppmärksammade föräldrarnas stress och oro samt ingav ett hopp 

för föräldrarna gällande spädbarnet upplevde föräldrarna att de fick stöd från 

vårdpersonalen (Gallagher et al., 2017; Gibbs et al., 2016; Hagen et al., 2016; 

Lundqvist et al., 2019; Ncube et al., 2016; Noergaard et al., 2017; van der Pal et al., 

2013; Whittinghamn et al., 2014). Föräldrarna beskrev att stödet från 

vårdpersonalen bidrog till ett ökat självförtroende och föräldrarna klarade av att ta 

hand om sitt spädbarn tack vare vårdpersonalens stöd (Ncube et al., 2016). En 

önskan om mer stöd från vårdpersonalen under spädbarnets vistelse på 

neonatalavdelningen uttrycktes dock av andra föräldrar (Lundqvist et al., 2019; 

Ncube et al., 2016; Whittinghamn et al., 2014). Även papporna beskrev ett behov av 

stöd eftersom de stundtals kände sig ignorerade av vårdpersonalen (Lundqvist et al., 

2019). Utan tillräckligt stöd från vårdpersonalen kunde mammorna uppleva negativa 

känslor, exempelvis ångest och ledsamhet (Lundqvist et al., 2019; Ncube et al., 

2016). 

10 Diskussion 

Nedan följer litteraturstudiens metoddiskussion samt resultatdiskussion.  

10.1 Metoddiskussion 

I vår litteraturstudie har metoddiskussionen utförts enligt Kristenssons beskrivning 

(2014). Sökstrategin, granskningsprocessen samt de valda artiklarnas kvalité och 

relevans är i fokus utifrån vald beskrivning. 

10.1.1 Sökningsförfarande 

Sökningen genomfördes i tre databaser vilket gav möjlighet att fånga olika typer av 

artiklar eftersom de tre databaserna behandlar olika områden. Cinahl har fokus i det 

vårdvetenskapliga området, PsycINFO inom beteendevetenskap samt psykologi och 

PubMed inom medicinsk vetenskap (Kristensson, 2014). Att söka i tre databaser gav 

också fler relevanta artiklar utifrån vårt syfte vilket kan ses som en styrka. Eftersom 

ämnesorden inte är desamma i de tre olika databaserna använde vi oss av 
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databasernas ämnesordlistor för att hitta relevanta sökord. Exempelvis kunde vi i 

Cinahl och PsycINFO söka på ämnesord för föräldrar och spädbarn var för sig, 

medan vi i PubMed fick slå ihop de nyckelbegreppen till ett ämnesord Parent-Child 

Relations. Att ämnesorden anpassades för respektive databas resulterade i att 

artiklar stämde väl överens med vårt syfte, vilket kan ses som en styrka.  

I uppsatser, likt vår litteraturstudie, bör så nya studier som möjligt användas. Att 

välja nya studier får däremot ej resultera i avkall på kvalitén. Uppsatsens syfte bör 

därför vara utgångspunkt vid val av tidsramar för sökningen (Kristensson, 2014). Vi 

valde att avgränsa vår sökning till artiklar publicerade 2014–2019 för att generera de 

senaste studierna. Om vi inte hade fått tillräckligt med relevanta artikelträffar med 

en tidsram på fem år var vår tanke att utöka tidsramen till tio år. Vi ansåg dock att 

en tillräcklig mängd relevanta artiklar framkom genom att endast söka på artiklar 

publicerade de senaste fem åren. Att vi aldrig utförde en provsökning med en 

tidsram på tio år innebär att vi kan ha gått miste om artiklar med högre kvalité än 

dem vi använt oss av i vårt resultat. 

10.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Vi valde att begränsa oss till föräldrar med prematura spädbarn och inte alla 

föräldrar med spädbarn på en neonatalavdelning. När vi gjorde en provsökning i 

Cinahl resulterade det i träffar där majoriteten av artiklarna fokuserade på antingen 

prematura spädbarn eller fullgångna sjuka spädbarn, få artiklar behandlade både 

och. Artiklarna i provsökningen gjorde oss även uppmärksamma på att de olika 

typerna av artiklar hade ett varierat fokus. Vi valde att rikta in oss på en kategori av 

spädbarn eftersom det fanns en risk att resultatet blev för spretigt annars. Att vi 

valde att endast inkludera prematura spädbarn kan ses som en styrka för att generera 

ett tydligare resultat gällande föräldrars upplevelse när deras prematura spädbarn 

vårdas på en neonatalavdelning. Det kan dock ses som en svaghet att vi endast 

inkluderat prematura spädbarn eftersom det inte ger en fullständig bild av föräldrars 

upplevelse när deras spädbarn vårdas på en neonatalavdelning.  

10.1.3 Granskningsprocess 

De artikelträffar vi fick i de olika databaserna lästes på titelnivå, abstraktsnivå samt i 

fulltext. Gallringen skall börja på abstraktsnivå enligt Kristensson (2014). Vi valde 
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dock att börja vår gallring redan på titelnivå då vi under en genomläsning av titlarna 

kunde urskilja icke relevanta artiklar, vilket kan ses som en svaghet för 

litteraturstudien eftersom vi kan ha gått miste om relevant litteratur. Gallringen på 

respektive nivå gjordes enskilt för att sedan diskuteras gemensamt innan en 

slutgiltig gemensam gallring genomfördes. Den slutgiltiga gallringen på varje nivå 

efterföljdes av enskild läsning på nästa nivå. Detta ses som en styrka då vi har 

gallrat ut relevanta artiklar oberoende av varandra. Kristensson (2014) beskriver att 

arbeta enskilt, oberoende av varandra, för att sedan gemensamt diskutera tankar, 

tolkningar etc. benämns som forskartriangulering och bör användas på de moment 

där det är möjligt. 

Då de 31 artiklarna lästs i fulltext och elva artiklar valts ut kvalitetsgranskades dessa 

enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Att vi använde en befintlig mall 

kan ses som en styrka då den är tidigare beprövad. Vad gäller kvalitetsgranskningen 

av artiklarna kan flertalet saker spelat in med betydelse för resultatet. Vi anser att vi 

inte har tillräcklig erfarenhet gällande kvalitetsgranskning för att på ett objektivt sätt 

kunna utföra en fullständig kvalitetsgranskning. En del frågor riskerar att istället 

påverkas av vår subjektiva bedömning och vad vi anser är exempelvis ett tydligt 

syfte eller en välskriven introduktion. Vår osäkerhet kring en del av frågorna kan ha 

resulterat i en missbedömning av artiklarnas kvalitet, både till det bättre och sämre. 

Vi märkte dock att vi blev säkrare i vår kvalitetsgranskning ju fler artiklar vi 

granskade. Att granska alla artiklar ytterligare en gång efter att ha blivit säkrare på 

momentet hade möjligen genererat i en mer rättvis kvalitetsgranskning. Dock 

genomfördes ej en andra granskning av artiklarna vilket kan ses som en svaghet, 

särskilt för de artiklar vi granskade först. Forskartriangulering användes vid 

granskningen vilket är en styrka som kan ha höjt kvaliteten. 

10.1.4 Analysprocess 

Även i analysprocessen använde vi oss av forskartriangulering i varje steg fram till 

att likheter och skillnader i koderna diskuterades. Att forskartriangulering användes 

är en styrka eftersom vi insåg att det ofta förekom skilda åsikter och synsätt mellan 

oss. Att först reflektera oberoende av varandra för att sedan diskutera tillsammans 

resulterade därför i en djupare förståelse och ett mer relevant och tydligt resultat. 
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När alla steg i analysprocessen genomförts och resultatet skulle sammanställas läste 

vi alla artiklarna på nytt och jämförde med de meningsenheter, koder, 

underkategorier och kategorier vi gjort. Genomläsningen av artiklarna genomfördes 

för att säkerhetsställa att vi ej missförstått något vilket kan bli konsekvensen när en 

meningsenhet tas ur sitt sammanhang. Genomläsningen ses som en styrka då den 

resulterade i att vi tog bort meningsenheter som ej var relevanta till vårt syfte samt 

flyttade meningsenheter till mer passande kategorier. 

10.1.5 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning litteraturstudiens resultat kan vara 

överförbart till andra sammanhang. Det är dock upp till läsaren att bedöma huruvida 

resultatet är överförbart eller ej (Polit & Beck, 2012). Vi anser dock att vårt resultat 

är överförbart till föräldrar med prematura spädbarn som vårdas på en 

neonatalavdelning på andra sjukhus eller i andra länder. I vår litteraturstudie 

uttryckte föräldrar i både Europa, Nordamerika, Asien, Afrika och Oceanien 

liknande känslor, exempelvis att de är rädda att mista sitt spädbarn, att fysisk 

kontakt med spädbarnet är positivt för anknytningen samt att föräldrarna upplevde 

stöd från vårdpersonalen när vårdpersonalen bekräftade deras känslor, lyssnade och 

gav dem råd. Att föräldrar i olika delar av världen uttrycker liknande känslor anser 

vi bidrar till att resultatet är överförbart, även om förutsättningarna eller 

utformningen av neonatalvården ej är densamma. Dock finns det delar av resultatet 

som bygger på hur samhället och vården är uppbyggd i det landet, vilket gör att de 

delarna är svåra att överföra till länder med en annorlunda samhällsstruktur. Vi 

anser även att delar av resultatet kan appliceras på föräldrar med sjuka barn på andra 

typer av barnavdelningar.  

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur föräldrar med prematura spädbarn 

upplever vårdtiden på en neonatalavdelning. I analysen framkom fyra olika 

kategorier: en förändrad livssituation, rädsla, delaktighet samt vårdpersonalens 

betydelse för föräldrarna där vi har valt att diskutera de mest betydande delarna av 

resultatet. 
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10.2.1 Rädsla kring att minsta sitt spädbarn 

I vår litteraturstudie framkom att föräldrarna kände en rädsla och oro kring sitt 

spädbarns överlevnad. Rädslan kring spädbarnets överlevnad skapade en osäkerhet 

hos föräldrarna vilket resulterade i att föräldrarna hade svårt att knyta an till sitt nya 

spädbarn. Liknande resultat där föräldrarna påtalar en rädsla för att mista sitt 

spädbarn framkommer även i Fernandez-Medina et al. (2017). Föräldrarna i deras 

studie beskriver en emotionell chock efter spädbarnets födelse och en känsla av att 

förlora kontrollen. Föräldrarnas känslotillstånd resulterar i att de inte vet hur de ska 

agera i situationen. En del föräldrar uttryckte en längtan i att få röra sitt spädbarn 

och lära känna det och beskrev en känsla av nyfikenhet kring sitt nya spädbarn. 

Andra föräldrar ville däremot varken se eller röra vid sitt spädbarn ifall det inte 

skulle överleva. Även Jackson et al. (2003) påvisar föräldrars rädsla kring att mista 

sitt spädbarn och den osäkerhet föräldrar känner för att träffa sitt spädbarn, då de 

inte vet om det kommer att överleva. Studien beskriver även en rädsla hos föräldrar 

att lämna neonatalavdelningen nattetid då de inte får vara på neonatalavdelningen. 

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att rädslan grundar sig i en föreställning att 

deras spädbarn kan dö när de inte är där.  

I vår litteraturstudie blev föräldrarnas föreställning om att deras spädbarn kunde dö 

en hindrande föreställning, vilket skapade ett lidande för både föräldrar och 

spädbarn. Föreställningen kan ha resulterat i att föräldrarna drog sig tillbaka och inte 

ville se eller röra sitt spädbarn, likt föräldrarna i Fernandez-Medina et al. (2017) och 

Jackson et al. (2003) studier. När föräldrarna har denna hindrande föreställning kan 

det resultera i svårigheter för föräldrarna och spädbarnet att knyta an till varandra, 

vilket även påtalas av föräldrar i vår litteraturstudie. Föreställningar är en del av den 

familjefokuserade omvårdnaden och utgör de perspektiv utifrån hur vi ser på 

omvärlden. Föreställningar kan även ses vara en grund till vårt beteende och 

känslor, och det är utifrån dessa vi utformar våra liv. Föreställningar kan vara både 

underlättande och hindrande för individen (Wright et al., 2002). 

När Wright et al., (2002) teori om familjefokuserad omvårdnad appliceras till vår 

kontext resulterar det i funderingar kring hur vårdpersonalen kan hjälpa föräldrar på 

en neonatalavdelning att få en bra upplevelse av vårdtiden. Utifrån Wright et al., 

(2002) teori kring familjefokuserad omvårdnad bör vårdpersonalen lyssna till de 
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föreställningar föräldrar har kring sitt spädbarns sjukdom och ohälsa. Genom att 

identifiera föräldrars rädslor kring sitt spädbarn kan vårdpersonalen urskilja såväl 

hindrande som underlättande föreställningar. Vårdpersonalen bör förstärka 

föräldrarnas underlättande föreställningar och använda dem i problemlösning. De 

hindrande föreställningarna bör vårdpersonalen hjälpa föräldrarna att utmana för att 

de lättare skall kunna leda till en positiv förändring. Hindrande föreställningar 

begränsar ofta möjligheten för föräldrarna att själva finna lösningar vilket gör att de 

kan behöva stöd från vårdpersonalen. Genom att vårdpersonalen stöttar föräldrarna i 

deras föreställningar samt de eventuella problem dessa medför kan vårdpersonalen 

minska lidande hos föräldrar och spädbarn. Föräldrarna kan själva ha resurser eller 

lösningar på sitt problem men kan behöva hjälp av vårdpersonalen för att identifiera 

dessa. Vår litteraturstudie visar att föräldrar världen över känner en rädsla att deras 

spädbarn skall dö. Vårdpersonalen bör därför hjälpa och stötta föräldrar med deras 

rädslor då dessa kan resultera i en hindrande föreställning som kan vara svårt att 

hantera på egen hand.  

10.2.2 Delaktighet 

Föräldrarna i vår litteraturstudie beskrev att då spädbarnet vistades på 

neonatalavdelningen skapades en separation mellan föräldrarna och spädbarnet. 

Separationen upplevdes stressfullt med en känsla av förlorad kontroll. I flera andra 

studier, där spädbarn vårdas på neonatalavdelningar, påvisas att föräldrarna känner 

en separation från sitt eget spädbarn. Föräldrarna i studierna beskriver vikten av att 

känna en fysisk och psykisk närhet till sitt nyfödda spädbarn genom att få vårda det 

självständigt med hud-mot-hud-kontakt (Baylis et al., 2014; Flacking et al., 2012). 

Den fysiska och psykiska närheten beskrivs vara avgörande för både spädbarnet och 

föräldrarnas emotionella- och sociala välbefinnande, samt ha en positiv påverkan på 

förhållandet mellan spädbarn och föräldrar (Baylis et al., 2014). På en 

neonatalavdelning befinner sig ofta föräldrarna i en beroendeställning till 

vårdpersonalen som vårdar deras prematura spädbarn, vilket ofta leder till att 

föräldrarna inte intar en aktiv roll i omvårdnaden. För att göra föräldrar delaktiga i 

omvårdnaden av sitt spädbarn måste vårdpersonalen bjuda in och ge föräldrarna 

tillåtelse att aktivt kunna delta i omvårdnaden. Vårdpersonalen bör även informera 

föräldrarna gällande omvårdnaden av det prematura spädbarnet som det förväntas 



 

28(42) 

 

att föräldrarna utför (Wigert et al., 2008; Wigert, Berg & Hellström, 2009). Även 

vår litteraturstudie påvisar vikten av tydlig information och uppmaning från 

vårdpersonalen till föräldrarna att utföra omvårdnadsåtgärder. Vid vissa tillfällen då 

föräldrarna i vår litteraturstudie inte fick adekvat stöd från vårdpersonalen beskrevs 

föräldrarna agera passivt i omvårdnaden av sitt spädbarn. 

Föräldrar i vår litteraturstudie beskrev att de inte kunna vistas på 

neonatalavdelningen när de själva ville, vilket var stressande och utgjorde ett 

problem. Föräldrarna uttryckte att problemet blev ett hinder i utvecklingen av 

föräldrarollen och kände en oro över hur detta skulle påverka spädbarnet. I 

Zabielskis (1994) studie beskriver föräldrar att en viktig del av utvecklingen av 

föräldrarollen var när de fysiskt fick hålla sitt spädbarn för första gången. För 

föräldrar vars spädbarn föds prematurt sker vanligtvis en separation mellan förälder 

och spädbarn vilket betyder att detta viktiga steg i utvecklingen av föräldrarollen 

blir fördröjt. Mercer (2004) menar dock att föräldrarollen är en roll som inte 

utvecklas direkt utan är en process som pågår och förändras under hela livet. 

Mercers (2004) tanke om föräldrarollen kan vara en positiv och stärkande tanke för 

föräldrar att ha med sig när deras spädbarn vårdas på en neonatalavdelning.  

Studier visar att för att bidra till föräldrarnas utveckling av sin föräldraroll samt en 

positiv upplevelse av densamma har vårdpersonal en betydande roll i att stötta och 

stärka föräldrarna. Genom att hjälpa föräldrarna till en tidig kontakt samt en tidig 

involvering i omvårdnaden av sitt spädbarn stärks föräldrarna i sin föräldraroll. Att 

även stötta vid exempelvis amning är en viktig uppgift för vårdpersonalen då 

amning kan bidra till att föräldrarna känner en närhet till sitt spädbarn. Föräldrar 

som inte får möjlighet att tidigt vara involverade i omvårdnaden av sitt spädbarn 

beskriver att de ej känner sig behövda. Det är därför av stor vikt att vårdpersonal ger 

föräldrarna en möjlighet till att vara delaktiga i ansvar och beslut kring sitt spädbarn 

(Zabielski, 1994). Att låta föräldrarna vara involverade i omvårdnaden är en del i 

den familjecentrerade neonatalvården där delaktighet är ett centralt begrepp. 

Vårdpersonalens uppgift är att och bjuda in föräldrarna till delaktighet (Wigert, 

2013) eftersom det är en självklarhet inom den familjecentrerade neonatalvården 

(Ramezani et al., 2014; Wigert et al., 2008). I vår litteraturstudie framgår det hur 

viktigt det är att vårdpersonalen visar en vilja att göra föräldrarna delaktiga och 
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tydligt bjuder in till detta då delaktigheten visade sig vara värdefull för föräldrarna. 

När vårdpersonalen brister i uppgiften att göra föräldrarna delaktiga påverkar det 

föräldrarnas upplevelse vilket blir tydligt i en studie av Spinelli et al. (2016). 

Studien beskriver de svårigheter föräldrar, med spädbarn på en neonatalavdelning, 

har med att känna en koppling till sitt spädbarn. Enligt dessa föräldrar grundar sig 

problemet i utebliven kontakt med spädbarnet när föräldrarollen tas över av 

vårdpersonalen. Våra fynd indikerar att det är viktigt att vårdpersonalen gör 

föräldrarna delaktiga i omvårdnaden. Vårdpersonalen vill säkerligen väl men att det 

stundtals sker per automatik att de gör insatser själva istället för att lära eller 

involvera föräldrarna. Kombinationen av vård från föräldrar och vårdpersonal kan 

vara fördelaktigt för spädbarnet då de har olika kunskap och kompetens vilket 

tillsammans blir en god kombination. Även om föräldrarna inte har hunnit lära 

känna sitt spädbarn och har specifik kunskap om just det spädbarnet besitter de 

troligen en stor kärlek och en vilja att göra allt för sitt spädbarn, vilket också 

föräldrar i vår litteraturstudie beskrev. Kirkevold (2003) menar att föräldrar besitter 

en omsorgsinriktad vårdkunskap med potential för utveckling, vilken nås genom 

stöd och handledning från vårdpersonalen.  

I vilken utsträckning föräldrarna får vara delaktiga i omvårdnaden av sitt spädbarn 

kan påverka både föräldrarna, spädbarnet och andra medlemmar i familjen. Inom 

den familjecentrerade omvårdnaden menar Benzein et al. (2017a) att familjen skall 

ses som ett system där helheten är större än summan av delarna. Synsättet innebär 

att en förändring i en del kan påverka de övriga delarna i familjen (Öqvist, 2008). 

När det gäller vår litteraturstudie kan bristen på föräldrars delaktighet drabba såväl 

spädbarnet och föräldrarna. Exempelvis kan delaktighet involvera fysisk kontakt 

vilket Månsson (2013) beskriver kan vara en komponent med påverkan på 

anknytningsprocessen för både föräldrar och spädbarn. De drabbade delarna, 

spädbarnet eller föräldrarna, påverkar hela systemet vilket resulterar i att bristen på 

delaktighet blir till en ond cirkel för familjen. På samma sätt påverkas även systemet 

när föräldrar tvärtemot får vara delaktiga i omvårdnaden, men då säkerligen med en 

mer positiv utgång. Därav ses vikten av att använda den familjecentrerade 

omvårdnaden inom neonatalvården. Även Trajkovski et al. (2012) belyser vikten av 

att vårda familjer och spädbarn utifrån att familjen är en enhet. 
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Att familjen skall ses som en enhet och därför har en stor betydelse i vården medför 

även att patientens familj behöver definieras. Enligt den familjefokuserade 

omvårdnaden är familjen självdefinierad och består av människor med starka 

emotionella band till varandra. Den självdefinierade familjen har ett ömsesidigt 

engagemang till varandra och en stark känsla av samhörighet vilket beskrivs av 

Wright och Leaheys (2013). Att se familjen som självdefinierad är viktigt att tänka 

på som vårdpersonal. Vårdpersonalen skall ha i åtanke att den närmaste familjen 

inte alltid är exempelvis föräldrar eller personer med biologiska band till varandra. I 

vår litteraturstudie finns mor- och farmödrar representerade och även personer som, 

av okänd anledning, ej uppgett vilken föräldraroll de har.  

10.2.3 Föräldrarnas upplevelse av tillit till vårdpersonalen 

I vår litteraturstudie beskrev föräldrarna att en tillitsfull relation till vårdpersonalen 

var viktig för dem. Samtidigt gav de uttryck för att det var ångestfyllt att behöva lita 

på vårdpersonalen. De känslor föräldrarna beskrev bekräftas av Trajkovski et al. 

(2012) där vårdpersonalen visar en förståelse för att föräldrarna behöver känna tillit 

till vårdpersonalen eftersom de tillbringar mycket tid med deras spädbarn. 

Vårdpersonalen i Trajkovski et al. (2012) betonar även vikten av tillit eftersom 

föräldrar inte har något annat val än att lägga vården av sitt spädbarn i 

vårdpersonalens händer. Vårdpersonalen belyser därför betydelsen av en god 

relation mellan föräldrar och vårdpersonal för att vårdpersonalen skall ha möjlighet 

att hjälpa föräldrarna i denna svåra tid.  

10.2.4 Föräldrarnas upplevelse av stöd från vårdpersonalen 

I vår litteraturstudie påtalade föräldrarna vikten av stöd från vårdpersonalen. 

Föräldrarna beskrev att de upplevde stöd exempelvis när vårdpersonalen bekräftade 

deras känslor, lyssnade till dem och uppmärksammade deras stress och oro. Jackson 

och Hedberg-Nykvist (2013) beskriver detsamma där vårdpersonalens uppgift att 

ställa frågor till föräldrarna om deras känslor och bekräfta dessa påtalas som viktig. 

Även Tiedje (2003) samt Jotzo och Poets (2005) påtalar vikten av att bekräfta 

föräldrarna och dess känslor vilket de menar resulterar i en bättre utveckling och 

anpassning av föräldrarollen. Just föräldrarollen var något som föräldrarna i vår 

litteraturstudie talade om och beskrev att de hade svårigheter med. Enligt Tiedje 
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(2003) samt Jotzo och Poets (2005) var stöd från vårdpersonalen även betydelsefullt 

för vårdtidens längd då vårdtiden blev kortare när föräldrarna fick adekvat stöd.   

För föräldrarna i vår litteraturstudie var födelsen av deras prematura spädbarn en 

livsomvälvande händelse. Utifrån Dahlberg och Segestens (2010) definition av 

hälsa, där hälsa ses som en helhet i balans, kan en sådan händelse medföra att 

helheten bryts och istället står i obalans. Benzein et al. (2017a) menar att det inte är 

själva upplevelsen som påverkar individens hälsa utan att det i själva verket är hur 

upplevelsen inverkar på livet samt individens förmåga att hantera situationen. Ur 

detta perspektiv är det ej upplevelsen att få ett prematurt spädbarn som påverkar 

föräldrarnas hälsa utan hur upplevelsen inverkar på föräldrarnas liv samt deras 

förmåga att hantera situationen.  

Centralt för begreppet hälsa är upplevelsen av mening och sammanhang. Att 

uppleva mening och sammanhang är något som alla människor strävar efter för att 

kunna erhålla en god hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). För föräldrar vars 

spädbarn vårdas på en neonatalavdelning är det därför viktigt att vårdpersonalen 

utger ett stöd för att hjälpa föräldrarna finna mening och sammanhang under 

vårdtiden. Att föräldrarna kan finna mening och sammanhang förbättrar möjligheten 

till en positiv upplevelse av vårdtiden. 

11 Slutsats 

Resultatet som framkommit i den här litteraturstudien visar att föräldrar med 

prematura spädbarn på en neonatalavdelning är rädda att mista sitt spädbarn. 

Föräldrarna påtalar även att de inte var förberedda på situationen vilket bidrar till 

osäkerhet samt svårigheter i relationen till sitt spädbarn. Fysisk närhet och 

delaktighet beskrivs av föräldrarna som positivt för anknytningen mellan föräldrar 

och spädbarn. För att föräldrar på en neonatalavdelning ska få en så positiv 

upplevelse som möjligt bör familjecentrerad neonatalvård användas, där delaktighet 

är ett centralt begrepp. Även då neonatalavdelningar beskrivs arbeta familjecentrerat 

visar resultatet att tillämpningen av denna vårdstrategi varierar. 
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12 Förslag till vårdvetenskapliga åtgärder 

I vår litteraturstudie framkom det att föräldrarna önskade mer delaktighet och stöd i 

omvårdnaden av sitt spädbarn. I tidigare forskning framkommer det att 

familjecentrerad vård är en rekommenderad vårdstrategi som även bör appliceras 

inom neonatalvården. Utefter den familjecentrerade neonatalvården bör följande 

vårdvetenskapliga åtgärder genomföras: 

Resultatet indikerar att en lugn, avskild och trygg miljö för familjen på 

neonatalavdelningen är väsentlig för att förbättra förutsättningarna för anknytning 

samt utövning av föräldrarollen. En lugn, avskild och trygg miljö kan även ha en 

positiv inverkan på exempelvis känguruvård och amning. Det kan även vara 

underlättande att vårdpersonalen informerar och undervisar föräldrarna om vikten 

av känguruvård för att öka föräldrarnas användning.  

Att ha ett spädbarn på en neonatalavdelning innebär mycket oro för föräldrarna 

vilket framkommit i resultatet. För att föräldrarna ska känna en trygghet och 

delaktighet kring omvårdnaden av sitt spädbarn är det viktigt med kontinuerlig 

information och planering av spädbarnets tillstånd. För att göra föräldrarna mer 

delaktiga i omvårdnaden av sitt spädbarn kan stödjande samtal vara en användbar 

omvårdnadsåtgärd. Det stödjande samtalet skall ske tillsammans med vårdpersonal 

där en samtalsmall används för att minska risken att diskussion kring väsentliga 

områden utelämnas. Ett stödjande samtal möjliggöra att föräldrarna får komma till 

tals och ge uttryck för sina känslor. 

13 Förslag till fortsatt forskning 

I den här litteraturstudien framkom det att föräldrarna delvis upplevde vårdtiden på 

neonatalavdelningen som bristfällig. Föräldrarna uttryckte en känsla av utanförskap 

och att de inte kände sig tillräckligt delaktiga i omvårdnaden av sitt spädbarn. Vid 

de tillfällen där delaktigheten uteblev kunde detta bero på yttre faktorer så som 

miljön och vårdpersonalens agerande. För att öka möjligheterna till föräldrars 

delaktighet och positiva upplevelse av vårdtiden bör familjecentrerad neonatalvård 

användas. På de platser där den familjecentrerade neonatalvården används visar 

resultatet att det förekommer brister i användningen då den inte används på ett 
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adekvat sätt alternativt fullt ut. Vidare forskning inom den familjecentrerad 

neonatalvården bör därför göras för att undersöka vilka effekter denna typ av vård 

har på föräldrar och spädbarn. För att den familjecentrerade neonatalvården skall 

kunna appliceras i den kliniska verksamheten bör även åtgärder vidtas för att sprida 

forskningen. Resultatet visar även att forskning bör bedrivas kring föräldrars 

närvaro samt besökstider på en neonatalavdelning. I vår litteraturstudie uppgav flera 

föräldrar att de inte fick vara på avdelningen dygnet runt vilket de upplevde som 

problematiskt och ej gynnsamt för varken spädbarn eller föräldrar. Föräldrars 

närvaro är en väsentlig del i den familjecentrerade neonatalvården och bör 

prioriteras. 
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Bilaga I – Sökmatris Cinahl 
Datum för sökningen: 2019-10-15 

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Avgränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

 Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 (MH 

”Parents”) 

 38 123      

S2 Experience*  373 942      

S3 (MH “Parental 
Attitudes+”) 

 17 739      

S4 S2 OR S3  386 851      

S5 Newborn* OR 
Infant* OR 

Preemie 

 268 202      

S6 (MH “Infant, 
Premature”) 

OR (MH 

“Infant, 
Newborn”) 

 118 779      

S7 S5 OR S6  268 202      

S8 Neonatal OR 
“neonatal 

intensive care 

 57 566      
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unit” 

S9 (MH “Intensive 
Care Units, 

Neonatal”) 

 11 841      

S10 S8 OR S9  57 566      

S11 S1 AND S4 

AND S7 AND 

S10 

 451      

S12 S1 AND S4 

AND S7 AND 
S10 

Peer reviewed 

2014-2019 

162 162 57 18 6 6 (Artikel 

nr. 1, 2, 3, 
4, 5, 6) 

* – Trunkering, + – Explode, MH – Exact Subject Heading 
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Bilaga II – Sökmatris PubMed 
Datum för sökningen: 2019-10-17 

* – Trunkering, MAJR –Restrict to MeSH Major Topic 

   

Sökning Sökord & 

kombinationer 
Avgränsningar 

(limits) 
Antal 

träffar 
Lästa 

titlar 
Lästa 

abstrakt 
 Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 
Utvalda 

artiklar 

S1 ”Parent-Child 

Relations”[MAJR] 

 27 101      

S2 Experience*  1 016 

928 

     

S3 Neonatal Intensive 

Care Unit 

 35 719      

S4 S1 AND S2 AND 
S3 

 128      

S5 S1 AND S2 AND 
S3 

2014-2019 44 44 14 9 4 4 (Artikel 
nr. 7, 8, 9, 

10) 
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Bilaga III – Sökmatris PsycINFO 
Datum för sökningen: 2019-10-15 

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Avgränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 
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abstrakt 

 Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 MJSUB.EXACT 
(”Parents”) 

 50 844      

S2 MJSUB.EXACT 
(”Life 

Experiences”) 

OR experience* 

 650 712      

S3 newborn* OR 

infant* OR 
premature* 

 150 971      

S4 MJSUB.EXACT 
(”Neonatal 

Intensive Care”) 

OR 
MJSUB.EXACT 

(”Neonatal 

Development”) 
OR neonatal 

 31 755      

S5 S1 AND S2 
AND S3 AND 

S4 

 355      
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* – Trunkering, MJSUB.EXACT – Major Concept 

S6 S1 AND S2 
AND S3 AND 

S4 

Peer reviewed 
2014-2019 

84 84 13 4 1 1 (Artikel 
nr. 11) 
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Bilaga IV – Artikelmatris 

 
Definitioner i artikelmatrisen: NICU – Neonatal intensive care unit, NIVA – Neonatalintensivvårdsavdelning 

 

Nr Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod  

(ansats, urval, 

datainsamling, analys) 

Resultat  Kvalité  

1 Sarapat, P., 

Fongkaew, W., 

Jintrawet, U., 

Mesukko, J., & 

Ray, L. 

 

2017 
 

Thailand 

Pacific Rim 

International 

Journal of 

Nursing 

Research  

 
Perceptions and 

Practices of 

Parents in Caring 

for their 

Hospitalized 

Preterm Infants 

 

To explore 

perceptions and 

caregiving 

practices of parents 

regarding 

involvement in 

caring for their 
hospitalized 

preterm infants and 

the socio-cultural 

influences involved 

in this. 

 Kvalitativ 

forskningsdesign 

 
 22 föräldrar, 2 mor- 

och farmödrar & 3 

sjuksköterskor 

 
 Datainsamling med 

djupa intervjuer 

 
 Tematisk analys 

 

5 teman: 

 Osäkerhet kring spädbarnets 

tillstånd  

 
 Önskan att vara nära 

spädbarnet 

 
 Att sakna självförtroende för 

omvårdnad av sitt spädbarn 

 
 Övervinna 

amningssvårigheter 

 
 Sociokulturell påverkan på 

föräldrarollen 

 

Hög 

2 Gallagher, K., 

Partridge, C., 

Tran, H. T., 

Lubran., & 
Macrae, D. 

 
2017 

 

BMC Pediatrics  

 
Nursing & 

parental 

perception of 

neonatal care in 

Central Vietnam: 

a longitudinal 

To explore changes 

in the perception 

and attitudes of 

nurses and parents 
towards their 

experience in the 

neonatal unit 

following a 

 Kvalitativ 

forskningsdesign 

 
 67 föräldrar & 16 

sjuksköterskor 

 
 Datainsamling med 

sekventiella 

Föräldrar 

3 teman: 

 Delge information 

 
 Deltagandet i vården 

 
 Personliga erfarenheter 

 

Hög 
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Vietnam  

 

qualitative study 

 

neonatal nursing 

education 

intervention in a 
single neonatal unit 

in central Vietnam. 

 

intervjuer 

 
 Manifest 

innehållsanalys 

 

Sjuksköterskor 

3 teman: 

 Uppfattningen om rollen 
som neonatal sjuksköterska 

 
 Uppfattning av 

föräldrarollen 

 
 Neonatalsjuksköterskans 

erfarenheter 
 

3 van der Pal, S. 

M., Alpay, L. L., 

van Steenbrugge, 

G. J., & Detmar, 

S. B. 

 
2013 

 
Nederländerna 

 

Journal of Child 

and Family 

Studies 

 
An Exploration of 

Parents’ 

Experiences and 

Empowerment on 
the Care for 

Preterm Born 

Children 

 

To explore parents’ 

experiences with 

hospital and 

aftercare for their 

preterm children, 

and the 

implications for 

parent 

empowerment. 

 Kvalitativ 

forskningsdesign  

 
 23 mammor, 23 

pappor & 2 okänd 

föräldraroll 

 
 Datainsamling med 

fokusgrupper där ett 

intervjuprotokoll 

användes  

 
 Tematisk analys 

 

4 teman: 

 Miljön på NIVA 

 
 Att flytta till ett nytt sjukhus 

 
 Att komma hem 

 
 Information kring och att 

kunna hantera eftervården 

 

Hög 

4 Whittinghamn, 
K., Boyd, R. N., 

Sanders, M. R., 

& Colditz, P. 

 
2014 

 

Journal of Child 
and Family 

Studies 

 
Parenting and 

Prematurity: 

Understanding 

To identify, from 
parents’ own 

perspective, the 

unique aspect of 

parenting an infant 

born very preterm 

and to assess parent 

preferences for 

 Kvalitativ 
forskningsdesign 

 
 16 mammor & 2 

pappor 

 
 Datainsamling med 

7 teman: 

 Stressen att vara 

hospitaliserad 

 
 Hospitaliserad  

 
 Oförberedd för 

Hög 
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Australien  

 

Parents 

Experience and 

Preferences for 
Support 

 

parenting support 

including parental 

options on a new 
behavioral 

parenting 

intervention 

development, Prem 

Baby Triple P. 

 

fokusgrupper  

 
 Tematisk analys  

 

föräldraskapet 

 

 Sorg 

 
  Att skaffa dåliga 

uppfostringsvanor 

 
 Isolering  

 
 Förväntningar kring 

utvecklingen 

 

 Behovet av Prem Triple P 

 

 Innehållet i Prem Triple P är 

relevant 

 

 Vikten av ett anpassat 
program 

 

 Att komma ihåg föräldrarnas 

stress 

 

5 Lundqvist, P., 

Weis, J., & 

Sivberg, B. 

 

2019 

 

Sverige  
 

 Journal of 

Clinical Nursing 

 

Parents´ journey 

caring for a 

preterm infant 

until discharge 
from hospital-

based neonatal 

home care  

To present parents’ 

lived experience of 

having a preterm 

infant care for at 

the neonatal unit 

until discharge 

from hospital-based 
neonatal home 

care. 

 

 Kvalitativ 

forskningsdesign 

 

 6 föräldrapar (3 

mammor & 3 

pappor) 

 

 Datainsamling med 

individuella 

intervjuer 

9 teman: 

 Mammans känsla av 

existentiell ensamhet och 

skuld 

 

 Svårigheter i moderskapet 

 

 Mammans ambivalenta 

relation till sin partner 

 

Hög 
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- A challenging 

process to cope 

with 
 

 

 Deskriptiv 

fenomenologisk 
analysmetod 

 

 Mammans känsla av att vara 

oförberedd för att åka hem  

 

 Pappans anpassning till sin 

partners behov 

 

 Pappans stress över att 

hantera vardagslivet 

 

 Pappans anknytningsprocess 

 

 Vårdpersonalen var 

stödjande men skapade 

också en känsla av osäkerhet 
 

  Neonatal hemsjukvård - att 

återgå till vardagen 

 

6 Wraight, C. L., 

McCoy, J., & 

Meadow, W. 

 

2015 

 

USA 

 

Acta Paediatrica 

 

Beyond stress: 

describing the 

experiences of 

families during 

neonatal intensive 

care 

To determine 

whether parents of 

critically ill 

premature infants 

feel that neonatal 

intensive care unit 

(NICU) therapy is 

worthwhile, 
Independent of 

their infants 

outcome 

 Kvalitativ 

forskningsdesign 

 

 Föräldrar till 10 

spädbarn (10 

mammor, 3 pappor) 

 

 Datainsamling med 
semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

 

 Tematisk analys 

 

5 teman: 

 Optimism och hopp 

 

 Rädsla och osäkerhet 

 

 Stress 

 

 Att fatta rätt beslut 
 

 Verkligheten på NIVA 

 

Medel 

7 Ncube, R. K., Curationis To explore and  Kvalitativ 5 teman: Hög 
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Barlow, H., & 

Mayers, P. M. 

 
2016 

 

Botswana 

 

 

A life uncertain - 

My baby´s 
vulnerability: 

Mothers´ lived 

experience of 

connection with 

their preterm 

infants in a 

Botswana 

neonatal intensive 

care unit 

 

describe the lived 

experience of 

mothers with 
regard to the care 

of their preterm 

infant, within a 

hospital NICU 

environment in 

which mothers had 

restricted 

interactions with 

their preterm infant 

forskningsdesign 

 
 8 mammor 

 

 Datainsamling med 

djupa intervjuer 

 

 Fenomenologisk 

analys 

 

 Ett osäkert liv - mitt 

spädbarns sårbarhet 

 

 En okänd och skrämmande 

miljö 

 

 Att interagera med 

vårdpersonalen 

 

 Från rädsla till känslomässig 

anknytning 

 

 Ett stödjande nätverk 

 

8 Logan, R. M., & 
Dormire, S. 

 

2018 

 

USA  

 

 

Advances in 
Neonatal Care 

 

Finding My Way: 

A 

Phenomenology 

Fathering in the 

NICU 

 

To gain an 
understanding of 

the lived 

experience of 

fathering an infant 

born at less than 28 

weeks’ gestation 

admitted to a level 

III NICU. 

 Kvalitativ 
forskningsdesign 

 

 

 7 pappor 

 

 Datainsamling med 

intervjuer 

 

 Systematisk analys 

enligt Gadamerians 

hermeneutiska 
metod 

 

4 teman: 

 En okänd värld 

 

 Att vara stark i situationen 

 

 Pappans anknytning till 

spädbarnet 

 

 Att hitta sin egen väg  

 

Medel 

9 Hagen, I. H., 

Iversen, V. C., & 

Svindseth, M. F. 

 
2016 

BMC Pediatrics 

 
Differences and 

similarities 

between mothers 

To describe how 

mothers and fathers 

perceived giving 

birth to a premature 

infant and coping 

 Kvalitativ 

forskningsdesign 

 

 8 mammor och 8 

pappor 

4 teman: 

 Kaotiska känslor 

 

 Närma sig barnet 

 

Medel 
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Norge 

 

and fathers of 

premature 

children: a 
qualitative study 

of parents’ coping 

experiences in a 

neonatal intensive 

care unit 

 

with parenting their 

newborn in the 

NICU. 

 

 Datainsamling med 

semi-strukturerade 
intervjuer  

 
 Systematisk analys 

 

 Föräldrarollen 

 
 Att vara partner  

 

10 Noergaard, B., 

Ammentorp J., 

Fenger-Gron, J., 

Kofoed, P-E., & 

Johannessen, H. 

 
2017 

 

Danmark 

National 

Association of 

Neonatal Nurses 

 

Fathers´ Needs 

and Masculinity 
Dilemmas in a 

Neonatal 

Intensive Care 

Unit in Denmark 

To describe fathers’ 

need when their 

infants are admitted 

to a neonatal 

intensive care unit 

and to discuss these 
needs within a 

theoretical 

framework of 

masculinity to 

advance 

understanding and 

generate 

meaningful 

knowledge for 

clinical practices  

 

 Kvalitativ 

forskningsdesign 

 

 12 pappor 

 

 Datainsamling med 
semistrukturerade 

intervjuer, 

sekventiella 

intervjuer, 

diskussionsgrupper 

 

 Analys enligt 

grundad teori 

 

2 teman: 

 Pappor som vårdgivare och 

försörjare 

 

 Pappor och känslor 

 

Hög 

11 Gibbs, D. P., 
Boshoff, K., & 

Stanley, M. J. 

 

2016 

 

Storbritannien 

 

Canadian 
Journal of 

Occupational 

Therapy 

 

The acquisition of 

parenting 

occupations in 

To provide insight 
into the use of an 

occupation-focused 

approach in 

understanding 

parental 

experiences in the 

NICU. 

 Kvalitativ 
forskningsdesign 

 

 3 föräldrapar (3 

mammor, 3 pappor) 

 

 Datainsamling med 

6 teman: 

 Förväntningar kontra 

verkligheten 

 

 Behovet av känslomässig 

motståndskraft 

 

Medel 
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neonatal intensive 

care: A 

preliminary 
perspective 

 

djupa, 

semistrukturerade 

intervjuer 
 

 Paradigmatisk 

analys 

 

 Att återta föräldrarollen 

 

 Navigera i vårdmiljön på 
NIVA 

 

 Bygga och upprätthålla 

relationen med 

vårdpersonalen 

 

 Framtiden 
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Bilaga V- Granskningsmall 
 Kvalitativ granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) 

 

Poängsättning 0 1  2  3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (Antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Föräldrar med prematura spädbarn 

som vårdas på en neonatalavdelning 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 
/ Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg  Medel  Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat      

Frågeställningen besvarad Nej  Ja    

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc.) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc.) 

Saknas Mindre bra Bra   

Diskussion      

Problemanknytning Saknas  Otydlig Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

Total poäng (max 48 p) P P P P 

Grad I: 80%    P: 

Grad II: 70%    %: 

Grad III: 60%    Grad: 


