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Abstrakt 
Föräldrar till ett prematurfött barn kan hamna i ett tillstånd av chock, där förväntningar 
på föräldrarskapet raseras. En bergochdalbana av känslor kan uppstå och föräldrarna 
är ofta i behov av sjuksköterskans stöd för att hantera situationen. Syftet med 
föreliggande litteraturstudie är att beskriva föräldrars upplevelser av vården av deras 
prematura barn. De 12 inkluderade kvalitativa studierna resulterade i 3 teman med 
tillhörande underteman. Det första temat är: blandade känslor att bli förälder till ett 
prematurt barn med underteman; chock och förtvivlan, annorlunda föräldraskap och 
bergochdalbana. Det andra temat är: föräldrars delaktighet i vården med underteman; 
fysisk närhet och delaktighet. Det tredje temat är: sjuksköterskans bemötande med 
underteman; relationen mellan sjuksköterska och förälder, alla gör på sitt sätt, 
kommunikation och sjuksköterskans egenskaper. Resultatet av föreliggande studie 
har påvisat föräldrars känslor i samband med den prematura vården, deras önskan 
om delaktighet samt hur avgörande relationen med sjuksköterskan är.  
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Introduktion 

 

Problemområde 

 

På 1970-talet började neonatalavdelningar inrättas på svenska sjukhus, men fokus var inte 

riktat mot föräldrarna. Föräldrarna fick oftast inte vara delaktiga i vården av barnet, utan 

endast se barnet genom en glasruta. På 1980- till 1990-talet utvecklades neonatalvården till ett 

mer familjecentrerat fokus, där föräldrarna har en självklar närvaro (Jackson & Wigert, 2013).  

 

Många föräldrar är oroliga över hur väl de kan knyta an till sitt barn, framförallt de föräldrar 

vars barn vårdas i kuvös (Wright, McGoy & Meadow, 2015). Föräldrars bindning till barnet 

och barnets anknytning till föräldrarna är en av de viktigaste delarna i att skapa en välmående 

familj. En stor del av sjuksköterskans arbete inom prematurvården innefattar ett nära 

samarbete med föräldrar för att främja utvecklingen av relationen mellan förälder och barn 

(Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist, 2013; Trajkovski, Schmied, Vickers & Jackson, 

2012). 

 

Trots att neonatalvården idag är mer familjecentrerad än tidigare är det fortfarande många 

föräldrar som upplever att de inte får lära känna sitt barn och knyta an till barnet förrän dem 

lämnar neonatalavdelningen. Om föräldrarna inte tillåts vara delaktiga i vården på 

neonatalavdelningen fördröjs känslan av att bli föräldrar och möjligheten till närhet minskar 

(Thernström Blomqvist et al., 2013). 

 

Föreliggande litteraturstudie kommer ur föräldrars perspektiv beskriva deras upplevelse av 

vård av deras prematura barn. Studien kan resultera i ytterligare kunskap, vilket kan vara 

värdefullt för sjuksköterskans arbete.    
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Bakgrund 

 

Prematurvård 

 

Enligt WHO (2015) är det ungefär 15 miljoner barn i världen som föds för tidigt varje år och 

ungefär 1 miljon barn dör varje år på grund av komplikationer vid deras tidiga födsel. En 

fullgången graviditet pågår ungefär 40 veckor och barn födda innan vecka 37 räknas som 

prematura. De barn som föds i vecka 28 till vecka 32 anses vara väldigt prematura och barn 

födda innan vecka 28 anses vara extremt tidigt födda (WHO, 2015). 

 

Ordet neonatal betyder nyfödd och neonatologi står för läran om medicinsk vård av nyfödda. 

Ordet prematur betyder för tidigt fött barn (Svenska akademin, 2011). NIVA är ett svenskt 

begrepp som används i föreliggande studie och står för neonatal intensivvårdsavdelning.  

 

Under år 2014 föddes 115 600 barn i Sverige enligt Statistiska centralbyrån och av dessa var 

4,4 % (n=5086) enkelbörder födda före fullgången tid och 42,5 % (n=49130) flerbörder, det 

vill säga tvillingar, trillingar etc. födda före fullgången tid (Socialstyrelsen, 2015). Under de 

senaste två decennierna har prognosen för de för tidigt födda barnen förbättrats genom 

utvecklad uppföljning under graviditeten, strävan efter att förlossningen skall äga rum på 

bästa möjliga tidpunkt samt mycket noggrant omhändertagande vid och efter födseln (Fellman 

& Norman, 2015).  

 

Enligt Förenta Nationernas (UÅ) barnkonvention som innehåller bestämmelser om ett barns 

mänskliga rättigheter har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Barn har rätt att får den 

sjukvård och hälsovård som de är i behov av, för att säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling. Målet med detta är att minska dagens spädbarnsdöd och barnadödligheten. 

 

Familjecentrerad vård 

 

Omvårdnad i norden av det för tidigt födda barnet fokuserar mycket på familjecentrering, där 

föräldrar och vårdpersonalen ingår ett partnerskap (Kleberg & Aagaard, 2013). 

Familjecentrerad prematurvård kan beskrivas utifrån två komponenter, där det dels handlar 
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om personcentrerad vård med fokus på patienten framför sjukdomen och dels teamsamverkan 

mellan vårdpersonal och föräldrar (Örtenstrand, 2015). 

Ur ett familjecentrerat perspektiv har föräldrarna en självklar roll i barnets vård. Föräldrarna 

uppmanas att vara hos sitt barn dygnet runt samt att delta i vården, vilket kan minska 

föräldrarnas stress och oro över sitt barns fysiska och emotionella hälsa (Wigert, 2013). I 

Sverige stöds föräldrars delaktighet i vården genom den svenska föräldraförsäkringen. I 

föräldraförsäkringen ingår föräldrapenning vilket är ekonomisk ersättning för utebliven 

arbetsinkomst under tiden barnet vårdas på sjukhus (Försäkringskassan, UÅ).  

 

I en kvalitativ studie av Trajkovski, Schmied, Vickers & Jackson (2012) beskrev 

sjuksköterskor många positiva effekter av familjecentrerad vård. Alla familjer har olika 

behov, erfarenheter och kunskap. Vården behöver anpassas efter individerna i en familj, vilket 

kan faciliteras genom att sjuksköterskorna får möjlighet att lära känna föräldrarna. 

Familjecentrerad vård möjliggör delaktighet av föräldrar i den dagliga vården samt främjar 

föräldrarnas anknytning till barnet (Trajkovski et al., 2012). 

 

Kuvösvård och kängurumetoden 

 

För tidigt födda barn kan initialt behöva vårdas i kuvös då barnets hud är omogen och släpper 

igenom vätska och värme, vilket kuvösen kan begränsa. Det finns olika typer av kuvöser och 

för de minsta barnen handlar det oftast om uppvärmd, sluten och dubbelväggig kuvös med 

hög luftfuktighet. Det finns även öppna kuvöser med över- och/eller undervärme som 

fullgångna barn i intensivvård vårdas med (Berg & Wingren, 2015).  

 

Kängurumetoden är en metod som involverar föräldrarna i vården av sitt för tidigt födda barn 

och intermittent känguruvård har använts i Sverige sedan 1980-talet (Hedberg Nyqvist, 2015). 

Kängurumetoden innebär att barnet vårdas hud-mot-hud med sin mamma, pappa eller 

närstående (a.a). Hudkontakten gynnar barnet bland annat genom att det håller barnets 

temperatur på en bra nivå då förälderns hudtemperatur anpassar sig efter barnets. Dock 

används inte metoden initialt på extremt tidigt födda barn eftersom att dessa barn är extra 

känsliga och behöver vårdas i kuvös med hög luftfuktighet. Kängurumetoden är inte bara en 

metod för att hjälpa barnet fysiskt utan även för att stärka de emotionella banden mellan barn 

och förälder (Thernström Blomqvist et al., 2013). 
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Mörelius och Anderson (2015) undersökte i en svensk kvalitativ studie sjuksköterskors åsikter 

om nästan kontinuerlig hudkontakt mellan barn och förälder, vilket innebär närmare 24 

timmar om dygnet. Det framkom att sjuksköterskorna ansåg att barnet och dess föräldrar fick 

en förstärkt närhet och ett starkare förhållande. Sjuksköterskorna ansåg även att det gynnade 

barnet fysiologiskt genom att främja djup sömn, amning och utveckling. Trots medvetenhet 

om fördelarna med hudkontakt närmare 24 timmar om dygnet användes ändå inte metoden i 

full utsträckning, vilket bottnade sig i sjuksköterskornas attityder samt praktiska detaljer som 

inte anpassade sängar och för små rum (Mörelius & Andersson, 2015).  

 

NIDCAP 

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) är ett 

observationsinstrument samt en vårdmodell som används inom prematurvården för att 

observera det för tidigt födda barnet (Kleberg & Aagaard, 2013). Instrumentet underlättar för 

personal, föräldrar och andra som är i kontakt med barnet att observera och tolka barnets 

beteendereaktioner på vård och miljö (a.a). Med NIDCAP lär sig föräldrar och vårdpersonal 

tolka barnets olika signaler och reflektera över dess betydelse, utefter detta kan barnet få en 

individualiserad vård. Syftet med NIDCAP är att skydda det underburna barnets hjärna mot 

stimuli då den är väldigt känslig och inte fullt utvecklad. När barnets nervsystem är i en 

utvecklingsfas är det svårt för barnet att hantera flera intryck samtidigt. Intryck kan inte 

filtreras vilket resulterar i en överreaktion för barnet där oregelbunden andning och apnéer 

kan bli till följd. Målet är att öka barnets välbefinnande och minska stress i samspel med 

föräldrarna (Kleberg, 2013).   

I en svensk kvalitativ studie av Kleberg, Hellström-Westas och Widström, (2007) visade det 

sig att mammor som använt NIDCAP upplevde större närhet till sitt barn i jämförelse med 

mammor vars barn vårdades traditionellt. Mammorna i studien som använt NIDCAP uttryckte 

även att vårdpersonalen stöttade dem som förälder, mer än i kontrollgruppen som inte 

använde sig utav NIDCAP. 
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Bindning/Anknytning 

 

Bindning innebär den emotionella upptagenheten av ett barn som föräldrar upplever när de 

väntar eller just har fått ett barn. Bindningen kan påverkas av många faktorer, bland annat 

upplevelser av graviditeten och förlossningen samt hur de första månaderna efter födseln ser 

ut. Anknytning handlar om de emotionella band som växer fram mellan barnet och dess 

föräldrar (Thernström Blomqvist et al., 2013). I föreliggande studie används bindning och 

anknytning som synonymer.  

 

Wright, McCoy och Meadow (2015) intervjuade föräldrar till kritiskt sjuka prematura barn på 

NIVA. Alla föräldrar uttryckte stor oro över sin roll som föräldrar samt anknytning till barnet. 

Även i en kvalitativ studie av Fegran, Helseth och Fagermoen (2007) utförd i Norge uttryckte 

föräldrar vikten av att knyta an till sitt barn på NIVA. Mammorna i studien uttryckte att de 

ville vara involverade i barnets vård för att knyta an till barnet och bli en värdefull person i 

barnets liv och papporna upplevde delaktigheten i vården som en värdefull coping-strategi. 

 

Krisreaktion 

 

Det är en stor omställning att plötsligt bli förälder tidigare än planerat, den 

omställningsprocess som i normala fall sker från att kvinnan blir gravid till beräknat datum 

för förlossning, avbryts plötsligt. (Kleberg, 2013). Enligt Cullberg (2015) kan det innebära 

stora påfrestningar att bli förälder och flera svåra moment som de flesta inte är beredda på 

innan barnet kommer. Starka krisreaktioner kan uppstå i samband med problem vid graviditet 

eller förlossning. Många ser på kvinnlighet som förmåga att föda ett välskapt barn och när 

något går fel i samband med detta kan det kännas som ett misslyckande för kvinnan, vilket 

kan leda till en krisreaktion.  

Watson (2011) har i en kvalitativ studie utförd i England undersökt föräldrarnas upplevelse av 

en för tidig förlossning och där framkom det att omställningsprocessen innefattar flera 

krissituationer. Det första tecknet på krisreaktion var vid ankomsten till förlossningen, när det 

bedömts att barnet kommer födas tidigare än beräknat och barnets överlevnad inte längre 

kunde garanteras. Föräldrarna uttryckte existentiella känslor samt rädsla, ångest, oro och 

stress. När barnet var fött uppstod också en krisreaktion hos föräldrarna, mycket kopplat till 

barnets fysiologiska status. Föräldrarna var väl medvetna om att barnets tillstånd snabbt 



 

7 

 

kunde förändras vilket ledde till att deras känslor pendlade mellan rädsla, ångest och en stor 

maktlöshet. 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Sjuksköterskans arbete på en neonatalvårdsavdelning kan vara en utmanande roll ur många 

aspekter. Sjuksköterskan ansvarar för den omvårdnaden av barnet samt för att stödja och 

involvera barnets föräldrar. Om föräldrar involveras i vården av sitt barn kan sjuksköterskan 

arbeta som en coach snarare än den som vårdar det för tidigt födda barnet (Thernström 

Blomqvist et al., 2013). 

 

I en kvalitativ studie utförd i Australien av Turner, Chur-Hansen och Winefield (2014) 

beskrev sjuksköterskor alla de delar som ingår i arbetet på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskorna beskrev att det är ett trivsamt och belönande arbete 

men att det även innebär många utmaningar och svårigheter. Sjuksköterskorna vårdar inte 

bara barnet utan berättar även om deras arbete som emotionellt stöd för föräldrarna. Stödet, 

informationen och samtalen med föräldrarna behöver vara individualiserade för att en bra 

relation mellan sjuksköterskorna och föräldrarna ska kunna utvecklas. Sjuksköterskorna i 

studien av Turner et al. (2014) beskriver vidare att de måste uppmuntra föräldrarna att delta i 

barnets vård även om föräldrarna är osäkra, för att främja förhållandet mellan barn och 

förälder.  

 

Katie Erikssons helhetssyn på människan utgör grunden för hennes teori. Människan ses som 

en unik individ och möter hela människan i vårdprocessen där kropp, själ och ande ingår 

oberoende av personens aktuella hälsostatus eller hinder. Helhetssynen innefattar enligt Katie 

Eriksson även livet, det vill säga att personen möts inte bara som en biologisk individ utan 

även dess tankar, känslor, drömmar, tro, hopp, livsvilja etc. Inom prematurvården kan 

helhetssynen tolkas som att fokus inte bara ligger på det för tidigt födda barnet, utan även på 

dess familj och anknytningen dem emellan. Varje människa ska mötas med respekt för att 

kunna bygga en relation, i detta fall mellan det prematura barnet, dess föräldrar samt 

sjuksköterska (Eriksson, 1998). En professionell sjuksköterska utför sitt arbete med 

respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet som viktiga värden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  
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Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av vården av deras prematura barn.  

 

Metod  

 

En litteraturstudie har utförts där 12 vetenskapliga artiklar har granskats. En litteraturstudie 

görs för att skapa en översikt om kunskapsläget inom ett visst område. Det innebär att 

undersöka bland annat vad som tidigare har studerats inom området samt vilka teoretiska 

utgångspunkter som har använts. Målet med studien är få en fördjupning inom det valda 

ämnet. (Friberg, 2012). En litteraturstudie har som mål att sammanställa relevant litteratur och 

utförs i följande steg: först formuleras en tydlig undersökningsfråga eller problem, en tydlig 

redovisning av inklusions- och exklusionskriterer redovisas sedan, strategier för att söka 

litteratur presenteras, en systematisk sökning av relevant litteratur utförs, kvalitetsgranskning 

av relevant litteratur genomförs, redovisning av relevant data presenteras i en matris som 

sedan sammanställs i resultatet och slutligen sker en kvalitetsbedömning av resultatet 

(Kristensson, 2014).   

 

Urval  

 

Litteratursökningen har utförts i databaserna PubMed och CINAHL. De sökord som använts i 

föreliggande studie är premature, parents, neonatal, nurses attitudes, family centered care 

och intensice care units. Sökorden har bedömts relevanta för studien genom läsning av 

relevanta vetenskapliga artiklar där dessa ord var vanligt förekommande. För att utöka 

sökningen har boolesk söklogik använts. Den operatör som har använts är AND. 

Inklusionskriterier är artiklar skriva på engelska samt peer-reviewed-artiklar. Artiklarna ska 

vara skrivna mellan år 2006 och 2016 för att få data som är aktuell och som speglar nuläget. 

Exklusionskriterier är artiklar skrivna ur sjuksköterskans perspektiv då syftet med studien är 

att utgå från föräldrarnas perspektiv. De artiklar som inte har blivit godkända av en oberoende 

etisk kommitté har även att exkluderats.  
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Datainsamling 

 

För att få svar på forskningsfrågan utfördes en systematisk litteratursökning där irrelevanta 

artiklar sorterades bort enligt nedanstående schema (Kristensson, 2014). För att exkludera 

icke-relevant litteratur lästes först artiklarnas titlar. Av de artiklar som valdes utifrån titel 

gjordes ytterligare en gallring genom att läsa abstrakt. Efter läst abstrakt, lästes utvalda 

artiklar i fulltext för slutgiltig gallring (Friberg, 2012).  

 

Databas 

Pubmed 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Granskade Inkluderade 

i resultatet 

# 1 ”Premature” 54479     

# 2 ”Parents” 79630     

# 3 ”Neonatal” 75074     

# 4  ”Nurses 

attitudes” 

15680     

# 5 ”Family 

centered 

care” 

3412     

#6 ”intensive 

care units, 

neonatal” 

6030     

#7  ”nurse” 104740     

 #1 AND #2 1964 32 4 3 3 

 #3 AND #2 3555 20 5 3 3 

 #1 AND #2 

AND #5 

31 31 3 3 2 

 #1 AND #2 

AND #4 

41 41 6 4 1 

 #5 AND #6 

AND #7 

27 27 1 1 1 
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Databas 

CIHNAL 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Granskade Inkluderade 

i resultatet 

# 1 ”Premature” 23124     

# 2 ”Parents” 53679     

# 3 ”Neonatal” 25590     

# 4  ”Nurses 

attitudes” 

23087     

# 5 ”Family 

centered 

care” 

5627     

# 6 ”intensive 

care units, 

neonatal” 

7800     

#7 ”nurse” 184877     

 #1 AND #4 

AND #2 

101 101 3 3 2 

 #5 AND #6 

AND #7 

60 60 4 4 0 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Inkluderade artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

protokoll för kvalitetsbedömning. Litteraturen i föreliggande studie består enbart av kvalitativ 

design, därför har ett protokoll för kvalitativa studier använts. Granskningen har till syfte att 

bedöma studiernas vetenskapliga kvalitet. De granskade artiklarna graderas som antingen 

hög- eller låg kvalitet med hjälp av poängsättning. Vid varje delfråga kan 1 poäng erhållas om 

svaret bedöms positivt, respektive 0 poäng om svaret bedöms negativt. Därefter räknades 

totalsumman ihop, där maxpoängen var 14. Studier med poängsumma över 10 bedömdes som 

bra kvalitet och de studier under 10 bedömdes som låg kvalitet (Willman et al., 2011). 
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Data analys 

 

För att få en väldisponerad bild av insamlad data analyserades den med hjälp av en integrerad 

analys. Det innebär att det i det första steget skedde en genomläsning av insamlade 

vetenskapliga artiklar för att identifiera möjliga likheter och skillnader. Vidare delades 

resultatet från artiklarna in i teman som sammanfattade resultat som är relaterade till varandra. 

Slutligen sammanställdes resultatet i olika teman vilket sedan bygger underrubrikerna i 

resultatredovisningen (Kristensson, 2014).   

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

Artiklar som inkluderats i studien utgår från Helsingforsdeklarationens etiska principer för 

forskning (World Medical Association, 2016). Artiklarna granskades även utifrån de etiska 

riktlinjer som Northern Nurses Federation (2003) har utformat för omvårdnadsforskning i 

Norden. Omvårdnadsforskning vägleds av följande etiska principer: principen om autonomi, 

principen om att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. Principen 

om autonomi utgår från att människan är en självständig individ med rätt till 

självbestämmande. Principen handlar om att skydda människans personlighet och kropp, men 

även att respektera deltagarens värdighet, integritet och sårbarhet. Principen om att göra gott 

innebär att forskningen ska vara till nytta för omvårdnaden vilket innebär att forskningen ska 

bidra med ny kunskap för att främja och återställa hälsa, förbygga sjukdom samt lindra 

lidande. Principen om att inte skada handlar om att forskningen inte ska kunna skada de 

deltagande personerna. Principen om rättvisa innebär att forskaren ska behandla alla lika och 

värna om alla så att ingen blir utnyttjad i forskningen (Northern Nurses Federation, 2003).  

 

Resultat 

 

Analysen av inkluderade vetenskapliga artiklar resulterade i tre teman. Det första temat är: 

blandade känslor att bli förälder till ett prematurt barn med tre underteman; chock och 

förtvivlan, annorlunda föräldraskap och bergochdalbana. Det andra temat är: föräldrars 

delaktighet i vården med två underteman; fysisk närhet och delaktighet. Det tredje temat är: 

sjuksköterskans bemötande med fyra underteman; relationen mellan sjuksköterska och 
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förälder, alla gör på sitt sätt, kommunikation och sjuksköterskans egenskaper. Fyra av de 

inkluderade studierna är utförda i England, två studier från Sverige, två studier från Norge, en 

studie från Iran, en studie från Frankrike, en studie från Australien och en studie från Kanada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandade känslor att bli förälder till prematurt barn 

 

Det har framkommit att föräldrar till prematurt födda barn hamnar i tillstånd av chock, kantat 

av förtvivlan och hjälplöshet (Finlayson, Dixon, Smith, Dykes & Flacking, 2014; Lasiuk, 

Comeua & Newburn-Cook, 2013; Lemmen, Fristedt & Lundqvist, 2013). Föräldraskapet 

upplevdes som annorlunda på grund av den ovanliga och skrämmande miljön på NIVA 

(Fegran & Helseth, 2009; Lasiuk et al., 2013) och föräldrarna gick igenom en bergochdalbana 

av känslor (Arnold et al., 2013). 

  

Chock och förtvivlan 

 

Lasiuk et al., (2013) beskriver i en kvalitativ studie att en graviditet innebär en resa från 

kvinna till moder, man till fader och från par till familj. Graviditeten är en process där de 

blivande föräldrarna förbereder sig fysiskt och psykiskt för sina nya roller och när detta 

avbryts på grund av en prematur födsel lämnar det föräldrarna chockade. Mammor beskrev i 
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individuella intervjuer i en kvalitativ studie av Finlayson et al., (2014) i England, chocken 

över att bli mamma 2-3 månader tidigare än förväntat. Chocken över att få ett prematurt barn 

blandades enlig mammorna med oro över barnets hälsa samt rädsla över att vara mamma i en 

främmande miljö. Även mammor i kvalitativa studier utförda i Sverige och England återgav 

vilken chock och sorg det var att inte kunna genomgå en fullgången graviditet (Arnold et al., 

2013; Lemmen et al., 2013). De beskrev även vilken stor förtvivlan som uppstod om de inte 

kände ett band till sitt barn direkt efter födseln (Lemmen et al., 2013). För pappor handlade 

det initialt om en oro både för sin partner och för sitt nyfödda barn. Efter förlossningen kunde 

papporna bli tvungna att välja mellan att stanna med sin partner eller följa med sitt barn till 

NIVA, vilket var ett mödosamt val att göra (Lasiuk et al., 2013). 

 

Annorlunda föräldraskap 

 

I kvalitativa studier utförda i Kanada och Norge beskrev föräldrar i intervjuer att de inte var 

beredda på att deras barn skulle födas prematurt och deras förväntningar av föräldraskapet 

raserades, vilket gjorde dem rädda och förvirrade. De slängdes in i NIVA-världen med 

känslor av hjälplöshet där de var tvungna att förlita sig på främlingar i vården av deras barn. 

Föräldrar beskrev att vistelsen på NIVA var som att bli introducerade till en värld där deras 

barn var annorlunda, deras föräldraskap var annorlunda och inte minst kontexten där barnet 

vårdas var annorlunda än vad de förväntat sig (Fegran & Helseth, 2009; Lasiuk et al., 2013). I 

en intervjustudie av Arnold et al. (2014) beskrev många föräldrar svårigheter med att fokusera 

på sitt barn när mycket pågick runt omkring och när barnets ansikte var täckt med en mask. 

Det kunde även upplevas skrämmande med alla medicinska anordningar kopplade till barnet 

(Lemmen et al., 2013). Trots förvirring kring den nya situationen kom Lasiuk et al. (2013) 

fram till att föräldrar med tiden blev mer bekväma på NIVA och lärde sig att anpassa sitt 

föräldraskap till den annorlunda och skrämmande miljön.  

 

Bergochdalbana  

 

Föräldrar såg mycket framemot att se sitt barn för första gången men den första stunden med 

barnet inbringade blandade känslor. Föräldrarna beskrev det som en bergochdalbana där 

känslor av glädje och förtvivlan blandades om vart annat (Arnold et al., 2013). Andra återgav 

känslor av skuld och frågade sig själva om de hade kunnat göra något annorlunda för att 
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förhindra den prematura födseln (Arnold et al., 2013; Lasiuk et al., 2013; Lemmen et al., 

2013). Mammor beskrev även en stor stress och otillräcklighet på grund av den prematura 

födseln vilket resulterade i att de inte litade på sin egen kropp, sin kvinnlighet samt deras 

förmåga att vara mamma (Lasiuk et al., 2013).  

 

I en kvalitativ studie i Iran utförd med semistrukturerade intervjuer av Aliabadi et al. (2014) 

beskrev föräldrar att de försökte distrahera sig från jobbiga tankar för att hantera födseln av ett 

prematurt barn. De försökte undvika tankar om döden eller eventuella funktionshinder som 

kunde drabba deras barn. Många föräldrar sökte stöd från människor i sin närhet så som 

tidigare barn, maka/make, vårdpersonal eller andra mammor vars barn vårdades på NIVA. 

Studier visar även att föräldrars känslor samt förmåga att knyta an till sitt barn var väldigt 

beroende på barnets medicinska status (Aliabadi et al., 2014; Guillaume et al., 2013). 

 

Föräldrars delaktighet i vården 

 

I början av det för tidigt födda barnets vård kunde det vara svårt för föräldrar att samarbeta, de 

gav då över ansvaret och beslutstagandet till vårdpersonalen (Finlayson et al., 2014). Fegran, 

Fagermoen och Helseth (2008) beskrev i en kvalitativ studie utförd i Norge att med tiden blev 

föräldrarna mer involverade i vården. De kunde då interagera med sitt barn genom bland 

annat hudkontakt vilket främjade föräldrarnas band till barnet (Arnold et al., 2013; Wigert, 

Dellenmark Blom & Bry 2014).  

 

Fysisk närhet 

 

Interaktion med sitt nyfödda barn är viktigt för att föräldrar ska känna sig som förälder samt 

binda an till barnet. Mammor uppgav i en kvalitativ studie att hudkontakt med sitt barn var en 

viktig faktor för att skapa ett band med barnet. Majoriteten av papporna i studien beskrev 

istället att de föredrog att se och lyssna på sitt barn, istället för fysisk närhet (Guillaume et al., 

2013). Även Wigert et al. (2014) beskrev i en kvalitativ studie med öppna intervjuer hur 

föräldrars band till sitt barn stärks när de blev uppmuntrade av sjuksköterskan att vara 

delaktiga i barnets vård.  
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Fysisk närhet mellan föräldrar och dess barn var en stor del av interaktionen. Föräldrar 

upplevde generellt många positiva känslor samt en minskad stress och oro när de fick röra sitt 

barn för första gången (Aliabadi et al., 2014; Arnold et al., 2013). Trots att föräldrar kan 

känna en stor önskan över att se sitt barn för första gången, kan många bli nervösa när de får 

chansen att röra eller hålla sitt barn. Föräldrar beskrev att de ville hålla sitt barn men att de var 

rädda för att överföra en infektion eller att skada dem vilket gjorde att vissa avstod (Arnold et 

al., 2013; Guillaume et al., 2013).  

 

Hälften av föräldrarna som deltog i studien av Arnold et al. (2013) beskrev ett direkt band till 

barnet vid första kroppskontakten och blev besvikna om de endast fick se barnet utan att hålla 

i det. Föräldrarna kände ett så starkt band när de höll sitt barn att de inte ville lägga tillbaka 

barnet i kuvösen och avbryta känslan av närhet. Papporna beskrev känslan att hålla sitt barn 

som ojämförbart med någonting annat. 

 

Delaktighet 

 

I en kvalitativ studie med öppna intervjuer av Russel et al. (2014) beskrev föräldrar att 

delaktighet i sitt barns vård kunde innebära bland annat att få byta blöja, tvätta barnet men 

även att röra och hålla barnet (Russel et al., 2014). Även att delta i moment som att vända sitt 

barn i sängen eller kuvösen samt att lugna barnet kan vara väldigt tillfredsställande för 

föräldrar (Lemmen et al., 2013). Föräldrar uppgav att om de inte fick vara delaktiga i 

omvårdnaden av sitt barn kändes det som att de gick miste om viktiga delar av föräldrarollen 

(Russel et al., 2014). För pappor i Lemmens et al. (2013) studie stärktes fadersrollen och 

känslan av delaktighet genom användandet av kängurumetoden. När information och 

möjlighet till delaktighet endast riktades till mammorna kände sig papporna åsidosatta. Enligt 

Arnold et al. (2013) kunde pappor uppleva en förvirring angående sin roll i att ta hand om 

både mamma och barn. De kände ofta en önskan om delaktighet men ville inte vara i vägen 

för vårdpersonalen och lämnade därför stundtals över ansvaret. 

 

Föräldrar i Russels et al. (2014) studie uppskattade när personalen först visade hur diverse 

moment med barnet utfördes innan de själva försökte. I en kvalitativ studie med individuella 

semistrukturerade intervjuer av Jones, Taylor, Watson, Fenwick och Dordic (2015) framkom 

det att föräldrar ville ha en försäkran om att de utförde momenten rätt samt uppmuntran, 
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vilket gynnade föräldrarollen. När föräldrar upplevde att sjuksköterskorna inte engagerade sig 

i att hjälpa dem i föräldrarollen blev de missnöjda.  

 

I studien av Fegran et al. (2009) uttryckte föräldrar ett starkt behov av att bli respekterade som 

förälder samt delaktiga i beslut. Delaktigheten kunde dock även vara krävande för föräldrarna, 

en mamma i studien beskrev att hon knappt vågade komma till sjukhuset för då tvingades hon 

konfronteras med verkligheten. Föräldrarna i intervjustudien av Fegran et al. (2008) beskrev 

att när barnets hälsostatus stabiliserades blev de mer delaktiga i vården. Ansvar för barnet 

flyttades då från sjuksköterskan till föräldrarna, vilket var en väldigt krävande period för dem.    

 

Sjuksköterskans bemötande 

 

Föräldrars förmåga att anpassa sig till tillvaron på NIVA är beroende av deras barns hälsa, 

närståendes stöd samt kvaliteten på förhållandet med vårdpersonalen (Lasiuk et al., 2013). 

Förhållandet mellan föräldrar och vårdpersonal präglas av kontinuitet, hur väl 

kommunikationen fungerar dem emellan samt av sjuksköterskans egenskaper (Jones et al., 

2015; Russels et al., 2014; Wigert et al., 2014).  

 

Relationen mellan sjuksköterska och förälder 

 

Föräldrar till ett barn som vårdas på NIVA spenderar mycket tid på avdelningen vilket 

innebär att de tvingas till närhet med sjuksköterskorna, både emotionellt och fysiskt (Fegran 

et al., 2009). Ett nära förhållande med en kontaktsjuksköterska kunde betyda mycket för 

föräldrarna, det gav föräldrarna känslor av kontinuitet vilket var viktigt för dem. Genom att 

lära känna personalen fick föräldrarna förtroende för dem och vågade prata om behov och 

önskningar (Fegran et al., 2008; Wigert et al., 2014).  

 

Föräldrar i Jones et al. (2015) studie uppskattade när sjuksköterskorna ansträngde sig för att 

lära känna dem och deras liv utanför NIVA. Föräldrar i Wigerts et al. (2014) studie ansåg att 

konversationer med personalen som handlade om annat än deras barn gav dem möjligheten att 

tänka på annat och pausa från den jobbiga situationen. Det gav dem känslan att de var mer än 

endast förälder till ett sjukt barn. Även att skratta med personalen hjälpte föräldrarna att 

hantera det jobbiga och glömma verkligheten. 
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I Guillames et al. (2013) studie nämnde vissa föräldrar att det var viktigt att sjuksköterskan 

presenterade sig med sitt förnamn. Föräldrar i Russels et al. (2014) studie förklarade även att 

det var viktigt för dem att personalen mindes deras namn samt saker de hade pratat om 

tidigare. Detta gav känslan av en individualiserad vård.  

 

Alla gör på sitt sätt 

 

När en sjuksköterska som föräldrarna inte hade ett förhållande med sedan tidigare skulle 

vårda barnet blev föräldrarna förvirrade och osäkra (Fegran et al., 2008). I tre kvalitativa 

studier beskrev föräldrar i intervjuer att inkonsekvens bland sjuksköterskor gjorde dem 

väldigt upprörda, förvirrade och frustrerade. Information och råd från sjuksköterskorna kunde 

vara motstridiga, en sjuksköterska kunde råda dig att göra på ett sätt samtidigt som en annan 

kunde kritisera dig för det (Finlayson et al., 2014; Jones et al., 2015; Fegran et al., 2008). 

 

Kommunikation 

 

I Russels et al. (2014) studie beskrev föräldrarna att upplevelsen på NIVA avgjordes mycket 

av kommunikation, både mellan sjuksköterskorna samt mellan föräldrarna och 

sjuksköterskorna. Föräldrar uppskattade när personalen förklarade medicinska termer och den 

givna informationen (Sawyer et al., 2013; Russel et al., 2014). Föräldrar uppskattade även när 

personalen tog sig tid till att ge dem den information de ville ha samt svarade lugnt på deras 

frågor, skriver Wigert et al. (2014) i sin studie.  

 

Kommunikation med vårdpersonal var avgörande för att föräldrarna skulle uppleva ett band 

med sitt barn. Innehållet i informationen spelade stor roll men även förhållandet med 

vårdpersonalen som gav informationen (Guillaume et al., 2013).  

 

Ett stort fokus för föräldrarna låg på att söka efter information som sa att allt var normalt och 

att deras barn skulle bli bra (Jones et al., 2015). Genom att söka information från vårdpersonal 

fick föräldrarna en känsla av kontroll, vilket lugnade dem (Aliabadi et al., 2014). Föräldrarna 

kände sig oroliga om de inte gavs information direkt om barnets vård, ofullständig 

information eller när möte med läkaren blev uppskjutet (Guillaume et al., 2013; Wigert et al., 
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2014). Föräldrar betonar vikten av att delges all information relaterat till deras barn, allt från 

vilken salva som användes för att smörja barnet till barnets tillstånd och utvecklig (Jones et 

al., 2015).  

 

I motsats påverkade bristfällig kommunikation förhållandet samt förtroende för personalen 

negativt (Jones et al., 2015; Russel et al., 2014). I studien av Guillaume et al. (2013) uppgav 

mammor att om de inte fick information om barnets tillstånd efter födseln kände se sig 

isolerade, stressade samt hindrade från att utveckla sin mammaroll. Enligt Wigert et al. (2014) 

kände föräldrar som inte gavs information om barnet och dess vård sig exkluderade som 

förälder.  

 

I två kvalitativa studier utförda i England och Sverige beskrev föräldrar att de kände sig 

övergivna och ensamma när personalen inte gav dem tid till att prata om negativa givna 

besked (Sawyers et al., 2013; Wigert et al., 2014). Sawyer et al. (2013) menar vidare att 

möjlighet till samtal med personalen bidrog till att upplevelsen blev mindre traumatisk.  

 

Sjuksköterskans egenskaper 

 

Föräldrar i studien av Jones et al. (2015) uttryckte vikten av att sjuksköterskorna använde ett 

språk som visade känslighet, vänlighet samt respekt för föräldrarna. Sjuksköterskor som 

lyssnade, var öppna, omtänksamma samt empatiska var egenskaper som värderades högt. I 

Wigerts et al. (2014) studie uppgav föräldrar att de kände sig stöttade när personalen visade 

känslor i samtal. Det kändes då som att de mötte personen bakom professionen. Enligt 

föräldrar i Russels et al. (2014) studie behövde föräldrarna ett känslosamt stöd, uppmuntran 

samt att personalen såg föräldern som en individ. Även små saker som att personalen 

exempelvis gav dem en kopp te var betydelsefullt.  

 

Föräldrar i Sawyers et al. (2013) studie uppgav att de hade positiva erfarenheter av när 

personalen var lugna i krissituationer, det ingav en känsla av självsäkerhet och kontroll. 

Nästan alla föräldrar i studien av Russel et al. (2013) berättade om vikten av en kompetent 

och effektiv personal. Föräldrarna kände då att allt var under kontroll och att deras barn gavs 

bästa möjliga vård. Oavsett hur skicklig personalen var, underströk föräldrarna att en vänlig 

attityd var det mest betydelsefulla. 
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Diskussion 

 

 

Diskussion av vald metod 

 

En litteraturstudie ansågs lämpligt som metodval för att sammanställa de befintliga studier 

som berör ämnet (Friberg, 2012). Genom att sammanställa befintliga studier skapas en 

överblick av kunskapsläget vilket bidrar till ökad kunskap och djupare förståelse för föräldrars 

upplevelser av prematurvården.  

 

För att erhålla ett omfattande resultat vid litteratursökningen användes två databaser, PubMed 

och Cinahl. Den första litteratursökningen gjordes i PubMed eftersom denna databas har ett 

stort utbud av omvårdnadsartiklar. Andra sökningen utfördes i Cinahl och resulterade i stort 

sett samma artiklar som den första sökningen. Endast två nya artiklar påträffades som ansågs 

relevanta för studien. För att avgränsa litteratursökningen i databaserna filtrerades artiklar 

skrivna före år 2006 bort. Avgränsningen gjordes för att vården ständigt utvecklas och önskan 

var att ge en bild av hur vården ser ut idag.  

 

De sökord som användes i litteratursökningen var premature, parents, neonatal, nurses 

attitudes, family centered care, intensice care units. Dessa ord gav enligt författarna till 

föreliggande studie relevant litteratur för studiens syfte. Om inte sökordet parents hade 

använts hade sökning gett övervägande studier utförda ur sjuksköterskan perspektiv, vilket 

inte svarar på föreliggande studies syfte.     

 

Litteraturstudien utfördes ur föräldrars perspektiv då kunskap om deras upplevelser är 

betydelsefulla för sjuksköterskans arbete. Författarna anser att kunskapen kan ge 

sjuksköterskor möjlighet till anpassning och förbättring av vården, vilket kan bidra till en 

mindre traumatisk upplevelse för föräldrarna. Inkluderade studier fokuserar på föräldrars 

upplevelser men två inkluderade studier är utförda endast ur mammornas perspektiv. Trots 

detta inkluderades artiklarna då de ansågs relevanta för att besvara föreliggande studies syfte.  

 

Litteratursökningen resulterade i 12 relevanta artiklar. Ett större antal artiklar var inte möjligt 

att inkludera på grund av studiens omfattning och tidsbegränsning. De 12 inkluderade 
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artiklarna var alla utförda med kvalitativ metod som ansats. Kvantitativa studier valdes inte 

medvetet bort, men då kvalitativa studier eftersöker djupare förståelse av människors 

upplevelser svarar det bättre på föreliggande studies syfte.   

 

Ingen geografisk begränsning fanns för inkluderade studier, vilket resulterade i studier från 

England, Sverige, Norge, Iran, Frankrike, Australien och Kanada. Den stora variationen på 

ursprung ger kunskap om hur prematurvården ser ut i världen och inte bara Sverige. 

 

Tre av författarna till inkluderade artiklar förekommer i både bakgrund och resultat. Två av 

dessa författare förekommer i 3 artiklar och 1 författare förekommer i 2 artiklar. De författare 

som förekommer 3 gånger är Fegran, L. och Helseth, S. Den författare som förekommer 2 

gånger är Fagermoen, M.S. Sex författare förekommer i 2 studier i resultatet: Sawyer, A., 

Rabe, H., Abbott, J., Gyte, G., Duley, L. och Ayers, S. Det kan tolkas som att författarna har 

goda kunskaper inom ämnet då de har utfört flera studier inom samma område. 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

I föreliggande litteraturstudie var syftet att beskriva föräldrars upplevelser av vården av deras 

prematura barn. Resultatet påvisar att föräldrar i stor utsträckning drabbas av en chock när de 

blir föräldrar tidigare än förväntat. I samband med detta uppstår blandade känslor, så som 

glädje över föräldraskapet men även oro, rädsla, förvirring, sorg och hjälplöshet. (Finlayson et 

al., 2014; Lasiuk et al., 2013; Lemmen et al., 2013). Föräldrars känsla av hjälplöshet relaterat 

till en prematur födsel överensstämmer med vad en tidigare studie av Watson et al. (2011) 

påvisat. I det tidiga stadiet av föräldraskapet upplevde föräldrarna en brist på kontroll samt 

osäkerhet vilket lämnade dem hjälplösa (Watson et al., 2011). Författarna till föreliggande 

studie tolkar det som att föräldrars känsla av hjälplöshet är relaterat till att de inte kan påverka 

deras barns hälsostatus. Förevarande problem kan inte sjuksköterskan åtgärda men en hypotes 

grundad på Fegrans et al. (2009) studie är att föräldrarnas känsla av hjälplöshet kan mildras 

om de ges kontroll och möjlighet till delaktighet i beslut gällande barnets vård.  

 

Det kan vara påfrestande att vara förälder på NIVA då det är en annorlunda kontext att 

befinna sig i med sitt nyfödda barn och inte den starten som var önskad att få med sin nya 

familj (Fegran & Helseth, 2009; Lasiuk et al., 2013). Angående föräldrars känslor på NIVA 
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uppstod det många liknande känslor mellan mammor och pappor, men även olikheter 

påvisades i föreliggande studie. Den största skillnaden som anträffades var att mammor 

upplevde en osäkerhet och otillräcklighet angående sin kropp på grund av den prematura 

födseln (Arnold et al., 2013; Lasiuk et al., 2013; Lemmen et al., 2013). Denna upplevelse 

delades givetvis inte av pappor då de inte burit barnet men pappor kände sig däremot 

emellanåt åsidosatta och ambivalenta över om deras övervägande fokus borde riktas till sin 

partner eller sitt barn (Arnold et al., 2013; Lasiuk et al., 2013). Författarna till föreliggande 

studie befarar att en risk föreligger att män blir bemötta på ett visst sätt på grund av 

förutfattade meningar om mäns känslor och att kvinnor blir bemötta på ett annat sätt på grund 

av förutfattade meningar om deras känslor. Sjuksköterskan bör enligt föreliggande studies 

författare inte bemöta föräldrarna olika beroende på kön utan bemötandet bör baseras på 

individen.  

 

För att hantera den stressiga situationen på NIVA sökte föräldrar stöd av människor i sin 

närhet där vårdpersonalen utgjorde en viktig roll (Aliabadi et al., 2014; Guillauma et al., 

2013) vilket bekräftas av sjuksköterskor i studien av Turner et al. (2014). Sjuksköterskorna 

var väl medvetna om sin roll som emotionellt stöd men diskuterade faktorer som hindrade 

dem från att kunna stödja föräldrarna i den utsträckning de hade önskat. Miljön på NIVA 

ansågs vara ett hinder på grund av små utrymmen med mycket utrustning kring barnet (Turner 

et al., 2014). Att de begränsade utrymmena på NIVA är ett hinder stöds vidare av Mörelius et 

al. (2015). Det stora antalet människor i rörelse, både andra familjer samt vårdpersonal ansågs 

begränsa möjlighet för privata samtal mellan sjuksköterskan och föräldrarna (Turner et al., 

2014). Föräldrar på NIVA upplevde att de behövde tid med personalen för att hantera dåliga 

nyheter kring sitt barns tillstånd. Föräldrar beskrev att negativ information stundtals gavs i 

förbifarten (Wigert et al., 2014), en möjlig förklaring till detta kan vara tidsbrist. 

Sjuksköterskor i Turners et al. (2014) studie upplevde att om de hade haft mer tid hade de 

kunnat prata med föräldrarna mer och hjälpa dem hantera deras situation.  

 

Föräldrar uppgav hur betydelsefull relationen med sjuksköterskan var under tiden på NIVA 

(Fegran et al., 2008; Wigert et al., 2014). Det kan förmodas att anledningen till att 

sjuksköterskan är så betydelsefull för föräldrarna är på grund av den sårbara position 

föräldrarna befinner sig i. Författarna till föreliggande studie reflekterar vidare att föräldrarna 

möjligen söker närhet hos den person som de anser ha mest kunskap om deras barns tillstånd. 
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Resultatet som framkommit angående relationen mellan sjuksköterska och förälder styrks av 

en kvalitativ studie utförd i Kanada av Reis, Rempel, Scott, Brady-Fryer och Van Aerde 

(2010). Föräldrar återgav i intervjuer att upplevelsen på NIVA avgjordes mycket av relationen 

med sin kontaktsjuksköterska. Relationen dem emellan stärktes när sjuksköterskan visade 

engagemang, vägledning och närvaro (Reis et al., 2010). Det framkom att föräldrars 

upplevelse på NIVA även påverkades av sjuksköterskans egenskaper och en sjuksköterska 

som visade empati, omtanke och respekt värderades högt av föräldrarna (Jones et al., 2015; 

Sawyer et al., 2013).    

 

Ännu ett viktigt resultat från föreliggande studie var föräldrars önskan om delaktighet i deras 

barns vård. Föräldrar ansåg att en viktig del för att känna sig som förälder samt knyta an till 

sitt barn var interaktion med barnet (Guillaume et al., 2013; Russel et al., 2014). Detta resultat 

styrks av Wrights et al. (2015) studie där föräldrar återgav vilken lycka de kände när de fick 

vara delaktiga i små moment relaterat till barnets vård, så som blöjbyte och 

temperaturmätning. Med detta i åtanke reflekterar författarna till föreliggande studie över att 

föräldrarna troligen har en önskan om att bli en viktig person i barnets liv så tidigt som 

möjligt. Det kan således föreslås att familjecentrerad vård kan användas för att involvera 

föräldrarna. Familjecentreradvård främjar föräldrars delaktighet i vården på NIVA och 

innebär en teamsamverkan mellan vårdpersonal och föräldrar (Örtenstrand, 2015). 

Sjuksköterskor i studien av Trajkovski et al. (2012) upplever flera fördelar med 

familjecentrerad vård och beskriver det som att vården ges till familjen, där barnet och 

föräldrarna ses som en helhet. Enligt Kate Eriksson (1998) innefattar helhetssynen att 

människan ses som en unik individ och hela människan möts i vårdprocessen där kropp, själ 

och ande ingår. Föreliggande studies författare anser att Kate Erikssons människosyn 

överensstämmer med den helhetsprincip som familjecentreradvård vilar på. Fördelar med 

familjecentrerad vård enligt Trajkovski et al. (2012) är att familjen involveras i den dagliga 

vården samt får påverka beslut angående barnet vilket är en önskan som föräldrar i 

föreliggande studies resultat har uttryckt (Guillaume et al., 2013; Russel et al., 2014). Trots en 

önskan om delaktighet från många föräldrar identifierades även i föreliggande studies resultat 

en rädsla för att skada barnet (Arnold et al., 2013; Guillaume et al., 2013). Detta bör 

medvetandegöras för sjuksköterskan så att sjuksköterskan kan möta föräldrarnas oro och 

beskriva fördelarna med delaktigheten.  
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Resultatet pekar på att många föräldrar upplever ett starkt band till sitt barn vid första 

hudkontakten (Arnold et al., 2013). Detta resultat tycks överensstämma med tidigare 

forskning gjord av Mörelius et al. (2015) där sjuksköterskor beskriver att hudkontakt är 

fördelaktigt för relationen mellan förälder och barn. Sjuksköterskor i Mörelius et al. (2015) 

studie menar vidare att användning av kängurumetod med hudkontakt närmare 24 timmar om 

dygnet förstärker en känsla av närhet samt anknytning mellan förälder och barn. I en 

kvalitativ studie av Chia, Gan och Sellick (2006) uttryckte sjuksköterskor en positiv 

inställning till användandet av kängurumetoden och såg positiva effekter för både barn och 

föräldrar. Utifrån dessa resultat anser författarna till föreliggande studie att kängurumetoden 

bör vara en naturlig del av prematurvården, då inga funna studier har bestridit dess fördelar 

för förälder och barn. Däremot upplevde sjuksköterskor i Chias et al. (2006) studie att 

kängurumetoden kunde vara tidskrävande i att förbereda barnet och stötta föräldrarna. I 

studien beskrevs även små rum som en hindrande faktor för brukandet av kängurumetoden. 

Begränsade utrymmen har även nämnts som ett hinder för sjuksköterskor i två tidigare 

kvalitativa studier av Mörelius et al. (2015) och Turner et al. (2014).  

 

Hälften av artiklarna (Aliabadi et al., 2015; Guillaume et al., 2013; Jones et al., 2015; Russel 

et al., 2014; Sawyer et al., 2013; Wigert et al., 2014) i föreliggande studies resultat lyfter fram 

vikten av god kommunikation mellan föräldrar och sjuksköterska. God kommunikation 

skapade ett förtroende för personalen samt gav föräldrarna en känsla av kontroll, medan 

bristfällig kommunikation och utelämnande av information gjorde att föräldrarna kände sig 

exkluderade. I föreliggande studies resultat beskrevs god kommunikation olika av olika 

föräldrar, vilket bekräftas av Turners et al. (2014) studie där sjuksköterskor belyser att 

föräldrar har en mängd olika sätt att kommunicera. Genom att vara uppmärksam på detta kan 

sjuksköterskan anpassa sig och ge individualiserad vård. Återigen anser författarna till 

föreliggande studie att en lämplig utgångspunkt är familjecentrerad vård där vården anpassas 

individuellt till varje familjs behov, önskningar och erfarenheter.  
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Slutsats och kliniska implikationer 

 

Föräldrar upplevde initialt en chock på grund av det förtidiga föräldraskapet. Blandade 

känslor uppstod, så som glädje över deras nyfödda barn men även rädsla och oro över barnets 

hälsa samt förvirring och hjälplöshet över den nya situationen. Generellt sett önskade alla 

föräldrar att vara delaktiga i sitt barns vård. Delaktigheten kunde innebära exempelvis 

blöjbyte, tvättning, men även hudkontakt genom kängurumetoden som visat sig positivt för 

anknytningsprocessen. För att föräldrarna skulle förmå att delta var de i behov av vägledning, 

uppmuntran och stöd från sjuksköterskan. God kommunikation mellan sjuksköterska och 

förälder bidrog till att föräldrarna kände sig inkluderade och i kontroll. För att tillgodose de 

delar som föräldrar ansåg vara betydelsefulla vid prematurvård, kan slutsatsen dras att 

familjecentrerad vård är en bra utgångspunkt. Familjecentrerad vård möjliggör en 

familjeanpassning där hela familjen inkluderas och hänsyn tas till familjens önskningar, 

behov och tidigare erfarenheter. Genom föreliggande studie har föräldrars upplevelse av 

prematurvården aktualiserats vilket kan vägleda vårdpersonal i sin stödjande roll på NIVA.    

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Härmed intygas att arbetsfördelningen samt ansvar har varit jämlik mellan författarna i 

litteraturstudien. Alla moment i processen har utförts gemensamt.   
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Bilaga 1 (Artikelöversikt) 

Författare (land, år) Inklusion- och 

exklusionskriterier 

Urval och 

bortfall 

Design/ 

Metod 

Resultat Kvalitet 

Aliabadi, F., Kamali, M., 

Borimnejad, L., Rassafiani, 

M., Rasti, M., Shafaroodi, N., 

Rafii, F. & Askari 

Kachoosangi, R. 

(Iran, 2014) 

Inklusion: Föräldrar 

som talar persiska och 

har ett prematurt barn 

fött mellan vecka 28-37 

som vårdats på NIVA 

minst 7 dagar. Barnets 

ska inte ha några 

allvarliga sjukdomar. 

Exklusion: Föräldrar 

som inte ville delta i 

alla dela av studien. 

9 föräldrar 

deltog i 

studien. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Vissa föräldrar försökte trösta sig själva genom att inte 

tänka på det som var jobbigt och intala sig att inget var 

fel på deras barn. Att fokusera på annat när jobbiga 

tankar uppstod hjälpte en del. Att ta stöd av andra 

personer hjälpte även föräldrarna, exempelvis 

maka/make eller personalen på NIVA. Glada känslor 

uppstod för föräldrarna när de fick känna och hålla sitt 

barn. Att krama och känna barnets hud samt lukt 

dämpade ångesten och stressen. När föräldrarna fick 

information från personalen kände de att de hade mer 

kontroll över situationen. 

Bra 

Arnold, L., Sawyer, A., 

Rabe, H., Abbott, J., Gyte, 

G., Duley, L. & Ayers, S. 

(England, 2013) 

Inklusion: Föräldrar 

som pratade engelska 

vars barn var fött innan 

vecka 32 mellan 

januari och juni 2011. 

123 

tillfrågades. 

39 valde att 

delta. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Många föräldrar längtade efter att se sitt barn för första 

gången men var rädda för att hålla i det, då de var rädda 

för att skada och överföra infektioner. Blandade känslor 

uppstod när de såg sitt barn för första gången. De första 

stunderna som föräldrarna fick spendera att hålla i 

barnet gav dem väldigt stor glädje och positivitet. 

Vissa kände ett band direkt när de höll sitt barn och 

många ville inte lägga tillbaka barnet i kuvösen.   

Bra 
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Fegran, L., Fagermoen, M.S. 

& Helseth, S. 

(Norge, 2008). 

Inklusion: Föräldrar 

med barn födda innan 

vecka 32 som vårdats 

på samma sjukhus  

under hela vårdtiden. 

Båda föräldrarna vill 

delta. 

6 par 

tillfrågades 

varav 2 par sa 

nej. 4 par 

deltog i 

studien. 

Kvalitativ. 

Observation av 

paren genomfördes 

innan 

semistrukturerade 

retrospektiva 

intervjuer. 

I den akuta fasen kände föräldrarna att de var åskådare 

även om de fick uppmuntran av sjuksköterskorna till 

fysisk kontakt med barnet. I slutskedet kände 

föräldrarna både glädje och fasa över att lämna den 

trygga miljön. 

Bra 

Fegran, L. & Helseth, S 

(Norge, 2009) 

Inklusion: Föräldrar 

med barn födda innan 

vecka 32 som vårdats 

på samma sjukhus 

under hela vårdtiden. 

Båda föräldrarna vill 

delta. 

6 mammor 

och 6 pappor 

deltog i 

studien. Alla 

som uppfyllde 

kriterierna 

tillfrågades 

Kvalitativ. 

Observation av 

paren genomfördes 

innan 

semistrukturerade 

retrospektiva 

intervjuer. 

Föräldrarna upplevde att det var konstigt och 

annorlunda att bli förälder till ett förtidigt fött barn. 

Viktigt känslor för föräldrarna var när sjuksköterskan 

förstod dem, pratade med dem på ett sätt som dem 

kunde förstå samt när de kunde vara sig själva och 

slappna av. Den långa sjukhusvistelsen skapade en nära 

relation till sjuksköterskan. Viktigt för föräldrarna var 

även att bli respekterade och involverade i vården samt 

beslut men samtidigt var detta jobbigt då det tvingade 

dem att konfronteras med verkligheten. 

Bra 

Finlayson, K., Dixon, A., 

Smith, C., Dykes, F. & 

Flacking, R. 

(England, 2014) 

Inklusion: 

Engelsktalande 

mammor över 16 år 

med ett barn som varit 

inneliggande på NICU 

i minst 7 dagar. 

38 tillfrågade. 

28 deltog inte. 

12 deltog. 

Kvalitativ. 

Individuella 

intervjuer. 

Mammorna uppgav att det är en chock att föda tidigare 

än beräknat och svårt att acceptera mammarollen. I 

början gav mammorna allt ansvar och makt till 

personalen på grund av chocken. Mammorna beskrev att 

de övervakade både barnet och sjuksköterskornas arbete 

vilket kunde skilja sig beroende på vilken sjuksköterska 

Bra 
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som arbetade, detta skapade ångest och oro hos 

mammorna. Efter ett tag på NIVA blev mammorna mer 

bekväma och ville ha mer ansvar för sitt barn, men att 

det då var svårt att ta tillbaka makten på grund av att de 

i början överlät det helt till sjuksköterskorna. 

Guillaume S., Michelin N., 

Amrani E., Benier B., 

Durrmeyer D., Lescure S., 

Bony C., Danan C., Baud O., 

Jarreau P-H., Zana-Taieb E. 

& Caeymaex L. 

(Frankrike, 2013) 

Inklusion: Föräldrar 

som pratar franska med 

barn fött före v.32. 

Barnet ska vara 15-30 

dagar under tiden då 

studien genomfördes. 

68 

förfrågades.  

8 deltog inte.  

30 mammor 

och 30 pappor 

deltog. 

Kvalitativ. 

Semistruktuerade 

intervjuer. 

Interaktion med barnet var enligt föräldrarna en stor del 

i att känna sig som förälder. Mammorna uppgav att de 

behövde mer fysisk kontakt med barnet än pappor. 

Papporna ansåg att se och höra barnet räckte för 

anknytning. Kommunikation med sjuksköterskan var 

avgörande för att föräldrarna skulle kunna knyta an till 

barnet. Innehållet och informationen som gavs i 

samtalen hade betydelse. Även viktigt för föräldrarna att 

sjuksköterskorna var snälla, försiktiga och stöttande 

med en bra attityd. 

Bra 

Jones, L., Taylor, T., Watson, 

B., Fenwick, J. & Dordic, T. 

(Australien, 2015) 

Inklusion: Föräldrar 

över 18 år utan 

sjukdom med barn fött 

före vecka 37 vars 

hälsa var stabil när 

studien ägde rum. 

Barnet ska ha varit 

hospitaliserat mer än 

32 föräldrar 

deltog. 

Kvalitativ. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer som 

ljudinspelades. 

Föräldrarna uppgav att de ville ha mycket information, 

gärna så mycket som möjligt för att få besked om allt 

var normalt. Om föräldrarna inte fick tillräckligt med 

information påverkade det förhållandet med 

sjuksköterskan negativt. Inkonsekventa sjuksköterskor 

gällande exempelvis policy och arbetssätt påverkade 

även föräldrarna negativt. Föräldrarna uppskattade om 

sjuksköterskorna var lyhörda, snälla, visade respekt och 

Bra 
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48 timmar på NIVA. var empatiska. De uppskattade även när 

sjuksköterskorna ville lära känna dem, även utanför 

vården. 

Lasiuk, GC., Comeua, T. & 

Newburn-Cook, C. 

(Kanada, 2013). 

Inklusion: Föräldrar 

eller vårdnadshavare 

till barn fött mellan 

januari 2003-febuari 

2009. Ska kunna prata 

och läsa engelska. 

Skriftlig samtyckte från 

deltagande. 

14 föräldrar 

deltog i 

intervjuer eller 

telefonintervju

er. 7 föräldrar 

deltog i en 

fokusgrupp. 

Kvalitativ. 

Intervjuer samt 

fokusgrupp. 

Föräldrarna upplevde känslor som hjälplöshet och chock 

på grund av de tidiga födseln. Relationen till personalen 

påverkade enligt föräldrarna hur väl de antog sin 

föräldraroll. Föräldrarna uppskattade om de fick samma 

personal som de hade en relation med sedan tidigare, 

detta gav en trygghet. 

Bra 

Lemmen, D., Fristedt, P. & 

Lundqvist, A. 

(Sverige, 2013) 

Inklusion: Föräldrar 

vars barn var fött 

mellan vecka 24-35 

och inte hade 

livshotande tillstånd. 

Prata svenska. 

Föräldrar som hade 

upplevt KC mellan 

mars-dec 2009 fick 

delta. 

12 familjer 

deltog där 4 

pappor nekade 

på grund av 

tidsbrist vilket 

resulterade i 

20 deltagare. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Föräldrarna fick information om KC, exempelvis vilka 

fördelar det ger barnet och då kändes det som en 

naturlig metod att använda. Föräldrarna hade negativa 

upplevelser relaterat till KC på grund av 

sjuksköterskornas inkonsekvens. Hur KC användes 

varierade mycket från sjuksköterska till sjuksköterska. 

Bra 

Russell, G., Sawyer, A., 

Rabe, H., Abbott, J., Gyte, 

Inklusion: Föräldrar 

vars barn var fött före 

32 mammor 

och 7 pappor 

Kvalitativ. 

Individuella 

Många av föräldrarna uppgav att det var viktigt för dem 

att få vara delaktiga i vården av barnet, exempelvis att 

Bra 
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G., Duley, L. & Ayers, S. 

(England, 2014) 

vecka 32 som vårdats 

på NIVA. Prata bra 

engelska. Det räckte att 

en av föräldrarna ville 

delta i studien. 

Föräldrar vars barn 

gick bort fick också 

delta. 

deltog. Vilket 

är 26% av de 

som blev 

tillfrågade 

intervjuer med 12 

öppna frågor. 

Intervjuerna pågick 

till datamättnad 

uppstod. 

tvätta barnet, byta blöja samt att bara få röra och hålla 

barnet. Många föräldrar beskrev vikten av att personalen 

var effektiv och kompetent samt kommunicerade bra 

med dem för att stärka förtroendet och relationen. 

Föräldrarna uppgav att de kände en inkonsekvens bland 

personalen, olika personer gav olika råd vilket gjorde 

föräldrarna förvirrade och osäkra på sin roll. Föräldrarna 

uppskattade när personalen tog sig tid till att förklara 

medicinska termer samt gav dem stöd i tuffa perioder. 

Sawyer, A., Rabe, H., 

Abbott, J., Gyte, G., Duley, 

L. & Ayers, S. 

(England, 2013) 

Inklusion: Föräldrar 

med barn fött innan 

vecka 32, förlöst inom 

6 mån från när studien 

ägde rum samt pratade 

engelska.  

Exklusion: kvinnor 

som var för sjuka för 

att delta blev inte 

tillfrågade. 

123 

tillfrågades. 

39 valde att 

delta. 

Kvalitativ. 

Intervjuer med 10 

öppna frågor hölls 

för att rikta in dem 

på ämnet. 

Kommunikation och information var väldigt viktigt för 

föräldrarna, samt att få en förklaring på saker de inte 

förstod. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att 

personalen höll sig lugn i kritiska situationer och 

upplevdes som självsäkra i det dem gjorde, detta gjorde 

även föräldrarna lugnare och mer bekväma. Att känna 

förtroende för personalen var viktigt. Föräldrarna 

beskrev personalen som ett emotionellt stöd med en 

vänlig och varm attityd. 

Bra 

Wigert, H., Dellenmark 

Blom, M. & Bry, K. 

(Sverige, 2014) 

Inklusion: Familjerna 

som vårdats initialt på 

NIVA, utskrivna inom 

12 månader när studien 

18 familjer 

uppfyllde 

kraven. 27 

föräldrar 

Kvalitativ. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

Föräldrarna kände sig stöttade när de fick medlidande 

från personalen samt när personalen visade känslor, det 

fick dem att känna som om de mötte människan bakom 

professionen. Genom kontinuerlig kommunikation 

Bra 
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ägde rum samt pratade 

och förstod svenska. 

deltog. skapades en relation med personalen som gav 

föräldrarna möjligheten att prata om sina känslor. Det 

var även viktigt att personalen förklarade behandlingen 

och bjöd in föräldrarna att delta. Föräldrarna var 

beroende av personalen att få information om sitt barn 

och led väldigt mycket när information uteblev eller när 

samtal med läkaren sköts upp. 
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Bilaga 2 (Granskningsmall) 

 

BILAGA H 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER 

MED KVALITATIV METOD  

Beskrivning av studien, t.ex. metodval  ...............................................................  

Finns det ett tydligt syfte?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Patientkarakteristika    Antal ............................................  

Ålder ............................................  

Man/kvinna ..............................  

Är kontexten presenterad?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Etiskt resonemang?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Urval  

– Relevant?     ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

– Strategiskt?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Metod för  

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

– datainsamling tydligt beskriven?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 – analys tydligt beskriven?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Giltighet 

 – Är resultatet logiskt, begripligt?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

– Råder datamättnad? (om tillämpligt)   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

– Råder analysmättnad?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klart och tydligt?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till  

en teoretisk referensram?     ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Genereras teori?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
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Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 ☐ Hög  ☐ Medel  ☐ Låg 

Kommentar. ........................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

 

Granskare.(sign)  .......................  


