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Abstrakt 
Bakgrund: Föräldrar till prematura barn påbörjar sitt föräldraskap tidigare än vad föräldrar som haft en 
fullgången graviditet gör. Detta innebär att föräldrarnas förhoppningar och tankar om barnet förändras 
och istället läggs fokuset på barnets överlevnad. Tiden är svår för föräldrarna och de utvecklar ofta 
känslor av stress, ängslan och oro samt hjälplöshet. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att få 
prematura barn. Metod: En litteraturstudie baserad på 9 kvalitativa vetenskapliga studier. Resultat: Den 
här litteraturstudiens resultat innehåller 4 stycken huvudteman; “Känslorna relaterat till föräldraskapet”, 
“Kommunikation och information”, “Delaktighet och stöd” och “Miljön på sjukhuset”. 
Konklusion: För att reducera de negativa känslorna föräldrarna upplever relaterat till det prematura 
barnet såsom oro och rädsla är det viktigt att föräldrarna känner sig trygga i sin roll. Det är viktigt att 
föräldrarna upplever att de har möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen genom en öppen dialog 
samt att de får tillräckligt med stöd och information från vårdpersonalen som bör arbeta familjecentrerat. 
Det är även essentiellt att föräldrarna blir involverade i vården av sitt prematura barn för att öka 
föräldrarnas känsla av delaktighet samt stärka föräldrarnas relation till barnet trots den hektiska och 
tekniska miljön på avdelningen.   
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Introduktion 
I Sverige föds omkring 7000 barn för tidigt varje år, innan den 37:e graviditetsveckan 

(Statistiska Centralbyrån, 2016). Föräldrar med ett prematurt barn befinner sig i en sårbar 

situation där förnimmelser av skuldkänslor och misslyckande förekommer för att graviditeten 

inte fullbordats och barnet fötts prematurt samt oro och rädsla inför barnets framtid (Shin & 

White-Traut, 2007). Det prematura barnets kropp är ofta inte fullt utvecklad vid födseln vilket 

leder till långa sjukhusvistelser, ofta på en neonatalavdelning. Inläggningen av det prematura 

barnet till en neonatalavdelning är en traumatisk och oroande händelse för föräldrarna 

(Fenwick & Lupton, 2001). Rädslan över att det prematura barnet kan dö och den främmande 

miljön i neonatalavdelningen som föräldrarna befinner sig i kan upplevas vara skrämmande 

(Fenwick & Lupton, 2001; Lindberg & Öhrling, 2008). Detta resulterar i att föräldrarna ofta 

upplever stress och känslor av ångest (Tandberg, Sandtrø, Vårdal & Rönnestad, 2013).  

Stödet föräldrarna får från vårdpersonalen, speciellt sjuksköterskan, är av stor vikt för hur 

föräldrarna känner sig på avdelningen (Reis, et al., 2010). Det är av stor vikt att föräldrarnas 

upplevelser av att få sitt prematura barn belyses för att omvårdnadspersonalen ska kunna ge 

en bättre vård, då det är de som har ansvar att ge föräldrarna information och undervisning, 

främja anknytning och stärka föräldrarollen, för att föräldrarna även i ett senare skede ska 

kunna uppleva en trygg föräldraroll (Saugstad, 2006).  

 

Bakgrund 
Varje år föds det cirka 15 miljoner prematura barn i världen, ett barn fött innan 37 fullgångna 

graviditetsveckor benämns prematurt och ett barn fött innan vecka 28 benämns extremt 

prematurt (World Health Organization, WHO, 2016). De prematura barnens organ är inte fullt 

utvecklade vid födseln vilket leder till en ökad risk att födas med respiratoriska problem då 

lungorna inte är fullt utvecklade, risk för hjärtfel, risk för neurologiska problem samt andra 

komplikationer (Saugstad, 2006). Desto tidigare det prematura barnet föds desto större är 

riskerna för komplikationer, bestående och livsfarliga skador och i vissa fall även död (World 

Health Organization, WHO, 2016). Det prematura barnet behöver även hjälp med 

omvårdnaden, då barnet har svårt att behålla värmen i kroppen att hålla det prematura barnet 

samt sondmatas barnet. Många prematura barn utvecklar även funktionshinder såsom 

inlärningssvårigheter, syn och hörselproblem under deras utvecklingsperiod i livet (Saugstad, 

2006). 

  



 

 

För tidigt födda barn associeras med långa sjukhusvistelser och psykologiskt påfrestande och 

emotionell stress på föräldrarna (Doyle & Saigal, 2008; Gardner & Siegel, 2002). Föräldrarna 

måste förlita sig helt på sjukvårdspersonalens kompetens och kunskap för att deras barn skall 

kunna få de absolut bästa förutsättningarna för överlevnad då det är föräldrarna som har en 

stor del i alla viktiga beslut som tas för barnets skull (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). 

  

Forskning har visat att föräldrar till barn som föds prematurt är mycket mer stressade jämfört 

med föräldrar vars barn haft en normal förlossning (Heinemann et al., 2013). Detta innebär att 

det krävs mycket mer resurser och tid för att ta hand om föräldrarna med det prematura barnet 

än föräldrarna med barnet som gått igenom en full graviditet, exempelvis mer vårdpersonal 

och medicinsk utrustning (Hagen, Iversen & Svindseth, 2016).  

 

Omvårdnad innefattar inte endast patienten utan även de anhöriga och i ett fall med en för 

tidig födsel är föräldrarna djupt involverade i vården (Lundqvist & Jakobsson, 2003). 

Det är viktigt att föräldrarna känner en delaktighet i våden samt att vårdpersonalen är 

medvetna om föräldrarnas behov och inte ignorerar föräldrarnas behov (Hallström, 2009). 

Även om föräldrarna är en viktig del i vården av det prematura barnet har forskningen inom 

området av föräldrars upplevelser ännu inte forskats i till en stor del utan är rätt så begränsat, 

därför behövs fler studier som forskar i föräldrars upplevelser av att få sitt prematura barn för 

ett ökat fokus inom omvårdnadsvetenskap (Friberg & Öhlen, 2014) 

  

I en artikel av Dahlen-Grangurd, Ludvigsen, Andershed, (2014) upplevde föräldrarna under 

sin vistelse på neonatalavdelningen en mental och fysisk distans till sitt prematura barn. Flera 

föräldrar i studien upplevde känslor av att barnet inte tillhörde dem och behövde hjälp samt 

stöd med att få fysisk kontakt med barnet. Föräldrarna rapporterade även att de inte var 

tillräckligt delaktiga i vården av deras barn, samtliga upplevde brist på information om 

barnets hälsa (ibid.). Saugstad (2006) skriver att föräldrainformation är en viktig del i 

behandlingen. Han skriver att det är barnen tillsammans med föräldrarna som är 

huvudpersonerna på neonatalavdelningen. 

  

För att underlätta föräldrarnas psykiska påfrestningar är det viktigt att vårdpersonal, speciellt 

allmänsjuksköterskan, har kunskapen om vad det är föräldrarna går igenom och hjälper dem 

så gott det går genom exempelvis stödjande samtal och motiverande samtal (Barth et al., 

2006). Det är allmänsjuksköterskan som sköter kontakten med föräldrarna och vården av det 



 

 

prematura barnet samt så är det hen som utvecklar en speciell vårdrelation med föräldrarna. 

För allmänsjuksköterskan är det viktigt att hen har kunskap om föräldrarnas upplevelser och 

förstår vad det är de upplever och därför är det viktigt att undersöka föräldrarnas upplevelser 

av den här tuffa perioden samt att sjuksköterskan visar förståelse, empati för att på så sätt 

kunna hjälpa föräldrarna (Saugstad, 2006). 

 

Familjecentrerad omvårdnad 
Familjecentrerad vård inkluderar anhöriga tillsammans med patienten i omvårdnaden (Friberg 

& Öhlen, 2014). Socialstyrelsen (2016) definierar en anhörig som en familjemedlem eller 

nära släkting. Föräldrar, syskon, vänner och partners är några som vårdpersonal måste 

interagera med. Benzein et al., (2009) skriver att familjecentrerad omvårdnad idag är centralt 

inom neonatalvård och utgår ifrån att involvera föräldrarna i barnets vård för att de ska känna 

sig delaktiga i vården av sitt barn. Den familjecentrerade omvårdnaden är ett systematiskt 

förhållningssätt med vilket menas att händelser hos individer har effekt på familjen som 

helhet. En förändring, exempelvis att föräldrarna får ett prematurt barn har en direkt påverkan 

på resterande familjemedlemmar och även föräldrarna (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av extremt för tidigt födda barn (2014) skrivs 

det att, “Vården bör organiseras så att den är patient- och familjecentrerad, där barnets och 

familjens individuella behov respekteras så långt det är möjligt och där föräldrarna stöds och 

kontinuerligt informeras om barnets tillstånd och prognos”. Även om riktlinjerna är 

specificerade för vård av extremt för tidigt födda barn så är budskapet lika viktigt för barn 

födda efter vecka 28 också. Det är viktigt att arbeta familjecentererat på neonatalavdelningen 

för att involvera föräldrarna i den mån det går i barnets vård. 

 

Familjecentrerad omvårdnad har utvecklats från att föräldrarna förr i tiden hade en passiv roll 

i barnets vård till att föräldrarna numera har en mycket aktiv roll. Denna process har gått 

igenom olika faser, från att göra föräldrarna delaktiga i vården via partnerskap och 

empowerment och slutligen till familjecentrerad vård där vårdpersonalen ger ett 

professionellt, individuellt stöd till hela familjen (Jackson, Wigert 2013). Benzein, Hagberg & 

Saveman (2009) skriver att under större delen av 1900-talet var det mycket fokus på en 

patientcentrerad vård där hen (patienten) var i fokus. De skriver även att i dagens samhälle så 

är det inte längre bara fokus på den sjuke utan nu är hela familjen inblandad. Familjen ska 

behandlas ur ett holistiskt perspektiv (ur en helhet) med målet att kunna tillgodose hela 

familjens behov och inte bara den sjuke patienten. Wigert (2013) skriver att delaktigheten är 



 

 

en central punkt inom familjecentrerad vård då den grundas i att föräldrarna utifrån sina 

förutsättningar, har möjlighet att medverka i omvårdnaden, samt påverka beslut gällande 

barnets hälsa. Om föräldrar upplever delaktighet ger detta en känsla av att vara behövd och 

vara viktig för sitt barn.  

 

Studiens betydelse 
En sammanställning av föräldrars upplevelser av att få prematura barn kan bidra till en ökad 

förståelse för kontakten mellan vårdgivare och föräldrar. På så sätt kan vårdgivare hjälpa 

föräldrarna att känna sig mer delaktiga i vården av sitt barn då föräldrarna är nyckeln till en 

väl fungerande familjecentrerad omvårdnad där god information, undervisning och 

uppmuntran till delaktighet är centrala delar (Blidberg & Hamnström, 2014). Studien kan 

användas inom allmänsjuksköterskans kliniska arbete då en förståelse för hur föräldrarna 

upplever den här perioden kan ge en insikt i hur man ska bemöta och behandla föräldrar inom 

neonatalvården. 

 

Syfte 
Syftet med den här studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att få prematura barn. 

 

Metod  
Föreliggande studie är en litteraturstudie. 

 
Urval  
För att finna relevanta vetenskapliga studier har databaserna Cinahl och PubMed använts. 

Olika sökord har kombinerats i de valda databaserna för att utföra sökningarna. Först lästes 

alla abstract som framgick i sökningarna, sedan gjordes ett urval av studier för vidare 

genomläsning av hela texter. Inklusionskriterierna var att studierna skulle innehålla kvalitativ 

studiedesign för att fånga upp föräldrarnas subjektiva upplevelser av att få prematura barn, 

publicerade inom en tidsperiod på 17 år, samt vara refentgranskade, för att säkerställa att 

studierna har granskats av utomstående inom disciplinen samt för en ökad vetenskaplig 

reliabilitet. Studierna var även tvungna till att handla om föräldrar vars barn har fötts innan 37 

fullgångna graviditetsveckor.  

  



 

 

Studier exkluderades om resultatet endast berörde föräldrarnas upplevelser i tredje person, 

sjuksköterskans upplevelser, anhörigas upplevelser eller om fokus låg på det prematura barnet 

och inte föräldrarna. För att få en rättvis och riktig bild av föräldrarnas upplevelser är det 

viktigt att subjektiva uppfattningar om levda upplevelser fångas upp. En upplevelse är 

någonting subjektivt och upplevs olika av olika individer (Friberg, 2012). Studier 

exkluderades om de berörde tiden innan barnet var fött då författaren till litteraturstudien hade 

fokus på tiden efter födseln. 

 

Datainsamling 
Litteratursökningen har genomförts i Cinahl och PubMed med sökorden “Parents Perception”, 

“Parents Experience”, “Patient Satisfaction”, “Infant, Premature”, “Nurs*”, “Qualitative”, 

“Nurse Perception”, “Neonatal”, “Pre-term Infant”. Totalt gjordes fyra sökningar, två 

sökningar i Cinahl och en sökning i PubMed samt en sökning i PsycInfo. Vissa sökord 

kombinerades med MESH-termer och fritextsökningar. Andra sökningar har gjorts enbart 

med fritext och en sökning har gjorts med fritext och ämnesord. Även booleska operatorer 

såsom AND, OR, och NOT har använts. 

 

En pilotsökning gjordes i valda databaser för att få en uppfattning om att litteraturstudiens 

forskningsområde fanns åtkomlig. Den totala sökningen i alla databaser resulterade i 159 

studier varav 7 var dubbletter, vilket innebär att 149 abstracts lästes igenom. 

 Sökningarna som gjorts redovisas i Tabell 1 (Sökschema Cinahl & PubMed) 

Tabell 1: Sökschema Cinahl & PubMed 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Limits Valda 
studier 

Sökning 1 
Cinahl 

Parents perception AND 
Premature infant AND 
Neonatal NOT Nurse 
perception 

40 Peer- 
reviewed, 
English, 
2000-2017 

4 

Sökning 1 
PubMed 

Parents Perception or 
Parents experience or 
“Patient Satisfaction” 
AND “Infant, Premature” 
AND Nurs* AND 
Qualitative  

42  English, 
2000–2017 

3 



 

 

Sökning 2 
Cinahl 

Preterm AND Perception 
AND Parents 

32 Peer-reviewed, 
2000-2017 
Exclude  
MEDLINE-
records 

3 

Sökning 1 
PsycInfo 

Parents perception AND 
Premature infant AND 
Neonatal NOT Nurse 
perception 

42 Peer-reviewed, 
2000-2017, 
English 

0 

“ “ = MESH-term/CINAHL-heading 
 

Granskningen av de vetenskapliga studierna har skett enligt valt granskningsinstrument för 

kvalitativa studier (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). De studier 

som valdes ut för genomläsning av fulltext har gått igenom granskningsinstrumentet där 

innehållet i rubrikerna som finns med i de vetenskapliga studierna granskas efter exempelvis 

relevans, tydligt kontext samt etiska resonemang. Efter granskningen värderades studiernas 

trovärdighet där nivåerna i granskningsinstrumentet rangordnas efter låg, mellan och hög 

trovärdighet. Studierna som använts i litteraturstudien har ett betyg på minst medel då det 

anses vara tillräckligt trovärdigt enligt författaren. Totalt hittades och granskades 10 

vetenskapliga studier och efter den kritiska granskningen ansågs 9 vetenskapliga studier hålla 

tillräckligt hög vetenskaplig standard för att ingå i den här litteraturstudien.  

 

Analys av data 
De inkluderade studierna har bearbetats med en integrerad analys, vilket sker i tre steg 

(Kristensson, 2014). I det första steget lästes texterna med syftet att skapa sig en djupare 

förståelse och se helheten i texten. I det andra steget lästes studiernas resultat ett flertal gånger 

och meningar som författaren identifierade som kopplat till syftet markerades med 

färgpennor. Sedan identifierades teman samt likheter och skillnader sinsemellan studierna. 

Därefter granskades de markerade meningarna återigen för att minska risken för förlust av 

underliggande innebörd av innehållet. Den integrerade analysen resulterade i fyra stycken 

teman. 

 

Forskningsetiska avvägningar 
Den här studien är en litteraturstudie med vilket innebär att datan som kommer att användas 

redan är befintlig (Friberg, 2012). För att vetenskapliga studier kan kunna inkluderas i den här 

litteraturstudien är det viktigt att studierna ligger på en etisk värdegrund.  



 

 

Henricson (2012) skriver att om en studie ska kallas för etisk så är det essentiellt att studien 

berör väsentliga frågor, att studien har en ordentlig tilltagen vetenskaplig kvalitet och att 

studien genomförts på ett etiskt sätt, information skall ha getts till deltagarna, deltagarna ska 

ha gett sitt samtycke till att vara med i studien samt ska de ha kunnat välja att avsluta sitt 

deltagande när dem vill. Kristensson (2014) skriver att forskningsprojekt ska följa aktuell 

lagstiftning, vara tydligt beskriven och genomgå en formell etikprövning av en oberoende 

kommitté. 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008) är en deklaration som beskriver 

etiska riktlinjer inom humanforskning. Den beskriver, bland annat, att forskaren eller 

forskarna ska ha tillräckligt med kompetens och kunskap inom ämnet som de önskar att 

forska om. Information skall ges till deltagarna av studien, den ska vara lättförståelig och ge 

tillräcklig med direktiv så deltagarna kan ta ett korrekt beslut angående deltagande i studien. 

Deltagarna ska kunna dra sig ur studien när som helst. Författaren till litteraturstudien anser 

att Helsingforsdeklarationen är relevant att ha i åtanke vid litteraturstudien då studien har ett 

hermeneutiskt perspektiv där man vill öka förståelse för människors liv genom skriven text. 

Helsingforsdeklarationen beskriver etiska linjer inom humanforskning och studierna som 

används i den här litteraturstudien befinner sig alla inom ramen humanforskning. I 

kvalitetsgranskningen av artiklarna har autonomiprincipen beaktats för att se till att deltagarna 

gett sitt medgivande frivilligt (Kristensson, 2014). Enbart studier där det är dokumenterat att 

de fått tillstånd från forskningsetiska kommittéer har valts. 

 

Förförståelse 
Kristensson (2014) skriver att en forskares förförståelse och tolkningar är ofrånkomliga och är 

en viktig del i att identifiera i arbetet. Författaren till den här litteraturstudien har en släkting 

vars barn fötts prematurt kan det ha påverkat tolkningen av data men då all data som använts i 

den här studien redan är skriven och studien är en litteraturstudie tros detta ha låg påverkan på 

den här litteraturstudiens resultat. 

 

Resultat 
Utav de nio vetenskapliga studier som inkluderats till litteraturstudiens sammanställda resultat 

kommer tre från Sverige, en från Mexiko, en från England, en från Skottland, en från 

Australien samt två från USA. Studierna är alla inom tidsramen 2000-2017 och alla har 

använt sig av en kvalitativ studiedesign. Dataanalysen genererade 4 stycken teman, 



 

 

“Känslorna relaterat till föräldraskapet”, “Kommunikation och information”, “Delaktighet 

och stöd” och “Miljön på sjukhuset”.  

 

Känslorna relaterat till föräldraskapet 
Föräldrarna beskriver de första veckorna efter barnets födsel som väldigt stressig och de var 

oroliga över och om att förlora barnet (Gallegos-Martinez et al., 2013; Gravem et al., 2009; 

Blomqvist et al., 2012). Papporna kände sig oförberedda på den plötsliga förlossningen och 

mödrarna uttryckte stor rädsla samt ångest över att barnet skulle dö, den här ångesten 

resulterade i sömnproblem och en konstant trötthet. Papporna upplevde även att de befann sig 

på neonatalavdelningen fysiskt men inte emotionellt. Situationen beskrevs som overklig och 

de upplevde att det var svårt att knyta an till sitt prematura barn (Gallegos-Martinez et al., 

2013; Gravem et al., 2009; Blomqvist et al., 2012; Lundqvist et al., 2007; Jackson et al., 

2003). När det prematura barnet föddes beskrev föräldrarna hur deras vanliga liv försvann och 

hur de kände att de levde i ett tillstånd av känslomässigt kaos. De kände sig överväldigade av 

det prematura barnets akuta behov av medicinska behandlingar och hade svårigheter att ta till 

sig vad det var som skedde runt omkring dem. Även om vårdpersonalen informerade 

föräldrarna om barnets tillstånd och behandlingar kände många föräldrar att de inte kunde ta 

in den informationen (Blomqvist et al., 2012; Lundqvist et al., 2007; Watson, 2011). Deras 

situation kändes inte verklig. En fader beskrev det som att vara fast i en bubbla (Lundqvist et 

al., 2007).  

  

I en studie gjord i Sverige (Jackson et al., 2003) där fokus låg på föräldrars upplevelser 

relaterat till det prematura barnet, beskrev en moder samt en far hur de kände sig psykiskt de 

första dagarna efter födseln, modern beskrev att det hade gått upp och ner, hon beskrev att det 

var svårt att inse, det var svårt att se på barnet i början och att hon inte ville tänka på 

framtiden just nu men kanske om en månad då barnets tillstånd blivit mer stabilt, hon 

beskriver känslor av osäkerhet och rädsla. Fadern beskrev att det kändes konstigt att vara 

pappa och att det inte kändes på riktigt än. Fadern beskrev det som att han kände att han 

skulle knyta an till barnet mer första gången han tog ut honom ur inkubatorn och höll honom 

mot sitt bröst, då trodde han att det kanske skulle kännas mer men just nu kände han att han 

inte kunde göra någonting för bebisen, så som han så väldigt mycket har sett fram emot att 

göra (Jackson et al., 2003). 

  



 

 

Föräldrarna till det prematura barnet var medvetna om att barnets hälsotillstånd kunde 

förändras närsomhelst. Föräldrarna gick igenom olika känslomässiga stadier under barnets 

vistelse på sjukhuset, känslor som skuld, mest mödrarna över varför de inte haft en fullgången 

graviditet och en normal förlossning samt varför det här hänt dem ledde till att deras 

självförtroende sjönk samt ledde det till en sorgsenhet bunden till den konstanta rädslan över 

att barnet kunde dö. Ilska uppkom när föräldrarna inte kunde förändra barnets 

sjukdomstillstånd till det bättre, aggressivitet mot sjukvårdspersonalen var även vanligt då 

föräldrarna kände att det var dem (sjukvårdspersonalen) som kontrollerade barnet vilket ledde 

till känslor av utanförskap hos föräldrarna samt känslor av främlingskap från sitt barn 

(Gallegos-Martinez et al., 2013; Jackson et al., 2003; Watson, 2011).  

  

Papporna upplevde ett omedelbart hot relaterat till deras prematura barns chanser om 

överlevnad och levde med en konstant oro. De var även oroliga för sin partner och kände att 

situationen var mer svår för henne. De stöttade hennes övergång till moderskapet och kände 

att de behövde ha en positiv attityd för att stödja henne (Blomqvist et al., 2012; Lundqvist et 

al., 2007). 

  

I flera av studierna upplevde föräldrarna trygghet när det prematura barnets tillstånd var 

stabilt och när det omedelbara hotet mot barnets överlevnad minskade. De kände närhet och 

lycka när de började tänka på framtiden. När de kände att barnets sjukdomsvistelse var nära 

att upphöra och de skulle få komma hem med sitt barn fanns det blandade känslor, både 

känslor av lycka men även känslor av osäkerhet på grund av omvårdnaden av barnet samt att 

det nu var föräldrarna som hade ansvaret över barnet hemma (Blomqvist et al., 2012; 

Lundqvist et al., 2007; Jackson et al., 2003; Watson, 2011). En fader i studien beskrev 

utskrivningen som att fylla huset som stått tomt så länge och grät glädjetårar över 

utskrivningen (Lundqvist et al., 2007). 

 

Kommunikation och information 
De allra mest vanligaste och viktigaste ämnena för föräldrarna var information och 

kommunikation (Gallegos-Martinez et al., 2013; Gravem et al., 2009; Jones et al., 2013, 

Watson, 2011; Russell et al., 2014. Föräldrarna hade frågor som de ville ställa till 

vårdpersonalen och de ville även att vårdpersonalen, speciellt sköterskorna, skulle förse dem 

med information (Jones et al., 2013). Föräldrarna ville veta allt möjligt, allt från det de ansåg 

vara generell information, t.ex. hur medicinsk utrustning fungerade, frågor om barnets 



 

 

sjukdomstillstånd, vad det var för slangar som var kopplade till barnet m.m. I fyra av 

studierna letade föräldrarna efter information som försäkrade dem om att barnets 

sjukdomstillstånd var stabilt, samt att allt skulle bli bra (Gallegos-Martinez et al., 2013; Jones 

et al., 2013, Watson, 2011; Russell et al., 2014). 

  

I två studier pratade föräldrarna om hur viktigt det var för sjuksköterskorna att ge föräldrarna 

information om frågor de kanske inte kunde ställa själva, de ansåg att detta var väldigt viktigt. 

Det svåraste och mest stressfyllda hände när föräldrarna upplevde att sköterskorna “dolde” 

information om det prematura barnets sjukdomstillstånd och när sköterskor upplevde föräldrar 

som “störiga” (Jones et al., 2013; Russell et al., 2014) 

  

Föräldrar uppskattade sköterskor som gjorde det där lilla extra för att lära känna föräldrarna 

och få dem att känna sig glada med tanke på situationen, de som pratade om det som fanns 

utanför neonatalavdelningen. En moder beskrev det som att man inte alltid nödvändigtvis vill 

ställa frågor och få information, ibland ville hon bara prata allmänt vilket hon ansåg vara 

skönt och på sätt och vis en lättnad (Jones et al., 2013). I en studie där författarna undersökt 

föräldrars upplevelser och erfarenheter angående vården av deras prematura barn på 

neonatalavdelningar i England beskrev 19 föräldrar att kommunikationen, både mellan 

vårdpersonalen på neonatalavdelning emellan och mellan föräldrarna var en viktig faktor i hur 

bra eller dålig upplevelsen var på neonatalavdelningen. Om föräldrarna kände att de kunde 

kommunicera med vårdpersonalen, med tanke på den hektiska miljön på neonatalavdelningen 

hjälpte det föräldrarna att känna sig säkra på avdelningen samt ökade deras självförtroende 

(Russell et al., 2014). I en studie med 39 föräldrar (Russell et al., 2014) nämnde en majoritet 

av dem att de uppskattade när vårdpersonalen gav dem information och förklarade tekniska 

detaljer. De flesta föräldrar ville ha frekventa uppdateringar angående deras prematura barns 

hälsa. Sättet som vårdpersonalen förklarade komplicerade, och ibland även stressande, 

medicinska detaljer om vården och barnets tillstånd var viktigt för föräldrarna. För föräldrarna 

var det viktigt att vårdpersonalen förklarade och använde ett språk som gjorde att föräldrarna 

förstod den medicinska terminologin (Gallegos-Martinez et al., 2013; Jones et al., 2013; 

Russell et al., 2014). Föräldrars lärande skedde genom informella och formella aktiviteter där 

sjuksköterskan var den som lärde ut (Stevens et al., 2014). I en studie där författarna skrivit 

om föräldrarnas upplevelse om matning av sina barn så fick föräldrarna verbala instruktioner 

från sköterskorna om hur matningen skulle gå till, de fick se när sköterskorna gjorde det, de 



 

 

fick göra det själva med övervakning av en sköterska, och lärde sig att mata sina prematura 

barn på ett korrekt sätt (Stevens et al., 2014). 

 

I en studie där författarna undersökt mödrars upplevelser av att deras prematura barn får utöva 

speciella träningsövningar i USA beskriver en mamma osäkerheten inför övningarna, hon 

ville att sjukvårdspersonalen visade henne hur man gör då hon inte ville skada sitt barn. Hon 

betonar vikten av att sjuksköterskorna först visade henne hur man gör det, vikten av deras råd. 

Det var det hon ansåg bidrog till hennes lärande (Gravem et al., 2009). 

  

När motstridig information gavs till föräldrarna från vårdpersonalen och det inte fanns några 

tydliga rutiner för vad föräldrarna var tillåtna att göra eller vad som var förväntat av dem 

kände dem det svårt att ha kontroll över situationen och kände sig obekväma (Blomqvist et 

al., 2012; Jackson et al., 2003). Faktorer som föräldrar upplevde var negativa på avdelningen 

var sådana som att de var tvungna att hitta information själva, antingen från broschyrer, 

affischer eller andra föräldrar (Russel et al., 2011), exkluderande beteenden som fick 

föräldrarna att känna sig utanför (Watson, 2011). Kommunikationen sinsemellan 

vårdpersonalen, mellan arbetsskiften, upplevdes som dålig då föräldrarna ibland kände att de 

var tvungna att informera vårdpersonalen om vad som sagts. Detta ledde till en känsla hos 

föräldrarna att vårdpersonalen inte rapporterade sinsemellan varandra vilket ledde till en stor 

osäkerhet (Lundqvist et al., 2007; Blomqvist et al., 2012) 

 

Delaktighet och stöd 
I fem studier beskriv föräldrarna vikten av att få vara delaktiga i vården av sitt barn. Detta 

kunde vara på olika sätt, exempelvis att få vara med i omvårdnaden av sitt barn och utföra 

vissa omvårdnadsåtgärder men även att få ta del i viktiga beslut rörande sitt barn och ha 

öppna dialoger med vårdpersonalen (Russel et al., 2014; Stevens et al., 2014; Watson, 2011; 

Jones et al., 2013; Gallegos-Martinez et al., 2013). 

  

I en amerikansk studie där författarna skrev om föräldrars upplevelser av att lära sig mata sina 

prematura barn, talade tjugotvå föräldrar om hur viktigt det är att de får hjälpa till med att se 

efter sitt egna barn, t.ex. tvättning, matning, byte av blöja samt att röra och hålla sitt barn. 

Föräldrarna uppskattade när vårdpersonalen visade de hur man skulle göra samt att vara där 

när de gjorde det (Russell et al., 2014). I en studie som hade fokus på föräldrarnas upplevelse 

av att mata sina barn pratade alla deltagare om den emotionella betydelsen av detta. 



 

 

Matningen innebar mer än att bara tillföra näring som var nödvändigt för barnets tillväxt utan 

det var en emotionell upplevelse som omfattade matning, att kunna röra och hålla sitt barn, 

kolla på sitt barn och interagera samt knyta an till barnet (Stevens et al., 2014).  

  

I en studie där forskarna ville utforska föräldrars tidiga erfarenheter av att få ett prematurt 

barn i Skottland beskrev föräldrarna vikten av att få spendera mycket tid tillsammans med 

sina prematura barn och få vara med samt ta hand om barnet på neonatalavdelningen i den 

mån det går. Föräldrarna kände att det ökade deras självkänsla då de fick vara med och inte 

bara observera. Det var viktigt för föräldrarna att vara involverade i vården direkt från när 

barnet föds och att vara den typen av person som verkligen försökte att lära känna sitt barn 

ordentligt (Watson, 2011). 

  

Även om sjukvårdspersonalen arbetade professionellt och var duktiga på sitt jobb så var det 

vänligheten och omtänksamheten som vissa i personalen uppvisade som utmärkte sig hos 

föräldrarna, samt att sköterskorna förstärkte föräldrarnas roll som föräldrar och främjade och 

uppmuntrade föräldrarna i att försöka ta hand om sitt barn samt visade hur viktigt det är med 

att föräldrarna fick hjälpa till (Jones et al., 2013; Russell et al., 2014).  

  

I en studie där författarna beskrivit föräldrars och sjuksköterskors upplevelser av att 

kommunicera med varandra på en neonatalavdelning i Australien upplevde mammor och 

pappor att när sköterskorna inte var fullt engagerade i att hjälpa föräldrarna med sin 

föräldraroll blev de missnöjda och upprörda. Att arbeta på ett harmoniskt sätt med 

sköterskorna var svårt för föräldrarna då de upplevde sköterskorna som kontrollerande och 

som alltid sa åt föräldrarna vad de kunde göra eller inte göra (Jones et al., 2013). 

I en studie med sexton föräldrar tyckte de att vänligheten och omtänksamheten som 

vårdpersonalen visade, samt det emotionella stöd de fick var bland det positiva som fanns på 

neonatalavdelningen. Föräldrarna förstod att vårdpersonalen var tvungna att vara realistiska 

om barnets sjukdomstillstånd men de uppskattade när vårdpersonalen försökte någonting 

positivt i situationen och hjälpa föräldrarna emotionellt under stunder där det inte gick så bra 

med barnet. Föräldrarna uppskattade även när vårdpersonalen fick det prematura barnet att 

kännas som en person och inte bara någon i mängden (Russell et al., 2014). 

 



 

 

Miljön på sjukhuset 
Miljön på sjukhuset var en av faktorerna som föräldrarna tog upp som en stor påverkan i deras 

upplevelse av att få sitt prematura barn. Föräldrarna var tvungna att vänja sig vid den konstiga 

miljön, vårdpersonalens terminologi och stöta på problem som de inte riktigt förstod. 

Föräldrarna som befinner sig i den här situationen kan utveckla stressproblematik kopplad till 

den plötsliga förändringen i föräldrarollen som tar bort deras förmåga att hjälpa sitt barn och 

skydda barnet från faror samt vårda barnet (Gallegos-Martinez et al., 2013; Jones et al., 2013; 

Russell et al., 2014; Blomqvist et al., 2012). I en studie där författarna ville identifiera och 

analysera hur viktigt det var för föräldrarna att vara delaktiga i barnets vård på en 

neonatalavdelning i Mexiko kände föräldrarna sig som att de var på fel plats på 

neonatalavdelningen och var inte bekanta med sjukhusets dynamik (Gallegos-Martinez et al., 

2013). Föräldrarnas vånda var kopplat till barnets kliniska tillstånd, behandlingar och 

medicinska apparater för att föräldrarna kopplade dessa till barnets lidande och risk för död 

(Gallegos-Martinez et al., 2013; Blomqvist et al., 2012). I en studie berättar en moder om 

rädslan hon kände i sjukhusmiljön, hon beskriver det som att hon konstant var tvungen att 

hela tiden dubbelkolla allting rörande sitt barn, exempelvis, behandlingar. Ibland kunde det 

stå att barnet skulle ha en röntgen varpå hon frågade sjukvårdspersonalen varför barnet skulle 

ha en röntgen vilket ledde till att hon inte riktigt fick ett svar då de inte kunde ge henne ett 

svar vilket ledde till en ökad osäkerhet hos mamman (Jones et al., 2013). 

  

Neonatalavdelningen beskrevs som en helt annorlunda värld där man var bortkopplad från 

allting och allt fokus låg på det prematura barnet. Den fysiska miljön på neonatalavdelningen 

och de väldigt sjuka barnen som vårdas där påverkade föräldrarna. En moder upplevde det 

som att hon inte kunde klara av miljön på avdelningen vilket minskade hennes möjligheter att 

vara med i vården av sitt barn (Blomqvist et al., 2012; Jackson et al., 2003). 

 

Föräldrarna kände även hotet som komplikationerna kunde medföra, och de bar med sig den 

här känslan en väldigt lång tid. För föräldrarna var det skrämmande att se sitt prematura barn 

inuti inkubatorn, kopplad till och beroende av den medicinska utrustningen (Blomqvist et al., 

Lundqvist et al., 2007). De var väl medvetna om att deras barn behövde den här tekniska 

utrustningen men trots detta upplevde föräldrarna känslor av att de inte kunde skydda sitt barn 

och de kände att de inte uppfyllde sin roll som föräldrar vilket resulterade i rädsla. Så fort 

barnet kunde tas hand om utanför inkubatorn kände föräldrarna sig lite mer lugnare då de 



 

 

kände att det var ett steg närmare för barnet att bli friskt (Blomqvist et al., 2012; Lundqvist et 

al., 2007; Jones et al., 2013).  

 

Diskussion 
Diskussion av vald metod 
Författaren till den här litteraturstudien har valt att endast inkludera studier med kvalitativ 

design för att fånga upp föräldrars upplevelser då upplevelser är subjektiva fenomen och 

upplevs olika beroende på vem individen är som upplever det (Friberg, 2012). På så sätt var 

en kvalitativ studiedesign bättre än exempelvis en kvantitativ studiedesign då det är 

föräldrarnas ord, känslor, etc. som är viktigare än exempelvis kvantitativ data i det här fallet 

(Friberg, 2012). Kristensson (2014) skriver att en litteraturstudie är ett arbete där själva 

arbetet skett i tydliga steg som strävar efter att eftersöka, granska och sammanställa all 

relevant litteratur. Det här systematiska sättet att jobba på höjer kvalitén på studien och ökar 

resultatets tillförlitlighet. Den här studien har strävat efter att sammanställa det resultat som 

var kopplat till litteraturstudiens syfte med intentionen att öka kunskapen om föräldrars 

upplevelser av prematura barn.  

 

Diskussion av datainsamling 

Diverse sökord har kombinerats i databaserna Cinahl och PubMed samt PsycInfo för att hitta 

relevanta vetenskapliga studier som svarade på litteraturstudiens syfte, dock så användes inte 

någon av studierna från PsycInfo då de inte motsvarade föreliggande litteraturstudies 

inklusionskriterier, men sökningen har trots det redovisats i söktabellen. Tidsbegränsningen 

som användes i föreliggande studie användes eftersom författaren ansåg att det var en rimlig 

tidsgräns då föreliggande studies problemområde är ett hett ämne i dagens samhälle. Ett 

flertal vetenskapliga studier framkom flera gånger under de olika sökningarna. Endast studier 

som var tillgängliga för Lunds universitet i fulltext genom Cinahl och PubMed användes i den 

här litteraturstudien samt att de blivit granskade av en etisk kommitté, vilket alla studierna 

har. Detta eftersom det ger en högre trovärdighet av att deltagarna i studierna gett sitt 

medgivande och accepterat att vara med i studierna.. Av artiklarna som var tillgängliga valdes 

endast de som var relevanta och svarade på föreliggande litteraturstudies syfte, samt att de 

svarade mot inklusionskriterierna. Då det endast varit en person som gjort bedömningen av 

vilken data som varit relevant samt gjort kvalitetsgranskningarna kan detta ha lett till att data 



 

 

som kan ha varit relevant inte inkluderats då författaren till föreliggande litteraturstudie inte 

valt att ha med det.  

 

Då ett par studier inte var tillgängliga för studenter vid Lunds Universitet kan det här innebära 

att ett flertal studier som hade kunnat vara relevanta har fallit bort då författaren till den här 

litteraturstudien inte hade tillgång till dem. Det här kan ha påverkat den här studiens resultat 

då vetenskapliga studier som kan ha motsvarat litteraturstudiens syfte inte varit tillgängliga 

vilket kan ha lett till att den här studiens trovärdighet inte är så hög som den hade kunnat vara. 

  

Diskussion av databearbetning  

Alla vetenskapliga studier som använts i den här studien lästes igenom flera gånger. I alla 

studier har författarna använt sig av intervjuer som metod för att få fram sin data. I en av 

studierna har det ingått både föräldrars upplevelser och sjuksköterskors samt tiden innan det 

prematura barnets födsel (Jones et al., 2013). Författaren till litteraturstudien anser inte att det 

här kan ha påverkat resultatet eftersom det framkom tydligt vilket som var föräldrarnas åsikter 

respektive sjuksköterskornas samt att tiden innan det prematura barnets födsel var skriven 

tydligt vilket ledde till att det var enkelt att sålla bort.  

 

Diskussion av framtaget resultat 
Den familjecentrerade omvårdnaden beskrivs som ett systematiskt förhållningssätt med vilket 

menas att händelser som drabbar en individ (det prematura barnet) har en effekt på familjen 

som en helhet. Om föräldrar får ett prematurt barn har detta en direkt påverkan på föräldrarna 

och resterande familjemedlemmar. Det prematura barnet associeras med långa 

sjukhusvistelser vilket leder till psykologiskt påfrestande och emotionell stress på föräldrarna 

(Doyle & Saigal, 2008; Gardner & Siegel, 2002). Den familjecentrerade omvårdnaden 

innefattar inte bara det prematura barnet utan även föräldrarna som är djupt involverade 

(Lundqvist & Jakobsson, 2003). Alla studier som ingått i den här litteraturstudien nämner 

vikten av att föräldrarna är involverade i vården av det prematura barnet, det är otroligt viktigt 

för att stärka familjens relation (Gallegos-Martinez et al., 2013; Jones et al., 2013; Russell et 

al., 2014; Stevens et al., 2014; Gravem et al., 2009; Blomqvist et al., 2012; Lundqvist et al., 

2007; Jackson et al., 2003; Watson, 2011). Vikten av att föräldrarna får vara delaktiga i 

vården av det prematura barnet, att få hjälpa till med exempelvis blöjbyte eller matning i den 

mån det går ökar föräldrarnas självkänsla inför att ta hand om barnet (Schenk & Kelly, 2010) 

Wigert (2013) skriver att delaktigheten är en central punkt inom familjecentrerad vård då 



 

 

föräldrarna har möjlighet att medverka i omvårdnaden av sitt prematura barn och påverka 

beslut rörande deras barns hälsa, vilket stärks av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård 

av extremt för tidigt födda barn (2014) samt Patientsäkerhetslagen (2010:659) som upplyser 

en om att föräldrarna bör stödjas och kontinuerligt informeras om barnets tillstånd och 

prognos för att på så sätt kunna påverka beslut rörande deras barn. Wigert (2013) skriver även 

att om föräldrarna till det prematura barnet upplever den här delaktigheten leder detta till en 

känsla av att vara behövd och vara viktig för sitt barn. 

  

Resultatet visar att i flera av studierna beskriver föräldrarna en känsla av oförbereddhet inför 

födseln av det prematura barnet (Gallegos-Martinez et al., 2013; Gravem et al., 2009; 

Lundqvist et al., 2007; Jackson et al., 2003; Watson, 2011). De beskriver konstanta känslor av 

oro, ängslan samt stress, de lever i ett känslomässigt kaos (Dahlen-Grangurd et al., 2014). 

Mödrarna separeras ofta direkt från sina barn efter födseln då barnen behöver akut vård, 

mödrarna går igenom känslor som skuld, över att deras graviditet inte varit fullgången, över 

att barnet fötts prematurt och tror att det är deras fel (Schenk & Kelly, 2010). Papporna går 

igenom känslor som oro och stress konstant, oro över det prematura barnet samt oro för sin 

partner. Både mamman och pappan känner sig ofta överväldiga av det prematura barnets 

akuta behov av medicinska behandlingar och har svårigheter för att förstå vad det är som 

förstår runt omkring dem (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012).  

  

I en studie gjord i USA där författarna forskat i föräldrar till prematura barns upplevelser av 

stöd så skriver de att också att föräldrarna har upplevt en känsla av oförbereddhet inför 

födseln av deras prematura barn. De skriver även om den konstanta rädslan som föräldrarna 

till det prematura barnet lever med, rädslan av att barnet kanske inte kommer överleva 

(Whittingham et.al., 2014). Saugstad (2006) skriver även han att föräldrar känner en stor 

osäkerhet inför födseln och en rädsla. Gemensamt för alla föräldrar är den viktiga frågan 

huruvida barnet kommer att överleva eller inte samt om hur barnets utveckling kommer att se 

ut, om barnet utvecklar funktionshinder senare i livet eller inte (World Health Organization, 

WHO, 2016). Författaren anser att den här konstanta rädslan för huruvida barnet kommer 

överleva eller inte och oförbereddheten inför det prematura barnet är stora faktorer som 

kommer att påverka föräldrarnas upplevelse av att få sitt prematura barn. 

  

Det är viktigt att föräldrarna får tillräckligt med information under den här tiden för att förstå 

den här perioden i deras liv bättre. Det kan vara väldigt svårt för föräldrarna att förstå och ta 



 

 

in information under den här tiden då det enda föräldrarna egentligen vill är att deras barn ska 

bli friskt. Föräldrar har ofta frågor och vill att vårdpersonalen ska svara på frågorna, de ville 

veta allt möjligt, exempelvis generell information, frågor om hur medicinsk utrustning 

fungerar, frågor om barnets sjukdomstillstånd (Jones et al., 2013; Shin & White-Traut, 2007).   

Föreliggande litteraturstudies resultat visar att majoriteten av föräldrarna ville ha svar på 

frågor som försäkrade föräldrarna om att deras barns sjukdomstillstånd var stabilt. I en 

kanadensisk studie där författarna undersökte om föräldrar var redo eller inte för utskrivning 

av sitt prematura barn så påpekar föräldrarna i studien om vikten av information för att öka 

deras självkänsla (Burnham et. al., 2013). Saugstad (2006) skriver även han att föräldrar som 

får bra information blir mycket lugnare.  

  

Litteraturstudiens resultat visar även att kommunikationen mellan vårdpersonalen och 

föräldrarna var bland det som var positivt på neonatalavdelningen. Om föräldrarna har 

möjlighet att kommunicera med vårdpersonalen med tanke på den hektiska miljön på 

avdelningen så hjälpte det föräldrarna att känna sig säkra på avdelningen samt ökade deras 

självförtroende (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Det var även viktigt för föräldrarna att 

vårdpersonalen använde sig av ett språk som föräldrarna förstod (Saugstad, 2006; Berman & 

Snyder, 2016). Författaren till litteraturstudien anser att det är otroligt viktigt för 

vårdpersonalen att ge föräldrarna information om deras prematura barn på ett sådant språk så 

föräldrarna förstår det. Det är även viktigt att låta föräldrarna känna sig som att de är en del av 

de som tar hand om barnet och inte bara låta dem känna sig som observatörer i vården av 

deras prematura barn (Burnham et al., 2013).  

  

Det var viktigt för föräldrarna att de kände att de fick tillräckligt med stöd under deras 

prematura barns vistelse på neonatalavdelningen. Föräldrarna uppskattade att vårdpersonalen 

visade föräldrarna hur man utför vissa saker såsom blöjbyte, matning och tvättning av det 

prematura barnet för att sedan låta föräldrarna få prova det själv vilket ledde till att fick 

föräldrarna kände sig mer självsäkra i sin roll som föräldrar samt så ökade det deras 

självförtroende (Russel et al., 2014; Stevens et al., 2014; Watson, 2011). Samtal med 

föräldrarna, stöd, att föräldrarna vet att de har någon ifall de behöver samtala med, att 

vårdpersonalen säkerställer att föräldrarna vet att man finns där för dem är enligt många 

studier från resultatet otroligt viktigt för föräldrarna och även i andra studier. I en australiensk 

studie där författarna forskat i att försöka förstå föräldrarnas upplevelse när deras barn föds 

prematurt och vårdas på en neonatalavdelning i syfte att försöka ge föräldrarna bättre stöd, 



 

 

beskriver föräldrarna att det emotionella stödet de fick från vårdpersonalen var en av de 

positiva delarna av sjukhusvistelsen (Whittingham et al., 2014). 

  

Vänligheten och omtänksamheten hos vårdpersonalen värderades högt hos föräldrarna, även 

om vårdpersonalen arbetade professionellt och var duktiga så var det omtänksamheten och 

vänligheten som utmärkte sig hos föräldrarna, speciellt de sköterskorna som tog initiativet till 

samtal med föräldrarna (Jones et al., 2013; Russell et al., 2014). Saugstad (2006) skriver att 

vissa föräldrar är tillbakadragna och inte vill besvära personalen och att det därför är viktigt 

för personalen att de själva tar initiativet och ser till att föräldrarna kommer till tals.  

Enligt författaren till den här litteraturstudien så är det otroligt viktigt att föräldrarna känner 

sig säkra när de befinner sig på neonatalavdelningen då de redan lider otroligt mycket på 

grund av deras barns hälsotillstånd. Detta är någonting som det har visat sig att 

vårdpersonalen kan hjälpa dem med, genom att ge både emotionellt stöd och fysiskt stöd 

(Fellman & Vinetta, 2008).  

  

Miljön på sjukhuset var en av de faktorer som många föräldrar i flera studier tyckte var 

negativt. Föräldrarna var inte vana vid den konstiga miljön, sjukvårdspersonalens konstiga 

språk, barnets kliniska tillstånd, behandlingar och medicinska apparater som pep (Gallegos-

Martinez et al., 2013; Jones et al., 2013; Russell et al., 2014; Blomqvist et al., 2012). Många 

av föräldrarna i de vetenskapliga studierna kopplade sjukhusmiljön till barnets lidande och 

risk för död (Gallegos-Martinez et al., 2013; Blomqvist et al., 2012). Saugstad (2006) skriver 

att för tidigt födda barn utsätts för många störningsmoment och lever i en hektisk miljö där 

den tekniska utrustningen dominerar. Det är bland annat larm som hörs, pip från tekniska 

maskiner vilket leder till oro både hos barnet och föräldrarna. De här faktorerna i miljön som 

bidrar till bland annat oro och rädsla som föräldrarna upplever på neonatalavdelningen, enligt 

författaren till den här litteraturstudien, kan det vara bra att förbereda föräldrarna på vad det är 

som kan komma att hända när de väl kommer till neonatalavdelningen. Genom samtal, 

information och stöd innan förlossningen av det prematura barnet kan föräldrarna kanske 

klara av situationen bättre genom att de är mer förberedda på hur det kan komma att vara på 

avdelningen (Barth et al., 2006). När barnet väl fötts är det svårt att ta in ny information då all 

fokus ligger enbart på barnet och hur barnet mår (Hagen, Iversen & Svindseth, 2016).  

  



 

 

Slutsats och kliniska implikationer 
För att minska de negativa aspekterna av föräldrarnas upplevelse av att få sitt prematura barn 

är det viktigt att föräldrarna känner att de kan kommunicera med vårdpersonalen på ett öppet 

sätt. Det är även viktigt att föräldrarna får tillräckligt med information och stöd av 

vårdpersonalen, i synnerlighet av sjuksköterskorna. Genom att sjuksköterskor på 

neonatalavdelningar jobbar mer familjecentrerat leder detta till en bättre och mer effektiv vård 

för bägge parterna (föräldrar samt barnet). Sjuksköterskor bör sträva efter att involvera 

föräldrarna i vården av deras barn så tidigt som möjligt i den mån det går för att öka 

föräldrarnas känsla av delaktighet och stärka föräldrarnas relation till barnet trots den hektiska 

och tekniska miljön på neonatalavdelningen.  

 

Föreliggande litteraturstudie anser att sjuksköterskor bör inkludera föräldrarna i vården av 

deras prematura barn genom att låta de vara delaktiga inom omvårdnaden av det prematura 

barnet, att låta föräldrarna utföra vissa aktiviteter, exempelvis att byta blöja, ökar föräldrarnas 

självkänsla och stärker föräldrarelationen till barnet. Vårdpersonalen bör även försöka ta 

kontakt med föräldrarna och försöka engagera de i en dialog för att försöka hjälpa föräldrarna 

då många föräldrar inte vet vad de ska fråga vilket vårdpersonalen kan hjälpa dem med. 
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