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Sammanfattning 

Bakgrund: Vården av för tidigt födda barn har utvecklats från att vara fokuserad på det 

sjuka barnet och personalen runt det till att vara familjecentrerat. I de flesta 

länder har olika vårdformer införts med fokus på hela familjen och 

personalen har till uppgift att stötta och hjälpa de att delta i vården av sitt 

barn. I hela världen föds det ungefär 15 miljoner för tidigt födda barn dit barn 

födda före vecka 37 räknas.  

Syfte: Att beskriva föräldrarnas upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda barn på 

neonatalen.  

Metod: En litteraturöversikt över nio vetenskapliga studier utförda med kvalitativ 

metod. Studierna valdes ut från databaserna CINAHL Complete och Pubmed. 

Två studier hittades via två andra studiers referenslistor. Studierna lästes, 

sammanfattades och kategoriserades i olika teman och subteman.  

Resultat: Resultatet presenteras i två teman, Att vårda sitt barn med subteman Att vara 

med och få ta hand om sitt barn och Erfarenheter av känguruvård och hud-

mot-hudvård och Olika vårdformers betydelse för föräldrarna. Nästa tema 

var Personalens betydelse med subteman Betydelsen av personalens stöd, 

uppmuntran och kompetens och Svårt med kommunikation och vikten av 

information. Denna litteraturöversikt visade att föräldrarna ville vara med och 

vårda sitt barn. Föräldrarna önskade att personalen stöttade dem att våga ta 

hand om sitt barn och visade och hjälpte dem bli den som tog hand om det 

mesta runt barnet. De önskade att personalen tog med dem i planeringen av 

vården och informerade dem fortlöpande om barnets hälsotillstånd. 

Diskussion: Resultatet visade att föräldrarna ville vårda sitt barn på neonatalen och hur 

viktigt det var att föräldrarna fick hjälp att lära sig vårda barnet. Neonatalen 

var en helt ny ofta skrämmande miljö för föräldrarna och barnet upplevdes 

som liten och känslig och föräldrarna var rädda att skada sitt barn. Resultatet 

visade att föräldrarna hade liknande upplevelser av att vårda sitt barn trots att 

de kom från många olika länder. Resultatet diskuterades utifrån 



 
 

 
 

 

konsensusbegreppet vårdandet med utgångspunkt från Katie Erikssons ansa, 

leka, lära. Ansandet handlar om den dagliga vården av barnet med tvätt, 

blöjbyten och omvårdnad. Lära syftar till att föräldrarna behöver hjälp att lära 

sig ta hand om barnet då det är väldigt litet och känsligt och omvårdnaden är 

uppbyggd på mycket forskning vad som är bäst för det för tidigt födda barnet. 

Leka syftar på att pröva sig fram och öva och hitta nya lösningar. Olika 

vårdformer har införts på många ställen i världen och dessa har som mål att 

hjälpa föräldrarna och personalen att vårda barnet på bästa sätt. I dessa 

studier har de olika vårdformernas betydelse inte undersökts specifikt utan 

bara nämnts övergripande. God kommunikation är viktig för alla föräldrar i 

studierna och när den fungerar så hjälper den föräldrarna att våga vara med 

sitt barn, vårda det och känna sig som barnets förälder.    

Nyckelord: För tidigt fött, föräldrar, upplevelser, vårda, prematur 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Initially the care of the preterm children was focused on the sick child and 

the care-givers. Nowadays, it focuses on the families around the children 

and many different forms of care are introduced in a lot of countries. The 

care-givers task is to help the parents to teach them to take care of their 

preterm child and to support the families. About 15 million children are 

born preterm (before 37 weeks) around the world each year. 

Aim: To describe parents´ experiences in taking care of their preterm child at a 

neonatal ward. 

Method: A literature review of nine scientific studies that where done in qualitative 

design. The studies where found in the databases CINAHL Complete and 

Pubmed. Two of the studies where found from two other studies´ 

references. The studies where red and summarized and divided into themes 

and subthemes.  

Results: The result are presented in two themes, To care for the child with subthemes 

To be with your child and allowed to take care of it and Experiences of 

kangaroo-care and skin to-skincare and Different forms of care. And the 

second theme was The importance of the care-givers with subthemes The 

significance of the caregivers support and encouragement and Difficulties 

with communication and the value of information and competence. This 

literature review showed that the parents wanted to take care of their 

preterm child. The parents wished to get support so that they dared to take 

care of the child. They wanted the care-givers to plan the day with them so 

they could be part of the care for their child. They also wanted to get 

information about the child’s health condition. 

Discussions: The result showed that the parents wanted to take care of their child at the 

neonatal ward and it was important that they were teached how to do it. The 

neonatal ward is a completely new world for the parents and they were 



 
 

 
 

 

afraid of hurting the child because it was so small and vulnerable. The result 

showed that parents all around the world had similar experiences regarding 

taking care of their preterm child.  The result was discussed using Katie 

Erikssons´ nursing theory of caring with the concepts trim, play and learn. 

To trim means the daily care of the child. They care for another human 

being, to wash it, change diapers and to care for it. To learn means that the 

parents´ need help to learn to take care about the small vulnerable child. To 

play means that the parents try to find new solutions and practice by trial 

and error. Different forms of care are introduced in many countries in the 

world and their aim are to help parents and caregivers provide the best care 

for the premature children. These different forms of care are not studied 

specifically in this study. Good communication and information are very 

important for the parents. When it works it helps the parents to dare to be 

with their child and care for it and let them feel like they are the child’s 

parent. 

Keywords: Premature, preterm, care for, parents, experiences 
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1 Inledning 

I mitt arbete på neonatalavdelning möter jag många föräldrar i kris. Deras barn läggs in på 

denna avdelning på grund av att barnet är för tidigt fött eller sjukt. De för tidigt födda barnen 

har fötts ibland så tidigt som graviditetsvecka 22, och föräldrarna är ofta helt oförberedda på 

hur de ska bete sig och vad de kan och vågar göra för sitt barn. För föräldrarna öppnar sig ofta 

en helt ny värld med många nya svåra ord och uttryck, mycket teknisk apparatur och mitt i 

detta deras lilla för tidigt födda barn. Min upplevelse är att föräldrarna behöver mycket hjälp 

och stöd för att våga närma sig och ta till sig sitt barn. Jag har tidigare tagit del av forskning 

som tar upp mammans roll och upplevelser av att föda ett barn för tidigt och ha det på 

neonatalavdelning, men då vården i Sverige och flertalet andra länder nuförtiden är inriktad 

på hela familjen runt barnet ville jag belysa området från båda föräldrarnas synpunkt. Jag ville 

ta reda på båda föräldrarnas upplevelser av tiden på neonatalavdelning och hur de upplevde 

det att vårda och ta hand om sitt lilla barn så att vi som arbetar där kan stötta dem att orka 

med tiden på neonatalavdelning och att de kan knyta an till barnet. 

2 Bakgrund 

2.1 Att föda ett barn för tidigt 

På 60-talet började sjukhusen i Sverige att inrätta kvinnoklinikerna för att öka överlevnaden 

hos mammor och barn vid förlossningen (Jackson & Wigert, 2013). Tidigare föddes 

merparten av barnen hemma. På kvinnoklinikerna fanns särskilda barnsalar dit de för tidigt 

födda barnen fördes. Om barnen var i behov av akutsjukvård överfördes de till barnsjukhus. 

Särskilda neonatalavdelningar öppnades på 1970-talet. Föräldrarna fick ofta inte vara med sitt 

barn utan fick se det genom en glasruta. Under 1980-90 talet ändrades vården till att bli mer 

familjecentrerad. Föräldrarna skulle få ta aktiv del av barnets omvårdnad. 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2014) föddes det i världen ungefär 15 miljoner 

för tidigt födda, prematura barn och dit räknade de barn födda före vecka 37. WHO definierar 

prematura efter vilken vecka de är födda. Extremprematura barn är födda före vecka 28, 

mycket prematura barn är födda före vecka 32 och moderat till sent prematura barn är födda 

efter vecka 32 innan vecka 37. Av barn som föds för tidigt i Sverige är det ca fem procent av 

barnen som är enkelbörd och 42 procent som är flerbörd, tvilling, trilling etc. (Socialstyrelsen, 

2013). Att bära flera barn utgör en stor riskfaktor för att föda för tidigt.  
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Ett barn som föds för tidigt lämnar livmoderns skyddande miljö och måste sedan klara av 

miljön utanför med hjälp av teknisk apparatur och medicin (Kleberg & Westrup, 2008). 

Barnets utsätts för mycket stimuli såsom vissa smärtsamma procedurer och stimuli från 

miljön t.ex. ljus, ljud. Externa stimuli medför att mycket energi går åt bara att svara på den. 

För tidigt födda barn ger svagare signaler och är mindre svarsbenägen och sover mer vilket 

kan leda till försvårad anknytning. 

Utifrån FN:s barnkonvention har det skapats en nordisk standard som tar upp att ett barn på 

sjukhus har rätt att ha föräldrar eller annan närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen 

(Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård, NOBAB, 2004).  På en 

neonatalavdelning i en vårdsituation är personal, föräldrar och barn ömsesidigt beroende av 

varandra men beroendet är inte jämlikt (Jackson, 2005).  

Vid forskning om för tidigt födda barn har kunskapsläget om vad som är utvecklande och 

hjälper dem att överleva ökats, och det finns numera olika vårdformer som ska göra så att 

föräldrarna kommer närmare sitt barn och blir dess naturliga vårdgivare. 

2.2 Vårdformer inom neonatalvården 

Vårdformer som introducerats inom neonatalvården är Newborn Individualized Development 

Care and Assessment, (NIDCAP), familjecentrerad vård, känguruvård respektive hud-mot-

hudvård. Dessa vårdformer och liknande har introducerats eller håller på att implementeras på 

neonatalavdelningar världen över. 

2.2.1 Familjen i centrum 

Från att ha fokuserat på barnets sjukdom fokuseras det på familjen som helhet och vård-

personalen har till uppgift att stödja familjen och hjälpa dem att delta i barnets vård på ett 

tryggt sätt (Jacksson & Wigert, 2013). Föräldrarna stärks i sin föräldraroll genom att vård-

personalen samarbetar med dem. Familjecentrerad vård introducerades i mitten av 1990-talet 

men fick sin genomslagskraft på 2000-talet. Grunderna i familjecentrerad vård är att 

avdelningen är öppen för föräldrarna hela dygnet, föräldrarna ska få stöd och involveras i 

barnets vård, NIDCAP är introducerad och används och avdelningen ska arbeta med amnings- 

och känguruvård. Kleberg och Westrup (2008) skriver att familjecentrerad vård enligt 

NIDCAP blivit mer uppmärksammat i Europa vid utveckling av vården av för tidigt födda 

barn. På barnkliniker i västvärlden är det ofta standard att föräldrarna får bo med sitt sjuka 

barn men så är inte alltid fallet på alla neonatalavdelningar. NIDCAP som tidigare nämnts står 

för Newborn Individualized Development Care and Assessment, utvecklades av en 
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utvecklingspsykolog som hette Heidelise Als vid Harvard Medical School (Kleberg & 

Aagard, 2013). Den består av ett observationsinstrument med tillhörande vårdprogram. Den 

hjälper de som vårdar och möter barnet att tolka och observera det förtidigt födda barnet och 

dess beteendereaktioner på vård och miljö. Det centrala i NIDCAP är att skydda barnets 

hjärna under ett mycket känsligt utvecklingsskede eftersom det prematura barnet reagerar på 

stimuli med fördröjd effekt måste man veta om detta för att förstå vissa reaktioner som 

kommer efter att vårdhandlingen är utförd. Det viktiga att tänka på är hur barnet påverkas av 

ljud, ljus, stress, smärta, lukt och smak. Vidare så stödjer NIDCAP barnets förmåga att klara 

av miljön och vården och barnets ses som aktiv och delaktig i sin utveckling. Familjen runt 

barnet ses som de viktigaste personerna och de ges stöd så de tidigt kan lära sig att tyda sitt 

barns signaler och ta del i omsorgen. 

Kleberg och Westrup (2008) redovisade i fyra studier genomförda i Europa där de kom 

fram till att när NIDCAP införts så förbättrades barnets situation, föräldrarna fick lättare att ta 

hand om barnet och deras närvaro på avdelningen underlättades. Även personalen i studierna 

var positiva till införandet då de ansåg att deras förmåga att utföra sitt arbete förbättrats och 

även ökad arbetstillfredsställelse. Andra effekter av införandet av NIDCAP var att vårdtiden i 

respirator förkortades, tiden barnet behövde extra syrgas minskades och de löpte lägre risk för 

kronisk lungsjukdom. 

2.2.2 Känguruvård och hud-mot-hudvård en viss skillnad 

Känguruvård, hud-mot-hudvård och hudnära vård är samma vårdform där det nyfödda barnet 

placeras utan kläder innanför kläderna på sin förälder (Anderzén Carlsson & Eriksson, 2013). 

Hud-mot-hudvård startades på sjuttiotalet i Colombia av två läkare. På sjukhuset hade de 

mycket överbeläggningar och de prematura barnen fick dela kuvös vilket ledde till smitt-

spridning och hög dödlighet och att föräldrarna övergav sitt för tidigt födda barn. Efter 

införandet av kängurumetod så ökade överlevnaden kraftigt. Känguruposition är där barnet 

placeras med huvudet högre än kroppen, hud mot hud med förälder mellan brösten. Med 

fördel kan en sjal eller tubtopp placeras runt barn och förälder. För att det ska fungera väl 

måste föräldrarna ur ett familjecentrerat perspektiv involveras i planeringen och bemötandet 

denna första tid är viktigt för det kan påverka relationen med barnet för lång tid. 

Hud-mot-hud vård har visat på positiva effekter för barnet. Hedberg Nyqvist (2008) tog 

upp att barnet snabbare kunde anpassa sig till livet utanför mamman, att barnet höll 

temperaturen bättre och att den psykomotoriska utvecklingen var bättre vid känguruvård. 

Fördelar för föräldrarna var att känguru-vården underlättade bindningen till barnet, 
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föräldrarna fick mer positiva känslor och blev mer lyhört inför sitt barn. Även 

mjölkproduktionen förbättrades med högre amningsfrekvens och mindre depression. Head 

(2014) har gjort en litteraturöversikt för att jämföra den neurologiska utvecklingen hos barn 

som vårdats hud-mot-hud jämfört med de som inte gjort detta. Head kom fram till att 

hjärtfrekvensen steg mindre hos barn hud-mot-hud vid hälstick, barnens sovcykler förlängdes 

och barnen fick mildare stressreaktioner. Vid magnetkamera-undersökning av barn som 

vårdats hud-mot-hud såg de att synapserna i hjärnan blev effektivare och motoriska banorna 

förbättrades gällande amningsfunktion.  

Under hud-mot-hudvården finns risk att barnet kyls ner och förlorar fukt genom huden, 

men i en studie av för tidigt födda barn födda mellan graviditetsvecka 22-26 visade det sig att 

barnets temperatur kunde hållas stabil och att förlust av fukt ökade men inte påverkade barnet 

om hud-mot-hudvården pågick några timmar per dag (Karlsson, Heinemann, Sjörs, Hedberg 

Nykvist & Ågren, 2012).  

2.3 Sjuksköterskors perspektiv - nutid 

I en studie på neonatalavdelning i Finland där föräldrarna blivit mer involverade i vården 

genom familjecentrerad vård kände sig sjuksköterskorna osäkra eller förvirrade på grund av 

att deras arbetsroll förändrades (Axelin, Ahlqvist-Björkroth, Kauppila, Boukydis & Lehtonen, 

2014). På avdelningen infördes ett träningsprogram med familjecentrerad vård under en 

treårsperiod och sjuksköterskorna såg efter det att vården ändrats från professionellcentrerad 

vård till familjecentrerad vård. Personalens attityd hade förändrats och de såg fördelar för 

både personal och familjer. Dock kunde sjuksköterskans osäkerhet kring sin nya 

professionella roll gentemot föräldrarna i sällsynta fall leda till att familjens önskemål inte 

alltid prioriterades.  

 Kymne (2014) har undersökt norska sjuksköterskornas attityder gällande känguruvård. 

Sjuksköterskorna var ambivalenta till känguruvården då barnens tillstånd ibland var instabilt 

och de såg en risk med känguruvården. Riktlinjerna förespråkade att föräldrarna skulle 

känguruvårda sitt barn så mycket som möjligt men sjuksköterskorna tolkade detta på olika 

sätt. Om något akut hände med barnet kunde sjuksköterskan uppleva det krävande att t.ex. 

återuppliva barnet i förälderns famn. Sjuksköterskorna upplevde dock att forskningen 

uttryckte positiva fördelar med känguruvård för föräldrar och barn.  

I Sverige är det inget krav att sjuksköterskor som arbetar på neonatalavdelning ska vara 

specialistutbildade trots den avancerade vården som bedrivs. Svensk sjuksköterskeförening 

(u.å. b) skriver att en intensivvårdssjuksköterska ska vara specialist i omvårdnad och en säker 
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och kunskapsbaserad vård bygger på att sjuksköterskor är utbildade på en avancerad nivå med 

yrkesexamen och generell examen i omvårdnad. 

Statistik från Huddinge sjukhus visar att 40 % av sjuksköterskorna är specialistutbildade 

inom intensivvård, barnsjukvård eller barnmorska (Jane Stegring, Vårdförbundet, 

mailkontakt). 

2.4 Föräldrarnas första möte med neonatalavdelningen 

När ett barn föds för tidigt är detta ofta chockerande för föräldrarna (Pepper, Rempel, Austin, 

Ceci, Hendson, 2012). När de kom för att se sitt prematura barn på neonatalavdelning var de 

helt oförberedda och överväldigade av stället. Barnets för tidiga födelse kanske var helt 

oväntad och neonatalavdelningen var en helt ny, okänd och skrämmande miljö för 

föräldrarna, en miljö de ofta inte ens visste fanns. Watson (2010) tog upp att föräldrarna 

upplevde många kriser under tiden på neonatalavdelningen. Varje kris ledde till ångest, rädsla 

och existentiella frågeställningar. Föräldrarna blev osäkra då de inte kunde påverka eller 

kontrollera situationen.  

Föräldrar i en dansk studie uttryckte det som att neonatalavdelningen var en främmande 

värld där de ville vara nära barnet och de försökte förstå vad som hände (Hall, 2005). 

Föräldrarna befann sig i chock och de var rädda oroliga, olyckliga och led av situationen.  

Första tiden på neonatalavdelningen var mycket påfrestande, mammorna kände 

utanförskap och att de lånade barnet från personalen (Jackson, 2005). Papporna hade mycket 

lättare att lämna över vården till personalen och litade på deras kompetens. Papporna kände 

extra ansvar för barnet pga. dess skörhet och litenhet.  

3 Problemformulering 

Föräldrar till för tidigt födda barn är ofta helt oförberedda på barnets födelse. Detta gör det 

svårare för dem att knyta an till barnet och känna sig som barnets förälder. Flera olika 

vårdformer har utvecklats och införts och de syftar till att göra vården så optimal som möjligt 

för det för tidigt födda barnet. Föräldrarna ska ses som den primära vårdgivaren. Å ena sidan 

finns den nya kunskapen om hur familjen ska stödjas och ta hand om sitt barn. Men å andra 

sidan behövs mer kunskap om hur föräldrarna själva upplever det att vara den ansvariga för 

omvårdnaden och ta stort ansvar för sitt för tidigt födda ibland mycket sjuka barn. För att som 

sjuksköterska kunna stödja föräldrarna behöver deras upplevelser uppmärksammas.  

Författaren till denna litteraturstudie ville belysa denna nya situation ur ett föräldraperspektiv. 
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4 Syfte/Frågeställningar 

Att beskriva föräldrars upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda barn på neonatalavdelning. 

5 Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie används konsensusbegreppet vårdandet (caring) som beskrivs av Eriksson 

(1995). Vårdandet består av att ansa, leka och lära. Det yrkesmässiga vårdandet har utvecklats 

ur det naturliga vårdandet. Eriksson (2014) tar upp att vårdandet alltid har funnits och att dess 

ursprung kommer från relationen moder avkomma. Vårdandet är något mänskligt och 

uttrycker en kärlekshandling. Kärleken i vårdandet förmedlas genom närhet, ömhet och 

ansning, där ansningen innebär att sörja för en annans välbefinnande till alla delar, kropp, själ 

och ande. Söderlund (2012) som har reflekterat över Katie Erikssons teorier anger ansningen 

som ett omsorgsfullt vårdande där personal visar att en anhörig är värd att vårdas och 

personalen erbjuder en varm famn och tröstande ord. Óckså Wiklund Gustin och Lindwall 

(2012) reflekterar över vårdandet som en vårdrelation mellan vårdare och den sjuke och dess 

anhöriga. Utan vårdrelationen skulle inte en vårdprocess skapas utan vårdandet skulle bara 

vara arbetsuppgifter som utfördes. I vårdrelationen ingår ansande, lekande och lärande och 

den bör präglas av tro, hopp och kärlek. Patientens värdighet värnas. Vårdandet syftar till att 

stödja patientens tillväxtprocess och i ett idealtillstånd sammanfaller vårdarens och patientens 

målsättning men vårdaren har en maktposition pga. sin kunskap och sitt yrke.  

När det gäller barn har föräldrarna ett stort ansvar då barnet inte kan ansvara för sin vård. 

Söderlund (2012) tar upp att anhöriga måste vårdas och bli hjälpta att orka bära sina bördor 

för att orka gå vidare.  

 Ansa är en av de viktigaste grundläggande delarna i vårdandet enligt Eriksson (1995). 

Ansningen ingår som en del i människans beteendemönster men har glömts bort hos många. 

Den kan dock aktiveras om miljön är den rätta. Ansningen hänger också ihop med 

människans moral. Människan vill att andra ska få leva ett gott liv och hon kan gå utanför sig 

själv för att tillfredsställa andras behov och hon plågas om det går illa för någon annan. 

Eriksson (2014) anser att ansningen innebär att man sörjer för en annans välbefinnande 

gällande kropp, själ och ande. Leka är att öva och pröva sig fram (Eriksson, 1995). Olika 

färdigheter övas och lekandet hör till människans naturliga beteendemönster. Eriksson (2014) 

anser att leken är en väg till hälsa och att människans skapande kraft uttrycks genom lek och 

att alla har en inneboende kraft att skapa. Lära är ett begrepp som innebär en utveckling, 

något som förändras (Eriksson, 1995). Lärandet sker naturligt i vården men lärandet har 
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hämmats. Människans egna behov borde få vara motiv för det naturliga lärandet. Vårdarens 

uppgift är att underlätta lärandet och göra det möjligt för vårdaren att lära sig. Lärandet 

behöver få mer inslag av lek.  

Genom historien har det naturliga vårdandet mellan föräldrar och barn funnits, där 

ömsesidig vård och omsorg om varandra ingår beroende på behov (Söderlund, 2012). 

Vårdandet syftar till att värna människors värdighet och lindra människors lidande. I dagens 

vårdmiljö med mycket teknik önskar anhöriga och patienter något utöver detta som bevisar att 

de är värda att vårdas och att deras existens bekräftas. Vårdandets mål innefattar hälsa och att 

stödja och stärka människors hälsoprocesser och övergripande så finns ett patientperspektiv 

där patienten är medelpunkten för vårdandet. 

I denna studie används konsensusbegreppet vårdandet i diskussionsdelen. Föräldrar och 

barn innefattas i begreppet patient då barnet måste företrädas av en vårdnadshavare. 

6 Metod 

En litteraturöversikt över ämnet har gjorts för att därigenom utforska kunskapsläget (Friberg, 

2012).  

6.1 Datainsamling 

Nio studier har valts ut utifrån databaser till resultatet. De databaser som använts är CINAHL 

full text, Pubmed. Vid utökad sökning i databasen Medline hittades inga ytterligare studier. 

Sökord som användes var: parents, experiences, neonatal, premature, preterm, kangaroo, 

neonatal intensive care, interview. Begränsningar som användes vid sökning av studier var 

peer-reviewed.  Vid sökningen användes trunkering för att inte missa böjningar av ord och 

olika sökordkombinationer provades. Enligt Östlundh (2012) kan söktekniken trunkering 

användas för att utöka urvalet utifrån ordens olika böjningar så att inte urvalet begränsas. 

 Vid genomläsning av studier hittades sedan ytterligare två studier genom referenslistorna 

som svarade på syftet och de gick att hitta i databasen Cinahl.  

Sökning och resultat utifrån sökorden presenteras i bilaga 1. 

6.2 Urval 

Urvalet skedde genom att abstrakt och syfte med studien lästes och därefter hela studier. 

Studier som handlade om föräldrars upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda barn valdes 

ut. Detta gällde omvårdnad, känguruvård och hud-mot-hudvård. Originalartiklar valdes till 
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resultatet. Utgångspunkten var att undersöka föräldrar i Sverige och deras upplevelser men då 

det var ett relativt outforskat ämne fick sökningen utökas till hela världen och utan 

begränsning till år. De studier som enbart behandlade mammornas synpunkter valdes bort då 

syftet var att belysa båda föräldrarnas upplevelser. Då föräldrars upplevelser och känslor 

skulle utforskas valdes enbart kvalitativa studier. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

försöker den kvalitativa metoden förstå världen utifrån de intervjuade personernas perspektiv 

och presentera deras levda värld och få erfarenhet av det som framkommit. För att kunna få ut 

det mesta ur en kvalitativ intervju måste den förberedas noggrant med intervjufrågor och 

urval av intervjupersoner. Intervjun är som ett hantverk och vid en intervju måste ett etiskt 

perspektiv intas så att intervjupersonen känner sig öppen att prata om privata händelser som 

sedan ska redovisas offentligt.  

De valda artiklarna presenteras i bilaga 2.  

6.3 Analysmetod  

De valda studierna lästes igenom noggrant och sedan identifierades likheter och olikheter. 

Enligt Friberg (2012) är det bra att fokusera på upp till tre olika jämförelser. Det som kan 

jämföras vid en litteraturstudie av studier som behandlar samma ämne är likheter och eller 

skillnader i resultatinnehåll, tolkning av resultat, respektive likheter och eller skillnader i 

teoretiska utgångspunkter. Materialet sorterades och det som handlade om samma sak 

presenteras under ett tema med undergrupper som kallas subteman. 

Postitlappar och överstryckningspennor användes vid genomläsning av artiklarna för att 

underlätta vidare bearbetning. Stycken med användbar fakta markerades och delades sedan in 

i olika områden för att sedan delas in i de teman och subteman som resultatet presenteras på.  

Gruttner och Gregersen (2011) tar upp att kom-ihåg-lappar och block kan användas för att 

skriva ner idéer och tankar som framkommer under genomläsning för att sedan underlätta vid 

analysen och spara tid.  

7 Forskningsetiska överväganden 

Sju av nio studier angav att de fått etiskt godkännande av etisk nämnd eller motsvarande. En 

av de övriga två skriver att de sökt godkännande på sjukhuset. En studie skrev inget om etiskt 

godkännande. Min förförståelse efter att ha arbetat och mött föräldrar till för tidigt födda barn 

är att föräldrarna vill vara med barnet och vårda det på neonatalavdelning men att de kan 

tycka att det är jobbigt att vara så bunden vid ett ställe och vid rutinmässiga sysslor runt 



 
 9 (29) 

 

 

 

barnet. Flertalet föräldrar har vårdat sitt barn på annat sjukhus innan med annan struktur på 

vården och miljön runt barnet och de har inte kunnat vara med barnet dygnet runt pga. detta 

vilket ibland har gjort deras vardag lättare då de lämnat avdelningen och hunnit med övrig 

familj/barn etc. När deras barn kommer till en avdelning där vården är uppbyggd på att de ska 

vara med barnet så mycket som möjligt och även helst bo kvar på avdelningen under lång tid 

ställer det andra krav på dem. I denna litteraturstudie har författaren arbetat noggrant med 

översättningar samt kontrollerat resultatet mot originalartiklarna för att undvika att resultatet 

förvanskas. Författaren har försökt att lägga förförståelsen åt sidan vid bearbetning av 

resultatet. 

8 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i två teman respektive fem subteman utifrån valda artiklars 

resultat. Det första temat var: Att vårda sitt barn, med subteman; Att vara med och få ta hand 

om sitt barn, Erfarenheter av känguruvård och hud-mot-hudvård och Olika vårdformers 

betydelse för föräldrarna. Det andra temat var: Personalens betydelse med subteman; 

Betydelsen av personalens stöd, uppmuntran och kompetens och Svårt med kommunikation 

och vikten av information. 

8.1 Att vårda sitt barn 

Alla studierna visade att föräldrarna till för tidigt födda barn ville vara med och vårda sitt barn 

på neonatalavdelning. Genom vårdandet lärde de känna sitt barn och föräldra-barnbindningen/ 

anknytningen till barnet ökade. De ville att personalen lärde dem för att sedan kunna vårda sitt 

barn självständigt. Det fanns olika förväntningar på dem som försvårade upplevelsen och de 

önskade att personalen skulle se dem och deras barn som individer. För att vården skulle bli 

optimal önskade föräldrarna att den planerades i samarbete med dem. 

8.1.1 Att vara med och få ta hand om sitt barn 

Flera studier tog upp att föräldrarna tyckte det var viktigt att få ta hand om sitt för tidigt födda 

barn på neonatalavdelning (Lemmen, Fristedt & Lundqvist, 2013; Moreira, de Lavor, 

Sigueira, Barros Frota & Luna, 2013; Russel, Sawyer, Rabe, Abbott, Gyte, Duley & Ayers, 

2014).  

Föräldrarna ville vara med vid blöjbyte och tvätt av barnet. De ville att personalen först visade 

dem hur de skulle göra så att de sedan kunde utföra omvårdnaden självständigt (Lemmen et 

al., 2013; Russel et al., 2014). Även föräldrarna i van der Pal, Alpay, van Steenbrugge och 
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Detmars (2013) studie var nöjda med att få bada barnet, byta blöjor och att få trösta barnet när 

det sköttes. Föräldrarna i Moreira et al. (2013) studie uttryckte en önskan att ta hand om 

barnet och de insåg att deras medverkan var viktig för barnet. De ansåg att deras medverkan 

gjorde det möjligt att skapa en bindning och koppling till barnet som gjorde att barnet 

stabiliserades kliniskt och växte och utvecklades. Föräldrarna i Smith, SteelFisher, Shali och 

Shen (2012) studie uttryckte att när de fick information om barnet kände de att de blev mer 

involverade och engagerade i vården och i att ta beslut om barnet. När de tog hand om sitt 

barn exempelvis bytte blöjor och matade så kände de att de lärde känna sitt barn och deras 

självförtroende växte, men även deras att föräldraroll stärktes. Liknande erfarenheter uttryckte 

föräldrarna i van der Pal et al. (2013) studie.  

Van der Pal et al. (2013) tog upp att föräldrarna i deras studie var mycket nöjda med att få 

vara med barnet hela dygnet, att få ta hand om barnet och att barnet hade en särskild ansvarig 

sjuksköterska. Även Russel et al. (2014) tog upp att föräldrarna var nöjda med vården av 

barnet när de hade lätt att få vara nära barnet och kunde vara med barnet vilken tid på dygnet 

som helst. Andra områden som var viktiga för att föräldrarna skulle vara nöjda var att de fick 

stöd, att deras medverkan vid omvårdnaden av barnet ökade och att de fick information om 

barnet. En del föräldrar kände att vårdandet hjälpte dem att orka med att ha sitt barn på 

neonatalavdelning (Smith, SteelFisher, Shali & Shen, 2012).  

Föräldrarna i Moreira et al. (2014) studie hade känslor av sorg, skräck, skuld, oro och 

tvivel över barnets tillfrisknande. Men om de fick hjälp i processen att lära sig ta hand om sitt 

barn av ett professionellt team skapades band till barnet genom närhet och föräldrarna kände 

kärlek, beskydd, säkerhet, tilltro och tillgivenhet. Föräldrarna kände att föräldra-barn-

bindningen stärktes när personalen uppmuntrade dem att vårda sitt barn (Wigert et al., 2014). 

Föräldrarna uttryckte det som att de genom att träna på att vara föräldrar blivit säkra på att 

vårda sitt barn och de kände att deras förmåga att ta hand om och vårda sitt barn ökade. Detta 

gällde om personalen och föräldrarna litade på varandra och samarbetade runt barnet. 

8.1.2 Erfarenheter av känguruvård och hud-mot-hudvård 

Personalen ville informera om känguruvården så tidigt som möjligt innan förlossningen men 

föräldrarna kände inte att de var mottagliga för det då de innan mest var fokuserade på barnets 

överlevnad (Lemmen et al., 2013). Det viktigaste för föräldrarna var att sjuksköterskan visade 

känslighet för deras utsatta situation. Efter några dagar fick föräldrarna ökad information om 

känguruvården och dess fördelar och då ökade deras vilja att delta i vården och 

känguruvården blev något naturligt. 
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Leonard och Mayers (2008) och Neu (1999) har identifierat känslor av en särskild 

interaktion mellan förälder och barn vid hud-mot-hudvård. Föräldrarna kände att de överförde 

styrka, hopp och mod till barnet via sin hud (Leonard & Mayers, 2008). Neu (1999) tog upp 

att föräldrarna upplevde det som en intensiv närhet och de föräldrar som fortsatte hud-mot-

hudvårda barnet även hemma beskrev ett aktivt föräldraskap som bidrog till barnets hälsa och 

välmående. De föräldrarna kände barnets behov och ändrade position, strök över barnet om 

hjärtfrekvensen var låg eller det förekom höga ljud. De försökte göra allt för att barnet skulle 

ha det bra. En del pappor i Leonard och Mayers (2008) studie kände att deras föräldraroll 

stärktes av hud-mot-hudvården. 

Leonard och Mayers (2008) och Lemmen et al. (2013) båda studier tog upp att föräldrarna 

hade svårt med att anknyta till sitt barn och att föräldrarna kände att känguruvården hjälpte 

dem att komma sitt barn närmare. Förberedelserna inför känguruvården och att avdelningen 

hade en miljö som främjade känguruvård stärkte föräldrarollen (Lemmen et al., 2013). 

Personalens stöd och information motiverade dem och fick dem att våga utföra känguruvård 

och på så sätt lära känna sitt barn på ett naturligt sätt. Vissa mammor tyckte inte att hud-mot-

hudvården var positiv utan att det kändes som något som gjordes rutinmässigt men trots allt 

hjälpte den dem att få moderskänslor i slutändan. Föräldrarna i Leonard och Mayers (2008) 

studie tog upp att de blev helt överväldigade och chockade när deras barn föddes för tidigt 

men att när de fick hud-mot-hudvårda sitt barn kände de hur de anknöt till barnet och blev 

säkra på känguruvården. I de fall personalen inte tog sig tid att visa hud-mot-hudvård så 

observerade föräldrarna hur personalen gjorde för att sedan kunna lära sig och göra på samma 

sätt (Lemmen et al., 2013).  

Föräldrarna i Neus (1999) studie kände en stark längtan att få lov att hålla sitt barn, men de 

var ändå ambivalenta mot hud-mot-hudvård och kände betänkligheter mot detta. Alla 

föräldrarna i studien hade velat hålla sitt barn hud-mot-hud tidigare än vad de fick, men att 

barnets hälsa hindrade dem. En del föräldrar blev väldigt störda av miljön runt barnet t.ex. om 

det var högljutt eller de inte fick tillräckligt med stöd. En del av föräldrarna som ville sitta 

hud-mot-hud kände inte att de hade kraft nog att föreslå detta. De hade velat att sjuksköter-

skan hjälpt dem att våga göra detta.  

Å ena sidan ville föräldrarna hud mot hud-vårda barnet men å andra sidan beskrev flera av 

dem enligt Moreira et al. (2012), Neu (1999) och Leonard och Mayers (2008) föräldrars 

upplevelse av rädsla att skada barnet vid känguruvård respektive hud-mot-hudvård. Neu 

(1999) och Lemmen et al. (2013) studier visar att föräldrar till barn som låg i respirator 

upplevde rädsla att slangar och sladdar skulle lossna och att alarm skulle börja tjuta om de 
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rörde sig och därigenom skada eller störa barnet. Föräldrarna i Lemmen et al. (2013) studie 

tog upp att det var mycket viktigt att det fanns personal i närheten om något hände under hud-

mot-hudvården. Föräldrarna i Neu (1999) studie uttryckte att hud-mot-hudvården måste 

anpassas efter förälder-barn för att den skulle uppskattas och att föräldrarna kände att de hade 

medbestämmande över vården. De föräldrar som inte kände stöd från personalen och tyckte 

miljön var stressig, högljudd och att de var utom kontroll och att de inte kunde vara ifred på 

avdelningen fortsatte inte hud-mot-hudvården. Även föräldrarna i Lemmen et al (2013) studie 

önskade att hud-mot-hudvården planerades i samråd med föräldrarna och att de fått mer 

information innan hud-mot-hudvården. De kände att det var viktigt att de ätit, varit på 

toaletten etc. så att de kunde ta tillvara tiden fullt ut och att hud-mot-hudvården kunde 

fortsätta utan avbrott. Ytterligare en studie visade att föräldrarna efter att ha observerat barnet 

i sjukhusmiljö med mycket teknisk apparatur och olika medicinska behandlingar inte kände 

sig kapabla att ta hand om sitt barn. (Gallegos-Martinez, Reyes-Hernandez & Scochi, 2013).  

 En annan studie visar att föräldrarna kände sig dränerade av att hud-mot-hudvårda sitt 

barn (Smith et al., 2012) De hade svårt att hinna med att äta ordentligt och komma iväg och 

träna, men även familjens övriga barn blev lidande då de hade svårt att hinna umgås och ta 

hand om dem vilket skapade stress.  

Lemmen et al (2013) hade jämfört tre sjukhus i Sverige och föräldrarna i deras studie 

uttryckte att om de informerats innan om hur viktigt känguruvården var för bebisen både 

medicinskt och utvecklingsmässigt hade de krävt att få göra detta mer regelbundet. De kunde 

också jämföra mellan olika sjukhus då de flyttades och ibland var känguruvården inte alls lika 

väletablerad på det nya sjukhuset vilket gjorde dem obekväma med metoden och de förlorade 

tron på att kunna utföra känguruvården.  

8.1.3 Olika vårdformers betydelse för föräldrarna 

Van der Pal et al. (2014) kom fram till att föräldrarna var nöjda med vården som var 

uppbyggd på det som motsvarar NIDCAP. De tyckte det var bra att det gjordes beteende-

observationer på barnet under tiden de tog hand om det. Föräldrarna uppskattade att få ta del 

av de rekommendationer som observationerna ledde till om hur barnet skulle vårdas och att de 

involverades i vården av barnet. De var också nöjda med dokumentationen runt barnet 

exempelvis dagböcker och foton. 

 Trots att vården i en studie i Sverige var uppbyggd enligt familjecentrerad vård där 

kommunikation och öppenhet är viktigt ansåg föräldrarna att det fanns en klyfta mellan vad 

som var viktigt och hur det var i praktiken (Wigert et al., 2014). Föräldrarna kände sig 
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beroende av personalen och anpassade sig efter dem. I en del fall kände de att de fick ansvara 

för att kommunikationen, då personalen inte kommunicerade med dem. På neonatalavdelning 

i Mexico där vård utifrån föräldrarnas perspektiv såsom familjecentrerad vård inte är infört 

kände sig föräldrarna åsidosatta och de kände sorg att inte få vårda sitt barn (Gallegos-

Martinez et al., 2013). De antog att det hängde ihop med hierarkier på neonatalavdelning och 

de anpassade sig till vården och kände inte att de hade kraft att ifrågasätta den. Föräldrarna 

ansåg inte att de hade någon möjlighet att frigöra sig från hierarkierna och få delta i vården av 

barnet, inte heller kunde de hitta egna lösningar på att få vårda sitt barn. Gallegos-Martinez et 

al. tog upp att det behövs en förändring mot ett mer aktivt föräldraskap med familjen i fokus. 

Detta arbete hade bara påbörjats i Mexico och föräldrarna önskade att vården utvecklades mot 

en mer familjecentrerad vård. 

8.2 Personalens betydelse 

Alla studierna tog upp att föräldrarna behövde personalens stöd för att våga ta hand om sitt för 

tidigt födda barn. När de kände förtroende för personalen minskade rädslor och ångest. 

Föräldrarna tog upp hur viktig kommunikation och information var som en del i att våga vara 

med sitt för tidigt födda barn och lära sig ta hand om det. 

8.2.1 Betydelsen av personalens stöd, uppmuntran och kompetens 

Smith et al (2012) och Leonard och Mayers (2008) kom fram till att föräldrarna kände att 

de behövde personalens stöd och hjälp att träna på att ta hand om sitt barn. Personalen 

skapade en välkomnande miljö och uppmuntrade föräldrarna så att de kunde komma över sin 

ängslan att ta hand om sitt barn. Föräldrar i van der Pal et al. (2013) och Russel et al. (2014) 

studier satte stort värde vid personalens initiativ att få stöd vilket gav dem mod att vårda sitt 

barn. Även Moreira, de Lavor, Siqueira, Barros, Frota och Luna (2013) och Wigert, 

Dellemark Blom och Bry (2014) tog upp att föräldrarna tyckte att det var personalens uppgift 

att ge uppmuntran och stöd till dem. Föräldrarna sökte information om barnets vård och 

ställde ofta frågor till sjuksköterskan. Föräldrarna ansåg att personalen även måste vara 

medveten om hur viktigt det var för föräldrarna att få vara med sitt barn särskilt vid en 

krissituation och att personalen prioriterade stöd för föräldrar som var i behov av detta och att 

de fick dela känslor och upplevelser (Moreira et al., 2014). Föräldrarna kunde känna att 

personalen hade outtalade förväntningar på hur mycket de skulle närvara på avdelningen, vad 

de skulle delta i runt barnet och vad de skulle ansvara för i vården av barnet (Wigert et al., 

2014). Detta ledde till att föräldrarna kände sig osäkra i sin föräldraroll. I Leonard och 
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Mayers(2008) undersökning från Sydafrika och Gallegos-Martines et al. (2013) studie från 

Mexico framkom det att papporna upplevde sig inkompetenta och uteslutna från vården av sitt 

barn genom personalens beteenden. De upplevde att personalen inte tyckte att de var 

tillräckligt bra på att ta hand om barnet. Men även studien av svenska föräldrar av Wigert et 

al. (2014) visade att föräldrarna kände sig exkluderade som förälder beroende på personalens 

attityder och hur de blev behandlade. Områden föräldrarna nämnde var att personalen inte tog 

sig tid att informera om barnets vård och behandling, men även att inte få delta på ronden 

angående sitt barn kändes exkluderande. I de fall föräldrarna inte kände förtroende för 

personalen valde de att inte uttrycka sin ångest. De ville inte visa hur ont det gjorde så de höll 

upp en modig fasad men kände sig egentligen övergivna. 

Vidare tyckte vissa föräldrarna i Russel et al. (2014) studie att personalen var så vänliga 

och så bra på omhändertagande att föräldrarna kände sig som en del av en familj runt barnet. 

De kände att personalen brydde sig om deras barn och inte bara såg barnet som en siffra. 

Moreira et al. (2014) tog upp att stödet till föräldrarna skulle syfta till att hjälpa föräldrarna att 

minska sin ångest och hjälpa dem att uttrycka sina känslor. De tog även upp att om 

föräldrarna kände förtroende för personalen och sjukhuset eller andra föräldrar med liknande 

erfarenheter så upplevde föräldrarna att deras smärta och stressnivåer minskade och de blev 

väl förtrogna med verkligheten på avdelningen. Föräldrarna i Smith et al. (2012) studie hade 

liknande strategier, de sökte stöd hos andra föräldrar på neonatalavdelning med liknande 

upplevelser. Detta gav dem perspektiv och information om hur det skulle kunna bli för deras 

barn. Men det fanns även en känsla av att föräldrarna inte ville störa och om de fick dåliga 

besked om ett annat barn skulle det leda till ångest över det egna barnet. 

Personalens kompetens och kunnande kändes mycket viktigt för föräldrarna (Russell et al., 

2014). De ville att personalen uppträdde säkert och visade att situationen var under kontroll 

då kände de att barnet fick vård av experter. En del föräldrar ansåg att all personal inte var 

kompetent och inte gjorde allt för deras barn, detta gjorde dem stressade. Föräldrarna i Smith 

et al. (2012) studie tyckte tvärtom att personalen hade medicinsk kompetens och även visade 

tillgivenhet för deras barn. Detta gjorde att de kände att neonatalavdelning var en säker plats 

och att de vågade lämna avdelningen kortare stunder. Personalen blev som kompanjoner till 

föräldrarna och delade deras resa från osäkerhet och rädsla till säkerhet (Leonard & Mayers, 

2008). De gav stöd och fick med föräldrarna i omvårdnaden. 
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8.2.2 Svårt med kommunikation och vikten av information 

En del föräldrar tyckte det var svårt att kommunicera med en del av sjuksköterskorna och 

läkarna kändes ofta stressade och på väg någonstans (van der Pal et al., 2013). Det bästa var 

om läkaren planerade ett möte och avsatte tillräckligt med tid för detta. Även Russel et al. 

(2014) tog upp att föräldrarna ibland upplevde att det var svårt med kommunikationen då 

personalen inte gav samma råd och hade olika åsikter om till exempel föräldrarna skulle sitta 

hud-mot-hud eller inte. Ibland hade de blivit tillrättavisade när de ville sitta med sitt barn när 

ny personal kommit och detta skapade rädsla och förvirring hos föräldrarna som inte ville 

skada sitt barn och göra fel. De kände även att de bjöds in att kommunicera när personalen tog 

sig tid att förklara barnets vård och behandling och personalen bjöd in dem att delta i barnets 

vård. Föräldrarna kände sig beroende av att kommunicera med personalen för att få 

information men också för att få stöd att delta i vården av sitt barn. Russel et al. (2014) tog 

upp att föräldrarna var nöjda med vården om de fick stöd, att deras medverkan vid 

omvårdnaden av barnet ökade och att de fick information om barnet. 

Wigert et al. (2014) kom fram till att föräldrarna tog på sig ansvaret om kommunikationen 

med personalen inte fungerade och försökte då skapa kontakt och få den att fungera. Det var 

mycket viktigt för föräldrarna med en bra kommunikation annars kände de sig övergivna och 

deras oro för barnet förstärktes. De uttryckte det som att när personalen inte kommunicerade 

med dem om barnets vård och behandling utan de måste efterfråga informationen så var det 

svårt för de visste inte vad de skulle fråga efter. Föräldrarna uppskattade när personalen 

uttryckte sina egna känslor och visade medmänsklighet och var uppmärksamma över 

föräldrarnas situation. De önskade också att någon i personalen stannade hos dem om de fått 

ett besked även om det inte var ett negativt besked så att de kunde diskutera vad situationen 

innebar för deras barn. 

 Överlag var föräldrarna i van der Pal et al. (2013) studie nöjda med kommunikationen 

men de angav att det var personbundet. Med vissa byggde de upp ett förtroende. Russell et al. 

(2014) tog upp att föräldrarna i deras studie ansåg att information var en viktig del av 

vårdandet av barnet. Detta uttryckte även föräldrarna i Wigert et al. (2014) studie. Ibland 

tyckte föräldrarna att de fick för mycket information som då var svår att ta in och de kände sig 

rädda att missa eller glömma bort viktig information (Russel et al., 2014). En del föräldrar 

däremot tyckte inte informationen var anpassad för prematura barn och andra fick söka 

information själva på posters, broschyrer och genom andra föräldrar på avdelningen. Wigert 

et al. (2014) kom fram till att föräldrarna fick mest information i början av vårdtiden. Men då 
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kunde det vara svårt att ta till sig den informationen då mamman fortfarande höll på att 

återhämta sig efter förlossningen. Vartefter barnet hälsa stabiliserades så sjönk informations-

graden, särskilt diskussioner med läkarna blev färre. Föräldrarna kunde ha svårt att förstå och 

ta in information om barnet om det var negativ information om barnets tillstånd som var 

smärtfylld och svår att bära. 

En del av föräldrarna i Smith et al. (2014) studie ville bli informerade av en läkare när det 

gällde mer komplexa och tekniska frågor, men sedan få hjälp av sjuksköterskan att förstå och 

förklara. Föräldrarna var mycket tacksamma när personalen anpassade sin information efter 

deras känslomässiga behov och tekniska kunskap. De kände sig trygga när informationen var 

lika fastän personalen byttes ut. Personalen uppmuntrade föräldrarna att ställa frågor, de gav 

information föräldrarna skulle kunna vara intresserade av och föreslog ytterligare resurser.  

Föräldrarna i Moreira et al. (2013) studie sökte information om barnets hälsotillstånd när 

de samarbetade med personalen. De ställde frågor till sjuksköterskan men det var läkaren som 

gav information om barnets diagnoser och prognos. I studien poängterade författarna vikten 

av att sjuksköterskan interagerade med föräldrarna och barnet, att de delade uppfattningar om 

vården med föräldrarna för att därigenom hjälpa föräldrarna att anpassa sig till den upplevda 

situationen och miljön på avdelningen och hjälpa dem att knyta an till barnet.  

I många fall blev föräldrarna tvungna att vänta på informationen om sitt sjuka barn (Wigert 

et al., 2014). Detta gällde särskilt när utgången var osäker eller läkaren fick skjuta upp sitt 

samtal. Föräldrarna upplevde detta som mycket oroande och kunde också i väntan på besked 

föreställa sig att situationen var värre än vad den var. 

9 Diskussion 

Diskussionsdelen består av metoddiskussion, resultatdiskussion, kliniska implikationer och 

förslag till fortsatt forskning. 

9.1 Metoddiskussion 

Vid sökning av studier till denna litteraturöversikt var det svårt att få fram relevanta studier. 

Målet från början var att utforska svenska förhållanden men då detta verkar vara ett outforskat 

ämne i Sverige fick sökningen utökas till alla publicerade artiklar. Föräldrarna som deltog i 

studierna kom från Sverige, Nederländerna, Brasilien, Mexico, Sydafrika, England och USA. 

Studierna behövdes sedan läsas noga då en del av dem inte primärt hade som syfte att besvara 

föräldrarnas erfarenheter av att vårda sitt för tidigt födda barn men gör det till stor del ändå 
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eftersom de tar upp ämnet som en del av svaret på sitt syfte. I en del studier var fler mammor 

än pappor intervjuade men alla studier hade som syfte att intervjua föräldrar. De flesta studier 

är utförda under de senaste fem åren vilket gör att det som framkommit känns aktuellt även 

idag. 

Inom neonatalvården arbetar idag en stor del sjuksköterskor utan vidareutbildning inom 

exempelvis barn- eller intensivvård. En del av sjuksköterskorna kommer direkt från sin 

sjuksköterskeutbildning. Detta gör att en del nyutbildade sjuksköterskor möter dessa för tidigt 

födda barn med föräldrar i kris och de måste lära sig vårda och bemöta dem på ett adekvat 

sätt. Svensk sjuksköterskeförening (u.å. a) har antagit en kompetensbeskrivning för 

intensivvårdssjuksköterskor och där anges att sjuksköterskan ska kunna identifiera och 

hantera komplexa frågeställningar. Sjuksköterskan ska bland annat kunna vårda patienter med 

skiftande diagnoser, med svikt i flera organ, handha medicinteknisk utrustning och utvärdera 

den information som avancerad monitorering ger.  

9.2 Resultatdiskussion 

I denna litteraturöversikts resultat framkom att föräldrar till för tidigt födda barn ville vara 

med och vårda sitt barn. Föräldrarna måste utbildas i de olika momenten som rörde 

omvårdnad då neonatalavdelning oftast var en helt ny, främmande värld för dem. Föräldrarna 

fick såsom Eriksson (1995) beskriver vårdandet, lära sig vårda.  

Föräldrarna kom till neonatalavdelning oförberedda och osäkra och med personalens hjälp 

fick de lära sig från grunden att ta hand om sitt för tidigt födda barn. Sjuksköterskan vill 

uppnå något, hen har en intention med sin vårdhandling, att påverka patientens hälsoprocesser 

och främja hälsa och lindra lidande (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2010). 

Vårdaktiviteter är en åtgärd för att förverkliga en vårdhandling. Lärande vårdaktiviteter gör att 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten värna om den egna hälsan. Eriksson (1995) tar upp 

begreppet ansa vilket för föräldrarna innebär att göra sysslor runt barnet såsom omvårdnad, 

blöjbyten, matning, vändningar och tvätt. I ansningen ingår att ta hand om en annan människa 

och bortse från sina egna behov för att tillgodose en annans välbefinnande. Ansningen består 

även av att patientens kropp vårdas och skyddas (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Sjuksköterskan rör vid patienten och beroende på hur hen gör detta så upplever patienten 

lidande eller välbefinnande och detta är en del av ansningen (Eriksson, 1995). 

Sjuksköterskans händer är en viktig del i ansningen och hen lär föräldrarna hur dem ska göra 

med barnet. Begreppet lära i vårdandet blir en central del för föräldrarna, deras barn befinner 
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sig i en helt ny skrämmande miljö där föräldrarna ska vistas och förväntas ta hand om sitt för 

tidigt födda barn. 

 I mitt resultat framkom att föräldrarna ibland kände att personalen hade förväntningar på 

att de skulle vara där mycket och sköta stor del av omvårdnaden. De föräldrar som fått träna 

på att ta hand om sitt barn blev säkra på att vårda barnet och bindningen till barnet ökade. Å 

andra sidan så ledde personalens outtalade förväntningar på föräldrarna att de kände sig 

osäkra i sin föräldraroll. En del föräldrar skrämdes av miljön på en neonatalavdelning och 

detta gjorde att de kände sig inkompetenta och inte kapabla att ta hand om sitt barn. 

Förväntningarna på föräldrarna på neonatalavdelning var att de skulle vara ansvariga för den 

dagliga omvårdnaden och omsorgen såsom det skulle ha varit om de fått ett barn i fullgången 

tid. Vårdpersonalens uppgift blev att lära föräldrarna att förstå sin nya roll som förälder så att 

de kunde anknyta till barnet och det blev dem som skötte barnets omvårdnad först under 

assistans från personalen men sedan alltmer självständigt. Föräldrarna hade mycket att lära 

och lärandet fick ske stegvis utifrån deras förmåga att ta till sig kunskapen och barnet. Sista 

begreppet enligt Eriksson (1995) är leka där föräldrarna får öva och pröva sig fram vad som 

fungerar i relation till sitt eget barn. Lekandet beskrivs också som att man finner alternativa 

lösningar i leken och därigenom avdramatiserar lidandet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Att få hålla sitt barn var en stark önskan och föräldrarna hade velat få hjälp att göra detta så 

tidigt som möjligt men att barnets hälsa hindrade dem. Föräldrars upplevelse av känguru- 

respektive hudmothudvård var att den hjälpte dem anknyta till sitt barn. Flera studier tog upp 

att föräldrarna kände en särskild interaktion med barnet och ett aktivt föräldraskap undre hud-

mot-hudvården. Hud-mot-hudvården upplevdes som positiv av de flesta föräldrarna men den 

tog även kraft och tid från syskon och övriga aktiviteter såsom träning. Föräldrarna önskade 

att personalen tog med de i planeringen och undervisade dem för att hud-mot-hudvården 

skulle bli så optimal som möjligt. Andra studier visade på att mammor som utövat känguru-

vård kände sig betydelsefulla som vårdare av barnet men en del av dem skulle inte välja 

denna vårdform igen om de födde för tidigt (Thernström, Blomqvist & Hedberg, 2010).  

 Det var inte så många av studierna som tog upp familjecentrerad vård och NIDCAP eller 

motsvarande, men de studier som gjorde detta visade att föräldrarna uppskattade dessa 

vårdformer. På den avdelning där det inte var infört kände föräldrarna att något saknades och 

de fick inte möjlighet att vårda sitt barn. Trots att studierna är gjorda på många olika 

neonatalavdelningar och i olika länder går det ändå att hitta många likheter vad gäller 

föräldrarnas upplevelser och känslor. Olika länder har kommit olika långt vad gäller 

införandet av olika vårdformer. Alla studier nämner olika vårdformer som testas eller införts 
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och deras påverkan på vården, men Gallegos-Martinez et al. (2013) tog upp att det krävs ett 

paradigmskifte i deras neonatalvård i Mexico där fokus på det rent biologiska ändras till att 

involvera hela familjen med aktivt föräldraskap.   

Tre studier tog upp föräldrars känslor av att känna sig exkluderade från vården av sitt barn 

genom personalens attityder, bemötande och beteende. Detta gällde även studien från Sverige 

där familjecentrerad vård är väletablerad. En del föräldrar kände det som att barnet tillhörde 

avdelningen och att de lånade barnet från personalen även Jackson, Thernestedt och Schollin 

(2003) hade kommit fram till liknande resultat där mammorna kände det som att personalen 

signalerade att barnet tillhörde sjukvården och de bara lånade det. 

Personalens stöd hjälpte föräldrarna att komma över sin rädsla och ängslan att ta hand om 

sitt barn. Föräldrarna ville dela känslor och upplevelser med personalen och om miljön och 

personalen kändes trygg och förtroendegivande kunde detta minska deras smärta och stress. I 

de fall de inte kände förtroende för personalen höll de känslorna för sig själva men kände sig 

övergivna. Carter, Mulder, Bartam och Darlow (2005) har jämfört föräldrar med barn på 

neonatalavdelning med föräldrar till fullgångna friska barn de kom fram till att de flesta 

föräldrar anpassade sig bra till att deras barn hamnade på neonatalavdelning, men det finns en 

liten grupp föräldrar som behöver mer stöd och det gäller att identifiera de och hjälpa de med 

behov. 

Studierna visar hur viktigt det är med kommunikation och information. Föräldrarna 

önskade att personalen involverade dem genom att anpassa informationen, informera 

fortlöpande och stötta dem i deras nya roll som föräldrar i den ovana miljö som 

neonatalavdelning utgör. I de fall kommunikationen inte fungerade kunde föräldrarna ta på 

sig ansvaret för att få den att fungera. I en del fall var det personbundet och förtroende 

byggdes upp, men ibland var det pga. stressig miljö där personalen inte hann med dem. Att få 

vänta på informationen upplevdes mycket oroande.  

9.3 Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt om föräldrarnas upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda barn 

visar att föräldrar världen över verkar uppleva vården ganska lika. För sjuksköterskan som 

möter föräldrarna i vården är det viktigt att veta hur föräldrarna vill bli bemötta och vilket 

stöd de behöver för att kunna vårda sitt barn och delta i vården för att sedan utföra den 

självständigt. Kunskapen om vad som är bra för barnet måste läras ut på ett ”bra” sätt så att 

föräldrarna kan ta till sig den utifrån sin situation och inte känna sig bortskrämda från vården. 

Föräldrarna kände sig i vissa situationer inte sedda och ansåg att kommunikationen inte 
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fungerade. De tog på sig ansvaret för detta då kommunikationen var mycket viktig för dem 

och de försökte få den att fungera. En sjuksköterska på neonatalavdelning bör ha utbildats i 

familjecentrerad vård och NIDCAP där kommunikation är en viktig bit. Återkommande 

utbildningar i att hantera svåra situationer med fokus på relationer med föräldrar och 

krishantering behövs.  

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Med tanke på att detta ämne är lite utforskat behövs mera studier. En intervjustudie av 

föräldrar och framförallt pappor då det i flertalet studier fokuseras mest på mammorna som 

vårdar sina barn i svensk neonatalvård med fokus på upplevelser, känslor, bemötande. 

Föräldrars upplevelser och erfarenheter gällande att ha sitt barn på neonatalavdelning och 

föda ett för tidigt fött barn finns det många studier om men det specifika i att vara där och 

vårda och ansvara för detta är relativt outforskat. Personalen har vissa förväntningar och inte 

alla föräldrar passar i den ”mallen”. För föräldrarna var det viktigt att personalen agerade på 

samma sätt så att de kände sig trygga i att vården och bemötandet inte var beroende på vilken 

personal som var i tjänst. Det skulle behövas ett redskap som personalen kan arbeta utifrån så 

att föräldrarna känner trygghet och att personalen ansvarar för att vården av barn och föräldrar 

individualiseras men också blir oberoende av vem som arbetar. 

 

10 Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att föräldrarna till för tidigt födda barn ville vara med 

och vårda sitt barn på neonatalavdelning. I omvårdnaden runt barnet kom de sitt barn 

närmare, de kände sig som barnets förälder och de lärde sig hur barnet skulle vårdas. Vid 

omvårdnad och hud-mot-hudvård ökade anknytningen till barnet vilket kan försvåras av att få 

ett för tidigt fött barn. Föräldrarna uttryckte också en särskild interaktion med barnet när de 

vårdade det. Något många föräldrar poängterade som mycket viktigt var personalens stöd och 

kommunikationen med dem. En del föräldrar kände inte förtroende för personalen och 

kommunikationen fungerade inte alltid. Detta ledde till oro och ångest hos föräldrarna. 

Föräldrarna önskade att personalen tog med dem i planeringen av den dagliga omvårdnaden 

och att de fick stöd att våga vårda sitt lilla barn. Mer forskning behövs i synnerhet utifrån 

pappornas erfarenheter då övervägande del av studierna har mer fokus på mammornas 

erfarenhet och föräldrarna har olika upplevelser och behov.  
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