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SAMMANFATTNING 

 

Föräldrar till prematura och sjuka barn går igenom en stor händelse när deras barn vårdas 

på en neonatalvårdsavdelning. Personalen på neonatalvårdsavdelning är ansvariga för att 

stötta föräldrarna att hantera situationen samt involvera föräldrarna i barnets vård. 

Föräldrar som blir delaktiga i vården känner sig mer säkra i föräldrarollen och kan förstå 

barnets beteende bättre. 

 

Syftet med detta arbete var att belysa föräldrars upplevelser av familjecentrerad vård på 

neonatalvårdsavdelning och hur denna vårdform inverkar på föräldrars anknytning till sitt 

prematura barn. 

 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 16 artiklar, publicerade mellan 2000 och 

2015, ligger till grund för resultatet. Sökningar genomfördes i bibliografiska databaserna 

CINAHL, PubMed, SwedMed+ och Science direkt. Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar inkluderades i resultatet.  

 

Resultatet visar att föräldrar upplevde både positiva och negativa känslor i relation till 

personal, vårdmiljö, information och vägledning på neonatalvårdsavdelning. Dessa känslor 

var beroende av olika faktorer exempelvis hur samspelet mellan föräldrar och personal 

fungerade. Det framkom att föräldrars delaktighet i barnets vård hade en stor inverkan på 

deras anknytning till sitt barn. För föräldrarna var det viktigt att ha närhet och 

kroppskontakt med barnet redan från födseln.  

 

Slutsatser: 

Det framkommer i resultatet att föräldrarna beskrev att det viktigaste för en 

familjecentreradvård var personalens medverkan. Med personalens kunskap, tydlig och 

anpassad information kunde föräldrarna känna sig delaktighet i barnets vård. Att få vara 

hud mot hud med sitt barn var avgörande för att knyta an till sitt barn.   

 

 

Nyckelord: anknytning, prematura barn, föräldrar, neonatalvård, familjecentrerad vård 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Parents of premature and unhealthy children go through a huge situation when their child is 

cared for in a neonatal intensive care unit. The staff at the neonatal intensive care unit is 

responsible for supporting parents to manage the situation and involve the parents in the 

child's care. Parents who are involved in the child´s care feel more secure in the parental 

role and can understand the child's behavior better.  

The aim of the present work was to elucidate the parents 'experiences of family-centred 

care at the neonatal intensive care unit and how this form of care affect the parents' ties to 

their premature baby.  

The study was conducted as a literature review in which 16 articles, published between 

years 2000-2015, were the basis for the results. Searches were conducted in bibliographic 

databases CINAHL, PubMed, SwedMed + and Science Direct. Both quantitative and 

qualitative articles were included in the results. 

The results showed that parents had both positive and negative feelings in relation to staff, 

the care environment, information and guidance on neonatal intensive care unit. These 

feelings were depending of various factors, such as how the interaction between parents 

and staff worked. It was shown revealed that parents' involvement in child care had a major 

impact on their parents related to their child. Parents showed that it was important to have 

closeness and body contact with the child from birth. 

 

The conclusion found in the result that parents described that the most important thing 

for a family-centred care was the staff participation. With the staff's knowledge, clear 

and individual information could parents feel involvement in the child's care. Being skin 

to skin with their children was essential to bond with her child.  

 

 

Key words: attachement, premature child, parents, neonatal unit, family-centred care 
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BAKGRUND  

Neonatalvårdens historia 

 

Ordet neonatal kommer av neonatalis, där neo betyder ny på grekiska och natalis är latin 

och syftar på födsel. Neonatalvård definieras som vård av nyfödda barn (Lagerkrantz, 

Hellström, Westas & Norman, 2008). 

 

I Frankrike, under efterkrigstiden 1870-1871, var födelseantalet lågt och 

spädbarnsdödligheten hög. Därför uppmuntrade franska läkare till att försöka återuppbygga 

befolkningen. Den franske läkaren Tarnier bidrog till detta genom att utveckla en kuvös. 

En tysk kollega demonstrerade kuvösens effektivitet i olika länder och i samband med 

detta fick föräldrarna bara lov att gå och se på sitt barn på utställningen precis som alla 

andra. Det väckte medvetenhet hos människor att prematura nyfödda faktiskt kunde 

överleva och utvecklas som normala människor. Det ledde till sist fram till många nya 

sjukhusbaserade prematuravdelningar i början av 1900-talet (Davis, Mohay & Edwards, 

2003).  

 

Inom neonatalvården under 1920 – talet, låg fokus framför allt på barnets omvårdnad 

såsom näringsintag och att bevara kroppsvärme (Lundqvist, 2008). En stor del av barnen 

föddes i hemmen. Insatser att stödja det sjuka barnet med livsuppehållande åtgärder 

saknades (Tunell, 2008). Medicinska behandlingar påbörjades i början av 1900-talet till 

exempel syrgasbehandling. Vidare infördes antibiotikabehandling under 1950 talet inom 

neonatologi. I takt med den medicinska utvecklingen skedde även förändringar inom 

neonatalavdelningar vilka resulterade i att mor och barn separerades och vårdades på 

åtskilda avdelningar. Föräldrarna hade ingen rätt att vara närvarande utan fick bara betrakta 

sina barn genom ett fönster vid särskilda tillfällen (Lundqvist, 2008).  De förtidigt födda 

barnen vårdades på speciella barn salar av utbildad personal. På 1960-talet var vårdens mål 

att öka överlevnaden för mor och barn. De barn som var i behov av akut vård förflyttades 

till barnsjukhus (Wallin, 2001).  

 

På 1970-talet inrättades neonatalavdelningar på barnsjukhusen. Där fick föräldrarna hålla 

sig till givna besökstider för att kunna spendera tid med sina barn (Wallin, 2001). Vården 

som gavs var grundad på rutiner och genomfördes vid bestämda tider (Lundqvist, 2008).  

Under 1980- och 1990-talen ändrades synen på vården till att bli allt mer familjecentrerad. 

Föräldrarna gavs möjlighet att vara mer delaktiga i barnens vård (Wallin, 2001). För att 

underlätta för föräldrarna kom ett nytt system från svenska föräldraförsäkringen, som gav 

båda föräldrarna rätt till ekonomisk ersättning under den tid barnet var i behov av 

neonatalintensivvård. Hela familjen och nära anhöriga fick möjlighet att träffa spädbarnen 

på neonatalvårdsavdelningen. Under 1990 – talet började vårdpersonalen inkludera 

föräldrarna mer, men fokus låg på mamman. Först under 2000 - talet började man inse 

partnerns betydelse och involverade denne allt mer i en mer tydlig familjecentrerade vård 

(Jackson & Wigert, 2013). 
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Prematuritet 

 

Världshälsoorganisationen [WHO], (2015) definierar fullgången graviditet som en 

graviditetslängd mellan 37+0 och 41+6 fullgångna graviditetsveckor. Prematuritet, 

underburenhet, delas in i prematur, mycket prematur och extremt prematur. Prematur 

innebär att graviditetslängden är mindre än 37 men mer än 32 fullgångna veckor före 

partus. Mycket prematurt innebär att barnet föds efter 28 men före 32 fullgångna 

graviditetsveckor. Om barnet föds innan 28 fullgångna graviditetsveckor klassas det som 

extrem prematuritet. WHO (2015) rapporterar att det globalt föds cirka 15 miljoner 

prematura barn per år, då definierat som födsel före graviditetsvecka 37. I Europa föds 

cirka tio procent av barnen för tidigt och i USA är andelen prematura födslar tolv procent. 

Varje år föds cirka 7 000 barn för tidigt i Sverige. Sedan mitten av 1970-talet har 

utvecklingen inom neonatalvården i Sverige förändrats avsevärt. Tack vare förbättringar 

och framsteg har de för tidigt födda barnens överlevnadsmöjligheter förbättrats (Svenska 

prematurförbundet, 2013). 

 

Orsaker till och konsekvenser av prematuritet 

 

En prematur födsel kan bero på olika faktorer. En faktor är sjukdom hos mamman såsom 

högt blodtryck, njursjukdom, avvikelser i livmodermunnen eller i placenta. Konstgjord 

befruktning, flerbörd hos modern och sjukdomstillstånd hos barnet kan också vara orsaker 

till en för tidig födsel (Fellman, 2008). Vårdtiderna för barn som är födda prematurt 

varierar beroende på barnets hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2004). Graden av omognad 

och sjukdomar är relaterat till i vilken graviditetsvecka barnet föds. Ju tidigare födseln äger 

rum desto större är risken för komplikationer (Fellman, 2008).  Orsaker till att barnet läggs 

in på neonatalvårds avdelning kan vara att barnet har låg födelsevikt, har 

cirkulationsproblem eller omogna organfunktioner, som i sin tur kan leda till behov av 

hjälp med näringstillförsel. Många har andningsstörningar och behöver avancerad 

respirationsvård och smärtbehandling (Socialstyrelsen, 2014). Barnets omogna lungor 

bidrar till svårigheter att upprätthålla en normal andning, vilket oftast stabiliseras med 

hjälp av övertrycksandning, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), syrgastillförsel 

eller respiratorbehandling (Fellman, 2008). 

 

Det prematura barnet har outvecklad hud och färre antikroppar, vilket innebär att deras 

immunförsvar är nedsatt och därmed är infektionsrisken större. Barnet har outvecklat 

tarmsystem, en hjärna som är särskilt känslig för hjärnblödningar och ett nervsystem som 

är extra känsligt för påverkan av längre syrebrist (Lagerkrantz, Hellström Westas & 

Norman, 2008). Ett annat vanligt problem för prematura är hypotermi, på grund av 

outvecklad hudkostym. Barnet saknar underhudsfett och har en för stor kroppsyta i 

jämförelse med kroppsvolymen, vilket leder till svårigheter att självständigt upprätthålla en 

normal kroppstemperatur. Detta innebär att barnet är beroende av att värme tillförs, vilket 

görs med hjälp av kuvös eller värmebädd (Sarparast, Farhadi, Sarparast, Shafa, 2015). 

Flertal barn har även ett behov av att få näringstillförsel via sond på grund av en omogen 

sug- och sväljfunktion. Dessa komplikationer medför att barnets behov av medicinteknisk 

apparatur och övervakning kan vara omfattande (Fellman, 2008). 
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Vård och omvårdnad på neonatalvårdsavdelning 

 

Neonatalvårdsavdelningar planerades tidigare framför allt utifrån den medicinska och 

tekniska vården av det enskilda barnet. I dagsläget planeras de oftast utifrån ett samvårds 

synsätt, det vill säga att möjlighet skapas för hela familjens delaktighet i barnets vård. 

Inom neonatalvård är det flera olika professioner som samarbetar. På 

neonatalvårdsavdelningen prioriteras livshotande tillstånd och därefter ligger fokus på 

mindre akuta situationer såsom förebyggandet av smärta och stress och rådgivning för 

nutrition och amning (Wallin, 2003).  

 

Newborn Individualized Development Care and Assessment program - NIDCAP 

 

Under 1980-talet introducerades familjecentrerad utvecklingsstödjande vård enligt 

programmet ”Newborn Individualized Development Care and Assessment program” 

(NIDCAP). NIDCAP som omvårdnadsmodell innebär att stödja det för tidigt födda barnets 

neurologiska mognad och att anpassa vård och miljö till barnets känslighet och 

mognadsgrad. Vikten ligger även på föräldrarnas delaktighet, stöd till föräldraskapet och 

känguruvård- hud kontakt för att främja anknytningen (Jackson & Wigert, 2013). 

Modellen utgår ifrån kunskapen om hjärnans successiva mognad och tolerans för stimuli. 

Barnet observeras före, under och efter en omvårdnadshandling. Det som observeras är 

olika fysiologiska och beteendemässiga parametrar, miljö i och utanför kuvösen i relation 

till de yttre stimuli som barnet möter som ljud, ljus, aktivitet och beröring. Observationen 

avgör hur personalen utvecklar en individuellt anpassad vårdplan för barnet och dess 

föräldrar. Dessa barn vårdas på neonatalavdelning under den tid då hjärnans utveckling är 

som mest känslig.  

 

Forskning tyder på att NIDCAP-modellen har positiva effekter på både kort och lång sikt. 

Barnet behöver kortare tid med andningsstöd, förekomsten av hjärnblödningar och 

lungkomplikationer sjunker, viktökningen förbättras och barnen äter tidigare på egen hand. 

Den motoriska utvecklingen underlättas och beteendeproblem minskar. Inom NIDCAP 

betraktas föräldrarna som barnets främsta vårdare med stöd av vårdpersonal. Stödet till 

föräldrar individualiseras utifrån hur de klarar av sin situation. NIDCAP kan ses som en 

utvecklingsstödjande familjecentrerad relationsbaserad vårdform. I Sverige använder alla 

neonatalavdelningar mer eller mindre NIDCAP inspirerade tekniker och utrustning 

(Kleberg, 2013). 

 

Kängurumetoden 

 

Kangaroo Mother Care (KMC) eller ”kängurumetoden”, innebär hud-mot- hud kontakt 

mellan den nyfödda och föräldrarna. Metoden introducerades 1979 med mödrar och 

nyfödda på ett sjukhus i Bogota i Colombia. Den fick sitt namn på grund av likheten med 

hur pungdjur hanterar sin avkomma. Metodens intention var att förändra den traditionella 

vården och villkoren och bidra till minskad dödlighet och infektioner, genom värme och 

stimulering av barnet. Metodens goda resultat resulterade i att hud- mot- hud kontakt 

infördes på olika sjukhus i västra Europa under 1980-talet och den godkändes även av 

Världshälsoorganisationen och Unicef. I dagsläget används metoden på sjukhus över hela 

världen. Hud-mot-hud kontakt mellan modern och den nyfödda kan vara periodisk eller 
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kontinuerlig, beroende på barnets hälsotillstånd och grad av prematuritet (Carlsson & 

Eriksson, 2013). 

 

Kängurumetoden har visats kunna ge flera positiva effekter vid exempelvis amning och 

även kunnat minska smärtan vid medicinska ingrepp. Dessutom tycks metoden underlätta 

för barnet att hålla sin kroppstemperatur, underlätta laktation och viktökning samt kunna 

resultera i förkortade vårdtider.  Psykologiska effekter, som kan kvarstå länge, i form av 

minskad stress hos barnet och modern har också noterats. Även anknytningen kan främjas 

(Sarparast, Farhadi, Sarparast, Shafa, 2015 & Hunt, 2008). Hud-mot-hud kontakt bör 

uppmuntras konsekvent. Kängurumetoden används oftast för medicinskt stabila barn 

som inte är intuberade och håller sin vikt. Barnets medicinska tillstånd kan medföra att 

kängurumetoden inte är möjlig vilket innebär att barnets separation från föräldrarna kan 

bidra till en försening i anknytnings- och bindningsprocessen (Turnbull & Petty, 2013). 

Samspelet mellan vårdpersonal och föräldrarna är av yttersta vikt för att stimulera 

föräldrarnas delaktighet. Samverkan mellan föräldrarna och barnet påverkas av en 

högteknologisk vårdmiljö som kräver specialistkunskap, avdelningens vårdrutiner och 

vårdmiljö samt ekonomiska begränsningar. Detta kan i sin tur olyckligtvis medföra att 

föräldrarnas omsorg och relation till sitt prematura barn inte prioriteras (Jackson & 

Weigert, 2013). 

 

Familjecentrerad vård (FCV)  

 

Under större delen av 1900-talet bedrevs vården patientcentrerat. Den sjuke patienten var i 

fokus och all vård koncentrerades till denne. Idag har uppmärksamheten vidgats, från att 

inte endast se den sjuke, integreras nu hela familjen och ses som en helhet (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2012). Familjecentrerad vård (FCV) är en filosofi av omsorg som 

innefattar ett samarbete mellan personal och familjer. Grundläggande principer i 

familjecentrerad vård är öppen kommunikation, engagemang i barnets vård och 

obegränsad närvaro av föräldrarna. Detta används som ett stöd för att organisera vården 

med ett helhetsperspektiv av familjens behov. Familjecentrerad vård underlättar 

anknytningsprocessen. Inom familjecentrerad vård finns det fyra centrala begrepp; 

värdighet och respekt, informationsutbyte, familjens medverkan i vården samt familjens 

samarbete. Värdighet och respekt kräver att personal vördar familjeperspektivet och val 

som påverkas av familjens värderingar, övertygelser, kulturell bakgrund och integrerar 

dem i planeringen av barnets vård. Informationsutbyte förutsätter att personalen delar 

fullständig och opartisk information med familjen, uppmuntrar och stödjer familjens 

deltagande i barnets omvårdnad och accepterar föräldrarnas beslut. Vårdpersonal ska 

erbjudas kontinuerlig utbildning för att underlätta samarbete med familjen. Detta i sin tur 

skapar förutsättningar för att föräldrarna ska veta hur de ska delta i barnets vård på 

neonatalvårdsavdelningen (Griffin, 2006).  

 

Föräldrar  

 

Begreppet förälder definieras på följande sätt ”föräldrar (ofta plur.) person som är far eller 

mor till en viss person; i plur. Ofta både far och mor till en viss person” (Svensk ordbok, 

2009, s. 976). Att bli förälder upplever de flesta som en glädje, men vissa kan känna att 

föräldrarollen är både obekväm och stressig. Föräldrastress kan uppstå när föräldern 

försöker bli bekant med föräldrarollen och försöker uppfylla de krav som är relaterade till 
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föräldraskapet. Stressen har en negativ inverkan på anknytningen mellan barnet och 

föräldern, vilket i sin tur kan påverka barnets utveckling negativt (Örtenstrand, 2005). 

 

Föräldrars känslor och upplevelser när deras barn vårdas på neonatalvårdsavdelning 

 

Intryck från omvärlden tolkar människan genom sina sinnen. Människor tar emot 

information, skiljer ut den, organiserar den, översätter den och ger den en tolkning. Denna 

tolkning skiljer sig mellan olika personer. Människan styrs av både förnuft och känsla. 

Känslorna är meningsfulla när människan kan hantera dem på rätt sätt. Det är människans 

ansvar att få känslorna att samarbeta med förnuftet (Tamm, 2002). Föräldrar till ett svårt 

sjukt barn eller till ett barn som fötts för tidigt, förs in i en främmande värld. Situationen 

för föräldrarna blir annorlunda än vad de har förväntat sig om de fick ett friskt barn. När 

barnet vårdas på en neonatalvårdsavdelning kan föräldrarna känna stress och splittring, 

som i sin tur kan påverka deras föräldraroll. Det händer att föräldrarna under vårdtiden har 

svårt att inse att barnet verkligen är deras. En del spenderar långa perioder på 

neonatalvårdsavdelningen och försöker normalisera den högteknologiska miljön. Långa 

vårdperioder leder till att föräldrarnas privatliv blir väldigt öppet och synligt för personal 

och även för andra föräldrar som befinner sig på avdelningen. Föräldrarna på 

neonatalvårdsavdelning uttrycker starkt behov av att bli respekterade både som föräldrar 

och som medarbetare. Upplevelsen av att inte bli sedd eller hörd kan bli en extra belastning 

för föräldrarna (Brødsgaard, Zimmermann & Petersen, 2015).  Föräldrarna som är 

delaktiga i barnets vård känner sig mer säkra i föräldrarollen och kan förstå barnets 

beteende bättre. Föräldrarnas relation till deras prematura barn genomgår större 

påfrestningar och kräver större mått av tålamod. Föräldrarna söker stöd hos vårdpersonalen 

för att får en bekräftelse på att de är en bra förälder (Jackson, 2005). Upplevelser av 

separation från det nyfödda barnet på neonatalvårdsavdelning känns olika hos män och 

kvinnor. En del kvinnor känner sig utanför eller som bipersoner när det handlar om vård 

till deras nyfödda barn medan männen har starkare tillit till personalens kompetens. Ibland 

kan vissa mödrar känna att de mer eller mindre tvingades att separera från det nyfödda 

barnet. De upplever också att de inte räcker till eller inte är bra mödrar. Det är viktigt att 

personalen lägger märke till negativa signaler tidigt för att förebygga och åtgärda dessa 

känslor så snabbt som möjligt. Föräldrarna upplever personalens empatiska bemötande och 

vägledning som betydelsefull (Jackson, 2005). Hud-mot-hud vård tolkas som hälsosamt för 

föräldrarna och barnet. Föräldrarna upplever att de gör gott och får en bättre 

anknytningskänsla till barnet och att självförtroendet ökar (Carlsson & Eriksson, 2013). 

 

Styrdokument om barn och familjers rättigheter 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 192:763) står det att hälso- och sjukvården ska tillgodose 

patientens behov av trygghet i vård och behandling samt vara lätt tillgänglig. Vården ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Goda kontakter ska 

främjas mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. När det handlar om vård av 

barn är kravet bland annat att personalen ska vara kompetent för att kunna bedöma barnets 

symtom och beteende. Föräldrar ska ha möjlighet att närvara och vara delaktiga i barnets 

vård och det är vårdpersonalens ansvar att tillgodose den möjligheten (SFS 1982:763).  

 

Patient lagen (SFS 29014:821) infördes den 1:a januari 2015.  Målet med lagen är att 

stödja patientens integritet, självbestämmande och medverkan samt förstärka och 

förtydliga patientens ställning i vården. Lagen stödjer patientens engagemang och 
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inflytande genom att hälso- och sjukvård inte får ges utan dennes samtycke och att 

patienten ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad 

vård i hela landet. När det gäller vård till barn ska barnets bästa särskilt beaktas och 

vårdnadshavaren ska få information. Barnet har samma rättighet som vuxna när det gäller 

att ta del av informationen. Dock måste informationen utformas och anpassas till barnets 

ålder och mognad på en omsorgs och hänsynsfullt sätt (SFS 2014:821).  

 
Ett viktigt dokument beträffande barns rättigheter i den familjecentrerade vården är den så 

kallade Barnkonventionen. Barnkonventionen är antagen av FN:s generalförsamling år 

1989. Den beskriver barns rättigheter och är ett juridiskt bindande avtal för de länder som 

har anslutit sig till den. Konventionen lyfter fram fyra grundläggande principer. 

För det första, alla barns likavärde och jämställdhet oavsett kön, ras, hudfärg, språk, 

religion m.m. För det andra att beakta barnets bästa vid alla situationer och beslut som tas 

inom såväl privat som offentlig sektor samt av myndigheter och domstolar. 

För det tredje, alla barns rättigheter till överlevnad och utveckling. Slutligen ska alla barns 

rättigheter att få uttrycka sina åsikter och bli respekterade beaktas. Länder som har godkänt 

barnkonventionen är också skyldiga att följa den (UNICEF, u.å.).  

 

Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) har lanserat ett annat viktigt dokument 

där barnet har rätt att ha föräldrar eller närstående hos sig under sjukhusvistelse lyfts fram 

och att föräldrarna ska ha möjlighet att övernatta hos barnet. Extra kostnader ska inte 

utkrävas eller förlust av inkomst i samband med barnets sjukhusvistelse ska inte behöva 

ske. Föräldrarna ska få kontinuerlig information om barnets vård för att kunna vara 

delaktiga i beslut gällande vård och behandling. Vård- och behandlingsteamet ska vara 

organiserat så att det tillförsäkrar varje barn kontinuitet i vården (Jackson & Wigert, 2013). 

 

Anknytning 

 

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Mothander, (2006) skriver att anknytning mellan 

föräldrarna och barnet kan ses som att något som är mindre och svagare binder ihop med 

något som är större och starkare. Barnet knyter an till sina föräldrar och inte tvärtom. 

Relationen styrs av två samspel, som är oberoende av varandra. Det är ett 

anknytningssystem hos barnet och ett omvårdnadssystem hos föräldern. En anknytning 

som växer fram är beroende av de behov barnet har av omvårdnad och den vilja 

föräldrarna har att uppfylla barnets behov. Förekomsten av regelbunden fysisk kontakt 

mellan barnet och föräldrarna avgör om en anknytning kommer att utvecklas. Föräldrarnas 

lyhördhet för barnets signaler och reaktioner på sina egna signaler har en avgörande 

betydelse för om barnet ska utveckla en trygg eller otrygg anknytning. Barnpsykiatrikern 

och psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990) är upphovsman till den så kallade 

anknytningsteorin som beskriver hur och varför föräldrars beteenden påverkar barnet. 

Anknytningsteorin betonar primära behov som nära emotionella band och psykologiska 

fördelningar av hur anknytning utvecklas i interaktion mellan barnet och föräldern. Mary 

Ainsworth (1913-1999) ytterligare en anknytningsteoretiker. Hon beskrev att barnet och 

föräldrarnas samspel bygger på anknytning och bindning. Anknytning är det band barnet 

skapar till sina anknytningspersoner, exempelvis föräldrarna. Föräldrarnas motsvarighet till 

anknytning kallas bindning. Relationen mellan barnet och föräldrarna utvecklas under de 

första levnadsåren. Barnets anknytningsperson kan ses som en trygg bas och de barn som 

inte har sina föräldrar som en trygg bas tvingas utveckla andra strategier för att få beskydd. 

Barnet utvecklar olika mönster av anknytning beroende på hur relationen till 
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anknytningspersonen utvecklas (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2006). Enligt 

Wigert, (2008) och Bouchard, (2011) etableras föräldrarollen redan under fosterstadiet och 

är inte färdigutvecklad vid barnets födsel. Föräldrarollen utvecklas med tiden i samverkan 

med barnet. Anknytningsprocess underlättas genom att barnet och föräldrarna tillbringar 

tid tillsammans under nyföddhetsperioden. Att separera mor och barnet leder till intensiv 

känslomässig ansträngning hos modern. Enligt Wigert, (2008), Jackson, (2005) och 

Bouchard, (2011) kan anknytningen även påverkas av olika faktorer såsom vårdmiljö, 

vårdkvalité, kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal, samt föräldrarnas och 

barnets hälsa. 

 

Ryding, (2014) skriver att anknytning mellan föräldrarna och barnet är livsviktig för 

barnets utveckling. Anknytningsprocessen under graviditeten kan spaltas upp i tre steg: 

fusion, differentiering och separation. Fusion som är första steget består av att förstå och 

acceptera graviditeten och att fostret är en del av moderns kropp. Ibland händer det att 

modern har svårt att acceptera graviditeten. Det kan leda till att hon kan ha svårt att 

förändra sin livsstil.  Differentieringsfasen går ut på att få en förståelse för att fostret är en 

egen liten levande människa i kvinnans livmoder. Denna process kan medföra blandade 

känslor hos modern. Vissa mödrar, på grund av psykiska problem eller andra anledningar 

är inte redo och undantränger att de ska bli mödrar ända fram till förlossningen. 

Separationsfasen handlar om att föräldrarna börja längta till barnet och planerar aktivt inför 

barnet ankomst. Här kan till exempel en svår rädsla och oro hindra förberedelserna 

(Ryding, 2014). Enligt Jackson, (2005) har studier visat att pappors anknytningsrelation 

skapas när pappan får kroppskontakt med barnet. Föräldrarna som får mer stöd under 

vårdtiden på neonatalvårds avdelning känner sig mindre stressade och mer säkra i sin 

föräldraroll. Detta leder ofta till att familjen blir utskrivna tidigare. 

 

Barnmorskans roll inom neonatalvården 

 

Barnmorskeyrket har förändrats genom tiderna. Det är ett av världens äldsta kvinnoyrken. 

Bemötande är en av de viktigaste punkterna i barnmorskans professionella förhållningssätt. 

Att arbeta på ett yrkesmässigt sätt med kvinnor handlar om att acceptera olikheter och 

annorlunda egenskaper. Barnmorskan ska skapa en förtroendefull relation till kvinnan 

genom att vara öppen, lyssna, observera och visa sympati (Berg, 2013). När det gäller 

vården av barnet är det betydelsefullt att personalen involverar föräldrarna. Genom ett 

fungerande samspel mellan dem kan föräldrarna utveckla sin naturliga omsorg som de kan 

ge till sitt barn och det i sin tur främjar deras nya identitet som förälder (Jackson, et al. 

2013). På neonatalvårdsavdelningen är barnmorskans professionella roll avgörande hur 

relationen formas med föräldrarna. Vårdpersonalen bör vara insatta i familjens situation 

och delta på ett empatiskt sätt. Samtidigt ska personalen hålla en professionell distans för 

att kunna kontrollera situationen och ge familjen rätt hjälp. Om relationen mellan familjen 

och vårdpersonalen blir mer av en vänskapsrelation kan det bli svårt för personalen att 

behålla sin professionalitet (Fegran & Helseth, 2009). 

Problemformulering 

 

För föräldrar blir det en stor omställning när deras barn föds för tidigt eller blir sjukt och 

måste vårdas på en neonatalvårdsavdelning. Denna högteknologiska vårdmiljö kräver 

expertkunskap och detta kan sätta föräldrars omsorg och kontakt med sitt prematura barn i 

andra hand. Föräldrars delaktighet i barnets vård är beroende av personalens 

förhållningssätt och bemötande (Wigert, 2008).  Att stödja föräldrarna är det 
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huvudsakliga ansvaret för all personal på neonatalvårdsavdelningen vid sidan av den 

medicinska vården av barnet. Omvårdnad ska bygga på en helhetssyn och involvera alla 

familjemedlemmar i den mån det går (Hadian Shirazi, Sharif, Rakhshan, Pishva & 

Jahanpour, 2015, Wigert, 2008). Familjecentrerad vård skapar förutsättningar för en god 

anknytning mellan föräldrar och barn och ger möjlighet att påbörja föräldraskapet under 

optimala förutsättningar (Jackson & Weigert, 2013). Forskning visar att familjecentrerad 

vård är accepterad i teorin men sannolikt inte används fullt ut i praktiken (Wigert, 2008).  

 

Det är betydelsefullt att som personal förstå hur föräldrarna upplever sin situation för att 

kunna ge stöd och hjälp som är nödvändig för att underlätta anknytningsprocessen och 

föräldraskapet. Det ligger därför i författarnas intresse att belysa föräldrars upplevelse av 

familjecentrerad vårdnad på neonatalavdelning. 

SYFTE 

 

Syftet med detta arbete var att belysa föräldrars upplevelser av familjecentrerad vård på 

neonatalvårdsavdelning samt hur den vårdformen inverkar på föräldrars anknytning till sitt 

prematura barn.  

 

Frågeställningar 

 

Hur upplever föräldrar familjecentrerad vård på neonatalvårdsavdelning? 

Hur kan den familjecentrerade vården inverka på föräldrars anknytning till sitt prematura 

barn? 

 

METOD 

 

Ansats och design 

 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt i avsikt att utifrån vald 

problemformulering, syfte och frågeställning systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa vetenskapliga forskningsresultat inom det valda området. Både kvalitativa 

och kvantitativa studier har inkluderats. Fördelen med att kombinera dessa två ansatser är 

att frågeställningen kan belysas ur olika perspektiv. Resultatet leder till nya hypoteser eller 

frågeställningar som kan undersökas vidare framöver inom det valda området (Forsberg & 

Wengström, 2013). Artiklar har sökts via databaser, manuella sökningar och 

fritextsökning. Polit och Beck (2012) menar att finns olika syften med att göra en 

litteraturöversikt. Det kan vara, som i detta arbete, att kartlägga befintlig forskning eller, att 

sammanställa nuvarande kunskapsläget inför framtida forskning.  

 

Urval 

 

Artiklar söktes med hjälp av nyckelord relevanta för syftet. Inklusionskriterier för artiklar som 

valdes ut var skrivna på svenska eller på engelska och publicerade under år 2000 till och med 

2015. Artiklarna som användes skulle vara ”peer-review”, vilket innebar att artiklarna 

granskats och godkänts av experter inom området och vara tillgängliga i fulltext. Polit och 
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Beck (2012) menar att en artikel är hållbar då andra forskare har granskat, kritiserat och 

rekommenderat den för publikation. I enlighet med Henricson (2012) inkluderades både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Populationen var föräldrar på neonatalvårds avdelningar. 

Någon begränsning gällande förstagångs eller flerbarnsföräldrar, föräldrars yrken, nationalitet, 

bosatt inom ett vist geografiskt område gjordes inte. Författarna började med att söka artiklar 

som inte var äldre än 10 år gamla, då sökningen resulterade i för få artiklar valde vi att ta med 

artiklar upp till 15 år gamla. Publiceringsåren blev 2000 till och med 2015. Med de utvalda 

sökorden fann vi ett flertal passande artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna.  

Exklusionskriterier för studien var artiklar äldre än 15 år samt de som inte var 

omvårdnadsinriktade och reviews.  

 

Genomförande 

 

Författarna har använt sig av databaserna CINAHL, PubMed, SwedMed+, Sciencedirect 

och SHH bibliotekskatalog: Sophialine. SveMed+ är en bibliografisk databas som 

innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom vårdforskning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Databaserna CINAHL och PubMed har brett utbud av 

publikationer inom omvårdnad (Polit & Beck, 2013). Sciencedirect innehåller 

vetenskapliga artiklar inom hälsa (ELSEVIER, 2016). För att få fram så relevanta artiklar 

som möjligt, kan enstaka ord som utgår från frågeställningar eller ordkombinationer som 

kombineras med hjälp av relevanta artiklar och de booleska operatorerna, dvs. ”AND”, 

”OR”, och ”NOT” användas enligt Forsberg et al., (2013). 

För att stärka innehållsvaliditeten utfördes två litteratursökningar, en inledande för att 

knyta an till litteraturen som fanns i olika databaser som hjälpte till att välja lämpliga 

sökord. De sökord som har använts i databaserna var: Family centred care, neonatal care, 

premature, neonatal intensive care, neonatal care system, neonatal care, experience, 

environment, parents experiences of neonatal intensive care units, object attachment, 

bonding och parents. Databassökningarna har gjorts dels på Sophiahemmet Högskolas 

bibliotek, dels på andra biblioteket på som hade tillgång till ett större utbud av 

vetenskapliga databaser.  

 

Med sökorden hittades 24 artiklar. Under genomläsningen av samtliga artiklar föll det bort 

17 artiklar. Av de som valdes bort fanns rena översiktsartiklar och artiklar som inte var 

vetenskapliga eller inte uppfyllde syftet. Nio studier adderades genom manuell sökning. 16 

artiklar använts i resultatredovisningen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabell 1. Databassökningar  

 

Databas Sökord Begränsningar Antal  

Träffar 

Lästa 

Abstracts 

Lästa 

Artiklar 

Valda 

Artiklar 

CINHAL 

160111 

Family centered 

care, neonatal, 

intensive care 

Published Date: 

2006.01.01-

2016.01.31 

Full text, Peer-

reviewed, 

Research 

Article,  

13 4 2 1 

PubMed 

160110 

Family, centered, 

intensive care, 

neonatal, 

intensive care, 

neonatal care, 

parents 

experiences of 

neonatal 

intensive care 

units 

Last ten years 318 12 4 1 

 

PubMed 

160122 

Family centered 

care, neonatal,  

Premature 

Last ten years 

Human  

English 

21 11 6 2 

CINHAL 

160202 

Parents, 

bounding with 

newborn, 

neonatal 

Peer reviewed, 

English  

Last 15 years  

 

112 6 1 1 

Science 

direct  

20160202 

Attachment and 

parents 

experience and 

family centered 

care and neonatal 

intensive care 

Last 15 years. 

All sources 

(Nursing and 

Health 

Professions). 

229 20 5 1 

Science 

direct 

160219 

Attachment and 

parents 

experience of 

premature, and 

family centered 

care and neonatal 

intensive care 

Last 15 years. 

All sources 

(Nursing and 

health 

Professions). 

103 35 2 1 

Summa   796 88 20 7 
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Manuell sökning 

 

Utöver sökning i databaser har manuell sökning genomförts i de aktuella artiklarnas 

referenslista. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan manuell sökning göras på olika 

sätt. I en intressant relevant artikel kan referenslistan ge ytterligare information och nya 

alternativa sökningar och artiklar via tidningar som är specifika för det valda ämnet. Ett 

annat sätt är att söka i litteratur eller i vissa fall att ta kontakt med forskare inom valt 

område. I databasen CINAHL söktes en intressant artikel med sökorden parents, bounding 

with newborn and neonatal och den refererade till ytterligare användbara artiklar. Fyra av 

dessa artiklar inkluderades i studiens resultat. Ytterligare fem artiklar lades till från 

referenslistor.  

 

Databearbetning 

 

Studiens artiklar har kvalitetsgranskats och kvalificerats utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (bilaga1) för självständigt arbete på avancerad nivå enligt Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och William, Stoltz och Bahtsevani (2011). När artiklarna 

hittades har samtliga genomlästs för att se om de var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. De artiklar som var mest relevanta fördjupade sig författarna i och 

sammanställde i ett dokument. Därefter skedde en fördjupad läsning där ett ytterligare 

urval av text ägde rum. I detta urval valde författarna text från olika artiklar, tolkade 

information, omformulerade med egna ord och refererade till respektive artikel för att 

slutligen redovisa ett resultat (Forsberg, et al., 2013). 

En matris (bilaga2) av inkluderande studier med information om referens, frågeställning, 

metod, urval, genomförande, resultat och metodologisk kvalitet skrevs för att kunna 

bedöma tillförlitligheten av slutsatserna. Varje artikels kvalitet har poängsatts från I (=hög 

kvalitet) till III (= låg kvalitet) (Rosén, 2012). Elva artiklar var kvalitativa, två artiklar 

använder sig av blandade metoder och tre var kvantitativa. (Forsberg, et al., 2013).  

 

Validitet och Reliabilitet 

 

Med validitet menas till vilken grad ett mätinstrument mäter det som den är menad att mäta 

och resultatet i studien ska stämma överens med syftet för att ha en hög validitet.  

Reliabiliteten, det vill säga studiens tillförlitlighet, innebär mätinstrumentets förmåga att ge 

samma värde vid ett flertal mättillfällen. För att öka en studies tillförlitlighet är det viktigt 

att presentera tillvägagångssätt för att en annan forskare ska kunna komma fram till 

motsvarande resultat och att sträva efter avsaknad av slumpmässiga fel (Polit & Beck, 

2012). 

Litteraturstudiens validitet och reliabilitet är god. Under bearbetningen och analyseringen 

av artiklar som har använts i resultatet har författarna hittat upprepande fynd i de olika 

artiklarna. Artiklar som redovisas i resultatet har även noggrant sammanställts efter 

studiens syfte. Författarna har redovisat alla fynd i samtliga artiklar även det som inte 

överensstämde med författarnas förförståelse.    
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Forskningsetiska övervägande 

 

Under hela arbetsprocessen har författarna tagit ställning till etiska aspekter. Etiska 

överväganden vid litteraturstudier är, enligt Forsberg & Wengström (2013) att i de artiklar 

som valts ut till litteraturstudien ska etiska överväganden ha utförts, eller studien fått 

medgivande av en etisk kommitté.  

 

Författarna följde Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) som beskriver att fusk och oärlig 

handling, såsom fabricering, förvanskning, kopiering, stöld eller plagiat av andras arbete 

inte får förekomma i forskningen, enligt avvikelser från god forskningssed (Helgesson, 

2015 & Polit & Beck, 2012).  Dessutom har författarna valt vetenskapliga artiklar som har 

fått godkännande från etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden har 

genomförts. Allt som kommer fram i resultatet har författarna redovisat även om det inte 

stämde med författarnas förväntningar (Forsberg, & Wengström, 2013). För att resultatet 

skulle kunna presenterats på ett etiskt och naturligt sätt har det strävats efter att åsidosätta 

egna åsikter, tidigare kunskaper och förförståelse inom det valda området i största möjliga 

mån (Polit & Beck, 2012). 
 

RESULTAT 

 

Föräldrars upplevelse av familjecentrerad vård på neonatalvårdsavdelning 

 

Föräldrars upplevelse av personalen och vårdmiljön  

 

Upplevelsen av den fysiska miljön hämmade delaktigheten i omvårdnaden och det var 

svårt att koncentrera sig på sitt barn som kom i andra hand (Jackson et al., 2003). Då 

föräldrarna upplevde stöd och hjälp från vårdpersonalen bidrog det till ökad delaktighet i 

barnets vård (Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006). Vid ett bristande stöd från 

sjukvårdspersonalen framkom det tydligt att föräldrarnas anpassning till föräldrarollen 

hindrades. Tidigt deltagande i sitt barns vård medförde att det var lättare att anpassa sig till 

sin nya roll som förälder (Jackson et al., 2013; Wigert, 2010; Fegran, Helseth  & 

Fagermoen, 2008). Vissa föräldrar beskrev helheten och situationen tillsammans med 

personalen på neonatalvårdsavdelning som ett familjehem. Till exempel sa en mamma ”vi 

alla är tillsammans i detta” (Russell, Swayer, Rabe, Abbott, Gyte, Duley & Ayers, 2014 s 

7). Detta gjorde att det blev lättare för föräldrarna att hantera den svåra situationen. Två 

mödrar beskrev att personalen visade omtänksamhet och kärlek till sitt barn. Detta 

bekräftade för mammorna att personalen brydde sig på riktigt och inte bara gjorde sitt jobb. 

Detta medförde att det blev lättare för modern att lämna sitt barn på 

neonatalvårdsavdelningen när hon var tvungen att lämna avdelningen. Föräldrarna 

upplevde positiva känslor när personalen kunde namnen på barnet och föräldrarna.  När 

föräldrarna mådde dåligt kände de att dem inte behövde kommunicera med ord till 

personalen om sina känslor utan att personalen kunde läsa av dem och visade förståelse. 

Personalen fanns tillgänglig när föräldrarna var i behov av stöd och när de behövde 

utrymme för sig själva fick de också vara ensamma (Russell et al., 2014). När föräldrarna 

uppfattade personalen som kompetenta upplevde dem en trygghet (Lundqvist, 

& Jakobsson, 2003). 

Det hände att personalen släppte sina rutinmässiga arbetsuppgifter och istället tog hand om 

hela familjen på ett sympatiskt och individuellt sätt (Russell et al., 2014; Wigert, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagermoen%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
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Dellenmark, Blom & Bry, 2014). En mamma berättade att personalen skapade möjligheter 

för föräldrarna att ta pausa från den svåra vardagen genom att småprata och skratta med 

föräldrarna. Personalen förklarade och gav detaljerad och realistisk information om barnets 

tillstånd till föräldrarna. De svarade på föräldrarnas frågor och detta upplevdes som 

lugnande (Russell et al., 2014). Det fanns även vissa föräldrar som hade tappat förtroende 

för personalen. Den grundläggande orsaken till detta var de långa väntetiderna på att få 

läkarsamtal, som dessutom var korta och stressiga samt när föräldern fick ett läkarsamtal 

var informationen svårförståelig vilket gjorde föräldrarna ledsna och oroliga (Wigert et al., 

2014). Föräldrarna kände sig spända och oroliga när personalen var nyanställd, hade 

bristande kompetens samt brist på känslighet och empati. En mor beskrev känslan som 

dömd för att hon inte befann sig på avdelningen hela tiden (Russell et al., 2014). Vid 

utebliven information skapades känslor av utanförskap och vissa mödrar upplevde att de 

själva fick fråga personalen efter information för att bli delaktiga (Wigert et al., 2006). 

Föräldrarna berättade att det fanns en rädsla över att delta i barnets vård då miljön med de 

stora tekniska apparaturerna var skrämmande. Föräldrarna drog sig även för att delta i 

vården, då de tyckte att det var skrämmande med att barnet var så litet och de ville inte 

hålla i barnets lilla hand för att de var rädda att skada eller bryta den (Martinez, Monti 

Fonseca, Silvan Scochi, 2007). För föräldrarna innebar det en känslomässig säkerhet att ha 

förtroende för sitt barns medicinska personal, att få tillräckligt med information och att ha 

möjligheter att "vara förälder" för sitt barn. När relationen med personalen var svår och det 

var begränsad tillgång till information eller att föräldrar kände sig hindrade från att vara 

delaktiga blev deras känsla av balans utmanad och de blev oroliga för deras barns vård. 

Föräldrarna blev lugnande genom att observera personalen att göra vårdande handlingar 

med sitt barn och att observera dessa relationer ökades deras förtroende för säkerheten för 

sitt barns omsorg. En frekvent omsättning av personal på neonatalvårdsavdelningen, ledde 

till minskad förmåga att känna föräldrarnas barn som en individ och detta skapade en stor 

oro för föräldrarna. Föräldrarna uppgav att detta kunde försvåra förmåga att upptäcka 

subtila förändringar i barnets tillstånd eller ge lämplig säkerhet för sitt barn. I dessa 

situationer, försökte föräldrarna att öka sin egen uppmärksamhet och närvaro hos barnet 

när det var möjligt (Lyndon, Jacobson, Fagan, Wisner & Franck, 2014).  

 

 

Föräldrars upplevelse av information och vägledning  

 

I en kvalitativ studie genomfördes guidad familjecentrerad vård, som innebar att 

kommunikationen individanpassades och befrämjades mellan personal och föräldrarna till 

prematura sitt barn. En av fäderna i studien uttryckte sina känslor som: ”Jag önskar att jag 

kunde lyfta mitt barn - men jag är rädd för alla maskin slangar”. Personalen lyssnade på 

papporna och frågade: ”Är du rädd för alla slangar?” Fadern svarade: ”Ja, jag är rädd för 

att riva ner dem och det kan vara farligt för henne” (Weis, Zoffmann & Egerod, 2014 s 

3484). Resultatet av dialogen mellan fadern och personalen ledde till att han fick hjälp att 

ta upp sitt barn i famnen. Guidad familjecentrerad vård förenklade situationerna mellan 

personalen och föräldrarna (Weis et al., 2014). På neonatalvårdsavdelning fanns det 

affischer och broschyrer som föräldrarna kunde läsa (Wigert et al., 2014). För föräldrarna 

är det essentiellt att få information om sina barn.  När föräldrarna inte fick information 

eller blev informerade sent kände de sig utestängda i sin föräldraroll. Dessutom blev de 

oroliga och det väckte tankar som exempelvis ”vad kan det vara för fel på mitt barn?”, 

”vad gör personalen med mitt barn?”. Föräldrarna berättade också att de fick rikligt med 

information i början av ankomsten till neonatalvårdsavdelningen och att det då var svårt att 

ta in all information eftersom dem fortfarande var i återhämtningsfasen efter förlossningen 
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(Wigert et al., 2014 & Mundys (2010). Även Heinemann, Hellström-Westas & Hedberg 

Nyqvist, (2013) beskriver att det var svårt den första tiden efter födseln att förstå och ta in 

information som gavs om deras barns tillstånd samt vilket resultat den medicinska 

behandlingen skulle ge. Denna information var betydande att upprepas, vara konsekvent 

och tydlig. Det var viktigt att få veta varför olika moment utfördes på sitt barn. Ett annat 

gemensamt behov var försäkringsbehov, informationsbehov och stödgrupper där föräldrar 

kunde byta erfarenhet Mundy (2010). Papporna kände trygghet genom att få information 

om barnets och mammans situation. Trygghetskänslan ökade när personalen berättade om 

den tekniska utrustningen. Det var ett stöd för papporna att få träffa andra som hade varit i 

liknande situation. Det var viktigt för papporna att få höra om andras erfarenheter, för att i 

ord kunna uttrycka sina känslor (Lundqvist et al, 2003).  

Det gavs olika information beroende på vilken personal som arbetade. En dag kunde en 

personal uppmuntra föräldrarna till att hålla sitt barn, medan en annan dag fick de till svar 

från annan personal att vänta till nästa vecka för att kunna hålla sitt barn. En mamma 

berättade att hon i början inte hade fått någon information om hur hon skulle få 

bröstmjölken att rinna till. Detta gjorde att hon ansträngde sig för att lyckas att pumpa ut 

bröstmjölken. När hon väl fick hjälp av personalen blev det mycket enklare för henne. 

Avdelningen hade inte tillräckligt med resurser och vissa av personalen gav bristande eller 

ingen information alls (Russell et al., 2014). 

 

Familjecentrerad vård - inverkan på föräldrars anknytning till sitt prematura barn  

 

Närhet mellan föräldrar och deras barn på neonatalvårds avdelning   

 

Flynn & Leahy-Warren (2010) skriver att personalen var överens om att kängurumetoden 

ökade föräldrars förtroende och att föräldrarna på neonatalvårds avdelningen bör motiveras 

till kängurumetoden. Trots de positiva effekterna av kängurumetoden kunde den ibland 

inte genomföras, då varje fall var unikt och vissa barn inte kunde delta. Majoriteten av 

neonatalvårdspersonalen ansåg att kängurumetoden krävde ansträngning och var 

tidskrävande, trots att den var meningsfullt. Även Valizadeh, Ajoodaniyan, Namnabati, 

Zamanzadeh, & Iayegh, 2012 skriver att kängurumetoden hade en positiv effekt på förälder 

och barn. Personalen rapporterade att beröring, hudkontakt och moderns involvering i 

barnets vård hade kärleksfull inverkan på både mödrar och barn. Enligt personalen gav 

kängurumetoden en lugnande och tröstande känsla till mödrarna efter förlossningen och 

under eftervården. Majoriteten av familjerna förklarade att kängurumetoden, det vill säga 

att hålla sitt barn, hade en positiv inverkan på föräldrarnas hälsa. Det visade sig vara 

effektivt för att minska föräldrarnas stress, känsla av hjälplöshet och underlättade för 

föräldrarna och barnets bindning. Bandet mellan föräldrarna och barnet upplevdes stärkas 

med hjälp av fysisk kontakt såsom hud-mot-hud kontakt och hade även en positiv effekt på 

pappornas självkänsla och anknytningsförmåga, medan att bli utesluten från sitt barns vård 

skapade osäkerhet och ångest enlig Fegran, Helseth  & Fagermoen, 2008; Heinemann, 

Hellström-Westas & Hedberg Nyqvist, 2013; Cooper, Gooding, Gallagher, Sternesky, 

Ledsky, & Berns, 2007).  För en del föräldrar dröjde det flera dagar innan de fick vidröra 

sitt barn på grund av all medicinsk utrustning. Det var en betydelsefull händelse för 

föräldrarna när barnet för första gången tog föräldrarnas fingrar, när föräldrarna tittade på 

sitt barn och när de hörde sitt barn skrika. Ytterligare viktiga händelser för föräldrarna var 

när barnet började suga på moderns bröst och när de fick mata sitt barn första gången 

genom sond eller kopp. Föräldrarna som tillbringade tid med sitt barn genom hud-mot-hud 

kontakt och/eller med resten av familjen i vardagsrummet på intensivvårdsavdelningen var 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagermoen%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cooper%20LG%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cooper%20LG%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Gallagher%20J%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Sternesky%20L%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ledsky%20R%22%7C%7Csl~~rl','');
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betydelsefull för föräldrarna. En förälder beskrev att det var en viktig händelse “att hålla 

mitt barn utan alla näs sladdar som är anslutna till honom" (Baylis, Ewald, Gradin, 

Hedberg, Nyqvist, Rubertsson & Blomqvist, 2014). Positiva känslor upplevdes då 

papporna fick vara aktivt deltagande i barnets vård och det hjälpte dem att se en framtid 

tillsammans med modern och sitt barn (Lundqvist et al, 2003). Upplevelsen när barnet fick 

träffa de andra medlemmarna i familjen såsom syskon och morföräldrar, var betydelsefullt. 

Det var viktigt för föräldrarna att barnet blev bekant med hela familjen redan från början 

(Baylis et al, 2014). I en studie som genomfördes på två sjukhus i Finland undersöktes 

betydelsen av tidig fysisk kontakt mellan mor och barn på neonatalvårdavdelningar. Tidigt 

samspel mellan mor och barn ansågs som en viktig faktor enligt barnmorskor på båda 

sjukhusen medan färre barnläkare ansåg det som viktigt. Barnet var oftare sjukt när modern 

inte var delaktiga i barnets vård. På ena sjukhuset hade sjuka fullgångna barn, en minut 

högre Apgar poäng med hud-mot-hud kontakt jämfört med barn utan hud-mot-hud kontakt. 

Barnets instabila tillstånd och kejsarsnitt var de vanligaste hindren för tidig fysisk kontakt 

som nämndes av all personal. En annan hindrande faktor kunde vara moderns instabila 

tillstånd. Tidsbrist nämndes aldrig som en hindrande faktor. På båda sjukhusen blev barnet 

helt eller delvis ammat ungefär sex dagar efter födseln enligt mödrarna. Barnmorskorna 

tyckte att amningen främjade tidig kontakt mellan modern och barn (Niela-Vile, Axelin, 

Salantera, Lehtonen, Tammela, Salmelin & Latva, 2012).  

 

Föräldrars upplevelse av medverkan i barnets vård  

 

Flertalet föräldrar nämnde att det som underlättade medverkan i barnets vård var när 

neonatalvårdspersonal involverade dem och försökte främja relationen mellan barnet och 

föräldrarna (Russell et al., 2014; Wigert et al., 2014). Föräldrarna involverades i barnets 

vård och omvårdnadsaktiviteter, så om blöjbyten, ta temperatur och att koppmata barnet. 

En del föräldrar kände sig otillräckliga när personalen inte skapade utrymme för dem att 

utföra små omvårdnadshandlingar, exempelvis blöjbyten. En mor fick känslan av att hon 

lämnat bort barnet då hon inte fick något ansvar över barnets vård (Russell et al., 2014). 

Fäderna kände sig utanför familjen när de inte blev involverade i barnets omvårdnad. Det 

var svårt för fäderna när någon annan tog beslut som påverkade familjen och de kände att 

deras roll blev betydelselös (Lundqvist et al, 2003). Flera föräldrar nämnde att de kände sig 

säkra på barnets omvårdnad utan att behöva hjälp av personalen (Baylis et al., 2014). 

Däremot hjälpte personalen till med att ta bilder, skriva dagbok där man beskrev barnets 

utveckling och gav föräldrarna minnespåse med små saker i. Föräldrarna kände sig 

välkomna till avdelningen för att besöka barnet och fick telefonnummer till avdelningen. 

Personalen involverade föräldrarna tidigt i barnets sysslor och försökte upprätthålla 

förälder- och barnrelationen tajt. En bidragande faktor som gjorde det lättare för 

föräldrarna var att de erbjöds ett tillfälligt boende nära sjukhuset. Detta underlättade för 

föräldrarna genom att de slapp åka längre sträckor till och från sjukhuset för att bl.a. 

upprätthålla den regelbundna amningen. För föräldrarna var detta tidvis som en räddning 

(Russell et al., 2014; Heinemann, Hellström-Westas & Hedberg Nyqvist, 2013). 

 

En känsla av maktlöshet beskrevs när vårdpersonal använde sin kunskap och det faktum att 

de ansågs vara experter inom sin profession till att exkludera föräldrarna från delaktigheten 

i sitt barns vård (Wigert et al., 2006). Mödrarna beskrev ett behov av att vara delaktiga i 

omvårdnaden runt barnet, men de visste inte vad som förväntades av dem och om de 

gjorde intrång på personalens territorium (Jackson et al., 2003).  Martinez m.fl. (2007) 

skriver att relationen mellan det prematura barnet och dess föräldrar utgör en interaktion 

som stimuleras genom taktil (beröring) och auditiv stimulans (tala och sjunga). Denna 
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regelbundna kontakt underlättade för att etablera anknytning mellan föräldrarna och barnet. 

Genom en träningsprocess på neonatalavdelningen i form av att lära sig att vårda, mata sitt 

barn, samt att läsa av barnets kliniska status, upplevde föräldrarna att deras föräldrar roll 

stärktes. I Mundys (2010) studie undersöktes vilka behov föräldrarna på en neonatalvårds 

avdelning var och dessa varierande beroende på ålder, nationalitet, familjekonstellationer, 

civilstånd, utbildning, förstagångs- eller flergångs föräldrar. De viktigaste behoven som 

framkom var att vara säker på att den bästa möjliga vård gavs till barnet, att personalen 

brydde sig om barnet.  

 

Upplevelsen av föräldrarollen på neonatalvårds avdelning 

 

Vissa mödrar beskrev att om något med barnet var avvikande ifrån det normala ifrågasatte 

de sitt moderskap och vems barn det egentligen var. Detta medförde att deras 

självförtroende började svikta. Fäderna upplevde att när de inte kunde skydda sitt barn som 

förälder skapades det känslor av att inte kunna uppfylla sin föräldraroll. Känslan av att inte 

vara betydelsefull för sitt barn och att inte vara en mor uppstod då mödrarna separerades 

från sitt barn (Wigert et al., 2006). Martinez, Monti Fonseca, Silvan Scochi, (2007) 

beskriver i sin studie att föräldrarnas närvaro gynnade tidigt barnets kliniska stabilitet, 

tillväxt och neurologiska utveckling. Enligt Fegran, Helseth  & Fagermoen, (2008) kunde 

fäderna som fick tidig hud mot hud kontakt med sitt barn uppleva att den fysiska kontakten 

förvandlade barnet från att vara något opersonligt till att bli ett barn som de känslomässigt 

och fysiskt kunde identifierade sig med. Mödrar ville vara nära barnet även om mötet 

också bidrog till negativa känslor. Mödrars psykiska och fysiska tillstånd kunde hämma 

mor-barn anknytningen, medan fädernas tidiga engagemang hade positivt inflytande på 

anknytningsprocessen och stöttade modern. Lundqvist et al, (2003) redogör att fäderna 

lade ner mycket energi på att hjälpa sin partner att klara av situationen på neonatalvårds 

avdelningen. När det prematura barnet föddes upplevde fäderna blandade känslor. Allting 

inträffade väldigt fort och de insåg inte riktigt vad som hände. En pappa kände att han inte 

hade någon kontroll över situationen. Det fanns ingen tid att bearbeta händelsen. Papporna 

kände stress i sitt faderskap, de upplevde att ansvaret blev för stort när mamman var på 

sjukhuset med barnet. Det upplevdes även som stressande att ge stöd till sin partner 

parallellt med andra delar i vardagen till exempel jobb samt pendlandet fram och tillbaka 

till sjukhuset. Fäderna som bodde långt ifrån sjukhuset kände mer stress i jämförelse med 

dem som bodde nära sjukhuset.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Författarna till föreliggande arbete valde att göra en litteraturöversikt då syftet var att ta 

reda på föräldrars upplevelser av familjecentrerad vård på neonatalvårdsavdelning och hur 

den vårdformen inverkar på föräldrars anknytning till det prematura barnet. 

Frågeställningarna har omvandlats till rubriker i resultatredovisningen i syfte att få en 

tydlig struktur som underlättar för läsaren (Forsberg & Wengström, 2015). Studiens 

resultat har baserats på 16 artiklar med varierande forskningsmetoder, vilket har kunnat 

stärka resultatet. Både kvalitativa och kvantitativa har inkluderats. Sökningen gjordes med 

redovisade sökord i de olika databaserna. Genom att på ett tydligt sätt beskriva processen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
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och tillvägagångssättet under denna studie ökar trovärdigheten och möjligheterna att 

upprepa studien, vilket är en styrka (Forsberg & Wengström, 2013).  

Majoriteten av tidigare forskning har varit fokuserad på moderns upplevelser men syftet 

med denna studie var att redovisa föräldrars upplevelse och då även inkludera fadern. 

Författarna har ändå valt att ta med fem artiklar vars titel beskriver personalen upplevelser 

och erfarenhet då deras innehåll besvarade studiens syfte och frågeställningar.  

 

På grund av begränsad erfarenhet har det varit lättare att analysera de kvalitativa studierna 

än de kvantitativa. Kvalitativa forskningsmetoder syftar till att beskriva och förklara 

fenomen så noggrant som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna har varit 

skrivna på engelska vilket har begränsat författarnas analys, då engelska inte är det första 

språket för båda. Det i sin tur kan medföra svårigheter att vara opartisk med egna 

tolkningar. För att minska risken för feltolkning har författarna fortlöpande använt 

översättningshjälpmedel och läst artiklarna ett flertal gånger. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013) är det alltid en risk för att forskarnas egna åsikter och tolkningar 

påverkar analysen. För att minska detta översättningen av texterna och den efterföljande 

analysen gjorts mycket noggrant. 

 

I början valdes artiklar ut med ett tidsspann på tio år. Begränsningen gav ett för litet antal 

intressanta artiklar som kunde besvara frågeställningen. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är forskning en färskvara och en studie bör vara publicerad under det senaste tre till 

fem åren för att inkluderas i ett arbete. Det kan på så sätt ses som en svaghet att artiklar 

inkluderade i vår studie var äldre. För att hitta material till studien var författarna tvungna 

att utöka artikelsökningen till 15 år tillbaka i tiden. Artiklarna som inkluderades var från 

hela världen för att öka möjligheten till ett rikare fynd. Genomläsningen av artiklarna 

skedde genom enskild läsning och därefter diskuterade båda författarna materialets kvalitet 

tillsammans. Vid grupphandledning, fyra tillfällen under arbetes gång, har konstruktiv 

kritik på arbetet framförts. Den konstruktiva kritiken har hjälpt oss att arbeta fram ett 

starkare material. Enligt Lönn Svensson (2012) har alla handledare olika erfarenhet, olika 

bakgrund och intressen och handledare strategier varierar. I en mästare-lärlings relation 

bestämmer handledaren tillväga gångsätt och studenten utför det. I en annan modell 

stimulerar handledaren till reflektion och utmanar till nya idéer. Författarna ansåg att det 

fanns en variation av dessa modeller i handledargruppen. 

 

Det skulle vara intressant att se hur resultatet blivit om en annan metod hade använts, 

exempelvis intervjuer. En intervjustudie hade kunnat bidra med kvalitativ kunskap och 

kanske även besvarat syfte på ett djupare plan. Tidsbegränsningen gjorde att litteraturstudie 

användes för att få en bred kunskap inom ämnet med både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar samt för att ta reda på vilken forskning som gjorts. Två frågeställningar valdes för 

att tydliggöra syftet och det hade till följd att det blev lättare att redovisa resultatet. I en 

litteraturstudie är det artiklarnas kvalitet som avgör resultatets trovärdighet. En nackdel kan 

vara en svårighet att välja rätt sökord. Om studien hade gjorts om skulle det blivit enklare 

att samla ihop material på grund av att författarna fått ytterligare kunskap om ämnet och 

hur man söker, bearbetar och analyserar artiklar. 

Det material som var signifikant för syftet lästes och bearbetades ett flertal gånger för att 

säkerställa kvalitén och därefter gjordes en sammanställning av materialet. Det användes 

en bedömningsmall för att granska artiklarna som motsvarade grad I och grad II i 

vetenskaplig kvalitet. I de artiklar som fick grad II var bortfallet relaterat till att metoden 

inte var tillräckligt utförligt beskriven. I ena artikel var frågeformuläret inte redovisat och 

antalet deltagare redovisades enbart i resultatet och inte i urvalet. Alla artiklar bedömdes ha 
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tillräckligt bra kvalitet för att tas med i resultatet. 11 artiklar av 16 använde sig av 

intervjuer och tre artiklar använde sig av enkäter och en använde sig av frågeformulär och 

en annan av både enkäter och intervjuer. Intervjuer ger möjlighet att förstå deltagarnas 

erfarenhet och upplevelser om olika situationer och är lämpliga för att få en förståelse och 

komma närmare fenomen eller situationen (Henricson, 2012). Fördelen med detta är att en 

kvalitativ studie lämpar sig mycket bra då vi vill belysa deltagares upplevelser eller 

erfarenheter, vilket är syftet med denna studie. En annan styrka är att samtliga 

resultatartiklar har blivit etiskt och vetenskapligt granskade och godkända och kan ses som 

etiskt acceptabla.  I samtliga studier har informerat samtycke erhållits från föräldrar. 

Henricsson (2012) påpekar också vikten av att reflektera över sin förförståelse då detta kan 

inverka på studiens tillförlitlighet. En av författarna hade en viss förförståelse för ämnet, 

genom förvärvad kunskap, att arbeta som sjuksköterska med samvården mellan BB och 

neonatalvårdsavdelningen. Förförståelsen erhölls genom att se hur personalen arbetade 

med familjecentrerad vård och omsorg som utövades i praktiken på denna avdelning. Det 

gav även en vag bild av föräldrarnas erfarenheter av att vistas på 

neonatalvårdsavdelningen.  Denna förförståelse kan ur ett personligt perspektiv försvaga 

pålitligheten då det är lätt att färgas av egna erfarenheter. Ur ett professionellt perspektiv 

kan den dock stärka pålitligheten då en kunskap om familjers upplevelser redan fanns 

(Forsberg & Wengström, 2008; Henricsson, 2012).  

 

Vid dataanalysen har författarna till föreliggande studie försökt att vara så objektiva som 

möjligt. Resultatartiklarna var slumpmässigt valda från olika länder. Fem artiklar var från 

Sverige, fyra från USA, en från Norge, en från Irland, en från Brasilien, en från Finland, en 

från England, en från Iran samt en från Danmark. Det finns en överrepresentation av 

artiklar från Sverige.  Detta i sin tur visar kanske på forskningsresultat enklare kan 

implementeras i praxis i den svenska vården och i nordens länder än i andra länder med 

annan vårdorganisation. Däremot varierar resultaten överlag beroende på vilket land 

studien var gjord i på grund av dem har olika vårdrutiner och hälso- och sjukvårdsystem. 

Därav kan resultaten vara svåra att jämföra. 

 

Resultatdiskussion  

 

Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelse av familjecentrerad vård på 

neonatalvårdsavdelning och hur den vårdformen inverkar på föräldrars anknytning till sitt 

prematura barn. Tidigare var vården som gavs grundad på rutiner. Mötet med barnen på 

neonatalvårdsavdelning genomfördes vid bestämda tider (Lundqvist, 2008). Med tiden har 

synen på vården ändrades till att bli allt mer familjecentrerad och föräldrarna gavs 

möjlighet att vara mer delaktiga i barnets vård (Wallin, 2001). 

 

Personalens relation till föräldrarna är en viktig faktor för att främja anknytning och 

bindning mellan föräldrarna och deras barn. Föräldrarna befinner sig i en omtumlad 

situation, att ha sitt barn på neonatalvårdsavdelning. Med personalens stöd, 

uppmärksamhet, kunskapsutbyte och öppenhet för varje familjs unika situation, kan detta 

ses som avgörande i den tidiga anknytnings- och bindningsprocessen. Föräldrarna 

upplevde att nyanställd personal hade bristande kompetens samt brist på känslighet och 

empati På en neonatalvårdsavdelning samarbetar flera professioner och de prioriterar 

livshotande tillstånd. Detta leder till att föräldrar vid lite mindre besvär upplever att de inte 

får tillräckligt uppmärksamhet för sina problem t ex vid amning, smärta, stressproblem 

osv. (Russell et al., 2014).  Enligt författarna måste personal på neonatalvårdsavdelning 
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måste titta på varje familj som en enskild grupp med särskilda behov. Om personalen 

strävar efter en familjecentrerad vård kan föräldrar få mer positiva upplevelser av tiden på 

neonatalvårdsavdelning 

 

Föräldrar som får ett förtidigt född eller sjukt barn förs in i en främmande värld. 

Föräldrarollen blir annorlunda och även påverkas privatliv mycket. Forskning har visat på 

hur betydelsefullt det är att föräldrar tidigt blir delaktiga i sitt barns vård för att anpassa sig 

till sin nya roll som förälder (Jackson et al., 2013; Wigert, 2010; Fegran, Helseth  & 

Fagermoen, 2008). För att föräldrarna ska uppleva sig som delaktiga i sitt barns vård och 

trygga i sin nya roll kan vårdpersonalen bidra med stöd, uppmuntran, undervisning och 

trygghet. Kuratorskontakt eller att tillsätta en extern grupp som avsätter egen tid för 

föräldrarna, kan bidra till stöd. Detta i sin tur kan leda till att föräldrarna känner sig 

betydelsefulla samt kan uttrycka och bearbeta deras upplevelser på 

neonatalvårdsavdelningen. Känslan av att bli sedd och delaktig kan bidra till att föräldrarna 

blir mer öppna om sina känslor och upplevelser där deras negativa känslor kan upptäcktas 

och förebyggas tidigt.    

 

Brist på kommunikation mellan personal och föräldrar ledde till att föräldrarna tappade 

förtroende för personalen. Det är viktigt att barnmorskan skapar en professionell 

förtroendefull relation till föräldrarna. Genom att visa sympati och sin kompetens kan 

föräldrarnas förtroende öka för barnmorskan och föräldrarna känner sig i trygga händer. 

Detta bidrar även till att det blir lättare för både barnmorskan och föräldrarna, att lösa dem 

olika situationerna tillsammans efter familjens behov.  

Att få information om sitt barns tillstånd är grundläggande. Det finns många olika faktorer 

som kan påverka hur föräldrar tolkar den informationen som de får av personalen. Wigert 

et al., (2014) & Mundy, (2010) skriver att föräldrarnas tillstånd kunde exempelvis utgöra 

en svårighet för att ta in omfattade information. När föräldrar inte får information om sitt 

barns tillstånd skapas det oro hos dem. En av orsaker till detta kan vara att det inte finns 

tillräckligt med resurser, t.ex. att personalen inte hinner med. Det får föräldrarna att känna 

sig utestängda i sin föräldraroll. En god kommunikation ledde till ett bättre samarbete och 

föräldrarna kände därmed sig starkare i sin föräldraroll, som även Wigert et.al. (2014) och 

Russel et al., (2014) skriver i sina studier. Samtliga föräldrar uttryckte att anpassad 

information var betydelsefull under hela vårdtiden. Eftersom alla föräldrar har olika 

kompetensnivåer inom vård är det därför viktigt att anpassa informationen efter deras 

behov så att de uppfattar informationen korrekt. Missförstånd kan däremot leda till onödig 

oro. Diverse tänkbara komplikationer kan får föräldrarna att må sämre.  

 

Det centrala i samtliga studier är närheten mellan föräldrar och deras barn.  

Föräldrarna upplevde att den fysiska kontakten, såsom hud-mot-hud kontakt var en 

förutsättning för bästa välbehag och hade även en positiv effekt på föräldrarnas självkänsla 

och anknytningsförmåga. Om det däremot blev uteslutna från sitt barns vård skapade 

osäkerhet, ångest, stress och hjälplöshet enlig Fegran, Helseth  & Fagermoen, 2008; 

Heinemann, Hellström-Westas & Hedberg Nyqvist, 2013; Cooper, Gooding, Gallagher, 

Sternesky, Ledsky, & Berns, 2007). Det är en central del att personalen stöttar och 

uppmuntrar föräldrarna till hud-mot- hud kontakt. Vårdsituationen på neonatalavdelningen 

ger papporna en chans till att hjälpa till med till exempel matning och omvårdnad av 

barnet, på grund av den extra tid de tillbringar på neonatalavdelning med sitt barn. Detta 

kan antas skapa ett engagemang och en starkare anknytning, som de kanske inte annars 

hade haft med ett fullgånget barn, där de fått åka hem direkt efter födseln (Fegran et al. 

2008, Martinez et al. 2007). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagermoen%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fegran%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagermoen%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18279284
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cooper%20LG%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cooper%20LG%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Gallagher%20J%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Sternesky%20L%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ledsky%20R%22%7C%7Csl~~rl','');
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Personalens kunskap och den högteknologiska miljön påverkar föräldrarna delaktighet i 

sitts barnvård och detta kan upplevas att dem kommer i andra hand (Jackson et al., 2003). 

Föräldrarna kan även ha svårt och veta vad som förväntades göra och hur dem skall 

förhålla sig gällande barnets vård. Enlig HSL (Sverige) skall ges möjlighet till att 

föräldrarna vara delaktiga i sitt barns vård. Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut och 

situationer enligt Internationell Barnkonventionen. Även dokument från Nordisk förening 

för barns behov antyder att barn har rätt att ha sina föräldrar hos sig som ska kunna vara 

delaktiga i beslut gällande vård och behandling.  Likaså rekommenderas hud-mot-hud 

kontakt från Världshälsoorganisationen, som barnmorskan skall stödja och uppmuntra 

föräldrar i denna Tidigare forskning har påvisat fördelar med metoden hos såväl barn som 

föräldrar (Jackson et al., 2013; Bylis, 2014). Hud-mot-hud kontakt och hade även en 

positiv effekt på barnet och föräldrarnas självkänsla. Flera studier visade att föräldrar som 

får ett förtidigt fött eller sjukt barn fördes in i en främmande värld. Föräldrarollen blir 

annorlunda och även privatlivet påverkades. Den fysiska kontakten med barnet upplevdes 

som viktig för att utveckla en föräldrarelation och anknytning (Flynn, et al, 2010; 

Valizadeh et al, 2012 & Niela-Vile, et al, 2012).  

 

Slutsats 

 

Att tidigt få vara nära sitt barn efter förlossningen är viktigt för föräldrarna och med hjälp 

av familjecentrerad vård kan detta förenklas. Nyckel till familjecentrerade vården är 

personalens kunskap, en tydlig kommunikation, regelbunden och anpassad information 

mellan personal och föräldrar. Detta medför en känsla av kontroll från föräldrarnas sida. 

Vid informationsbrist upplever de istället maktlöshet samt osäkerhet i föräldrarollen.  

Med familjecentrerad vård förenklas föräldrars delaktighet i barnets vård och anknytning 

till varandra och de känner sig bekräftade och stärkta i föräldrarollen. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Det framkommer i resultatet att delaktighet är en viktig del i familjecentrerad vård och det 

har visat att det inte är något klart definierat begrepp vilket bidrar att det kan vara svårt att 

implementera i praktiken. Det är viktigt att personalen ger föräldrarna kontinuerlig 

individuellt anpassad information om barnets vård. Med uppmärksamhet på föräldrars 

förutsättningar för att delta aktivt i sitt barns vård kan föräldraidentiteten stärkas. Ökad 

kunskap och trygghet i att vårda sitt barn, har bidragit till bättre förutsättningar för en 

fungerande förälder-barn relation. Ytterligare forskning behövs för att klargöra hur 

personalen bör arbeta för att hantera föräldrars upplevelser på en neonatalvårds avdelning. 

Mer information behövs om vad föräldrar önskar att vårdpersonalen ska bidra med för att 

stärka dem i sina föräldraroller, öka deras delaktighet och underlätta anknytningen. Genom 

att medvetandegöra föräldrars upplevelser kan vårdpersonal på neonatalvårds avdelning 

arbeta med att uppmärksamma och diskutera dessa upplevelser för att bedriva en bättre 

familjecentrerad vård. Det fanns ett dominerande antal studier av moderns upplevelser, 

vilket gör det intressant att undersöka om en större grupp pappors upplevelser av 

familjecentrerad vårdnad är densamma. Ytterligare intresse för fortsatta studier kan vara att 

utföra en observationsstudie. Detta för att granska hur personalen i praktiken arbetar 

utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt och på vilket sätt föräldrarna görs delaktiga.  
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Bilaga 1 

 
 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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

 

                   

 

 
 

 

 

 

 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( CCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant 

och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material som 

relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där avsikten 

är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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         Bilaga 2 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Baylis, R., 

Ewald, U., 

Gradin, M., 

Hedberg, 

Nyqvist, K., 

Rubertsson, C., 

& Thernström 

Blomqvist, Y. 

(2014)               

Sverige. 

 

 

First-time events between 

parents and preterm infants 

are affected by the designs 

and routines of neonatal 

intensive care units. 

 

Syftet med studie 

var att undersöka 

när föräldrar 

upplevt vad de 

betraktade som 

viktiga händelser 

för första gången 

medan deras 

spädbarn i neonatal 

intensivvårdsavdeln

ing.  

Föräldrarna fick två 

enkäter så snart de 

hade inkluderats i 

studien som föräldrarna 

skulle svara på under 

tiden dem befann sig 

på avdelningen. 

Personalen fick 

enkäterna tillbaka när 

familjen skrevs ut från 

Neonatalvårdsavdelnin

gen. 

244 barn rekryterades, 121 

misslyckades att uppfylla 

inklusions kriterier.  

Av resterande de 123 barn 

som uppfyllde inklusions 

kriterierna blev 19 

uteslutande av andra skäl. 

Det slutgiltiga urvalet 

bestod av 104 barn, deras 

81 mödrar och 79 fäder. 

De flesta föräldrar såg och rörde vid deras barn 

omedelbart efter födseln, men endast ett fåtal kunde 

hålla dem hud mot hud eller linda dem. Andra viktiga 

händelser som beskrevs av föräldrar var när dem 

första gången involverades i barnets vård och tog 

hand om barnet självständigt, samspel och närhet 

med barnet var tecken på barnets återhämtning och 

sammansmältning i familjen osv. 

P 

I 

 

Cooper, LG., 

Gooding, JS., 

Gallagher, J., 

Sternesky, L., 

Ledsky, R., & 

Berns, SD. 

(2007). USA. 

 

 Impact of a family-

centered care initiative on 

NICU care, staff and 

families. 

Syftet var att 

utvärdera 

effekterna av ett 

nationellt program 

för att främja 

familjen-centrerad 

vård på en 

neonatalvårdsavdel

ning och att ge 

information och 

tröst till familjer 

under deras 

inskrivning på 

sjukhuset med sina 

nyfödda. 

Studien utfördes 

genom ett kvasi 

experiment. Data 

samlades in genom 

telefonintervjuer från 

personal och familjer. 

Deltagare valdes ut från 

åtta av 21 möjliga 

avdelningar valdes ut att 

delta.  Från dessa erbjöds 

11 administratörer, 

Personalen som jobbade på 

dessa avdelningar, samt 

föräldrar till barn på 

avdelningen. Alla 

administratörer, 216 (16 

%) föräldrar samt 502 (48 

%) av personalen svarade 

på enkäten.  

Populationen är bara delvis 

beskriven, samt att urvalet 

av administratörer inte 

beskrivs. Svarsfrekvensen 

bland föräldrarna var låg. 

Studiens resultat identifierade fördelar av NFS och 

visade neonatal personalen att NFS förbättrad den 

övergripande kvaliteten på NICU vård och 

resulterade i mindre stress och mer välgrundade och 

säkrare föräldrar.  

Kvantitativ 

(I) 
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Fegran, L., 

Helseth, S., & 

Fagermoen, 

MS.(2008). 

Norge. 

A comparison of mothers' 

and fathers' experiences of 

the attachment process in a 

neonatal intensive care 

unit. 

 

Syftet var att 

jämföra mödrars 

och fäders 

individuella 

synpunkter och 

erfarenheter av 

anknytningsprocess 

på en neonatal 

intensivvårdsavdeln

ing inom den första 

veckan efter en för 

tidig födsel. 

Studie var beskrivande 

med en hermeneutisk 

metod genom en 

fältstudie med mötet 

mellan föräldrar och 

sjuksköterskor. 

(Kvale’s analysmetod). 

Semi-strukturerade 

intervjuer användes. 

Tolv föräldrar varav sex 

mödrar och sex pappor på 

en intensivvårdsavdelning. 

Intervjun resulterade i två huvudkategorier. 1). 

Överrumplade: För mödrar, skapade tidig födsel en 

känsla av maktlöshet och de upplevde den 

omedelbara postnatala perioden som surrealistiskt 

och konstigt. Fäderna upplevde förlossningen som en 

chock, men var redo att delta direkt. Papporna 

upplevde situationen som en chock och dem kände 

sig åsidosatta. 2). Att bygga en relation: mödrar 

upplevde ett behov av att återfå tillfälligt förlorat 

relationen med sina barn. Papporna till skillnad från 

mammorna upplevde en ny relation till barnet (pga. 

att dom inte var med under förlossningen). Att hålla i 

barnet påverkade dem starkt. Självkänslan stärktes 

och oron lättades. De kände sig som en bidragande 

resurs till vården kring barnet.  

Skin-to-skin kontakt uppmuntrades av personalen. 

K (1) 

Flynn, A., & 

Leahy-Warren, 

P. 

2010 

Irland.   

 

Neonatal nurses’ 

knowledge and beliefs 

regarding kangaroo care 

with preterm infants in an 

Irish neonatal unit.  

 

Syftet var att 

undersöka irländska 

neonatala 

sjuksköterskor 

kunskap och 

övertygelser om 

Känguru vård. 

Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av 

en enkät under en 

månad. Data 

analyserades med hjälp 

av en programvara. 

Åttiosju neonatala 

sjuksköterskor som arbetar 

på en enhet med 37 

sängplatser fick en 

inbjudan att delta i studien. 

62 neonatala 

sjuksköterskor deltog i 

studien och fick varsin 

enkät. 

Sjuksköterskorna var osäkra på att använda sig av 

kängurumetoden om barnen var behov av 

högteknologisk medicinsk vård. Samt var dem flesta 

sjuksköterskorna i studien medvetna om dem goda 

effekterna av känguru 

Kvantitativ 

 

I 

Heinemann, A-

B., Hellström-

Westas, L.
, 
& 

Hedberg 

Nyqvist, K. 

(2013). 

USA. 

Factors affecting parents' 

presence with their 

extremely preterm infants 

in a neonatal intensive care 

room. 

Att beskriva 

föräldrars 

upplevelser av 

faktorer som 

påverkat deras 

vistelse med sina 

extremt för tidigt 

födda barn i en 

neonatal 

intensivvårdsavdeln

ing (NICU). 

 

Studie har en kvalitativ 

beskrivande design 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Sex stycken pappor och sju 

mammor. 

Föräldrarnas motivation att närvara och stanna kvar 

hos sitt barn ökade när möjligheter att övernatta 

tillsammans med sitt barn. Känguru metoden hjälpte 

dem att känna kontroll och känna sig behövda, som 

ökat sin närvaro. Höga nivåer av belysning och buller 

gjorde det svårt för föräldrar att sova och övernatta 

med barnet. Låg bemanning begränsade 

användningen av Kangaroo Mother Care när de var 

tvungna att vänta för att få hjälp att överföra barnet 

från inkubatorn.  

 

 

 

 

K(1) 
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Jackson, K., 

Ternstedt, B.M., 

& Schollin, J. 

(2003) Sverige. 

From alienation to 

familiarity: experiences of 

mothers and fathers 

preterm infants. 

Syftet var att 

studera hur mödrar 

och fäder till för 

tidigt födda barn 

beskriv sina 

upplevelser av 

föräldraskapet 

under barnets första 

18 månaderna i 

livet. 

Kvalitativ Intervjuer 

vid 3 tillfällen. 

Giorgis analysmetod. 

N = 14 7 kvinnor och 7 

män. 

Föräldrarna upplevde föräldraskapet som främmande 

när barnet föddes för tidigt pga. oro. Mammorna 

upplevde situationen som oväntad, att inte ha varit 

delaktig i det som skett.  Chockad över vad som hänt 

och rädd över vad som kommer att hända med barnet. 

Ambivalent till föräldraskapet och barnet. Upplevelse 

av att den fysiska miljön hämmande delaktigheten i 

omvårdnaden. Saknade privatliv. Känsla av att de 

lånade barnet. Hemgången kändes som ett stort steg, 

delade känslor som rädsla, ansvar, lycka och lättnad.  

Dock oroskänslor över barnet som gjorde att 

mamman konstant kollade barnet. Rädsla och ångest 

för barnet ledde till mindre sömn för mödrarna. 

Papporna upplevde situationen som overkligt, de som 

inte var delaktiga under förlossningen kände sig 

delaktiga. Stress över ovissheten över vad som 

kommer att hända med barnet.    Vid hemgång var 

papporna inte förberedda, de var oroliga för barnet 

och dess hälsa 

K(I) 

Lundqvist, P., 

& Jakobsson, L.  

(2003). Sverige. 

Swedish Men's 

Experiences of Becoming 

Fathers to Their Preterm 

Infants 

Syfte var att 

beskriva svenska 

mäns erfarenheter 

av att bli fäder till 

sina för tidigt födda 

barn. 

 

Åtta män deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor.  

Åtta män tillfrågades om 

deltagandet i studien. Krav 

var att männen skulle 

kunna prata flytande 

svenska och hade ett för 

tidigt fött barn.  

Intervjutexten framställde sex kategorier: oro, stress, 

hjälplöshet, säkerhet, stöd och lycka. När oro, stress 

och hjälplöshet dominerade ledde detta till att fäderna 

kände mindre lycka, stöd och trygghet samt upplevde 

inte kontroll. Det var tvärtom när de upplevde stöd, 

säkerhet och lycka detta gjorde att färderna kände att 

dem hade kontroll över situationen. 

K  

I 

Lyndon, A., 

Jacobson, C. H., 

Fagan, K. M., 

Wisner, K., & 

Franck, L. S. 

(2014). USA. 

Parents’ Perspectives on 

Safety in Neonatal 

Intensive Care: A Mixed-

Methods Study 

Syftet var att 

beskriva hur 

föräldrar till 

spädbarn i NICU 

föreställer sig 

patientsäkerheten 

och vilka typer av 

problem de har 

med säkerheten. 

Blandade metoder: 

enkäter, intervjuer och 

observation med 

föräldrar till spädbarn 

I en 

neonatalvårdsavdelnin

g. 

 

 

 

 

 

46 föräldrar avslutade 

frågeformulär och 14 av 

dessa föräldrar deltog 

också i 10 intervjuer 

(inklusive 4 par 

intervjuer). 

Föräldrarna var positiva till deras spädbarn vård 

och hade låga nivåer av oro över säkerheten för 

tillvägagångssätten. Studien kunde identifierat tre 

överlappande områden i förälderns upplevelse: 

inklusive fysiska, utvecklingsmässiga och 

känslomässiga säkerhet. Föräldrar visat sofistikerad 

förståelse för hur miljö-, behandling, och personal 

faktorer potentiellt skulle kunna påverka deras 

spädbarn utvecklingsmässiga och emotionella 

hälsa.  

 

K(I)  
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Martinez, J.G., 

Monti Fonseca, 

L.M., & Silvan 

Scochi, C,G. 

(2007). 

Brasilien. 

Participación de 

madres/padres en el 

cuidado del niño 

prematuro en la unidad 

neonatal: significados 

atribuidos por el equipo de 

salud
.
 

Identifiera och 

analysera de 

betydelser som 

vårdpersonalen 

tillskrivs om 

deltagandet av mor 

och far i vården av 

det för tidigt födda 

barnet på ett 

offentligt sjukhus.  

Semi-strukturerade 

intervjuer med 23 

specialister mellan 

september 2003 och 

September 2004. 

kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. 

 Studien genomfördes på 

en neonatalvårds avdelning 

på ett offentligt sjukhus i 

Mexiko. 23 vårdpersonal 

deltog i inspelade 

intervjuer. 

Resultaten visar att föräldrarnas medverkan i vården 

av deras barn fortfarande är i ett förberedande skede 

på neonatalavdelning. Men det fanns intresse från 

personalen att förbättra den kliniska stabilitet, tillväxt 

och utvecklingsprocessen för det tidigt födda barnet. 

Att möjliggöra föräldrar-barn interaktionen och 

anknytningen såg som viktigt samtidigt som det 

ansågs att föräldrarnas närvaro påverkade 

arbetsdynamiken och skapade osäkerhet bland 

personalen, som kände sig övervakad. Reflektioner 

om behovet att basera neonatalvården i form av en 

filosofi som byggde på begreppen mänskliga 

rättigheter, anknytning och engagemang, pediatrisk 

psykologi och även utvidga hälsoutbildning för 

personalen visades vara en framgång. 

K (I) 

Mundy, C. 

A.(2010). USA. 

Assessment of family 

needs in neonatal intensive 

care units. 

Syftet var att 

utvärdera de behov 

som föräldrar i 

neonatala 

intensivvårdsavdeln

ingar hade.  

 

Föräldrarna 

intervjuades med hjälp 

av neonatal 

intensivvårdsavdelning 

familj behov 

inventarielista från 

januari 2006-maj 2006. 

Dem besvarade tre 

frågor. Vilka är de mest 

och minst viktiga 

behoven för familjerna 

på neonatal 

intensivvårdsavdelning

? Skiljer sig 

föräldrarnas behov vid 

inskrivning och 

utskrivning? Skiljer 

mödrar och fäders 

behov sig åt? 

Deltagarna rankade 

uttalanden som inte 

viktigt, något viktigt, 

viktiga, mycket viktig 

eller inte är tillämpligt. 

Sextiotvå föräldrar i NICU 

blev kontaktade för att 

delta och 60 kom överens 

om att göra det. Fyrtio 

föräldrar intervjuades 

under veckan för antagning 

och 20 under veckan 

urladdning. Sjuttiotvå 

procent (n = 43) av 

deltagarna var mödrar och 

28 % (n = 17) var fäder. 

 

Femtio-två (93 %) av de 56 objekt bedömdes som 

viktigt eller mycket viktigt och föräldrar rankade 

försäkran- behov störst. Föräldrar vid inskrivning 

rankade stöd behovet högre än föräldrar vid 

utskrivning. Behov av mödrar och fäder skilde sig 

inte signifikant. 

K (I) 
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Niela-Vile, H., 

Axelin, A., 

Salantera, S., 

Lehtonen, L., 

Tammela, O., 

Salmelin, R., & 

Latva, R.  

(2012). 

Finland. 

 

 

Early physical contact 

between a mother and her 

NICU-infant in two 

university hospitals in 

Finland. 

 

Första syftet med 

studien var att 

beskriva och 

jämföra, tidig fysisk 

kontakt av mor och 

spädbarn. Andra 

var att utvärdera 

personalens 

uppfattningar om 

faktorer som 

underlättar och 

främjar eller hindrar 

denna kontakt. Och 

tredje var att 

undersöka 

sambandet mellan 

tidig fysisk kontakt 

och amning. 

Studien genomfördes 

2008-2009. Det är en 

två-fas studie. Data 

samlades in från två 

sjukhus. Man använde 

2 stycken enkäter för 

datainsamling.  

 

I studien ingick alla barn 

som vårdades på 

neonatalvårdavdelningen. 

Studien krävde ett urval på 

minst 90 stycken spädbarn 

för att få goda resultat. 

Deltagarna skulle ha varit 

inskrivna på sjukhuset 

minst 7 dagar samt kunna 

prata finska. 

Tidig kontaktat mellan mor och barn skilde sig 

mellan sjukhus A och B. Barnen hade fysiskt 

kontaktat ofta med mammorna på sjukhus A. Ingen 

barnen som var tidigt födda hade hud- mot hud 

kontakt med föräldrarna på förlossningsrummet 

eftersom barnen var behov av akutvård. 

K (I) 

Russell, G., 

Sawayer, A., 

Rabe, H., 

Abbott, J., Gyte, 

G., Duley, L., & 

Ayers, S. 

(2014). 

England. 

Parents’ views on care of 

their very premature babies 

in neonatal intensive care 

units: a qualitative study. 

 

Syftet var att 

analyserade 

föräldrarnas 

upplevelser och 

erfarenheter av att 

ta hand om sitt 

förtidigt födda barn 

på 

neonatalvårdsavdel

ning. 

 

Datainsamlingen skede 

genom intervjuer. 

Intervjuer varade i 

cirka 45 minuter och 

spelades in. En intervju 

schema användes 

bestående av 12 öppna 

frågor. 

Alla föräldrar vars barn 

föddes på ett av tre sjukhus 

under de senaste sex 

månaderna inbjöds att 

delta. 32 mödrar och sju 

pappor hörde av sig och 

deltog i studien.  

 

Föräldrar var nöjda med vården på 

neonatalavdelning. Tre huvudteman som avgör 

tillfredsställelse med neonatalvården framkom: 1) 

föräldrarnas engagemang. 2) personalens kompetens 

och effektivitet; inklusive kommunikation, erfarenhet 

och förtroende, information och förklaringar; och 3) 

relationer med personal och känslomässigt stöd från 

personalen. 

(K) I 

Valizadeh, L., 

Ajoodaniyan, 

N., Namnabati, 

M., 

Zamanzadeh, 

V., & Layegh, 

V.  

2012 

Iran.  

 

Nurses’ viewpoint about 

the impact of Kangaroo 

Mother Care on the 

mother-infant attachment. 

 

Syftet var att 

bestämma 

sjuksköterskor 

synvinkel om 

effekterna av 

känguru vård 

mellan mor och 

barn. 

Datainsamlingen skede 

genom 2 stycken 

frågeformulär som 

bestod av 13 stycken 

frågor med 5-gradig 

punkter.  

 

Studie genomfördes på ett 

sjukhus i Iran. 23 stycken 

sjuksköterskor från 

enheten deltog i studien.  

Sjuksköterskorna hade 

arbetat på tre nivåer av 

neonatalvårdsavdelning i 

sex månader eller mer. 

Dem flesta Sjuksköterskorna tyckte att känguru 

metoden var bra att använda sig av. Enligt 

Sjuksköterskorna var beröring den mest viktigaste 

delen i undersöknings skala. Alla sjuksköterskor 

nämner några gemensamma effekter av känguru vård 

så som att mödrarna får bättre anknytning till barnet, 

mödrarna blir lugnare när dem kommer i kontakt med 

barnet samt barnen. 

Kvantitativ 

  

II 
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Weis, J., 

Zoffmann, V., 

& Egerod, 

I.(2014). 

Danmark.  

 

Improved nurse–parent 

communication in neonatal 

intensive care unit: 

evaluation and adjustment 

of an implementation 

strategy  

 

Syftet var att 

utvärdera och 

granska 

systematiskt 

genomförande av 

familjecentrerad 

vård på en neonatal 

intensivvårdsavdeln

ing. 

Före studien, 

utvecklades ett 

ramverk för system- 

genomförande. Under 

studien, utvärderas och 

justeras ramverket. 

Man har övervakat 

sjuksköterskor vid 

genomförandet av 

arbetes uppgifter och 

sedan utvärderat 

processen. Deltagare 

respons togs emot 

genom personliga 

intervjuer. 

Sköterskorna med minst 

ett års neonatalvårds 

erfarenhet erbjöds att delta 

i studie.  

45 sjuksköterskor erbjöd 

sig. Vid tre 

rekryteringsperioder valdes 

deltagarna. Under den 

första rekryteringsperioden 

har 12 av 26 

sjuksköterskor. Under de 

kommande 

rekryteringsperioderna, var 

sex av nio och sju av tio 

sjuksköterskor.  

Genomförandet utfördes i en modern miljö där 

spädbarnsvård delades av föräldrar och 

yrkesverksamma. Studien gav stöd till 

sjuksköterskorna för att genomföra den guidade 

familjecentrerande vården. Studien var komplicerad 

för att förstå exakta resultat.  

P 

 

I 

Wigert, H., 

Johansson, R., 

Berg, M., & 

Hellström, A. L. 

(2006). Sverige. 

Mothers’ experiences of 

having their newborn child 

a neonatal intensive care 

unit 

Syftet var att 

beskriva mödrars 

upplevelse av att ha 

sitt barn vårdat på 

NIVA under 

nyföddhetsperioden 

Öppna intervjuer med 

följd frågor. 

Fenomenologisk – 

hermeneutisk 

textanalys användes 

Tio mödrar vars barn 

vårdats på NIVA. Inget 

bortfall redovisas. 

Fenomenet uttrycktes i tre teman: känslan av 

samspel, känslan av tillhörighet och icke tillhörighet, 

känslan av att vara mor. 

K(1) 

Wigert, H., 

Dellenmark 

Blom, M., & 

Bry, K. (2014). 

Sverige. 

Parents’ experiences of 

communication with 

neonatal intensive-care 

unit staff: an interview 

study. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva föräldrars 

upplevelser av 

kommunikation 

med neonatalvårds-

avdelning personal. 

Intervjuer genomfördes 

hemma hos föräldrarna. 

Intervjuer varade 

mellan 23 och 70 

minuter. 

Intervjuerna 

sammanfattades, 

jämfördes och 

grupperades i kluster. 

18 familjer kontaktades per 

telefon och alla deltog i 

studien. Det var elva 

pappor och sexton mödrar.  

Denna studie visar att föräldrar upplevde 

kommunikationen med neonatalvårds personal som 

avgörande för deras situation. Uppmärksam 

kommunikation underlättar föräldrars situation. I 

motsats, brist på kommunikation bidrar till känslor av 

ensamhet, övergivenhet och oönskad ansvar, vilket 

bidrar till bördan av en redan svår situation. 

 

 

 

(K) I 

 

 

 

 

 

 


