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SAMMANFATTNING 

 

Föräldrars delaktighet i omvårdnaden av barn på sjukhus har inte alltid varit självklart. I 

Sverige styrs föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt barn på sjukhus av flera olika 

lagar och föreskrifter. I mitten av 1900-talet kom flera bevis om hur skadlig en lång 

separation mellan barn och föräldrar var för barnen. Barn upplever ofta kontakt med 

sjukvården som skrämmande, och det är viktigt för dem att ha stöd av sina föräldrar. 

Patient- och familjecentrerad vård är viktigt för en framgångsrik anknytning mellan barn 

och föräldrar. En bra anknytning är avgörande för hjärnans utveckling och barnets förmåga 

till stresshantering vilket påverkar barnets allmänna utveckling och framtida hälsa. 

Anknytningen är också viktig för att föräldrarna ska känna sig trygga i sin föräldraroll. 

Vårdpersonalen har en viktig uppgift att informera föräldrarna, hjälpa hantera den stress 

som kan uppstå i samband med barnets vårdbehov samt ge stöd till aktivt deltagande i 

barnets omvårdnad.  

                 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar föräldrars delaktighet i omvårdnad av deras 

barn på en neonatal- eller barnintensivvårdsavdelning. 

 

En litteraturöversikt har valts som metod för arbetet för att besvara syftet. Vetenskapliga 

databaser har sökts igenom vilket resulterade i 16 relevanta vetenskapliga artiklar. En 

kvalitetsbedömning av de inkluderade vetenskapliga artiklarna har genomförts och 

resultatet presenteras utifrån stöd i form av en integrerad analys. 

 

Det fanns varierande omfattning hur mycket delaktig föräldrarna har varit beroende på 

avdelning, barnets hälsotillstånd och i vilket land studierna var gjorda. Resultaten visade 

att många faktorer påverkar om och i vilken utsträckning föräldrar deltog i omvårdnaden 

och att det var uppskattat när hälso- och sjukvårdpersonal tog initiativ att involvera 

föräldrarna i omvårdnaden av barnet. 

 

Föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal har en gemensam positiv inställning till att 

föräldrar är delaktiga i omvårdnaden av det egna barnet. Resultatet lyfter att det är viktigt 

att föräldrarna är delaktig i omvårdnaden för att minska stressen hos föräldrarna, samt att 

föräldrar upplever trygghet och kan vara ett stöd för sitt barn. Det är viktigt för hälso- och 

sjukhuspersonal att de förstår att faktorer som information, kommunikation och samarbete 

med föräldrar såväl som en miljö som främjar interaktion mellan barn och föräldrarna 

påverkar föräldrarnas delaktighet.   

 

 

Nyckelord: föräldrar, barn, delaktighet, omvårdnad, intensivvård 
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INLEDNING 

 

När ett barn behöver läggas in på sjukhus kan detta skapa stor rädsla och hjälplöshet hos 

barnet samt föräldrarna. En ny miljö kan bidra till förändrad föräldraroll samt känsla av att 

förlora kontroll över livssituationen vilket kan medföra stress och ångest hos föräldrarna. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt arbetar som sjuksköterskor inom barn- och 

neonatalintensivvård och har uppmärksammat att det finns stora skillnader i hur mycket 

föräldrarna tillåts att vara delaktiga i omvårdnaden av sitt barn. Det uppfattas finnas behov 

och värde av att granska och sammanställa befintlig forskning inom området. En 

litteraturöversikt behövs för att få en samlad bild av faktorer som påverkar föräldrars 

delaktighet i omvårdnaden under tiden som barnet vårdas på en neonatal eller 

barnintensivvårdsavdelning.                                              

                

 

BAKGRUND 

 

Barns historia inom hälso- och sjukvården 

 

Den positiva hälsoutvecklingen för barn i Sverige har en lång tradition. Redan under 1700-

talet beskriver Nils Rosén von Rosenstein (1706-1773) råd om hur sjuka barn kunde 

behandlas i hemmet. Familjer med barn levde inte sällan i stor fattigdom och barnen 

drabbades av olika sjukdomar som mässling, tuberkulos, diarré och vitaminbrist. Runt 

1900-talet grundades de första hjälpcentrar i Stockholm som är dagens barnavårdscentraler. 

Under 1930-talet började man införa stödåtgärder, såsom barnbidrag, kostnadsfria 

barnavårdscentraler och obligatorisk vaccinering för barn. I Europa byggdes de första 

barnsjukhusen i mitten av 1800-talet, redan då började man uppmana föräldrar att stanna 

hos sina barn som vårdades på sjukhus och motiverade dem att vara delaktiga i vården. 

Bakgrunden till detta var på grund av en stor brist av sjukvårdsutbildad personal. Eftersom 

infektionssjukdomar blev mer och mer vanliga och barndödligheten var hög under slutet av 

1800-talet började kampen mot infektioner, och inställningen om föräldrars delaktighet 

förändrades därmed totalt. Det byggdes ett sjukhussystem av renlighet, fasta rutiner och 

nästan ingen kontakt alls till barnens föräldrar. I mitten av 1900-talet kom flera bevis om 

hur skadlig en lång separation mellan barn och föräldrar var för barnen (Hallström & 

Lindberg, 2009). 

 

Definition av barn 

 

Förenta Nationernas [FN] barnkonvention (1989) och socialstyrelsen (2015) använder 

ordet barn i betydelse av en människa som inte fyllt 18 år, men enligt FN´s barnkonvention 

finns det olika sätt att definiera barn och ungdom. Olika sammanhang och olika samhällen 

och kulturer kan påverka definitionen, på till exempel ett biologiskt sätt är en människa 

barn tills barnet har passerat puberteten och är könsmogen.  
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En normal graviditet varar omkring 40 veckor. Barn som föds före 37 fullgångna 

graviditetsveckor räknas som för tidigt födda, barn som föds senare än fullgångna 42 

graviditetsveckor räknas som överburna. Nyföddhetsperioden, eller neonatalperioden, 

definieras som de första 28 levnadsdygnen (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 

Världshälsoorganisationen [WHO] är alla foster som väger minst 500 gram, levande eller 

död, ett barn. Minst 22 kompletta veckor gäller om födelsevikten inte är känd, samt en 

fosterlängd på minst 25 cm gäller om graviditetslängden inte heller är känd. I 

folkbokföringslagen (SFS, 2008:207) beskrivs att efter WHO's rekommendationer i juni 

2008 sänker man gränsen för folkbokföring i Sverige till 22+0 graviditetsveckor 

(Hallström & Lindberg, 2009). 

 

Barns rätt till sina föräldrar 

 

I Sverige styrs föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt barn på sjukhus av flera olika 

lagar och föreskrifter som till exempel Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

Patientsäkerhetslagen (2014:821), Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS, 2014:5) och 

Föräldrabalken (1949:381). I Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvården [NOBAB] beskrivs att ett barn som är inlagt på sjukhus har rätt att ha sina 

föräldrar eller annan närstående närvarande under hela sjukhusperioden. Det är viktigt att 

föräldrarna får information om avdelningens arbetssätt och rutiner, samt får stöd för att 

kunna ta aktiv del i barnens vård (NOBAB, 2011). I Patientlagen (SFS, 2014:821) beskrivs 

att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Med delaktighet menas att en patient i hälso- och sjukvården genom att han eller 

hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och 

individuella förutsättningar. Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid 

utformningen och genomförandet av vården om det är lämpligt om inte bestämmelser om 

sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta (SFS, 2014:821). Föräldrarna har rätt att få sova 

över i närheten av barnet om det vårdas på sjukhus. Enligt Socialstyrelsen (2015) säger 

lagen att all information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet samt 

språklig bakgrund och andra individuella förutsättningar. Vårdnadshavarens rätt och 

skyldighet att bestämma vad som gäller i barnets personliga angelägenheter, till exempel 

vid hälso- och sjukvård är betydelsefull (Socialstyrelsen, 2015). Socialstyrelsen (2013) 

anser att föräldrarna till för tidigt födda barn är en viktig del i behandlingen inom den 

högteknologiska neonatala intensivvården. Familjen ska sättas i centrum. I sin vägledning 

för vård av barn före 28 fullgångna graviditetsveckor kräver Socialstyrelsen (2014) att 

högkvalitativ omvårdnad bör vara individualiserad, utvecklingsstödjande och 

familjecentrerad. 

 

Omvårdnad 

 

Mål inom omvårdnad är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra 

lidande. Viktigt är ett balanserat maktförhållande i omvårdnadsrelationen så att patienten 

och närstående kan vara delaktiga, känna sig trygga och respektfullt behandlade oavsett 

deras kulturella bakgrund, ålder, kön och sociala villkor (Svensk sjuksköterskeförening, 
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2010). Hälso- och sjukvårdspersonal har både ett eget personligt ansvar men även en 

politisk styrning att ta hänsyn till för att omvårdnaden utförs på bästa sätt. Ur ett politiskt 

perspektiv definieras patienters rättigheter och hälso- och sjukvårdspersonal skyldigheter i 

till exempel Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Patientlagen (2014:821). 

Professionsetik i hälso- och sjukvård beskriver idealet av god omvårdnad, hur den bör vara 

inte hur den är (Gedda & Snellman, 2009).  

 

Sjuksköterskors roll 

Sjuksköterskor ska enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2012:659) ge sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Enligt Vårdförbundet (2011) är det sjuksköterskors uppgift att ge god 

omvårdnad, ge information till patienterna och skapa en trygg miljö. Sjuksköterskor ska 

identifiera och förebygga hälsorisker, deras ansvarsområde är omvårdnad i vetenskaplig 

kunskap och patientnära arbete. Arbetsuppgifter för sjuksköterskor är många och de jobbar 

både självständigt och i team med annan vårdpersonal, patient och närstående. Att planera, 

utvärdera och följa upp omvårdnadsinsatser är en huvuduppgift i deras arbete 

(Vårdförbundet, 2011). Shaw och Degazon (2008) definierar fem grundläggande 

kunskaper sjuksköterskor behöver i deras yrkesroll: Oegennytta, autonomi, mänsklig 

värdighet, integritet och social rättvisa.   

 

Definition av begreppet delaktighet 

 

Begreppet delaktighet är mångtydigt, vilket betyder att det kan användas i olika 

sammanhang. För att definiera och därmed ge det en mening måste man ta hänsyn till flera 

aspekter. Enligt WHO:s definition i International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF) kan man till exempel vara delaktig ur ett juridiskt, religiöst eller ett mer 

allmänt perspektiv. Senare definitioner av begreppet har resulterat i betydelsen av en aktiv 

medverkan och att ha medinflytande. Delaktighet eller vad som ofta i litteraturen nämns 

patientdelaktighet utgör en betydelsefull del i både lagtexter och etiska dokument som 

ligger till grund för vård och omsorg - både i Sverige och internationellt. Patientdelaktighet 

innebär patientens rätt att delta i beslut om vård och behandling (Edberg & Wijk, 2014). I 

den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) uttrycks att patienten ska ges 

förutsättningar till delaktighet i beslut och möjlighet att uttrycka sin egen vilja. Lagen 

baseras enligt Edberg och Wijk (2014) på personalens skyldighet att skapa förutsättning för 

delaktighet snarare än patientens rätt att vara delaktig. Sjuksköterskor kan likt andra 

vårdprofessioner uppfylla detta genom att ge patienten information om sin sjukdom och 

olika behandlingsmöjligheter. Att främja patientdelaktighet är idag en självklar uppfattning 

som innebär ett moraliskt ställningstagande och förhållningssätt där utgångspunkten ligger 

på respekt för individens autonomi. Forskning visar att en i omvårdnaden delaktig patient 

resulterar i bättre resultat gällande vård och behandling (Vahdat, Hamzehgadeshi, Hessam 

& Hamzehgadeshi, 2014).  
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Intensivvård 

 

Intensivvård innebär avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller 

manifest svikt i vitala funktioner. Intensivvård definieras enligt vårdnivå, inte vårdplats 

(Svenska Intensivvårdsregistret, 2014). Patienter som behöver ha mer noggrann 

övervakning som kan ges på en vanlig vårdavdelning vårdas på en intensivvårdsavdelning, 

vilket innebär högre personaltäthet och en högteknologisk miljö. Intensivvård är 

resurskrävande, patienter som vårdas där är ofta uppkopplad till olika apparater såsom 

infusionspumpar, övervakningsmonitorer och ventilator och undersökningar samt 

omvårdnad av ständigt närvarande personal som skall genomföras med täta intervaller 

(Svenska Intensivvårdsregistret, 2015). Litteraturen antyder att patienten kan bli 

avidentifierad och glömt mitt i all teknik. Almerud, Alapack, Fridlund och Ekebergh (2007) 

beskriver att intensivvårdspatienter uttryckte en tvetydighet beträffande frågan om 

observation. Medicinskt sett att noga övervaka de tidiga kritiska perioderna är avgörande. 

Noggrann observation främjar visserligen en känsla av trygghet hos patienter. 

 

Barnintensivvårdsavdelning 

Barnintensivvård avser vård av barn som bedrivs på specialinriktade 

barnintensivvårdsavdelningar. Här vårdas barn med medicinska och kirurgiska diagnoser 

med hotande eller manifest svikt i ett eller flera organsystem. Vården är inriktad på 

övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vården bedrivs dygnet runt av 

specialutbildad hälso- och sjukvårdspersonal (Svenska Intensivvårdsregistret, 2015). 

 

Neonatal intensivvårdsavdelning 

Neonatalogin, eller nyföddhetsmedicinen har till uppgift att upptäcka och behandla 

sjukdomar hos barn under livets allra första veckor. Orsaker för vårdbehov är bland annat 

för tidig födsel, andningsstörningar, gulsot, infektioner, fosterskador eller efter syrebrist i 

samband med förlossningen. På neonatalavdelningen övervakas barnets andning, 

blodcirkulation, kroppstemperatur, vätskebalans och näringstillförsel. De sjukaste barnen 

och de som är mycket för tidigt födda behöver neonatal intensivvård med övervakning 

dygnet runt (Socialstyrelsen, 2013). Den tekniska och intensiva miljön på en 

intensivvårdsavdelning innebär en stor utmaning för sjuksköterskor att underlätta och 

stödja föräldrars delaktighet i omvårdnad av sitt barn. Det är lätt hänt att de 

familjefokuserade åtgärderna riktas till att engagerade mödrar till deltagande medan 

fäderna lätt hamnar utanför (Johnson, 2008). 
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Familjecentrerad omvårdnad 

 

Patient- och familjecentrerad vård är enligt Socialstyrelsen (2014) ett förhållningssätt där 

vården inte begränsas till ett sjukdomsorienterat synsätt, utan att den även ska omfatta 

barnets, föräldrarnas och eventuella syskons behov. Det innebär bland annat att föräldrar 

och barn inte separeras (familjevård) och mammor med egna medicinska behov vårdas 

tillsammans med barnet på nyföddhetsenheten (samvård). Familjens individuella behov ska 

respekteras så långt som möjligt. Föräldrarna bör erbjudas stöd i bindnings- och 

anknytningsprocessen samt ges amnings- och psykosocialt stöd. Föräldrar ska uppmuntras 

att ta eget ansvar för omvårdnaden av sitt barn och all information ska delges dem. Patient- 

och familjecentrerad vård är en viktig byggsten för en framgångsrik bindning och 

anknytning mellan barn och föräldrar. En bra anknytning är avgörande för hjärnans 

utveckling och barnets förmåga till stresshantering vilket påverkar barnets allmänna 

utveckling och framtida hälsa. Anknytningen är också viktig för att föräldrarna ska känna 

sig trygga i sin föräldraroll (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Inom familjecentrerad vård är barnets föräldrar och andra familjemedlemmar aktivt 

delaktiga i barnets omvårdnad. De ger känslomässigt, socialt och utvecklande stöd till 

barnet. Barnets sjukdom ligger inte ensam i fokus utan man ser barnet i sin kontext, i sin 

familj och dess omgivning. Vårdpersonalens uppdrag är att stödja familjen, främst 

föräldrarna, att delta i barnets vård och hjälpa dem att hantera stressen i samband med 

barnets vårdbehov (Jackson & Wigert, 2013). 

 

Committe on hospital care and institute for patient- and family-centered care (2012) 

ändrade begreppet familjecentrerad vård till patient- och familjecentrerad vård för att 

tydliggöra betydelsen av att involvera patienten och familjen i ett utvecklingsstödjande sätt 

som väsentliga medlemmar av vårdteamet. Patient- och familjecentrerad vård anses som en 

innovativ strategi för planering, leverans och utvärdering av vård. Patient- och 

familjecentrerad vård ska vara förankrad i ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap mellan 

patient, familj och vårdpersonal som erkänner betydelsen av familjen i patientens liv. 

Hälso- och sjukvårdspersonal skall respektera varje barn och familjs inneboende styrkor 

och kulturvärden. Patient- och familjecentrerade metoder leder till bättre hälsoresultat och 

klokare fördelning av resurser, samt till större patient- och familj tillfredsställelse 

(Committe on hospital care and institute for patient- and family-centered care, 2012). 

 

Rostami et al. (2015) och Craig et al. (2015) visar att familjecentrerad vård är en viktig del 

i utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med barn. Familjecentrerad 

vård bidrar till ökad vårdkvalitet samt att föräldrar är mer nöjda med vården av deras sjuka 

barn. Viktiga faktorer är att stödja föräldrarna till deltagande samt att ge pedagogiskt och 

psykologiskt stöd (Rostami et al., 2015). Familjecentrerad vård innebär att hälso- och 

sjukvårdspersonal måste se föräldrarna som samarbetspartners och vara deras handledare i 

omvårdnaden av deras sjuka barn. Föräldrastödjande insatser måste sättas in direkt när 
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intensivvård blir aktuellt. Att engagera familjen är nyckeln till att skapa långsiktiga 

positiva effekter på barnets fysiska, psykiska och kognitiva utveckling (Craig et al., 2015). 

 

Problemformulering      

                                                                                                                                               

Barn upplever ofta ett sjukhus eller att vara inlagd på ett sjukhus som skrämmande. Det 

kan skapa stor rädsla och hjälplöshet hos barnen. Oftast känner även föräldrar stress och 

oro när deras barn är i behov av sjukhusinläggning. Därför är det väldigt viktigt att ha ett 

gott samarbete mellan föräldrar och vårdpersonal där vårdpersonalen kan stötta föräldrarna 

att vara delaktiga i omvårdnaden av deras barn. Det kan i vissa situationer vara svårt att 

skapa en god förutsättning för delaktighet. Att ha föräldrar delaktiga i omvårdnaden har 

visat vara väldigt viktigt för föräldrarnas relation och anknytning till barnen. Det finns ett 

behov av att fördjupa kunskap om faktorer som påverkar föräldrars delaktighet, samt hur 

man kan göra föräldrarna mer delaktiga i omvårdnad av deras barn på en neonatal- eller 

barnintensivvårdsavdelning.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar föräldrars delaktighet i omvårdnad av deras 

barn på en neonatal- eller barnintensivvårdsavdelning. 

 

 

METOD 

 

En litteraturöversikt har valts som metod för arbetet. Litteraturöversikter ska skapa översikt 

över kunskapsläget inom valt ämnesområde (Friberg, 2006). Metoden valdes för att lyckas 

besvara studiens syfte. 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier 

Valda artiklar var skrivna på engelska, svenska eller tyska eftersom författarna har goda 

kunskaper i dessa språk och därmed är en korrekt tolkning av artiklarna möjlig. Artiklarna 

var vetenskapligt granskade (peer rewiewed) (Friberg, 2006). Sökningen begränsades till 

publikationer mellan åren 2005 -2015. Artiklar belyste föräldrarnas upplevelser, 

omvårdnadsperspektiv, samt var begränsade till vård vid neonatal- eller 

barnintensivvårdsavdelning. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte besvarar syftet. 
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Datainsamling 

 

Databaserna Medline [PubMed] och Cumulative Index to Nursing och Allied Health 

Literature [CINAHL] innehåller stor andel omvårdnadsforskning och Psychology 

Information [PsycINFO] innefattar material inom beteendevetenskap och psykologi. Dessa 

databaser har inkluderats i genomsökning efter relevanta forskningsartiklar. 

 

Tabell 1: Databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO 

Databas 

Datum 

Sökning med fritextord i 

CINAHL, PsycINFO och 

Pubmed      Begränsningar: 10 år, 

engelska, svenska, tyska 

Antal 

träffar 

Antal  

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

151129 

Parents, participation, intensive 

care, nursing                                                                       

16 7 4 4 

CINAHL 

151129 

Parents, involvement, intensive 

care, nursing 

16 1 0 0 

CINAHL 

151129 

Parents, involvement, intensive 

care, perception 

10 2 0 0 

CINAHL 

151129 

Parents, involvement, intensive 

care, experience 

22 2 0 0 

CINAHL 

151129 

Parents, participation, intensive 

care, experience 

16 1 1 1 

CINAHL 

151129 

Parents, participation, intensive 

care, perception 

6 0 0 0 

PsycINFO 

151129 

Parents, participation, intensive 

care, nursing 

18 12 8 2 

PsycINFO 

151129 

Parents, involvement, intensive 

care, perception 

10 4 1 0 

PsycINFO 

151129 

Parents, involvement, intensive 

care, experience, nursing 

15 4 1 0 

PsycINFO

151129 

Parents, participation, intensive 

care, experience 

15 2 1 0 

PubMed 

151129 

Parent, participation, intensive 

care, nursing care 

41 15 7 1 

PubMed 

151129 

Parent, participation, intensive 

care, experience 

20 5 2 0 

 Sökning med MeSH or thesaurus 

CINAHL Headings                

Begränsningar:                                      

10 år, engelska, svenska, tyska, 

abstract, peer review (CINAHL) 

    

PubMed 

151213 

Intensive care or intensive care 

unit or critical care nursing and 

parents 

316 54 12 4 

CINAHL 

151218 

Critical care or pediatric critical 

care nursing or neonatal nursing 

and parents 

336 47 9 4 
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Sökning skedde initialt för en överblick i databaserna genom användning av sökord 

förälder/föräldrar (parent/parents), intensivvård (intensiv care), omvårdnad (nursing/ 

nursing care), delaktighet (participation/involvement) och upplevelse 

(perception/experience). För att specificera sökstrategin identifierades ämnessökord via 

databasens ämnesordregister. I PubMed kallas systemet Medical Subject Headings 

(MeSH), i CINAHL använder man thesaurus CINAHL Headings och i PsycINFO 

Thesaurus of Psychologial Index Terms. Ämnessökord läggs ihop med termerna and, or, 

not för att begränsa eller expandera sökningen (Karlsson, 2012). Valda MeSH och 

CINAHL Headings sökord var: föräldrar (parents), intensivvård (intensiv care/critical care 

nursing/neonatal nursing/pediatric critical care nursing), intensivvårdavdelning (intensiv 

care unit). 

 

Dataanalys 

 

Författarna granskade initialt artikeltitel utifrån relevans för översiktens ämnesområde, och 

156 abstract lästes för att lyckas identifiera artiklar som skulle kunna passa till syftet. 

Fyrtiosex artiklar lästes i sin helhet och 16 artiklar inkluderades i litteraturöversikten. De 

utvalda studierna lästes i sin helhet flera gånger, och granskades av varje författare efter 

likheter och/eller skillnader utifrån litteraturöversiktens syfte. De teoretiska 

utgångspunkterna, metod, analys, syfte och resultat i studierna granskades (Friberg, 2006). 

Studiernas kvalitet granskades med hjälp av frågor såsom: finns det ett tydligt angivet 

syfte? Finns det ett motiverat urval? Finns det en väl beskriven urvalsprocess och 

datainsamlingsmetod? Detta är i enhetlighet med granskningsprotokoll för kvantitativa och 

kvalitativ studier av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). För kvalitetsbedömning av 

artiklarna har Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga 1) använts samt i 

resultatanalysen har de 16 inkluderade artiklarna dokumenterats i en översiktsmatris 

(bilaga 2).  

 

Studierna i resultatet blev sorterade efter likheter och skillnader utifrån en form av 

integrativ analys.(Friberg, 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Författarna 

genomgick olika steg under arbetsprocessen med resultatanalysen. I steg ett arbetade 

författarna var för sig med att initialt bekanta sig med de inkluderade artiklarnas resultat 

emot utgångspunkten att belysa föräldrars upplevelse av delaktighet i omvårdnad av deras 

barn på en neonatal- eller barnintensivvårdsavdelning. I steg två sammanställde författarna 

tillsammans sina identifierade skillnader och likheterna utifrån litteraturöversiktens syfte. I 

steg tre diskuterades det första utkastet till resultatet mellan de båda författarna på det stora 

överensstämde författarnas sammanställningar. Resultatet färgkodades efter olika yttrande 

områden. Slutligen i steg fyra så framkom ett resultat som båda författarna var överens om. 

Resultatet sammanställdes i fem olika kategorier efter de hittade områdena i artiklarna. 

Författarna nådde således fram till konsensus om att det slutgiltiga resultatet speglade 

föräldrars upplevelse av delaktighet i omvårdnad av deras barn på en neonatal- eller 

barnintensivvårdsavdelning. 
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Forskningsetiska övervägande 

 

Artiklar med god kvalité och övervägda etiska aspekter har använts. Artiklar med låg 

kvalitet används inte för att ökar studiens vetenskapliga trovärdighet. 

Etiska principer att människor inte ska utnyttjas, skadas eller såras gäller i arbetet. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har inte arbetat oredligt, i betydelsen 

avsiktligt manipulerat eller förvrängt det vetenskapliga arbetet (Kjellström, 2012). Andra 

viktiga forskningsetiska överväganden under arbetets gång var att korrekt behandla text 

genom att inte stjäla eller kopiera resultat. Källhänvisning har utförts tydligt och korrekt 

genom hela arbetet.  Författarna har valt att endast inkludera artiklar som granskats och fått 

tillstånd från en etisk komitté, detta i syfte att öka det vetenskapliga värdet.  För att få en 

etisk och rättvis bild av resultatet har alla artiklar som ingått i litteraturöversikten 

redovisats. Vidare har samtliga resultat som stöder eller inte stöder författarens egna 

erfarenheter presenterats, detta för att resultatet inte ska förvrängas eller vinklas till någons 

fördel (Forsberg och Wengström, 2013).  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån studiens syfte. De inkluderade 16 artiklarna kommer att 

redovisas under följande huvudrubriker: Miljö på en neonatal- eller 

barnintensivvårdsavdelning, Hälso- och sjukvårdpersonalens betydelse för föräldrars 

delaktighet, Information om barnets omvårdnad och behandling, Anknytning mellan 

föräldrar och barn samt Föräldrars deltagande i omvårdnad.  

 

Miljö på en neonatal- eller barnintensivvårdsavdelning  

 

Möjlighet att bo på avdelningen uppfattades enligt Wigert, Hellström och Berg (2008) 

positivt av föräldrarna och ökade känslan att vara en familj (Lundqvist, Hellström Westas 

& Hallström, 2007). Fick föräldrarna inte möjligheten att bo hos barnet försvårades 

deltagande i barnets omvårdnad. Sikorova och Kucova (2011) visade att vara separerad 

från barnet var ett stort stressmoment för nyblivna mödrar, likaså beskriver Gallegos-

Martinez, Reyes-Hernándes och Scochi (2013) föräldrars upplevelse av lidande på grund 

av separation från sina barn på neonatalavdelning. Oro för barnets tillstånd kan uppstå vid 

långvarigt väntande utanför avdelningen för att bli insläppta till barnet (Spitz-Köberich, 

Barth & Spirig, 2010). Medicinska apparater omkring barnet upplevdes mer störande från 

föräldrar vilka inte hade möjlighet att bo inne hos barnet (Lantz & Ottosson, 2012). 

Däremot kunde att bo på sjukhuset också bidra till förlust av tidsupplevelse och förlust av 

vardagsrutiner (Lundqvist, Hellström Westas & Hallström, 2007).  

 

Föräldrarna berättade att det är svårt att uppleva lugn och ro på grund av ljudnivån och 

mycket personal på avdelningen (Wigert, Hellström & Berg, 2008) och brist på avskildhet 

(Lundqvist, Hellström Westas & Hallström, 2007). Enkelrum för barnet visar en studie av 

Latour et al. (2010) upplevas positiv för den privata sfären. Det är viktigt att det finns en 
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plats på avdelning för föräldrarna att känna sig välkomna (Wigert, Johanson, Berg & 

Hellström, 2006). Vidare var det viktigt att ha en bekväm vilostol på avdelningen och 

möjlighet att få någonting att dricka (Spitz-Köberich, Barth & Spirig, 2010). 

 

För mödrar som vistas på en neonatal intensivvårdsavdelning upplevdes det inledningsvis 

mycket skrämmande. Detta berodde på att all uppmärksamhet riktades till 

intensivvårdsmiljön med alla dessa apparater istället för på barnet. Inte förrän senare i 

vårdförloppet hade de vant sig vid miljön och kunde fokusera mer på sitt barn (Heermann, 

Wilson & Wilhelm, 2005). Lantz och Ottosson (2012) visade i deras studie att flera 

faktorer såsom barnets gestationsålder, föräldrarnas ålder, kön, utbildningsnivå, eventuella 

tidigare barn och nationalitet påverkar huruvida föräldrarna uppfattar apparater omkring 

deras barn som störande eller ej. Tidigare erfarenhet av föräldraskap, till exempel, är 

relaterad till en ökning av upplevd grad av obstruktion av flera medicintekniska apparater 

på olika sätt. En möjlig förklaring kan vara att första gången föräldrar lider mer av brist på 

information och vet inte vad de ska känna, vad som väntar och vad som förväntas av dem. 

Det är möjligt att föräldrar som inte är första gången föräldrar jämföra den nuvarande 

situationen på neonatal intensivvårdsavdelning med sin tidigare erfarenhet och minne av 

normal förlossning. Medicinsk utrustning associeras med lidande (Gallegos-Martinez, 

Reyes-Hernándes och Scochi, 2013) och föräldrarna kan vara rädda för denna (Ames, 

Rennick & Baillargeon, 2011; Lundqvist, Hellström Westas & Hallström, 2007). Mer 

invasiva apparater liksom respirator ses som ett större hinder till att beröra eller se barnet 

(Gallegos-Martinez, Reyes-Hernándes och Scochi, 2013) och ökar upplevelsen av stress 

(Sikorova & Kucova, 2011). Flera studier pekar på att kuvösvård för prematura barn utgöra 

ett hinder för föräldrarnas interaktion med barnet (Gallegos-Martinez, Reyes-Hernándes & 

Scochi, 2013; Lantz & Ottosson, 2012; Lundqvist, Hellström Westas & Hallström, 2007). 

 

Hälso- och sjukvårdpersonalens betydelse för föräldrars delaktighet 

 

I en observationsstudie av Wigert, Hellström och Berg (2008) beskrivs hur personalens 

attityd påverkar föräldrarnas möjlighet att delta i omvårdnaden av sitt barn. De 

uppmuntrades att vara med sitt barn när de ville samt bjöds in att delta i barnets vård.  De 

flesta föräldrarna i Sikorova och Kucova´s (2010) studie uppfattade å andra sidan att 

personalen inte gillade föräldrarnas delaktighet i vården. En faktor som bidrog till hög 

stressnivå hos föräldrarna var oro över att personalen inte skulle kunna tolka och förstå 

deras barns behov. 

 

Nyförlösta mödrar togs ofta, på grund av sitt tillstånd, till intensivvårdsavdelningen i säng 

eller rullstol med hjälp av personal. Att vara begränsad att ta sig fram och tillbaka till sitt 

barn beroende på om någon i personalen hade tid att hjälpa dem sågs som ett hinder för 

deras närvaro och deltagande i barnets vård. Föräldrar i studien berättar att personalen 

oftast tog sig tid att berätta vad som hänt med deras barn under tiden de varit borta, men 

det fanns också tillfällen när det fanns en brist på personal, vilket gjorde det svårt för 

föräldrarna att vända sig till personal (Wigert, Hellström & Berg, 2008). 
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Föräldrar till barn som vårdats länge blev oftare tillfrågade hur de ville att saker skulle 

vara. Det beskrivs även tillfällen där föräldrar först blivit lovade att delta vid ett moment, 

till exempel att mata sitt barn, men att det sedan förbisetts när det inte passat in i 

personalens schema. Vid ett tillfälle avbröts föräldrars möjlighet att för första gången prova 

koppmata sitt barn på grund av att barnet skulle rondas och föräldrarna fick lämna rummet. 

När ronden var över och föräldrarna kom tillbaka var matningen redan utförd och barnet 

sov (Wigert, Hellström & Berg, 2008). Det framkom även i studien av Wigert, Hellström, 

Berg (2008) att läkarna uppfattades ha en högre prioritet än föräldrarnas behov av 

information. I studiens resultat fann man att detta kan leda till ett hinder för föräldrarnas 

deltagande i sitt barns vård. 

 

Ames, Rennick och Baillargeon (2011) belyser i en intervjustudie att det var stärkande för 

föräldrarollen att relationen till intensivvårdspersonalen byggdes på förtroende, detta 

uppstod enligt föräldrarna genom god interaktion med personalen. Det var viktigt att 

personalen talade till föräldrarna som de som bäst känner barnet vid diskussion om vård 

och behandling. Föräldrarna upplevde att barnets välbefinnande var beroende av att de fick 

delge sin expertis, till exempel att få berätta hur barnet ter sig när det är hungrigt, har ont 

eller inte känner sig bekväm. Personalen fick gärna framkalla förälderns expertis genom att 

fråga vad barnet brukar göra hemma samt att vara öppen för att uppmuntra till deltagande 

genom normala föräldrasysslor som till exempel att mata. Många föräldrar upplevde att det 

var så mycket de inte kunde göra på grund av bristande medicinsk kompetens. Det var 

också viktigt för föräldrarollen att känna sig omhändertagen, att personalen bryr sig genom 

att fråga hur föräldern mår. När föräldern lämnade avdelningen var det viktigt att 

personalen fick dem att känna sig trygga, att det var okej att ringa när som helst även för 

att bara höra att barnet sover och har det bra. I en annan studie av Latour et al. (2010) 

rapporterades även att föräldrarna fick en positiv upplevelse när hälso- och 

sjukvårdspersonalen tog initiativet att involvera dem i omvårdnaden av sitt barn. 

 

Lundqvist, Hellström Westas och Hallström (2007) beskriver vidare betydelsen av att 

hälso- och sjukvårdspersonalen erbjöd papporna att delta i omvårdnad av deras barn.  

Gallegos-Martinez, Reyes-Hernándes och Scochi (2013) beskriver i sin studie hur barnets 

pappor blev uteslutna från vård av deras barn på sjukhus. Papporna upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal uppfattade dem som bärare av infektioner med liten betydelse för 

barnets vård. Personalen såg istället mödrarna som den centrala personen till barnets vård, 

även om deras deltagande också var begränsad. Hälso- och sjukvårdspersonal tillät mödrar 

att komma in på neonatalavdelningen, för att amma barnet eller att leverera bröstmjölk. 

 

Föräldrar till barn med svåra, kroniska funktionshinder upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal på barnintensiven regelbunden underskattade barnets funktionsnivå och 

förståelse. Detta hade uppenbara konsekvenser när de interagerar med barnet. Föräldrar 

önskade sig att personalen uppskattade barnets utgångspunkt med hjälp av dem för att 

identifiera omvårdnadsmål (Graham, Pemstein & Curley, 2009). 
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Information om barnets omvårdnad och behandling 

 

Föräldrar upplever ett stort behov av att få information om sitt barns tillstånd (Ames, 

Rennick & Baillargeon, 2011; Latour et al. 2010; Mundy, 2010; Wigert, Hellström och 

Berg, 2008; Wigert, Johansson, Berg och Hellström, 2006). Informationen som önskades 

varierade enligt Ames, Rennick och Baillargeon (2011). En del ville bara ha grundläggande 

information medan andra ville veta allt i detalj. Viktigt var att informationen kunde ges på 

föräldrarnas nivå, även om många lärt sig de vanligaste medicinska termerna under 

vårdförloppet. Ames, Rennick och Baillargeon (2011) visade vidare att få information 

ledde till att föräldrarna kände sig mindre hjälplösa och det gav en vägledning i hur de 

skulle delta i omvårdnaden. Föräldrar beskrev också att det från början är väldigt mycket 

information och att det är viktigt att det alltid finns någon där för att svara på frågor under 

tidens gång. Tidigare erfarenhet av intensivvårdsdelningar var ofta till hjälp för föräldrar 

genom att de själva vågade ta mer initiativ, ställa frågor och komma med förslag. 

Majoriteten av föräldrarna i Wigert, Hellström och Berg´s (2008) studie kände sig 

mottagna på avdelningen, de fick information om barnets tillstånd och den utrustning 

barnet var kopplat till. De fick även muntlig och skriftlig information om avdelningens 

rutiner.  

 

Mundy (2010) visar att föräldrar uppskattar information kring sitt barns framsteg och 

utveckling, aktuell medicinsk behandling samt framtidsutsikter. De uttrycker även önskan 

om ärliga svar på frågor. Vikten av ärlig information belyses även i en studie av Latour et 

al. (2010), även om barnets tillstånd inte är bra. Föräldrarna vill veta vad som händer även 

om personalen är osäkra på diagnos, behandling och framtidsutsikter. Informationen som 

ges kan förbättras genom att planera in fler tillfällen att samtala om situationen. En pappa i 

studien (Latour et al., 2010) beskrev hur han upplevde att han måste dra ut information 

från personalen. I en studie av Ames, Rennick och Baillargeon (2011) visade det sig att 

föräldrar ansåg det viktigt att få en förklaring på olika procedurer. De beskrev sin roll som 

kunskapssökande, de ville veta barnets aktuella status, förstå omvårdnaden samt få veta 

vad man kan förvänta sig. Föräldrarna ville veta om värdena på monitorerna är normala 

och vad olika signaler betyder. En far beskrev genom att läsa av monitorerna avseende 

hjärtslag, blodtryck och så vidare påminde han sig om att dottern fortfarande var vid liv 

och hela situationen kändes mer positiv. För att förstå barnets vård var det viktigt att 

informeras om intubering, sedering, användande av opioider och intravenösa infarter för att 

förstå barnets utseende och beteende. Det hjälpte även till att hantera föräldrarnas 

känslomässiga reaktioner och hur de skulle ta hand om sitt barn. Föräldrar med tidigare 

erfarenhet av sjukhusvistelse hade ofta lättare att ställa frågor. Wigert, Hellström och Berg 

(2008) presenterar dock i sitt resultat att det delvis var svårt för föräldrar att hitta ansvarig 

personal och få information om deras barn. Att föräldrarna inte fick delta i ronden skapade 

en stor oro hos föräldrar. Sjuksköterskorna översatte läkarnas mening men ändå kom inte 

all information fram till föräldrarna. 

  

Spitz-Köberich, Barth och Spirig (2010) beskriver att föräldrarna i deras studie fick 

information om barnets hälsotillstånd uteslutande från läkare vare sig det kom från 
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intensivvårdsläkare eller ansvarig specialistläkare. Föräldrarna beskriver hur viktigt det var 

med ett tydligt språk och att undvika ord som kan skapa oro hos dem. Viktig var att få all 

information och ingen information hålls tillbaka. Det uppskattades att större barn inom 

familjen också blev integrerad i vårdsamtalen (Spitz-Köberich, Barth & Spirig, 2010).    

 

Mundy (2010) belyser vidare att det finns en skillnad mellan mödrar och pappornas behov 

av information. Att minst en gång om dagen få information om sitt barns tillstånd var 

viktigare för mammorna än för papporna. Papporna i Lundqvist, Hellström Westas och 

Hallström´s (2007) studie hade stora svårigheter att förstå vad som händer omkring dem. 

Även om personalen informerade dem om spädbarnets tillstånd och behandling, kände 

papporna sig oförmögna att ta in sådan information. I studien från Sikorova och Kucova 

(2010) återfanns det att osäkerheten om barnets hälsostatus var en större stressfaktor för 

mödrarna. Mödrar upplevde i studien (Sikorova & Kucova, 2010) i en större uträckning 

svårigheter att få information eller förstod inte den information som tillhandahållits dem. 

Vidare beskriver Wigert, Johansson, Berg och Hellström (2006) att mödrar upplevde att 

personalen aldrig riktigt hade tillräckligt med tid, att de ofta kände sig exkluderade. Att inte 

veta var sitt barn är och vem som tar hand om honom eller henne ledde till spekulationer.   

Det beskrivs också hur man som mamma alltid uppmanades att prata med läkaren, ingen 

ville svara på frågor eller verkade veta status på barnet. Mödrarna i studien berättar att de 

själva fick skaffa information genom att till exempel lära sig vilka tider läkarna hade 

kaffepaus i personalrummet för att veta när de skulle vara på plats för att inte missa dem. 

Vid de tillfällen mödrarna fick kontinuerlig information utvecklades förtroende för 

personalen (Wigert, Johansson, Berg och Hellström, 2006). En mor i Heermann, Wilson 

och Wilhelm´s (2005) studie beskrev vidare hur hälso- och sjukvårdspersonal hjälpte henne 

genom att ge henne återkoppling om sin bebis. Personalen visade hur hon kunde tolka 

barnets beteende och hur barnet reagerade vid vårdhandlingar och hennes närvarande. I en 

annan studie av Lundqvist, Hellström och Hallström (2007) framkom det att fäder ofta 

upplevde en envägskommunikation med personalen. Trots att de informerades om beslut 

kring deras barn kände de aldrig att de fick vara delaktiga i besluten kring barnets vård.  

  

Anknytning mellan föräldrar och barn 

 

Lundqvist, Hellström Westas och Hallström (2007) beskriver i sitt resultat pappornas 

anknytning till deras för tidigt födda barn som en process. Under själva neonatalperioden 

upplevde papporna en ökande känsla av närhet till sitt barn. Papporna gav sig själva och 

sina egna behov den lägsta prioriteten, jämfört med modern och det nyfödda barnet. 

Mammans tillstånd och hans känsla av hennes övergång till moderskap var startpunkten för 

övergång till en känsla av närhet. Upplevelsen av att ta hand om sitt barn främjade en 

anknytningsprocess. När de först höll, eller hade sin första ögonkontakt med deras 

spädbarn, insåg de att barnet var verkligt och att han eller hon var deras barn.  

 

Wigert, Johansson, Berg och Hellström (2006) beskriver mödrars upplevelse om deras 

fullgångna spädbarn blev vårdat på en neonatal intensivvårdsavdelning. När hälso- och 

sjukvårdspersonal, skild från modern, vårdade barnet uppstod känslor av maktlöshet. 
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Mödrarna var både trötta efter en svår förlossning och fyllda med dåligt samvete för att 

inte ta hand om sitt eget barn. En känsla av otillräcklighet uppstod när de inte kunde ta 

hand om barnet på egen hand. Önskan att ha barnet vid sin sida och vårda dem var dock 

underordnat de mest grundläggande känslor, att barnet hade överlevt och mådde bra. Varje 

mor mindes exakt det ögonblick då de upplevde att barnet var deras ”eget”. Det hände när 

de kunde få vara ensamma med sina barn, på neonatalen, under den tid de fick lämna 

neonatalavdelningen, eller efter utskrivningen. Mödrar fick innan förlossning upprepad 

information hur viktig den första kontakten med barnet är och en avgörande fråga var 

efteråt om eller hur denna tidiga separation skulle kunna påverka deras relation med sina 

barn (Wigert, Johansson, Berg och Hellström, 2006). 

 

Föräldrarna till nyfödda inlagda på sjukhus gick igenom olika känslotillstånd under 

sjukhusvistelse, såsom skuld som försämrade deras självkänsla och depression i samband 

med ständig fruktan för döden. Ilska visades när föräldern inte kunde påverka barnets 

tillstånd, de kunde bli rasande eftersom de inte kunde övervinna den situationen. De blev 

aggressiva och fientliga mot hälso- och sjukvårdspersonal eftersom de har tagit bort 

föräldrarnas rätt att ta hand om sina barn, vilket orsakade känslor av lägre värde och 

förhindrade anknytning till deras barn (Gallegos-Martinez, Reyes-Hernándes & Scochi, 

2013).  

 

Den största stressnivå för mödrar i studien från Sikorova och Kucova (2010) var inom 

föräldraroll och relation med barnet. När det gällde föräldrarollen och relation med barnet 

identifierades flera situationer som var källor till höga stressnivåer såsom: omöjligheten att 

vara kvar hos barnet, känslan av hjälplöshet, oförmågan att skydda barnet från smärtsamma 

procedurer och oförmågan att mata barnet. En annan stressnivå orsakades av oförmåga att 

ta hand om barnet, att inte kunde vara ensamma med barnet och bara krama det.  

 

Föräldrars deltagande i omvårdnad 

 

I alla studier fick föräldrarna delta i omvårdnad av deras barn om än i varierande 

omfattning. I Spitz-Köberich, Barth och Spirig´s (2010) studie var föräldrarnas deltagande 

beroende på barnets hälsotillstånd och deras egna önskemål. Alla föräldrarna blev erbjuden 

att hjälpa vid omvårdnadsåtgärder. Vissa deltog på grund av känsla att göra någonting 

nyttigt för deras barn. En mor berättade att det inte var alls en fråga för henne som gällde 

att bara ”bädda och tvätta sitt barn”. Vissa föräldrarna höll sig dock i bakgrunden, detta på 

grund av rädsla att skada barnet. De föredrog att sitta jämte vid barnet, och hålla barnets 

hand. En mor i Fegran och Helseth´s (2009) studie beskrev hur krävande medverkan i 

omvårdnaden för henne var eftersom då var hon konfronteras med verkligheten. Ames, 

Rennick och Baillargeon (2011) föräldrar beskrev tre huvudsakliga sätt på vilka de deltog i 

deras barns vård: att bara finnas och ge komfort, aktiv omsorg och att ge förklaringar och 

uppmuntran till deras barn. 

 

 



                      

15 

 

Mödrarnas deltagande beror inte nödvändigtvis på tiden de tillbringa hos barnet enligt 

Heermann, Wilson och Wilhelms (2005) studie på en neonatal intensivvårdsavdelning. 

Mödrar engagerade sig i omvårdnad längs ett kontinuum från passiv till aktiv. Mer passiva 

mödrar tenderade att vara i vördnad av sjuksköterskorna och det arbete de gjorde. Några 

mödrar trodde att de aldrig skulle kunna ge den nivå av vård deras barn behövde. När 

barnet blev större och mer medicinskt stabilt var det lättare för mödrarna att delta mer 

aktivt i omvårdnaden. Aktivitetsgraden från mödrarna kunde stödjas och uppmuntras från 

hälso- och sjukvårdspersonal, vissa mödrar ville ge vård men förväntade att personalen 

bjöd in dem till omvårdnaden. I Feeley, Sherrard, Waitzer och Boiserts (2013) studie om 

fäder på en neonatal intensivvårdsavdelning skilde det sig hur mycket de deltog i 

omvårdnaden av deras barn efter hur de såg sig själv. De papporna som såg sig själv 

likvärdig viktig i barnets vård och utveckling tog en mer aktiv roll i omvårdnaden av deras 

barn. 

 

Fegran och Helseth (2009) beskriver att föräldrar upplevde att det nära sambandet med 

sjuksköterskor skapar ofta ett åtagande att engagera sig. Som de sjuksköterskor gradvis 

litade på föräldrar att ta mer ansvar för sina barns vård accepterade föräldrar detta ansvar. 

Wigert, Johansson, Berg och Hellström (2006) beskriver att efter mödrarna fick hjälp och 

stöd vid omvårdnaden, så växte deras förtroende för att ta hand om sitt barn. Detta 

utvecklades successivt, och med tiden för barnets utskrivning från sjukhuset kände dem 

kontroll över situationen.   

 

Kommunikation, delaktighet och samarbete är viktiga aspekter av föräldrarnas deltagande i 

omvårdnad på barnintensivvårdsavdelningar (Latour et al., 2010; Martens, De Loof & 

Idrissi, 2008). Martens, De Loof och Idrissi (2008) studies resultat tyder starkt på att både 

mödrar och hälso- och sjukvårdspersonal har en positiv till mycket positiv attityd när det 

gäller föräldrarnas deltagande i ett antal vårdaspekter. Det är olika vad sjuksköterskor 

tycker mödrar kan göra och tvärtom, framförallt på omvårdnad vid respiratorvård, 

sårbehandling eller administrering av läkemedel tycker mödrar att de kan deltaga mer än 

vad som tillåts av sjuksköterskor. När det gäller behandlingsbeslut uttryckte de flesta 

föräldrar i Latour et al. (2010) sin övertygelse om att läkaren var den som ska fatta sådana 

beslut. De deltagande barnintensivvårdsavdelningar varierade i nivån hur de involverade 

föräldrar i beslutsprocesserna. Många föräldrar uppskattade att sjuksköterskorna tog 

initiativet att involvera dem i vården av deras barn. Föräldrar i Graham, Pemstein och 

Curleys (2009) studie uppfattade att barnintensivvårdsavdelningen var en ovärderlig resurs 

för dem och deras barn. Inkludering i omvårdnaden var ett sätt att förbättra sina egna 

kunskaper och förbereda dem för övergången till hemmet.  

 

Mödrar utvärderade stödet av vårdpersonal inom de flesta vårdområden som hög. Högst 

bedömdes att de tog god hand om barnet, förmågan av neonatalens personal att svara bra 

på deras frågor och vilja att engagera mamma i barnomsorg. Rankad som en medelhög 

nivå av stöd var rådgivning från personal för att trösta barnet, att inkludera föräldrar i 

diskussion och att personalen erkänt mödrar som barns vårdnadshavare (Sikorova & 

Kucova, 2010). Alla föräldrarna i Mundy´s (2010) studie skattade möjligheten att delta i 
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barnets omvårdnad som väldigt viktigt. Föräldrar som var äldre än 30 år såg mer behov av 

att få utbildning angående deras barns speciella vårdbehov och ville vara mer involverad i 

omvårdnadsplanering. 

 

Hedberg, Nyqvist och Engvall (2009) undersökte i deras studie vilka 

omvårdnadsaktiviteter föräldrarna på en svensk neonatal intensivvårdsavdelning utför och 

vilka av dessa omvårdnadhandlingar som föräldrar kan göra i samverkan med personalen.  

Fyra av 91 aktiviteter genomfördes av alla föräldrar till spädbarn till vilka de aktiviteterna 

tillämpas. Ungefär en tredjedel av de listade punkterna utfördes av minst 50 procent av 

föräldrarna. Få föräldrar utförde några omvårdnadsaktiviteter hos spädbarn med 

respirator/CPAP, aktiviteter med anknytning till sondmatning, bedömningar/mätningar, 

framställning av omvårdnadsmaterial, rengöring, dokumentation och administration av 

läkemedel; dessa var dock procedurer som få föräldrar skulle vara villiga att utföra. 

 

Fädernas erfarenheter av att ta hand om sina för tidigt födda barn (Lundqvist, Hellström 

Westas & Hallström, 2007) beskrevs i studien som en process som började med en känsla 

av avstånd mot en känsla av närhet. I början informerades fäderna om beslut som rör deras 

spädbarn, men dem inte kände att de var inblandade i beslutsprocessen om deras barns 

vård. Det var svårt för fäder att förstå deras betydelse som en far eftersom de kände att 

personalen var mycket mer kompetent att tillhandahålla vård för sina barn. Med tiden blev 

fäder allt mer mogna i sin föräldraroll. De kände sig som en far när de kunde ta hand om 

barnet. När fäderna kände sin egen betydelse som förälder, blev de mer aktiva i sitt 

spädbarns vård.  

 

Wigert, Hellström och Berg (2008) beskriver hur föräldrarna blev inbjuden från början att 

delta i omvårdnaden av deras barn. Föräldrar fick ett tvetydigt intryck av personalens 

inbjudan och förväntningar hur dem skulle delta. Till exempel var dem oftast involverat i 

matning av deras barn utan även blivit ombedda, vid andra tillfällen fanns en brist på 

tydlighet och osäkerhet bland personalen i vilken utsträckning krav bör uttryckas till 

föräldrar. Föräldrarna till barn som vårdats länge på neonatal tillfrågades oftare hur de ville 

saker att vara.  

 

Deltagande i omvårdnad för föräldrarna i studien från Gallegos-Martinez, Reyes-

Hernándes och Scochi (2013) påvisar att detta var extremt sällsynt. Föräldrarna i studien 

upplevade begränsningar i deras deltagande som en normal del av vad som händer på 

neonatalen. De anpassade sig med tiden till dessa regler och ansåg sig inte ha möjlighet till 

självbestämmelse och aktivt deltagande i vården och beslut som rörde deras barn. 

Upplevelsen av att observera barnet som är föremål för teknisk vård, som genomgår 

obegripliga farmakologiska behandlingar i en komplex miljö såsom neonatal intensivvård, 

gjorde att föräldrar kände sig oförmögna att ge grundläggande vård barnet skulle få. Detta 

var särskilt framkommande vad gäller om det var föräldrarnas första barn eller föräldrar 

som var mycket unga.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

För att besvara studiens syfte valde författarna att använda sig av en litteraturöversikt.  Då 

faktorer som påverkar föräldrars delaktighet i omvårdnad av deras barn på en neonatal- 

eller barnintensivvårdsavdelning har ett brett spektrum fanns fördelar med vald metod 

eftersom både kvalitativa och kvantitativa studier kunde inkluderas. Förutsättningen för 

valet av metod var att det fanns ett tillräckligt stort antal studier publicerat samt att dessa 

var av god kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). Kvaliteten på samtliga inkluderade 

studier i föreliggande litteraturöversikt är bedrömda till I = Hög kvalitet samt II = 

Medelhög kvalitet. 

 

Specifika sökord valdes för att få så relevanta sökresultat som möjligt. Sökningen 

genomfördes i databaserna PsychINFO, CINAHL och Pubmed. För att få vetenskaplig 

trovärdighet begränsades sökningen i CINAHL till artiklar som var peer-reviewed. I 

Pubmed till artiklar som var publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter (Forsberg & 

Wengström, 2008). Efter sökningen lästest alla artikeltitlar genom för att hitta artiklar som 

var för relevans i förhållande till syfte. Ett stort antal artiklar valdes bort efter denna 

granskning. På artiklar med relevant titel lästes abstract, artiklar som författare bedömde 

relevant lästes i sin helhet. 

 

En första sökning genomfördes i syfte att säkerställa tillräckligt antal relevanta träffar.  

Efter granskning av rubriker och därefter abstrakts ansåg författarna finna tillräckligt antal 

studier av god kvalitet.  Sökningen begränsades till artiklar skrivna de senaste tio åren 

(2005-2015), samt att de ska vara skrivna på svenska, engelska eller tyska vilka är de språk 

författarna behärskar. Urvalet gjordes för att hitta de senaste och därmed mest relevanta 

artiklarna. En styrka i litteraturöversikten är att författarna valde att inte ha geografiska 

begränsningar i sökningen. Artiklar från Kanada, Tjeckien, Nederländerna, USA, Mexiko, 

Belgien, Norge, Schweiz och Tyskland inkluderades vilket gav resultatet en bredare 

synvinkel. Nackdelen var att resultatet kanske inte kunde generaliseras till just svenska 

föräldrar. Vid fortsatt fördjupning i studiernas innehåll fick flertalet artiklar uteslutas då de 

inte kunde besvara studiens syfte. Flera studier fokuserade på sjuksköterskans upplevelser 

av föräldrarnas deltagande vilket var inte studiens syfte.   

 

Totalt har sexton vetenskapliga artiklar inkluderats i litteraturöversikten. Att hälften av 

dessa är skrivna de senaste 5 åren (2010-2015) anses vara en styrka för studiens resultat 

(Forsberg och Wengström 2013). Artiklarna som inkluderades har kvalitetsbedömts med 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och 

lagts in i en matris vilket ökat tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna 

valde att arbeta tillsammans med alla delar i studien och under hela processen då 

litteraturstudien växte fram. En studie (Lantz & Ottosson, 2012) hade ett bortfall från 39,5 
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procent vilket är enligt Badger och Werrett (2005) en nivå som allmänt anses acceptabelt i 

omvårdnadsforskningslitteraturen med tanke på den aktuella typen av studie.  

 

Författarna är medvetna om att studier kan ha feltolkats på grund av bristande 

språkkunskaper. Detta beskriver Kjellström (2012) att saknade kunskaper i engelska 

språket kan försvåra en rättvis bedömning av artiklar vid en litteraturöversikt. Författarna 

försökte undvika detta genom att använda sig av ett engelsk-svenskt lexikon när mindre 

bekanta engelska uttryck förekom i det granskade materialet. Kjellström (2012) menar 

vidare att även metodologiska kunskaper hos studenter kan ibland vara bristfälliga och på 

det sättet försvåra genomförandet av ett examensarbete. I föreliggande studie har kunskap 

om vald metod inhämtats från aktuell kurslitteratur. Fortlöpande kontakt med handledaren 

och grupphandledningsträffarna har bidragit med ytterligare kunskap i metodologiska 

aspekter gällande bearbetning och presentation av en litteraturöversikt. Författarna 

funderade på att om det skulle ha blivit en bättre metod att välja en enkät eller intervjuer 

för att besvara syftet. För att i en intervju kan man ställa öppna frågor hur föräldrarna 

upplever hur de kan delta i omvårdnaden av deras barn. Dock, eftersom ämnesområdet var 

tillräckligt beforskat, och en kunskapssammanställning över ämnesområdet vore av värde, 

så beslutades det att litteraturöversikt som metod till föreliggande arbete. 

 

Resultatdiskussion 

 

I de utvalda studiernas resultat visade det sig att det finns en flertal faktorer som påverkar 

föräldrarnas delaktighet i omvårdnad. Författaren uppdelade de i fem rubriker: Miljö på en 

neonatal- eller barnintensivvårdsavdelning, Hälso- och sjukvårdpersonal betydelse för 

föräldrars delaktighet, Information om barnets omvårdnad och behandling, Anknytning 

mellan föräldrar och barn samt Föräldrars deltagande i omvårdnad. 

 

Inte alla föräldrarna hade möjlighet att bo hos sina barn som var inlagda på sjukhus. 

Sikorova och Kucova (2010) visade att det kunde innebära ett stort stressmoment för dem. 

Wigert, Hellström och Berg (2008) beskrev att tiden för närvaro hos sitt barn minskade 

vilket påverkade deltagande i omvårdnaden. Å andra sidan fanns det ingen koppling 

mellan närvaro och deltagande hos mödrarna i Heermann, Wilson och Wilhelms (2005) 

studie.  

 

Wigert, Hellström och Berg (2008) beskrev att hälso- och sjukvårdspersonal visade en hög 

kompetensnivå i akut- och intensivvård av barnet och verkade prioritera denna typ av vård.  

Närvaro och deltagande av föräldrar på neonatal intensivvårdsavdelning ses ofta som 

betydelsefull av personal, däremot är miljön ofta otillåtande på grund av den 

medicintekniska vårdens tydliga plats. Detta kan tyckas självklart eftersom det stöder 

barnets överlevnad. Risken är dock att dess profil innebar att mindre uppenbara 

omvårdnadsinsatser sköts åt sidan till fördel för den tekniska i stället för att komplettera 

varandra till en omvårdnad som kännetecknas av helhetssyn. Det ansågs att närvaro och 

deltagande av föräldrar inte hade lika hög prioritet som medicintekniska aspekter av vården 

(Wigert, Hellström & Berg, 2008).  
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Författarna tycker det är intressant att Lantz och Ottosson (2012)  i deras studie visade att 

kuvösvård ses som större hinder av mödrar än av fäder i sin önskan att beröra, och att delta 

i omvårdnad av deras barn. Ålder och utbildningsnivå är faktorer relaterade till upplevda 

hinder av ljusbehandlingsutrustning. Yngre föräldrar och föräldrar med en högre 

utbildningsnivå tenderar att uppfatta ljusterapi som generellt mer hindrande, anledningen 

är oklar. Ljusterapi är en vanlig behandling hos nyfödda vilken kan avbrytas för att tillåta 

amning, föräldrabesök och hudnära vård. Ljusterapin förhindrar ögonkontakt med barnet 

då barnets ögon måste övertäckas. Föräldrar födda utanför Skandinavien tenderar att 

uppfatta andningshjälp och sondmatning som mer hindrande till sin önskan att röra sina 

barn. Även om den bakomliggande orsaken inte är alltid klar är det bra för hälso- och 

sjukvårdspersonal att vara medveten om dessa hinder och försöka ge lite extra stöd till 

dessa föräldrar. 

 

Det har visat sig utifrån resultaten att de flesta föräldrar tycker om att delta i omvårdnaden 

av deras barn (Ames, Rennick & Baillargeon, 2011; Latour et al., 2010). De känner sig 

nyttiga (Spitz-Köberich, Barth & Spirig, 2010) och de tycker att deras deltagande har en 

stor betydelse för deras barn (Mundy, 2010). Martens, De Loof och Idrissi (2008) visade att 

en stor andel mödrar tycker att barnets sjukhusvistelse fortlöpte bättre om dem som 

föräldrar också deltog i omvårdnaden. Vilket stämmer överens med Committe on hospital 

care and institute for patient- and family-centered care (2012) påstående att patient- och 

familjecentrerade metoder leder till bättre hälsoresultat och klokare fördelning av resurser, 

samt till större patient- och familj tillfredsställelse.  

 

Sikorova och Kucova (2011) visade i deras studie att föräldrar upplever medelhög stress 

om de inte kunde delta i omvårdnad såsom blöjbyte och bad av deras barn på neonatal 

intensivvårdsavdelning och vid Gallegos-Martinez et al. (2013) studie belyste att inte delta 

i omvårdnad gav en känsla av lägre värde. Rädsla att göra någonting fel utgjorde enligt 

Feeley, Sherrard, Waitzer och Boisert (2013); Heermann, Wilson och Wilhelm (2005) och 

Spitz-Köberich, Barth och Spirig (2010) ett hinder för deltagande hos en del föräldrar. Att 

ta upp denna problematik, och hjälpa föräldrarna med att komma över dessa rädslor, är en 

stor utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal. Författarna till föreliggande arbete anser 

att en viktig del med detta arbete är att främja familjecentrerad vård. Vilken innebär 

vårdpersonalens uppdrag att stödja familjen att delta i barnets vård och hjälpa dem att 

hantera stressen i samband med barnets vårdbehov (Jackson & Wigert, 2013). 

 

Det fanns varierande omfattning hur mycket delaktig föräldrarna fick vara beroende på 

avdelning, hälsotillstånd från barnet och i vilket land studien var gjorda. Delvis säkert 

också på grund av kulturella skillnader, i Mexiko till exempel blev papporna helt uteslutna 

från omvårdnaden av deras barn på sjukhus (Gallegos-Martinez, Reyes-Hernándes & 

Scochi, 2013). Däremot visar andra studier att båda föräldrarna blev involverade (Wigert, 

Hellström & Berg, 2008; Hedberg, Nyqvist & Engvall, 2009;Ames, Rennick & 

Baillargeon, 2011; Latour et al., 2010; Mundy, 2010; Martens, De Loof, Idrissi, 2008; 

Graham, Pemstein & Curley, 2009; Fegran & Helseth, 2009; Spitz-Köberich, Barth & 
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Spirig, 2010).  Detta är en viktig del och enligt den svenska patientlagen (SFS, 2014:821)  

ska patientens närstående få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet 

av vården.   

 

Det var uppskattat när hälso- och sjukvårdpersonal tog initiativ att involvera föräldrarna i 

omvårdnad (Latour et al., 2010), de fungerade som yttre motivationsfaktorer (Feeley, 

Sherrard, Waitzer & Boisert, 2013) och föräldrarna blev mer aktiv på grund av detta 

(Heermann, Wilson & Wilhelm, 2005). Hälso- och sjukvårdspersonal ansågs som mer 

kompetenta i vård av barnet (Heermann, Wilson & Wilhelm, 2005; Lundqvist, Hellström 

Westas & Hallström, 2007; Wigert, Johanson, Berg & Hellström, 2006). Föräldrar använde 

observation för att lära sig omvårdnad av deras barn (Feeley, Sherrard, Waitzer & Boisert, 

2013; Graham, Pemstein & Curley, 2009), vilket är enligt Craig et al. (2015) en viktig del i 

samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal och närstående. Författarna till 

föreliggande arbete anser att föräldrar ska uppmuntras att ta eget ansvar för omvårdnaden 

av sitt barn (Socialstyrelsen, 2014). Patient- och familjecentrerad vård ska vara ett 

partnerskap mellan patient, familj och vårdpersonal (Committe on hospital care and 

institute for patient- and family-centered care, 2012). 

 

En svårighet som visades i studien var att personalen ofta fann det svårt att veta i vilken 

utsträckning föräldrar kan, vill och ska delta i omvårdnaden. På frågan om i vilken 

omfattning föräldrar kan involveras i vården av deras barn med mer invasiv behandling 

såsom respiratorvård eller nasal continuous positive airway pressure [CPAP] fanns en 

skillnad mellan föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal. Föräldrar ansåg att de kunde 

delta i mer omvårdnadsåtgärder vid den patientgrupp än vad hälso- och sjukvårdspersonal 

låter göra dem (Hedberg Nyqvist & Engvall, 2009; Martens, De Loof & Idrissi, 2008). Det 

fanns enligt Wigert, Hellström och Berg (2008) ofta bristfällig dokumentation omkring 

föräldrarnas närvaro och deltagande i barnets omvårdnad vilket kunde leda exempelvis till 

att föräldrar var frånvarande länge utan att någon visste orsaken. Det fanns en rädsla hos 

personalen att få föräldern att känna sig skyldig och få dåligt samvete om dem ställde krav.  

Författarna till föreliggande arbete anser att det är viktigt att föräldrarna får information om 

avdelningens arbetssätt och rutiner, samt får stöd för att kunna ta aktiv del i barnens vård 

(NOBAB, 2011).  

 

Studiens resultat visar att det är svårt att jämföra neonatal intensivvårdsavdelning med 

barnintensivvårdsavdelning för att det finns olika arbetssätt. På neonatalavdelningar ligger 

fokus från hälso- och sjukvårdspersonal på föräldrarnas anknytning till sina nyfödda barn, 

vårdtiden är längre och in de flesta länder finns färre tecken på att främja familjecentrerad 

vård. Framförallt Sverige med sin generösa föräldraförsäkring (Försäkringskassa, 2016) 

som ger båda föräldrarna möjligheten att vara nära barnet. Författaren hoppas att med tiden 

och nya sjukhus, så kan föräldrarna delges möjlighet att stanna över natten på sjukhuset 

och bo nära sitt barn. 

 

Vid barnintensivvårdsavdelning till skillnad från neonatalavdelning, har personal fokus på 

barnets akuta hälsotillstånd, vårdtiden är ofta kortare samt att barnen ofta är äldre. Därmed 
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är fokus på involvering av föräldrarna i vården betydligt mindre. Vilket kan vara ett 

problem framförallt om man är medveten att barnintensivvårdsavdelning även vårdar 

nyfödda barn med föräldrarna vilka har samma behov att lära känna sitt barn och hitta sin 

föräldraroll såsom på neonatalavdelningen.  

 

 

Slutsats 

 

Föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal har en gemensam positiv inställning till att 

föräldrar är delaktiga i omvårdnaden av det egna barnet. Resultatet lyfter att det är viktigt 

att föräldrarna är delaktig i omvårdnaden för att minska stressen hos föräldrarna, samt att 

föräldrar upplever trygghet och kan vara ett stöd för sitt barn. Det är viktigt för hälso- och 

sjukhuspersonal att de förstår att faktorer som information, kommunikation och samarbete 

med föräldrar såväl som en miljö som främjar interaktion mellan barn och föräldrarna 

påverkar föräldrarnas delaktighet.   
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                 Bilaga 1 

Tabell 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). 

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 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

 

 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 
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fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Bristfällig resultatredovisning. 

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

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad 

omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: 

Studentlitteratur. (Valda delar). 

 

 

 

 

 

 



 

 Bilaga 2 

SHH 2007-03-06 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Wigert, Hellström, 

Berg.  

2008 

Sverige 

 

 

Conditions for 

parents participation 

in the care of their 

child in neonatal 

intensive care – a 

field study 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

förutsättningarna för 

föräldrarnas medverkan 

i omvårdnad av sitt 

barn på en 

neonatalintensivvårdsa

vdelning 

Detta var en deltagande 

observationsstudie som omfattar 

intervjuer med personal, 

föräldrar och representanter från 

ledningen. Data samlades in på 

två 

neonatalintensivvårdsavdelningar 

genom observationer och 

intervjuer  
 

n = 39 Föräldrar erbjöds möjlighet 

att delta i omvårdnad på 

neonatal intensivvård. 

Ledning och personal hade 

goda ambitioner att 

utveckla vård som 

främjade föräldrarnas 

deltagande. Man hittade 

fyra teman som påverkade 

föräldrarnas deltagande i 

omvårdnad. Påverkande 

faktorer var miljö, 

omvårdnadspersonalens 

attityd, möjligen att delta 

på rond och ekonomiska 

faktorer. 

I 

K 

Lundqvist,  

Hellström Westas, 

Hallström 2007  

Sverige 

 

 

 

 

 

From distance 

toward proximity: 

Fathers lived 

experience of caring 

for their preterm 

infants 

Syftet med denna studie 

var att belysa 

pappornas upplevelse 

av att ta hand om deras 

för tidigt födda barn 

Denna studie är första delen av 

ett långtidsgående projekt som 

syftar till att följa papporna med 

intervjuer under de två första 

åren efter födelsen av deras 

prematura barn.Det genomfördes 

öppna individuella intervjuer 

med 13 pappor, en till tre 

månader efter att barnet föddes 

n = 14 

(1) 

Man beskriver pappornas 

anknytning till deras för 

tidigt födda barn som en 

process vilken är lätt 

påverkbar. Under 

neonatalperioden upplevde 

papporna en ökande känsla 

av närhet till sitt barn.  

Papporna gav sig själva 

I 

K 



 

 Bilaga 2 

SHH 2007-03-06 

och sina egna behov den 

lägsta prioriteten, jämfört 

med modern och det 

nyfödda barnet. Mammans 

tillstånd och hans känsla av 

hennes övergång till 

moderskap var 

startpunkten för övergång 

till en känsla av närhet. 

Upplevelsen av att  

ta hand om sitt barn 

främjade en 

anknytningsprocess. 

Nyqvist, Engvall. 

2009  

Sverige 

 

 

 

 

Parents as their 

infant´s primary 

caregivers in a 

neonatal intensive 

care unit 

Syftet med denna studie 

var att undersöka  

föräldrars och 

sjuksköterskors åsikter 

om föräldrarnas 

delaktighet i 

omvårdnad av deras 

barn på en neonatal 

intensivvårdsavdelning  

 

Föräldrars upplevelse  

Undersöktes genom enkäter med 

dikotomi svars alternativ. 

Sjuksköterskor fick enkäter och 

en mindre del deltog också i en 

gruppintervju   

 

 

n = 128 Föräldrarna anser att de 

kan ta över 

omvårdnadsåtgärder vilka i 

nuläget utförs av en 

sjuksköterska. 

Sjuksköterskor tycker att 

mer omvårdnadsåtgärder 

kan utföras av föräldrarna 

jämfört med aktuellt läge. 

Deltagande i omvårdnad 

varierade mycket mellan 

föräldrarna. 

I I 

P 

Ames, Rennick, 

Baillargeon 

2011  

A qualitative 

interpretive study 

exploring parents 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

föräldrarnas 

Det genomfördes semi-

strukturerade intervjuer med sju 

engelspråkiga föräldrar från barn 

n = 7 

 

 

En ökad förståelse av 

föräldrarollen på en 

barnintensivvårdsavdelning 

I 

K 
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Kanada 

 

 

 

 

 

perception of the 

parental role in the 

pediatric intensive 

care unit 

upplevelser av 

föräldrarollen på en 

barn 

intensivvårdsavdelning 

 

vilken skulle blir utrskriven från 

barnintensiven. 

ur föräldrarnas perspektiv 

kan vägleda utvecklingen 

av strategier för att kunna 

effektivt stödja föräldrar 

och främja föräldraskap 

under denna extremt 

stressiga tid. Man hittade 

följande strategier: 

närvarande på 

intensivvården och  

deltagande i omvårdnad, 

skaffa ett partnerskap 

mellan föräldrarna och 

vårdteamet samt att 

blir informerad och 

inkluderad i barnets  

vårdplanering. 

Sikorova, Kucova. 

2011  

Tjeckien 

 

 

The needs of 

mothers to 

newborns 

hospitalized in 

intensive care units  

Syftet med 

undersökningen var att 

visa behovet av 

moderns närvaro när 

det nyfödda barnet 

vårdas på en 

intensivvårdsavdelning 

samt att kartlägga nivån 

av förädrastöd från 

omvårdnadspersonal. 

Standardiserade frågor 

Forskarna använde the parental 

stressor questionaire scale: 

neonatal intensiv care och the 

nurse parent support tool  

   

 

 

 

 

 

n = 147 Mammorna upplever att 

den nya föräldrarollen och 

relationen till barnet 

förorsakar mest stress, följt 

av barnets beteende, 

utseende och medicinsk 

behandling. 

Sjuksköterskors support 

uppskattades högt, 

framförallt omvårdnad och 

möjlighet att delta i 

II 
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omvårdnad och ställa 

frågor. Ett bra fungerande 

vårdteam minskar stress 

hos mödrarna. 

Latour, van 

Goudoever, 

Schuurman, 

Albers, van Dam, 

Dullaart, van 

Heerde, Verlaat, 

van Vught, 

Hazelzet,  

2010  

Nederländerna   

A qualitative study 

exploring the 

experiences of 

parents of children 

admitted to seven 

dutch pediatric 

intensive care units 

Syftet med denna studie 

var att undersköka 

föräldrars upplevelser 

under den perioden 

barnet var inlagd på en 

pediatrisk 

intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ metod användes, 

forskaren genomförde 

djupintervjuer för att underlätta 

beskrivningen av föräldrars 

erfarenheter och upplevelser 

 

n = 64 Forskaren hittade sex 

relevanta teman att dela in 

resultatet i.  

Attityd från vårdpersonal, 

samordning av vård, 

emotionell intensitet, 

informationsflöde, miljö 

och föräldrarnas 

deltagande i omvårdnad. 

I 

K 

Mundy,  

2010 

USA 

Assessment of 

family needs in 

neonatal intensive 

care units 

Syftet med denna studie 

var att undersköka 

behovet hos föräldrarna 

på en neonatal 

intensivvårdavdelning 

Man ställde 3 öppna frågor: 

Vilka är de mest och minst 

viktiga behoven hos familjer i en 

nivå tre neonatal 

intensivvårdsavdelning? Skiljer 

sig föräldrars behov vid 

inläggning och utskrivning? 

Skiljer sig mammors och 

pappors behov?  

n = 62 

(2) 

Forskaren underdelade 

svaren i 56 olika punkter 

vilken beskriver föräldrars 

behov för hjälpa att 

förbättra familjecentrerad 

vård. 

I 

P 

Gallegos-Martinez, 

Reyes-Hermandes, 

Scochi,  

2013  

The hospitalized 

preterm newborn: 

The significance of 

parents participation 

Syftet med denna studie 

var att identifiera och 

analysera betydelsen 

för föräldrar att vara 

Det genomfördes en semi 

strukturerad intervjustudie med 

20 föräldrar av båda kön, mellan 

18 och 39 år som har ett 

n = 20 Fyra tema identifierades: 

Neonatalavdelningen som 

en plats av lidande och 

väntan. Att handskas med 

I 

 K 
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Mexico in the neonatal unit delaktiga på en 

neonatalavdelning 

prematurfött barn på sjukhus. barnets sjukhusvistelse. Att 

uteslutas ur vården av 

barnet. Att bli medveten 

om bristande kompetens att 

ta hand om det sjuka 

barnet.  

Martens, De Loof, 

Idrissi,  

2008  

Belgien 

Parental 

Participation in Care 

in the Pediatric 

Intensive Care Unit 

Syftet med denna studie 

var att utvärdera 

attityden hos 

mammorna till ett 

kritiskt sjukt barn och 

vårdpersonalen när det 

gäller föräldrarnas 

delaktighet på en PICU 

Data samlades in med hjälp av en 

anonym enkät baserad på 

föräldrars delaktighet och 

personalens professionella 

egenskaper 

Mödrar 

n = 53 

Ssk 

n = 47 

 

Det fanns likheter mellan 

mödrars och 

sjuksköterskors 

uppfattning vilka 

omvårdnadsåtgärder 

föräldrar kan ta över eller 

delta i, men sjuksköterskor 

verkar vara mer försiktiga 

att inkludera föräldrarna 

om det handlar om mer 

komplicerad vård. 

II  

P 

Wigert, Johansson, 

Berg, Hellström, 

2006  

Sverige 

Mothers experiences 

of having their 

newborn child in a 

neonatal intensive 

care unit 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

mammors upplevelser 

när deras fullgångna 

nyfödda barn blev 

omhändertaget på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning 

under deras post partum  

tid i mödravården.  

En öppen intervjustudie utfördes. 

Tio mammor intervjuades en 

gång, sex månader till 6 år efter 

upplevelsen. Intervjuerna varade 

mellan 60 till 90 minuter. 

n = 10 Kärnan i mödrarnas 

erfarenhet när deras 

nyfödda var 

omhändertagna på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning 

under förlossningen och 

mödravård perioden 

uppfattas som en växling 

mellan utanförskap och 

delaktighet med vikt på 

I 

K 
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utslagning. Fenomenet 

uttrycks i tre beståndsdelar: 

känsla av interaktion, 

känsla av tillhörighet eller 

inte tillhörighet och 

moderskänslor.  

Graham, Pemstein, 

Curley,  

2009  

USA 

Experiencing the 

pediatric intensive 

care unit: 

Perspective from 

parents of children 

with severe 

antecedent 

disabilities 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

upplevelsen av 

pediatrisk intensivvård 

på sjukhus ur 

perspektiv från.  

Semistrukturerade 

intervjuer med engelsktalande 

föräldrar med kroniskt 

handikappade barn på en 

barnintensivvårdsavdelning 

 

n = 8 Sju framträdande teman 

framkom: vet mina barns 

utgångspunkt, integrera 

och förbinda flera tjänster, 

skillnad mellan föräldraroll 

hemma kontra att vara 

förälder på en barn 

intensivvårdsavdelning, 

barnintensivvård inte 

likställa med andrum, hög 

nivå inlärningsmiljö, 

heterogenitet i grupp, brist 

på att passa in inom den 

akutvårdmodellen.  

 

 

 

I 

K 

Lantz, Ottosson, 

2013 

Sverige 

Parental interaction 

with infants treated 

with medical 

technology 

Syftet med denna studie 

var att undersöka vilka 

medicintekniska 

produkter som ur 

föräldrarnas perspektiv 

Enkät med en blandning av 

flervalsfrågor och öppna frågor. 

Föräldrarna deras barn var 

utskriven från en neonatal 

intensivvårdsavdelning. 

n = 248 

(162) 

Föräldrarna uppfattade 

generellt olika 

medicintekniska produkter 

på olika sätt, beroende på 

den upplevda graden av 

I 
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ses som hinder till 

interaktion med deras 

barn.  

hindrande. Variablerna 

kön, ålder, utbildningsnivå, 

ursprung, gestationsålder, 

tidigare upplevelser att 

vara en förälder, och 

utbudet av boende på 

neonatal 

intensivvårdsavdelning var 

signifikant associerade 

med den upplevda graden 

av hindrande i föräldrarnas 

önskan att interagera med 

sitt barn.  

Feeley, Sherrard, 

Waitzer, Boisvert, 

2013 

Kanada 

The father at the 

bedside: patterns of 

involvement in the 

NICU 

Syftet med denna studie 

var att beskriva olika 

mönster av pappornas 

delaktighet i 

omvårdnad av deras 

barn på sjukhuset.  

Papporna blev djupintervjuade 

av därför utbildad personal. En 

enkät genomfördes för att samla 

in uppgifter om de 

sociodemografiska egenskaperna 

hos pappa och spädbarn.  

n=18 Pappans upplevelse av 

deltagande i omvårdnad 

beskrevs. Man fann tre 

olika typer av delaktighet i  

omvårdnad. Pappans syn 

var likvärdig med modern, 

moderns syn var viktigare 

eller de var ovilliga att 

delta i omvårdnaden av 

deras barn  

I 

K 

Fegran, Helseth, 

2009 

Norway 

The parent-nurse 

relationship in the 

neonatal intensive 

care unit context – 

closeness and 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

föräldrarnas samt 

sjuksköterskors 

upplevelse av en nära 

Studien utfördes med en 

blandning av observation studie 

och öppna intervjuer. 160 timmar 

observationer gjordes på en 

neonatal intensivvårdsavdelning. 

Föräldrar 

n = 12 

Ssk 

n = 6 

Neonatal 

intensivvårdsavdelningen 

är en teknisk miljö där 

mänsklig interaktion är en 

central fråga. Karaktären 

I 
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emotional 

involvement 

föräldrar –

sjuksköterska 

vårdkontakt under tiden 

på neonatal vården. 

av detta och de pågående 

interaktionerna driver 

föräldrar och 

sjuksköterskor till nära 

relationer. Närhet ökar 

känslomässigt engagemang 

och gränsen mellan 

professionella och 

personligt förhållningssätt 

är hotad. Åtagandet av att 

vara nära, kombinerat med 

ett känslomässigt 

engagemang, kan vara en 

känslomässig börda för 

både föräldrar och 

sjuksköterskor.  

Heermann, Wilson, 

Wilhelm, 

2005 

USA 

Mothers in the 

NICU: Outsider to 

partner 

Syftet med studien var 

att undersöka och 

beskriva mödrars 

erfarenhet att bli en 

mor medan deras barn 

erhöll vård på neonatal 

intensivvårdsavdelning.  

 

Öppna intervjuer med mödrar till 

prematura barn vilka är minst i 

behov av en vecka vård på en 

nivå tre neonatal 

intensivvårdsavdelning. 

n = 15 Mödrar utvecklade sig från 

utomstående till 

engagerade föräldrar längs 

fyra teman: fokus - från 

neonatal 

intensivvårdsavdelning till 

barnet, ägande - från sina 

barn till mitt barn, 

omvårdnad - från passiv till 

aktiv och röst - från tystnad 

till förespråkare.  

II  

K 

Spitz-Köberich, Eltern eines kritisch Syftet med studien var Enkät med öppna frågor till n = 7 Det var svårt för föräldrar I 
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Barth, Spirig, 

2010 

Tyskland, Schweiz 

kranken Kindes – 

Welche 

Erwartungen und 

Wünsche haben sie 

an das Team der 

pädiatrischen 

Intensivstation 

(Föräldrar till ett 

kritiskt sjukt barn - 

vilka förväntningar 

och önskemål har de 

till vårdteamet av en 

pediatrisk 

intensivvårdsavdelni

ng 

att undersöka 

föräldrarnas önskemål 

och förväntningar till 

vårdteamet på en 

pediatrisk 

intensivvårdsavdelning 

i ett tyskt kulturområde. 

slumpmässigt utvalda föräldrar 

vilka uppfyllde kriterierna: 

Har barn äldre tre månader, 

pratar tyska och första gången 

barnet läggs in på en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning. Intervju 

gjordes efter utskrivning från 

intensivvårdsavdelningen.   

att skilja mellan 

behandling på BIVA eller 

allmänd vårdavdelning. 

Sex huvudtema hittades: 

kontinuitet, att få 

information, att barnet och 

man själv blir 

omhändertagna, att vara 

delaktiga, att få vara 

närvarande, att veta att 

barnet bli bra 

omhändertaget. 

K 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


