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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
 

Föds ett barn prematurt eller sjukt kan det behöva vård på en neonatalavdelning där man 

vårdar barn som behöver hjälp i början av livet på grund av sjukdom eller komplikation.  

Föräldrar och familjemedlemmar ses som en viktig resurs i omvårdnaden och uppmanas att 

vara hos sitt barn dygnet runt, och ha ett aktivt deltagande i barnets vård. Sjuksköterskans 

ansvar på neonatalavdelningen innefattar att göra föräldrar delaktiga i omvårdnaden av sitt 

barn och stärka dem i sin föräldraroll. 

 

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i omvårdnaden av 

det egna barnet på neonatalavdelningar, samt vilka faktorer som hindrar eller möjliggör 

delaktighet 

 

 

Metod  
 

Litteraturöversikt användes som metod. Resultatet bygger på 17 vetenskapliga artiklar som 

inhämtades i databaserna PubMed och CINAHL.  

 

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i fyra huvudteman utifrån begreppet delaktighet, dessa är: 

Delaktighetens betydelse för att växa in i föräldrarollen, Betydelsen av hud mot hudvård, 

Sjuksköterskans roll för att möjliggöra delaktighet och Vårdmiljöns betydelse för 

delaktighet. Föräldrar som vårdar sina barn på en neonatalavdelning upplever både hinder 

och möjligheter att vara delaktiga i sina barns omvårdnad.  

 

 

Slutsats 
 

Hud mot hudvård och delaktighet stärker föräldrarollen. Stöd, adekvat information och 

kommunikation och välkomnande vårdmiljö var faktorer som möjliggjorde för föräldrarna 

att känna sig delaktiga i det egna barnets omvårdnad. När föräldrar upplevde brister i stöd 

och kommunikation och inte gavs möjligheter att vara nära sitt barn samt upplevde miljön 

som ogästvänligt påverkades upplevelsen av delaktighet negativt. Föräldrarna ansåg att 

sjuksköterskorna hade en viktig roll i att skapa förutsättningar för delaktighet. 

 

 

Nyckelord: föräldrar, sjuksköterskor, delaktighet, miljö, information 
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BAKGRUND 

Inledning 

Det föds ungefär 110 000 barn i Sverige varje år (Socialstyrelsen, 2013). Cirka 10 procent 

av dessa nyfödda barn kommer att hamna på en neonatalavdelning, där vårdas för tidigt 

födda och nyfödda fullgångna barn som behöver hjälp i början av livet på grund av 

sjukdom eller komplikation (Lilla barnets fond, u.å.). Omvårdnaden av barnet kommer 

primärt att domineras av den professionella omvårdnaden som ges av sjukvårdspersonalen 

(Jackson & Hedberg Nykvist, 2013a; Nogueira Moreira, Tavares de Lavor, de Oliveira 

Brito Siqueira, Moreira Barros, Marques Frota, Tavares Luna, 2013). Varför 

sjuksköterskor då har ett ansvar i att göra föräldrar delaktiga (Wigert, 2013). Vi vill genom 

denna litteraturstudie få en ökad förståelse och belysa denna nya situation ur ett 

föräldraperspektiv, genom att beskriva hur föräldrarna själva upplever att de är delaktiga 

och tar del av ansvaret för omvårdnaden kring sitt för tidigt födda och/eller sjuka barn. I 

avseende av det för tidigt födda barnet kommer benämningen fortsättningsvis vara 

prematur Svenska Akademiens Ordlista [SAOL], (2016a). 

Neonatalvård 

Neonatal betyder nyfödd och med neonatologi menas medicinsk vård av nyfödda (SAOL, 

2016 b; c). Fram till 1950-talet föddes de flesta barn i hemmet, därefter upphörde 

hemförlossningar helt och kvinnor började förlösas på så kallade barnbördshus. I början av 

60-talet inrättade sjukhusen kvinnokliniker med speciella barnsalar med målet att öka 

mammornas och barnens överlevnad. Någon specialiserad nyföddhetsvård fanns inte och 

de barn som var i behov av akut kvalificerad vård överfördes till barnsjukhus (Jackson & 

Wigert, 2013a).  

 

Neonatalvården i Sverige specialiserades inte förrän på 1970-talet, då inrättningen av 

neonatalavdelningar skedde på svenska barnsjukhus. Den medicinska och teknologiska 

utvecklingen har inom neonatalvården gått framåt i snabb takt (Craig, Glick, Phillips, Hall, 

Smith & Browne, 2015). Något som Jackson och Wigert (2013a) bekräftar. Jackson och 

Wigert (2013a) menar vidare att detta tillsammans med den omvårdnadsmässiga 

utvecklingen tillsammans med mödrahälsovård lett till ökad överlevnad och friskare barn. 

Detta framkommer även i en studie av Philip (2005) där mortalitetsrisken år 1960 var 95 

procent för spädbarn som vägde ett kilo jämfört med år 2000 då chansen för överlevnad 

var 95 procent. 

 

En normal fullgången graviditet är ca 40 veckor lång. Föds barnet före den 37:e 

graviditetsveckan så definieras det enligt World Health Organization, [WHO] (2015), som 

prematur. Sjukdomar hos modern och flerbörd det vill säga att bära två eller fler barn i 

magen är orsaker till prematur födsel (Fellman, 2008). De viktigaste riskfaktorerna för 

prematur födsel är enligt Murphy (2007), tidigare missfall eller prematura födslar, att 

personen är lågutbildad, ensamstående eller lever ett ohälsosamt liv. De flesta barn som 

föds prematurt eller är sjuka kan initialt behöva neonatalintensivvård. När barnets 

medicinska tillstånd stabiliserats överflyttas de till en avdelning med lättare neonatalvård. 

Prematuritet, andningssvårigheter, och infektioner är de vanligaste orsakerna till vård på en 

neonatalavdelning (Jackson & Wigert 2013a). Vården på en neonatalavdelning innefattar 
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både högteknologisk vård samt omvårdnad av barnet och dess familj. Den monitorerade 

övervakningen av bland annat andning, puls, syremättnad och blodtryck kompletteras av 

noggrann klinisk övervakning. Låg kroppstemperatur hos nyfödda barn är en hälsorisk, och 

är ur ett globalt perspektiv en av det största dödsorsakerna vid prematur födsel. En av 

hörnstenarna i dagens vård för nyfödda är därför att med enkla åtgärder minska dessa 

förluster genom att barnen snabbt torkas av och placeras på ett uppvärmt barnbord, 

värmebädd eller i kuvös. I de fall det är möjligt placeras barnet hud mot hud hos någon av 

föräldrarna. Kan barnet inte tillgodose sig tillräckligt med näring genom amning, sker 

tillmatning med bröstmjölk eller modersmjölkersättning via sond och/eller koppmatning 

(Fellman, 2008; Hedberg Nykvist, 2013; Sedin & Ågren, 2008; Polberger, 2008). Barnets 

tillstånd kan förändras snabbt. Vårdpersonalens kompetens att i ett tidigt skede upptäcka 

försämring eller förändring i exempelvis barnets motoriska aktivitet, hud, och försvårad 

andning, är signifikant för barnets överlevnad och hälsa (Berg & Wingren, 2008). 

Att bli förälder till ett prematurfött barn 

Att bli förälder är en livshändelse förknippat med drömmar och förväntningar, 

förväntningar på föräldraskapet och att föda ett friskt och välmående barn. När graviditet 

eller förlossning inte går som önskat och barnet föds förtidigt eller sjukt avbryts den 

normala omställningsprocessen att bli förälder (Kleberg, 2013). Graviditeten är inte bara 

relevant för barnets tillväxt utan även för föräldrarna att förbereda sig psykologiskt både på 

förlossning och föräldraskap. När en graviditet blir för kort är kvinnan inte redo att 

separeras varken psykologiskt eller fysiskt från sitt barn (Jackson & Hedberg Nykvist, 

2013). Denna sitatuion kan medföra overkliga och kaotiska känslor (Heringhaus, Blom & 

Wigert, 2013) Även känslor av skam, skuld och misslyckande kan uppstå (Obeidat, Bond 

& Callister 2009). Är barnet sjukt kan föräldrarna få en traumatisk chock, de kan uppleva 

svåra känslor och ha svårt att knyta an (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013).  

 

Anknytning 

Under graviditeten påbörjas anknytningsprocessen mellan föräldrar och barn. Denna 

psykologiska bindning förstärks enligt Flacking et al. (2012) genom hela graviditeten. 

Forskning har visat att spädbarn kan visa sensorisk medvetenhet, uttrycka och dela känslor, 

de kan alltså redan tidigt i livet ha sociala relationer med sina föräldrar, detta utgör grunden 

för utvecklingen av föräldra-barn relationen och för anknytningen (Flacking et al., 2012). 

En trygg anknytning mellan barnet och dess föräldrar är enligt Enskär och Golsäter (2009) 

betydande för barnets fortsatta utveckling. Flacking et al. (2012) menar att möjligheten till 

att vara fysiskt nära sitt nyfödda barn efter födseln är avgörande för att främja en trygg och 

god anknytning. Flacking et al. (2012) förtydligar att avsaknaden av fysisk kontakt mellan 

förälder och barn efter födseln kan resultera i känslomässiga problem hos det prematura 

barnet. I Craig et al. (2015) studie framkommit att det är betydelsefullt då föräldrarna är 

aktiva deltagare i vården av barnet, och ses som en del av vårdteamet och bör delta på rond 

samt överrapportering. Detta är också något som även leder till reducerad stress och 

minskad oro för sitt barn enligt Wigert, Berg och Hellström (2010). John Bowlby, 

anknytningsteorins grundare, en brittisk psykolog som har haft en betydande roll för 

förståelsen av relationen mellan barn och föräldrar. Bowlby uttrycker att ett litet barn inte 

skulle överleva utan omhändertagande och skyddande av sina primära vårdare, 

vårdnadshavarna (Tamm, 2012). En nära känslomässig kontakt med ett begränsat antal 

vårdare är lika essentiellt för barnets överlevnad som mat (Enskär & Golsäter, 2009). 

Barnets anknytningsprocess grundläggs under första året genom att ett känslomässigt band 

växer fram genom samspel mellan barn och föräldrar, detta fortsätter sedan under hela 

uppväxten. I den första fasen (noll - tre månader) handlar det om att det nyfödda barnet ska 

lära sig att känna igen personer att knyta an till (Enskär & Golsäter, 2009). 
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Amning 

Många kvinnor ser amning som en naturlig del av mammarollen, och som det naturliga 

sättet att föda upp sitt barn på. Amning är dock en känslig process, förmågan till 

produktion och utdrivning av mjölk kan störas av en mängd faktorer hos mamman och 

hennes omgivning. Det kan vara oro, stress, smärta och trötthet eller sociala, ekonomiska, 

kulturella aspekter. Även förväntningar, inställning och attityd till amning är faktorer som 

påverkar. Separation direkt efter födseln, vårdrutiner och personalens kunskaper påverkar 

amningen, ibland negativt. Många kvinnor vill göra det rätta för barnet men kan uppleva 

otillräcklighet och tvivla på sin förmåga att amma och ta hand om sitt barn. De flesta 

lyckas få igång mjölkproduktionen trots att barnet föds prematurt, även om barnet inte kan 

ammas uppmuntras mammorna att mjölka ur så snart som möjlig. Personalen har en 

betydande roll i att vägleda mamman vid introduktion av amning (Hedberg Nyqvist, 2008; 

2013). Föräldrar möts dock av personal i vården med varierande kunskap och upplever ofta 

att de får olika råd, vilket kan upplevas frustrerande och öka osäkerheten hos föräldrarna 

(Svensson, 2008). 

 

Amning är med andra ord komplext och kräver flexibilitet, kompetens och professionalism 

hos den vårdande personalen. De är viktigt att möta kvinnors och familjers olika behov. De 

kvinnor som av någon anledning inte vill eller kan amma måste även de få stöd och mötas 

med respekt. En fungerande och positiv amning, som är tillfredsställande för mamman kan 

påverka barnets relation till mamman. Amning kan då underlätta samspelet med barnet för 

en kvinna som har problem med anknytningen. Något att komma ihåg, är att amning inte är 

någon garanti för en god anknytning och att flaskmatade barn inte kan förväntas ha sämre 

anknytning (Jackson & Wigert, 2013b; Svensson, 2008). 

Sjuksköterskors professionella ansvar på neonatalavdelningar 

Enligt sjuksköterskans yrkesetiska kod International Council of Nurses [ICN] bör 

sjuksköterskan arbeta utifrån fyra grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2014). Sjuksköterskors ansvar på 

neonatalavdelningen innefattar god vård och omvårdnad för kritiskt sjuka och ibland 

palliativa spädbarn. Sjuksköterskor ansvarar även för att stötta de rädda, oroliga och ibland 

traumatiserade föräldrarna (Drozdowicz & Dillard, 2014). Eftersom familjens grad av 

involvering i omvårdnaden bestäms i dialog med omvårdnadspersonalen, är relationen 

mellan sjuksköterskorna och familjen en central del (Trajkovski, Schmied, Vickers & 

Jackson 2012). Även Fegran och Helseth (2009) bekräftar att ett nära samarbete är en 

viktig del i interaktionen mellan föräldrar och sjuksköterskor samt att detta också har en 

positiv inverkan på bemötandet gentemot varandra.Att samarbeta med föräldrar stärker 

dem även i sin föräldraroll (Jackson & Wigert, 2013a). Sjuksköterskor upplever sig till 

freds med yrket genom att lära föräldrarna om sina barn, samt hur de på bästa sätt kan 

finnas där för föräldrarna. Tidsbrist, bristfällig utbildning, otillräckligt fysiskt utrymme, 

bristande engagemang från föräldrar samt språkliga och kulturella barriärer beskrivs vara 

olika hinder som kan påverka sjuksköterskors möjlighet att stödja föräldrarna i 

omvårdnaden (Turner, Chur-Hansen & Winefield 2014).  

Omvårdnad av barn på en neonatalavdelning  

I barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 2009), artikel tre, 

sex och sju står, att de som undertecknat konventionen skall efter bästa förmåga, trygga 

barnets överlevnad och utveckling. Vid alla åtgärder gällande barn skall tonvikten ligga på 

vad som är det bästa för barnet. När ett foster mister livmoderns skyddande miljö, blir 
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barnet inte bara separerad från sina föräldrar utan blir även beroende av en miljö där hen 

utsätts för starka stimuli som ljus, ljud, hög aktivitet, dofter och störd sömn (Kleberg & 

Aagard, 2013). Hjärnan hos ett prematurfött barn är inte är tillräckligt mogen för att 

hantera och filtrera flera stimuli samtidigt (Kleeberg & Aagard, 2013). Kan detta enligt 

Kleberg och Aagard (2013) få följder för barnets organsystem, samt den motoriska- och 

kognitiva utvecklingen. Kvaliteten på den vård som ges till prematurfödda eller sjuka barn 

kan påverka utvecklingen senare i livet (Flacking et al., 2012). Olika omvårdnadsmetoder 

har införts i sjukvården både i Sverige och internationellt med syfte att främja anknytning, 

amning och neurologisk utveckling hos barnet (Wallin & Eriksson, 2006). 

 

Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program [NIDCAP]  

NIDCAP är en omvårdnadsmodell som ligger till grund för omvårdnaden av barnen, för att 

stödja barnets förmåga att klara av vård och miljö, samt är en metod för att stödja 

föräldrarna att aktivt delta i omvårdnaden. Omvårdnaden är inriktad på att skydda barnets 

hjärna under den känsliga utvecklingsfasen som påverkas av bland annat vårdmiljön och 

sättet barnet bemöts på (Kleeberg & Aagard, 2013; Sehgal & Stack, 2006). Föräldrarna lär 

sig genom NIDCAP att tolka sitt/sina barns signaler (Craig et al., 2015) och sätt att 

kommunicera välbefinnande, stress och ansträngning, så att vården anpassas efter det 

enskilda barnets behov (Jackson & Wigert, 2013b; Kleeberg & Westrup, 2008). Craig et al. 

(2015) förtydligar att detta är något som gynnar barnets utveckling och fysiska framsteg 

vilket avspeglas i hjärnstrukturens förändringar. Barnen är känsliga och reagerar med ökad 

eller minskad aktivitet, oregelbunden andning och apnéer som följd. Miljön kring barnet 

bör vara lugn och dämpad och barnet bör ges ostörd sömn och ligga hud mot hud så ofta 

som möjligt (Kleeberg & Aagard, 2013). 

 

Hud mot hudvård 

Hud mot hudvård, även kallat känguruvård eller hudnära vård innebär att det nyfödda 

barnet placeras naket med huvudet högre än kroppen, hud mot hud innanför kläderna på 

sina föräldrar. Metoden utvecklades i Colombia på 1970-talet och var från början en 

livräddande åtgärd i låg-inkomstländer men används numer inom all neonatalvård världen 

över. Inför hud mot hudvård bedöms förutsättningar hos varje enskilt barn. Ofta används 

en så kallad bärsjal eller liknande tygstycke för att fixera barnet, föräldrar uppmanas att ha 

barnet hud mot hud så snart som möjligt efter födseln. Är barnet beroende av uppkoppling 

mot medicinsk apparatur sker hud mot hudvården vid intensivvårdsplatsen med föräldern i 

en fåtölj eller liknande (Anderzén-Carlsson & Eriksson, 2013). 

 

Hud mot hudvård har positiva effekter för barnen och ger dem en snabbare anpassning till 

liv utanför livmodern och fysiologiska effekter förbättras (Hedberg Nyqvist, 2008). Studier 

visar på att barnets hjärtfrekvens stabiliseras och uppnår normal frekvens (100-

170slag/min). Metoden har även visat sig ge signifikant förbättring i andningsmönster och 

syremättnad hos barnet, samt temperaturregleringen förbättras och hypotermi hos barn med 

låg födelsevikt minskar när barnet ligger hud mot hud (Bera, Ghosh, Singh, Hazra, Som & 

Munian, 2014; Kennard & Hartwig, 2014). Hud mot hudvård kan även förbättra barnets 

sömn, samt minska användandet av smärtlindrande läkemedel då föräldrarnas närhet kan 

motverka smärta hos det prematurfödda barnet (Flacking et al., 2012 ). Olsson, Ahlsén och 

Eriksson (2016) har i en studie visat att hud mot hudmetoden minskade barns smärta under 

venprovtagningar. Enligt Mörelius och Cranston Anderson (2015) stärker hud mot hudvård 

både anknytningen och relationen mellan föräldrar och barn.  

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Under större delar av 1900-talet, låg fokus på den sjuka patienten. I dagens vård har 

familjen kommit att ses som en helhet, och även som en betydande faktor i omvårdnaden 
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(Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Hela familjen bör ses som vårdtagare (Shields, 

Pratt & Hunter, 2006). När man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse 

för patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2015) benämns det som familjefokuserad omvårdnad [FFO] (Benzein et al., 2009). FFO 

bygger på två omvårdnadsinriktningar, familjecentrerad omvårdnad och familjerelaterad 

omvårdnad. I familjerelaterad omvårdnad sätts patienten i centrum för vård och omsorg 

och övriga utgör en kontext. Familjecentrerad omvårdnad bygger däremot på ett 

systematiskt förhållningssätt vilket innebär att familjen ses som ett system, där var och en i 

familjen utgör var sin del, som tillsammans blir större än summan av delarna (Benzein et 

al., 2012; SSF, 2015). Dessa två inriktningar bör betraktas som varandras komplement, 

utmaningen ligger i att avgöra vilken omvårdnad som är mest adekvat i den givna 

situationen (Benzein et al., 2012; SSF, 2015). Familjerelaterad omvårdnad är vanligt 

förekommande inom vård och omsorg, enligt Benzein et al. (2012) och SSF (2015) borde 

det familjecentrerade förhållningssättet få ett större utrymme inom vård och omsorg än vad 

det har idag. 

 

Familjecentrerad omvårdnad inom neonatalvården 

Inom neonatalvården är den familjecentrerade omvårdnaden en fundamental princip och 

bygger på värdegrunderna flexibilitet, respekt, samarbete och stöd (Jackson & Wigert, 

2013b). När det nyfödda barnet vårdas innebär det att man möter dess familj. Syskon, mor 

och far föräldrar är även en del av familjen och ingår i familjecentrerad neonatalvård 

(Jackson & Wigert, 2013b; Trajkovski et al., 2012). 

 

Förenta nationernas barnkonvention och Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och 

behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB] (2014) är fundament som ger en grund för en 

väl fungerande familjecentrerad neonatalvård (Jackson & Wigert, 2013a). En öppen 

avdelning för föräldrarna, involverandet av föräldrarna i barnets vård, föräldrastöd, 

NIDCAP-modellen, amning och hud mot hudvård är huvudkomponenter i familjecentrerad 

omvårdnad på neonatalavdelningen (Jackson och Wigert, 2013b). När man konfronteras 

med vårdmiljön på en neonatalavdelning, kan det upplevas skrämmande då vårdmiljön är 

helt okänd (Obeidat et al., 2009). En familjevänlig vårdmiljö som syftar till att stödja 

föräldrarna bör vara lugnande och välkomnande (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013).  

Delaktighet 

Delaktig innebär att vara inblandad eller en del i/av (SAOL, 2016d) det vill säga ha en 

aktiv medverkan och att ha medinflytande (Eldh, 2009). I The International Classification 

of Functioning [ICF] definieras delaktighet som att vara involverad i en livssituation 

(WHO, 2002). Det finns idag en given syn på att patienten ska vara delaktig i vården, 

sjuksköterskorna liksom de andra som arbetar inom vården ska skapa förutsättningar för att 

patientdelaktighet utgör en bas i såväl lagtexter som etiska koder och andra normerande 

dokument (Eldh, 2009). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), stadgas i 2 a § att ansenlig vård skall 

bedrivas genom respekt för patientens autonomi och integritet samt främja en god kontakt 

mellan patient och personal och även tillgodose behovet av kontinuitet och trygghet i vård 

och behandling. Någonting som även tydliggörs genom Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF] värdegrund för omvårdnad (2010), där det framgår att respekt för en människas 

autonomi, rätt till självbestämmande, skall ge personen trygghet och känsla av frihet i egna 

val gällande sin vård och omvårdnad. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall vården i 

möjligaste mån formas och utföras i samförstånd med patienten och dess närstående. En 

central komponent för att vara delaktig i vården är information, för detta krävs att 
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vårdpersonalen och i detta fall föräldrarna skapar en relation och delar information. För att 

informationsöverföringen ska bli optimal krävs en dialog så att sjuksköterskor vet vad 

föräldrarna behöver och vill veta, hellre än att sjuksköterskor utgår ifrån vad dem själva 

vill förmedla. Informationen kan vara muntlig och/eller skriftlig och bör vara avpassad för 

föräldrarnas behov och den situationen som de befinner sig i (Eldh, 2009). Vidare menar 

Eldh att det egentliga målet med informationsöverföringen är kunskap, då kunskap är en 

förutsättning för delaktighet både när de gäller beslut och att samverka. Informationen 

måste förmedlas på ett sätt så att den kan omvandlas till kunskap och förenas i det som 

föräldrarna redan vet eller har erfarit. 

 

Föräldrars delaktighet på neonatalavdelningar 

Historiskt sett har vården av barn på en neonatalavdelning inneburit fullständig separation 

från mamman och familjen (Craig et al., 2015). Föräldrarna tilläts inte att vara med sina 

barn när som helst på dygnet, utan fick enbart komma på speciella besökstider för att se 

sina barn genom en glasruta (Jackson & Wigert 2013a). När barnet ansågs botad och redo 

för hemgång meddelades familjen att de kunde ta med sig sitt barn hem (Craig et al., 

2015). Föräldrar och familjemedlemmar ses nu som en resurs i omvårdnaden och 

uppmanas att vara hos sitt barn dygnet runt och ha ett aktivt deltagande i barnets vård 

(Jackson & Wigert 2013a).  

 

Inom neonatalvården är delaktighet ett centralt begrepp. På neonatalavdelningar görs 

föräldrar delaktiga i vården genom att vara fysiskt engagerade i omvårdnaden, till exempel 

genom blöjbyte, tvättning, matning och hud mot hud. Men även genom att få information 

och medverka i beslut gällande barnets vård (Wigert 2013; Enskär & Golsäter, 2009). 

Kommunikation med föräldrar och familjer bör ske regelbundet och utan medicinsk 

jargong (Craig et al., 2015). Informationen bör vara adekvat och lättförståelig samt att 

personalen försäkrat sig om att föräldrarna förstått informationen. Detta för att undvika att 

föräldrar målar upp bilder om att situationen är värre än vad den i verkligheten är (Jackson 

& Hedberg Nykvist, 2013). 

 

Föräldrarna ses även som en resurs i att stödja barnet vid smärtsamma procedurer och 

behandlingar (Jackson & Wigert 2013a). Enligt föräldrabalken bär föräldrarna ansvaret 

över att barnets behov av god omsorg uppfylls, och föräldrarna har rätt och skyldighet att 

företräda samt bestämma i frågor som rör barnet då hen vårdas på sjukhus (Svensk 

författningssamling, [SFS], 1949:381). Även NOBAB (2014) menar att barn har rätt att ha 

sina föräldrar eller någon annan närstående hos sig under hela vårdtiden. NOBAB tar också 

upp att föräldrarna skall ges den information och det stöd som krävs för att aktivt kunna 

delta i barnets vård samt uppmuntras att övernatta hos sitt barn. Ofta tillskrivs dock det 

komplexa medicinsktekniska behov barnet har för sin överlevnad som anledning till 

separationen mellan föräldrar och barn (Jackson & Wigert, 2013b). 

Problemformulering 

Föräldrar kommer vistas på neonatalavdelningen på obestämd tid beroende på barnets 

hälsotillstånd (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013). När föräldrarna behöver förlita sig på 

vårdpersonalens expertis, medicinsk behandling och avancerad teknisk utrustning kan 

deltagandet i omvårdnaden begränsas och skapa barriärer mellan barn och föräldrar samt 

gå emot den naturliga rollen som förälder (Kleberg, 2013). Föräldrabalken förespråkar 

föräldrars delaktighet i vården (SFS, 1949:381). Eftersom att föräldrars delaktighet i 

omvårdnaden är avgörande för etablerad kontakt och stärkt band mellan dem och barnet är 

det viktigt att i denna situation främja och utveckla den naturliga omvårdnaden som 

föräldrarna kan ge sitt barn och på detta sätt göra dem delaktiga (Jackson & Hedberg 
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Nykvist, 2013; Nogueira Moreira et al., 2013; Wigert, 2013). För att sjuksköterskorna ska 

kunna stödja föräldrars delaktighet på bästa sätt, är föräldrarnas upplevelser och behov ett 

angeläget område att studera. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i omvårdnaden av 

det egna barnet på neonatalavdelningar, samt vilka faktorer som hindrar eller möjliggör 

delaktighet. 

 

METOD  

Val av Metod 

En litteraturöversikt användes som metod, för att sammanställa forskning inom området. 

Vi ansåg att denna metod var adekvat för att kunna besvara syftet, då det ger möjlighet till 

att fördjupa och utveckla kunskapen utifrån befintliga texter inom ett område, i detta fall 

omvårdnad (Friberg, 2012). 

Urval 

Urvalskriterierna för de inkluderade artiklarna var att de skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska. För att hitta artiklar som motsvarar det senaste kunskapsläget granskades 

artiklar publicerade mellan åren 2006-2016. Ett annat inklusionskriterium som valdes var 

att artiklarna skulle vara peer review, för att avgränsa sökningen till vetenskapligt 

granskade artiklar, som publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2006). Artiklarna 

som valdes var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Review artiklar exkluderades. 

Inga exklusioner har gjorts i förhållande till kön, ålder eller geografisk läge. 

 

Datainsamling 

Sökningar av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna The Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] och Public Medline [PubMed] (tabell 1). 

CINAHL valdes då det är en databas specialiserad på artiklar inom omvårdnad samt 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen PubMed valdes då den utöver medicinska 

artiklar, också innehåller artiklar inom omvårdnad och odontologi (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

 

Databassökning 

Inledande sökning gjordes med fritext, med orden Parent och Neonatal i både CINAHL 

och PubMed. Ordet Parent ändrades till Parents och Neontal ändrades till Intesive Care 

Units, Neonatal då dessa fanns som Medical Subject Headings [MeSH-term] och CINAHL 

headings som täcker in begreppet föräldrar och neonatalvård. Vidare i PubMed användes 

MeSH-termerna Intensive Care Units, Neonatal och Infant, Premature. Ytterligare 

CINAHL headings som användes var Neonatal Intensive Care Nursing och Intensive Care, 
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Neonatal samt Fathers, Mothers och Parenting. Fritextsökning gjordes i båda databaserna, 

då med tilläggsorden Experiences, Support, Empowerment och Involvement.  

 

Den booleska operatorn OR användes för att få ett bredare resultat genom att nå resultat i 

något av de valda sökorden. Booleska operatorn AND har använts i syfte att göra en 

smalare sökning, för att resultatet skulle inkludera alla valda sökord eller ämnesord 

(Forsberg & Wengström, 2015). Alla sökord kombinerades med AND eller OR. 

Användandet av booleska operatorer gjordes för att avgränsa resultaten och komma så nära 

in på syftet som möjligt. Titlar som ansågs relevanta för studiens syfte valdes ut. Därefter 

lästes artiklarnas abstrakt översiktligt. Sökningarna i databaserna redovisas i tabellen 

(tabell 1). 
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Tabell 1. Tabell för sökningar av artiklar 

 

Databas 

& Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffa

r 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

PubMed 

20160419 

Intensive Care Units, Neonatal 

AND Parents 

“Mesh Terms” 

engelska, svenska, 

10 år, abstract, 

Journal Article, 

human 

379 18 4 3 

PubMed 

20160419 

Intensive Care Units, Neonatal 

AND Parents “Mesh Term” AND 

Experience “All Fields” 

engelska, svenska, 

10 år, abstract, 

Journal Article, 

human 

84 13 3 1 

PubMed 

20160419 

Intensive Care Units, Neonatal 

AND Parents “mesh Term” AND 

Involvement 

“All Fields” 

engelska, svenska, 

10 år, abstract, 

Journal Article, 

human 

30 6 2 2 

PubMed 

20160421 

Intensive Care Units, Neonatal 

AND Infant, Premature AND 

Parents 

engelska, svenska, 

10 år, abstract, 

Journal Article, 

human 

151 8 3 1 

PubMed 

20160421 

Intensive Care Units, Neonatal 

AND Infant, Premature AND 

Parents  

“Mesh Terms” 

AND Support “ All Fields” 

engelska, svenska, 

10 år, abstract, 

Journal Article, 

human 

104 5 2 1 

CINAHL 

 

(MH Parents) OR (MH Fathers) 

OR (MH Mothers) AND (MH 

Neonatal Intensive Care Nursing) 

OR (MH Intensive Care Nursing, 

Neonatal) 

engelska, svenska, 

10 år, Abstract 

339 17 8 3 

CINAHL 

 

Parents OR Parenting 

AND 

Intensive Care Nursing, Neonatal 

 

engelska, svenska, 

10 år, peer review, 

abstract 

326 6 3 2 

CINAHL 

20160603 

(MH Intensive Care Units, 

Neonatal) OR (MH Neonatal 

Intensive Care Nursing) OR (MH 

Intensive Care, Neonatal) AND 

(MH Parents) OR (MH Mothers) 

OR (MH Fathers) AND 

Experiences (fritext)  

engelska, svenska, 

10 år, peer review, 

abstract 

87 9 3 3 

CINAHL 

20160419 

(MH Intensive Care Units, 

Neonatal) OR (MH Neonatal 

Intensive Care Nursing) OR (MH 

Intensive Care, Neonatal) AND 

Empowerment (fritext)  

engelska, svenska, 

10 år, peer review, 

abstract 

17 3 1 1 

TOTALT   1517 85 29 17 
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Databearbetning 

Utifrån abstraktens lämplighet valdes artiklar ut för noggrannare granskning. Vissa artiklar 

hade inte som primärt syfte att besvara föräldrarnas upplevelser av delaktighet, men vid en 

närmare granskning av dem framkom dock att författarnas syfte kunde besvaras.  

 

Valda artiklar lästes översiktligt av författarna var för sig. Därefter togs beslut om vilka 

artiklar som skulle analyseras närmre, dessa kvalitetsgranskades enligt bedömningsmallen 

modifierad av Berg, Denker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) (bilaga A). 17 vetenskapliga artiklar valdes till studien och fördes in en matris 

(bilaga B) utarbetad av Willman et al. (2011). 

Dataanalys 

Efter databearbetningen började analysarbetet. De 17 valda artiklarna skrevs ut och lästes 

individuellt av båda författarna. Delar i artiklarna som ansågs motsvara syftet 

färgmarkerades. Färgmarkeringarna från alla artiklar sammanfattades för hand. 

Författarnas olika markeringar och sammanfattningar jämfördes för att se likheter och 

olikheter. Avsnitt och meningar delades upp och analyserades igen och teman urskildes. 

Artiklarna analyserades ytterligare av båda författarna samt att artiklarnas olika delar 

sorterades in under relevant tema i ett elektroniskt dokument. Dessa teman sammanställdes 

till lämpliga rubriker i enlighet med Polit och Beck (2012). Dessa rubriker sammanställer 

resultatet: Delaktighetens betydelse för att växa in i föräldrarollen, Betydelsen av hud mot 

hudvård, Sjuksköterskans roll för att möjliggöra delaktighet och Vårdmiljöns betydelse för 

delaktighet.  

Forskningsetiska överväganden 

I vetenskapliga arbeten är hederlighet och ärlighet grundvärden. Det skall även tillämpas 

ett forskningsetiskt förhållningssätt och reflektion över etiska frågor och tillvägagångsätt. 

Litteraturstudier kan väcka etiska frågor, då det finns risk att göra feltolkningar på grund 

av bristande metodologiska kunskaper samt att begränsade kunskaper i engelska kan göra 

det svårt att förstå och kunna göra rättvisa bedömningar. Etiska överväganden ska alltid 

göras när en studie genomförs, varför vi endast valde artiklar som var granskade av en 

etisk kommitté (Forsberg & Wengström 2015). 

 

För att inte förfalska, stjäla eller plagiera ursprungstext, används Sophiahemmet Högskolas 

modifiering av American Psychological Association, [APA] (2009) som tydligt anger 

källan till texten. Det är inte etiskt korrekt att vinkla eller förvränga resultat, därför 

kommer data och resultat som presenteras spegla både positiva och negativa fynd 

(Helgesson, 2015; Kjellström, 2012). 
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RESULTAT  

 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i omvårdnaden av 

det egna barnet på neonatalavdelningar, samt vilka faktorer som hindrar eller möjliggör 

delaktighet. Resultatet presenteras i fyra huvudteman utifrån begreppet delaktighet, dessa 

är: Delaktighetens betydelse för att växa in i föräldrarollen, Betydelsen av hud mot 

hudvård, Sjuksköterskans roll för att möjliggöra delaktighet och Vårdmiljöns betydelse för 

delaktighet. 

Delaktighetens betydelse för att växa in i föräldrarollen 

Föräldrar uppgav vårdtiden som en tid av förvirring och osäkerhet, som påverkade 

föräldrarnas förmåga att vara delaktiga i barnets omvårdnad (Lindberg et al., 2008; Uhl et 

al., 2013; Wigert et al., 2014). Den initiala chocken av att föda ett prematurt eller sjukt 

barn beskrivs som en stressande och överväldigande tid. Bristande kontroll över sin 

situation, ovetskapen kring barnets behov och vetskapen om att barnets tillstånd kan 

förändras när som helst kantas av känslor som ångest, rädsla, maktlöshet (Heinemann et 

al., 2013; Rossman et al., 2015; Skene et al., 2012; Thomas et al., 2009; Uhl et al., 2013; 

Wigert et al., 2006; 2008; 2014). 

 

Föräldrarna kände ambivalens mellan att vilja och våga (Fegran et al., 2008). I början 

tordes föräldrarna inte röra sina barn av rädsla att göra dem illa, men efter en tid blev 

föräldrarna blev mer och mer bekväma med att vidröra och hålla sin barn (Fegran et al., 

2008; Lindberg et al., 2008; Reis et al., 2010; Rossman et al., 2015; Russel et al., 2014; 

Skene et al., 2012; Thomas et al., 2009; Uhl et al., 2013). Till en början hade föräldrarna 

svårt att känna sig som föräldrar på riktigt. Delaktighet i barnets omvårdnad gav 

föräldrarna möjlighet att stärka banden och att knyta an till sina barn (Blomqvist et al., 

2011; Fegran et al., 2008; Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2008; Wigert et al., 

2006). Föräldrarna upplevde delaktighet genom den vardagliga omvårdnaden kring sitt 

barn, så som att byta blöja, mata eller bada sitt barn. Dessa tillfällen skapade också 

möjligheter för föräldrarna att lära känna sina barn (Pal et al., 2013; Reis et al., 2010; 

Rossman et al., 2015; Russell, et al., 2014; Skene et al., 2010; Thomas et al., 2009). En 

annan aspekt som ökade känslan av delaktighet var att pumpa ut bröstmjölk. De flesta 

mammorna beskrev det som något viktigt och konkret som de kunde göra för sina barn. 

Dock upplevde några mammor att de fick för lite stöd och kände press från personalen att 

pumpa ut mjölk (Russel et al., 2014; Rossman et al., 2015) I studien av Russel et al. (2014) 

upplevde dock några mammor att de fick för lite stöd och kände press från personalen att 

pumpa ut mjölk, vilket även Rossman et al. (2015) bekräftar i sin studie. 

 

När barnen var tvungna att genomgå smärtsamma och obehagliga procedurer, uppfattade 

flera föräldrar det som stressande och som ett hinder för att närvara (Heinemann et al., 

2013). I studien av Skene et al. (2012) framkom dock att föräldrar som valde att stanna 

med sina barn under dessa procedurer upplevde sig mer delaktiga, samt att det var viktigt 

för föräldrarna att själva få trösta sina barn.  

 

Ett aktivt deltagande i barnets omvårdnad ansågs som betydelsefullt och stärkte 

självförtroendet samt föräldrarollen (Blomqvist et al., 2011; Fegran et al., 2008; 

Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2008; Rossman et al., 2015; Russel et al., 2014; 

Skene et al., 2010; Thomas et al., 2009; Wigert et al., 2006). I studien av Fegran et al. 

(2008) beskriver föräldrar dock att delaktighet inte bara var positivt, utan att de även 
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bidrog till känslor av att “inte kunna” ta hand om sitt barn eller att de måste ta del av 

jobbig information. När möjligheten till delaktighet saknades, uppstod negativa känslor 

som oro och osäkerhet (Fegran et al., 2008; Russel et al., 2014). 

Betydelsen av hud mot hudvård 

Hud mot hudvård beskrivs som någonting naturligt, en positiv upplevelse och ett sätt att 

lära känna barnen (Blomqvist et al. 2011; 2012). Fysisk närhet till sitt barn ansågs vara en 

av de viktigaste delarna för att knyta band och känna moders- och faderskänslor 

(Blomqvist 2011; Fegran et al., 2008; Heinemann et al., 2013; Rossman et al., 2015; 

Russel et al., 2014; Skene et al., 2010). Övertygelsen om att hud mot hud även var bra för 

barnet gjorde föräldrarna motiverade att använda sig av metoden (Blomqvist et al., 2012). 

Hud mot hudvård gav föräldrarna en känsla av att ha en bestämd roll i barnets omvårdnad, 

och fick föräldrarna att känna sig viktiga och delaktiga (Heinemann et al., 2013).  

 

Personalens attityder kunde påverka i vilken utsträckning föräldrarna utförde hud mot 

hudvården. Det upplevdes som hindrande när sjuksköterskorna inte tog hänsyn till 

mammornas egna önskningar och känslor kring hud mot hud metoden (Blomqvist et al., 

2012; Heinemann et al., 2013). Föräldrar uppgav att dem hade velat ha barnen hud mot hud 

oftare, men att bristen på hjälpande personal, avskildhet, anpassade möbler, matning och 

medicinska procedurer och rutiner som exempelvis rond, hindrade att använda metoden när 

de själva ville (Blomqvist et al., 2012; Heinemann et al., 2013).  

Sjuksköterskors roll för att möjliggöra delaktighet 

Stöd och uppmuntran 

Det framkom att sjuksköterskor har en central roll i att få föräldrarna att vara delaktiga i 

omvårdnaden av sitt nyfödda barn, något som de kan underlätta genom att skapa en 

tillitsfull relation till föräldrarna. En relation som resulterar i att föräldrarna blir trygga i sin 

föräldraroll samt ger dem självförtroende till att vara delaktiga (Blomqvist et al., 2011; 

Fegran et al., 2008; Heinemann et al., 2013; Lindberg et al., 2008; Reis et al., 2010; 

Rossman et al., 2015; Russel et al., 2014; Skene et al., 2010; Thomas et al., 2009; Wigert 

et al., 2006; 2014) 

 

Genom att sjuksköterskor lärde föräldrarna om hur de på bästa sätt kunde ta hand om sitt 

barn, samt genom att ge föräldrarna utrymme att själva utföra omvårdnad ökade 

möjligheten till föräldradeltagande och stärkte föräldrarollen. Utrymmet gav föräldrarna en 

känsla av normalitet men innefattade även en trygghet i att personalen aldrig var långt 

borta (Lindberg et al., 2008; Heinemann et al., 2013; Reis et al., 2010; Skene et al., 2012; 

Wigert et al., 2014).  

 

Även när en förälder inte ville ta hand om sitt barn utan valde att titta på, vägledde 

sjuksköterkor föräldern i omvårdnaden mot vad föräldern kunde tänkas vara redo att ta 

ansvar för (Reis et al., 2010; Skene et al., 2012; Wigert et al., 2014). Detta resulterade i att 

föräldrarnas känsla av delaktighet ökade, då de fick möjlighet till inflytande och kontroll 

(Uhl et al., 2013). Föräldrarna upplevde dock att personalen hade förväntningar på dem 

som föräldrar till exempel, hur mycket och vad dem ska vara delaktiga i, samt vilket ansvar 

föräldrarna förväntades ha i barnets vård (Skene et al., 2012; Wigert et al., 2008; 2014). I 

en studie av Lindberg et al. (2008) beskrev föräldrar att dem ibland upplevde att de var 

tvungna att ta ansvar för åtgärder som de inte var redo för.  
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Föräldrar var över lag nöjda med det stöd de fick från sjuksköterskorna och upplevde att de 

blev hörda (Blomqvist et al., 2011; Heinemann et al., 2013; Pal et al., 2013; Watson, 

2010). Ibland upplevde dock föräldrarna att sjuksköterskor i vissa fall använde sin 

kompetens för att hindra föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden av sitt barn (Watson, 

2010; Wernet et al., 2015; och Wigert et al., 2008). Föräldrar beskrev känslan av att vara 

tvungna att invänta sjuksköterskors tillåtelse att ta hand om sina barn (Reis et al., 2010; 

Watson, 2010).  

 

I studien av Wernet et al. (2015) upplevde mammor att delaktigheten hindrades på grund 

av bristfällig interaktion med vårdpersonalen. Mammorna uttryckte att de ville ha en mer 

aktiv roll i omvårdnaden av sitt barn men ifrågasatte sina egna färdigheter då de upplevde 

att vårdpersonalen tvivlade på dem. Mammorna kände sig ofta som observatörer samt att 

deras delaktighet och ansträngningar inte uppskattades.  

 

Även om sjuksköterskors kompetens, kunskap och speciella färdigheter upplevdes som 

värdefullt för föräldrarna (Watson, 2010), var den känslomässiga relationen minst lika 

viktig (Heinemann et al,. 2013; Pal et al., 2013; Reis et al., 2010; Russel et al., 2014; 

Watson, 2010; Wigert et al., 2014). När personalen mindes namn och vad som sagts i 

tidigare konversationer upplevde föräldrarna sig prioriterade och omhändertagna, och fick 

en känsla av en mer personlig relation till personalen (Russel et al., 2014; Wernet et al., 

2015) 

 

Information och undervisning 

Föräldrarna upplevde att de var beroende av god kommunikation med personalen (Wigert 

et al., 2014). För att föräldrarna skulle kunna känna trygghet i att vårda sitt barn och 

övervinna sina rädslor krävdes att föräldrarna försågs med den kunskap som krävdes, 

vilket i första hand skedde genom information och vägledning från sjuksköterskor 

(Lindberg et al., 2008; Wernet et al., 2015). Bristande information om sina barns 

behandlingsplaner och tillstånd var en lucka i kommunikationen som påverkade 

föräldrarnas upplevelse av vården negativt. Många föräldrar uppgav att informationen som 

de fick första dagarna var svår att ta in (Heinemann et al., 2013; Russel et al., 2014; Uhl et 

al., 2013; Watson 2010; Wigert et al., 2014). Det var även svårt att förstå informationen 

när dåliga nyheter om barnets tillstånd skedde i förbifarten (Wigert et al., 2014). För att 

förstå sin situation, behövde föräldrarna kontinuerlig och anpassad information om barnets 

tillstånd (Russel et al., 2014). När de kände att personalen inte kommunicerade med dem 

angående deras barns vård och behandling, upplevde föräldrarna att de var tvungna att 

begära denna information själva (Wigert et al., 2014). Föräldrarna upplevde att hög 

arbetsbelastning påverkade i vilken utsträckning vårdpersonalen kommunicerade med dem 

och gav information (Heinemann et al., 2013; Wigert et al., 2008) Ibland upplevdes vissa 

sjuksköterskor som auktoritära och att det var som förälder svårt att ta mod till sig för att 

ställa frågor till dem. (Pal et al., 2013; Wernet et al., 2015). Det framkommer i studier av 

Russel et al. (2014), Uhl et al. (2013) och Wigert et al. (2006; 2014) att föräldrar upplevde 

att informationen inte var anpassad och att de själva fick försöka hitta tydligare 

information på egen hand. Ibland kunde skriftlig information hjälpa föräldrarna att 

tydligare förstå sitt barn (Skene et al., 2012).  

 

I studien av Uhl et al. (2013) framkom att de flesta föräldrar uppskattade möjligheten att 

delta i medicinska ronder, även om föräldrarna ibland valde att inte delta. Möjligheterna att 

få vara med på rond och få information skilde sig från olika avdelningar och sjukhus. När 

föräldrarna inte tilläts vara närvarande och inte heller fick någon information efter ronden 

stod föräldrarna med obesvarade frågor, vilket ökade oron och sin tur motverkade 

delaktigheten. Föräldrarna kände att de blev berövade på föräldrarollen. Flera föräldrar 
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beskrev det som underligt att inte få ta del av sitt barns tillstånd (Wigert et al., 2008; 2014). 

På de avdelningar där föräldrarna fick vara delaktiga i ronden ansågs föräldrarna kunna 

bidra med värdefull information om sina barn och sågs därmed som en resurs. Läkare 

kunde även informera föräldrar angående deras barns status direkt, vilket underlättade och 

minskade föräldrarnas oro (Skene et al., 2012; Wigert et al., 2008).  

 

Föräldrar såg sjuksköterskor som en förespråkare för sina barn (Uhl et al., 2013) samt som 

en länk mellan föräldrar och andra vårdgivare. De gav känslomässigt stöd och underlättade 

deras medvetenhet om viktig information. Föräldrarna frågade ofta sjuksköterskor om 

förklaringar angående vad läkarna sagt (Uhl et al., 2013; Wigert et al., 2014). 

Vårdmiljöns betydelse för delaktighet 

Vårdmiljön hade betydelse för föräldrarnas möjlighet till närvaro och delaktighet 

(Heinemann et al., 2013; Pal et al., 2013; Russel et al., 2014; Skene et al., 2012; Wigert et 

al., 2006; 2008) När miljön var anpassad, till exempel genom reglerbara sängar portabla 

monitorer och bekväma möbler, underlättades närvaron (Blomqvist et al., 2012). 

 

Vårdmiljön upplevdes ibland som ogästvänlig. Intensivvårdssalarna hade stor 

genomströmning av personal, höga ljudnivåer och liten möjlighet för avskildhet, vilket 

försvårade för föräldrarna att vara ostörda med sitt barn. Trots att personalen gjorde sitt 

bästa för att skärma av omvårdnadsplatsen, upplevde föräldrarna det stressande att vara i 

ett rum med konstant aktivitet. Den medicinska utrustningen tog mycket plats, gav 

omvårdnadsmiljön en speciell karaktär och upplevdes som störande. Några föräldrar 

upplevde att de tittade mer på monitorerna än på sina egna barn samt att de var i vägen 

bland alla monitorer och personal (Heinemann et al., 2013; Skene et al., 2012; Wigert et 

al., 2006; 2008). Vårdmiljön i salarna gjorde det även svårt för föräldrarna att sova med 

sina spädbarn och många föräldrar uttryckte en önskan om fler enkelrum (Blomqvist et al., 

2011; Heinemann et al., 2013). De privata enkelrummen där föräldrarna kunde vårdas 

tillsammans med sina barn var särskilt viktiga för föräldrarna, och möjliggjorde delaktighet 

i omvårdnaden. De fick möjlighet att känna sig som en familj (Heinemann et al., 2013). 

Bristen på enkelrum gjorde det svårt för föräldrarna att vara närvarande och delaktiga 

(Wigert et al., 2013). Föräldrarna uttryckte ett behov av att vara hos sitt barn dygnet runt 

(Heinemann et al., 2013). På de sjukhus där avdelningarna var öppna dygnet runt kände sig 

föräldrar välkomna vilket motiverade dem att stanna med sina barn (Blomqvist et al., 2011; 

2012; Heinemann et al., 2013; Pal et al., 2013; Russel et al., 2014; Wigert et al., 2008). 

 

När det inte fanns möjlighet att stanna över natten ökade känslan av oro och ångest 

(Heinemann et al., 2013). I studier av Blomqvist et al. (2011; 2012) beskriver pappor som 

inte gavs möjlighet att stanna på sjukhuset svårigheten med att pendla mellan sjukhuset 

och hemmet och ansåg att livet inte kändes rätt förrän de kunde stanna med sina barn. Att 

vara hemma innebar dubbla känslor, dels ökad oro att inte vara nära, dels en möjlighet att 

pusta ut. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Litteraturöversikten syftade till att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i 

omvårdnaden av det egna barnet på neonatalavdelningar, samt vilka faktorer som hindrar 

eller möjliggör delaktighet. Sammanställningen av resultatet visar att delaktigheten har 

betydelse för att växa i sin föräldraroll. Möjligheten att vara nära sitt barn, adekvat 

kommunikation och information samt vårdmiljön var faktorer som möjliggjorde eller 

hindrade föräldrarnas delaktighet i det egna barnets omvårdnad.  

 

De bärande principerna i familjecentrerad omvårdnad som öppna avdelningar för 

föräldrarna, involverandet av föräldrarna i barnets vård, föräldrastöd, NIDCAP-modellen, 

amning och hud mot hud (Jackson och Wigert, 2013b) framkom i flertalet studier som 

något som hjälpte föräldrarna att känna sig delaktiga. Delaktighet främjas när 

vårdpersonalen har ett familjecentrerat förhållningssätt, detta är något som enligt Jackson 

och Wigert (2013b) även stärker föräldrarollen. När föräldrar utförde omvårdnad på egen 

hand skapades tillfälle att lära känna sitt barn samt att känslan av delaktighet ökade vilket 

även stärkte föräldrarollen. Det som också kunde tydas genom resultatet var att 

upplevelsen av att inte vara delaktig i sitt barns vård skapade känslor av oro och osäkerhet 

som förälder.  

 

I flertalet artiklar uppgav föräldrarna att hud mot hudvård gav dem en specifik roll i 

barnets omvårdnad och ansågs vara en av de viktigaste delarna för att knyta band, vara 

delaktig och känna moders- och faderskänslor, detta har tidigare beskrivits i en studie av 

Mörelius och Cranston Anderson (2015) som menar att hud mot hudvård stärker 

anknytningen och relationen mellan föräldrar och barn. 

 

Oavsett om man kunde amma eller ej, ansågs att kunna förse sina barn med mat som något 

naturligt. Alla mammor pumpade ut bröstmjölk för att ge sina barn och såg det som en 

konkret handling som ökade känslan av delaktighet. I resultatet upplevdes dock press och 

bristande stöd från personalen. Därför är det precis som Svensson (2008) beskriver viktigt 

att som personal uppmuntra och ge adekvat stöd till föräldrar i uppfödningen, vare sig 

barnet ammas eller ej.  

 

En lugn och välkomnande vårdmiljö har enligt Jackson och Hedberg Nykvist (2013) en 

betydande roll i att möjliggöra föräldrars närvaro och delaktighet. Detta är något som 

tydliggörs i resultatet, varför en god vårdmiljö alltid bör eftersträvas. En behaglig miljö är 

inte bara fördelaktig för föräldrarna utan fyller även en viktig funktion för det lilla barnet, 

då dess sinnesintryck har en avgörande inverkan på hjärnan och den fortsatta neurologiska 

och psykomotoriska utvecklingen (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013). 

 

I resultatet framkom tydligt att möjligheten att stanna över natten och tillgång till enkelrum 

var viktigt, något som inte alltid var genomförbart och därför påverkade upplevelsen. 

Neonatalvården bedrivs idag i flerpatientsalar där föräldrars medverkan och möjlighet att 

vara delaktiga i vården begränsas. För att kunna vara med sina barn dygnet runt som 

Jackson och Wigert (2013a) uppmanar bör möjlighet till enkelrum ges i den mån det är 

möjligt samt när barnets tillstånd tillåter. Enkelrumsvård innebär även att nivåerna av ljud 
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och stimuli minskar. Möjligheten ser olika på sjukhus alla lokaler är inte ändamålsenliga 

för att bedriva familjecentrerad vård på. Tillgången till enkelrum beskrevs av många 

föräldrar som en möjlighet att känna sig som en riktigt familj, som vårdas tillsammans. I en 

studie som gjorts på sjukhus i Stockholmsområdet visades att prematura barn som vårdades 

tillsammans med sina föräldrar i enkelrum tillbringade i genomsnitt fem dygn mindre på 

sjukhus än de som vårdats på en öppen neonatalavdelning (Wigert, 2013). Kanske är det så 

att enkelrum kan vara ett sätt att bidra till att underlätta anknytningen och skapa 

förutsättningar för föräldrarna att vara mer närvarande och bli mer delaktiga i sitt barns 

omvårdnad. Dock är det inte enbart den fysiska miljön som spelar roll för delaktigheten 

utan även föräldrarnas egna initiativ till ett aktivt deltagande i omvårdnaden.  

 

I flertalet artiklar ses en tydlig koppling mellan föräldrarnas upplevda delaktighet och 

sjuksköterskors roll. Wigert (2013) och Trajkovski et al. (2012) belyser att sjuksköterskor 

med sin specifika kompetens och erfarenhet involverar familjen i sitt barns omvårdnad, 

vilket även stärks i patientlag (SFS 2014:821) 5 kap. 3§ där det fastslås att närstående skall 

ges möjlighet att medverka i utformningen av vården. I resultatet framkommer dock att 

föräldrar upplevt att sjuksköterskor i vissa fall använde sin kunskap för att hindra 

föräldrarna att vara delaktiga i omvårdnaden av sitt barn. Föräldrarna kände sig som 

observatörer och upplevde att de behövde invänta tillåtelse att få ta han dom sina barn. Då 

sjuksköterskor enligt Eldh (2009) medverkar med sin professionella kompetens i mötet 

med föräldrarna och kan ha större medicinsk kunskap, har de därmed en form av makt över 

föräldrarna. Som därför kan uppleva att de är i en beroendesituation. Det ställs därmed 

krav på sjukvårdspersonalen i att stödja föräldrar så att dem kan känna sig trygga och 

uppmuntra dem till att vara delaktiga. Sjuksköterskorna måste även vara öppen inför och 

medveten om det ojämlika förhållandet som kan uppstå gentemot föräldrarna samt 

reflektera över sitt bemötande och verka för att minska avståndet dem emellan. 

 

Det är tydligt att kommunikation och adekvat information är en bärande del för känslan av 

delaktighet. Överlag var föräldrar nöjda med det stöd och information de fick från 

sjuksköterskorna och upplevde att de blev hörda. Dock visas att delaktigheten, på grund av 

kunskapsbrist angående sitt barns aktuella tillstånd och vårdbehov kunde skapa osäkerhet 

hos föräldrarna samt en känsla av “att inte klara av”. 

 

När informationen var svår att förstå och för medicinskt inriktat motverkades 

delaktigheten, föräldrarna förlitade sig då på att sjuksköterskorna skulle förtydliga 

informationen. Precis som Eldh (2009) säger måste informationen förmedlas på ett sätt så 

att den kan omvandlas till kunskap då det är en förutsättning för delaktighet både när de 

gäller beslut, samverkan. och möjliggör för föräldrarna att hantera sin situation. Det ingår 

även i sjuksköterskans profession att i enlighet med patientlag (SFS 2014:821) 3 kap. 6-7§ 

anpassa informationen till mottagarens individuella förutsättningar, samt att i möjligaste 

mån försäkra sig om att mottagaren förstått informationen. 

 

Även hög arbetsbelastning identifierades som ett hinder, då föräldrarna upplevde att de 

behövde vänta på att få hjälp med att flytta barnet till bröstet. Föräldrarna upplevde att hög 

arbetsbelastning påverkade i vilken utsträckning vårdpersonalen kommunicerade med dem 

och gav information. Det kan tänkas att sjukhusorganisationens ekonomi och till viss del 

rådande politik kan påverka såväl den fysiska miljön samt personaltätheten och kan således 

inverka på delaktigheten. 

 

Delaktigheten är som resultatet visar av stor vikt då det gynnar föräldrarnas välmående, 
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föräldraroll och möjligheten att knyta an till sitt barn, vilket är avgörande för barnets 

fortsatta utveckling. Målet för vård av barn och föräldrar bör därför alltid vara, att så långt 

som det är möjligt, främja delaktighet. 

Metoddiskussion 

För att få en djupare förståelse för sjuksköterskans kompetensområde, 

omvårdnadsvetenskap valdes en litteraturöversikt (Friberg, 2012) då en sammanställning 

av befintligt forskning inom området ansågs besvara syftet (Kristensson, 2014). Syftet med 

studien var att beskriva föräldrars upplevelser av delaktighet i sitt barns omvårdnad på en 

neonatalavdelning. Då tiden för studien var begränsad ansågs att en intervjustudie inte 

skulle hinnas med för att få en tillräckligt bred bild av valt ämne för att besvara syftet. En 

intervjustudie hade inneburit kontakt med patientföreningar vilket hade kunnat ge ett annat 

resultat då intervjun inte skulle ske under vårdtiden utan en tid efter.   

 

Då föräldrars subjektiva upplevelser och känslor att vårda sitt barn på en neonatalavdelning 

skulle utforskas, valdes till större del kvalitativa studier i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015). Då dessa utgår ifrån människan som en individuell och unik person, 

präglas forskningen av människans upplevelse och tolkning (Kristensson, 2014). Även 

kvantitativa studier inkluderades då dessa strävar efter att undersöka likheter, skillnader 

och effekter rörande ett fenomen, och bidrar till ett varierat urval och på så sätt ökar 

studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 

 

För att forskning som presenterades i arbetet skulle ha så hög relevans som möjligt skulle 

artiklarna vara publicerade de senaste fem åren, då sökningen inte resulterade i tillräckligt 

många artiklar sattes istället en tidsbegränsning på 10 år (Forsberg & Wengström, 2015). 

Tidsbegränsningen stämmer även överens med riktlinjer från Sophiahemmet Högskola. 

Detta kan ha påverkat resultatet då även äldre artiklar hade kunnat bidra med adekvat 

innehåll som kan ha betydelse för dagens vård. 

      

Vidare skulle artiklarna vara kvalitetssäkrade, det vill säga att artiklarna skulle vara peer-

review, vilket enligt Helgesson (2015) och Kjellström (2012) innebär att artiklar är kritiskt 

granskade av andra forskare inom samma området. Artiklarna som valdes skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska, språk författarna behärskade i både tal och skift. De kan 

inte uteslutas att feltolkningar förekommit vid översättning av valt material, då engelska 

inte är författarnas modersmål. Författarna har använts sig svenskt-engelskt lexikon som 

hjälp vid översättning samt diskuterat formuleringar med varandra för att i största mån 

undvika feltolkningar. Det finns dock alltid en risk för feltolkning vid sammanställning av 

material på ett annat språk.  

 

Artikelsökning gjordes i olika databaser då Willman et al. (2011) anser att detta ger en mer 

omfattande sökning samt att det stärker uppsatsens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 

2015). Databaserna som användes var PubMed och CINAHL, då dessa ansågs innehålla 

flest artiklar inom ämnet omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Sökning i 

databasen SweMed+ gjordes, men uteslöts då inga nya artiklar framkom. 

Det svenska ordet delaktighet har ingen motsvarighet inom Mesh-termer eller CINAHL- 

headings. Detta resulterade i att sökningar gjordes med hjälp av fritextsökningar med ordet 

involvement. Även ordet participation användes vid fritextsökning, dock resulterade inte 

detta några nya relevanta artiklar. Vi har ej sökt på andra synonymer till delaktighet vilket 

kan ha påverkat resultatet genom att relevanta artiklar kan ha missats. 
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Alla artiklar kvalitetsgranskades enligt bedömningsmallen modifierad av Berg, Denker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (bilaga A) och valdes endast 

att inkluderas om artikeln uppfyllde nivå I eller II. Inkluderade artiklar hade i vissa fall ett 

lågt antal deltagare, trots detta ansågs dessa hålla god kvalitet och relativt hög validitet då 

upplevelsen av delaktighet förmedlades på ett bra sätt. Alla granskade artiklar innefattar 

upplevelser kring prematurfödda barn eller sjuka fullgångna barn. Artiklar som var skrivna 

i Sverige och genomförda på svenska neonatalavdelningar var önskvärda och valdes i 

första hand ut, då de beskriver svenska förhållanden gällande sjukvårdsrutiner, vårdkultur 

och ekonomiska aspekter. Resterande artiklar var genomförda i Brasilien, England, 

Kanada, Nederländerna, Norge och USA, vilket ger vår studie en styrka i att vara bred. Vi 

är dock medvetna om att sjukvården i dessa länder har vissa olikheter gällande till exempel 

vårdutbildning, sjukhusstandard och kulturella skillnader. Resultatet kan därför inte 

generaliseras fullt ut till svenska förhållanden. Dock framkommer det att föräldrar har 

liknande upplevelser oavsett vart i världen de vårdas.  

 

En av studiens författare har tidigare vistats på en neonatalavdelning med sitt barn och 

arbetar även på en neonatalavdelning, därför förekommer förkunskaper inom ämnet för 

studien, vilket kan ha påverkat tolkningen av resultatet och kan således påverka studiens 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2015). Detta kan ha uppvägts och därmed inte 

påverkat resultatet i större utsträckning, då den andre författaren inte har någon erfarenhet 

från neonatalvården och därför saknar förkunskaper. Forsberg och Wengström (2015) 

menar att forskare inte helt kan frigöra sig från sina förutfattade meningar och bör därför 

kontinuerligt diskutera vilken inverkan forskarens förförståelse har haft. Genom hela 

arbetets process har därför författarna haft förkunskaperna i åtanke och reflekterat kring 

dessa för att nå en förutsättningslös beskrivning av resultatet.  

Slutsats 

Resultatet visade att hud mot hudvård och delaktighet stärkte föräldrarollen. Stöd, adekvat 

information och kommunikation samt en välkomnande vårdmiljö var faktorer som 

möjliggjorde att föräldrarna upplevde sig delaktiga i det egna barnets omvårdnad. När 

föräldrar upplevde brister i stöd och kommunikation, inte gavs möjligheter att vara nära sitt 

barn och upplevde en ogästvänligt vårdmiljö påverkades upplevelsen av delaktighet 

negativt. Föräldrarna ansåg att sjuksköterskorna hade en viktig roll i att skapa 

förutsättningar för delaktighet. 

 

Fortsatta studier  

Enligt litteraturen borde det familjecentrerade förhållningssättet få ett större utrymme inom 

vård och omsorg än vad som det har idag. Detta för att skapa ytterligare förståelse för 

familjen som helhet och deras unika behov, vore det av intresse att genomföra en analys 

kring hur föräldrar upplever att familjecentrerad omvårdnad tillämpas.  

 

Då resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor har en central roll för delaktighet vore 

det intressant att belysa hur sjuksköterskor upplever att de gör föräldrar delaktiga, och 

vilka hinder och möjligheter som finns. Av intresse vore även att undersöka om 

socioekonomiska och kulturella skillnader kan ha inverkan på föräldrars och 

sjuksköterskors upplevelser av delaktighet. 
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Klinisk tillämpbarhet  

Litteraturöversikten genomfördes med syftet att beskriva föräldrars upplevelse av 

delaktighet i omvårdnaden av det egna barnet på neonatalavdelningar, samt vilka faktorer 

som hindrar eller möjliggör delaktighet något som ansågs kunna ge viktig kunskap kring 

hur sjuksköterskor kan bemöta dessa föräldrar på bästa sätt. Tolkningen av resultatet visar 

på vikten av stöd samt att sjuksköterskor bekräftar känslor, ger tydlig och adekvat 

information, uppmuntrar till delaktighet samt att medvetet reflektera kring sin 

maktposition. Detta bör ses som grundläggande delar i yrkesprofessionen och kan 

appliceras inom alla vårdsammanhang där sjuksköterskor möter patienter och anhöriga 

som är i behov av stöd och information. 
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Familjecentrerad neonatalvård (ss. 125-150). Lund: Studentlitteratur. 

 

* Heinemann, A., Hellström-Westas, L., & Hedberg Nyqvist, K. (2013). Factors affecting 

parents' presence with their extremely preterm infants in a neonatal intensive care room. 

Acta Paediatrica, 102(7), 695-702. doi:10.1111/apa.12267 

 

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Heringhaus, A., Blom, M. D., & Wigert, H. (2013). Becoming a parent to a child with birth 

asphyxia - From a traumatic delivery to living with the experience at home. International 

journal of qualitative studies on health and well-being, 8. doi: 10.3402/qhw.v8i0.20539 

 

International Council of Nurses (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Svensk 

sjuksköterskeförening, Stockholm. hämtad från: http://www.swenurse.se/globalassets/01-

ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 



 

 22     

 

Jackson, H., & Hedberg Nykvist, K (2013). Att bli förälder till ett förtidigt fött eller nyfött 

sjukt barn. I K. Jackson., & H. Wigert (Red.), Familjecentrerad neonatalvård (ss. 31-58). 
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Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
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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. 
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delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
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resultatredovisning. 



 

II 

 

BILAGA B 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 
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Blomqvist, Y. T., 

Frölund, L., 

Rubertsson, C., & 

Nyqvist, K. H. 

(2012) 
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Provision of 

Kangaroo Mother 

Care: supportive 

factors and barrier 

perceived by 

parents 

Att identifiera de 

faktorer som 

föräldrarna uppfattar 

som stödjande eller 

hindrande för deras 

användande och 

utförande av 

känguruvård (hud mot 

hud) samt att utforska 

varför föräldrar slutar 

med känguruvård 

Deskriptiv enkätstudie. 

Frågeformulär delades ut 

efter vårdtiden och fylldes i 

separat av båda föräldrarna 

Enkäten var uppdelad i fyra 

olika frågor gällande Vilka 

faktorer (inom familjen och 

sociala nätverk) som 

underlättade eller hindrade 

möjligheten att använda 

känguruvård i den mån man 

önskade samt när och varför 

man slutade med metoden. 

Svaren analyserades enligt en 

kvalitativ innehållsanalys. 

n = 150  

(0) 

 

Fyra kategorier identifierades gällande stöd 

och hinder när man vårdar barnet hud mot hud.  

1.Föräldrarelaterade faktorer 

2.Tid 

3. Spädbarnsrelaterade faktorer 

4.Miljön på neonatalavdelningen och hemma 

En del mammor beskrev matningsprocessen 

som ett hinder för känguruvården.  

Sova med barnet hud mot hud i samma 

position hela natten kunde vara svårt, 

eftersom en obekväm sovställning orsakade 

otillräcklig sömn för mamman. 

Sjukvårdspersonalen och sjukhusmiljö 

beskrevs av mammorna som både stödjande och hindrande 

i användandet av känguruvård. 

En majoritet av både mödrar och fäder fortsatte med 

känguruvård i viss mån efter utskrivning 

P 

II 

Blomqvist, Y. T., 

Rubertsson, C., 

Kylberg, E., 

Jöreskog, K., & 

Nyqvist, K. H. 

(2011) Sverige 

 

Kangaroo Mother 

Care helps fathers 

of preterm infants 

gain confidence 

in the paternal 

role 

Att beskriva pappors 

upplevelser av att ge 

sina prematurfödda 

barn känguruvård. 

Inspelning av individuella 

semistrukturerade intervjuer 

som transkriberades 

ordagrant. Datan analyserades 

med en kvalitativ 

innehållsanalys 

n=12 

(5) 

Pappornas möjligheter att vara nära sina barn 

underlättade föräldrarollen. 

Hud mot hudvård fick dem att känna att de  

hade kontroll och att de gjorde något bra för 

deras spädbarn. 

 Trots den oönskade situationen, 

anpassade de sig till sin situation och 

tillbringade så mycket tid som möjligt med 

sina barn. 

 

K 

I 

  



 

III 

Fegran, L., 

Helseth, S., & 

Fagermoen, M S.  

2006 

Norge 

 

A comparison of 

mothers´and 

fathers experience 

of the attachment 

process in a 

neonatal intensive 

care unit. 

Att jämföra mammor 

och pappors 

individuella syn och 

erfarenheter av 

anknytningsprocessen 

på en neonatal 

intensivvårdsavdelning 

inom den första 

veckan efter en för 

tidig födsel. 

Deskriptiv hermeneutisk 

metod. 

Semi-strukturerade intervjuer 

utfördes vid utskrivning och 

analyserades med en 

kvalitativ innehålls 

analys 

n= 12 

(2) 

Två huvudkategorier framkom  

Att bli överrumplad och Att skapa en relation 

För mammorna skapade den premtura födseln en känsla 

av maktlöshet och de upplevde den initiala tiden som 

surrealistiskt och konstigt. Papporna upplevde 

förlossningen som en chock, men var redo att delta 

direkt. Mammorna upplevde ett behov av att återfå den 

tillfälligt förlorade relationen med sina barn, medan 

pappor upplevde början av en ny relation. 

K 

II 

Heinemann, A-

B., Hellström-

Westas, L & 

Nyqvist Hedberg, 

K. 

(2013). 

Sverige 

 

Factors affecting 

parents´ presence 

with their 

extremly preterm 

infants in a 

neonatal intensive 

care room 

Att beskriva 

föräldrarnas 

upplevelser av faktorer 

som påverkar deras 

vistelse med sina 

extremt prematura 

barn på en neonatal 

intensivvårdsavdelning  

 

Deskriptiv studie med 

kvalitativ design. 

Semistrukturerad intervjuer 

som transkiberades med en 

kvalitativ innehålls 

analys 

n=13 

(1) 

Möjligheter att övernatta underlättar föräldrars 

delaktighet, och ökade deras möjligheter att ta  

över ansvaret för deras spädbarns vårdbehov då  

deras självförtroende i föräldrarollen stärkts. 

Hud mot hud vård hjälpte dem att känna 

kontroll och känna sig behövda, vilket ökar 

föräldrars närvaro. Belysning och buller 

 upplevde föräldrar som hinder för att kunna  

övernatta hos barnet. 

Föräldrar upplevde att personalbristen var ett 

hinder för att kunna utföra hud mot hudvård. 

 Flera föräldrar upplevde smärtsamma  

procedurer på deras barn som stressande 

och som ett hinder för närvaro. 

K 

I 

Lindberg, B., 

Axelsson, K., & 

Öhrling, K. 

(2008). 

Sverige 

Adjusting to 

being a father to 

an infant born 

prematurely: 

experiences from 

Swedish fathers 

Beskriva upplevelsen 

av att bli pappa till ett 

förtidigt fött spädbarn. 

Narrativ intervjustudie med 

en kvalitativ och tematisk 

innehållsanalys. 

n=8 

(0) 

I resultatet framkom att papporna under vistelsen 

på neonatalavdelningen upplevde en ökad 

möjlighet att lära känna sitt barn. Samt att deras 

känslor för barnet växte med tiden. De fick ökat 

självförtroende i papparollen och genomgick 

personliga förändringar samt att relationen med 

partnern stärktes. 

 

K 

II 

  



 

IV 

Pal, S., Alpay, L., 

Steenbrugge, G., & 

Detmar, S. (2013). 

Nederländerna 

An 

Exploration of 

Parents’ 

Experiences 

and 

Empowerment 

in the Care for 

Preterm Born 

Children  

 

Att utforska föräldrars 

erfarenheter av 

sjukhus- och eftervård 

av sitt prematurfödda 

barn och upplevelsen 

av hur egenmakten 

(empowerment) 

påverkas. 

Fysiska och 

onlinebaserade 

diskussioner samt 

intervju med 

fokusgrupper. Data 

transkriberades och 

analyserades. 

n=25 

(0) 

Resultatet baseras på fyra olika teman.  

Vistelsen på neonatalavdelningen 

Regionssjukhuset 

Hemma 

Eftervård 

  

K 

II 

Reis, M. D., Rempel, G. 

R., Scott, S. D., Brady‐
Fryer, B. A., & Van 

Aerde, J. (2010). 

Kanada 

 

Developing 

Nurse/Parent 

Relationships 

in the NICU 

Through 

Negotiated 

Partnership  

 

Att utforska föräldrars 

erfarenhet och 

tillfredsställelse av 

vården på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. 

Semistrukturerad 

intervjustudie med 

tolkande analys 

metod. 

n=10 

(0) 

Alla föräldrar uppgav att relationen till sjuksköterskorna var den  

viktigaste faktorn som påverkar deras tillfredsställelse med  

vistelsen inom neonatalvården. Alla föräldrar beskrev att 

engagemang, vägledning och subtil närvaro, underlättade att 

skapa en relation.  

 

K 

I 

Rossman, B., Greene, M 

M., & Meier, P P. 

(2015). 

USA 

 

The role of 

Peer Support 

in the 

Development 

of Maternal 

Identity for 

”NICU 

Moms” 

Att undersöka 

mammors uppfattning 

om den initiala stressen 

när deras barn föds och 

hamnar på en 

neonatalavdelning 

och vad som 

underlättade eller 

hindrade utvecklingen 

av deras föräldraroll. 

Kvalitativ deskriptiv 

metod. 

Fördjupade 

deskriptiva intervjuer 

utfördes sex veckor 

efter födeseln. 

Data analyserades 

med en konventionell 

innehållsanalys 

n=23 

(0) 

Mammorna beskrev födseln och inläggningen  

av deras barn på en neonatalavdelning som en 

överväldigande förändring som gav dem ett  

nytt perspektiv på livet.  

Primära teman som framkom var känslor av  

förlust , stress och ångest , anpassning ,  

motståndskraft och kamratstöd.  

 

K 

I 

  



 

V 

Russel, G., Sawyer, 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 

Att undersöka föräldrars 

synpunkter och 

upplevelser av vården 

av deras prematura 

barn. 

Intervjubaserad kvalitativ 

studie med 12 öppna frågor 

gällande  

föräldrars upplevelser av 

förlossningen och 

omvårdnaden efter, samt vilka 

delar av vården som haft 

särskild inverkan på 

föräldrarna. 

Svaren transkriberades och 

analyserades med Tematisk 

innehålls analys 

n=39 

(0) 

Föräldrarna var överlag nöjda med vården.  

Tre huvudteman rörande föräldrarnas 

tillfredsställelse framkom, 

Föräldrar delaktighet-förmågan att ta hand om 

sitt egna barn, tillgänglighet av barnet, 

utmaningar rörande 

amning. Personalens kompetens och effektivitet 

rörande kommunikation, erfarenhet, information, 

undervisning 

Relationen med vårdpersonalen- känslomässig  

och emotionellt stöd, uppmuntran och  

bekräftelse, känna sig som en individ. 

K 

I 

Skene, C., Franck, L., 

Curtis, P., & Gerrish, 

K. 

(2012). 

England 

 

Parental 

Involvement in 

Neonatal Comfort 

care 

Att undersöka hur 

föräldrar interagerar 

med sina barn och 

sjuksköterskorna när det 

ger omvårdnad till sina 

barn. 

Intervjubaserad kvalitativ 

studie. Data analyserades med 

en etnografisk analysmetod. 

 

n=11 

(3) 

Två huvudteman framkom 

1. Processen att ”lära” sig att ta hand om sitt barn och 

stärka föräldraidentiteten. 

2. Hur sjuksköterskor överlåter ansvaret till föräldrarna. 

 

De flesta föräldrar var rädda för att röra sina barn till en 

början. Stärkandet av föräldrarollen underlättades när 

föräldrarna var delaktiga i att trösta sina barn. Till en 

början tog sjuksköterskor mer ansvar och föräldrarna 

hade en passiv roll, efterhand gavs omvårdnaden 

tillsammans, när föräldrarnas självförtroende växte 

intog istället sjuksköterskors en mer passiv roll. 
 

K 

I 

Thomas, J., Feeley, N., 

& Grier, P. 

(2009) 

Kanada 

The perceived self-

efficacy of first-time 

fathers caring for 

very-low-birth-

weight infants 

Att beskriva pappors 

uppfattning om faktorer 

som påverkar deras 

självsäkerhet i 

föräldrarrollen när de 

vårdar sina extremt 

förtidigt födda barn. 

Deskriptiv kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

utfördes  

Intervjuerna spelades in och 

transkiberades och 

analyserades med en tematisk 

analysmetod 

n=5 

(0) 

Fem huvudteman identifierades som faktorer som 

påverkar pappornas upplevda självsäkerhet: 

att lära sig av kunniga förebilder. 

personliga erfarenheter 

tron på sig själv och sina egenskaper och positiv 

förstärkning samt barnets hälsostatus. 

K 

I 

  



 

VI 

Uhl, T., Fisher, K., 

Docherty, S. L., & 

Brandon, D. H. (2013) 

England 

 

Insights into Patient 

and Family-

Centered Vare 

Through the 

Hospital 

Exepriences of 

Parents 

Att beskriva föräldrars 

vårdupplevelse under 

sina barns 

sjukhusvistelse samt att 

identifiera strategier 

som kan förbättra 

patient- och 

familjecentrerad vård 

 

En fenomenologisk 

hermenuetisk, Kombinerad 

kvalitativ och kvantitativ 

metod i två faser. I inledande 

fas samlades data in genom 

gruppintervjuer med 

fokusgrupper. Datan 

analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

I fas två gjordes 134 

enkätundersökningar 

angående sjukhusupplevelsen 

och data sammanställdes 

genom deskriptiv statistik. 

n=143 

(0) 

Tre teman identifierades. 

Verklighetsuppfattning 

Motgångar 

Avancera framåt 

Undersökningsresultaten är vidare organiserade i 

olika innehållsområden. 

 

K, P 

I 

Watson, G. (2010). 

Skottland 

 

 

 

 

Parental limintility: 

a way of 

understanding the 

early experiences of 

parents who have a 

very preterm infant 

Att undersöka föräldrars 

erfarenheter kort efter 

att ha fått ett mycket 

förtidigt fött barn 

En narrativ kohort studie med 

tolkande interaktionisms 

analys. 

n=36 

(4) 

I resultatet framkom att kris, osäkerhet och 

maktlöshet speglade upplevelsen av övergången 

till att bli förälder till ett prematurfött barn. 

K 

I 

Werner, M., De 

Carvalho Mesquida 

Ayres, J.R., Viera, C.S., 

Leite, A.M., & de 

Mello, D.F. (2015) 

Brasilien 

 

Mother recognition 

in the Neonatal 

Intensiv Care Unit 

Syftet var att beskriva 

mammors erfarenheter 

av att vistas på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning 

med fokus på relationen 

mellan sjuksköterskor 

och mammor. 

Kvalitativ intervjustudie med 

en hermeneutisk 

forskningsansats. 

Djupintervjuer genomfördes 

en månad efter utskrivning 

med 10 mödrar som vistats på 

en neonatalavdelning.  

 

n=10 

(0) 

Mammorna kände sig inte bekräftade och erkända som 

mammor, vilket skapade känslor av osäkerhet,  

som resulterade i sämre självkänsla. Mammorna 

ville vara mer delaktiga men upplevde ingen 

tilltro från sjuksköterskorna och kände att de 

underkastade sig vårdpersonalen 

 

K 

II 

Wigert, H., Dellenmark 

Blom, M., & Bry, K.  

(2014) 

Sverige 

Parents´experiences 

of communication 

with neonatal 

intensive-care unit 

staff: an interview 

study. 

Att beskriva föräldrars 

erfarenheter av att 

komminusera med 

personalen på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning. 

Hermenuetisk intervjustudie 

Digital inspelning som 

transkriberades ordagrant och 

tolkades. 

n=27 

(0) 

Föräldrarnas erfarenhet av kommunikation 

med personalen under barnets vistelse på  

neonatalavdelningen kan beskrevs med tre teman:  

Mötet med en medmänniska. 

Som förälder, att ingå eller uteslutas  

Börda av oönskat ansvar. 

Teman som föräldrarna upplevt har 

uppmärksammats eller ignorerats. 

 

K 

II 

  



 

VII 

Wigert, H., Hellström, 

A-L., & Berg, M. 

(2008). 

Sverige 

 

Conditions for 

parents´participation 

in the care of their 

child in neonatal 

intensive care – a 

field study. 

Att belysa 

förutsättningarna för 

föräldrarnas medverkan 

i vården av sitt barn på 

en neonatal 

intensivvårdsavdelning. 

Hermenuetisk intervjubaserad 

deltagande/observationsstudie. 

 

n=39 

(0) 

Även om ambitionen finns för att utveckla 

vården med målet att främja föräldrarnas  

delaktighet. Resultatet pekar på att 

rutiner, barnets behov av medicinteknisk vård 

och budget hindrade föräldrarna från att delta i  

vården av sitt prematurfödda barn.  

 

K 

I 

Wigert, H., Johansson, 

R., Berg, M., & 

Hellström, A.L. (2006) 

Sverige 

 

Mothers´experience 

of having their 

newborn child in a 

neonatal intesive 

care unit. 

Att beskriva mödrars 

upplevelse när deras 

fullgångna spädbarn 

vårdades på en neonatal 

intensivvårdsdavdelning 

under mammans 

eftervårdstid 

Tio intervjuer med öppna 

frågor, med en inldedande 

fråga. Intervjuerna spelades in 

på band som transkriberades 

ordagrant och granskade med 

en fenomenologisk 

hermenuetisk text analys. 

n=10 

(0) 

Kärnan i upplevelsen uppfattas som en växling 

mellan två motsatsbegrepp, utanförskap och 

delaktighet, med betoning på utanförskap. Resultatet 

visade på vikten av att minska mödrars upplevelse av 

utanförskap och att öka deras känsla av delaktighet 

när deras barn vårdades inom neonatalvården. 

K 

II 

Figur 2. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 


