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SAMMANFATTNING&

 

Bakgrund: Hög föräldranärvaro hos barn som vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning 
kan förbättra barnets omvårdnad. Vårdpersonalen upplever att föräldrar inte alltid har 
förmåga att närvara hos sitt barn med utgångspunkt från barnets behov. Det är därför av 
värde att belysa föräldrars upplevelser på en neonatal intensivvårdsavdelning för att på så 
sätt främja förutsättningar för deras närvaro. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 
föräldrars upplevelser när deras barn vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning. Metod: 
Kvalitativ litteraturstudie med deskriptiv ansats. Resultat: Resultatet visade att det var 
viktigt för föräldrar att skapa meningsfulla relationer till vårdpersonalen. De upplevde också 
frustration över situationen att få ett barn i behov av neonatal intensivvård och en stor 
variation av känslor. Slutsats: Vårdpersonalens interaktion med föräldrar kan påverka 
deras upplevelser. Med rätt stöd från sin omgivning och ett bemötande från vårdpersonalen 
som utgår från föräldrars behov av information och kommunikation kan möjligheten att vara 
hos sitt barn och delta i skötsel och omvårdnad underlättas. God kunskap hos vårdpersonal 
om föräldrars upplevelser och det ansvar de som vårdpersonal kan ha för att föräldrar ska 
känna sig välkomna, delaktiga och trygga på den neonatala intensivvårdsavdelningen kan öka 
möjligheten att skapa trygghet och stödja föräldrar på bästa sätt. 

Nyckelord: Bemötande, familj, föräldraroll, vård 



 

ABSTRACT&

Background: High parental presence when their infants are cared for at a neonatal 
intensive care unit promotes improved nursing for the infants. Healthcare professionals 
experience that parents are not always present with their infant as much as the child may 
need. It is therefore of value to highlight parents' experiences in a neonatal intensive care 
unit in order to create good conditions for the parents' presence. Aim: The aim of the study 
was to describe parents' experiences of care in a neonatal intensive care unit. Method: 
Qualitative literature review with descriptive approach. Result: The parental experiences 
that emerged in the analysis of the articles show that it was important to create meaningful 
relationship with the healthcare professionals. Parents also experienced frustration over their 
situation of having a child in need of neonatal intensive care, they also experienced a various 
kind of feelings. Conclusion: Healthcare professional’s interaction with parents can affect 
the parents' experiences. With proper support from their environment and a proper attitude 
from the healthcare staff based on the parents' need for information and communication, the 
possibility of being with their child can be facilitated. Good knowledge from healthcare 
professionals about the parents’ experiences and the responsibility they can have for the 
parents to feel welcome, included and confident in the neonatal intensive care unit can 
increase the possibility to provide emotional security for the parents and support them in the 
best possible way. 
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1&&&&&&&&&INLEDNING&
På en intensivvårdsavdelning för nyfödda (neonatal intensivvårdsavdelning) vårdas för tidigt 
födda barn och nyfödda barn som är i behov av intensivvård. Det kan vara medicinska 
tillstånd med livshotande sjukdomar som kräver långvarig avancerad intensivvård eller 
tillstånd där barnen tillfälligt behöver vård i form av övervakning eller läkemedelsbehandling 
för att sedan skrivas ut från den neonatala intensivvårdsavdelningen. Oavsett vårdbehov och 
sjukdomstillstånd för barnet kan detta skapa olika krisreaktioner hos föräldrar. De flesta 
barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning kommer dit akut och deras föräldrar 
är helt oförberedda på att få ett för tidigt fött barn eller ett barn som av andra orsaker är i 
behov av intensivvård. Många föräldrar finner information via internet och läser om de ökade 
riskerna som finns med att som nyfödd få en infektion, vara i behov av kirurgi och måste 
sövas eller vara för tidigt född. Föräldrar kan vara i behov av relevant individuell information 
och stöd som är aktuellt just för dem och deras barn. De kan också behöva hjälp och 
vägledning i att sköta om sitt barn. Vårdpersonalens primära uppgift är att vårda barnen men 
de kan också behöva stötta föräldrar så att de kan finnas där för sina barn. I arbetet med 
dessa barn och i mötet med deras familjer upplever vi som vårdpersonal att många föräldrar 
inte alltid förmår eller har möjlighet att vara hos sitt barn dygnet runt. En annan erfarenhet 
från vårdpersonalen är att när barnen vårdas tillsammans med sina föräldrar upplevs 
barnens tillstånd förbättras i form av till exempel stabilare syresättning och puls. Flera 
föräldrar beskriver att tiden på den neonatala intensivvårdsavdelningen har varit den 
svåraste i deras liv. Det är därför av intresse att undersöka vilka upplevelser föräldrar har av 
den neonatala intensivvården och sedan använda denna kunskap till att skapa bättre 
förutsättningar för de familjer vi möter i vår vardag, genom att till exempel arbeta fram nya 
rutiner och arbetssätt. 

2&&&&&&&&&BAKGRUND&
I bakgrunden definieras och beskrivs centrala begrepp. Därefter presenteras tidigare 
forskning, sjuksköterskans uppgifter och ansvar utifrån lagar och styrdokument, det 
omvårdnadsteoretiska perspektivet samt en problemformulering. 

2.1&&&&&&&&&&Definitioner&
Nedan definieras för arbetet relevanta begrepp som att vara föräldrar, definition av för tidigt 
födda barn, en beskrivning av vilka barn som kan vårdas på en neonatal 
intensivvårdsavdelning, miljön och vården på en neonatal intensivvårdsavdelning samt en 
beskrivning av begreppet familjecentrerad neonatalvård. 
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2.1.1$$$$$$$$$$$$Föräldrar$,$vårdnadshavare$

Förälder definieras i svenska akademiens ordlista (2018) som en person som är far eller mor 
till en viss person. Vårdnadshavare definieras som en person som har rätt och skyldighet att 
vårda någon särskilt ett barn. I Nationalencyklopedin (2018) beskrivs vårdnadshavare som 
förälder eller av domstol särskilt förordnad person som har att utöva den rättsliga vårdnaden 
om ett barn. Vårdnad är rättsligt begrepp för det personliga förhållandet mellan ett barn och 
dess föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

2.1.2$$$$$$$$$$$$För$tidigt$födda$barn$–$underburna$barn$

En normal graviditetslängd är 40 veckor, barn födda mellan 37 – 42 graviditetsveckor räknas 
som födda i normal tid. Nyföddhetsperioden, den så kallade neonatalperioden startar vid 
födseln och slutar vid 28 dagars ålder (Marsál, 2008). Definitionen på för tidig födsel är att 
födas före 37:e graviditetsveckan. För tidig födsel delas in i måttligt till sen underburen (32 
till <37 graviditetsveckor), mycket underburen (28 till <32 graviditetsveckor) samt extremt 
underburen (<28 graviditetsveckor) (WHO, 2012). Socialstyrelsen beskriver att vården av de 
extremt underburna barnen är förenad med risker för allvarliga komplikationer som kan leda 
till både akuta och framtida problem för barnen (2014). 

2.1.3$$$$$$$$$$$$Barn$i$behov$av$vård$på$neonatal$intensivvårdsavdelning$

På en neonatal intensivvårdsavdelning vårdas för tidigt födda samt nyfödda barn i behov av 
sjukvård (Lagercrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008). Enligt Svenskt Neonatalt 
Kvalitetsregister (SNQ, 2016) vårdas ungefär 10% av alla barn som föds i Sverige på en 
neonatal intensivvårdsavdelning det vill säga cirka 10 000 barn/år. På universitetssjukhusen 
i Sverige vårdas extremt för tidigt födda barn som är födda från 22: a graviditetsveckan. På 
universitetssjukhusen utförs även kylbehandling av barn som drabbats av syrebrist i 
samband med förlossningen, så kallad asfyxi. På fyra sjukhus i Sverige utförs 
nyföddhetskirurgi och på två stycken finns hjärtkirurgi och tre stycken har Extra Corporal 
Membranoxygenering (ECMO) en behandling där blodet syresätts utan att det går via 
lungorna. Alla dessa barn kräver avancerad intensivvård ibland under långa tider. När 
behovet av avancerad intensivvård är över sker eftervården av dessa barn på de länssjukhus 
där de är folkbokförda, där vårdas också måttligt för tidigt födda barn som inte är i behov av 
avancerad intensivvård på universitetssjukhus. Annan typ av vård som bedrivs på neonatala 
intensivvårdsavdelningar är till exempel nyfödda som drabbats av infektioner i samband med 
födseln och barn som av olika anledningar inte kan upprätthålla ett normalt blodsocker och 
är i behov av glukos intravenöst för att inte drabbas av för låga blodsocker (SNQ, 2016). 

  

2.1.4$$$$$$$$$$$$Miljön$och$vården$på$en$neonatal$intensivvårdsavdelning$

Vården av nyfödda barn på en neonatal intensivvårdsavdelning kan innebära allt ifrån 
kvalificerad högteknologisk vård med bland annat kuvöser, respiratorer, infusionspumpar 
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och övervakningsutrustning till basal omvårdnad av barnet och dess familj (Berg & Wingren, 
2008). Alla nyfödda barn förlorar snabbt värme och blir avkylda om de inte torkas av direkt 
efter förlossningen (Sedin & Ågren, 2008). För tidigt födda och nyfödda barn med komplexa 
medicinska tillstånd har sämre kapacitet att bibehålla normal kroppstemperatur, och de för 
tidigt födda barnen håller temperaturen bättre i en varm och fuktig omgivning.  De vårdas 
därför i kuvöser med en lufttemperatur med upp till 39°C och 85 % luftfuktighet. De lite 
större barnen som inte behöver lika mycket luftfuktighet men har behandlingar som kräver 
att de har hela eller delar av hudytan bar kan vårdas i öppna kuvöser med strålvärme 
ovanifrån och värmemadrass (Sedin, Hammarlund & Strömberg, 1983). Måttligt underburna 
barn och lågviktiga barn kan vårdas hud mot hud på mor eller far om de täcks med varma 
filtar. Detta kan gälla även de minsta barnen redan den första levnadsveckan om barnets 
tillstånd så tillåter (Karlsson, Heinemann, Sjörs, Hedberg Nyqvist & Ågren, 2012). De minsta 
och mest vårdbehövande barnen som inte kan eller förmår äta själv matas via en 
ventrikelsond. En del barn får en ventrikelsond för att avlasta vid sjukdomar i mag-
tarmkanalen (Berg & Wingren, 2008). Vårdplatserna är utformade så att barnen skyddas 
mot ljud och ljus och en fåtölj/vilstol eller vuxensäng bör finnas, vanligtvis intill barnets 
vårdplats. De slutna kuvöserna är övertäckta med ett kuvöstäcke (Kleberg, 2013). 

2.1.5$$$$$$$$$$$$Familjecentrerad$neonatalvård$

Familjecentrerad neonatalvård innebär att föräldrar och familj från start involveras i 
omvårdnaden av barn som är i behov av neonatal intensivvård. Det innebär att 
vårdpersonalen inte bara vårdar barnet utan även stödjer föräldrar och familj att aktivt delta i 
omvårdnaden av barnet. Föräldrar ska också ges möjlighet att närvara hos sitt barn dygnet 
runt. (Jackson & Wigert, 2013). För att detta ska vara möjligt krävs att de neonatala 
intensivvårdsavdelningarna utarbetar strategier för att optimera möjligheterna för föräldrar 
att närvara och involveras i barnets omvårdnad (Wigert, Hellström & Berg, 2008). 

2.2&&&&&&&&&&Tidigare&forskning&
Nedan beskrivs tidigare forskning med avseende på tidigare forskning som behandlar 
fenomenet att bli föräldrar, att bli föräldrar till ett barn i behov av vård på en neonatal 
intensivvårdsavdelning, barnens behov och utsatthet på en neonatal intensivvårdsavdelning 
samt anknytning- och bindningsprocessen. 

2.2.1$$$$$$$$$$$$Att$bli$föräldrar$

Att bli föräldrar är en stor förändring i livet. Det kan vara en överväldigande känsla, som kan 
vara både fysisk och psykisk krävande. Det är svårt att veta i förväg hur det kommer att 
upplevas att ha ansvar för ett nytt liv. Det tar även tid att bygga upp en relation till barnet och 
nya rutiner ska skapas i samspel med varandra. Föräldrars erfarenheter av att bli trygg i sitt 
ansvar och att känna sig stärkta i sin föräldraroll är att det underlättas när båda föräldrarna 
inkluderas och har möjlighet att vara tillsammans som en familj (Nilsson et al., 2015). 
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2.2.2$ $Att$bli$föräldrar$till$ett$barn$i$behov$av$vård$på$en$neonatal$
intensivvårdsavdelning$

Att bli föräldrar till ett barn som behöver neonatal intensivvård kan betyda att de får lära 
känna sitt barn och sköta om det på personalens villkor. Det ser olika ut hur mycket föräldrar 
är närvarande och deltar i vården i olika länder men även mellan sjukhus inom Sverige 
(Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist, 2013). Som tidigare nämnts är vården av för 
tidigt födda barn förenat med en ökad risk för komplikationer och framtida problem för 
barnen. Tidigare forskning visar att föräldrar till ett nyfött barn i behov av neonatal 
intensivvård har en ökad risk att drabbas av krisreaktioner och symtom på depression (Kong 
et al., 2013). Denna krisreaktion kan ha negativa effekter på deras psykiska hälsa med ångest 
och depression vilket kan störa föräldrar-barn anknytningen (Al Maghaireh, Abdullah, Chan, 
Piaw & Al Kawafha, 2016). För några föräldrar kan det vara förknippat med långvariga 
psykiska problem, hos vissa med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Shaw et al., 2009). 
Psykolog eller psykiatriker på de neonatala intensivvårdsavdelningarna skulle kunna hjälpa 
föräldrar som drabbas av psykiska problem i samband med vistelsen på avdelningen (Hynan 
et al (2015). Turner, Chur-Hansen & Winefield (2014) beskriver en av vårdpersonalens 
viktigaste uppgifter på en neonatal intensivvårdsavdelning som att känslomässigt stödja 
föräldrar. 

2.2.3$$$$$$$$$$$Barns$behov$och$utsatthet$på$en$neonatal$intensivvårdsavdelning$

Tidigare forskning visar att extremt för tidigt födda barn, det vill säga barn som är födda före 
28 graviditetsveckor löper en högre risk att drabbas av försämrad motorik och 
utvecklingsförsening med kognitiva problem kvarstående i skolåldern (Bolk et al., 2018). 
Under vårdtiden på en neonatal intensivvårdsavdelning utsätts barnen för i genomsnitt 10 till 
16 olika smärtsamma invasiva interventioner per dag, det kan till exempel vara 
venpunktioner, sondsättning och hälstick för kapillärprovtagning (Cong et al., 2012). 
Obehandlad smärta på extremt underburna barn kan ha både kortsiktiga och långsiktiga 
konsekvenser. Kortsiktigt ses en ökning av stresshormoner, ökad puls, lägre syresättning och 
svängningar i det intrakraniella trycket, även immunsystemet kan bli försämrat och öka 
risken för infektioner. Denna fysiologiska påverkan kan vara potentiellt livshotande för 
barnen. På lång sikt kan upprepade obehandlade smärtsamma procedurer leda till försämrad 
neurologisk utveckling hos barnen med sämre kognitiv förmåga i vuxen ålder (Cooper Evans, 
2001). Tidigare forskning visar att om barnet vårdas hud mot hud på föräldrars bröst kan 
detta reducera det autonoma stressvaret på smärta hos barnen i samband med smärtsamma 
procedurer (Cong et al., 2012; Tandle Lyngstad, Silnes Tandberg, Storm, Lenes Ekeberg & 
Moen, 2014; Cong, Ludington-Hoe, McCain & Fu, 2009). Tidigare forskning visar också att 
föräldrars närvaro kan hjälpa barnen att hantera smärta och stress, ge lämpliga och 
meningsfulla stimuli och mänsklig kontakt och att hög föräldranärvaro, deltagande i vården 
och vård av barnen hud mot hud på föräldrar signifikant förbättrar barnens neurologiska och 
motoriska utveckling (Pineda et al, 2017). Det finns också studier som beskriver att barnen 
upprätthåller en bättre andning med mindre andningsuppehåll, bibehåller en bättre 
kroppstemperatur och har en bättre viktuppgång när de vårdas hud mot hud (Tessier, Cristo, 
Nadeau & Schneider, 2011). 
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2.2.4$$$$$$$$$$$Anknytning,$och$bindningsprocessen$

Begreppet anknytning används för att beskriva det känslomässiga band ett barn får till sina 
föräldrar. Tidig anknytning möjliggör ett komplext socialt samspel mellan barn och föräldrar 
där barnen kan få sina emotionella och fysiologiska behov tillgodosedda genom signaler till 
sina föräldrar. Begreppet bindning används för att beskriva det känslomässiga band föräldrar 
får till sitt barn. Bindning underlättas genom att barnet ger signaler till föräldrar till exempel 
genom fysisk kontakt, ögonkontakt eller genom möjligheter för föräldrar och barn att vara 
tillsammans ensamma (Thernström Blomqvist 2012). Föräldrars bindning till sina barn är en 
process som pågår över tid men de första timmarna efter födelsen verkar dock vara mest 
värdefulla (Bystrova et al., 2003). Fysisk kontakt är ett av de viktigaste redskap föräldrar har 
för att kommunicera med sitt barn. Tidig och intensiv kontakt mellan föräldrar och barn 
underlättar även för föräldrar att lära känna sitt barn (Goulet, Tribble, Paul, & Lang, 1998). 
Tidigare forskning visar också att tidig och nära fysisk kontakt mellan barn och föräldrar 
påtagligt stärker föräldrar - barn anknytningen och har betydelse för framtida samspel 
mellan dem (Baylis et al., 2014). När barnet är i behov av vård på en neonatal 
intensivvårdsavdelning fördröjs ofta denna anknytningsprocess. Det kan bero på att barnets 
tillstånd kräver att barnet är uppkopplad till avancerad medicinsk apparatur i form av 
elektroder klistrade på huden för övervakning, intravenösa infarter för administrering av 
läkemedel eller vårdas i en kuvös. (Baylis et al, 2014). Det kan också bero på att modern inte 
kan närvara hos sitt barn på den neonatala intensivvårdsavdelningen i de fall hon själv är i 
behov av vård på en annan avdelning efter förlossningen (Thernström Blomqvist & Hedberg 
Nyqvist, 2013). 

2.3&&&&&&&Sjuksköterskans&ansvar&utifrån&lagar&och&styrdokument&
International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska kod för sjuksköterskor beskriver 
sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, återställa hälsa, 
lindra lidande och förebygga sjukdom. I vårdprocessen ska sjuksköterskan självständigt, i 
team samt partnerskap med patienten och dennes närstående ansvara för bedömning, 
diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2017). När hälso- och sjukvård ges till barn skall barnets bästa 
särskilt beaktas (HSL 2017:30). Enligt Socialstyrelsens vägledning för vård av barn födda före 
28 fullgångna veckor (2014) bör vården vara patient- och familjecentrerad. Det innebär 
bland annat att föräldrars känslomässiga behov uppmärksammas. Föräldrar bör erbjudas 
psykosocialt stöd och stöd i bindnings- och anknytningsprocessen. När det gäller att vårda 
barn på sjukhus är det av stor vikt att inkludera föräldrar i skötsel av barnet. Det är också 
viktig att se hela familjen och inte bara barnet. Sjuksköterskan behöver visa medkänsla, vara 
respektfull och lyhörd i kontakt med föräldrar samt medarbetare (SSF, 2017). Nordiskt 
nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB, 2018) som 
ingår i Européen Association for Children in Hospital (EACH), skapade utifrån FN:s 
barnkonvention tillsammans med 20 andra europeiska länder och Japan 1988 10 artiklar 
som beskriver barns rättigheter i sjukvården. Där ingår bland annat att barn på sjukhus skall 
ha rätt att ha sina föräldrar eller andra närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen, 
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föräldrar skall få hjälp och uppmuntran att stanna hos sitt barn dygnet runt och personal 
som vårdar barn skall ha sådan utbildning och kompetens att de kan bemöta de fysiska och 
psykiska behoven hos barn och familj. 

2.4&&&&&&&Teoretiskt&perspektiv&
Det här arbetets omvårdnadsteoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i Joyce Travelbees 
teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Det valda omvårdnadsteoretiska 
perspektivet anses lämpligt då Travelbee menar att varje person är unik och ska bemötas 
utifrån deras upplevelser och erfarenheter. Då ingen primär källa finns att tillgå används 
Marit Kirkevolds analys och utvärdering av Joyce Travelbees omvårdnadsteori. För att möta 
olika föräldrar med olika upplevelser och erfarenheter krävs att vårdpersonalen ser dem som 
unika personer och anpassar sitt bemötande efter deras behov. Travelbee menar också att för 
att kunna möta personen i detta fall föräldrarna i deras situation måste man skapa en 
mellanmänsklig relation. Det är vårdpersonalens uppgift att etablera och upprätthålla denna 
relation. Travelbee beskriver att målet med god omvårdnad är att stötta en person eller en 
familj att hantera erfarenheter av sjukdom och lidande, och vid behov, finna mening i dessa 
erfarenheter för att inte förlora hoppet. Människan enligt Travelbee är en unik, oersättlig 
person som bara existerar en gång. Alla får ta del av livserfarenheter som sjukdom, lidande, 
förluster och så vidare, men den enskilda personens upplevelse av dessa erfarenheter är alltid 
unika. Travelbees huvudtes går ut på att sjukdom och lidande i första hand är en personlig 
upplevelse. Lidande är enligt Travelbee en ofrånkomlig del av att vara människa.  Upplevelse 
av lidande är för den enskilda personen förknippat med det som upplevs som betydelsefullt i 
livet. Hon beskriver det som att lidandet nästan alltid orsakas av att någon bryr sig om 
någon/ något. Ingen annan än personen själv kan veta hur upplevelsen av lidandet är, den 
kan också påverkas av personens erfarenheter. Detta kräver att vårdpersonalen interagerar 
med personen efter dennes förutsättningar. Travelbee beskriver att god omvårdnad uppnås 
genom mellanmänskliga relationer mellan vårdpersonal och patient. Dessa mellanmänskliga 
relationer kan endast uppnås genom att se varandra som personer och inte som abstrakta 
roller till exempel sjuksköterske- och patientrollen. En god mellanmänsklig relation uppnås 
efter att fem olika faser av interaktion genomgåtts mellan två människor. Dessa identifierar 
Travelbee som: Det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig 
förståelse och kontakt. I dessa faser bör vårdpersonalen vara medveten om riskerna att 
kategorisera människor och att förmågan att se patienten som en unik individ beror på 
hennes egen förmåga att se bortom sig själv och hennes intresse för andra människor. När ett 
band etableras mellan vårdpersonal och patient utvecklas även en upplevelse av empati och 
sympati. Empati kännetecknas av förståelse för en annan persons upplevelse, att delta i och 
förstå den andra personens känslor och tankar samtidigt som man är en självständig individ. 
Enligt Travelbee är empati varken bra eller dåligt utan neutralt. Förmågan att förstå en 
annan person förutsätter att bägge parterna har liknande erfarenheter. “Empati är en 
intellektuell process som inte tycks vara beroende av om man tycker mer eller mindre om 
den andra parten” (Kirkevold, 2000, s. 135). Sympati är nästa steg som avser att lindra 
lidande genom att visa medkänsla. Sympati kan inte uppstå om man inte känner närhet till 
den andra personen. Travelbee beskriver att det är en form av omtanke som kan synliggörs i 
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omvårdnaden och umgänget med en annan person. “Sympati innebär en äkta medkänsla 
med den andres lidande, kombinerad med en önskan om att lindra detta lidande”, “Sympati 
kan bidra till att lindra lidande, genom att den lidande personen inte är ensam med sin 
börda” (Kirkevold, 2000, s. 136). Faserna avslutas med en gemensam kontakt och förståelse 
mellan båda parterna. Genom att vårdpersonal och patient delar samma upplevelse menar 
Travelbee att det skapas en meningsfull relation. Detta är också ett resultat av att 
vårdpersonal kontinuerligt har lindrat patientens lidande. Travelbee beskriver även att 
kommunikation är ett av vårdpersonalens viktigaste redskap.  Vårdpersonalen kan genom sin 
kommunikation stödja och lindra lidande men också förstärka en känsla av övergivenhet. 
Kommunikation är komplext och kräver ett känsligt sinne. Kommunikation är något som 
kontinuerligt pågår både verbalt och icke-verbalt mellan människor. Kommunikation är en 
förutsättning för att uppnå målen med omvårdnaden, att hjälpa individen att hantera 
sjukdom och lidande (Kirkevold, 2000). 

2.5&&&&&&&Problemformulering&
Den neonatala intensivvården har under många år sett olika ut i världen även mellan de 
neonatala intensivvårdsavdelningarna i Sverige. Den största skillnaden har varit möjligheten 
för föräldrar att vara med sitt barn och att delta i omvårdnaden. På vissa neonatala 
intensivvårdsavdelningar har föräldrar möjlighet att bo med sina barn och aktivt delta i 
vården av sina barn dygnet runt, medan det på andra är begränsad besökstid och endast 
vårdpersonalen sköter barnen. Tidigare forskning har visat att föräldrar efter en tid på en 
neonatal intensivvårdsavdelning i vissa fall har haft svårt att anknyta till sina barn, det har 
även påverkat deras psykiska hälsa och för vissa föräldrar gett symtom på posttraumatiskt 
stressyndrom. Det finns även evidens för att en tidig och nära fysisk kontakt mellan föräldrar 
och barn har en inverkan på det framtida samspelet mellan dem. Vårdpersonal som är aktiva 
inom den neonatala intensivvården upplever att både barnens vitalparametrar det vill säga 
puls, syresättning och kroppstemperatur och även tolerans för mat förbättras om föräldrar är 
mer närvarande och involveras i omvårdnaden. Tidigare forskning visar också att hög 
föräldranärvaro med deltagande i vården som till exempel hud mot hudvård signifikant 
förbättrar barnens motoriska och neurologiska utveckling. En viktig del i vårdpersonalens 
arbetsuppgift är att inkludera föräldrar i skötsel av barnet samt stödja hela familjen och inte 
bara det sjuka barnet. Förutsättningarna för att möjliggöra detta kan underlättas om 
vårdpersonalen ser alla föräldrar som unika personer. I vissa fall upplever vårdpersonalen att 
föräldrar inte alltid är närvarande hos sitt barn med utgångspunkt från barnets behov. Det är 
därför av värde att beskriva föräldrars upplevelser på en neonatal intensivvårdsavdelning. 
Detta kan ge vårdpersonalen en ökad förståelse och kunskap om föräldrars behov och skapa 
en relation till dem för att kunna underlätta och förbättra deras vistelse på neonatal 
intensivvårdsavdelningen. På detta sätt kan möjligheterna att främja barnens hälsa och 
lindra deras lidande förbättras.  
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3&&&&&&&SYFTE&
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser när deras barn vårdas på en neonatal 
intensivvårdsavdelning. 

4&&&&&&&&&METOD&
Friberg (2017) beskriver att syftet med kvalitativa studier är att öka förståelsen inom det 
område som studeras. För detta arbete har därför en kvalitativ litteraturstudie med 
deskriptiv ansats valts. En utgångspunkt för att kunna göra en kvalitativ litteraturstudie är 
att det finns ett tillräckligt antal studier med kvalitativ ansats av hög kvalitet som kan utgöra 
underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 2013). Nedan beskrivs 
urval, datainsamling, genomförande och dataanalys samt forskningsetiska överväganden.  

4.1&&&&Urval&och&datainsamling&
Litteratursökning har skett i databaserna CINAHL Plus och PubMed. Sökningarna 
begränsades till att artiklarna max fick vara tio år gamla, sökbara på full text, skrivna på 
engelska eller svenska och vara peer reviewed.  Sökord som använts i olika kombinationer är 
parenting, parents, parents experience, nicu, neonatal intensive care unit, premature 
children, experience, experience of care, emotions. I CINAHL Plus användes 
sökkombinationerna” parenting AND nicu OR neonatal intensive care unit”,” parents 
experience AND nicu OR neonatal intensive care unit” och “experience of care AND nicu OR 
neonatal intensive care unit”. I PubMed användes sökkombinationerna “parenting AND 
nicu”, “experience AND nicu AND premature children AND parents” och “parents experience 
AND nicu AND emotions”. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa och 
svara på syftet att beskriva föräldrars upplevelser när deras barn vårdats på en neonatal 
intensivvårdsavdelning. Artiklar med mixedmetod eller kvantitativa studier exkluderades. 
Initialt gjordes sökningarna på max fem år gamla artiklar för att få den mest aktuella 
forskningen. Då detta resulterade i flertalet kvantitativa studier med stresskattningsskalor 
valdes att utöka till tio år. Databassökning presenteras i sökmatris i bilaga A. Abstracten på 
samtliga sökta artiklar lästes igenom för att se om de svarade på syftet. De 28 artiklar som 
efter genomläsning av abstract svarade på syftet lästes i sin helhet. Vid ytterligare 
genomläsning av dessa 28 artiklar återfanns tio som svarade på arbetets syfte. Fribergs 
(2017) förslag med 14 olika frågor för kvalitetsgranskning valdes vid granskning av 
artiklarna. Av dessa frågor användes de frågor där fokus var på att det fanns en tydlig 
problemformulering, syftet är klart formulerat, att metoden och urvalet är beskrivet, 
dataanalysen beskrivs, att det finns ett etiskt resonemang och en metoddiskussion. Frågorna 
ställdes som ja eller nej frågor där varje fråga besvarad med ja gav ett poäng och nej noll 
poäng. Ja på alla frågor och maxpoäng sju indikerar hög kvalitet vilket nio artiklar gjorde. En 
artikel fick en poängs avdrag där det etiska resonemanget inte framgick tydligt. Några 
artiklar hade fler perspektiv än föräldrars upplevelser men valdes trots detta att inkluderas 
då de tydligt och väl avgränsat i resultatet svarade på syftet. Granskningsfrågorna 
presenteras i bilaga B och poängsättningen i artikelmatrisen i bilaga C.  
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4.2&&&&&Genomförande&och&dataanalys&
Analysen av datamaterialet utfördes enligt Evans (2002) beskrivande syntes. Evans (2002) 
beskriver att vid en deskriptiv ansats summeras de studier som sammanställts med ett 
minimum av omtolkning av data.  Efter litteratursökning och urval av artiklar lästes samtliga 
artiklar igenom upprepade gånger, som beskrivet i steg två enligt Evans (2002). Syftet var att 
kontrollera att innehållet i artiklarna svarade på studiens syfte samt att erhålla en helhetsbild 
av studierna och identifiera nyckelfynd. Analysprocessen fortsatte i tredje steget enligt Evans 
(2002) genom att identifiera skillnader och likheter i nyckelfynden. De nyckelfynd som 
liknade varandra parades ihop med hjälp av post-it lappar och resulterade i fem subteman. 
Exempel på nyckelfynd, subtema och tema presenteras i tabell 1. I den fortsatta 
analysprocessen kunde dessa subteman kategoriseras i två övergripande teman (Tabell 2). I 
fjärde steget enligt Evans (2002) skall fenomenet samt teman och subteman beskrivas med 
hjälp av citat från originalartiklarna. Detta framställs i arbetets resultatdel. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman 

Nyckelfynd Subtema Tema 

“The mothers indicated that they were 
dependent on the nurses to keep them informed 
about what they could and could not do with 
their infants” (Chang Lee, Long & Boore, 2009). 
  
“Participants described feeling that at times it 
was not accepted for them to make decisions 
about their child’s care while in the nursery” 
(Turner, Chur-Hansen & Winefield, 2015). 

  
  
  

Hjälplöshet i sin 
beroenderelation till 

vårdpersonalen 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Frustration över 
situationen att få ett 

barn i behov av 
neonatal intensivvård 

“they felt that the staff hand unspoken 
expectations of them as a parent” (Wigert, 
Dellenmark Blom & Bry, 2014). 
  
“inflexible unit policies, crowded NICU spaces 
and “overbearing” nursing practices left some of 
the mothers feeling as though they were 
struggling to assume their role as the mother” 
(Cleveland & Horner, 2012). 

  
  
  

Osäkerhet i sin 
föräldraroll 

“I felt kind of overwhelmed” (Wraight, McCoy & 
Meadow, 2015). 
  
“I came here after the twins were born; when 
they told me baby’s lungs were immature, it 
seemed that someone pushed me down the 
roof” (Dadkhahtehrani, Eskandari, Khalajinia & 
Ahmari Tehran, 2018). 

  
  
  

Känslomässigt kaos 



10 

 

 

4.3&&&&&Forskningsetiska&överväganden&
I arbetet har stor vikt lagts att arbeta enligt Vetenskapsrådets codex (2017) och följa god 
forskningssed, vilket bland annat innebär att inte fabricera, förfalska eller plagiera resultat 
gjorts. För att minimera risken för omtolkning av resultat genomfördes analysen av 
artiklarna i ett första skede på olika håll var för sig. Samma förfarande användes för att 
identifiera de olika nyckelfynden i artiklarna. De artiklar som inkluderats i arbetet är 
samtliga peer reviewed granskade vilket säkerställer en vetenskaplig kvalitet. För att 
säkerställa att datamaterialet inte förvrängs eller egna omtolkningar av materialet, har 
samtliga artiklar lästs med öppenhet och neutralt perspektiv (Polit & Beck, 2008). För att 
minimera risken för feltolkningar i analysen av datamaterialet har orginalartiklarna studerats 
upprepade gånger. Då alla artiklar var skrivna på engelska användes översättningsfunktion 
och lexikon för att undvika felöversättning. 

5&&&&&&&RESULTAT&
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse när deras barn vårdas på en neonatal 
intensivvårdsavdelning. Vid analysen identifierades två teman ”betydelse av meningsfulla 
relationer” och ”frustration över situationen att få ett barn i behov av neonatal intensivvård” 
med tillhörande subteman (tabell 2). 

  
Tabell 2: Teman och subteman 

TEMA SUBTEMA 

Betydelse av meningsfulla relationer Att bli sedd som en person utifrån sina 
individuella behov 

Att känna sig trygg 

  

Frustration över situationen att få ett barn i behov av 
neonatal intensivvård 

Hjälplöshet i sin beroenderelation till 
vårdpersonalen 

Osäkerhet i sin föräldraroll 

Känslomässigt kaos 
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5.1&Betydelse&av&meningsfulla&relationer&
Temat betydelse av meningsfulla relationer innehöll två subteman ”att bli sedd som en 
person utifrån sina individuella behov” och ”att känna sig trygg”. Vårdpersonalens 
bemötande skapade olika upplevelser hos föräldrarna om möjligheten att bli delaktig i 
omvårdnaden av deras nyfödda barn. 

5.1.1$$$$$Att$bli$sedd$som$en$person$utifrån$sina$individuella$behov$

Samtliga analyserade artiklar beskrev hur föräldrar på olika sätt kunde uppleva interaktionen 
med vårdpersonal gällande kommunikation, information och medmänsklighet. 

Vissa mödrar beskrev att det var viktigt att lära känna vårdpersonalen och skapa en personlig 
relation med dem. Att bli sedd som en person och kunna tala om vardagliga saker 
uppskattades av föräldrar och gjorde att de kände sig välkomna samt underlättade den 
utsatta situationen (Cleveland & Horner, 2012; Wigert et al., 2014). 

One mother reflected on a conversation she had with a nurse, “It meant a lot because I’d be 
there all day. We would talk about personal things and it felt good because she knew all of my 
children, all of my family, and now I know hers, and we were bonding” (Cleveland & Horner, 
2012, s.169). 

Föräldrar uppskattade också medmänskliga gester av vårdpersonalen till exempel ett foto på 
barnet på uppvakningsavdelningen och information om föräldraföreningen (Van der Pal, 
Alpay, van Steenbrugge & Detmar, 2014). När vårdpersonalen förde dagbok med fotografier 
som illustrerade barnets framsteg som de gav till föräldrar tillsammans med en ask med 
minnessaker upplevde de det som att personalen brydde sig om dem, det hjälpte dem även 
att skapa en relation till sitt barn. När vårdpersonalen kallade föräldrar vid deras namn och 
kunde redogöra för detaljer från tidigare samtal upplevde de att de var speciella och att deras 
barn fick en särskild omvårdnad (Russell et al., 2014). När vårdpersonalen avsatte tid att 
förklara vården och behandlingen och uppmuntrade att delta i omvårdnaden av barnet kände 
de sig delaktiga, detta stärkte dem i sin föräldraroll (Wigert et al., 2014). Några föräldrar 
uttryckte att det var mycket viktig för dem att få sköta om sina barn själv, till exempel att få 
byta blöjor, mata, tvätta, bada och att hålla i barnet. Att blir visad hur man sköter om sitt 
barn och att få vara närvarande och delta i omvårdnaden tog bort lite av känslan av 
hjälplöshet (Russell et al., 2014). Föräldrar som aktivt blev involverad i omvårdnaden med 
hud-mot-hudvård och att få trösta sitt barn under smärtsamma vårdhandlingar blev stärkt i 
sin föräldraroll (Van der Pal et al., 2014). Föräldrar upplevde också att när vårdpersonalen 
involverade dem i omvårdnaden normaliserade det en i övrigt onormal situation (Kokkonen 
Nassef, Blennow & Jirwe, 2012). Det fanns föräldrar som upplevde stress och oro men glädje 
att bli involverad i omvårdnaden av sitt barn (Van der Pal et al., 2014). Föräldrar kände också 
tacksamhet till vårdpersonalen när de underlättade för dem att närvara hos sitt barn med 
praktiska lösningar som att få bo nära sjukhuset och möjlighet att vistas på sjukhuset dygnet 
runt, detta hjälpte dem att behålla en känsla av normalt familjeliv samtidigt som de var nära 
sitt barn (Russell et al., 2014). Föräldrar upplevde att kommunikationen med vårdpersonalen 
gav dem stöd då det kändes att de brydde sig om dem (Currie et al., 2016). 
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They were really helpful and then they don’t let you forget to take care of yourself… (nurse 
said) it might be time for you to go home, your nodding off over here (participant laughing) ... 
so they make sure I wasn’t like (sic) passing out, and make sure, that you go eat, ‘cause (sic) we 
tend to forget those things when we’re sitting there (mother). (Currie et al., 2016, s. 483) 

Det känslomässiga stödet av vårdpersonalen upplevdes av flera föräldrar som betydelsefullt. 
Vissa föräldrar beskrev att det kändes som att vara en familj med vårdpersonalen. Det gjorde 
det enklare för dem att hantera situationen (Russell et al., 2014). Några mödrar upplevde 
stöd av vårdpersonalen genom att de gav information och undervisade och stöttade dem i 
omvårdnaden av deras barn. Det hjälpte dem att känna sig mer som föräldrar (Turner et al., 
2015; Chang Lee et al., 2009). 

5.1.2$$$$$Att$känna$sig$trygg$

Subtemat att känna sig trygg beskriver att meningsfulla och nära relationer framförallt till 
vårdpersonalen men också till sin familj och andra familjer i samma situation kunde skapa 
trygghet hos flera föräldrar. Att lära känna vårdpersonalen kunde också skapa en trygg 
atmosfär där föräldrar vågade berätta om sina behov och önskningar. Det var också en 
trygghet att möta samma vårdpersonal (Wigert et al., 2014). Några mödrar beskrev att 
vårdpersonalen var deras viktigaste stöd och gav dem trygghet när de visade och informerade 
dem hur de skulle ta hand om sitt barn (Chang Lee et al., 2009). 

They [the nurses] are friendly and they talked me through holding my baby for the first time. 
This meant a lot to me, so I didn’t panic. . .I was so worried that I might hurt my baby. . .they 
[the nurses] calmed me down. . .it made the whole thing much easier. . . (Chang Lee et al., 
2009, s.331). 

Föräldrar upplevde mestadels trygghet när vårdpersonalen kommunicerade med dem och de 
fick information om sitt barns tillstånd samt blev inbjudna att delta i sitt barns omvårdnad. 
Detta var dock beroende på vem i vårdpersonalen som arbetade. Med vissa i vårdpersonalen 
skapade de en personlig relation, detta ingav trygghet (Van der Pal et al., 2014; Russell et al., 
2014). 

Feeling that channels of communication were always open, especially given the busy 
environment of the neonatal unit, helped parents feel reassured and confident (Russell et al., 
2014, s.6). 

Föräldrar upplevde också en trygghet i att ha familjen som ett stöd både på den neonatala 
intensivvårdsavdelningen och med praktiska göromål i hemmet. Då flera föräldrar upplevde 
tiden på den neonatala intensivvårdsavdelningen som stressande och en känsla av att vara 
isolerad var det av stor vikt för dem att ha familjen som en distraktion och som ett tryggt stöd 
(Turner et al., 2015; Currie et al., 2016). Föräldrar upplevde att stödet av familjen gav dem 
energi och en känsla av att allting kommer att ordna sig. (Kokkonen Nassef et al., 2012). 
Några mödrar upplevde en trygghet att ha sin make närvarande och som sitt viktigaste stöd. 
De upplevde också trygghet i att ha en god relation till sina mödrar och svärföräldrar, av dem 
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kunde de få både känslomässigt och praktiskt stöd (Chang Lee et al., 2009). Det fanns också 
föräldrar som upplevde trygghet och stöd av att samtala med andra föräldrar som befann sig i 
samma situation på avdelningen (Chang Lee et al., 2009; Turner et al., 2015; Kokkonen 
Nassef et al., 2012). 

Most people cannot understand our experience, only those who have watched their child in the 
NICU can understand what it’s like. . .they are the people who would understand fully. . 
.(Chang Lee et al., 2009, s. 331). 

Att dela den emotionella upplevelsen med andra föräldrar som också hade ett barn i behov av 
neonatal intensivvård gav dem trygghet. Föräldrar skapade vänskapsrelationer och förstod 
varandra. De kunde tala med varandra utan att behöva förklara medicinska begrepp vilket 
upplevdes som stödjande (Turner et al., 2015). Några föräldrar upplevde trygghet och stöd av 
sin religion genom att lägga barnets framtid i Guds händer och andra upplevde stöd och tröst 
i sina böner (Dadkhahtehrani et al., 2018; Currie et al., 2016; Chang Lee et al., 2009). 

Findings illustrated that the mothers gained support from their religion or spiritual beliefs 
saying that this provided ‘comfort’ and instilled ‘hope’ during this difficult time (Chang Lee et 
al., 2009, s.331). 

Några föräldrar upplevde stöd och trygghet att dela sin oro tillsammans med en präst 
antingen från den egna kyrkan eller en präst från sjukhuset (Currie et al., 2016). 

5.2& Frustration&över&situationen&att&få&ett&barn&i&behov&av&neonatal&
intensivvård&

Temat Frustration över situationen att få ett barn i behov av neonatal intensivvård innehöll 
tre subteman ”hjälplöshet i sin beroenderelation till vårdpersonalen”, ”osäkerhet i sin 
föräldraroll” och “känslomässigt kaos”. I mötet med vårdpersonalen upplevde föräldrar att de 
fick anpassa sig till de olika individerna och var beroende av dem för att få information om 
sina barn och möjligheten att delta i omvårdnaden. Detta skapade en upplevelse av 
hjälplöshet och en stundtals en känsla av att inte vara föräldrar. 

5.2.1$$ $Hjälplöshet$i$sin$beroenderelation$till$vårdpersonalen$

Föräldrar upplevde att vårdpersonalen delvis inte uppmärksammade deras behov och att de 
inte blev lyssnade på när de påtalade att deras barns tillstånd försämrats. Med vissa föräldrar 
uppstod kommunikationsproblem med vårdpersonalen då de ville ha tydlig och ärlig 
information om barnet men inte varje dag höra att barnet kan dö. Med en del vårdpersonal 
uppstod det konflikter då vissa av dem inte uppmärksammade föräldrars behov (Currie et al., 
2016). Några fäder upplevde att de inte fick tillräckligt med information varför barnet fötts 
för tidigt, barnets prognos, hur de kunde delta i omvårdnaden av deras barn och hur de 
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skulle sköta om barnen när de kom hem. Några få fäder upplevde att vårdpersonalen varken 
behandlade dem eller barnen på ett medmänskligt sätt (Dadkhahtehrani et al., 2018). 

when the baby is crying his lung out, they don’t even take a look at him! They just think about 
eating sweets and fruits and talking together… (Dadkhahtehrani et al., 2018, s.5) 

Det fanns föräldrar som upplevde att vissa i vårdpersonalen hade ett mer auktoritärt 
förhållningssätt och var svåra att tala med (Van der Pal et al., 2014). Olika information från 
vårdpersonalen skapade ibland förvirring, osäkerhet samt en rädsla att göra fel hos föräldrar 
när de fick olika råd (Russell et al., 2014). De upplevde också att vårdpersonalen bestämde 
när och på vilket sätt de kunde få ha fysisk kontakt med sitt barn (Turner et al., 2015). Den 
medicintekniska miljön på avdelningen med mycket apparatur kopplade till barnet gjorde att 
några mödrar upplevde att de var beroende av vårdpersonalen för att få information om vad 
de fick göra med sina barn (Chang Lee et al., 2009). Vissa föräldrar upplevde att de var 
beroende av vårdpersonalen för att kunna vara delaktig i omvårdnaden av sitt barn (Wigert et 
al.,2014). Några föräldrar beskrev också beroende av vårdpersonalen för att de var rädda att 
skada barnet när de skulle utföra omvårdnad eller röra barnet (Wraight et al., 2015; Turner et 
al., 2015). 

No one told me what I could do for my baby, you know. . .they [the nurses] should at least have 
told me what to do and given me some instructions. . . (Chang Lee et al., 2009, s.330).  

Några mödrar upplevde hjälplöshet när de inte kunde vara hos sitt barn så mycket som de 
önskade på grund av det regelverk som den neonatala intensivvårdsavdelningen hade med 
besökstid på bestämda tider (Chang Lee et al., 2009). 

5.2.2$$$$$Osäkerhet$i$sin$föräldraroll$

Den utsatta situationen skapade en upplevelse av osäkerhet i föräldrarollen och en känsla av 
frustration. Föräldrarna upplevde ibland att det kändes som att barnet inte tillhörde dem 
utan den neonatala intensivvårdsavdelningen och vårdpersonalen (Turner et al., 2015). En 
fembarnsmor uttryckte frustration då vårdpersonalen upprepade gånger rättade henne vid 
amning. Några mödrar upplevde också att de alltid var övervakade när de var hos sitt barn 
(Cleveland & Horner, 2012). 

I would be watched whenever I was holding him - how I was feeding him. I felt like I always 
had somebody at my back watching (Cleveland et al., 2012, s.170). 

När föräldrar inte fick information om sitt barns vård och behandling till exempel att inte få 
ta del av vad som framkommit på avdelningens rond, upplevde de att de fråntogs ansvaret 
som föräldrar. Samtidigt fanns en upplevelse av att de själva fick ta ett oönskat ansvar genom 
att själva söka svar för att få förklaringar på svår medicinsk information om barnets tillstånd 
och vård när man hellre hade sett att personalen skulle ta ansvar för det. Ibland fick de också 
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agera budbärare av information om barnets vård och behov som personal inte rapporterat 
mellan varandra (Wigert et al., 2014; Russell et al., 2014). 

Communication between the maternity ward and Neonatal could be improved. They had failed 
to schedule the hearing test. They didn’t t know if it was the maternity ward or Neonatal that 
booked it, so I had to check it myself (Wigert et al., 2014, s. 5) 

De upplevde även att vårdpersonalen hade outtalade förväntningar på dem som föräldrar, 
hur mycket de förväntades närvara hos sitt barn och hur mycket de skulle delta i 
omvårdnaden, detta skapade en osäkerhet i föräldrarollen när de inte visste vilket ansvar de 
hade (Wigert et al., 2014). Det fanns föräldrar som beskrev en upplevelse av stress när de var 
tvungna att fatta livsavgörande beslut för sina barn. De beskrev det som en osäkerhet över att 
fatta beslut som inte var för barnets bästa, att de istället fattade beslut för sin egen skull och 
inte i barnets intresse (Wraight et al., 2015). Några föräldrar upplevde att det var svårt att 
knyta an till sitt barn trots möjlighet att vara bredvid sitt barn dygnet runt på avdelningen 
(Kokkonen Nassef et al., 2012). Flera mödrar beskriver också svårigheter att balansera 
föräldrarollen när de förutom att vara med sitt nyfödda barn på den neonatala 
intensivvårdsavdelningen behöver finnas för sina barn hemma, detta skapade frustration och 
en upplevelse av att aldrig vara på rätt plats (Wraight et al., 2015; Chang Lee et al., 2009; 
Cleveland & Horner, 2012). Mödrar som vårdades på barnbördsavdelningen (BB) upplevde 
också stor sorg när de såg och hörde andra mödrar bära omkring på och sköta om sina 
nyfödda barn, liknande känslor uppstod när de blev utskrivna efter vårdtiden på BB och fick 
åka hem utan barn (Turner et al., 2015). Flera mödrar uttryckte att de inte upplevde sig själv 
som mor till sina barn (Cleveland et al., 2012; Kokkonen Nassef et al., 2012). Några mödrar 
upplevde att de gick igenom en kris efter förlossningen av sitt för tidigt födda barn och att det 
första mötet med den neonatala intensivvårdsavdelningen var en traumatiserande och 
stressande upplevelse för dem, deras värld blev “upp och nervänd”. I ett senare skede började 
de acceptera situationen och “anpassa sig till verkligheten”. De insåg att det var deras barn 
och att barnet behövde sin mor (Chang Lee et al., 2009). 

Reality was slowly dawning on me. . .I knew I couldn’t escape forever. . .Got to face it 
eventually. . . I think I finally realised how much she has been through and I should have been 
there for her. . . (Chang Lee et al., 2009, s. 329).  

Det fanns också föräldrar som distanserade sig till sitt barn och beskrev att de inte upplevde 
sig som en förälder på grund av att barnet var kallt när det kylbehandlades efter en syrebrist 
som uppstått i samband med förlossningen (Kokkonen Nassef et al., 2012).  

5.2.3$$$$$Känslomässigt$kaos$

Flera föräldrar beskrev ett känslomässigt kaos med en stor variation av känslor och 
svårigheter att anpassa sig till en ny situation. Några beskrev också en oro för risken att få en 
försämrad ekonomi. De upplevde stor stress både av vården av deras barn och miljön på den 
neonatala intensivvårdsavdelningen (Wraight et al., 2015; Turner et al., 2015). 
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the situation itself is very chaotic and very stressful and crazy (Wraight et al., 2015, s.1014). 

Några föräldrar upplevde många olika känslor som till exempel: sorg, skuld, hopp, förtvivlan, 
maktlöshet, tacksamhet för vården och surrealism på grund av den främmande och ibland 
skrämmande miljön på den neonatala intensivvårdsavdelningen. De beskrev också att de 
kände sig sårbara (Kokkonen Nassef et al., 2012). 

One mother said she was “messed up” and that she only sat in corner. She explained further “I 
didn’t bother that people could see me in that condition. It was an emotional landscape which 
is special in a kind of way” (Kokkonen Nassef et al., 2012). 

Några mödrar upplevde skuld för att deras graviditet avslutades för tidigt. De var oroliga att 
deras barn kunde dö, samtidigt som de upplevde glädje och lycka när de var tillsammans med 
sitt barn (Turner et al., 2015). Det var också flera mödrar som uttryckte att de upplevde 
känslor av hjälplöshet av att inte kunna hjälpa sitt barn (Cleveland & Horner, 2012). Några 
mödrar beskriver att vara tvungen att lämna sitt barn kvar på den neonatala 
intensivvårdsavdelningen skapade starka känslor med en känsla av att överge sitt barn 
(Cleveland & Horner, 2012). Många föräldrar upplevde att det var förödande att inte veta om 
deras barn skulle överleva, ändå var de optimistiska och hoppfulla, trots rädslan på grund av 
ovissheten (Wraight et al., 2015; Turner et al., 2015). Det fanns fäder som upplevde ovisshet 
inför framtiden och skam och skuld för att inte få ett friskt barn. De upplevde också oro och 
förvirring med ansvaret för den övriga familjen, att samtidigt klara av sitt arbete, att ta hand 
om sin hustru och sitt barn på sjukhuset (Dadkhahtehrani et al., 2018). Några föräldrar 
beskrev att de upplevde stress och oro för sin ekonomi på grund av ökade kostnader på grund 
av sjukhusvistelse, resorna till och från sjukhuset och inga inkomster då de inte hade 
möjlighet att arbeta (Dadkhahtehrani et al., 2018; Currie et al., 2016). Några fäder upplevde 
en chock när de såg sitt barn som behövde hjälp med andningen och låg i en kuvös. De 
beskrev att det kändes som om någon kastade dem från ett tak (Dadkhahtehrani et al., 2018). 
Andra föräldrar upplevde känslor av ångest i samband med att deras barn blev dålig och 
krävde hjärt-lungräddning när de var närvarande (Turner et al., 2015). 

we nearly lost him. He turned blue, and they had to resuscitate him, and that was scary. That 
was scary (Turner et al., 2015, s.171). 

Några föräldrar kände sig övergivna och utlämnade när de fick ett dåligt besked om barnets 
tillstånd av vårdpersonalen som inte tog sig tid att förklara vad det innebar för barnet eller 
föräldrarna (Wigert et al., 2014). 

Then there was this doctor who just came in for a few minutes, really stressed out, and burst 
out with, Yes, these three brain injuries and this one at the back are of course very dangerous 
and blah, blah, blah and then he went out. We were completely devastated and just cried and 
wondered, Were you talking about our child, has he got another brain injury? (mother) 
(Wigert et al., 2014, s. 4). 
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Föräldrar beskrev också att de upplevde oro och rädsla för att deras barn skulle vara skadat 
och att de skulle få hem ett handikappat barn (Kokkonen Nassef, Blennow & Jirwe, 2012). Ett 
flertal föräldrar upplevde stress och oro för att de inte skulle klara av att ta hand om sitt barn 
när de kom hem (Turner et al., 2015; Dadkhahtehrani et al., 2018; Currie et al., 2016). 

6&&&&&&&&DISKUSSION&
Diskussionsdelen inleds med en resultatdiskussion där resultatet relateras till tidigare 
forskning, sjuksköterskan uppgifter och ansvar samt det omvårdnadsteoretiska perspektivet. 
Därefter följer en diskussion om använd metod följt av en etisk diskussion. 

6.1&&&&&&&&&&Resultatdiskussion&
Syftet med arbetet var att beskriva föräldrars upplevelser när deras barn vårdas på en 
neonatal intensivvårdsavdelning. I de artiklar som analyserades var ett genomgående tema 
att alla föräldrar upplevde frustration på olika sätt och en känsla av hjälplöshet då de kände 
att de var beroende av att interagera med personalen för att få information och kunna delta i 
omvårdnaden av sitt barn. Många beskrev också en stor variation av känslor, en osäkerhet i 
sin föräldraroll men också att meningsfulla relationer med vårdpersonal, anhöriga och andra 
föräldrar kunde ge dem trygghet och stöd. Några fann trygghet i sin tro. 

Flera föräldrar beskrev att det var av stor vikt för dem att bli sedda som en person och att 
skapa en relation till vårdpersonalen. Kommunikation med vårdpersonalen inte bara om 
barnet och dess vård utan om alldagliga saker, att kunna skämta och skratta tillsammans 
med vårdpersonalen beskrivs av flera föräldrar som medkänsla och medmänsklighet. 
Resultatet visade också att flera föräldrar upplevde att god kommunikation och information 
om deras barns tillstånd och ett professionellt, medmänskligt och välkomnande bemötande 
från vårdpersonalen skapade en känsla av trygghet samt en upplevelse av delaktighet hos 
dem. När föräldrar upplevde att vårdpersonalen inte kommunicerade med dem och de inte 
fick information om sitt barns tillstånd, skapade det stress och oro och de upplevde att de var 
exkluderade från att delta i skötseln och omvårdnaden av sitt barn. Det visas även av Enke, 
Hausmann, Miedanerc, Roth, & Woopena, (2017) och Holditch-Davis & Miles (2000) att god 
kommunikation och medmänsklighet av vårdpersonalen reducerar stress hos föräldrar. Detta 
kan relateras till det Travelbee beskriver i sitt omvårdnadsteoretiska perspektiv att varje 
person är unik och måste bemötas utifrån deras upplevelser och erfarenheter. På detta sätt 
kan man enligt Travelbee lindra patientens i detta fall föräldrarnas lidande och hjälpa dem 
att finna mening i sin upplevelse. Hon beskriver också att kommunikation är något som 
kontinuerligt pågår både verbalt och icke verbalt mellan människor och att god 
kommunikation är en förutsättning för att hjälpa patienten, i det här fallet föräldrarna att 
hantera sjukdom och lidande. Hon beskriver dessutom att genom kommunikation kan 
vårdpersonalen antingen stödja och lindra lidande eller förstärka en känsla av övergivenhet 
(Kirkevold, 2000). Tidigare forskning visar att vårdpersonalens roll när de kommunicerar 
med, bemöter och i sin stödjande funktion för föräldrar är en komplex uppgift. Detta kräver 
kontinuerlig utbildning och även stöd till vårdpersonalen (Turner, Chur-Hansen & Winefield, 
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2014). Det framkom även att meningsfulla relationer med vårdpersonal, familj och vänner 
och andra föräldrar i samma situation skapade trygghet och kunde underlätta vistelsen både 
på ett känslomässigt och på ett praktiskt sätt för föräldrar. De föräldrar som hade barn 
hemma kunde få praktisk hjälp och stöd av anhöriga att ta hand om dem. Möjlighet att ta 
emot besök på den neonatala intensivvårdsavdelningen uppskattades och kunde ge en stunds 
distraktion. Tidigare forskning visar att även organiserade stödgrupper kan skapa trygghet 
genom att utgöra ett stöd, men då behovet av stöd kan vara helt olika beroende på person och 
tidigare erfarenheter bör stödet anpassas individuellt (Huenink & Porterfield, 2017). Detta 
visar även Turner et al. (2014) där de beskriver att organiserade stödgrupper för föräldrar 
med en blandning av utbildning och känslomässigt stöd kan underlätta utmaningen att hitta 
sin föräldraroll, anknyta till sitt barn samt hantera sin oro. Även Al Maghaireh et al. (2016) 
beskriver vikten av att vårdpersonalen på den neonatala intensivvårdsavdelningen utvecklar 
interventioner och vårdprogram för att stödja föräldrar när de fått ett barn som är i behov av 
vård på en neonatal intensivvårdsavdelning. Det finns studier som beskriver att garantin att 
få ärliga svar på sina frågor, tydlig information om barnets tillstånd och planerad behandling 
underlättar föräldrars vistelse på den neonatala intensivvårdsavdelningen. Där beskrivs 
också att behovet av stöd ser olika ut mellan mödrar och fäder (Ward, 2001). 

Resultatet visade också att föräldrar upplevde att de var beroende av vårdpersonalen. Detta 
kan relateras till Travelbees omvårdnadsteoretiska perspektiv där hon beskriver att när en 
mellanmänsklig relation etableras mellan vårdpersonal och patient, i detta fall föräldrar, 
utvecklas en upplevelse av empati och sympati. När en sådan upplevelse uppstår kan detta 
lindra lidande (Kirkevold, 2000). Resultatet visade även att meningsfulla relationer till 
vårdpersonalen och deras bemötande kunde vara avgörande för om föräldrar var delaktiga i 
barnets omvårdnad. När föräldrar var delaktiga i barnets skötsel och omvårdnad upplevde de 
att de blev stärkta i sin föräldraroll. Enligt socialstyrelsens vägledning för vård av barn födda 
före 28 fullgångna veckor bör vården vara patient- och familjecentrerad (2014). Det innebär 
att föräldrars känslomässiga behov uppmärksammas och att stöd i bindnings- och 
anknytningsprocessen samt psykosocialt stöd bör erbjudas av vårdpersonalen. Det finns 
annan tidigare forskning som beskriver att föräldrar till för tidigt födda barn där fysisk 
kontakt inte är möjlig har en fördröjd bindningsprocess (Fegran, Helseth & Fagermoen, 
2008; Bialoskurski, 1999). Tidig anknytning till barnet och ökad föräldranärvaro kan 
förbättra barnets neurologiska utveckling både genom att minska barnets stress under 
vårdtiden och genom tidig interaktion mellan barn och föräldrar (Pineda et al., 2017). Med 
utgångspunkt från detta och tidigare forskning som visar att hög föräldranärvaro även kan 
hjälpa barnen att hantera smärta kan det vara av stor vikt att vårdpersonalen stödjer och 
underlättar för föräldrar att vistas på avdelningen, delta i skötseln och omvårdnaden av sitt 
barn samt även vårda sitt barn hud mot hud. 

Resultat visade också att föräldrar var frustrerade och upplevde en känsla av hjälplöshet av 
att hela tiden vara beroende av vårdpersonalen. När föräldrar inte fick den information de 
önskade av vårdpersonalen upplevde de sig som exkluderande och gjorde att de undvek att 
ställa frågor och delta i omvårdnaden av sitt barn. Det motsäger Travelbee som beskriver i 
sitt omvårdnadsteoretiska perspektiv vikten av att skapa en relation för att kunna hjälpa 
patienten i detta fall föräldrar att skapa mening och att lindra lidande (Kirkevold, 2000). När 
föräldrar kände sig exkluderade upplevde de också att de hade svårt att känna sig som 
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föräldrar. Baylis et al. (2014) visar att även miljön och rutinerna på avdelningen, det vill säga 
möjligheter att vistas på avdelningen och vilket stöd man får av personalen är avgörande för 
när föräldrar etablerar kontakt med sitt nyfödda barn. 

Resultatet visade att ha sitt barn på en neonatal intensivvårdsavdelning kan vara en 
stressande upplevelse för många föräldrar, bara miljön i sig kan vara skrämmande, detta 
styrks även av Lantz & Ottosson (2013) och Al Maghaireh et al. (2016). Busse, Stromgren, 
Thorngate och Thomas (2013) beskriver även att det är associerat med en ökad risk att 
drabbas av bland annat sömnsvårigheter, depression och utmattningssyndrom för föräldrar i 
samband med denna stressande upplevelse. 

Resultatet visade också att många föräldrar upplevde någon form av krisreaktion med olika 
känslor och upplevde att det var svårt att anpassa sig till en ny situation. Med utgångspunkt 
från Travelbees omvårdnadsteoretiska perspektiv om att lidande är en personlig upplevelse 
och också kan påverkas av individens erfarenheter kräver detta att vårdpersonalen 
interagerar med föräldrar efter deras förutsättningar (Kirkevold, 2000). Det finns tidigare 
forskning som visar att det bör finnas psykologer eller psykiatriker knutna till alla 
avdelningar som bedriver neonatal intensivvård. De kan erbjuda emotionellt stöd till 
föräldrar, psykoterapi och bedöma behov av psykiatrisk vård vid svåra krisreaktioner med 
symtom på depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos dem. Förutom detta 
kan de också ge emotionellt stöd och utbildning till vårdpersonalen (Hynan et al, 2015). 
Resultatet visade även att flera föräldrar upplevde en stor variation av känslor när deras barn 
vårdades på en neonatal intensivvårdsavdelning, sorg, skuld, hopp, förtvivlan, maktlöshet, 
tacksamhet för vården och surrealism. Det fanns också känslor av glädje men även av skam 
av att inte ha fått ett friskt barn. Att bli föräldrar skapar starka känslor i sig, Nilsson et al. 
(2015) beskriver att även föräldrar till barn som inte är i behov av vård på en neonatal 
intensivvårdsavdelning där familjen kan bli utskriven och åka hem några timmar efter 
förlossningen upplever känslor av osäkerhet i föräldrarollen och ett stort ansvar. 

I analysen av artiklarna identifierades även upplevelser av oro och stress på grund av dålig 
ekonomi. Orsaken beskrevs som dyra sjukhuskostnader, många och långa resor mellan 
hemmet och sjukhuset samt inkomstbortfall då föräldrarna inte kunde arbeta. Dessa studier 
var gjorda i länder där alla inte omfattas av en allmän social- och sjukförsäkring och 
sjukhusvistelser kan vara kostsamma i de fall föräldrar inte tecknat en privat sjukförsäkring. 
Några föräldrar beskrev att de förlorade sitt hem under vårdtiden då de blev tvungna att säga 
upp sig från sitt arbete för att kunna vara med sitt barn på sjukhuset. De blev beroende av 
sina släktingar för sitt uppehälle. Vissa kulturella skillnader uppmärksammades i analysen av 
artiklarna som inte finns redovisade i resultatet. I studien som beskriver taiwanesiska 
mödrars upplevelser av få ett barn i behov av neonatal intensivvård beskrivs den kinesiska 
traditionen Zuo Yue Zi som ytterligare en barriär för mödrarna att vara närvarande hos sina 
barn. Traditionen föreskriver att mödrar efter en förlossning skall vistas i sitt hem i 30 dagar 
för att själv tillfriskna och återhämta sig efter förlossningen. Trots dessa kulturella och 
socioekonomiska skillnader var likheterna i upplevelserna av att få ett barn i behov av 
neonatal intensivvård i denna studie oberoende av land och världsdel där studien utfördes.  
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6.2&&&&&&&&&&Metoddiskussion&
Syftet med arbetet var att beskriva föräldrars upplevelser när deras barn vårdas på en 
neonatal intensivvårdsavdelning. Efter analys av arbetet kan syftet anses ha uppnåtts. 
Friberg (2017) beskriver att kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål och med 
detta som utgångspunkt kan vi bättre förstå vad lidande innebär och hur upplevelser, 
erfarenheter och behov kan mötas. Då syftet var att beskriva föräldrars upplevelser valdes 
därför en kvalitativ litteraturstudie med deskriptiv ansats. Analysen utfördes med 
utgångspunkt från Evans (2002) fyra steg där steg ett är att hitta relevanta studier för ämnet 
som skall undersökas. Steg två innebär att valda artiklar skall studeras upprepade gånger för 
att få en helhetssyn samt identifiera nyckelfynd. Det tredje steget innebär att tema och 
subtema skall identifieras utifrån likheter och olikheter i artiklarnas nyckelfynd och på så sätt 
förstå fenomenet. Fjärde steget enligt Evans (2002) är att beskriva fenomenet, alla tema bör 
refereras och citeras från orginalartiklarna för att undvika feltolkning. Dessa steg har följts 
under arbetets gång och finns beskrivet under genomförande och dataanalys. Efter 
inventering av problemområde gjordes en litteratursökning i två databaser CINAHL Plus och 
PubMed då dessa rekommenderas vid sökning av artiklar i omvårdnadsforskning för 
systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2013). Det kan anses som en svaghet 
att endast två databaser användes i litteratursökningen, sökningar i ytterligare databaser kan 
resultera i fler artiklar och öka trovärdigheten. Initialt gjordes det en sökning på artiklar som 
inte var äldre än fem år för att få den senaste forskningen inom problemområdet. Då denna 
var begränsad till företrädesvis kvantitativa studier valdes att utöka sökningen till 2008. 
Detta resulterade i ett urval av artiklar som inte var äldre än tio år. Enligt Friberg (2012) bör 
sökord och söktekniker kombineras samt struktureras och analyseras under arbetets gång. I 
detta arbete valdes sökord med utgångspunkt från syfte och problemområde. Sökorden 
kombinerades med varandra och samma sökning genomfördes i båda databaserna. 
Resultatet av sökningarna presenteras i sökmatris i bilaga A. Enligt Lincoln & Guba (1985) 
stärks ett arbetes kvalitet när arbetets trovärdighet, giltighet och överförbarhet kan beskrivas. 
Trovärdighet innebär enligt Polit & Beck (2008) att beskriva urvalsprocess, datainsamling 
och analysprocess noggrant och sanningsenligt. Urvalsprocessen med sökordskombinationer 
utifrån syftet, inklusions- och exklusionskriterier samt datainsamling är noggrant beskrivet i 
urval och datainsamling.  Kvalitetsgranskning av artiklarna är utförd genom att svara på ett 
antal av Fribergs (2017) 14 förslag på granskning av kvalitativa artiklar där fokus var att det 
fanns en tydlig problemformulering, ett klart formulerat syfte, att metod, urval och 
dataanalys är beskrivet, att det finns ett etiskt resonemang och en metoddiskussion. För att 
stärka ett arbetes giltighet skall analys av datamaterial ske objektivt och vara väl beskriven 
(Polit & Beck, 2008). Analysen av datamaterialet utfördes enligt Evans (2002) beskrivande 
syntes där målet är att sammanställa studierna med ett minimum av omtolkning av 
materialet. Analysprocessen finns beskriven i genomförande och dataanalys. Enligt Polit & 
Beck (2008) stärks även giltighet när citat används. För att understryka giltigheten användes 
citat i arbetet, de är också tydligt avgränsade från resten av texten. Källhänvisning till citaten 
är tydligt markerat i slutet av varje citat och skrivna med ursprungsspråket för att minimera 
feltolkning. Enligt Polit & Beck (2008) innebär överförbarhet hur arbetets resultat generellt 
kan tillämpas i olika sammanhang. De valda kvalitetsgranskade artiklarna kommer från flera 
olika länder och olika världsdelar. Trots identifierade skillnader i förutsättningar mellan olika 
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länder som kan härröra från olika sjukförsäkringssystem, socialförsäkringssystem och 
kulturella skillnader, var föräldrars upplevelser mer lika än olika när det gällde behov av 
meningsfulla relationer och frustration över situationen att få ett barn i behov av neonatal 
intensivvård. Detta samband kan stärka överförbarhet och ses som en styrka i studien. 

6.3&&&&&&&&&&Etikdiskussion&
För att säkerställa forskningens kvalité sker granskning av forskningsarbeten i olika 
instanser. Innan en vetenskaplig artikel med forskningsresultat publiceras granskas den dels 
av redaktörer i de vetenskapliga tidskrifter där artikeln ämnar publiceras dels av oberoende 
granskare, så kallade peer-reviewers (codex 2017). I detta arbete har de artiklar som valts ut 
för analys alla varit peer rewied vilket säkerställer en viss vetenskaplig kvalitet. Samtliga 
artiklar uppfyllde alla kvalitetskrav utom en där det inte fanns ett tydligt etisk godkännande. 
Det fanns dock ett visst etiskt resonemang varför artikeln valdes att inkluderas.  Samtliga 
artiklar var skrivna på engelska och för att minimera risken för feltolkning vid översättning 
från engelska till svenska har engelsk svenskt lexikon och översättningsfunktioner på internet 
använts. Referenshanteringen har skett enligt American Psychological Association [APA] 
dokumentation systemmanual för referenshantering. Bägge författarna av detta arbete har 
erfarenheter av att arbeta med barn i behov av intensivvård och deras familjer varför det kan 
finnas en viss risk för förförståelse i analysen av artiklarna. Polit och Beck (2008) beskriver 
att genom att arbeta med ett öppet sinne och objektivitet minimeras risken för feltolkning. 
För att minimera risken för påverkan av förförståelsen har under arbetets gång därför stor 
vikt lagts vid att reflektera och diskutera i analysen av artiklarna. 

7&&&&&&&&SLUTSATS&
Resultatet visar att vårdpersonalens interaktion med föräldrar kan påverka föräldrars 
upplevelser. Vårdpersonalens bemötande och kommunikation med föräldrar på en neonatal 
intensivvårdsavdelning kan vara avgörande för deras välmående, närvaro på avdelningen och 
anknytningsprocessen med barnet. Upplevelsen att få ett barn i behov av neonatal 
intensivvård kan alltid vara en stressande upplevelse för föräldrar och förenat med många 
känslor och frustration, men med rätt stöd från sin omgivning och ett bemötande från 
vårdpersonalen som utgår ifrån föräldrars behov av information, kommunikation och 
möjlighet att vara hos sitt barn kan denna stressande upplevelse underlättas. God kunskap 
hos vårdpersonal om föräldrars upplevelser och det ansvar de som vårdpersonal kan ha för 
att föräldrar ska känna sig välkomna, delaktiga och trygga på den neonatala 
intensivvårdsavdelningen kan öka möjligheten att skapa trygghet och stödja föräldrar på 
bästa sätt. Detta kan även underlätta för föräldrar att knyta an till sitt barn. 
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7.1&&&&&&&&&&Förslag&till&vidare&forskning&
Då resultatet i föreliggande studie visar att vårdpersonalens interaktion med föräldrar kan 
påverka deras välbefinnande, möjligheter att vara med sitt barn och deras känsla av att vara 
föräldrar är det av intresse av att undersöka hur väl medvetna vårdpersonalen är om detta. 
Vidare är det av intresse att undersöka vårdpersonalens upplevelser av vad som är ett bra 
bemötande och deras uppfattning om vad föräldramedverkan är. 
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BILAGA&B:&GRANSKNINGSFRÅGOR&
Enligt Friberg (2017)  

 
 

1.! Finns det ett tydligt problem formulerat? Är det avgränsat? 
 

2.! Är syftet klart formulerat? 
 

3.! Är metoden beskriven? 
 

4.! Är urvalet beskrivet? 
 

5.! Finns analys av data beskrivet? 
 

6.! Förs det några etiska resonemang? 
 

7.! Finns det en metoddiskussion. 
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vårdades på en 
neonatal 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ studie med 
djupintervjuer med 26 
mödrar. Öga mot öga 
intervjuer samt 
observationer av 
deltagarna. 
Datamaterialet har 
analyserats enligt 
Strauss and Corbin 
(1990)  
 

Mödrarna upplevde chock, stress och en känsla av 
surrealism i början av vårdtiden. De upplevde också 
att det var svårt att känna sig som förälder och att 
anknyta till sitt barn på grund av att miljön på 
avdelningen var skrämmande och all teknik, att man 
var beroende av sjuksköterskan för att få information 
och att få delta i vården av sitt barn. De upplevde 
frustration att inte få vara hos sitt barn så mycket de 
önskade.  Stöd från andra mödrar på den neonatala 
intensivvårdsavdelningen, vårdpersonalen och maken 
upplevdes som känslomässigt stöd. De upplevde även 
skuldkänslor för sina barn hemma samt att de hade 
dålig kunskap för att ta hand om sitt sjuka barn. De 
upplevde en konflikt mellan kulturella krav och sin 
egen önska att få vara med sitt barn på sjukhuset. 
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Cleveland, L. 
M., & Horner, 
S. D. 
 
2012 
 
Comprehensive 
Pediatric 
Nursing 
 
USA 

Taking care of 
my baby: 
Mexican 
American 
mothers in the 
neonatal 
intensive care 
unit 

Att undersöka 
upplevelser för 
mexikansk-
amerikanska mödrar 
på neonatal 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer av 15 mödrar. 
Datamaterialet 
analyseras enligt Strauss 
och Corbin 

Mödrarna upplevde hjälplöshet, att det är viktig att 
känna sig välkommen till avdelningen. En känsla av 
att vara övervakad, en känsla av att inte vara mamma 
och att det var svårt att lämna barnet. Mödrarna 
upplevde också att det var viktigt att skapa en relation 
med sjuksköterskorna för att bli sedd som en person. 
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Currie, E. R., 
Christian, B. J., 
Hinds, P. S., 
Perna, S. J., 
Robinson, C., 
Day, S., 
Meneses, K. 
 
2016 
 
Journal of 
Pediatric 
Nursing 
 
USA 

Parent 
Perspectives of 
Neonatal 
Intensive Care at 
the End-of-Life 

Att beskriva föräldrars 
upplevelser när deras 
barn vårdas palliativt på 
neonatal 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ studie.  
Deskriptiv design, 
djupintervjuer med 
10 föräldrar. 
Datamaterialet har 
analyserats med 
naturalistiskt 
paradigm 
(Sandelowski, 
2000)  
 

Föräldrar upplevde konflikter i kommunikation mellan 
dem och vårdpersonalen.  Föräldrarna upplevde stöd 
och tröst när de fick tydlig information om sitt barn 
och när vårdpersonalen lyssnade på dem. En 
känslomässig berg- och dalbana, finansiella problem 
på grund av långvarig sjukhusvård, svårigheter med 
att fatta beslut. Föräldrarna upplevde att det var 
viktigt att få känna sig delaktig i vården för att känna 
sig som föräldrar 
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Dadkhahtehrani, 
T., Eskandari, 
N., Khalajinia, 
Z., & Ahmari-
Tehran, H. 
 
2018 
 
Iranian Journal 
of Nursing and 
Midwifery 
Research  
 
Iran 

Experiences of 
Fathers with 
Inpatient 
Premature 
Neonates: 
Phenomenological 
Interpretative 
Analysis 

Att undersöka fäders 
upplevelser när deras för 
tidigt födda barn 
vårdades på en neonatal 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ studie  
Djupintervjuer med 
sex fäder med 
semistrukturerade 
frågor. 
Datamaterialet 
analyserades med 
fenomenologisk 
tolkning. 

Fäderna upplevde skuld, ångest, oro, osäkerhet och 
tungt ansvar. De upplevde bristande information från 
vårdpersonalen angående orsaker till barnets för tidiga 
födsel samt barnets prognos, vad de som fäder kan 
göra för sitt barn på sjukhuset och hur de ska ta hand 
om barnet när de kommer hem. De upplevde även att 
de inte kunde lita på personalen, att varken barnen 
eller fäderna blev bemötta på ett medmänskligt sätt. 
De upplevde dessutom svårigheter med ekonomin. 
Erfarenheten från sjukhusvistelsen gjorde att de 
utvecklades som människor, både känslomässigt och 
att de upplevde att de blev ansvarsfullare. 
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Kokkonen 
Nassef, S., 
Blennow, M., & 
Jirwe, M. 
 
2012 
 
Journal of 
Obstetric, 
Gynecologic & 
Neonatal 
Nursing  
 
Sverige 

Experiences of 
parents whose 
newborns undergo 
hypothermia 
treatment following 
perinatal asphyxia. 
!

Att beskriva och förstå 
föräldrars upplevelser 
vars barn är 
hypotermibehandlade 
efter en perinatal 
asfyxi på en neonatal 
intensivvårdsavdelning!

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade 
intervjuer med 10 
föräldrar. 
Datamaterialet 
analyserades med 
induktiv 
innehållsanalys enligt 
Elo & Kyngäs  
!

Föräldrar upplevde ett brett spektrum av känslor 
när deras barn vårdades med hypotermibehandling 
på en neonatal intensivvårdsavdelning. Till 
exempel sorg, skuld, tacksamhet, 
separationsångest, hopplöshet, förtvivlan, 
hjälplöshet, känsla av surrealism i den onaturliga 
miljön och deras nedkylda barn. 
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Pal van der, S. 
M., Alpay, L. 
L., Stenbrugge 
van, G. J., & 
Detmar, S. B., 

2014 

Journal of 
Child & Family 
Studies 

Nederländerna 

 

 

An Exploration of 
Parents' 
Experiences and 
Empowerment in 
the Care for 
Preterm Born 
Children. 

Att undersöka 
föräldrars upplevelser 
av vården av deras för 
tidigt födda barn på 
den neonatala 
intensivvårdsavdelning
en, i eftervården och 
hemma. 

Kvalitativ studie med 
fokusgruppsintervjue
r med 14 föräldrar 
både face to face och 
online. 
Datamaterialet 
analyserades enligt 
Krueger and Casey 
(2000) 

Föräldrarna upplevde att de var nöjda med vården 
på den neonatala intensivvårdsavdelningen. De 
upplevde stöd från vårdpersonalen när de visade 
medmänsklighet och när de blev involverade i 
vården av sitt barn. De kände sig välkommen på 
avdelningen och att personalen visade förståelse för 
deras oro och stress. De upplevde mestadels god 
kommunikation med vårdpersonalen men den 
kunde variera beroende på vilken relation 
föräldrarna hade med vårdpersonalen. 
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Russell, G., 
Sawyer, A., 
Rabe, H., 
Abbott, J., Gyte, 
G., Duley, L., & 
Ayers, S. 
 
2014 
 
BMC Pediatrics 
 
Storbritannien 

Parents’ view on 
care of their very 
premature babies 
in neonatal 
intensive care 
units: a 
qualitative study 

Att analysera föräldrars 
upplevelse av vården av 
deras för tidigt födda 
barn på en neonatal 
intensivvårdsavdelning.  

Kvalitativ studie 
med 12 öppna 
frågor. 32 
mammor, sju fäder 
deltog.  
Datamaterialet 
analyserades med 
induktivt tema 
analys.  
“NVivo Version 10 
qualitative analysis 
software” användes 
för att sortera och 
koda teman. 

Föräldrarna upplevde det viktigt att få vara 
involverade i vården. Vårdpersonalens goda 
kompetens och en relation mellan personal och 
föräldrar bidrog till positiva känslor för föräldrarna. 
Föräldrarna upplevde också att det underlättade att 
hantera upplevelsen av att ha ett svårts sjukt barn 
när vårdpersonalen visade medmänsklighet 
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Turner, M., 
Chur-Hansen, 
A., & Winefield, 
H. 
 
2015 
 
Journal of 
Reproductive 
and Infant 
Psychology 
 
Australien 

Mothers’ 
experiences of the 
NICU and a NICU 
support group 
programme  

Att undersöka mödrars 
upplevelser på en 
neonatal 
intensivvårdsavdelning 
och mammors 
uppfattning om 
stödgrupper. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna 
svarsalternativ 
med nio mödrar. 
Datamaterialet 
analyserades enligt 
Braun & Clarke 
(2006). 
  

Mödrarna upplevde oro, rädsla för att barnet ska dö. 
Positiva känslor för barnet, sorg över att inte få ha 
sitt barn hos sig, att de inte alltid var överens med 
vårdpersonalen. Mödrarna upplevde en känsla av att 
inte vara en förälder och att vara exkluderad från 
vården men trygghet med välutbildad vårdpersonal 
som förklarar väl. 
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Wigert, H., 
Dellenmark 
Blom, M., & Bry, 
K. 
 
2014  
 
BMC Pediatrics 
 
Sverige 
 

Parents 
experiences of 
communication 
with neonatal 
intensive-care 
unit staff: an 
interview 
study 
 

Att undersöka 
föräldrars 
upplevelser/erfarenhet
er av kommunikation 
med vårdpersonal när 
deras barn vårdades på 
en neonatal 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ studie.   
Intervjustudie 
med öppna 
svarsmöjligheter 
med 27 föräldrar. 
Datamaterialet 
analyserades med 
utgångspunkt 
från ett 
hermeneutiskt 
synsätt beskrivet 
av Dahlberg, 
Dahlberg & 
Nyström 
 

De upplevde att god kommunikation med 
vårdpersonalen med information om deras barns 
tillstånd och tid för frågor dämpade oro. De upplevde 
också att de blev stärkta i sin föräldraroll när 
personalen tog sig tid att förklara och uppmuntrade 
föräldrarna att delta i vården.  
Bristande kommunikation eller när personalen var 
stressade gjorde att föräldrarna upplevde oro och en 
känsla av att vara övergiven. Föräldrarna upplevde 
också stöd och trygghet när de skapat en relation till 
personalen och när personalen visade 
medmänsklighet och medkänsla 
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Wraight, C. L., 
McCoy, J., & 
Meadow, W. 
 
2015 
 
Acta Paediatrica 
 
USA 

Beyond stress: 
describing the 
experiences of 
families during 
neonatal 
intensive care 

Att undersöka 
föräldrars upplevelser 
till kritiskt sjuka barn 
som vårdas på en 
neonatal 
intensivvårdsavdelning 
och om de upplever att 
vården är av värde även 
om man inte vet hur det 
går för barnen.  

Kvalitativ studie 
Semistrukturerad
e 
intervjuer med 10 
föräldrar vars 
barn var 
beroende av 
respiratorvård på 
en neonatal 
intensivvårdsavde
lning. 
Datamaterialet 
analyserades med 
software Hyper-
research 
(Researchware, 
Inc Randolph, 
MA, USA). 
 

Föräldrar upplevde svårigheter med föräldrarollen, 
rädsla, osäkerhet, stress, skuld, lycka att utföra basal 
omsorg om barnet t.ex. blöjbyte, försiktig optimism, 
hopp trots att man var medveten om risken att de 
kunde dö och att de hade stöd av sin tro. Föräldrarna 
upplevde också att miljön på avdelningen var 
främmande och skrämmande. 
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