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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen 

upplevs vanligtvis som en tid full av kärlek och glädje. För föräldrar till sjuka nyfödda är denna 

en stressig period. Där flera av dem upplever att varken tillräckligt eller rätt stöd erbjuds, något 

som många gånger orsakas av bristande information. Detta väcker frågan om huruvida dessa 

känslor hos föräldrarna kan minskas och underlätta deras upplevelsen. 

Syfte: Syfte med detta arbete är att beskriva föräldrars erfarenheter under inläggningen av sitt 

nyfödda barn på en neonatalavdelning. 

Metod: Litteraturöversikt som byggs på granskningen av tio vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats som analyserades med tematisk innehållsanalys. 

Resultat: Föräldrar upplevde svårigheter med att finna sig i sin föräldraroll utan stöd av 

sjuksköterskan och informationen på neonatalvårdavdelningen var många gånger otydlig och 

otillräcklig. Detta påverkade föräldrarna negativ och gjorde att de tappade förtroende för 

personalen. Sjuksköterskor som arbetar utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt kan 

förbättra föräldrarnas upplevelser under inläggningen av det nyfödda.  

Slutsats: Familjer som vårdades utifrån ett familjecentrerat sätt, upplevde tiden på 

neonatalvårdavdelningen mer positivt. Föräldrarna som deltog i barnets omvårdnad upplevde 

mindre stress samt blev starkare i föräldrarollen. Mer forskning kring ämnet rekommenderas. 

 

Nyckelord: Föräldrars erfarenheter, neonatalvård, sjuksköterska. 
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ABSTRACT 

Background: Becoming a parent means a major change in life and the time after childbirth is 

usually experienced as full of love and joy. For parents of sick newborns this is a stressful period 

and many of them feel that neither adequate nor proper support is offered. Something that is 

often caused by a lack of information. This raises the question of whether these feelings can be 

diminished and facilitate their experience. 

Aim: Describe parents' experiences during the neonatal care period.  

Method: Literature review based on the review of ten scientific qualitative articles which were 

analyzed using thematic content analysis. 

Results: Parents experienced difficulties finding themselves in their parenting role without 

support of the nurse. Information on the neonatal was often unclear and insufficient, this 

affected parents negatively and made them lose confidence in staff. Nurses who work from a 

family-centered approach can enhance parents' experiences during the hospitalization of the 

newborn. 

Conclusion: Families who were cared with a family-centered approach experienced a more 

positive time in neonatal ward. Parents who participated in the child's care experienced less 

stress and became stronger in the parent role. More research on the subject is recommended. 

 

Keywords: Neonatal care, parents' experiences, nurse. 
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INTRODUKTION 

Kommunikationen spelar en viktig roll i föräldrarnas upplevelse av den neonatala inläggningen. 

När neonatalsjuksköterskan anpassar sig till föräldrarnas behov och försöker förstå deras 

situation kan informationsutbytet mellan sjuksköterskan och föräldrarna på neonatalavdelning 

blir betydligt lättare och detta skapar trygghet hos föräldrarna. Under möten mellan 

neonatalsjuksköterskor och föräldrar på en neonatalavdelning, observerade en av författarna till 

detta arbete i sin roll som anhörig, att den information som föräldrarna fick under mötena var 

begränsad och många gånger svår att förstå. Det observerades också att föräldrarna kunde 

uppleva dessa möten som väldigt olika från sjuksköterska till sjuksköterska eftersom inte alla 

uppfattades som lika hjälpsamma. Dessa variationer påverkade också hur föräldrarna upplevde 

den neonatala inläggningen av deras nyfödda barn. Författarna till arbetet bedömer att behovet 

av att granska och sammanställa forskning som finns inom detta område är stort och anser att 

en litteraturöversikt kan vara av stort värde. Detta kan ge en tydlig bild och bättre förståelse av 

föräldrars erfarenheter under inläggningen av deras nyfödda barn på neonatalvårdsavdelningen. 

Ett förekommande ord i detta arbete är personal/staff med detta menar författarna sjuksköterska 

då denna beskrivs i studierna som den yrkesroll som står närmast det nyfödda barnet och sina 

föräldrar. 
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BAKGRUND 

Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen upplevs vanligtvis 

som en tid full av kärlek och glädje (Feeley, Genest, Niela-Vilén, Charbonneau & Axelin, 

2016). Blivande föräldrar är normalt inte beredda på krisen som uppstår när deras nyfödda barn 

på grund av dennes försämrade hälsotillstånd läggs in på en neonatalavdelning. 

Neonatalavdelningen är för många föräldrar en okänd plats där familjen separeras, hamnar i en 

främmande miljö och där barnet är ansluten till en stor mängd sladdar och utrustning för att 

garantera dess överlevnad (Altimier & Phillips, 2016). Att ha ett nyfött barn som är i behov av 

akutvård kan påverka hela familjen (Feeley et al., 2016). Barnets inläggning på 

neonatalvårdavdelningen kan ha en livsavgörande påverkan på anknytningsprocessen mellan 

föräldrar och barn då denna avbryts och kan i sin tur innebära en ökad risk för att barnets 

utveckling störs (Kearvell & Grant, 2010). 

Neonatala barn och neonatalvård 

 I Sverige bedrivs idag neonatalvård på 37 sjukhus runt hela landet med 410 neonatalvårdplatser 

(Svensk Neonatalt Kvalitetsregister, 2018). Neonatalvårdavdelning är en sjukhusenhet som 

erbjuder högspecialiserad vård för nyfödda barn som har behov av stöd, på grund av sjukdom 

eller kirurgiska problem efter födelsen (Hagen, Vadset, Barstad & Svindseth, 2015). Den första 

månaden i ett barns liv definieras som den period i vilken barnet anses vara "ett nyfött barn" 

(National association of neonatal nurses, 2019). Barnets vårdtid är individuell och kan variera 

från några timmar upp till flera månader beroende på dennes hälsotillstånd, sedan kan barnet 

förflyttas till en lättare neonatalvårdavdelning när tillståndet stabiliseras (Hagen, Vadset, 

Barstad & Svindseth, 2015). På en neonatalvårdavdelning vårdas nyfödda barn som har bland 

annat andningsproblem, har drabbats av infektioner, har allvarliga missbildningar och barn som 

är tidigt födda och har stort behov av kontinuerlig övervakning (Flacking et al., 2012). Ett 

nedsatt hälsotillstånd redan i livets början inklusive i fosterlivet kan innebära en påverkan för 

individens hälsa även långt fram i dennes liv (Lawn, Gravett, Nunes, Rubens & Stanton, 2010). 

Det är känd att spädbarnsåren är den mest utsatta period i ett barns liv (ibid.) och därför är det 

viktigt att barnets bästa ska vara rådande i alla möten med hälso- och sjukvården. Dessa mötena 

ska även vara präglade av god kvalitet och tillgodose barnets behov (Förenta nationerna [FN], 

2014). Utöver strävan att tillgodose barnens behov har neonatalvårdsavdelning ansvaret att 

hjälpa föräldrarna att finna sig i sitt föräldraskap (Flacking et al., 2012). 

Att främja och bevara anknytningsbandet mellan barn och föräldrar 

Det nyfödda barnet är kopplad till sin familj på sådant sätt att dennes liv, sjukdom eller skador 

kan påverka allas tillvaro (Shirazi, Sharif, Rakhshan, Pishva & Jahanpour, 2016). Nyfödda barn 

är speciellt kopplade till sin mor och att separera dem kan vara avsevärt stressigt för både 

modern och barnet, vilket i sin tur kan resultera i en onormal utveckling av det nyfödda barnets 

hjärna (Altimier & Phillips, 2016). Separationen som uppstår mellan barn och föräldrar under 

tiden på neonatalavdelningen är fylld av utmaningar och olika känslor (Feeley et al., 2016). När 

ett nyfött barn läggs in på en neonatalavdelning avbryts den naturliga anknytningsprocessen 
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mellan barnet och sina föräldrar (Kearvell & Grant, 2010). Detta kan ge upphov till ökad stress 

som i sin tur påverkar relationen mellan dem på ett negativt sätt och även deras förmåga att ha 

bra kontakt med varandra i framtiden (ibid.). Studier visar att det är viktigt att föräldrar ska 

kunna besöka, se, hålla om sitt barn och ha hud mot hudkontakt då detta kan ge 

hälsoförbättringar hos den nyfödda (Feeley et al., 2016). Det har påvisats att hud mot 

hudkontakt mellan föräldrar och barn stödjer hjärnans utveckling hos barnet (Altimier & 

Phillips, 2016). Den underlättar också anknytningsprocessen i en annars hämmande omgivning 

vilket främjar barnets framtida förmåga till självsäkerhet (Altimier & Phillips, 2016; Kearvell 

& Grant, 2010). Studier visar att moderns lukt och närhet ger den nyfödda tryggheten, hjälper 

barnet att utveckla en optimal sömncykel, har en lindrande effekt på smärta och stress, 

återfuktar huden, stödjer termoregleringen samt ökar mjölkproduktionen hos modern och 

underlättar amningen (Altimier & Phillips, 2016). 

Styrdokument och riktlinjer  

En sjuksköterska ska ha förmåga att arbeta på individ- och samhällsnivå med ett förhållningssätt 

som är baserad på tillit och respekt. Den etiska koden för sjuksköterskor fastställs av 

International Council of Nurses (ICN) som ett komplement till sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning. Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Salmela, Koskinen & Eriksson, 

2017). En etisk kod förklarar yrkets primära mål, där blivande sjuksköterskor förväntas hålla 

sig till yrkets moraliska normer (ibid.). National Association of Neonatal Nurses (NANN) 

utvecklade en etisk kod anpassad till neonatalvårdavdelningen som definierar standarden av 

den professionella omvårdnaden som sjuksköterskor ger till barn på en neonatalavdelning samt 

sjuksköterskans personliga uppförande med allmänheten, patienter och varandra (National 

Association of Neonatal Nurses [NANN], u.å.). Teamet som jobbar kring barnets hälsostatus 

kompletterar och stärker varandra för att främja dennes hälsa, utveckling och för att stimulera 

familjen till självständighet (Salmela, Koskinen & Eriksson, 2017). Sjuksköterskans arbete ska 

baseras på kunskap med vetenskapligt underlag, aktuella lagar, myndigheters riktlinjer och 

rekommendationer (ibid.).  

Familjecentrerad omvårdnad 

Familjecentrerad omvårdnad har definierats av American Academy of Pediatrics (AAP) som 

en vårdmetod som har utvecklats under de senaste åren och blivit internationellt erkänd (Shirazi 

et al., 2016). Detta koncept har som grund att ta hand om barnet genom vård som anpassas till 

hela familjen och där föräldrarna uppmuntras till delaktighet i barnets omvårdnad (Shields et 

al., 2012). Det är en strategisk anpassning till familjen som är baserad på kommunikation, 

flexibilitet och kontinuerlig uppdatering av föräldrarna om barnens hälsostatus (Shirazi et al., 

2016). Studier visar att denna strategi ger framsteg i omvårdnad av neonatala barn, som 

resulterar i en minskad dödlighet, morbiditet och även en förkortad vårdtid (ibid.). 

Familjecentrerad omvårdnad understödjer en respektfull behovsanpassning till varje familj 

genom bland annat gemensam omvårdnad och hud mot hudkontakt mellan barn och föräldrar 

(Neu et al., 2019). Vidare beskrivs det att andra viktiga komponenter av denna modell är 
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tillgång till enskilda rum, 24-timmarsbesök och skapande av ett partnerskap mellan föräldrar 

och vårdgivare (ibid.). 

PROBLEMFORMULERING 

Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen upplevs vanligtvis 

som en tid full av kärlek och glädje, men för föräldrar till sjuka nyfödda kan denna vara en 

orolig period. Den akuta inläggningen av ett barn på en neonatalavdelning kan många gånger 

upplevas som traumatiskt och stressigt för hela familjen. Denna inläggning kan skapa en 

exkluderande känsla hos föräldrarna och störa anknytningsprocessen mellan dem och barnet 

vilket i sin tur kan störa barnets utveckling. Att några föräldrar upplevde negativa känslor under 

tiden då barnet var inlagd, gav uppkomst till frågan om dessa kunde minskas på något sätt och 

genom detta även underlätta för föräldrar denna svåra upplevelse. Därför är det viktigt att 

undersöka föräldrars erfarenheter under inläggningen av det nyfödda barnet på 

neonatalvårdavdelningen. 

SYFTE 

Syfte med detta arbete är att beskriva föräldrars erfarenheter under inläggningen av sitt nyfödda 

barn på en neonatalavdelning. 
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METOD 

Design 

För att kunna beskriva föräldrarnas erfarenheter i kontakt med neonatalvården valdes en 

litteraturöversikt, eftersom det ansågs vara det mest lämpliga sättet att besvara på arbetets syfte. 

Metoden innebär att det utförs en granskande översikt av ett redan befintligt och 

intresseväckande forskningsämne för att på bästa sätt kunna bidra med en ny syntetisering till 

den evidens som redan finns (Polit & Beck, 2017a). Arbetets utförande baserades på “The flow 

of task in a literature review” (Se figur 1) som beskriver hur en litteraturöversikt kan utföras 

med hög kvalitet (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - The flow of task in a literature review (Polit & Beck, 2017b). Fritt översatt. 

Polit och Beck (2017a) beskriver att “The flow of task in a literature review” (Figur 1) består 

av nio olika steg och i varje steg beskrivs hur utförande av arbetet borde gå till väga. Steg ett 

till sju omfattar datainsamlingen i arbetet medan steg åtta och nio berör dataanalysen. På de 

första fyra stegen bestäms ämnet som kommer att studeras samt databaser och nyckelord som 

ska användas. Vidare bestäms urvalet av relevant forskning genom läsning av titlar och dess 

abstrakt. Från steg fem till nio genomförs slutligen en fullständig läsning av de valda studierna 

samt analysen (Polit & Beck, 2017a). 
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Urval 

Som det beskrivs i “The flow of task in a literature review” (Figur 1) under första steget 

formulerades ett syfte utifrån en problemformulering. Arbetets urval av artiklar gjordes genom 

att bedöma artiklarnas relevans utifrån olika inklusionskriterier och exklusionskriterier (Polit & 

Beck, 2017a). Inklusionskriterierna i föreliggande arbete var vetenskapliga artiklar som 

handlade om: föräldrars perspektiv och erfarenheter i kontakt med neonatalvården, nyfödda 

barn som var i behov av neonatalvård, studier som var utförda på neonatalavdelningen och 

artiklar som var skrivna på svenska och engelska då båda författare till arbetet har goda 

kunskaper i båda språk. Exklusionskriterierna var artiklar som inte utgick från föräldrarnas 

perspektiv eller beskrev deras erfarenheter, dessa som behandlade barn som vårdades på andra 

avdelningar än neonatalavdelning, inte var relevanta för arbetets syfte samt artiklar på andra 

språk än svenska och engelska. Det exkluderades även artiklar av kvantitativ karaktär då dessa 

till skillnad från kvalitativa studier som bygger på bland annat intervjuer, bygger på 

datamätningar (Polit & Beck, 2017a) och blev därmed inte relevanta för att svara på arbetets 

syfte.  

Datainsamling 

Inför databassökningen gjordes en plan för utförande av sökningarna i vilken det valdes en 

databas och sökord som skulle användas för utförandet av arbetet, detta motsvarar steg två i 

“Flow of task in a literature review” (Figur 1). Svensk MeSh (Medical Subject Headings) som 

innehåller en lista över olika medicinska termer med deras engelska översättning användes och 

sökningen genomfördes i databasen Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature). Ord care/unit, experience, neonatal, newborn, nurse/staff, parents/father/mother 

och views användes som sökord, eftersom dessa bedömdes vara relevanta för syftet. Under steg 

tre utfördes sökningen av artiklar genom att skriva de valda sökorden i databasens sökruta. Alla 

artiklar som innehöll ord som experiences, lived, neonatal, NICU, nurse, parent /father/mother 

och staff var av intresse. De genomförda sökningarna från vilka det valdes studier som ansågs 

svara på arbetets syfte dokumenterades. Sökningarna kombinerades också med både trunkering 

(*) och med Boolesk sökoperator AND. Booleska sökoperatörer (AND, OR och NOT) används 

för att begränsa en sökning (Polit & Beck, 2017a). Sökningen utfördes genom att använda 

begränsningar som peer-reviewed data och forskning som hade blivit publicerad inom en 

tidsram mellan år januari 2010 till januari 2020. Databassökningen redovisas nedan i tabell 1 - 

Sökmatris. Under steg fyra gjordes ett första urval av artiklar genom granskning av titlar och 

dess abstrakt. Urvalet utgick också från att välja artiklar av kvalitativ karaktär som innehöll 

primärdata. Alla titlar som var skrivna på engelska blev lästa, vid relevans lästes också deras 

abstrakt och det sorterades även bort artiklar av irrelevant karaktär. Urvalet resulterade i tio 

artiklar och under femte steget lästes fullständigt de som ansågs vara relevanta för arbetets syfte 

av båda författarna. I det sjätte steget skedde en omläsning av artiklarna och därifrån 

framställdes det en sökmatris (se tabell 1 - Databassökning). 
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Under det sjunde steget kvalitetsgranskades de valda artiklarna. Kvalitetsgranskningen gjordes 

med stöd av bedömningsunderlaget från Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser” se bilaga – 2 (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2017). Denna kvalitetsgranskning utfördes för att kunna bedöma artiklarnas kvalitet och 

gjordes av båda författare var för sig på ett detaljerat sätt för att skapa en helhetskänsla. I 

efterhand sammanställdes vilka artiklar som uppfyllde de valda kriterier som tidigare beskrivs 

under datainsamlingen. I det åttonde steget lästes i sin helhet de tio artiklar som valdes efter 

granskningen upprepade gånger. Detta för att få en bra förståelse om artiklarnas innehåll samt 

för att säkerställa att artiklarna handlade om föräldrarnas erfarenheter under inläggningen av 

det nyfödda barnet på neonatalvårdavdelningen. Den framtagen information analyserades och 

kategoriserades av båda författare, detta beskrivs nedan under rubriken dataanalys.  

Tabell 1. Sökmatris 

Databas Datum Sökord  Begränsningar 
Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

helhet 

Valda 

artiklar 

CINAHL 2020.03.23 Nurse* (Titel) 

AND Parent* 

(titel) AND 

Neonatal* 

Peer-Reviewed 

Published Date: 

20100101–

20200131 

73 73 15 2 2 

CINAHL 2020.03.23 (Parents 

experience) * 

AND 

Neonatal  

Peer-Reviewed 

Published Date: 

20100101–

20200131 

108 107 26 4 3 

CINAHL 2020.03.23 Neonatal 

AND 

Fathers* 

AND 

Experiences 

Peer-Reviewed 

Published Date: 

20100101–

20200131 

130 129 23 4 2 

CINAHL 2020.03.23 Parents AND 

experiences* 

AND Views 

AND 

Neonatal 

Peer-Reviewed 

Published Date: 

20100101–

20200131 

19 19 9 5 2 

CINAHL 2020.03.29 Neonatal 

AND Parent-

staff 

Peer-Reviewed 

Published Date: 

20100101–

20200131 

14 14 6 5 1 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys som underlag, denna metod innebär att 

en analys av narrativa samlade data utförs för att kunna identifiera och framställa olika tema 
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och mönster (Polit & Beck, 2017a). Med hjälp av denna metod identifierades meningsbärande 

enheter som var relaterad till arbetets syfte och kodades. Detta gjordes genom att samla alla 

resultatdelar från artiklarna i ett separat dokument som båda författare hade tillgång till och där 

det färgkodades alla meningar. Därifrån framkom det en mängd meningar som speglade 

föräldrarnas olika känslor och upplevelser i samband med den neonatala inläggningen av deras 

nyfödda barn. Meningarna grupperades sedan utifrån dess gemensamma betydelse, exempel på 

denna grupperingen var att bli inkluderad eller exkluderad och att bli informerad eller lyssnad. 

Med hjälp av grupperingen formades olika koder som kondenserades i kategorier som till 

exempel samarbete, stöd och uppmuntra. Med dessa koder som utgångspunkt söktes likheter 

respektive skillnader. Sedan samlades ihop dessa som tillhörde samma kategori under 

tillhörande rubrik och detta sammanfattade kodernas betydelse. Texterna lästes igen för att 

identifiera olika kategorier och alla kategorier lästes om på nytt i jakt efter övergripande 

meningar och dess betydelse. Temat som framkom av denna kodifiering var ”erfarenheter” och 

det bygger på tre subteman, vilka är ”känslor”, ”upplevelse av kommunikation” och 

”interaktioner med personalen”. Exempel på hur analysprocessen gick till väga redovisas nedan 

i tabell 2 - Exempel på analysprocessen. I det nionde och sista steget av “The flow of task in a 

literature review” (Figur 1) sammanställde båda författare den inhämtade information på ett 

kritiskt sätt och transkriberade den i löpande text till resultatet.  

Tabell 2 - Exempel på analysprocessen 

Innehåll Kondensering Kategori Kod  Tema och 

subtema 

“When I came up (to the 

NICU) one day after my 

C-section, no one took the 

time to explain what had 

happened. My daughter 

had been moved from a 

bed to an incubator and to 

CPAP treatment. 

SHOCK!” (Wigert, 

Dellenmark Blom & Bry, 

2013, sid. 9). 

Modern upplever att 

hon inte får 

information om 

barnet eller dennes 

tillstånds. 

Att bli 

informerad  

Upplevelse av 

samarbete eller 

avsaknad av det. 

Förekomst av 

kommunikation 

eller inte. 

Erfarenheter -   

Upplevelse av 

kommunikation 

“It was a long time before 

we was allowed to change 

nappies. But once we 

were, we had to always 

ask permission. So she 

didn’t feel like ours for a 

very, very long time. It felt 

like this baby that I’d had 

but almost given away, if 

that makes sense” (Russell 

et al., 2014, sid. 4). 

Föräldrar upplever 

negativa känslor när 

de inte får möjlighet 

att delta i barnets 

omvårdnad. 

Att bli 

exkluderad   

Negativa känslor. 

 Tillåtelse. 

 Stöd 

Erfarenheter -   

Interaktioner med 

personalen 
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Etiska aspekter 

För att nå god medicinsk forskning har vetenskapsrådet gett ut riktlinjer, samt betonar att fusk 

och ohederlighet inte får förekomma (Forsberg & Wengström, 2016). Ett etiskt förhållningssätt 

ska prägla all forskning och detta ska exponeras genom att forskarna redovisar hur det togs 

hänsyn till studiens deltagare och informanter för att skydda deras integritet. Vid en 

litteraturstudie är det viktigt att använda sig utav en forskningsetik. Detta innebär att författaren 

bör utföra granskningen av andras studier på ett kritiskt sätt (Polit & Beck, 2017a). I denna 

litteraturöversikt gjordes etiska överväganden genom att konstatera att alla tio artiklar hade 

genomgått en etisk prövning av respektive kommitté. Trots att all data redovisade en etisk 

granskning och godkännande av respektive kommitté var det viktigt för författarna till detta 

arbete att artiklarna redovisade att deltagarna erhöll information om att deras medverkan i 

respektive studie var frivillig samt att möjligheten att avbryta deltagandet fanns. Alla artiklar 

var vetenskapliga och var peer-reviewed. Detta innebär att dem har blivit kvalitetsgranskade av 

respektive kommitté (Polit & Beck, 2017a). Arbetets referenshantering skedde i enlighet med 

riktlinjerna, det vill säga att APA-systemet användes. Vid analysen har alla artiklar granskats 

och innehållet har bedömts rättvist utan egna värderingar. Eftersom ingen av författarna hade 

engelska som modersmål gjordes en noggrann och korrekt översättning från engelska för att 

inte riskera feltolkningar av information.   
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RESULTATREDOVISNING 

Resultat av detta arbete vilkets syfte är beskriva föräldrars erfarenheter under inläggningen av 

sitt nyfödda barn på en neonatalvårdavdelning, baseras på tio vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats och presenteras i ett huvudtema: ”Erfarenheter”. Huvudtemat bygger på tre 

subteman ”känslor”, ”upplevelse av kommunikation” och ”interaktioner med personalen”. 

Temat och dess subteman redovisas nedan i figur 2 - Tema och subteman.  

Figur 2 - Tema och subteman 

Erfarenheter 

Känslor 

Några föräldrar berättar om sina intryck under och innan deras första besöket på 

neonatalvårdavdelningen och beskriver de som diffusa eller dimmiga (Harvey, Nongena, 

Gonzales-Cinca, Edwards & Redshaw 2013). Dessa upplevs ha en negativ effekt på deras 

kapacitet att ta in, förstå och komma ihåg all information (Harvey et al., 2013). Föräldrarna 

berättar att de känner sig oförberedda för det besöket och blir överväldigade av miljön, alla ljud 

och hur liten deras bebis är (ibid.). 

Andra föräldrar upplever att de inte får praktiska instruktioner eller information om sitt barns 

behandling eller tillstånd (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2013, 2014). Dessutom beskriver 

Wigert et al att detta gör att dem har svårigheter med att vara en del av barnets omvårdnad och 

får en känsla av att vara uteslutna ur den samt att vara i vägen för sjuksköterskorna. Flera 

föräldrar beskriver att dem känner sig oroliga och upplever frånvaron av empati och saknad av 

intresse från sjuksköterskorna som störande (Russell et al., 2014; Wigert, Dellenmark Blom & 

Bry, 2013). Detta gör att föräldrarna upplever att dem är i behov av känslomässigt stöd (ibid.). 

Erfarenheter

Känslor
Upplevelese av

kommunikation

Interaktioner med

personalen



11 

Det framkommer också i några studier att många fäder upplever att det finns skillnader i hur 

deras roll som fäder uppfattas av sjuksköterskorna jämfört med mödrarnas roll (Hollywood & 

Hollywood, 2011; Petty, Jarvis & Thomas, 2019). Fäderna känner också att dem inte behandlas 

på samma sätt och att sjuksköterskors uppmärksamhet riktas framförallt till mödrarna, vilket 

erfars som djupt upprörande av fäderna (ibid.). Detta illustreras av följande citat: 

I think when the nurse came to my wife and said “kiss your baby you mightn’t see him again”. 

Why didn’t she say it to me, as well? I just felt that this was the normal mother to baby and that 

father was in the background. I just felt that. I was a bit disappointed I have to say because I did 

think if she meant that, I would never get to see him and kiss him alive again. To be honest I 

just said to myself, typical. Typical. Kiss baby and he is gone. Typical, it wasn’t a big issue then 

but I probably would have asked to kiss him (Hollywood & Hollywood, 2011, sid. 37). 

Upplevelse av kommunikation 

Effektiv kommunikation beskrivs i flera studier som avgörande för föräldrarnas positiva 

upplevelse av vårdtiden på neonatalvårdavdelningen. Dessa studier påpekar att genom 

kommunikationen uppmuntras föräldrars engagemang och deras förmåga av delta i barnets 

omvårdnad. Detta minskar stress och gör dem säkrare i sin föräldraroll (Hollywood & 

Hollywood, 2011; Jones, MClin, Watson, Fenwick & Dordic, 2015; Petty, Jarvis & Thomas, 

2019; Russel et al., 2014). 

I några studier framkommer det att visa föräldrar får problem med att erhålla information och 

att påbörja eller påverka samtalet med sjuksköterskor. Detta gör att föräldrarna känner att de är 

i ett beroendetillstånd och att de upplever att deras kontroll över information och 

kommunikation med sjuksköterskorna är begränsad (Harvey et al., 2013; Jones et al., 2015; 

Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014). I flera studier framkommer det att några föräldrar 

upplever sjuksköterskor på neonatalvårdavdelningen som likgiltiga gentemot deras behov, 

åsikter och preferenser vilket gör att föräldrarna känner att de inte kan be om hjälp (Ainley, 

King, Käsbauer & Cooper, 2018; Harvey et al., 2013; Jones et al., 2015; Petty, Jarvis & Thomas, 

2019; Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2013). Vidare beskrivs det att några föräldrar får dålig, 

otydligt eller ingen information alls om olika undersökningar, till exempel ultraljud eller 

röntgenundersökningar som barnet skulle eller hade genomgått eller om barnets tillstånd (ibid.). 

Detta illustreras av följande citat “When I came up (to the NICU) one day after my C-section, 

no one took the time to explain what had happened. My daughter had been moved from a bed 

to an incubator and to CPAP treatment. SHOCK!” (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2013, 

sid. 9). 

När ingen information om olika undersökningar eller om barnets tillstånd och prognos 

framkommer, antar några föräldrar att eftersom dem inte har fått några nyheter så innebär detta 

goda nyheter (Harvey et al., 2013). Medan andra föräldrar påverkas av detta på ett negativt sätt, 

dem upplever isolering och övergivenhet i deras situation vilket i sin tur leder till en ökad oro 

för barnet (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014). Brist på information upplevs som störande 

och några föräldrar menar att sjuksköterskorna är ovilliga att kommentera svar på 

undersökningar samt att deras förmåga att svara på föräldrarnas frågor brister (Ainley, King, 
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Käsbauer & Cooper, 2018; Harvey et al., 2013; Jones et al., 2015; Petty, Jarvis & Thomas, 

2019). Emellanåt upplever andra föräldrar att den information dem får inte är anpassad eller är 

otillräcklig vilket gör att dem många gånger är tvungna att söka upp informationen på egen 

hand bland annat genom affischer, andra föräldrar eller broschyrer (Petty, Jarvis & Thomas, 

2019; Russell et al., 2014).  

Några föräldrar känner sig tvungna att ta ett oönskat ansvar genom att själva söka sig till 

sjuksköterskor för att nå en lyckad kommunikation, trots deras önska om att detta ska vara 

personalens ansvar (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014). Att få varierande eller 

inkonsekvent information och olika eller motstridiga svar och råd från olika sjuksköterskor 

upplevs av några föräldrar som förvirrande, stressande och negativt (Ainley, King, Käsbauer & 

Cooper, 2018; Jones et al., 2015; Reis, Rempe, Scott, Brady-Fryer & Van Aerde, 2010; Petty, 

Jarvis & Thomas, 2019; Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2013). Denna inkonsekvens skapar 

en rädsla hos föräldrarna för att göra fel (Russell et al., 2014) och kan till och med påverka hur 

dem känner angående barnets hälsoförbättringar (Reis et al., 2010). Dessutom leder också detta 

till att föräldrarna inte har förtroende för personalen (Petty, Jarvis & Thomas, 2019). Vidare 

beskriver Petty et al att personalbristen och ständiga förändringar i kontinuitet angående barnets 

omvårdnad kan också påverka förtroendet som föräldrarna har för personalen. 

Ett par studier beskriver att några föräldrar upplever att det är svårt, överväldigande och 

smärtsamt att försöka förstå och ta in all information som de får från personalen (Russell et al., 

2014; Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014). Vidare beskrivs att detta lämnar ett 

känslomässigt intryck och att föräldrarna anser att personalen inte tar hänsyn till den betydande 

mängd information föräldrarna får. Föräldrarna beskriver även sin rädsla att glömma viktig 

information (ibid.). En bristfällig kommunikation ökar föräldrarnas stress och beskrivs ibland 

som dömande och aggressiv vilket leder också till att föräldrarna förlorar förtroende för 

personalen (Jones et al., 2015; Russell et al., 2014). 

Å andra sidan uppskattas det av föräldrar i flera studier när informationen är individualiserad, 

detaljerad, komplett, öppen, ärligt och när den framkommer i ett tidigt skede av den neonatala 

vården (Harvey et al., 2013; Petty, Jarvis & Thomas, 2019). I andra studier är ytterligare 

information uppskattad av många föräldrar (Jones et al., 2015; Russell et al., 2014). Några 

föräldrar uttrycker glädje över att inte behöva ställa frågor och att dem tycker om känslan att få 

all information dem behöver (Jones et al., 2015). Denna beskrivs i följande citat: “I feel like 

I’m receiving all the information that I need, so I’m really extremely happy about that even 

though sometimes we’re not asking questions, they will give us additional information” (Jones 

et al., 2015, sid. 4). 

I några studier uppfattar föräldrarna att neonatalpersonalen är medvetna om den känslomässiga 

påverkan som informationen har på dem, vilket de beskriver som lugnande, förståndigt, 

omtänksamt, stödjande och uppmuntrande information (Harvey et al., 2013; Russell et al., 

2014). Något som flera studier visar är att föräldrar uppskattar personalens vänlighet, när de till 

exempel tar sig tid att dela information, svara på frågor och förklara med förståeligt språk 

(Ainley, King, Käsbauer & Cooper, 2018; Petty, Jarvis & Thomas, 2019; Wigert, Dellenmark 
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Blom & Bry, 2013).  Sjuksköterskan som är uppmärksam och lyssnar på föräldrarna skapar 

känslan av förtroende och sinnesfrid hos dem, vilket stärker deras förmågan att orientera sig i 

den kaotiska situationen de befinner sig i (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014). 

Interaktioner med personalen 

Sjuksköterskor anses i flera studier vara, en av de viktigaste aktörer i kommunikationen med 

föräldrarna, eftersom de har ansvaret att dela information och dagliga uppdateringar om barnets 

hälsa (Jones et al., 2015; Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2013). Andra studier påpekar att 

föräldrarna uppskattar sjuksköterskor som försöker lära känna dem och är intresserade av deras 

välbefinnande samt uppmuntrar dem att ta hand om sig själva (Jones et al., 2015; Russell et al., 

2014). Dessa sjuksköterskor anses ha förmågan att få föräldrarna att känna sig normala och inse 

att det finns ett liv utanför neonatalavdelningen (ibid.). Vikten av att kunna prata med 

personalen om olika ämnen, ha kontinuitet i omvårdnaden och förtroende på sjuksköterskan 

framkommer i flera studier, där föräldrarna menar att detta ger de en känsla av säkerhet (Jones 

et al., 2015; Turner, Chur-Hansen, & Winefield, 2015; Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014). 

Detta ger även föräldrarna möjligheten att skapa en personlig relation med sjuksköterskan 

förutom den som är kopplad till barnets tillstånd (ibid.). Detta belyses i kommande citat “The 

way they spoke, answered questions and spoke about things, they were confident in the way 

they responded. It was nice to go back and have the same nurse the next day, or 3 or 4 times.” 

(Turner, Chur-Hansen, & Winefield 2015, sid. 12). Det beskrivs i Wigert, Dellenmark Blom & 

Brys (2014) studie att genom samtal med personalen skapas det för föräldrarna möjligheten till 

en paus från verkligheten. Vidare framställs det att föräldrarna känner att detta ger dem chansen 

att vara den personen de var innan barnet föddes och även att lättsamma samtal med personalen 

skingrar tankarna och gör att allvaret i situationen blir mer hanterbar och mindre smärtsam 

(ibid.).  

Emellanåt känner sig några föräldrar pressade av personalen, till exempel vid amning eller 

användning av bröstpump medan andra uttrycker att dem inte känner sig involverade i det hela 

alls (Ainley, King, Käsbauer & Cooper, 2018; Petty, Jarvis & Thomas, 2019; Russell et al., 

2014). Några föräldrar upplever att personalen har osagda förväntningar på dem som föräldrar, 

om till exempel hur mycket tid de ska vara närvarande på avdelningen eller hur mycket ansvar 

bör de ta (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014). Samtidigt som andra föräldrar beskriver att 

vid några tillfällen inte är godtagbart för dem att fatta beslut om barnets omvårdnad och att detta 

får dem att känna sig osäkra i sin föräldraroll (ibid.). Några föräldrar i Turner, Chur-Hansen 

och Winefields (2015) studie beskriver att det uppstår konflikter med personalen när dem till 

exempel vill ha fysisk kontakt med sina barn och att dessa konflikter upplevs som påfrestande 

för dem.  

Det framställs också att några föräldrar beskriver att vissa sjuksköterskor får dem att känna sig 

dumma, inkompetenta, pressade eller dömda och att deras förmåga som föräldrar underskattas, 

vilket de upplever som stötande (Jones et al., 2015; Russell et al., 2014; Wigert, Dellenmark 

Blom & Bry, 2013). Några utav föräldrarna anser att sjuksköterskorna är kontrollerande och 

upplever att de för många gånger blir tillsagda hur de bör eller inte bör göra olika saker (Jones 
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et al., 2015). Det finns situationer där föräldrarna bedömer att det är bäst att göra som de blir 

tillsagda även om de har en annan åsikt (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2013). Det 

uppkommer även negativa känslor när föräldrarna inte får möjlighet att delta i omvårdnaden av 

sitt barn (Russell et al., 2014). Däremot visar andra studier att föräldrarna berömmer de 

sjuksköterskor som uppmuntrar dem till deltagande i barnets omvårdnad, vilket ökar deras 

trygghet som föräldrar och skapar positiva upplevelser (Ainley, King, Käsbauer & Cooper, 

2018; Wigert, Dellenmark Blom, & Bry, 2013). Detta påvisas i följande citat: 

They pushed me to hold him. It was almost like they were pushing me every day to hold him, 

and it was nice; it was nice to be able to do that. And they would push you to do things for him. 

‘Cause the first while, I was nervous, and, ‘‘You go ahead. You can change his diaper.’’ But it 

was nice that they gave me the push to do it myself. It was just very nice (Reis et al., 2010, sid. 

680). 

I flera studier beskrivs att sjuksköterskor som ger känslomässigt stöd till föräldrarna uppfattas 

som omtänksamma, empatiska, hjälpsamma, trevliga, snälla och lyhörda. Det är uppskattat av 

föräldrarna när sjuksköterskan tar sig tid att förklara och visar förståelse (Petty, Jarvis & 

Thomas, 2019; Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2013, 2014). Andra studier visar att 

föräldrarna uppskattar också sjuksköterskor som använder vänligt språk och visar medkänsla, 

respekt och förmåga att förmedla känslighet (Jones et al., 2015; Wigert, Dellenmark Blom & 

Bry, 2013, 2014).  En del av föräldrar berättar om hur några sjuksköterskor ger dem mer 

känslomässigt stöd utöver deras skyldigheter gentemot barnet och anhöriga (Russell et al., 

2014). Vidare beskrivs att det finns sjuksköterskor som visar kärlek till barnet, pratar med dem 

och ger tröst (ibid). Det framställs i några studier att föräldrar tycker om känslan av att deras 

barn är viktig, behandlas som individer och inte bara som patienter (Jones et al., 2015; Russell 

et al., 2014). 

Flera föräldrarna uttrycker att dem uppskattar möjligheten till eget utrymme, att inte ha behovet 

att sätta ord på sina känslor, personalen är medvetna om deras situation och är tillgängliga när 

föräldrarna så önskar (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014; Russell et al., 2014). Andra 

menar att dem uppskattar när sjuksköterskan kommunicerar med dem och visar intresse för 

deras välbefinnande (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2013; Reis et al., 2010). Detta ger 

möjligheten till en förtroendebaserad relation med sjuksköterskan som ger föräldrarna 

sinnesfrid och lättar deras känslomässiga börda (ibid.). I en studie framkommer att trots miljön 

på neonatalvårdavdelningen har en hög stressnivå kan föräldrarna känna sig trygga med hjälp 

av en öppen kommunikation (Russell et al., 2014). Andra föräldrar beskriver hur avdelningens 

riktlinjer verkställs utan avseende till olika situationer och hur dessa ibland bortses ifrån utan 

motivering, detta skapar förvirring, frustration och ibland konflikt (Jones et al., 2015). 

Föräldrarna uttrycker även viljan av att sjuksköterskor ska få en verklig förståelse för vad som 

är av betydelse för en riktigt familjecentrerad omvårdnad (Petty, Jarvis & Thomas, 2019). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att beskriva föräldrars erfarenheter under inläggningen av sitt nyfödda 

barn på en neonatalvårdavdelning. För att kunna besvara syftet utfördes det en litteraturöversikt 

med kvalitativ ansats, vilket gav författarna bredare kunskap och förståelse om föräldrarnas 

erfarenheter. Metoden innebär att det syntetiseras redan utgiven forskning inom det valda ämnet 

(Polit & Beck, 2017a). Trots att syftet av detta arbete hade kunnat besvarats med annan metod 

som till exempel genom att utföra en kvalitativ studie, som innebär forskning utav ett fenomen 

på ett både omfattande och holistiskt sätt med insamling av narrativa data (ibid.), bedömdes det 

att litteraturöversikten var det mest lämpliga för detta arbete. Detta tillvägagångssätt framställer 

och tydliggör den befintliga forskningen inom ämnet och ger författarna möjlighet att bidra med 

en ny sammanställning av fakta genom att till exempel identifiera markanta skillnader eller 

likheter mellan valda forskningsstudier. Ett utav arbetets styrkor var att detta utfördes med 

“Flow of task in a literature review” (Figur 1) som underlag, metoden framställer stegvist hur 

en högkvalitets litteraturöversikt kan utföras (ibid).  

I detta arbete användes databasen CINAHL för sökningen av vetenskapliga artiklar. Databasen 

bedömdes vara av väsentlig karaktär då den är utformad av omvårdnadsinriktad forskning och 

gav författarna till arbetet relevanta artiklar för att svara på syftet (Polit & Beck, 2017a). 

Avancerade sökningar gjordes i CINAHL genom att använda MESH-termer och även boolesk 

sökoperatören AND, dessa sökningar kombinerades genom att både ha och utesluta användning 

av trunkering (*). Under datainsamlingen valdes även sökmöjligheterna peer-reviewed 

forskning och forskning som publicerades mellan januari 2010 till januari 2020, det vill säga 

högst 10 år gammal forskning så att det mest aktuella innefattades av sökningen. Detta gav 

träffar av relevant karaktär för arbetet och ökade dess trovärdighet. Att ha detta tidsspann kan 

samtidig ha påverkat arbetet på ett negativ sätt eftersom genom användning av denna 

begränsning kan författarna ha missat värdefull information som fanns publicerat i äldre artiklar 

och som hade kunnat vara av väsentlig karaktär. Under datainsamlingen upprepade författarna 

ordagranna sökningar vid olika tillfällen med en verifiering av sökmatrisen som mål vilket 

resulterade i olika antal träffar. Det varierande antal träffar visade sig vara en svaghet och 

även kunna innebära en påverkan på arbetets trovärdighet då dessa gav olika antal träffar, detta 

bedömde författarna kunde bero på en konstant publicering av ny forskning. 

Att datasökningar utfördes utan en geografisk begränsning hade både negativa och positiva 

effekter på arbetets överförbarhet. De positiva effekterna var att när dessa begränsningar inte 

användes gav detta författarna möjlighet att se den publicerade omvårdnadsforskning ur ett 

globalperspektiv. Detta främjar arbetets överförbarhet då utifrån det och även författarnas 

erhållna kunskap bedömdes att arbetets fynd kan tillämpas på andra neonatalavdelningar än de 

svenska, eftersom det är känt att användningen av familjecentrerad omvårdnad tillämpas över 

stora delar av världen. Det kunde även styrkas med den samlade data i vilken det framkom att 

studierna utfördes i olika länder (Australien, Kanada, Storbritannien och Sverige). Samtidig 
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kunde detta ha en negativ inverkan i arbetet eftersom det kunde resultera i en mängd irrelevant 

data som författarna inte kunde blunda för, som till exempel hälso- och sjukvårdssystemet 

skillnader mellan europeiska länder och de mindre utvecklade länder vilket kunde hämma 

arbetes överförbarhet och resultat. Alla artiklar som användes i detta arbete var skrivna på 

engelska, eftersom inga artiklar på svenska framkom under datainsamlingen. Att ha forskning 

på ett annat språk än svenska uppfattades som en svaghet, ökade risken för feltolkning av 

forskningen och kunde hämma arbetets trovärdighet. Trots att författarna inte upplevde stora 

svårigheter med engelska språket valdes det att använda översättningsverktyg Google translator 

när det behövdes. Vid upprepade tillfälle läste båda författarna om de översatta texterna och 

efter att ha diskuterat bådas uppfattningar gjordes en formulering av texten för att minimera 

riskerna med feltolkningar och kunna bevara arbetets trovärdighet.  

De tio vetenskapliga artiklar som användes i resultaten var av kvalitativ ansats och valdes 

utifrån dess lämplighetsnivå i relation till syftet. Dess analys gjordes av båda författare separat 

för att inte påverka varandras förståelse och för att främja analysprocessen. Med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys utfördes analysen av data. Denna metod främjade arbetets 

trovärdighet, men kunde också innebära en svaghet för arbetet då det fanns risk att den samlade 

data tolkades ur ett subjektivt perspektiv (Polit & Beck, 2017a). Därför har det vid upprepade 

tillfälle diskuterats kring bland annat sammanställningen av arbetet. Trots att Polit och Beck 

(2017a) beskriver metoden som svårutförd, försökte författarna till arbetet att utföra analysen 

med opartiskhet som underlag. Detta innebär att analysen utfördes av författarna utan att ha sin 

egen förståelse eller egna åsikter i åtanke, med andra ord med objektivitets glasögonen på. När 

analysen var färdigställd jämförde författarna båda resultat för att sedan tillsammans 

sammanställa den framtagna data. Artiklarna granskades av båda författarna med hjälp av 

SBU:s bedömningsunderlag som stärkte studiens trovärdighet. Granskningen resulterade i att 

artiklarna erhöll hög och medelhög kvalitet och detta kunde ses som en styrka. I arbetet 

inkluderades både fäder och mödrar men under datainsamlingen upptäcktes att det var flera 

studier som enbart undersökte mödrarnas upplevelser av att ha ett barn på 

neonatalvårdavdelningen, vilket kunde påverka resultaten negativt då fäder var 

underrepresenterad. Arbetet inkluderade också prematura barn och fullgångna barn, men under 

datainsamlingen framkom det att de flesta studier var baserade på prematura barn, detta kunde 

påverka studiens överförbarhet eftersom dessa grupper blev överrepresenterade. En annan 

svaghet är att minnen av föräldrarnas upplevelse påverkades med tiden och studierna utfördes 

under olika perioder. Studierna genomfördes under inläggningen, i samband med utskrivningen 

och flera år efter denna. Nyupplevda känslor kunde beskrivas på ett klarare sätt i jämförelse 

med dessa som hade upplevts för flera år sedan vilka tenderade att bli svagare eller oklara.  

Resultatdiskussion 

Syfte med detta arbete är att beskriva föräldrars erfarenheter under inläggningen av sitt nyfödda 

barn på en neonatalavdelning. Att bli föräldrar är något som många människor ser fram emot 

och något som många gånger idealiseras, vilket kan göra att föräldrar endast ser den positiva 

sidan av upplevelsen. Dessvärre kollapsar, omvandlas och ersätts den här vackra och 
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idealiserade idén om att bli föräldrar av en mängd överväldigande känslor och ovisshet vid 

tidpunkten då barnet läggs in på en neonatalavdelning. Uppkomsten av dessa negativa känslor 

kring inläggningen sådde ett frö av nyfikenhet hos författarna till detta arbete med viljan av att 

veta om dessa kunde minskas och underlätta upplevelsen för föräldrarna. Det framkom i 

arbetets resultat att det är möjligt att förbättra föräldrarnas upplevelse i kontakt med 

neonatalvården. Detta genom att sjuksköterska anpassar sin kommunikation tills föräldrarnas 

behov och genom att arbeta utifrån en familjecentrerad omvårdnad. Vidare framkom det i 

resultaten att trots ny publicering av data om fäders upplevelser av den neonatala inläggningen 

så hamnar de oftast fortfarande i bakgrunden i de flesta studier. Resultaten i detta arbete 

presenterades i huvudtemat “erfarenheter” och är utformad av tre subteman ”känslor”, 

“upplevelse av kommunikation” och ”interaktion med personalen”. 

Arbetets fynd: 

• Kommunikationen påverkar föräldrarnas erfarenheter av den neonatala inläggningen.   

• Vikten av en familjecentrerad omvårdnad   

• Fäderna och deras upplevelser 

Som det har beskrivits tidigare i bakgrunden var den neonatala inläggningen av ett barn för 

några föräldrar en mycket traumatisk process och erfarenhet som hade många negativa effekter. 

Inläggningen påverkade familjen på ett sådant sätt att det gav upphov till känslor hos föräldrarna 

som till exempel ångest, utanförskap eller ovisshet. Utöver detta påverkade separationen mellan 

barn och föräldrar också utvecklingen av anknytningsbandet som i sin tur påverkar barnets 

utveckling (Kearvell & Grant, 2010; Yaman & Altay, 2015). De ovannämnda var några av de 

många konsekvenser som uppkom i samband med den neonatala inläggningen av barnet. I detta 

arbete framkom det i kategorin “upplevelse av kommunikation” att föräldrarnas negativa 

upplevelser många gånger ökade dramatiskt eftersom kommunikationen med sjuksköterskor 

vid flera var tillfällen bristfälligt, vilket skapade känslan av stress eller förvirring. Emellanåt 

framkom det också att det fanns några föräldrar som hade haft en bättre upplevelse och att denna 

skillnad uppnåddes när sjuksköterskorna kommunicerade på ett lämpligt sätt. Författarna anser 

att när sjuksköterskan anpassar sitt sätt att kommunicera med föräldrar till deras behov, kan 

denna anpassning spela en väsentlig roll i förbättringen av deras erfarenheter under barnets 

inläggning på neonatalvårdsavdenigen. Detta stöds av författare som Horwood, Haskins, 

Luthuli och McKerrow (2019) vilka också belyste om vikten av informationsdelning mellan 

personalen och föräldrarna och även av Giambra, Stiffler och Broome (2014) vilka också 

redovisade om vikten av att ge tydlig information, att engagera föräldrar i beslutsfattande kring 

barnets omvårdnad och illustrerade att förtroende och respekt var också viktiga komponenter i 

kommunikation mellan föräldrar och sjuksköterskor. 

Resultatet visade att familjecentrerad omvårdnad upplevdes på olika sätt mellan föräldrarna i 

de analyserade studierna. I några av de studier som presenterades i kategorin “interaktioner med 

personalen” förklarade några utav föräldrarna en bristande familjecentrerad omvårdnad. Dem 

uttryckte sina erfarenheter med ord eller meningar som: otillräcklig eller inget stöd, upplevd 
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osäkerhet i sin föräldraroll eller upplevelse av att vara inkompetenta eller dumma. Andra 

beskrev sina positiva upplevelser kring denna familjecentrerad omvårdnad med ord eller 

meningar som: att ha känslan av stöd eller uppmuntran från personalen. Mikkelsen och 

Frederiksen (2011) menar att familjecentrerad omvårdnad formas av ett gemensamt partnerskap 

mellan patienter, anhöriga och personalen. Vidare påpekas vikten av att inkludera familjen i 

omvårdnaden av barnet och i beslutfattande och även vikten av att kommunicera på ett öppet 

och effektivt sätt (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Genom att basera omvårdnaden av barnet 

i denna metod som präglas av respekt och anpassas till barnets och dennes familjs behov, har 

det visats att det kan ske en minskning av den neonatala dödligheten och att det kan även ske 

en förkortning av barnets vårdtid (Neu et al., 2019; Shirazi et al., 2016). Detta stöds av Ding et 

al. (2018) som beskrev i deras studie vikten av familjecentrerad omvårdnad. Där framställs det 

att när omvårdnad av barnet grundade sig på ett familjecentrerat förhållningssätt, kunde känslor 

som stress och ångest hos föräldrarna minskas och att det kunde även främja föräldraskapet. 

Trots att arbeta med denna metod innebär många fördelar för både föräldrarna och det nyfödda 

barnet, bör det inte glömmas bort att många av de tillfällen där dess implementering fallerar 

beror inte denna på ovilja av att göra det eller på avsaknad av kunskap hos personalen. 

Författarna till arbetet uppfattade att detta kunde ha sitt ursprung i en bristfällig organisation på 

de neonatalavdelningarna. Det anses att den bristfälliga organisation sker i form av för breda 

ansvarsområden för sjuksköterskor, för många patienter och för lite tid eller som det framkom 

i kategorin “upplevelse av kommunikation” och upplevdes av några föräldrar som en avsaknad 

av kontinuerlig personal som ansvarar för barnets omvårdnad vilket stöds av Haahr, Norlyk, 

Martinsen och Dreyer (2019). Författarna anser att genom en förbättring av de organisatoriska 

faktorerna kan det troligen ske en ökning i chanserna för sjuksköterskor att arbeta på ett 

familjecentrerat sätt. 

Som tidigare nämnts fanns det inte många studier som fokuserade på just fädernas roll i det 

neonatala barnets liv. Det är viktigt att båda föräldrar är involverade i barnets omvårdnad vilket 

stöds och redovisades av Clarkson, Gilmer, Moore, Dietrich och McBride (2019) i sin studie. 

Denna ökade faderns självsäkerhet och gjorde att de kände sig lika viktiga för barnet som 

modern (ibid.). Det fäderna upplever när deras barn är inlagd på en neonatalavdelning beskrevs 

som bland annat en känsla av hopplöshet när de bevittnade en jobbig förlossning och inte kunde 

hjälpa sin partner. Andra upplevda svårigheter var att hantera jobb och familj, uppkomst av 

skuldkänslor när de lämnar sin bebis och partner för att besöka sina andra barn eller svårigheter 

när modern ligger på en annan avdelning än barnet (Archibald, 2019). I resultaten framkom i 

kategorin “upplevda känslor” att fäderna belyste om markanta skillnader mellan deras 

föräldraroll som fäder i jämförelse med mödrarna. Detta stöds av Sisson, Jones, Williams och 

Lachanudis (2015) som beskriver att fäderna kände sig isolerade och uteslutna i ett 

kvinnodominerat område, där modern fick alltid preferensen och fäderna fick nöjda sig med att 

vara i bakgrunden. I kategorin “upplevda känslor” framkom det också att fäderna kände sig 

exkluderade. Sisson, Jones, Williams och Lachanudis (2015) redovisade i sin studie att effektiv 

kommunikation betraktas som avgörande för att främja fädernas inkludering i vårdnaden av 

sina barn samt har lindrande effekter på känslor som sårbarhet och stress (ibid.). 
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SLUTSATSER 

Föräldrarnas upplevelser och välbefinnande under den neonatala inläggningen av det nyfödda 

barnet är nästan lika viktiga som barnets välbefinnande. I detta arbete framkommer det att den 

akuta inläggningen av det nyfödda barnet kan vara traumatisk, upplevas som stressig och 

känsloladdad för föräldrarna, med anledning av detta ville författarna till detta arbete undersöka 

om dessa känslor hos föräldrarna kunde minskas för att underlätta deras upplevelser. Arbetets 

resultat visade att några föräldrar upplevde kommunikationen på neonatalvårdavdelningen som 

dålig, otydlig eller otillräcklig, vilket även visade sig upplevas som störande och påverka 

föräldrarna negativt. Det belyses också att några föräldrarna upplevde det som stödjande när 

sjuksköterskor jobbade på ett familjecentrerat sätt och att kommunikation var avgörande för 

föräldrarnas upplevelse. Genom kommunikationen uppmuntrades föräldrarnas engagemang 

och förmågan till deltagande i barnets omvårdnad. Detta resulterade i en minskning av den 

erfarna stressen samt att föräldrarna blev starkare i sin föräldraroll.  

Implikationer: Det är viktigt att belysa föräldrarnas upplevelser och erfarenheter kring 

inläggning av deras nyfödda barn på en neonatalavdelning. Med denna kunskap 

kan kommunikationen förbättras vilket främjar familjens välbefinnande. Genom detta arbete 

kunde författarna se skillnader i upplevelser från föräldrar som fick omvårdnad genom ett 

familjecentrerat sätt och de som inte fick det. Studiens resultat kan bidra till djupare kunskap 

och förståelse om vikten att tillämpa och förbättra familjecentrerat arbetssättet samt identifiera 

utvecklingsmöjligheter. Det uppdagades att det inte fanns många studier som inriktade sig på 

fäderna upplevelser eller perspektiv av neonatalvården trots att vikten av att involvera båda 

föräldrar blir allt mera känd. 

Rekommendationer: Författarna till arbetet rekommenderar att familjecentrerad omvårdnad 

ska tillämpas och förbättras i alla neonatala avdelningar för att främja föräldrarnas och barnens 

välbefinnande. Denna metod anses ge framsteg i omvårdnad av neonatala barn, som resulterar 

i en minskad dödlighet, morbiditet och även en förkortad vårdtid. 

Förslag på fortsatt forskning: Arbetet framhäver vikten av att ny forskning genomförs på 

neonatalvårdavdelningen. Därför anser författarna att det bör vidare forskas kring ämnet. Detta 

för att bland annat belysa om fädernas upplevelser, kommunikationen mellan föräldrar och 

sjuksköterskor, nyfödda som har fullgjort hela graviditeten samt ny forskning kring föräldrar 

med utländsk bakgrund som inte behärskar svenska språket då detta anses vara en viktig 

komponent av kommunikationen. Vidare forskning kan användas som verktyg till framtagande 

av nya riktlinjer eller rutiner på neonatalavdelningar som främjar föräldrarnas upplevelser i 

samband med inläggningen av deras nyfödda barn. Detta kan också vara användbart i utbildning 

av blivande sjuksköterskor för bättre förberedelse inför det kommande yrket. 
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Analysera föräldrarnas 

kommentarer av en undersökning 

om deras erfarenheter av 

neonatalvård. 
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enkätstudie  
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kvalitativa intervjuer 

med Grounded 
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Föräldrar yttrade sig om varierande 
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erfarenheter, förväntningar och 

hanteringsstrategier. De flesta upplevde att de 
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& Hollywood, 
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The lived experiences 
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Kvalitativa 
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föräldrar, visa/ha empati, erkänna 
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metod. 
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föräldrarnas nivå av tillfredställelse med 
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närvaro av sjuksköterskorna underlättade 

utvecklingen av relationen mellan de. 

Hög 
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babies in neonatal 
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Utforska föräldrarnas upplevelser 

och åsikter av vården av deras 

prematur bebis på NIVA. 

Kvalitativ studie 

med purposive urval 

  

Föräldrarna var i stort sätt nöjda med 

upplevelsen i NIVA. Det som påverkade 

föräldrarnas upplevelse redovisas i tre teman 

med respektive kategori deras upplevelse. 

1) Föräldrarnas engagemang där det ingick att 

ta hand om sitt eget barn, utmaningarna med 

brötspumpning och enkel tillgång till sitt 

barn. 

2) kompetent och effektiv personal där det 

ingick information, kommunikation, att 

förklara, erfarenhet och förtroende. 

3) Interpersonella relationer där det ingick 

känslomässigt stöd, uppmuntra och förmågan 

att få föräldrar att känna sig som individer. 

Hög 
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intervjustudie 
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exempel att lära känna sitt barn, att inte kunna 

befinna sig i sin föräldraroll samt att befinna 

sig i ett beroendetillstånd.  

Hög 

Wigert, H., 

Dellenmark 

Blom, M., & 
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Beskriva styrkor och svagheter i 

föräldra-sjuksköterska och 

föräldrar-läkare kommunikation på 

en NIVA avdelning i Sverige för 

att förbättra vår förståelse av 

föräldrarnas 

kommunikationsbehov. 

Kvalitativ studie 

med kvalitativ 

innehållsanalys 

  

Föräldrarna beskrev kommunikation med 

personalen på ett positiv sätt och uppskattade 

när de fick känslomässigstöd och konstant 

information. Vissa föräldrar ville att 

medicinsk information skulle ges av läkare 

snarare än av sjuksköterskor. Kommunikation 

med personalen hämmas när många olika 

sjuksköterskor involveras i barnets 

omvårdnad. 

Hög 
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Wigert, H., 

Dellenmark 

Blom, M., & 

Bry, K. (2014). 

Parents´ experiences of 

communication with 

neonatal intensive-care 

unit staff: an interview 
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Beskriva föräldrarnas upplevelse 

av kommunikation med personalen 

i NIVA 

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

intervjustudie 

Föräldrarnas erfarenhet av kommunikation 

med personalen i NIVA beskriv i tema: Att 

uppmärksamma eller ignoreras deras 

känslomässiga situation, huvudteman formas 
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1) Att träffa en medmänniska 

2) Att inkluderas eller uteslutas som förälder 

3) Att bära oönskat ansvar. 
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