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Abstrakt

Bakgrund: I samband med ett barns födelse möter vårdpersonal föräldrar vars nyfödda 

barn är i behov av akut omhändertagande, exempelvis återupplivning eller invasiva 

åtgärder. Det är därför angeläget att belysa föräldrars upplevelser i samband med detta. 

Vare sig man närvarat eller inte närvarat vid ett akut omhändertagande av sitt barn, 

tycks det finnas behov av stöd och uppföljning för föräldrarna. Sett ur ett 

omvårdnadsperspektiv finns det ett ökat behov av kunskap kring hur man stöttar och 

hjälper föräldrar i de här svåra situationerna.

Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser i samband med att deras nyfödda barn 

var i behov av akut omhändertagande.

Metod: En litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga och kvalitetsgranskade artiklar 

genomfördes. En innehållsanalys med ett induktivt arbetssätt användes. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Att ha kontroll, Att ansvara för sitt 

barn, Att finna tröst, Att känna otillräcklighet. Resultatet visade att föräldrarnas 

upplevelser var relaterade till vårdpersonalens bemötande i den akuta situationen. 

Kontinuerlig information samt möjlighet att finnas vid barnets sida framkom som de 

viktigaste aspekterna. 

Slutsats: Vårdpersonalen har en viktig uppgift att i större utsträckning bjuda in och 

välkomna föräldrar till barnets sida, även i de svåraste situationer. I det här avseendet 

vore det önskvärt med ett kontinuerligt förbättringsarbete inom den perinatala och 

neonatala vården. Föräldrar behöver stöd och hjälp att kliva fram som de viktigaste i 

barnets liv, detta kan inte ske utan vårdpersonalens vägledning. Det råder inga tvivel om

att föräldrar önskar vara närvarande då deras nyfödda barn eller spädbarn är i behov av 

akut omhändertagande. Meningsfullheten i att finnas hos sitt barn, bekräftas av denna 

litteraturstudie.

Nyckelord
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1 Inledning

I samband med ett barns födelse möter sjuksköterskor och barnmorskor (vårdpersonal) 

föräldrar vars nyfödda barn är i behov av akut omhändertagande. Det kan exempelvis 

bero på att barnet inte börjar andas spontant, att det finns en uppenbar missbildning hos 

barnet eller att det påverkats av läkemedel som givits till modern under förlossningen. 

Barnet kan också oväntat ha drabbats av asfyxi i samband med födelseögonblicket.

Har graviditeten och förlossningen förlöpt normalt, är föräldrarna oförberedda på att 

barnet inte mår bra. Barnmorskan gör en initial bedömning av barnets tillstånd och vid 

behov tas barnet ut till ett angränsande akutrum, där den andra föräldern uppmanas att 

vara med. Barnet kan behöva utsättas för ett antal ingrepp för att säkerställa och 

övervaka andning och vitalitet, till exempel kutan stimulering, provtagning, perifer 

infart, andningsstöd eller återupplivning. Vårdpersonalen har sällan möjlighet att stötta 

och uppmärksamma den medföljande föräldern på ett tillfredsställande sätt. Teamarbetet

kring barnet kräver allt fokus. 

Föräldern kan få bära sin upplevelse ensam, eftersom barnets mor är kvar på 

förlossningsrummet eller operationssalen efter akut sectio.

Det känns angeläget att belysa föräldrars upplevelser i samband med att deras nyfödda 

barn är i behov av ett akut omhändertagande.

2 Bakgrund

Det föds ungefär 110 000 barn i Sverige varje år, cirka tio procent av dessa behöver 

någon form av akut omhändertagande (Socialstyrelsen, 2014). Av 100 nyfödda barn har 

två svårt att klara omställningen i samband med födelsen och behöver någon typ av 

andningsstöd. För två barn av 1000 leder dessa andningsbesvär till svår asfyxi som ger 

allvarliga neurologiska komplikationer (Blennow & Sjörs, 2013). 

De flesta fullgångna barn (födda i graviditetsvecka 37-42) till friska mödrar med normal

graviditet, föds i god kondition. Det är oftast omöjligt att förutse vilka av dessa barn 

som ändå kan komma att behöva ett akut omhändertagande efter födelsen. Vårdpersonal

som arbetar i den perinatala vården (från och med graviditetsvecka 22 till 7 dagar efter 
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födelsen) ska kunna bedöma nyfödda barns tillstånd (World Health Organization, 

[WHO], 2015). Denna bedömning fortgår aktivt under de första timmarna av barnets liv

(Blennow & Sjörs, 2013). Vårdpersonalens kompetens är avgörande för att vården av 

den nyfödde bedrivs evidens- och kunskapsbaserat (Leksell & Lepp, 2013). I Sverige 

finns sedan 1970-talet nationella riktlinjer för akut omhändertagande. Riktlinjerna har 

bidragit till ett enhetligt omhändertagande (Blennow & Sjörs, 2013). Neonatal dödlighet

(inom 28 dagar efter födelsen) har minskat från 7,9 per 1000 födda 1973 till 1,8 per 

1000 födda 2013 (Socialstyrelsen, 2014). 

Athley och Stenqvist (2012) beskrev sjuksköterskors upplevelser av föräldrars närvaro 

vid en återupplivningssituation i två kategorier; vård av familjen samt avdelningens 

organisation. Att stödja, skydda och bemöta föräldrar i kris samt inge dem förtroende 

och hålla fokus på barnet sågs som vård av familjen. Sjuksköterskorna ville stödja 

föräldrarna att närvara eftersom det var det bästa för barnet. Dessutom underlättade det 

för sjuksköterskan att veta att föräldrarna fått ta hand om barnet om det inte skulle 

överleva, och att föräldrarna sett vårdpersonalen göra allt för att rädda barnet. Samtidigt 

fanns en vilja att skydda föräldrarna från obehagliga scener och från upplevelsen att de 

skulle vara i vägen i akutrummet. De beskrev också en oro för att föräldrarna skulle 

hamna i ”ett hörn” och inte känna sig delaktiga i barnets vård. 

Vad gällde avdelningens organisation, såg sjuksköterskan tiden som nyanställd som 

speciellt svår, då de inte hade tillräcklig erfarenhet och det var svårt att skaffa sig 

överblick över situationen. När sjuksköterskorna kände att de saknade kontroll, kunde 

det vara en lättnad om föräldrarna inte var i rummet. När teamarbetet inte fungerade 

optimalt, kunde det upplevas som att kompetensen inte var den rätta. Sjuksköterskorna 

stöttade ofta varandra och stod inte ensamma med viktiga beslut som läkarna kunde 

göra. Frustration kunde också uppstå om rutiner inte följdes och flera av de intervjuade 

sjuksköterskorna uttryckte önskan om att rutiner och riktlinjer skulle förtydligas. En 

person i vårdteamet som utsågs att ta hand om föräldrarna skulle underlätta och man 

betonade särskilt undersköterskornas stödjande roll i akuta situationer (Athley & 

Stenqvist, 2012).

En brittisk studie av sjuksköterskors upplevelser av föräldranärvaro visade att de flesta 

var positiva till att ha föräldrarna med i rummet. Dessa sjuksköterskor upplevde dock en
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ökad känslomässig stress, och efterlyste debriefingtillfällen för både vårdpersonal och 

föräldrar (Perry, 2009). 

Harvey och Pattison (2013) visade att vårdpersonal oftast inte fått specifik utbildning i 

hur man bemöter föräldrar, utan har lärt sig genom att ta efter erfarna kollegor och lära 

genom egen erfarenhet av hur föräldrar reagerat i liknande situationer. Barnmorskan 

ansågs mest lämplig att stötta fäderna, eftersom de redan hade en etablerad relation. Hen

kom att bli familjens “advokat”. Ett väl fungerande teamarbete, med lugnt och 

metodiskt tillvägagångssätt, gynnade både barnets hälsotillstånd och föräldrarnas 

upplevelser i den akuta situationen. 

2.1 Omhändertagande av det friska nyfödda barnet

De barn som har låg risk för att behöva akut omhändertagande kan identifieras på 

följande sätt:

 fullgånget barn (graviditetsvecka 37-42)

 barnets fostervatten är klart, utan mekonium eller tecken på infektion

 barnet skriker och har god egen andning inom 30 minuter efter födelsen

 barnet har god muskeltonus 

Barnet torkas av och läggs hud mot hud hos någon av föräldrarna, huvudet ska ha ett lätt

sträckt läge för att underlätta fria luftvägar. Torra varma filtar och en mössa på barnet 

håller det varmt. Barnets stora hudyta i relation till kroppsvikten, gör att 

kroppstemperaturen kan sjunka snabbt i normal rumstemperatur (Kaplan, Hogg, 

Hildingsson & Lundgren, 2009, SFOG, 2013).

2.2 Asfyxi

Begreppet asfyxi kommer från grekiskans ord för pulslöshet. Det avspeglar sista stadiet 

i utveckling från hypoxemi (syrebrist i fostrets vävnader) till ett svårt medtaget nyfött 

barn (Ingemarsson & Ingemarsson, 2012). Om gasutbytet över lungorna eller över 

placentan blir kraftigt nedsatt eller upphävt resulterar det i syrebrist, koldioxidökning 

och stegring av vätejonkoncentrationen i blodet. 1 barn av 1000 drabbas av så svår 

asfyxi innan eller under födelsen, att de får svåra funktionsnedsättningar eller avlider 

(SFOG 2013, Ingemarsson & Ingemarsson, 2012). 
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Riskfaktorer för utvecklande av asfyxi under förlossningen enligt Rekommendationer 

och råd - Säker förlossningsvård, Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk förening för 

neonatologi och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (2015): 

 abnormt värkarbete

 feber hos modern 

 avvikelse i fosterhjärtfrekvensen

 högriskgraviditet (preeklampsi, hypertoni, diabetes, immunisering,  hepatos)

 patologisk fostervattenmängd

 tidigare sectio

 tillväxthämning

 tjockt mekoniumfärgat fostervatten 

 vaginal blödning (ej teckningsblödning) 

Barn som inte andats spontant 30 sekunder efter födelsen, behöver hjälp att börja andas. 

Man säkerställer fri luftväg och ventilerar barnet via mask. Om inte detta resulterar i 

adekvat andningsarbete, kan man överväga intubation (Lagercrantz, Hellström-Westas 

& Norman, 2008). Vid kvarstående bradykardi efter 1 minuts ventilering, ges 

thoraxkompressioner (Blennow & Sjörs, 2013). Om barnets hjärtfrekvens fortfarande 

ligger under 60 slag per minut, ges farmakologisk behandling. Vid misstanke om 

hypovolemi ges blod eller fysiologisk koksaltlösning. Ett barn som genomgått neonatal 

HLR ska alltid övervakas på neonatalavdelning (Lagercrantz, et al., 2008).

Apgarpoäng är ett enkelt kvalitetsmått på det nyfödda barnets allmäntillstånd. Metoden 

utarbetades av Virginia Apgar, en engelsk anestesiolog, 1953 och används 

internationellt. Barnmorskan bedömer barnets vitalitet 1, 5 och 10 minuter efter 

födelsen, baserat på hjärtfrekvens, andning, färg, muskeltonus samt retbarhet. Ibland är 

det även värdefullt att göra ytterligare Apgarbedömning exempelvis 15 och 20 minuter 

efter påbörjad neonatal-HLR (SFOG, 2013, Ingemarsson & Ingemarsson, 2012).
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2.3 Teamträning – CEPS

CEPS (Center for Education in Pediatric Simulator) är en teamträningspedagogik som 

syftar till utnyttja hela det perinatala vårdteamets kompetens. Genom att följa uppsatta 

algoritmer och kontinuerligt utvärdera resultatet, kan man öva på att optimera 

omhändertagandet av det akut sjuka barnet. Träningen sker på kliniskt träningscentrum 

(KTC) eller på neonatalavdelningen. Instruktörer och deltagare kommer från alla 

berörda specialiteter (anestesi-, barn- och kvinnoklinikerna). Alla yrkeskategorier 

(läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor) medverkar och fokus ligger 

på lagarbete och kommunikation. CEPS har utarbetats på Södersjukhuset i Stockholm 

och används idag på 40 av Sveriges 45 förlossningskliniker (Södersjukhuset, 2015).

2.4 Föräldrar/föräldrastöd

Det innebär ofta en stor förändring i livet att bli förälder. Om barnet föds sjukt eller det 

inträffar något oförutsett i samband med förlossningen, har man som föräldrar ingen 

beredskap för det. Föräldrarna kan hamna i ett kaos, där inget stämmer med deras 

förväntningar. Extrem stress kan utlösas vilket innebär en förlust av föräldrarollen, samt

en känsla av att vara utlämnad till vårdpersonalen och deras kunskap (Jackson & 

Wigert, 2013). 

När ett nyfött barn behöver förflyttas till akutrummet, innebär det ett trauma för barnets 

föräldrar. I de fall där barnet hämtar sig snabbt föreligger ändå ett behov av information 

och stöd. Vårdpersonalen har ett viktigt uppdrag i att förklara det som inträffat (SFOG, 

2013). Att bekräfta deras känslor och uppmuntra dem till att ge uttryck för sina 

reaktioner som exempelvis rädsla är viktigt såsom att stödja deras närvaro hos barnet 

(Jackson & Wigert, 2013).

Krävs det mer omfattande åtgärder (exempelvis återupplivning) är det av största vikt att 

föräldrarna blir delaktiga och får fortlöpande information om vad som händer.

 bered plats vid barnbordet så att föräldrarna kan röra vid sitt barn

 förklara vad som händer och vilka åtgärder som utförs

 ge modern som kanske är kvar på förlossningsrummet eller operationssalen 

kontinuerlig information genom en “budbärare”

 utse en person som är stödjande för föräldern
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 uppföljande samtal tillsammans med föräldrar och medicinsk ansvarig 

person bör planeras så snart som möjligt. Det kan även behövas stödjande 

samtal med exempelvis kurator eller annan person med speciell utbildning i 

samtalsmetodik för att hjälpa föräldrarna att bli trygga i sin föräldraroll 

(SFOG, 2013).

2.5 Familjecentrerad vård

Ett viktigt dokument när det gäller barns och familjers rättigheter i den 

familjecentrerade vården är Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter 

(Förenta Nationerna [FN], 1990). Generalförsamlingen framkom 1959 med en 

deklaration som vädjade till att man skulle erkänna barnets rättigheter och se till att de 

följdes genom lagstiftning. Nordisk förening för sjuka barns behov, NOBAB, bildades 

1980 i Lillehammer. Syftet med föreningen skulle vara ett forum för barns rättigheter 

inom hälso-och sjukvården och man tog fram riktlinjer för att säkra bemötande och vård

på bästa sätt (Jackson & Wigert, 2013). NOBAB arbetar aktivt med att förbättra 

förhållanden för barn i sjukvården enligt tio standards utarbetade i enlighet med FN:s 

barnkonvention. Det handlar om föräldramedverkan, information och medbestämmande

(NOBAB, 2004). 

Innebörden i familjecentrerad neonatalvård ska vara förtroendefull kommunikation 

mellan föräldrar och vårdpersonal och nyckelorden är, involverande och partnerskap, 

samvård mor-barn, familjeinriktad samt föräldradelaktighet. Vårdpersonalen kan vara 

konsultativ och rådgivande expertis medan föräldrarollen ses som ett resursgivande stöd

(Jackson & Wigert, 2013).

Familjecentrerad omvårdnad är ett viktigt begrepp i den nordiska moderna synen på 

omvårdnad av det för tidigt födda eller sjuka barnet. Det handlar om att ge barnets 

föräldrar möjlighet att både ekonomiskt och fysiskt stanna hos sitt barn dygnet runt hela

vårdtiden, bli delaktiga i omsorg och vård och få möjlighet att ta på sig rollen som de 

viktigaste personerna i barnets liv - att vara dess föräldrar (Jackson & Wigert, 2013, 

NOBAB, 2004). Enligt Föräldrabalken har vårdnadshavaren ansvar för att barnets 

behov, vad gäller trygghet och omvårdnad, tillgodoses (Föräldrabalk, SFS 1949:381).
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3 Problemformulering

Inom den perinatala vården möter vårdpersonal föräldrar vars nyfödda barn blivit 

oväntat sjuka och behöver akut omhändertagande. I denna oförutsedda situation utsätts 

föräldrarna för extrem stress, ett tillstånd som kan kvarstå långt efter att barnet 

tillfrisknat. Oftast står den ena föräldern ensam vid barnets sida, då modern måste få 

vård efter förlossningen. För att kunna hantera situationen behöver föräldrarna få stöd 

av vårdpersonalen, som kan känna sig otillräckliga i bemötandet av föräldrar som 

upplever kaos och är i chock. 

Tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser har visat att de ser positivt på att 

föräldrar finns nära barnet under det akuta omhändertagandet. Hos föräldrar har man 

noterat ett behov av samtal och uppföljning under och efter vårdtiden. 

Sett ur ett omvårdnadsperspektiv tycks det finnas ett behov av kunskap om vad föräldrar

upplever då deras nyfödda barn är svårt sjukt. Hur kan vårdpersonal utifrån denna 

förståelse ge föräldrar optimalt bemötande vad gäller stöd och kontinuerlig information 

samt uppmuntra dem att närvara hos sitt barn under det akuta omhändertagandet?

4 Syfte

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser i samband med att deras nyfödda barn var i 

behov av akut omhändertagande.

5 Metod

En litteraturstudie är en sammanställning av empiriska studier och aktuell forskning. 

Det går ut på att ställa en tydlig undersökningsfråga eller ett preciserat problem. På ett 

systematiskt och strukturerat sätt utifrån redovisade inklusions- och exklusionskriterier 

söker man relevant litteratur. Den litteratur man funnit ska kritiskt granskas och 

värderas för att sedan sammanställas i ett resultat. Sökstrategin man använt sig av ska 

redovisas på ett tydligt sätt. En anledning till att man väljer litteraturstudier är ett behov 

av att analysera eller förklara vissa begrepp eller att det finns önskemål om en djupare 

förståelse gällande ett visst ämne (Kristensson, 2014). 
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Litteratursökningen gjordes systematiskt enligt Kristensson, (2014), samt med hjälp av 

Linneuniversitetets (LNU/UB, 2015) checklistor för sökning i databaser. Det resulterade

i ett antal vetenskapliga artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte. Materialet 

granskades kritiskt, kvalitetsbedömdes och värderades med hjälp av speciellt utformade 

granskningsmallar (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2012, Forsberg 

& Wengström, 2013). Vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad 

metod inkluderades. I en litteraturstudie krävs det att man granskar etiken i det funna 

materialet och därför har det tagits hänsyn till de forskningsetiska aspekter som finns 

angående urval samt presentation av resultatet (Kristensson, 2014). 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier

Vi valde att inkludera artiklar om studier som handlade om nyfödda barn som var i 

behov av akut omhändertagande på förlossningsavdelning samt barn upp till sex 

månaders ålder som var i behov av akut omhändertagande på neonatalavdelning eller 

barnavdelning. De skulle svara på syftet och utgå från ett föräldraperspektiv och deras 

upplevelser av att ha varit närvarande eller inte.

Vetenskapliga artiklar äldre än tio år exkluderades och de som endast handlade om 

vårdpersonalens upplevelser av att ha föräldrar närvarande i en akut situation 

exkluderades också. 

Två av studierna (Mangurten, 2006 och Curley et al., 2012) undersökte både 

föräldrarnas och vårdpersonalens upplevelser. Här valde vi att fokusera på den 

resultatdel som utgick ifrån föräldrarnas perspektiv. De vetenskapliga artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska och vara publicerade i tidsskrifter som var peer-

reviewed (vetenskapligt granskade). I databasen Ulrichsweb kan man söka på en 

tidsskrift för att se om den innehåller vetenskapligt granskade artiklar (LNU/UB, 2015).

5.2 Sökningsförfarande, urval och kvalitetsgranskning

Mellan 150925 och 151118 genomfördes en systematisk litteratursökning i databaserna 

CINAHL, PsychINFO och PubMed. Dessa databaser innehåller forskning om 

omvårdnad, medicin och psykologi. Sökstrategin baserades på en frisökning på webben,

då ett helikopterperspektiv på tillgänglig forskning anlades. En manuell sökning utifrån 

referenslistor i böcker och vetenskapliga artiklar genomfördes också (Kristensson, 
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2014). Genom sekundärsökning hittades ytterligare relevanta artiklar under arbetets 

gång (Östlundh, 2012). Kristensson (2014) påtalar vikten av att identifiera 

nyckelbegrepp som återfinns i syftet för att kunna formulera sökord. 

De sökord vi kom fram till och använde i vår sökning med olika kombinationer var: 

newborn, delivery, neonatal resuscitation, resuscitation, neonatal asphyxia, invasive 

procedures, pediatric unit, parents, parent presence, father, mother, experience, 

teamwork. 

För att kunna systematisera sökningen specifikt använde vi de Booleska 

sökoperatorerna AND, OR och NOT. De ökade sökningarnas känslighet. AND används 

för att kombinera två sökord, OR för att söka på närliggande begrepp och NOT för att 

exkludera begrepp (Kristensson, 2014). 

Andra söktermer som användes benämns ämnesord (indexord) och fritextsökning. 

Ämnesord är en slags etikett som tilldelas alla artiklar i en databas och baseras på vad 

den handlar om eller beskriver ett visst fenomen. En fritextsökning är en fri sökning 

som inte är bunden till ämnesord. Den ökar sökningens känslighet och genererar fler 

artiklar (Kristensson, 2014). Trunkering på sökordet parent* ledde inte till fler relevanta

träffar. 

Linneuniversitetets (LNU/UB, 2015) checklistor för sökning i databaser var en god 

hjälp i att systematisera sökningarna. Här sökte vi på ämnesord som benämns som 

Major Heading [MH] i CINAHL, MeSH i PubMed och i PsychINFO som Descriptors 

[DE]. Sökningar med fritext i titelfält [TI] och abstractfält [AB] visade att sökorden kan 

hittas i abstract men inte alltid i titeln. 

(bilaga Söktabell)

I PubMed sparades 30 artiklar för närmare granskning, i CINAHL 46 stycken och 35 

stycken i PsychINFO, 60 av dessa var dubbletter. Den manuella sökningen och 

sekundärsökningen resulterade i nio artiklar. Slutligen sparades 60 stycken artiklar 

varav två beställdes som fjärrlån. Efter att ha läst artiklarnas abstract igen, sållades 

hälften bort på grund av att de inte var relevanta utifrån syftet. De 30 kvarvarande 

artiklarna skrevs ut i sin helhet och lästes av oss var för sig. De som efter genomläsning 
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gallrades bort handlade om vårdpersonalens attityder till föräldrars närvaro vid akut 

omhändertagande (fyra stycken), eller var så kallade “systematic reviews” (tre stycken).

Det visade sig att elva artiklar äldre än tio år fanns med ibland de sparade, de uteslöts. 

En ytterligare sökning gjordes 151208 där vi fann en ny artikel som var relevant för 

litteraturstudien. Således hade vi 13 vetenskapliga artiklar kvar som svarade till syftet. 

Kvalitetsgranskning utfördes och en bedömning gjordes av de kvantitativas validitet och

de kvalitativas trovärdighet med hjälp av speciella granskningsmallar. Granskningsmall 

för kvalitativ metod (Forsberg & Wengström, 2013) och SBU:s granskningsmall för 

kvantitativ metod användes. Den var även användbar för mixad metod (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2015). 

Av de 13 kvalitetsgranskade artiklarna bedömdes tolv stycken vara av hög kvalitet och 

en av medelhög kvalitet. Artikeln av medelhög kvalitet hade en kvasiexperimentell 

design. En sådan studie sägs ha en lägre grad av kontroll på grund av att den saknar 

randomisering (Kristensson, 2014).

Resultatet i denna litteraturstudie baseras på 13 vetenskapliga artiklar, två med 

kvantitativ metod, två med mixad metod samt nio stycken med kvalitativ metod. (bilaga 

Artikelmatris)

6 Analys

Analysen skedde enligt en integrerad analys som gjorde det möjligt att presentera 

resultatet på ett förståeligt och relevant sätt (Kristensson, 2014). Analysen utfördes i 

olika steg som en innehållsanalys med ett induktivt arbetssätt inspirerat av Kristensson 

(2014) och Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). 

Artiklarna lästes av oss var för sig. Vi träffades därefter och diskuterade hur vi uppfattat 

texterna. Arbetet fortsatte med att hitta meningsbärande enheter i texterna som svarade 

till vårt syfte. De meningsbärande enheterna skrevs ner på papper och de som inte 

relaterade till syftet ströks. De meningsbärande enheterna kondenserades, kortades ner, 

till kondenserade meningar och fick en kod. En kod är enligt Kristensson (2014) en 

sammanfattning av ett eller flera ord som sammanfattar en meningsbärande enhet. I 

koderna sökte vi efter likheter och gemensamma nämnare för att kunna sammanfatta 
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dem till underkategorier. Tillsammans sammanfattade vi underkategorierna till 

kategorier i en latent och tolkande fas (Kristensson, 2014). 

Fyra kategorier framkom i analysen: Att ha kontroll, Att ansvara för sitt barn, Att finna 

tröst, Att känna otillräcklighet. (bilaga Analystabell)

7 Forskningsetiska överväganden

I en litteraturstudie är det viktigt att välja artiklar om studier som för ett etiskt 

resonemang och som fått tillstånd av etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). 

Av de 13 artiklarna som valdes ut och kvalitetsgranskades var samtliga godkända av 

respektive universitets etiska kommitté och publicerade i tidskrifter som var peer-

reviewed. De förde också ett tydligt etiskt resonemang. Inga artiklar valdes bort på 

grund av vår eventuella förförståelse utan alla vi fann som svarade till syftet 

inkluderades efter kvalitetsgranskning. Resultatet har inte förvanskats eller vinklats åt 

något håll utan vi har varit medvetna om vår egen förförståelse. 

I all vetenskaplig forskning är god etik ett centralt begrepp. De individer som deltar i en 

viss undersökning måste skyddas och forskaren måste visa omsorg och inte orsaka 

skada (Forsberg & Wengström, 2013). Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer för god 

medicinsk forskning där fusk och ohederlighet inte får förekomma. Forskningsresultat 

måste redovisas öppet så att andra kan kontrollera och upprepa forskningen. 2010 

inrättades enligt regeringsbeslut en expertgrupp för oredlighet i forskning vid Centrala 

etikprövningsnämnden (Centrala etikprövningsnämnden [CEPN], 2015).

8 Teoretisk referensram

Vi valde Aaron Antonovskys teori om KASAM (Antonovsky, 2005) som knyter an till 

denna litteraturstudies syfte. Den systematiserar upplevelser i en oförberedd situation. 

Den förklarar också hur dessa upplevelser hör samman och kan synliggöras av 

vårdpersonalen.

Människans förmåga att hantera oväntat uppkomna svårigheter, kan sammanfattas i 

Antonovskys modell ”känsla av sammanhang” (KASAM). Enligt denna strävar vi efter 

hållning till livet genom tre komponenter som finns i större eller mindre utsträckning 
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hos alla individer. Begriplighet definierar våra reaktioner på yttre och inre stimuli som 

drabbar oss. Stimuli finns som information, begriplig och sammanhängande, eller som 

brus, kaotiskt och osammanhängande. För att information ska bli tillgänglig, bör den 

vara förutsägbar och kunna förklaras. Negativ information är inget som människan vill 

höra, men kan trots detta vara tydlig. Det kan gälla exempelvis ett sjukdomsbesked. 

Hanterbarhet är den grad av handlingskraft i form av individens resurser som står till 

dennes förfogande. Med hjälp av sina resurser kan människan möta de krav som ställs i 

den uppkomna situationen. Sådana resurser kan också delges individen med hjälp av 

andra, exempelvis professionella (vårdpersonal), närstående eller vänner. Känner man 

en hög grad av hanterbarhet, blir man inte ett offer i en oväntad situation, och drabbas 

inte av maktlöshet eller känslor av orättvisa. Meningsfullhet ger individen en känsla av 

att ha mött en utmaning i livet, snarare än ett problem när denne drabbas av en 

livsomvälvande händelse. En person med hög känsla av meningsfullhet vet att satsa 

energi och kraft på eventuella svårigheter och drabbas inte av hopplöshet och 

uppgivenhet (Tamm, 2002). 

De här tre komponenterna finns i olika grad hos alla människor, menar Antonovsky. 

Graden av meningsfullhet sätter dock tonen för hur en person hanterar motgångar, och 

är den viktigaste komponenten i KASAM. Har man låg grad av både begriplighet och 

hanterbarhet i en situation och det är svårt att både förstå vad som händer och hur man 

ska kunna hantera det hela, kan känslan av att vilja övervinna det svåra uppväga. I det 

läget kan energi och engagemang för en lösning bli ytterst meningsfullt. Enligt 

Antonovsky kan människan anpassa sig till allt om det bara finns ett litet hopp om 

bättring och en mening att nå dit. Begriplighet är den näst viktigaste komponenten. Då 

människan drabbas av sjukdom och lidande, blir behovet av att lindra genom att förstå 

det som hänt stort. Hanterbarheten är dock inte helt oviktig, och upplevelsen av att vara 

helt hjälplös är svår att hantera hur väl man än förstår en situation och hur meningsfullt 

det än kan verka att ta sig ur den (Antonovsky, 2005).

För att kunna hantera sitt liv och hålla sig vid god hälsa, är helheten beroende av att 

dessa komponenter samspelar. KASAM kan bli låg eller hög beroende på hur 

samverkan fungerar. Människans livssfär innehåller fyra sektorer som gör livet 

meningsfullt och ger ett starkt KASAM: individens känsloliv, nära relationer, den 

huvudsakliga sysselsättningen och existentiella tema (såsom död, sorg och 
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misslyckanden). Under olika stadier i livet har människan olika fokus, och i 

barnafödande ålder torde det vara nära relationer och arbetsliv som står i fokus.

Faktorer som påverkar livet negativt delar Antonovsky in i tre grupper av stressorer. 

Den kroniska stressorn är inbyggd i en människas liv och påverkar allt som denne tar 

sig för. Det kan röra sig om personlighetstyp, funktionshinder eller ofrivillig barnlöshet. 

En person med stark KASAM lever sitt liv en dag i taget och hanterar problemen 

systematiskt och håller en distans till stressorn. En person med svag KASAM lever med

ständig frustration över den dagliga stressen och förbereder sig ständigt på det värsta 

(Tamm, 2002).

Livshändelsestressorer är avgränsade i rum och tid. Dessa ger stress och skapar 

spänning, vare sig det är väntade (ett barns födelse) eller oväntade (dödsfall eller 

skilsmässa) händelser. Styrkan i KASAM hos den drabbade avgör hur följderna blir. 

Stark KASAM ger en negativ händelse motivation att ta itu med svårigheterna även om 

personen känner sorg och frustration. Svag KASAM ger individen ångest och känslor 

av övergivenhet. Denne reagerar med försvarsmekanismer i stället för strategier för att 

övervinna problemet, blir passiv och känner hopplöshet (Tamm, 2002).

Dagliga förtretligheter är bagatellartade händelser som alla upplever från dag till dag. 

Att exempelvis ha haft ett gräl med en närstående eller en chef, torde inte påverka 

KASAM nämnvärt, menar Antonovsky (Tamm, 2002).

En individ med stark KASAM väljer den strategi som fungerar bäst mot en viss typ av 

stressor, och är en tränad och framgångsrik problemlösare. Denne anser att om 

problemet konfronteras, så blir skadan mindre. Svåra händelser kan hanteras och förstås 

och ordning kan återskapas (Tamm, 2002).

Den som har svag KASAM har ett oundvikligt kaos runt sin person. Denne ger i 

förhand upp alla rationella försök att förstå och hantera en uppkommen situation. 

Stressorer skapar ångest och obehag och späder på den oordning och brist på jämvikt 

som de personerna alltid tycks hamna i. Då de sällan löser sina problem, lider de av en 

livssituation som ständigt är instabil (Tamm, 2002., Antonovsky, 2005).
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9 Resultat

Detta resultat baseras på analysen av 13 vetenskapliga artiklar som vi fann genom 

systematisk sökning och kvalitetsgranskning. Analysen resulterade i 4 kategorier: Att ha

kontroll, Att ansvara för sitt barn, Att finna tröst, Att känna sig otillräcklig.

9.1 Att ha kontroll

Underkategorier: Att inte vara maktlös, Att vara betydelsefull och stark, Att vara 

välinformerad är att kunna skapa förståelse.

En svensk studie från 2009, visade på flera olika metoder med vilka föräldrar försökte 

skapa ordning i en kaotisk tillvaro efter sitt nyfödda barns insjuknande. De började 

avläsa teknisk utrustning och övervakning samt följde barnets tillstånd noga, vilket 

gjorde att de kände sig tryggare (Wigert, Berg & Hellström 2009). Föräldrarna såg till 

att notera episoder med bradykardi hos barnet, de ville veta vilken medicin som gavs 

och hur röntgenbilderna såg ut. När man försökte göra vårdpersonalen uppmärksam på 

förändringar i barnets mående, upplevde man ibland att iakttagelserna inte togs på 

allvar. Föräldrar i en dansk studie beskriver detta som att vara på okänd mark, utan 

någonting att ta bärning på. De var rädda och i chock. När de försökte komma nära 

barnet och försökte förstå vad som hände med det, kände de sig osäkra och ovana, 

samtidigt som de var på sin vakt och iakttog allt som hände (Hall, 2005).

Att närvara vid diverse ingrepp och händelser kring barnet, och veta vad som hände, 

upplevdes som viktigt av föräldrar i samtliga studier. Tydligt beskrevs det i Harvey och 

Pattison (2012), där fäder närvarat vid återupplivning. Trots att de många gånger inte 

hade sett de åtgärder som vidtagits för att rädda barnet och att de känt skräck och panik, 

var det ingen av dem som i efterhand ångrat att de var med i rummet. Ingen av dem fick 

någon uppföljning i efterhand och några beskrev symtom på post-traumatisk stress 

såsom mardrömmar och flashbacks. De hade försökt förtränga händelserna och ville inte

prata med sina partners om vad de upplevt.

Mangurten et al. (2006) fastslår att 86 procent av de 64 tillfrågade föräldrarna upplevde 

sig ha rätt att närvara vid sitt barns sida under ett invasivt ingrepp. McGahey-Oakland, 

Lieder, Young och Jefferson (2007) visade ett liknande resultat, där föräldrar också 

betonade sin rätt att veta vad som händer barnet och att ingen hade rätt att dölja 
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någonting för dem. Föräldrarna såg sig själva som centralfigurer i sina barns liv med en 

okränkbar rättighet att närvara. De skulle också rekommendera andra föräldrar att 

närvara, om de fick komma med råd.

Att själv ha sett med egna ögon vad som hänt barnet och veta att alla resurser tagits 

tillvara för att rädda barnet, var en avgörande anledning till att föräldrar ville närvara i 

återupplivningssituationer (McGahey-Oakland et al., 2007). Föräldrar i en brittisk studie

vittnade dock om att de känt att de inte velat visa för mycket känslor i de här 

situationerna och hade undvikit att gråta inför vårdpersonalen. De hade varit rädda för 

att detta skulle tolkas som om de inte kunde hantera upplevelsen och därför skulle bli 

ombedda att lämna rummet (Maxton, 2008).

Att regelbundet få information av vårdpersonalen, gjorde att föräldrarna upplevde sig ha

kontroll över situationen. När föräldrarna fanns vid barnets sida, kunde de tillgodogöra 

sig information direkt och lärde sig mer om barnets tillstånd och behandling (Mangurten

et al., 2006). Man hade också kunnat ställa samma fråga gång på gång till 

vårdpersonalen, vilket hade givit en känsla av kontroll över barnets liv. Om man själv 

hade skött om barnet, kände och upplevde man en större trygghet. En del föräldrar hade 

varit helt uppslukade av situationen och hade suttit hos sitt barn dygnet runt, utan att ens

ta sig tid att byta kläder. Vissa föräldrar hade sovit i skift (Hall, 2005). Allteftersom de 

hade fått information ökade också förtroendet för vårdpersonalen. Föräldrarna hade sett 

detta som ett tecken på att de som individer behövdes och hade en unik ställning i 

barnets liv. Detta hade ökat självförtroendet hos dem och gjort att de kände sig förstådda

(Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006). 

9.2 Att ansvara för sitt barn                                                 

Underkategorier: Att bli förälder, Att vara behövd av barnet, Att se att barnet fick den 

bästa vården och värna barnets rättigheter, Att vara med om inte barnet skulle 

överleva, Trösta barnet.

Maxton (2008) visade att föräldrar hade tagit på sig rollen som barnets “advokater” 

genom att hävda dess rätt i akuta situationer. Man tyckte sig exempelvis ha kunnat 

stoppa en utsiktslös återupplivningssituation, genom att ha sagt till vårdpersonalen att 

sluta med åtgärderna. De föräldrar som inte hade varit med under ingreppet, hade 
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uppfattningen att de hade misslyckats med att vara barnets beskyddare och hade känt 

skuld för detta. Föräldrar hade också sett det som en skyldighet gentemot barnet att veta 

vad det utsatts för (Mangurten et al., 2006). Enligt Isoardi, Slabbert och Treston (2005) 

ansåg en del föräldrar att de behövt vara vid barnets sida för att se till att det inte kom 

till skada.

Fäder kände ett ökat ansvar i de fall då modern blivit kvar på förlossningsavdelningen 

eller operationssalen. De kände en stark vilja att kompensera för moderns frånvaro 

genom att finnas på plats nära barnet. Det hade väckts ett naturligt ansvar för barnet, 

eftersom det inte mådde bra och ansvaret sågs som en del i den nya rollen som förälder 

(Wigert et al., 2009). 

Två separata studier som inkluderade fäder respektive mödrar, visade båda att föräldrar 

ansett det viktigt att de blivit erkända av vårdpersonalen (Lindberg & Engström, 2013 

och Wigert et al., 2006). Att ensam ansvara för barnet, gav de nyblivna fäderna 

möjlighet att knyta an till sitt barn. Detta krävde att de bjöds in av vårdpersonalen för att

delta i barnets omvårdnad. I de fall detta skedde, uppskattades det av fäderna (Lindberg 

& Engström, 2013). Mödrar som separerats från sina nyfödda, ville kunna amma och ge

sitt barn närhet och kände en stark längtan efter att få känna sig som en riktig förälder 

(Wigert et al., 2006). 

Föräldrarna hade ett stort behov av att finnas hos barnet, som de uppfattade behövde 

dem. En mor var säker på att hennes närvaro och kroppskontakt hade räddat barnets liv 

(Hall, 2005). Enligt Wigert et al. (2009) fanns en stark längtan att lära sig ta hand om 

barnet själv. Det var viktigt för föräldrarna att vårdpersonalen bjöd in dem att delta i 

omvårdnaden av barnet. I vissa fall ansåg föräldrarna också att det var barnets tillstånd i 

sig, som gjorde att de kände sig behövda.

9.3 Att finna tröst

Underkategorier: Att försöka förstå situationen, Att behålla hoppet trots maktlösheten, 

Föräldrarna blev en unik resurs för barnet genom samarbete med personalen.

Att som förälder ha varit närvarande vid akuta åtgärder och fått se med egna ögon vad 

som gjordes med deras barn var betydelsefullt (Hall, 2005). Mangurtens et al. (2006) 
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studie visade att alla föräldrar upplevt det lugnande av att ha varit närvarande. De 

hjälpte och tröstade sitt barn genom att röra vid det och be för det. Alla höll med om att 

de behövt vara vid sitt barns sida, det hade givit dem en chans att låta barnet förstå att 

det var älskat. Det gav dem ro i sinnet på grund av att de fått vara med och se att allt 

som var möjligt gjordes för barnet. Ingen av föräldrarna ångrade att de varit med och 

skulle göra det igen. De blev tröstade och deras rädsla lindrades av att de visste och 

förstod vad som hände med barnet (Mangurten et al., 2006).

Personalens kunnighet och ett bra teamarbete kändes som en väldigt viktig del för 

föräldrarnas trygghet i omhändertagandet av barnet (Tinsley et al., 2008). Det beskrevs 

även i den brittiska studien (Sawyer et al., 2015) där man undersökte användandet av en

transportabel återupplivningsvagn. De akuta åtgärderna kunde utföras inne på 

förlossningsrummet och barnet hade inte behövt förflyttas till ett angränsande akutrum. 

Föräldrarna hade fått vara med och se händelseförloppet och hade därmed lättare kunnat

förstå att personalen arbetat på ett professionellt sätt för barnets bästa. 

Delaktighet och att ha fått kontinuerlig information av vårdpersonalen om vad som 

hände barnet beskrevs i flera studier. Att ha integrerats med personalen och att ha fått 

känna sig viktig för barnet hade gett föräldrarna tröst (Isoardi et al., 2007, Mangurten et 

al., 2006, Tinsley et al., 2008, Sawyer et al., 2015). De upplevde att de hjälpt till i det 

akuta omhändertagandet. Wigert et al. (2006) belyste hur viktigt det var med 

personalens hjälp och stöd i samband med vård på neonatalavdelning. Här påtalades 

vikten av en familjecentrerad vård. Det innebar att se föräldern som den viktigaste för 

barnet, att man gett fortlöpande information och bjudit in föräldern i barnets vård. 

Föräldrarna hade känt sig maktlösa och otillräckliga och upplevt att personalen var 

experter på att vårda deras barn. Det gav däremot föräldrarna tröst när personalen 

bekräftade dem i vården av barnet. Barnet hade tillhört dem och inte personalen. 

Föräldrarna hade känt sig förstådda av personalen och hade blivit behandlade som unika

personer med unika behov (Wigert et al., 2006). 

Att få ha varit nära sitt barn i akuta situationer hjälpte föräldrarna att knyta an till barnet,

det sågs då som en strategi att stå ut med det som hänt och försöka se det positiva i 

händelsen (Hall, 2005). I en svensk studie upplevde fäder sig bli bekräftade som 

föräldrar, när de tillsammans med barnmorskan hade fått sköta om sitt barn medan 
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modern varit kvar på uppvakningsavdelningen efter akut sectio. De hade också 

uppskattat att få ett eget rum på BB och egentid med sitt barn. De kände sig delaktiga 

och viktiga, som en del i den nya familjen (Lindberg & Engström, 2013). 

Att kastas mellan hopp och förtvivlan var för föräldrarna smärtsamt, men att försöka 

upprätthålla känslan av hopp kändes som en förutsättning för att orka vara med. Att 

våga hoppas var en tröst i sig. Föräldrarna upplevde personalen som skickliga och 

fantastiska, det beskriver Maxton (2008). Föräldrar i en dansk studie berättade hur all 

deras uppmärksamhet riktats mot det sjuka barnet och de inte hade kunnat tänka sig att 

lämna barnets sida. Det var som att vara i en orealistisk värld där hela livet svängt 

mellan hopp och förtvivlan och barnet svävat mellan liv och död. Det var uppenbart att 

föräldrarna hjälptes och tröstades av att personalen haft en hoppfull inställning. 

Föräldrarna hade varit vaksamma på allt som sagts och gjorts (Hall, 2005). 

Alla åtgärder som gjorts för barnet kändes också som tröst även om barnet avled 

(Tinsley et al., 2008). Attityder och känslor hos föräldrar som förlorat sina barn efter en 

återupplivningssituation undersöktes. Hälften av de föräldrar som närvarat hos sitt barn 

trodde att det hjälpt dem att acceptera förlusten av barnet. Genom fysisk kontakt med 

barnet upplevde föräldrarna att de gjort det så bekvämt för det som möjligt. Majoriteten 

av föräldrarna i studien, rekommenderade andra föräldrar att inte lämna sitt barn, utan 

vara kvar vid dess sida. Några av föräldrarna hade känt sig tröstade av att se läkaren 

visa känslor och till och med gråta framför föräldern (Tinsley et al., 2008). Enligt 

McGahey-Oakland et al. (2007) hade flera av föräldrarna börjat sin sorgeprocess redan 

under återupplivningen. Närvaron hade gjort att föräldrarna hjälpts se realiteten samt att 

de förstått det allvarliga i situationen. De hade förstått att livet inte gick att rädda och 

det upplevdes som en viss tröst att ändå få tillbringa sista tiden hos sitt barn. En moder 

berättade att hon velat lämna rummet med ett friskt barn samtidigt som hon förstod att 

det aldrig skulle ske (McGahey-Oakland et al., 2007).

9.4 Att känna otillräcklighet

Underkategorier: Skuldkänslor för att barnet blev sjukt, Att ha skadat relationen, Att 

inte duga som förälder, Att bli utestängd från barnets vård, Att inte veta vad som 

händer.
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I Harveys och Pattisons (2013) brittiska studie berättade fäder om en känsla av 

otillräcklighet både gentemot modern och barnet. Vid återupplivning i samband med 

akut sectio på operationsavdelning kände flera fäder att de inte var medvetna om vilken 

hjälp barnet fått. De kom i konflikt med sig själva då oron var stor för barnet, men i 

flera fall större för modern. Rädslan hade varit stor för att både modern och barnet 

skulle dö och hur skulle hon som inte lärt känna barnet innan det dog kunna sörja och gå

vidare? I många fall hade de velat gå till barnet men trodde att de gjorde större nytta hos

modern. En av fäderna hade inte fått svar på sina frågor och blivit tillsagd att sätta sig 

ner på en stol. Fäderna beskrev att de inte hade någon fysisk kontakt med sitt barn under

återupplivningen, exempelvis hålla dess hand. Flertalet i studien hade haft en känsla av 

oro, plåga, panik och rädsla. De hade försökt att inte tänka på vad som hänt och undvek 

att titta på scenariot. En fader hade lämnat akutrummet under återupplivningen (Harvey 

& Pattison, 2013).

I Lindbergs och Engströms studie (2013) om fäders upplevelser beskrevs att de inte 

varit beredda på komplikationer vid förlossningen samt att de inte upplevt sig ha blivit 

informerade om den akuta situationen. Känslor som rädsla, frustration och hjälplöshet 

hade uppstått. De hade också känt sig övergivna och utestängda från 

operationsavdelningen i samband med att man behövt förlösa barnet med akut sectio. 

Atmosfären på förlossningsavdelningen hade upplevts som kaotisk. 

Ingen av fäderna i en brittisk studie upplevde sig ha fått känslomässigt stöd från 

vårdpersonalen under återupplivningen. Flertalet hade haft behov av att få reflektera 

sina upplevelser med någon efteråt men det var få som hade fått den möjligheten. De 

kände sig exkluderade och någon hade känslan av att inte ha varit en betydande förälder

(Harvey & Pattison, 2013). 

Hälften av de tillfrågade föräldrarna i en studie hade önskat att personalen varit bättre på

att informera under återupplivningen. En förälder uttryckte hur de hade brustit i sin 

förmåga att förklara vad de gjorde med barnet samt varför (Tinsley et al., 2008).

Separation mellan föräldrar och barn beskrevs i flertalet studier. Fäder uttryckte att de 

blivit separerade både från modern och barnet samt exkluderats i samband med akut 

sectio. Den viktiga rollen som blivande barnafar blev tillintetgjord då han ignorerats av 
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personalen (Lindberg & Engström, 2013). Om moder och barn hade separerats i 

samband med förlossning hade känslor som rädsla, skuld, ångest, ensamhet samt att inte

höra till, uppkommit (Wigert et al., 2006). De hade varit rädda för att inte kunna knyta 

an till sitt barn. Känslan av att inte ha blivit moder uppkom också då barnet akut fått 

förflyttas till ett akutrum för åtgärder utan att hon hunnit hålla sitt barn efter 

förlossningen. Framförallt beskrevs skuld- och skamkänslor. Mödrarna hade känt sig 

misslyckade och skämts över att inte ha kunnat föda fram ett friskt barn (Wigert et al., 

2006). När det nyfödda barnet akut efter förlossningen förflyttats till 

neonatalavdelningen, upplevdes världen kollapsa. För en moder var det likställt med att 

barnet skulle dö (Hall, 2005).

Att ha varit separerade och inte fått närvara vid sitt barns sida, hade väckt tankar om att 

inte alla åtgärder hade gjorts, belyser Tinsley et al. (2008) i sin studie. En förälders åsikt

var att om hen varit närvarande skulle barnet inte ha avlidit.

10 Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelser i samband med att deras

nyfödda barn var i behov av akut omhändertagande. Vi valde att även inkludera artiklar 

gällande barn upp till sex månaders ålder, då studiernas resultat inte specificerade 

barnens ålder. Föräldrars upplevelser förmodades vara av liknande karaktär även då det 

gällde spädbarn. Föräldrar beskrev både positiva och negativa upplevelser av att ha varit

närvarande vid akut omhändertagande såsom återupplivning eller invasiva ingrepp. En 

viktig slutsats var att de positiva upplevelserna av att närvara övervägde i de allra flesta 

fall.

10.1 Resultatdiskussion

Vikten av att föräldrarna får kontinuerlig information under det akuta 

omhändertagandet, samt att vårdpersonalen ger dem all möjlighet att finnas vid barnet 

sida, blir fokus för denna diskussion. Dessa två faktorer bidrar tillsammans till goda 

möjligheter att skapa KASAM (Antonovsky, 2005), då de tillför meningfullhet, 

begriplighet och ökar hanterbarheten i situationen. Det råder inga tvivel om att föräldrar 
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vill vara närvarande då deras barn är i behov av akut omhändertagande. 

Meningsfullheten i att finnas vid barnets sida, bekräftas av denna litteraturstudie. 

Kontinuerlig information gjorde att föräldrarna kände sig mindre rädda och hade lättare 

att förstå vad som hände. De som blev sedda och kände sig delaktiga i vården av barnet 

och fick därmed större förtroende för vårdpersonalen. Känslan av att vara otillräcklig 

och vara i en overklig värld minskade. De föräldrar som fick information kände större 

KASAM än de som inte fick tillräckligt med information. 

I det akuta skedet beskrev föräldrar att de varit chockade och rädda. De strävade efter 

begriplighet i situationen genom att tolka signaler och få information, studera 

vårdpersonalens arbete, titta på barnet samt försöka förstå övervakningsutrustningen. 

Antonovsky (2005) konstaterar att hög hanterbarhet är beroende av hög begriplighet. 

Därför är det av vikt att information ges under och efter den akuta händelsen. Det ökar 

den totala KASAM, som påverkar individens sätt att hantera den uppkomna situationen 

eller problemet. Att erbjuda kontinuerlig och lättförståelig information ökar 

begripligheten för föräldrarna. Detta ger dem en möjlighet att snabbt knyta an till 

barnet, våga röra vid det och så småningom sköta den grundläggande omvårdnaden. 

Utan information är det akuta omhändertagandet kaotiskt och oförutsägbart för 

föräldrarna.

I efterhand kunde noteras att de föräldrar som inte fått tillräckligt med information, 

upplevt symtom på post-traumatisk stress. Att inte bearbeta händelserna under 

vårdtiden, hade gjort att de försökt förtränga det de sett och de kunde heller inte prata 

med sin partner om upplevelserna. Det tycks därför viktigt att man som vårdpersonal 

erbjuder föräldrar uppföljande samtal och ger dem möjlighet till återkoppling, även i ett 

senare skede. Kanske kommer känslorna flera månader senare eller i samband med en 

eventuell ny graviditet. På de flesta förlossningskliniker i Sverige finns speciellt 

utbildade barnmorskor som arbetar med samtal efter traumatiska upplevelser. 

Vårdtiderna på neonatalavdelning kan bli långa för familjer vars barn exempelvis 

drabbats av asfyxi. Föräldrarna upplever allt som händer barnet som akut och 

livsavgörande under flera dagar. Förutom kontinuerlig information, bör föräldrarna 

erbjudas kontakt med kurator när barnets tillstånd stabiliserats. Många av föräldrarna 
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upplever svårigheter som mardrömmar och ångest, men också oro för praktiska saker 

som ekonomi och arbete. De familjer vars barn vårdas länge på neonatalavdelning, bör 

erbjudas ett samtal med läkare och ansvarig sjuksköterska varje vecka. Detta är viktigt 

inte minst för att föräldrarna ska kunna se det gradvisa tillfrisknandet hos barnet. Man 

bör också erbjuda dem tillfälle att återse de personer som tog hand om barnet i den 

akuta situationen. Här har vårdpersonalen en möjlighet att i efterhand ge föräldrarna en 

ökad känsla av begriplighet genom att svara på deras frågor. 

Vårdpersonalen har ännu att arbeta med att i större utsträckning bjuda in och välkomna 

föräldrar till barnets sida, även i de svåraste situationerna. Föräldrar behöver stöd och 

hjälp att kliva fram som de viktigaste i barnets liv, detta kan inte ske utan 

vårdpersonalens hjälp, när föräldrarna är i chock och har hamnat i en ovan och 

skrämmande miljö. Med hjälp av vårdpersonalens stöd kan meningsfullhet skapas och 

vårdpersonalens professionella bemötande är viktigt för föräldrarnas trygghet. Att 

komma in i föräldrarollen ger dem möjlighet till ökad KASAM genom begriplighet och 

hanterbarhet. 

Vårdpersonalens egna fördomar om vad föräldrar klarar av att se, kan nog många 

gångar härledas till hur trygga de själva känner sig i det akuta skedet. Scenarioträning, 

enligt exempelvis CEPS, stärker vårdpersonalens trygghet i teamarbetet som krävs i 

akuta situationer. Då alla specialiteter är säkra i sin roll, kan teamets lugn hjälpa 

föräldrarna att närma sig barnet. En person bör alltid avsättas för att ta hand om den 

medföljande föräldern och agera budbärare mellan teamet och denne.

Vårt syfte var att fokusera på föräldrarnas upplevelser. Flertalet studier från andra länder

beskriver vårdpersonalens upplevelser av att ha föräldrar närvarande och hur föräldrar 

upplever vårdpersonalens attityder. Det är av intresse att nämna något om detta här. 

Maxton (2008) belyser föräldrarnas oro för hur de påverkade vårdpersonalen. De 

upplevde känslan av att personalen inte var bekväm i deras närvaro och upplevde att de 

var där för att bedöma deras arbete. Vissa av föräldrarna trodde att personalen kunde 

utföra sitt arbete bättre om de fick vara ifred och inte hade någon som hela tiden 

observerade dem. 

22



I en studie från USA intervjuades vårdpersonal och nästan alla (97 procent av 92 

tillfrågade) upplevde att de kände sig bekväma med att ha föräldrar närvarande i akuta 

situationer och att deras arbete inte påverkades på något sätt. Föräldrarnas närvaro 

upplevdes heller inte störande. Behandlingen av barnet utfördes på samma sätt, tog lika 

lång tid och resultatet av omhändertagandet blev detsamma. Fördelarna övervägde, då 

man ansåg att föräldrarnas närvaro var lugnande och gjorde barnet tryggare. En liten del

av personalen hämmades av moderns oro och tyckte att behandlingen tog längre tid på 

grund av att man var tvungen att förklara vad man gjorde. Majoriteten av personalen 

tyckte att det var föräldrarnas rättighet att vara hos sitt barn. Mer än 90 procent av 

personalen önskade att de kunde vara ett stöd för föräldrarna vad gällde information och

ville förmedla att man gjort det bästa man kunde för barnet. Oro för att bli anmälda för 

felbehandling och att föräldrar skulle missförstå och misstolka situationen uttrycktes av 

26 procent av personalen (Mangurten et al., 2006).

Föräldrar i en dansk studie berättade om sina erfarenheter av sjuksköterskor de mötte på

neonatalavdelningen. Föräldrarna upplevde oftast sjuksköterskorna som snälla, 

hjälpsamma, informativa och kunniga. Föräldrarna litade på dem, lärde sig mycket av 

dem och hade möjlighet att ställa frågor. Sjuksköterskorna tog sig tid att prata om annat 

än bara om barnets tillstånd. De var glada och avslappnade. Motsatsen kunde dock 

också vara fallet. Man beskrev sjuksköterskor som mindre kunniga, obekväma, 

dominanta eller bekymrade. Det fick föräldrarna att känna sig oroliga och otrygga (Hall,

2005). 

För vårdpersonalen är det till stor hjälp att teamet, som tog hand om barnet i det akuta 

skedet, återses och stämmer av händelseförloppet. Sådana debriefingtillfällen brukar 

kallas perinatal revision och inkluderar samma personalkategorier och specialiteter som 

CEPS-övningarna. På sådana möten kan det vara intressant att se på sig själv som 

personal och hur man agerat mot föräldrarna. Det kan göra att man i framtiden blir 

uppmärksam på exempelvis jargong personal emellan eller otrygghet gällande vem som 

ska göra vad. Detta kan ses som ett uttryck för osäkerhet och att man undanhåller 

information från föräldrarna. Ny personal har mycket att tillföra här (och lära 

naturligtvis), då man kommer utifrån och ser den vana vårdpersonalens agerande lite 

som en förälder kanske skulle se det.
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Att undersöka relationen mellan föräldrar och vårdpersonal i svensk kontext, skulle 

kunna utgöra framtida forskning. En kompletterande empirisk studie av föräldrars 

upplevelser av akut omhändertagande av det helt nyfödda barnet, skulle också vara 

önskvärt.

10.2 Metoddiskussion

Den här litteraturstudien baseras på artiklar av studier med både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Enligt Friberg (2012) görs ingen avgränsning till att välja antingen

det ena eller det andra utan man kan använda båda. Fördelen är att den specifika frågan 

kan belysas på olika sätt och resultatet från en kvalitativ intervjustudie kan leda till 

frågeställningar som sen undersöks med hjälp av kvantitativ metod. Det ger ett djup och

en ökad trovärdighet. Studier som kombinerar dessa ansatser kallas för mixad metod 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningarna gjordes om flera gånger på grund av att kombinationerna med de booleska 

termerna AND, OR och NOT inte användes på ett systematiskt sätt till en början. 

Linneuniversitetets checklistor (LNU/UB) för sökning i databaser hjälpte oss att 

systematisera sökningarna. Att söka med trunkering gjorde inte att vi fann fler relevanta 

artiklar. Det visade sig att det fanns flera kopior i de olika databaserna och det kan 

förklaras av att ämnet inte är utforskat i någon större utsträckning. En felkälla i 

tillvägagångssättet kan vara valet av sökord. Vi använde sökordet experience i 

betydelsen upplevelse och inte erfarenhet.

Vi ville undersöka föräldrars upplevelser i samband med att deras nyfödda barn var i 

behov av akut omhändertagande. På grund av kulturella skillnader i olika länders 

förlossningsvård, valdes artiklar från länder där man lät den medföljande föräldern 

närvara under förlossningen och vid ett akut omhändertagande. För att öka 

överförbarheten till svenska förhållanden, hade det kunnat vara relevant att endast ta 

med nordiska studier. Vårdpersonal i exempelvis USA löper också en risk att stämmas 

för felbehandlingar och därför kanske man väljer att utestänga föräldrar och andra 

anhöriga (Mangurten et al., 2006). 

Initialt sökte vi efter artiklar om studier som handlade om nyfödda men bestämde att 

utöka sökningarna till barn upp till sex månader. Detta grundade sig i att flera av 
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artiklarna vi fann även handlade om barn upp till sex månaders ålder. Vi diskuterade om

huruvida föräldrars upplevelser ändrades om barnet blivit några månader äldre. 

Upplevelsen förmodas vara av liknande karaktär då det gäller både deras nyfödda barn 

eller deras spädbarn. 

Artiklar äldre än tio år exkluderades och även de som saknade abstract. De artiklar som 

bara utgick från personalens upplevelser samt de som var sk “systematic reviews” 

exkluderades också. Upplevelsen av att vara eller inte vara närvarande i samband med 

att deras nyfödda barn var i behov av akut omhändertagande, ändras förmodligen inte på

tio år så äldre artiklar hade säkert också varit relevanta för resultatet. Däremot har 

möjligheten för föräldrar att närvara vid förlossning och i samband med akut 

omhändertagande av deras barn förändrats över tid. Önskan var att finna artiklar om 

studier gjorda i de nordiska länderna. 

 

Av de 13 artiklarna som valdes ut och kvalitetsgranskades var samtliga godkända av 

respektive universitets etiska kommitté och publicerade i tidskrifter som var peer-

reviewed. De förde också ett tydligt etiskt resonemang. Inga artiklar valdes bort på 

grund av vår eventuella förförståelse utan alla vi fann som svarade till syftet 

inkluderades efter kvalitetsgranskning. Med förförståelse menas den kunskap och 

erfarenhet som forskaren har inom det område som ska undersökas (Forsberg & 

Wengström, 2013). Förförståelsen gällande vad föräldrar klarar av att se eller vara med 

om speglar den egna osäkerheten eller tryggheten som vårdpersonalen upplever i 

samband med akuta händelser. Detta är ett antagande och en reflektion som vi själva 

har. 

Att vara två författare som arbetade med analys och kvalitetsgranskning av artiklar 

anser vi var värdefullt. Alla artiklarna var skrivna på engelska och risken fanns att 

texten uppfattades av oss på olika sätt. Diskussioner fram och tillbaka ledde till nya 

infallsvinklar och det hjälpte oss att inte köra fast i analysarbetet.

Vi har försökt att på ett förståeligt sätt beskriva varje steg i tillvägagångssättet vad gäller

sökstrategi och analysförfarande. Det höjer trovärdigheten och tillförlitligheten i 

litteraturstudien. 
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11 Slutsats

Vårdpersonalen har en viktig uppgift att i större utsträckning bjuda in och välkomna 

föräldrar till barnets sida, även i traumatiska situationer. I det här avseendet vore det 

önskvärt med ett kontinuerligt förbättringsarbete inom den perinatala och neonatala 

vården. Föräldrar behöver stöd och hjälp att kliva fram som de viktigaste i barnets liv, 

detta kan inte ske utan vårdpersonalens vägledning. Det råder inga tvivel om att 

föräldrar önskar vara närvarande då deras nyfödda barn eller spädbarn är i behov av 

akut omhändertagande. Meningsfullheten i att finnas hos sitt barn, bekräftas av denna 

litteraturstudie.
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Bilagor

Analystabell

Menings-
bärande enhet

Kondenserad 
mening

Kod Underkategori Kategori

Föräldrar 
upplevde sig ha 
rättighet att vara
närvarande vid 
invasiva 
ingrepp och 
återupplivning.

Att ha rättighet 
att närvara vid 
barnets sida.

Rättighet att 
närvara.

Att inte vara 
maktlös.

Att ha kontroll.

Man lärde sig 
avläsa teknisk 
utrustning och 
kontrollerade 
vilka läkemedel 
som gavs till 
barnet. 

Att kontrollera 
vården av 
barnet.

Rätt vård. Att ha kontroll.

Man var 
vaksam på allt 
som hände 
barnet och 
misstrodde 
vårdpersonalen 
som inte följde 
läkarens 
ordinationer 
och/eller 
föräldrarnas 
känsla av att 
något var fel.

Att vara vaksam
på personalen 
och göra egna 
bedömningar.

Att vara 
vaksam.

Att ha kontroll.

En moder var 
övertygad om 
att hennes 
närvaro och 
kroppskontakt 
hade räddat 
hennes barns 
liv.

Att ha räddat 
sitt barns liv.

Att vara unik 
och 
betydelsefull.

Att vara 
betydelsefull 
och stark.

Att ha kontroll.

I



Menings-
bärande enhet

Kondenserad 
mening

Kod Underkategori Kategori

För att förstå 
situationen 
behövde 
föräldern få 
kontinuerlig 
information.

Information 
hjälpte 
föräldrarna att 
förstå.

Att få 
kontinuerlig 
information.

Att vara 
välinformerad 
är att kunna 
skapa förståelse.

Att ha kontroll.

Man behövde 
se med egna 
ögon vad som 
hände.

Att se med egna
ögon för att 
förstå.

Att närvara för 
att förstå.

Att ha kontroll.

Flera mödrar 
kände skuld och
skam inför sin 
man, sina 
anhöriga och 
vänner för att de
inte kunnat bära
och föda ett 
friskt och 
välskapt barn. 

Kände skuld för
det sjuka barnet.

Sjukt barn. Skuldkänslor 
för att barnet 
blev sjukt.

Att känna 
otillräcklighet.

De funderade 
över om 
separationen vid
födelsen hade 
påverkat deras 
relation till 
barnet.

Att tvingas 
skiljas från 
barnet och tappa
kontakten.

Separation. Att ha skadat 
relationen.

Att känna 
otillräcklighet.

Det fanns en 
känsla av 
maktlöshet inför
att någon annan 
skötte barnet.

Att inte själv 
kunna ta hand 
om sitt barn.

Otillräcklighet Att inte duga 
som förälder.

Att känna 
otillräcklighet.

Fäderna 
upplevde att de 
hade svårt att 
välja om de 
skulle vara med 
modern eller 
barnet. De gick 
mellan 
avdelningarna 
och en del 
prioriterade att 

Fäderna slets 
mellan modern 
och barnet och 
hade svårt att 
knyta an till 
barnet.

Att prioritera. Att känna 
otillräcklighet.

II



vara med bara 
modern och 
hade svårt att 
knyta an till 
barnet.

De föräldrar 
som på något 
vis utestängdes 
från barnets 
vård, upplevde 
frustration och 
maktlöshet. De 
beskrev panik, 
oro, skräck, 
ångest och 
rädsla. 

Föräldrar som 
utestängdes från
sitt barns vård 
upplevde starka,
negativa 
känslor.

Frustration och 
maktlöshet.

Att bli 
utestängd från 
barnets vård.

Att känna 
otillräcklighet.

Mödrarna kände
att de varken 
tillhörde 
neonatal-
avdelningen 
eller BB och 
deltog inte i 
barnets vård.

Mödrarna 
upplevde att de 
inte hörde till 
och var inte 
nära barnet.

Brist på känsla 
av att höra till.

Att känna 
otillräcklighet.

Man var 
utlämnad på 
okänd mark 
utan vetskap om
vad som hände 
med barnet.

Föräldrarna 
visste inte vad 
som hände med 
barnet.

Att sväva i 
ovisshet.

Att inte veta 
vad som händer.

Att känna 
otillräcklighet.

III



Menings-
bärande enhet

Kondenserad 
mening

Kod Underkategori Kategori

Föräldrarna 
behövde se med
egna ögon vad 
som hände 
under 
återupplivning-
en för att kunna 
förstå att 
personalen 
gjorde allt de 
kunde.

Att se med egna
ögon vad som 
hände för att 
kunna förstå.

Att allt gjordes 
för barnet.

Att försöka 
förstå 
situationen.

Att finna tröst.

Det kunde 
kännas som att 
vara i en 
mardröm och 
aldrig vakna.

Att leva i en 
mardröm.

Maktlöshet. Att behålla 
hoppet trots 
maktlösheten.

Att finna tröst.

Att pendla 
mellan hopp 
och förtvivlan 
från den ena 
minuten till den 
andra var 
oerhört 
smärtsamt för 
föräldrarna. De 
försökte att 
hålla modet 
uppe och inte 
sluta hoppas.

Att pendla 
mellan hopp 
och förtvivlan 
och ändå vara 
hoppfull.

Hopp och 
förtvivlan.

Att finna tröst.

All personal 
upplevdes som 
fantastisk, de 
undervisade 
föräldrarna och 
informerade 
dem om vården 
och 
behandlingen av
barnet.

Personalen var 
fantastisk och 
undervisade och
informerade 
föräldrarna om 
barnets vård.

Informativ 
personal.

Föräldrarna 
blev en unik 
resurs för barnet
genom 
samarbete med 
personalen.

Att finna tröst.

IV



Menings-
bärande enhet

Kondenserad 
mening

Kod Underkategori Kategori

Föräldrarna 
sågs som en 
resurs och blev 
hjälpta i att 
känna att de var 
de viktigaste för
sitt barn.

Föräldrarna 
sågs som den 
viktigaste 
resursen för 
barnet.

Föräldrarna 
viktigast.

Att finna tröst.

Barnets 
föräldrar var 
delaktiga i 
vården och 
kände att de 
samarbetade 
med personalen.

Föräldrarna var 
delaktiga och 
samarbetade 
med 
vårdpersonalen

Delaktighet och 
samarbete.

Föräldrarna 
blev en unik 
resurs för barnet
genom 
samarbete med 
personalen.

Att finna tröst.

Föräldrarna 
upplevde att det
var naturligt för 
dem att hålla sig
nära barnet, att 
det var deras 
ansvar när de 
blivit föräldrar. 

Naturligt att 
ställa upp för 
sitt barn när 
man är förälder.

Naturligt 
ansvar.

Att bli förälder. Att ansvara för 
sitt barn.

Fäder var 
angelägna om 
att ses som en 
del av familjen 
och bli 
“erkända” av 
vårdpersonalen. 

Att bli sedd som
far till barnet 
och bli erkänd.

Bli erkänd som 
far.

Att bli förälder. Att ansvara för 
sitt barn.

Fäderna ville 
också 
kompensera för 
modern om hon 
behövde vård på
annan avdelning
eller behövde 
sova.

Att kompensera 
för barnets mor.

Ensam ansvarig. Att vara behövd
av barnet.

Att ansvara för 
sitt barn.

V



Menings-
bärande enhet

Kondenserad 
mening

Kod Underkategori Kategori

En förälder 
ansåg att det 
var nödvändigt 
för barnets 
tillstånd att vara
där.

Nödvändigt att 
närvara på 
grund av barnets
sjukdom.

Nödvändigt att 
närvara.

Att ansvara för 
sitt barn.

Att vara där för 
sitt barn och se 
till att det hade 
den hjälp och 
fick den bästa 
vård som fanns 
var ett primärt 
behov.

Se till att barnet 
fick den bästa 
vården.

Skydda barnet. Att se att barnet 
fick den bästa 
vården och 
värna barnets 
rättigheter.

Att ansvara för 
sitt barn.

Föräldrarna var 
advokater för 
sitt barn under 
invasiva 
åtgärder.

Att skydda 
barnet under 
invasiva 
åtgärder.

Skydda mot 
obehag.

Att ansvara för 
sitt barn.

Föräldrarna 
ville vara säkra 
på att vara hos 
barnet hela 
tiden om 
möjligheten 
fanns att det ej 
skulle överleva.

Vara hos sitt 
barn hela tiden 
från födsel till 
slutet.

Vara hos barnet. Att vara med 
om inte barnet 
skulle överleva.

Att ansvara för 
sitt barn.

Det kändes 
viktigt att trösta
och hålla om 
sitt barn och 
finnas vid dess 
sida.

Vikten av att 
trösta och 
vidröra sitt barn.

Trösta genom 
närhet.

Trösta barnet. Att ansvara för 
sitt barn.
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Artikelmatris

Författare
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet

Curley, M. A. 
Q., et al.
2012.
USA.

American 
Journal of 
Respiratory &
Critaical Care 
Medicine:
 
Parent 
Presence 
during 
Invasive 
Procedures 
and 
Resuscitation.

Utvärdera om 
riktlinjer och 
utbilding kan 
göra 
vårdpersonal 
bättre på att 
låta föräldrar 
närvara vid 
invasiva 
ingrepp på 
barn genom 
att använda 
föräldrastödja-
re.

Kvantitativ 
metod. Kvasi-
experimentell 
studie. 
Bekvämlig-
hetsurval. 
Undersök-
ningen 
genomfördes 
före och efter 
ingreppen. 
Inkl föräldrar 
> 18 år, 
engelskta-
lande. Chi-
square test. 
Datainsamling
pågick i 4 år 
på barnkardio-
logsjukhus i 
Boston.

De flesta 
föräldrar som  
erbjöds att 
närvara vid 
ingreppet 
valde att 
stanna. De 
kände att de 
hjälpte sina 
barn och blev 
själva hjälpta. 
Man såg ingen
skillnad på 
hur 
situationen 
upplevdes 
med eller utan
hjälp av 
föräldrastödja-
re.

Medel.

Hall, E. O. C.
2005.
Danmark.

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences: 
Being in an 
alien world: 

Danish 
parents’ lived 
experiences 
when a 
newborn or 
small child is 
critically ill.

Undersöka 
föräldrars 
lived 
experience 
under ett litet 
barns 
sjukdom.

Kvalitativ 
metod, 
hermeneutisk 
tolkande 
fenomenologi,
Van Manens 
filosofi.
Bevämlighets-
urval. 
Djupintervjuer
med 13 
föräldrar, 
utfört vid två 
tillfällen.

Föräldrarna 
upplevde sig 
vara på okänd 
mark och 
kände chock, 
lidande och 
osäkerhet. 
Man kände ett
behov av att 
närvara, förstå
och övervaka.

Hög.

VII



Författare
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet

Hall, E. O. C.
2005.
Danmark.

Nursing in 
Critical Care: 

Danish 
parents’ 
experiences 
when their 
child is 
transferred to 
the PICU - a 
qualitative 
study.

Identifiera 
danska 
föräldrars 
upplevelser 
när deras barn
flyttas till och 
från barn- 
IVA, samt 
beskriva deras
upplevelser av
omvårdnaden.

Kvalitativ 
metod. 
Hermeneutisk 
tolkande 
fenomenologi,
Van Manens 
filosofi. 
Bekvämlig-
hetsurval. 
Djupintervjuer
med 13 
föräldrar, 
utfört vid två 
tillfällen.

Föräldrar 
behöver aktivt
stöd när 
barnet flyttas 
mellan 
avdelningar 
och/eller 
vårdnivå.

Hög.

Harvey, M. 
E., & 
Pattison, H. 
M.
2012.
Storbritannien

Archives of 
Disease in 
Childhood:

Being there: a 
qualitative 
interview 
study with 
fathers present
during the 
resuscitation 
of their baby 
at delivery.

Att utforska 
fäders 
erfarenheter 
av att närvara 
vid 
återupplivning
av deras 
nyfödda barn i
samband med 
förlossning.

Kvalitativ 
metod. 
Deskriptiv, 
retrospektiv 
studie. Semi-
strukturerade 
intervjuer med
20 st 
förstagångs-
fäder, 
analyserade 
med kvalitativ
innehållsana-
lys. 

Fyra teman: 
Förberedelse; 
att veta vad 
som händer; 
hans reaktion 
samt hur 
upplevelsen 
påverkat 
honom.

Hög.

Isoardi, J., et 
al.
2005.
Australien.

Emergency 
Medicine 
Australasia: 

Witnessing 
invasive 
paediatric 
procedures, 
including 
resuscitation, 
in the 
emergency 
department: A 
parental 
perspective.

Att fastslå om 
föräldrar vill 
närvara när 
deras barn 
utsätts för 
invasiva 
ingrepp.

Kvantitativ 
metod. 
Prospektiv 
studie med 
enkäter. 573 
formlär 
samlades in 
från föräldrar 
vars barn varit
intagna på 
barnakuten 
med låg till 
medelhög 
prioritering 
enligt en 
triage-skala.

De allra flesta 
föräldrar ville 
närvara vid 
invasiva 
ingrepp. 
Viljan att 
närvara 
minskade med
ökad 
svårighetsgrad
på ingreppet. 
Undantag från
detta var 
sedering och 
återupplivning
med risk för 
dödsfall.

Hög.
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Författare
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet

Lindberg, I., 
& Engström, 
Å.
2013.
Sverige.

Sexual and 
Reproductive 
Health:

A qualitative 
study of new 
fathers’ 
experiences of
care in 
relation to 
complicated 
childbirth

Att beskriva 
nyblivna 
fäders 
erfarenhet av 
vård efter en 
komplicerad 
förlossning.

Kvalitativ 
metod 
bestående av 
individuella 
semi-
strukturerade 
intervjuer med
8 fäder, 
analyserade 
med kvalitativ
innehållsana-
lys. 

Fäderna 
upplevde 
rädsla och 
utanförskap. 
De ansåg att 
det var viktigt 
att delta i 
vården för att 
bli erkänd av 
vårdpersonal-
en som en del 
av familjen.

Hög.

Mangurten, J.,
et al.
2006.
USA.

Journal of 
Emergency 
Nursing: 

Effects of 
Family 
Presence 
During 
Resuscitation 
and Invasive 
Procedures in 
a Pediatric 
Emergency 
Department.

Att fastslå 
effektiviteten 
av ett “family 
presence 
protocol” och 
beskriva 
upplevelsen 
hos föräldrar 
och 
vårdpersonal.

Kvantitativ 
metod. 
Deskriptiv 
studie där 
familjer (totalt
64 personer) 
erbjöds att 
närvara vid 
återupplivning
och invasiva 
procedurer.
Engelsktalan-
de föräldrar > 
18 år. 
Föräldrar som 
ansågs labila, 
missbrukare 
eller 
misstänktes 
för misshandel
exkluderades. 

Viktigt för 
föräldrarna att
få delta, det 
hjälpte barnet 
och 
föräldrarna 
samt gav ökad
förståelse för 
barnets 
tillstånd. 
Närvaron sågs
som en 
rättighet och 
gav en känsla 
av kontroll.

Hög.

Maxton, F. J. 
C.
2008.
Storbritannien

Journal of 
Clinical 
Nursing: 

Parental 
presence 
during 
resuscitation 
in the PICU: 
the parents’ 
experience. 
Sharing and 
surviving the 
resuscitation: 
a phenomeno-
logical study.

Skapa en 
djupare 
förståelse för  
betydelsen för
föräldrar av 
att ha närvarat
eller inte 
närvarat vid 
återuppliv-
ningsförsök 
av barn på 
barn-IVA

Kvalitativ 
metod. 
Hermeneutisk 
fenomenolo-
gisk metod, 
Van Manens 
filosofi. 14 
föräldrar till 
svårt sjuka 
barn 
intervjuades. 
Både föräldrar
till barn som 
avlidit och 
barn som 
överlevt 
deltog.

Fyra teman: 
Finnas till för 
barnet; förstå 
en mardröm; 
behålla hoppet
samt förhålla 
sig till vård- 
personalen. 
Föräldrarnas 
fokus låg på 
barnet, inte på
händelser i 
rummet. Att 
närvara 
upplevdes 
bättre än att 
ha stått 
utanför.

Hög.
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Författare
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet

McGahey-
Oakland, P. 
R., et al.
2007.
USA.

Journal of 
Pediatric 
Health Care:

Family 
Experiences 
During 
Resuscitation 
at a Children’s
Hospital 
Emergency 
Department

Beskriva 
erfarenheter 
av familjer 
vars barn 
genomgått 
återuppliv-
ning. 
Identifiera 
viktig 
information 
om 
upplevelser 
och förbättra 
omständighe-
terna för 
framtida 
familjer.

Mixad-metod.
Deskriptiv, 
retrospektiv 
intervjustudie 
med 10 
familjemed-
lemmar. 
Lickertskala 
som bedömde 
attityder, 
problem och 
fördelar av att 
vara 
närvarande vid
återupplivning
.

Föräldrarna 
tyckte det var 
deras rätt att 
få närvara för 
att hålla 
kontakt och 
kunna trösta 
barnet. Att se 
vad som 
händer är att 
förstå 
situationen, 
man 
fokuserade på 
sitt barn och 
såg till att få 
information.

Hög.

Sawyer, A., et
al.
2015.
Storbritannien

BMJ Open: 

Providing 
immediate 
neonatal care 
and 
resuscitation 
at birth beside 
the mother: 
parents’ 
views, a 
qualitative 
study.

Att undersöka 
föräldrars 
upplevelser 
vid 
omedelbart 
omhänderta-
gande och 
återupplivning
inne hos 
mamman på 
förlossnings-
rummet, med 
hjälp av ett 
mobilt 
upplivnings-
bord.

Kvalitativ 
metod med 
semi-
strukturerade 
intervjuer med
19 föräldrar, 
analyserade 
med kvalitativ
innehållsana-
lys.

Fem teman: 
Förtroende för
vården, 
familjen blev 
involverade i 
barnets vård, 
kommunika-
tion med 
vårdpersona-
len, negativa 
känslor och 
rädsla, 
erfarenheten 
av att se 
personalen 
arbeta med 
utrustningen.

Hög.
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Författare
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet

Tinsley, C., et 
al. 
2008. 
USA.

Pediatrics: 

Experience of 
Families 
During 
Cardiopulmon
ary 
Resuscitation 
in a Pediatric 
Intensive Care
Unit.

Att fastslå hur 
föräldrars 
uppfattning av
hur deras 
närvaro 
påverkat 
återuppliv-
nings-
situationen.

Mixad-metod.
41 intervjuer 
med föräldrar 
till barn som 
man försökt 
återuppliva, 
men som 
avlidit. 
Lickertskala 
som bedömde 
om deras 
närvaro vid 
återupplivning
en tröstade 
dem eller 
hjälpte dem 
att anpassa sig
till deras 
förlust av 
barnet.

Stödjer teorin 
att föräldrar 
bör 
uppmuntras 
att närvara vid
återupplivning
.

Hög.

Wigert, H., et 
al.
2006.
Sverige.

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences:

Mothers’ 
experiences of
having their 
newborn child
in a neonatal 
intensive care 
unit.

Beskriva 
mödrars 
upplevelse av 
att deras 
fullgångna 
barn vårdats 
på neo-IVA 
under 
nyföddhetspe-
rioden.

Kvalitativ 
metod. 
Fenomenolo-
gisk, 
hermeneutisk 
metod, 
Ricoeurs 
filosofi. 
Öppna 
intervjuer med
10 mödrar.

Mödrarna 
upplevde två 
dominerande 
känslor; 
deltagande 
eller 
exklusion. 
Viktigt att 
känna 
delaktighet 
och stärka 
moderkäns-
lorna samt se 
modern som 
unik individ.

Hög.
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Författare
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Wigert, H., et 
al.
2009.
Sverige.

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences: 

Parental 
presence when
their child is 
in neonatal 
intensive care.

Att undersöka 
hur mycket tid
föräldrar 
spenderade 
med sina barn 
på neo-IVA 
samt 
identifiera 
faktorer som 
underlättade 
eller 
försvårade 
deras närvaro.

Kvantitativ 
metod. 
Deskriptiv 
studie med 67 
föräldrar som 
registrerade 
antalet timmar
de spenderade
på neo-IVA. 3 
korta öppna 
frågor som lätt
kunde 
grupperas och 
kvantifieras 
enligt one-
way ANOVA 
teknik.

Man ville 
genom sin 
närvaro ta 
ansvar för 
barnets 
tillstånd och 
ha kontroll 
över 
situationen. 
Att 
vårdpersonal 
skapade 
avskildhet och
visade 
omtanke 
underlättade 
samt 
familjevänlig 
miljö. 
Regelbunden 
information 
och tilldelning
av ansvarig 
personal 
ansågs viktigt.

Hög.
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Söktabell

Tabell CINAHL
sökord antal 

träffar
lästa 
abstrakts

lästa i 
fulltext

granska
-de

inklu-
derade

S1 newborn 68686 0 0 0 0

S2 delivery 76824 0 0 0 0

S3 neonatal resuscitation 938 0 0 0 0

S4 resuscitation 16160 0 0 0 0

S5 neonatal asphyxia 460 3 0 0 0

S6 invasive procedures 8296 0 0 0 0

S7 pediatric unit 6769 0 0 0 0

S8 parents 61446 0 0 0 0

S9 parent presence 1450 0 0 0 0

S10 father 8436 0 0 0 0

S11 mother 42793 0 0 0 0

S12 experience 149432 0 0 0 0

S13 teamwork 10572 0 0 0 0

S14 S1 AND S3 748 0 0 0 0

S15 S2 AND S10 274 8 4 1 1

S16 S3 AND S6 AND S9 1 1 1 0 0

S17 S3 OR S6 OR S9 10648 0 0 0 0

S18 S6 OR S9 9719 0 0 0 0

S19 S6 AND S7 AND S9 6 6 5 1 1

S20 S6 AND S9 27 27 12 1 1

S21 S1 AND S10 824 0 0 0 0

XIII



S22 S4 AND S6 AND S9 11 11 5 1 1

S23 S3 AND S9 AND S12 1 1 1 0 0

S24 S10 AND S12 1542 0 0 0 0

S25 S6 AND S10 AND 
S12

7 7 2 1 1

S26 S3 AND S9 6 6 1 0 0

S27 [TI] invasive 
procedures

311 10 0 0 0

S28 [AB] invasive 
procedures

3728 0 0 0 0

S29 [MH] invasive 
procedures

681 0 0 0 0

S30 [MM] invasive 
procedures

313 8 5 0 0

S31 [TI] neonatal 
resuscitation

281 17 0 0 0

S32 [AB] neonatal 
resuscitation

460 0 0 0 0

S33 [TI] parents present 30 30 2 0 0

S34 [AB] parents present 3536 0 0 0 0

S35 fathers presence 
delivery

35 35 0 0 0

S36 parents presence 
neonatal resuscitation

6 6 2 0 0

S37 parental presence 
during resuscitation

24 24 8 4 4

  

Tabell PsychINFO
sökord antal 

träffar
lästa 
abstrakts

lästa i 
fulltext

granska
-de

inklu-
derade

S1 newborn 10081 0 0 0 0

S2 delivery 55574 0 0 0 0

S3 neonatal resuscitation 123 123 4 0 0

S4 resuscitation 
cardiopulmonary

428 0 0 0 0

S5 resuscitation 1247 0 0 0 0
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S6 neonatal asphyxia 200 90 0 0 0

S7 invasive procedures 1190 0 0 0 0

S8 pediatric unit 6220 0 0 0 0

S9 parents 189814 0 0 0 0

S10 parent presence 5118 0 0 0 0

S11 father 40620 0 0 0 0

S12 mother 108500 0 0 0 0

S13 experience 438794 0 0 0 0

S14 teamwork 4119 0 0 0 0

S15 S1 AND S3 41 41 3 0 0

S16 S2 AND S10 68 68 1 0 0

S17 S3 AND S6 AND S9 0 0 0 0 0

S18 S3 OR S6 OR S9 190002 0 0 0 0

S19 S6 OR S9 190002 0 0 0 0

S20 S6 AND S7 AND S9 0 0 0 0 0

S21 S6 AND S9 13 13 1 0 0

S22 S1 AND S10 45 45 3 1 1

S23 S4 AND S6 AND S9 0 0 0 0 0

S24 S3 AND S9 AND S12 2 2 0 0 0

S25 S10 AND S12 1152 0 0 0 0

S26 S6 AND S10 AND 
S12

0 0 0 0 0

S27 S3 AND S9 20 20 7 0 0

S28 [TI] invasive 
procedures

104 26 4 0 0

S29 [AB] invasive 
procedures

1112 54 1 0 0

S30 [MJ] invasive 
procedures

0 0 0 0 0

XV



S31 [TI] neonatal 
resuscitation

26 26 2 0 0

S32 [AB] neonatal 
resuscitation

97 28 0 0 0

S33 [TI] parent presence 45 45 1 1 1

S34 [AB] parent presence 4627 0 0 0 0

S35 father presence 1600 0 0 0 0

S36 father presence 
delivery

31 31 2 0 0

S37 parents presence 
neonatal resuscitation

239 23 7 2 2

S38 parental presence 
during resuscitation

5 5 3 1 1

 

Tabell PubMED
sökord antal 

träffar
lästa 
abstrakts

lästa i 
fulltext

granska
-de

inklu-
derade

#1 newborn 645918 0 0 0 0

#2 delivery 444028 0 0 0 0

#3 neonatal resuscitation 5427 0 0 0 0

#4 resuscitation 99471 0 0 0 0

#5 neonatal asphyxia 9282 0 0 0 0

#6 invasive procedures 2630769 0 0 0 0

#7 pediatric unit 33316 0 0 0 0

#8 parents 174038 0 0 0 0

#9 parent presence 15178 0 0 0 0

#10 father 34245 0 0 0 0

#11 mother 180206 0 0 0 0

#12 experience 489008 0 0 0 0

#13 teamwork 6383 0 0 0 0
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#14 (newborn) AND 
neonatal resuscitation

4802 0 0 0 0

#15 (parent presence) 
AND invasive 
procedures

691 10 0 0 0

#16 ((neonatal 
resusitation) AND 
parent presence) AND
father

0 0 0 0 0

#17 (pediatric unit) AND 
parent presence

158 38 0 0 0

#18 (father) AND 
resuscitation

68 11 4 1 1

#19 (parent presence) 
AND neonatal 
resuscitation

13 13 2 3 3

#20 (pediatric unit) AND 
mother

1302 0 0 0 0

#21 ((parent presence) 
AND neonatal 
asphyxia) AND 
delivery

1 1 1 0 0

#22 ((parents) AND 
newborn) AND 
invasive procedures

1371 0 0 0 0

#23 fathers experiences 
childbirth

92 4 4 1 1

#24 parents experience 
neonatal resuscitation

30 30 5 2 2

#25 fathers experiences 
delivery

79 79 3 2 2

#26 parents invasive 
procedures neonatal 
resuscitation

12 12 2 0 0

#27 parents presence 
during invasive 
procedures and 
resuscitation

24 24 10 1 1

#28 (“parents” [MeSH 
Terms] OR “parents” 
[All Fields] AND 
experience [All 
Fields] AND neonatal 
[All Fields] AND 
(“resuscitation” 
[MeSH Terms] OR 
“resuscitation” [All 
Fields])

30 30 0 0 0
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