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Sammanfattning    
Vården på en neonatal intensivvårdsavdelning börjar i allt större utsträckning bli 
familjecentrerad. En familjecentrerad inriktning på vården är betydelsefull då den bidrar 
till såväl upplevelsen av delaktighet, känslan av trygghet som möjligheter för 
föräldrarna att knyta an till sitt barn. Anknytning till ett nyfött barn främjar tillväxt och 
utveckling. Pappan till det nyfödda barnet har en viktig roll för att barnet ska kunna 
förses med de trygga förhållandena som krävs för att tillväxt och utveckling ska gynnas. 
En aspekt av vården som dock skulle kunna störa bildandet av dessa trygga förhållanden 
är om pappan inte görs delaktig av sjuksköterskorna på avdelningen. Denna 
litteraturstudie syftar till att beskriva pappors upplevelser av att ha ett barn på en 
neonatal intensivvårdsavdelning. Resultatet baseras på nio kvalitativa artiklar 
analyserade med hjälp av Axelssons beskrivning. Resultatet visar att pappor har en stor 
önskan av att få vara tillsammans med sin familj, men att denna vilja ibland motverkas 
av faktorer som stöd från vårdpersonal samt tiden. Det har i resultatet även framkommit 
att interaktioner med vårdpersonal av papporna upplevts som såväl negativ som positiv i 
sin utformning. I interaktionen ingår att kommunikation och undervisning upplevs 
viktigt samt att miljön papporna befinner sig i kan påverka deras förståelse kring den 
situation de befinner sig i. I diskussionen fördjupas pappornas upplevelser av den 
neonatala vården med ny litteratur. Papporna upplevde en brist på delaktighet vilket 
kunde motverkas genom god kommunikation, möjlighet till samtal samt genom att få 
sova på neonatalavdelningen. Det sistnämnda är även relevant ur den hållbara 
samhällsutvecklingens synvinkel. 
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INLEDNING 

Vi utförde vår verksamhetsförlagda utbildning på neonatalvårdavdelningen på Södra 
Älvsborgs Sjukhus där sjuksköterskor i många olika yrkesgrupper arbetade.  Förutom 
specialistutbildade barnsjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och barnmorskor 
arbetade där även ett stort antal grundutbildade sjuksköterskor. Att grundutbildade 
sjuksköterskorna får en bredare kunskap kring pappans upplevelser på neonatala 
vårdavdelningar är av stor vikt. Den roll som en närstående har för patienten är viktig att 
förstå för sjuksköterskor på alla nivåer och olika avdelningar. På 
neonatalvårdavdelningen upplevde vi att pappan hamnade i bakgrunden och blev en 
åskådare. Sjuksköterskans fokus låg mestadels på anknytningen mellan mamman och 
barnet och vi upplevde att sjuksköterskan inte involverade pappan lika mycket i 
omvårdnadsprocesser och beslut som mamman. Papporna berättade för oss att det var 
en stor omställning och uttryckte att det var svårt att känna sig så delaktiga i vården av 
sitt eller sina barn som de önskade. Vidare upplevde vi att papporna inte kände sig lika 
trygga i att utföra omvårdnadsåtgärder som mamman. Vårt examensarbete kommer att 
beskriva pappors erfarenheter och upplevelser av att ha sitt barn inlagt på en 
neonatalavdelning. 
 
BAKGRUND 

Bakgrunden ger en kort överblick av den neonatala vården i Sverige samt beskriver 
relevanta termer för neonatalvård och innebörder i dessa. Bakgrunden behandlar 
ämnena familjecentrerad vård, delaktighet samt trygghet och anknytning.  
 

Den neonatala vården i Sverige 
Inom neonatologi, läran om nyföddhetsmedicinen, innefattas att diagnostisera 
sjukdomar samt medicinera dessa hos för tidigt födda (prematura) eller fullgångna barn 
under deras första levnadsveckor. I Sverige föds omkring 100 000 barn per år och av 
dessa är vart tionde barn i behov av neonatalvård. Av de barn som blir inlagda på 
neonatalavdelningen representerar ungefär 6000 barn prematurer som föds mellan 
graviditetsveckorna 22-36. Andra vanliga inläggningsorsaker är andningsstörning eller 
syrebrist under förlossningen, infektion, förhöjd eller sänkt kroppstemperatur, gulsot 
eller någon form av fosterskada. De främsta observationerna som görs på barnet är 
exempelvis kontroll av blodtryck, kroppstemperatur, andning, näringstillförsel och 
vätskebalans. Vården av de barn som föds väldigt tidigt och de allra sjukaste barnen är 
till stor del högteknologisk och barnen behöver observeras dygnet runt. Vården har 
utvecklats under de senaste åren mycket till följd av utvecklad teknologi. Detta har lett 
till allt bättre överlevnadsfrekvens än tidigare. Den neonatala vårdens största fokus 
ligger på att säkerställa överlevnad samt att minimera risken för att barnet i framtiden 
ska drabbas av eventuella funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen 2013, ss. 150-158).  
 
Lagercrantz (1997, s. 3599) beskriver de olika nivåerna av neonatalvård i Sverige vilket 
är en revidering av en definition gjord i USA. I första nivån beskrivs vården som BB-
vård utan anslutning till barnklinik, den andra nivån som normal neonatalvård där 
respiratorvård inte kan ges, neonatalvård på länssjukhus där möjligheter till 
respiratorvård finns samt en fjärde nivå där vården är mycket avancerad på regionnivå. I 
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examensarbetet kommer de olika nivåerna av neonatalvård inte att särskiljas utan 
”neonatalvård” och dess olika böjningsformer kommer att användas genomgående.  
 

Familjecentrerad vård 
Teorier om familjecentrerad vård har blivit allt viktigare att implementera i den 
neonatala vården (Thomas 2008, s. 91). Familjecentrerad vård definieras som ett 
förhållningssätt till planering, genomförande av och utvärdering av hälso- och sjukvård 
som grundar sig i ett ömsesidigt partnerskap där vårdgivare, patient och 
familjemedlemmar arbetar tillsammans för en så god vård som möjligt. Familjen ses 
som en mycket viktig enhet för att tillgodose hälsa och välbefinnande hos spädbarn. 
Även barn, ungdomar samt familjemedlemmar i alla åldrar har dock nytta av en 
familjecentrerad vård. Stöd, såväl känslomässigt, socialt som utvecklingsmässigt, är 
väsentligt i vården. Stöttning kan förutom att bidra till välbefinnande även tillgodose 
känslan av värdighet och kontroll över situationen (Institute for Patient- and Family-
Centered Care 2010). Även Busse, Stromgren, Thorngate och Thomas (2013, s. 57) 
betonar vikten av familjecentrerad vård där föräldrar ses som en viktig del i 
omvårdnaden av barnet. Föräldrar upplever en stor stress i att ha barnet inneliggande på 
en neonatalavdelning på grund av att de många gånger ser vården som komplicerad och 
som ett hinder. Även Kong, Cui, Qui, Han, Yu och Guo (2013, s. 1168) påvisar den 
stress föräldrar utsätts för i form av ångest och depressioner. Thomas (2008, s. 97) 
beskriver att föräldrar vid implementering av familjecentrerad vård upplevt en större 
känsla av självförtroende i vården av barnet. Bättre självförtroende kunde för mamman 
innebära en starkare utveckling av modersrollen samt anknytningen.  
 

Olika familjesammansättningar 
Ur ett historiskt perspektiv har familjen setts som en enhet människor där den antingen 
bildats genom att två människor, oftast en man och en kvinna, gifter sig med varandra 
alternativt att de olika parterna i familjen har direkt blodsband med varandra. I modern 
tid har denna gränssättning suddats ut och personerna i en individs familj samt 
sammansättningen av familjen kan variera mycket mellan olika familjer. Definitionen 
av att vara en familj kan även förklaras av de som ingår i den, vilket leder till att en 
familj kan kalla sig den samma trots att de involverade personerna inte har några 
biologiska eller formella band med varandra (Kirkevold 2003, ss. 20-22). Malmquist 
(2012) beskriver vidare olika möjliga sammansättningar av familjer med barn, de kan 
exempelvis bestå av två mammor, två pappor eller en ensamstående förälder. 
Benämningen pappa och dess olika böjningsformer används genomgående i 
examensarbetet, men även andra närstående till barnet skulle kunna ingå i definitionen. 
 

Delaktighet i vården 
Att som sjuksköterska göra patienter och närstående delaktiga i vården är lagstadgat. 
Hälso- och sjukvård ska bedrivas i samråd med patienter, vilket innebär att patienter ska 
konsulteras gällande deras vård samt att de i så stor utsträckning som möjligt själv ska 
få utföra vissa vårdinsatser. Även närstående ska ges möjlighet att delta såvida det inte 
är möjligt på grund av sekretess eller tystnadsplikt (2014:821). Dahlberg och Segesten 
(2011, ss. 118-121) förklarar vidare att det som människa är essentiellt att ha andra 
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människor runt sig och interagera med, varför det är av stor betydelse ur 
vårdvetenskaplig synvinkel för sjuksköterskor att även interagera med dem. Det har 
visat sig att de närstående tar på sig en stor roll i vården av den sjuke vilket påverkar 
alla inblandade samt sjukvården. För att patienten ska kunna uppleva en känsla av 
välbefinnande samt för att hälsa ska kunna bevaras och möjliggöras är de närstående 
centrala. Vidare förklaras vikten av att göra familjemedlemmar och andra närstående 
delaktiga vid vård av barn. Lantz och Ottosson (2011, s. 4) beskriver dessutom olika 
tillvägagångssätt för att möjliggöra delaktighet för föräldrar på neonatala 
vårdavdelningar. Genom stöd från sjuksköterskor kan föräldrarnas känslor av 
delaktighet i vårdprocessen gynnas. Andra tillvägagångssätt kan vara att låta 
föräldrarnas självbestämmande styra hur mycket de vill vara delaktiga samt när de är 
redo att ta över ansvaret, alternativt enbart se föräldrarna som ett känslomässigt stöd för 
barnet. 
 

Trygghet och anknytning i vården 
Att som patient få möjligheten att känna trygghet är centralt inom sjukvården. 
Begreppet är så betydelsefullt i vårdandet att den definieras i hälso- och sjukvårdslagen. 
Där specificeras det att sjuksköterskan ska “tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen” (1982:763). I en studie av Wassenaas, Shouten och 
Schoonhoven (2014, ss. 269-270) framkommer att patienter på intensivavdelningar ser 
sina närstående som en viktig aspekt för att kunna känna trygghet och att få stöd från 
sina familjemedlemmar har visat sig förbättra patienternas livskvalitet. Andra faktorer 
som påverkat patienters känsla av trygghet var upplevelsen av kontroll samt stöd från 
vårdpersonal. Deeney, Lohan, Spence & Parkes (2012, s. 1108) förklarar vidare att 
föräldrar inom neonatal vård har beskrivit svårigheterna med att komma sitt barn nära 
och trösta på grund av barnets sjukdomstillstånd. Bowlby (2010, ss. 50, 146-147) 
beskriver att förmågan att hantera en skrämmande situation präglad av sjukdom samt 
förmågan att ge närhet är relaterat till känslan av trygghet. Vidare beskrivs hur 
människor upprätthåller närhet till andra i deras omgivning redan från tidig ålder. 
Känslomässig anknytning till en anknytningsgestalt redan från födseln är grundläggande 
för alla individer i deras utveckling. En anknytningsgestalt skulle kunna vara en mamma 
eller en pappa. Redan inom ett par dagar från födseln kan spädbarnet skilja på modern 
och andra personer i dess omgivning genom att registrera dofter, ljud och den intima 
närheten. Vidare beskrivs att ett nyfött barn redan under de första månaderna visar olika 
tecken på vad som senare kommer bli det som kallas ”anknytningsbeteende”. Många av 
anknytningsbeteendena är dock inte fullt utvecklade förrän runt sex månaders ålder. 
Beteenden som barnet kan uppvisa i ett tidigt stadie är känslomässiga, exempelvis i 
form av gråt och leenden, och språket kommer till först senare. Lantz och Ottoson 
(2011, ss. 2-3) beskriver vidare att trygghet hos det nyfödda barnet kan tillämpas genom 
rooming-in. Detta innebär att de barn som är sjuka men stabila kan bo ihop med sina 
föräldrar vilket gynnar trygghet och bättre tillväxt. Vidare ses att långa separationer från 
sitt barn påverkar anknytning och i längden även trygghet negativt. Att finnas där som 
förälder för sitt barn är en förutsättning för att kunna knyta an till sitt barn vilket främjar 
barnets känsla av trygghet. Även Kymre och Bondas (2012, s. 672) menar att ett annat 
sätt att gynna trygghet hos prematurer eller barn i behov av intensiv vård dygnet är att 
behandla barnet hud-mot-hud. 
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Anknytning är dock inte bara essentiell för att lindra känslomässiga tillstånd som 
känslan av trygghet utan även för att hålla organiska system i balans hos barnet 
(Bowlby 2010, s. 148). Korraa, El Nagger, El-Salam Mohamed och Helmy (2014, ss. 1-
5) beskriver en behandlingsmetod kallad kängurumetoden, som går ut på att barnet 
ligger hud-mot-hud mot förälderns bröst och som har visat sig minska dödligheten samt 
sjukligheten hos prematura barn. Metoden har visat sig ha en fördelaktig påverkan på 
blodflödet i hjärnan hos prematura barn. Ökningen i blodflödet kan i sin tur ha positiv 
inverkan på hjärnans struktur och utveckling. En god anknytning är viktig för tillväxt 
och utveckling. 
 
PROBLEMFORMULERING 

Att undersöka pappans upplevelser av att ha ett barn på en neonatalavdelning är viktigt 
för att sjuksköterskor ska kunna göra pappan lika delaktig som mamman samt för att 
barnet ska utvecklas på rätt sätt. Ett nyfött barn behöver närhet och kontakt med både 
sin mamma och sin pappa för en god tillväxt och utveckling. Barnet kan få närhet 
genom att båda föräldrarna är delaktiga i vården samt att barnet förses med trygga 
förhållanden. Skulle sjuksköterskan inte göra pappan lika delaktig kan han hamna i 
bakgrunden vilket kan orsaka att han inte kan ge barnet den närhet som behövs. Som 
anknytningsgestalt kan pappan förse barnet med de trygga förhållanden som behövs för 
tillväxt och utveckling. Upplever pappan att han har samma möjligheter i vården av 
barnet som mamman? Vilka konsekvenser skulle den bristande delaktigheten få för 
pappan samt kan sjuksköterskan stötta pappan så att han kan hantera påfrestande 
situationer som uppstår på en neonatalavdelning bättre? 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva pappors upplevelser av att ha ett barn på en neonatalavdelning. 
 
METOD 

Examensarbetet grundar sig på Axelssons (2012, ss. 202-220) beskrivning av en 
litteraturstudie. I framställningen av en litteraturstudie sammanställs forskning så att ett 
område, exempelvis vårdvetenskap, kan skildras. En litteraturstudie ger en överblick 
över ett specifikt ämne samt främjar utveckling inom professionen. Att utföra en 
litteratursökning, kritisk kvalitetsgranskning samt analys av utvald data är viktiga 
aspekter av en litteraturstudie. Data kan bestå av såväl kvalitativa som kvantitativa 
artiklar samt ska bestå av primärkällor, det vill säga artiklar skrivna av den som utfört 
studien.  
 

Datainsamling 
Axelsson (2012, ss. 208-212) beskriver hur en datainsamling ska göras. Databaser 
relevanta för forskning kring omvårdnad är lämpliga för litteratursökningen. I det första 
stadiet av litteratursökningen kan en första fritextsökning utan begränsningar göras för 
att ta reda på om det finns tidigare forskning på området. Denna ”pilotsökning” lägger 
grunden för nya sökord som sedan väljs med anledning att de i så stor utsträckning som 
möjligt täcker in problemområdet. Genom att kombinera olika sökord säkerställs att 
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inga resultat förbises. Vidare leder avgränsningar i sökningen till att relevant data av 
intresse kan sökas fram. I litteratursökningen ska de funna artiklarnas abstrakt läsas för 
att beslut om deras relevans gentemot litteraturstudiens syfte ska kunna fattas. De 
artiklar som söks fram måste sedan granskas för att de artiklar som inte upplevs 
relevanta ska kunna väljas bort. Gällande inklusionskriterier ska inkluderade studier 
vara aktuella. Är forskningsområdet dock begränsat kan även något äldre forskning 
användas. För att kunna täcka in så många studier som möjligt i datamaterialet kan flera 
olika språk inkluderas i datamaterialet. De utvalda artiklarna ska sedan läsas noggrant 
för att en god uppfattning om innehållet ska fås.  
 
Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för examensarbetet var att de inkluderade studierna skulle: 
• vara relevanta utifrån syftet 
• vara skrivna på engelska 
• vara publicerade under åren 2005-2015 
• vara kvalitetsgranskade/peer-reviewed 

Artiklar vars resultat enbart utgick ifrån mammors perspektiv och upplevelser, artiklar 
som behandlade erfarenheter av att bli utskriven från neonatal intensivvårdsavdelningen 
samt tidigare gjorda litteraturstudier exkluderades.  
 

Litteratursökning 
Författarna använde sig av databaserna Cinahl, Pubmed samt Scopus då dessa 
behandlade forskning inom vård och medicin. Datainsamlingen inleddes med en 
generell litteratursökning där författarna satt vid varsin dator och sökte med olika 
sökord för att få perspektiv på hur mycket forskning som gjorts på området. Författarna 
fortsatte litteratursökningen genom formulering av sökorden neonatal, newborn, father* 
samt experience* då dessa var lämpliga utifrån examensarbetets syfte. (*) användes för 
att bredda sökningen genom att såväl exempelvis father som fathers då inkluderades i 
resultaten. Litteratursökningen inleddes på Cinahl med sökorden neonatal AND father* 
AND experience* samt med begränsningarna reserach article, peer reviewed och 
english langugade vilket resulterade i 42 artiklar. Av dessa lästes samtliga titlar för att 
kontrollera att de uppfyllde angivna inklusionskriterier. Av dessa artiklar lästes 30 
abstrakt igenom och tio artiklar valdes ut för vidare analys. I nästa skede gjordes en 
sökning på PubMed med sökorden newborn OR neonatal AND father* AND 
experience* med begränsningarna full text, 10 years, english och nursing journals. 
Sökningen resulterade i 71 artiklar av vilka samtliga titlar och 27 abstrakt lästes igenom. 
Författarna upptäckte att några av de artiklar som söktes fram på Cinahl återkom men 
att ytterligare två artiklar kunde läggas till i urvalet. En sista sökning gjorde på Scopus 
för att få ett så stort antal artiklar till urvalet som möjligt. Denna sökning med sökorden 
neonatal OR newborn AND father* AND experience* med begränsning på årtal från 
2005 till nutid, english och nursing resulterade i 100 artiklar av vilka samtliga titlar och 
20 abstrakt lästes igenom. Även här återkom ett stort antal artiklar, dock kunde 
ytterligare en artikel läggas till i urvalet för fortsatt analys. Ett andra urval gjordes under 
analysarbetet vilket ledde till att fyra av de funna artiklarna exkluderades. Gemensamt 
bestämdes vilka avgränsningar som behövde göras för att sökningen skulle stämma 
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överens med examensarbetets syfte. Litteratursökningen utfördes under februari och 
mars 2015. De i examensarbetet inkluderade studierna redovisas i bilaga 1.  
 

Dataanalys 
Axelsson (2012, ss. 212-220) beskriver hur dataanalysen vid användandet av kvalitativ 
metod ska gå tillväga. Analysen ska börja genom noggrann genomgång av 
datamaterialet, anteckning av kommentarer kan föras under tiden. Tidigt i granskningen 
av datamaterialet är det också lämpligt att göra en sammanställning över studiernas 
syfte, metod, urval samt resultat i en översiktstabell. Vid sammanställningen av en 
översiktstabell kan det framkomma motsägelser och skillnader i studiernas metodologi 
vilket är användbart analysen. I analysarbetet ska bearbetningen av datamaterialet gå 
från en helhet till delar för att sedan resultera i en ny helhet. De olika delar som data 
delas in i kan tilldelas olika preliminära teman och rubriker för att skapa grunden för en 
struktur på det kommande resultatet. Genom att läsa igenom förda anteckningar och 
tolka dessa kan en meningsfull struktur skapas och slutliga teman framkomma. 
 
Författarna började med att läsa artiklarna noggrant samt sammanställde vid 
granskningen av artiklarna en preliminär översiktstabell som möjliggjorde upptäckandet 
av eventuella viktiga likheter och skillnader i pappornas upplevelser av vården på en 
neonatalavdelning. Det var framställningen av denna tabell som ledde till att fyra av 13 
artiklar exkluderades. Data analyserades vidare genom att materialet lästes individuellt 
av författarna flera gånger samt att anteckningar och markeringar i texten gjordes med 
färgpennor under tiden. Samtidigt som författarna läste de olika studierna delades 
innehållet i dem upp i olika preliminära teman och kategorier som beskrev pappors 
upplevelser av att ha ett barn på en neonatalavdelning. Författarna jämförde sedan de 
olika preliminära temana samt kategorierna och tolkade betydelsen i dem. De teman och 
kategorier som hade samma innehålla sammanfördes för att bilda en ny helhet vilket 
skapade grunden för resultatet.  
 
RESULTAT 

Resultatet presenteras i två huvudteman samt fyra underteman. Huvudteman är 
betydelsen av att vara tillsammans och interaktioner med vårdpersonal. Huvudteman 
och underteman beskrivs ytterligare i tabell 1.  
 
Tabell 1. Beskrivning av huvudteman och underteman. 
 
Huvudtema Undertema 
Betydelsen av att vara tillsammans Stödets betydelse för familjerelationerna 

Tidens inverkan på upplevelsen av närhet 
Interaktioner med vårdpersonal Vikten av kommunikation och 

undervisning 
Kunskapens och de miljömässiga 
faktorernas betydelse 
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Betydelsen av att vara tillsammans 
Papporna upplevde många gånger att mamman och barnet var i fokus men papporna 
ville vara med både mamman och barnet. Trots viljan att vara tillsammans kunde de inte 
alltid det. Flera faktorer styrde pappornas möjligheter att vara tillsammans med sin 
familj, exempelvis stödet som sjuksköterskan och närstående gav samt tidens inverkan. 
 

Stödets betydelse för familjerelationerna 
Vikten av att få stöd samt den betydelse stödet hade för familjerelationerna sågs 
genomgående i litteraturen. Hollywood och Hollywood (2010, ss. 35-37) beskriver att 
mammorna i många fall inte fick träffa barnet i början vilket skapade mycket ångest hos 
papporna.  Papporna kände att de inte kunde göra så mycket mer än att finnas där som 
ett stöd för henne. Vidare uttryckte papporna att de genom en positiv attityd var tvungna 
att stödja och hjälpa henne att uppleva känslan av att vara mamma (Lundqvist, 
Hellström Westas & Hallström 2007, s. 494). Även Feeley, Waitzer, Sherrard, Boisvert 
och Zelkowitz (2012 s. 527) samt Lindberg, Axelsson och Öhrling (2007, s. 145) har 
beskrivit hur pappor upplevt att deras viktigaste uppgift var att stötta mamman.   
 
Papporna stöttade mammorna i stor utsträckning, men Arockiasamy, Holst och 
Albersheim (2008 ss. 219-220) menar att papporna upplevt att de som pappa till barnet 
inte fått stöttning i tillräcklig omfattning samt att de upplevt en underliggande tanke om 
att män inte skulle gråta eller visa känslor. Papporna valde att försöka kontrollera sina 
känslor och om de upplevde att de behövde gråta gjorde de detta i det privata. I tre av de 
undersökta studierna framkom att papporna ansåg att det lämpade sig mer för kvinnor 
att var öppna med sina känslor (Hugill, Letherby, Reid & Lavender 2013 s. 657-659; 
Lindberg, Axelsson & Öhrling 2007, s. 145; Pohlman 2005, s. 211). Enligt Hugill, 
Letherby, Reid och Lavender (2013 ss. 658-660) vände papporna ett samtal med 
närstående eller vårdpersonal till något positivt istället för att bearbeta det som var svårt. 
Dall Helth och Jarden (2012, s 118) menar att papporna ville att vårdpersonal skulle 
samtala med och stötta de mycket som mamman. Feeley et. al. (2012 ss. 526-527) 
förklarar vidare att pappor uppskattat de gånger då vårdpersonalen på neonatal gett dem 
möjlighet att ställa frågor samt då de gett papporna råd och stöttning. Enligt Lundqvist, 
Hellström Westas och Hallström (2007, s. 494) ville papporna få stöd från vänner och 
familj samt av vårdpersonalen då det betydde väldigt mycket för papporna när 
vårdpersonalen uppmuntrade och stöttade dem. Även Lindberg, Axelsson och Öhrling 
(2007, s. 146) beskriver att papporna behövde ha någon som såg och lyssnade till deras 
behov och tankar. Papporna upplevde att det var värdefullt och önskvärt att få sitta ner 
och samtala med vårdpersonal.  
 
Enligt Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008, s. 82) samt Arockiasamy, Holst och 
Albersheim (2008, s. 219) uttrycker papporna vikten av goda relationer inom familjen. 
Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008, s. 82) belyser att pappor uttryckt 
nödvändigheten i att prata med sin partner och erbjuda varandra stöttning då detta 
stärkte deras relation samt gjorde att de bättre kunde hantera de situationer de befann sig 
i med det prematura barnet. Även Feeley et. al. (2012, s. 525) beskriver hur mammorna 
och papporna stöttade och hjälptes åt. Under matning kunde mamman pumpa mjölk 
medan pappan höll barnet. Trots att de båda föräldrarna många gånger hjälptes åt ansåg 
papporna i många fall att de inte hade en lika värdefull roll som mamman. Dall Helth 
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och Jarden (2012, s. 118) beskriver vidare att papporna ansåg att mammans roll var 
viktigare på grund av att de trodde att hon hade större kunskap om barnet.  
 

Tidens inverkan på upplevelsen av närhet 
Tiden såg som central för papporna men den hade olika innebörder (Arockiasamy, Holst 
& Albersheim 2008, s. 219; Dall Helth & Jarden 2012, ss. 118-119; Feeley et. al. 2012 
s. 525;  Hollywood & Hollywood  2010, s. 38; Lindberg, Axelsson & Öhrling 2008, s. 
81; Lundqvist, Hellström Westas & Hallström 2007, s. 493). Enligt Lundqvist, 
Hellström Westas och Hallström (2007, ss. 493-494) upplevde många pappor att de inte 
hade tillräcklig känslomässig kontakt med barnet i början. Papporna har beskrivit hur 
närheten till barnet utvecklades över tid, från att inte alls känna sig nära sitt barn till att 
uppleva fullkomlig närhet. En pappa upplevde en starkare närhet till sitt barn och en 
känsla av att barnet var verkligt för första gången då de fick ögonkontakt eller då barnet 
tog hans finger. Vidare har en pappa upplevt att det var som att en vägg revs mellan 
honom och barnet när barnet började vårdas utanför kuvösen och han erfor att det var i 
det tillfället som verkligheten återvände. Även Arockiasamy, Holst och Albersheim 
(2008, s. 219) förklarar att det var först i det ögonblicket som papporna höll sitt barn 
som de verkligen kände sig som ”pappa”. Vidare beskriver Feeley et. al. (2012 s. 525) 
hur några pappor upplevde att ju närmre de kom sitt barn desto mer tid ville de spendera 
med barnet. Dall Helth och Jarden (2012, ss. 117-118) förklarar att papporna kände sig 
behövda och som att de äntligen kunde göra något då de satt med sitt barn vilket också 
ledde till att de kom barnet närmare. Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008, s. 81) samt 
Dall Helth och Jarden (2012, ss. 118-119) beskriver att papporna upplevde att de fick en 
närmare relation till sitt barn, eftersom de hade spenderat mer tid med barnet och lärt 
känna barnet bättre än om det varit fullgånget. Vissa pappor upplevde dock att deras tid 
med barnet begränsades på grund av många andra åtaganden.  
 
Att spendera tid borta från avdelning genom exempelvis arbete sågs som såväl positivt 
som negativt av papporna. Arockiasamy, Holst och Albersheim (2008, s. 217) beskriver 
att papporna ibland kände att de var tvungna att avlägsna sig då situationen var väldigt 
överväldigande och då de kände att de mest var i vägen. Pohlman (2005, ss. 209-210) 
beskriver att papporna upplevde att de lika gärna kunde åka till jobbet där de upplevde 
att de hade kontroll jämfört med på neonatalavdelningen där allting var skrämmande 
och oförutsägbart. Att se sig själv som pappa försvårades eftersom de var frånvarande 
mycket. Genom att arbeta kunde papporna komma undan för att få en paus, vara för sig 
själv och göra något annat vilket de upplevde som en faktor som underlättade vårdtiden 
på neonatalavdelningen (Arockiasamy, Holst & Albersheim 2008, s. 219; Hollywood & 
Hollywood 2010, s. 38). Även Dall Helth och Jarden (2012, s. 119) beskriver att 
papporna upplevde arbetet som en paus. Däremot kände de att de missade betydelsefull 
tid med barnet vilket kunde orsaka känslor av ångest. Några av papporna spenderade 
istället väldigt mycket tid inom avdelningens fyra väggar, de berättade att det kändes 
som att leva i en ”bubbla” (Lundqvist, Hellström Westas & Hallström 2007, s. 493). 
Enligt Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008, s. 81) såg papporna tiden på sjukhuset 
som en god erfarenhet och en chans att verkligen komma nära sitt barn.  
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Interaktioner med vårdpersonal 
Vikten av information och informationens olika egenskaper är en upplevelse som 
många pappor redogjort för. Papporna upplevde att interaktionerna med vårdpersonal 
kunde vara av såväl positiv som av negativ karaktär. De upplevde att det var viktigt med 
en god kommunikation samt att olika faktorer kunde påverka förståelsen papporna fick i 
olika situationer.  
 
Vikten av kommunikation och undervisning 

När papporna först kom till neonatalavdelningen upplevde de att de passivt tog emot 
information utan att ställa frågor – en envägskommunikation – samt att de upplevde att 
det inte kunde förstå all information som gavs (Lindberg, Axelsson & Öhrling 2007, s. 
144; Lundqvist, Hellström Westas & Hallström 2007, s. 493). En pappa uppgav att han 
ofta fick informationen i andra hand vilket gjorde att han kände sig mindre delaktig 
(Hollywood & Hollywood 2010, s. 38). Feeley et. al. (2012 ss. 526-527) beskriver att 
känslan av delaktighet minskade om de inte förstod informationen som gavs. Enligt 
Lindberg, Axelsson och Öhrling (2007, s. 144) upplevde några pappor att informationen 
inte alltid kom vid rätt tillfälle, att de inte fick all information som kunde ges, att den 
inte var begriplig samt att den ibland kom olägligt och att svaren ofta varierade 
beroende på vårdpersonal. Arockiasamy, Holst och Albersheim (2008, s. 218) menar 
vidare att papporna ansåg att de ibland fick för mycket information om barnets tillstånd 
men även att den information de fick kunde öka känslan av kontroll.  
 
Lindberg, Axelsson och Öhrling (2007, s. 145-146) beskriver vidare att många pappor 
upplevt att de inte kunde medverka så mycket som de hade önskat på grund av de fått 
för lite undervisning, vilket kunde leda till att barnet inte kändes som deras. Hollywood 
och Hollywood (2010, s. 35) samt Hugill, Letherby, Reid och Lavender (2013, s. 659) 
har beskrivit att pappor upplevt att de inte visste hur de skulle agera eller vad de skulle 
kunna göra för barnet vilket skapade känslor av rädsla hos papporna. Lundqvist, 
Hellström Westas och Hallström (2007, ss. 493-495) har vidare beskrivit hur några 
pappor upplevt att de stått vid sidan och observerat som om de vore vårdpersonal då de 
inte visste vad de skulle göra. I takt med att vårdpersonal informerade papporna ökade 
deras upplevelse av kunskap. Papporna tog inte längre passivt emot information utan 
kunde vara mer delaktiga i informationsdelning.  
 

Kunskapens och de miljömässiga faktorernas betydelse 
Pappornas första upplevelse av vara på neonatalavdelningen var att det var mycket som 
var nytt (Lindberg, Axelsson & Öhrling 2007, s. 146; Lundqvist, Hellström Westas & 
Hallström 2007, s. 493). Lundqvist, Hellström Westas och Hallström (2007, ss. 493-
494) beskriver att papporna upplevde att de inte visste hur de skulle hantera sitt barn på 
grund av den tekniska utrustningen som barnet var kopplat till. En pappa beskrev hur 
han var rädd att han skulle dra bort sladdar och annat viktigt och att det var bättre att 
låta bli att ta i barnet. Lundqvist, Hellström Westas & Hallström (2007, ss. 493-494) 
beskriver vidare pappornas upplevelse av att de många gånger ansåg att det var bättre 
om den kompetenta vårdpersonalen tog hand om barnet på grund av deras brist på 
kunskap i att hantera barnet. Vidare har några pappor upplevt att barnet inte kändes 
verkligt på grund av att kuvösen var en barriär mellan dem. En pappa beskrev hur han 
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inte kunde ta upp barnet för att barnet var tvungen att växa vidare i lugn och ro. 
Papporna såg den tekniska utrustningen som ett hinder vilket gjorde det problematiskt 
för dem att skydda barnet samt försvårade möjligheten att bli den pappa de hade sett 
fram emot att vara.  
 
Dall Helth och Jarden (2012, ss. 117-118) förklarar vidare att kunskap om barnets 
omvårdnad lett till att papporna känt sig mer säkra i att hantera sitt barn. Papporna har 
även upplevt att hud-mot-hud-behandling av barnet var ett bra sätt att hjälpa till. Även 
Hugill, Letherby, Reid och Lavender (2013 s. 660) tar upp vikten av att få papporna att 
medverka i vården genom att uppmuntra till hud-mot-hud vård. Enligt Lindberg, 
Axelsson och Öhrling (2008, s. 81) lär vårdpersonalen papporna hur de ska ta hand om 
sitt barn och förbereder dem för att de ska kunna ta hand om barnet inför utskrivning. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna valde att utforma en litteraturstudie enligt Axelssons (2012, s. 203-220) 
beskrivning. De använda databaserna Cinahl, Pubmed samt Scopus var relevanta då de 
behandlade områdena vård och medicin. Dessa databaser har författarna använt sig av 
regelbundet under utbildningen varför det var bekvämt att även använda sig av dem 
under examensarbetets litteratursökning. Under litteratursökningen återkom många av 
artiklarna i de olika databaserna vilket styrker resultatet då området grundligt täckts in.  
 
Vid den första pilotsökningen begränsades publiceringsåren till 2008-2015. Årtalen 
utökades under litteratursökningens gång till 2005-2015 då det inte fanns ett tillräckligt 
stort urval för att studiens resultat skulle bli trovärdig. Området är viktigt att undersöka 
varför mängden inkluderade studier prioriterades framför inkluderade studiers 
aktualitet. Valet att exkludera mammors upplevelser ansågs vara en styrka då detta 
område redan var väl utforskat, samt för att resultatet inte skulle bli splittrat om 
inkluderade studier behandlade båda föräldrarnas synvinkel. Till en början användes 
såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar, de kvantitativa artiklarna exkluderades dock 
då de sämre stämde överens med det formulerade syftet. 
 
En svaghet var att det i datamaterialet inkluderades två artiklar med samma författare. 
För trovärdighetens skull hade det varit bättre om materialet enbart bestod av studier 
skrivna av olika författare. De studier som var skriva av samma författare behandlade 
dock olika saker av vikt för att svara på syftet varför båda artiklarna behandlades i 
examensarbetets resultat. Artiklarna i datamaterialet hade ursprungsländerna Danmark, 
Irland, Kanada Storbritannien, Sverige och USA. En stor spridning i ursprungsländer 
kan påverka resultatet. Exempelvis kan skillnader mellan hur föräldraledigheten är 
utformad i USA och Sverige påverka resultatet med avseende på hur mycket tid som 
kan spenderas på sjukhuset. Spridning i ursprungsländer kan dock även ses som en 
styrka då det ger en större bredd på examensarbetet. Tiden för utformandet av 
examensarbetet var begränsad och kan ha orsakat att författarna missat bra och relevanta 
artiklar för studien i och med att tiden för litteratursökningen kortades ned, vilket är en 
svaghet.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet besvarades och i resultatet framkom det att inläggningen av 
barnet på neonatalavdelningen var förenat med motstridiga känslor. Känslorna uppkom 
då föräldrarollen och framförallt den vårdande rollen blev annorlunda än förväntat. 
Papporna kände oro för sitt barn och mamman, otillräcklighet då de kände att de inte 
kunde hjälpa till, de upplevde att de var en åskådare som mest var i vägen bland alla 
andra med kunskap kring olika situationer samt upplevde att miljön påverkade deras 
förståelse på neonatalavdelningen. Det resultat som förvånade oss var att papporna 
upplevde att de inte kunde vara så delaktiga i omvårdnaden av sitt barn som de önskat, 
orsakat av bristen på kommunikation och undervisning av sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal. Papporna förklarade att de inte fick tillräckligt med information vilket 
förorsakade att de hamnade utanför och ibland valde att avlägsna sig från 
neonatalavdelningen. Det är betydelsefullt för sjuksköterskors förbättringsarbete på 
neonatal att belysa detta ämne. En bredare förståelse hos sjuksköterskor för hur pappor 
verkligen upplever att ha sitt barn inneliggandes på neonatalavdelningen är av stor vikt 
för att sjuksköterskorna ska kunna bidra till att pappornas upplevelse av vårdtiden. 
 
De viktigaste fynden i resultatet vilka kommer belysas i resultatdiskussionen är: bristen 
på delaktighet och dess effekt på känslan av närhet, vikten av god kommunikation för 
att känna delaktighet samt påverkan på vårdtiden genom miljömässiga förändringar. 
 
Bristen på delaktighet och dess effekt på känslan av närhet 

Många av de granskade artiklarnas resultat belyser pappornas tankar om svårigheterna 
med att komma nära sitt barn samt att papporna upplevde att de var en åskådare då 
vårdpersonalens fokus mestadels låg på mamman och barnet. Fokus låg på mamman 
och barnet för att de skulle knyta an samt för att mamman skulle komma igång med 
amningen. Att mamman kan amma barnet är en omvårdnadsåtgärd som många 
sjuksköterskor anser är viktig att komma igång med. Detta ledde dock till att pappan 
hamnade i skymundan och glömdes bort vilket ibland orsakade att han inte kunde 
hantera vissa situationer på neonatalavdelningen. Dahlberg och Segesten (2011, s. 192) 
betonar vikten av att stödja patienter i vårdande möten för att välbefinnande ska 
bibehållas. Papporna, som inte är patienter själva men däremot viktiga närstående till 
barnet, behöver stöd och uppmärksamhet från sjuksköterskor för att vårdtiden ska bli en 
så positiv erfarenhet som möjligt. I resultatet framkom vidare också att pappor inte getts 
möjlighet att vara så delaktiga i vården av sitt barn som de verkligen önskat. Då det 
visat sig att papporna upplevt att allt var nytt och skrämmande behöver sjuksköterskan 
redan från början göra papporna delaktiga i omvårdnaden av sitt barn.  
 
Delaktighet och känslan av trygghet är viktiga aspekter i relationen mellan 
sjukvårdspersonal och föräldrar menar Uhl, Fisher, Docherty och Brandon (2013, s. 
122). Upplever föräldrarna inte en känsla av trygghet tvivlar de många gånger på valet 
av behandlingar vilket kan påverka deras upplevelse av kvalitén i vården. Vidare menar 
Fegran, Helseth och Fagermoen (2008, s. 814) att papporna upplevde att deras relation 
till barnet utvecklades från opersonlig till mycket nära om de fick möjligheten att delta i 
vården av sitt barn. Papporna upplevde vidare att de hade en viktig roll i barnets vård 
samt att de ville skydda barnet. Genom att få vara nära sitt barn och delaktig i vården 
har pappornas självförtroende utvecklats i positiv bemärkelse. Om sjuksköterskor gav 
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pappor möjlighet att vårda sitt barn hud-mot-hud upplevde de en närmare känslomässig 
relation till sitt barn och blev mer avslappnade i sin fadersroll (Fegran, Helseth & 
Fagermoen 2008, s. 814). Smith, Steelfisher, Salhi och Shen (2012, ss. 346-347) 
beskriver vidare hur deltagande i små och konkreta handlingar som matning och 
blöjbyte gynnade och stärkte självförtroendet. Att vara nära sitt barn och observera 
tillväxt och utveckling hos barnet lindrade pappornas känslor av ångest samt att delta i 
barnets omvårdnad hade betydelse för utvecklingen av en fadersroll. Dahlberg och 
Segesten (2011, s. 208) beskriver att delaktighet i vårdprocesser kan leda till att hälsa 
och välbefinnande utvecklas. Vidare beskrivs att delaktighet kan främjas genom stöd 
och information. Då det i resultatet av examensarbetet framkom att papporna upplevde 
en brist på stöd såväl som god kommunikation är det av vikt att papporna erbjuds detta 
på neonatalavdelningen av sjuksköterskor för att de ska uppleva en känsla av 
välbefinnande. Välbefinnandet papporna upplever gynnar upplevelsen av närhet till 
deras barn.  
 

Vikten av god kommunikation för att känna delaktighet 
Dahlberg och Segesten (2011, ss. 200-201) beskriver vikten av ett vårdande samtal. 
Risken i ett vårdande samtal är att en envägskommunikation uppstår på grund av att den 
professionella vårdaren för det mesta står i en maktposition. Resultatet i examensarbetet 
påvisar att även papporna på neonatalavdelningen upplevde att samtalet präglades av en 
envägskommunikation. Det finns även annan forskning som visar på att det finns två 
olika typer av kommunikation mellan sjukvårdspersonal och föräldrar; symmetrisk och 
asymmetrisk (Cox & Bialoskurski 2001, ss. 674-675). En asymmetrisk kommunikation 
är den som ovan benämns envägskommunikation. Då är kommunikationen och 
relationerna hos de inblandade i ojämn balans. Vidare förklaras att denna ojämna balans 
kan orsaka förhindrad anknytning till sitt barn. Om bägge parter medverkar i vården av 
barnet skapas det en symmetrisk tvåvägskommunikation. Vidare beskriver Dahlberg 
och Segesten (2011, s. 204) att ett vårdande samtal ska vara stärkande och stödjande. De 
menar att samtalet ska präglas av att vårdaren lyssnar öppet till vad patienten har att 
säga och genom följdfrågor fördjupar samtalet. Den som vårdaren samtalar med kan då 
få möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar och detta har en god påverkan på 
upplevelsen av hälsa. I examensarbetes resultat framkom att papporna upplevde en brist 
på samtal med sjuksköterskor samt att de ville att de skulle sitta ner och samtala ibland. 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan söker upp och uppmuntrar till samtal exempelvis 
genom att samla flera föräldrar som är i samma situation som dem så att de kan få 
ventilera sina tankar och känslor i vårdande samtal. Smith et. al. (2012, ss. 349-350) tar 
vidare upp att sjukvårdspersonalen gav förslag och uppmuntrade till att ha fikastunder 
med andra föräldrar som var i samma sits. Att känna gemenskap och ta in informationen 
från andra föräldrar som också hade barn på neonatalavdelningen var en bra strategi 
enligt många föräldrar för att utvecklas i föräldrarollen. Att få höra att andra föräldrar på 
neonatalavdelningen hade liknande frågor som dem själva och få svar på dessa frågor 
upplevdes hjälpsamt och betryggande.  
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 205) beskriver vidare att samtal med patienter även kan 
vara av informativ karaktär men av denna form av samtal bör utvecklas för att bli mer 
vårdande. I resultatet framkom att pappor uttryckt att de saknade känslan av kontroll 
samt att detta hörde samman med bristen på kunskap om hur vården på 
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neonatalavdelningen fungerade. Papporna uttryckte även att de saknade undervisning 
om barnets tillstånd och omvårdnad. Uhl et. al. (2013, s. 126) beskriver att några 
föräldrar uttryckt att det väldigt gärna ville få en känsla av kontroll men att detta var 
problematiskt då de saknade kunskap. Vi tror att denna brist på kunskap bottnar i att 
samtal mellan sjuksköterskor och pappor är av informativ karaktär samt att pappornas 
förståelse kring de situationer de befinner sig hade ökat om samtalet istället var mer 
djupgående, stärkande samt stödjande. Cox och Bialoskurski (2001, ss. 674-675) 
beskriver att många föräldrar upplevde att de undanhölls negativ information om deras 
barn och den bristfälliga informationen hindrade föräldrarnas anknytning till barnet. 
Vidare menar föräldrarna att sjuksköterskorna var opersonliga, detta gjorde det svårt att 
skapa en relation mellan sjuksköterska och förälder. 
 
Smith et. al. (2012, s. 348) beskriver vidare svårigheterna med att ta in information i 
början, då situationen de befann sig i upplevdes som ny och skrämmande. Vidare 
förklaras att konkret och tydlig information till föräldrarna från sjuksköterskan kunde 
leda till att föräldrarna fick en viss kontroll över omställningen och då kunde stödjas i 
att bättre hantera sin nya livssituation. Resultatet i examensarbetet påvisar pappornas 
upplevelse av brister i informationsdelningen. De ansåg att det för det mesta var 
mammorna som fick information om barnets tillstånd och tillvägagångssätt i 
omvårdnaden av deras barn. Vidare förklaras vikten av att delge föräldrar information 
om barnets medicinska status samt vikten av att de ska förstå denna information. 
Uppdateringar av barnets tillstånd gjorde att det var lättare för föräldrarna att känna sig 
delaktiga i beslut och i vården av sitt barn. Vidare förklaras också att många föräldrar 
tyckte att det i början var svårt att ställa frågor eftersom de var rädda att de skulle 
uppfattas som ointelligenta. Föräldrarna upplevde att sjuksköterskan var den som kunde 
mest om deras barn och att sjuksköterskan då kunde delge föräldrarna med relevant 
information. Dahlberg och Segesten (2010, s. 109) beskriver dock att professionella 
vårdare visserligen har en större kunskap men att detta på intet sätt betyder att vårdaren 
vet bäst. Även här anser vi att det är viktigt att göra papporna delaktiga. Att 
sjuksköterskan har större kunskap om det medicinska är sant, men pappan har mycket 
att säga till om i vården av sitt barn då han också besitter mycket kunskap. Information 
är viktigt, men det är genom kommunikation, då alla parter är delaktiga i samtalet, som 
pappornas förståelse för den situation de befinner sig i ökar. 
 
Påverkan på vårdtiden genom miljömässiga förändringar 

Wigert (2008, s. 27) beskriver att det finns olika faktorer som bidrar till god vård på 
neonatalavdelningen där några av dessa faktorer behandlar vikten av regelbunden 
information samt att föräldrar ska göras delaktiga genom engagemang i vården. Andra 
faktorer som kan göra att föräldrarna på neonatalavdelningen upplever vårdtiden som 
mer positiv är; ett gott bemötande från vårdpersonal, en god miljö för familjer samt en 
god omvårdnad. Något som skapade större delaktighet och högre närvaro var 
möjligheten att som förälder få bo på neonatalavdelningen. Även Allermann Beck, 
Weis, Greisen, Andersen och Zoffmann (2009, ss. 93-94) menar att positiva känslor för 
tiden på neonatalavdelningen skapades om föräldrar gavs möjlighet att dela rum eller ha 
sängen bredvid sitt barn. Att spendera mycket tid med sitt barn gjorde att föräldrarna tog 
mer ansvar och fick en viktigare roll i omvårdnaden av sitt barn.  
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Föräldrarna i denna studie uttryckte de aldrig kunde vara ensamma med barnet och blev 
distraherade av ljudnivån om barnet vårdades på en stor sal med många andra familjer 
eller om föräldrarna inte hade ett eget rum. Föräldrarna upplevde att de inte kunde 
koppla av på samma sätt som om de skulle haft ett eget rum. Genom att familjen får ha 
ett eget rum på neonatalavdelningen kan även hållbar utveckling främjas. Källström, 
Håkansta och Hogstedt (2005) beskriver att såväl miljöfaktorer, ekonomiska faktorer 
som sociala sammanhang påverkar den hållbara utvecklingen. Miljöfaktorer är till 
exempel klimatförändringar, föroreningar och påverkan på luftkvalitet. Den ekonomiska 
dimensionen behandlar frågor som rör globalisering och dess samband med folkhälsa 
och arbetslivet. Socialt kan hållbar utveckling förklaras genom till exempel livsstil, 
traditioner och välbefinnande. Ur ekonomisk synpunkt menar vi att möjligheten till eget 
rum på neonatalavdelningen är positivt ur såväl sjukhusets synvinkel som ur 
föräldrarnas. Sjukhuset kan spara på resurserna genom att föräldrarna, som då spenderar 
mer tid med samt lär sig att bättre ta hand om barnet, kan göra mer av omvårdnaden 
kring barnet själv. I detta fall kan sjuksköterskor agera mer som ett stöd och hjälpa till 
med andra sysslor på avdelningen. Föräldrarna sparar ekonomiskt på att ha ett eget rum 
genom att de inte behöver åka fram och tillbaka till sjukhuset flera gånger per dag. Detta 
kan även ses som ett exempel på en miljöfaktor, då föräldrarna inte sliter lika mycket på 
miljön genom att de inte använder bilen lika mycket. Vad gäller den sociala 
dimensionen kan denna exemplifieras genom att föräldrarna lättare kan knyta an till sitt 
barn om de får möjligheten att spenderar mer tid med varandra. 
 

Kliniska implikationer 
Nedan ges förslag på vad sjuksköterskor kan göra för att underlätta pappors vårdtid på 
neonatalavdelningen: 

• Sjuksköterskan ska uppmärksamma och göra pappor delaktiga redan från början  
• Pappor bör erbjudas stöd i lika stor omsträckning som mamman exempelvis 

genom vårdande samtal 
• Utforma riktlinjer som underlättar sjuksköterskans möjligheter att göra pappan 

delaktig 
• Uppdatera pappor om barnets tillstånd och informera vid behov 
• I så stor utsträckning som möjligt ge pappor möjlighet att bo på 

neonatalavdelningen 
 
SLUTSATSER 

Resultatet i examensarbetet visar att pappor som har sitt barn inlagt på 
neonatalavdelningen upplevde många blandade känslor samt att detta skapade hinder i 
att knyta an till sitt barn. Genom att sjuksköterskan skapar en vårdande relation med 
papporna samt undervisar och informerar dem regelbundet kan en bättre upplevelse av 
vården skapas. Detta kan också leda till att papporna får lättare att knyta an till sitt barn, 
vilket är viktigt för barnets tillväxt och utveckling. Sammanställningen av pappors 
upplevelser av att ha ett barn på en neonatalavdelning kan underlätta arbetet i vården för 
sjuksköterskor då det kan bidra till att öka känslan av trygghet och delaktighet hos 
papporna. Området är relativt outforskat jämfört med mammors upplevelser av att ha ett 
barn på en neonatalavdelning därav är det viktigt att det görs fler studier på just pappors 
erfarenheter. Att skapa underlag gällande pappornas upplevelser är av stor vikt för att 
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underlätta sjuksköterskors förbättringsarbete på en neonatalavdelning. I detta arbete 
beskrivs att sjuksköterskor behöver göra mer för papporna så att de kan slappna av, 
känna sig trygga och känna att de får medverka i barnets vård. Att papporna får 
möjlighet att prata för att de ska känna att de har kontroll över de situationer de befinner 
sig i är viktigt.  
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Bilaga 1 

 
 Syfte Metod och Urval Resultat 
1. Författare: 
Arockiasamy, V., 
Holsti, L. och 
Albersheim, S.  
 
Årtal: 2008 
 
Titel: Fathers’ 
Experiences in the 
Neonatal 
Intensive Care 
Unit: A Search for 
Control 
 
Tidskrift: 
Pediatrics 

Att ta reda på hur 
pappor till barn på 
neonatal, som 
behöver fördröjd 
intensivvård på 
NICU, beskriver 
sina erfarenheter 
och behov av stöd 
under denna tuffa 
period. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor till 30 
pappor till mycket 
sjuka barn som 
varit inlagda i >30 
dagar. Kvalitativt 
konstant 
komparativ 
innehållsanalys 
enligt Boeije. 

Övergripande tema: 
brist på kontroll med 
fem subteman: 
världsbild, 
information, 
kommunikation, roller 
och externa aktiviteter. 
Även beskrivit hur stöd 
kan erbjudas samt 
upplevelsen av att ha 
blivit intervjuad av en 
manlig läkare. 

2. Författare: 
Dall Helth, T. och 
Jarden, M. 
 
Årtal: 2012 
 
Titel: Fathers’ 
experiences with 
the skin-to-skin 
method in NICU: 
Competent 
parenthood 
and redefined 
gender roles 
 
Tidskrift: Journal 
of Neonatal 
Nursing 

Att undersöka hur 
pappor till för 
tidigt födda barn 
upplever och har 
potentiell nytta av 
att använda hud-
mot-hud metoden 
under deras 
spädbarns 
inläggning på 
NICU. 

Semistrukturerade 
djupintervjuer med 
5 pappor till 
prematura barn på 
NICU. Kvalitativ 
analys enligt Miles 
och Hubermann 
vidare utvecklad av 
Kvale och 
Brinkmann. 

3 övergripande teman 
framstod: det 
kompetenta 
föräldraskapet, 
faderskapsrollen och 
uppdelningen av roller 
mellan föräldrarna, 
balans mellan arbetsliv 
och tid spenderad med 
spädbarnet. 

3. Författare: 
Feeley, N., 
Waitzer, E., 
Sherrard, K., 
Boisvert, L. och 
Zelkowitz, P. 
 
Årtal: 2012 
 
Titel: Fathers’ 

Att beskriva 
pappors 
upplevelser av 
underlättande 
faktorer och 
barriärer för deras 
deltagande i vården 
av deras nyfödda 
barn. 

Minimalt till något 
strukturerade 
intervjuer av 18 
pappor till barn på 
NICU. Induktiv 
innehållsanalys 
enligt 
Sandelowski. 

Tre huvudkategorier 
med ett antal 
underliggande 
kategorier 
identifierades: 
spädbarnsrelaterade 
faktorer (storlek och 
hälsostatus på barnet, 
tvillingfödsel, feedback 
från barnet), 
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perceptions of the 
barriers and 
facilitators to their 
involvement 
with their 
newborn 
hospitalised in the 
neonatal intensive 
care unit 
 
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing 

mellanmänskliga 
faktorer (belöningar 
och 
attityder/föreställningar 
gällande faderskap, 
familjeförvaltning och 
att balansera krav, 
stöd, tidigare 
erfarenheter) och 
omgivningsfaktorer 
(fysisk omgivning, 
social omgivning). 

4. Författare: 
Hollywood, M. & 
Hollywood, E.  
 
Årtal: 2012 
 
Titel: The lived 
experiences of 
fathers of a 
premature 
baby on a 
neonatal intensive 
care unit 
 
Tidskrift: Journal 
of Neonatal 
Nursing 

Att undersöka 
levda erfarenheter 
hos pappor till för 
tidigt födda barn 
på NICU och även 
att skapa 
medvetenhet hos 
sjukvårdspersonal 
gällande behoven 
hos pappor till 
spädbarn som 
vårdas på NICU. 
 

5 pappor med barn 
på NICU 
intervjuades. Data 
analyserades 
utefter 
fenomenologisk 
ansats beskriven av 
Van Manen. 

5 teman framkom: 
effekterna av 
inläggningen (ångest, 
känslan av hjälplöshet, 
rädsla för de okända), 
realisation av att ha 
blivit pappa till ett 
prematurt barn, 
informationsdelning 
och faderroll vs 
moderroll. 

5. Författare: 
Hugill, K., 
Letherby, G., 
Reid, T. och 
Lavender T. 
 
Årtal: 2013 
Titel: Experiences 
of Fathers Shortly 
After the 
Birth of Their 
Preterm Infants 
 
Tidskrift: Journal 
of Obstetric, 
Gynecological 
and Neonatal 
Nursing 

Att undersöka 
pappors 
erfarenheter strax 
efter födseln av 
deras prematura 
spädbarn. 

Observation och 
informella 
konversationer 
med 68 pappor, 44 
mammor, 38 
mammor och 
pappor samtidigt 
samt 56 
sjukvårdspersonal 
till att börja med, 
sedan 
semistrukturerade 
intervjuer med 10 
pappor. Tematisk 
analys enligt Braun 
och Clarke.   

3 sinsemellan 
relaterade teman; 
emotionellt 
tillbakadragande och 
kontroll, bildandet av 
stereotyper och 
blandade känslor. 
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6. Författare: 
Lindberg, B., 
Axelsson, K. och 
Öhrling, K. 
 
Årtal: 2007 
 
Titel: The Birth of 
premature infants: 
Experiences from 
the fathers’ 
perspective 
 
Tidskrift: Journal 
of Neonatal 
Nursing 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
upplevelsen av 
födseln av 
prematura 
spädbarn ur 
pappors perspektiv.  

Tematisk 
innehållsanalys 
enligt Baxter och 
Cantanzaro. 
Författarna utförde 
narrativa intervjuer 
med åtta pappor.  

3 huvudteman med ett 
antal underteman 
identifierades: att 
uppleva något dem 
aldrig upplevt tidigare 
(förstår inte 
situationen, behovet att 
veta), mamman och 
barnet i första hand 
(skydda mamman och 
barnet, oroa sig för 
barnet, önskan att vara 
med båda samtidigt, 
önskan att ses som en 
naturlig del i vården) 
och behov av att bli 
förstådd (behov av att 
bli sedd då och då, 
behov av att dela sina 
erfarenheter med 
någon som förstår).  

7. Författare: 
Lindberg, B., 
Axelsson, K. och 
Öhrling, K. 
 
Årtal: 2008 
 
Titel: Adjusting to 
being a father to 
an infant born 
prematurely: 
experiences from 
Swedish fathers 
 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Syftet med studien 
var att beskriva 
upplevelsen av att 
vara pappa till ett 
för tidigt fött barn.  

Tematisk 
innehållsanalys 
enligt Baxter och 
Cantanzaro. Åtta 
pappor 
intervjuades med 
narrativt 
tillvägagångsätt.  
 

2 huvudteman 
presenteras samt 3 
kategorier under var 
och en av dessa: Tar 
tid att känna sig som 
en riktig pappa (lära 
känna barnet, ökande 
känslor för barnet, bli 
mer självsäker som 
pappa) och vinster från 
den stressfulla 
situationen (att 
förändras som person, 
stärka relationen 
genom att bearbeta 
stress, att känna tur 
trots situationen) 
 

8. Författare: 
Lundqvist, P., 
Hellström Westas, 
L. och Hallström 
I. 
 
Årtal: 2007 
 
Titel: From 

Syftet med studien 
var att synliggöra 
pappors levda 
erfarenheter i att ta 
hand om sitt för 
tidigt födda barn.   

Hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats enligt Van 
Manen. 13 pappor 
deltog i intervjuer 
som pågick under 
nio månader. 

1 essentiellt tema som 
var ”från avstånd till 
närhet” med 2 teman 
samt 3 subteman i 
vardera tema: Känslor 
av avstånd (att leva 
bredvid verkligheten, 
att bli utomstående, att 
leva med oro) och 
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distance toward 
proximity: 
Fathers’ lived 
experience of 
caring for their 
preterm infants 
 
Tidskrift: 
International 
Pediatric Nursing 

känslor av närhet (att 
återvända till 
verkligheten, att bli en 
familj, att möta 
framtiden).  

9. Författare: 
Pohlman, S.  
 
Årtal: 2005 
 
Titel: The 
primacy of work 
and fathering 
preterm infants: 
Findings from an 
interpretive 
phenomenological 
study 
 
Tidskrift: 
Advances in 
Neonatal Care 

Syftet med studien 
var att förbättra vår 
förståelse för 
pappor till för 
tidigt födda barn 
genom att ge röst 
åt papporna själva.   

Tolkande 
fenomenologisk 
ansats enligt 
Benner. Författaren 
utförde djupgående 
intervjuer under ett 
flertal tillfällen 
med nio pappor.  

Huvudtemat ”vikten av 
arbete” identifierades 
med 3 subteman: 
arbetet efter födseln; 
en förnyad känsla av 
iver, från expert till 
nybörjare och att 
jonglera arbetet och 
världen utanför.  

  

 


