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ABSTRACT

The birth of a premature infant is often the cause of great strain upon a family. It gives

rise to physical, psychological, emotional and social distress. Most of this distress is

caused by the unexpected birth, which turns the joyous occasion into one of worry and

trauma. The aim of this literature review was to focus on how the nurse can support the

parents and assimilate their needs through this crisis situation. The result shows that the

nurse’s effort is extremely significant for how parents are able to handle their situation.

If the nurse is going to be able to assimilate the parents needs it is required that she have

knowledge about traumatic crises and to have a sensitive, sympathetic and an

empathetic approach. The nurses caring activities are also particularly important for

how the parents are able to bond with their infant, which is significant for the family’s

future.
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INLEDNING

Efter att ha lyssnat på en mamma till ett prematurt barn, där hon berättade om sina

upplevelser omkring den första tiden efter förlossningen inser vi hur oerhört mycket

glädje men också tragik det innebär för dessa föräldrar. Det handlar inte bara om

känslor utan även om ekonomi och deras sociala liv för en lång tid framöver. Till följd

av hennes berättelse vill vi nu ta reda på vad sjuksköterskan kan göra för dessa föräldrar

för att underlätta den svåra situation som de befinner sig i. Samt hur sjuksköterskan kan

bistå dem med att bygga upp en så bra relation som möjligt med sitt barn, så att familjen

får en bra start tillsammans, vilket är betydelsefullt för framtida prövningar.

BAKGRUND

Omvårdnadens utveckling
Fram till slutet på 1800-talet ansågs de för tidigt födda barnen, med en vikt under 1500

gram som missfall. Ett fåtal av de för tidigt födda barnen kunde ändå överleva genom

att låta dem ligga kvar hos modern eller att de bäddades ner varmt i exempelvis en

kartong (Ödman, 1993). I Paris på 1870-talet fanns det en fransk förlossningsläkare som

var mycket bekymrad över att nästan alla de för tidigt födda barnen dog. Under denna

tid var även dödligheten hög och barnafödandet lågt. Denna franska läkare upptäckte

under en världsutställning en äggkläckningsmaskin som ledde till att barnet lades i

dagens kuvös, vilket gav förbluffande goda överlevnadsresultat (Stjernqvist, 1999).

Vården av de prematura barnen och dess föräldrar har därefter inte utvecklats i samma

takt som den övriga hälso- och sjukvården, först under 1940 – talet skiftar vården från

att ha varit konservativ, till mer aktiva insatser. De prematura barnen började behandlas

med antibiotika vid infektioner, de fick även hjälp med syrgas för att uppnå en högre

syrehalt i inandningsluften vid dålig syresättning och vid andningsuppehåll (apneér).

Tiden fram till 1970 –talet gjordes flera försök att förbättra vården av barnen, försöken

ledde dock inte till några större framsteg enligt Wallin (2001). Sjuksköterskan hade

ännu inte så mycket kunskap om vilket behov av stöd som föräldrarna var i behov av.

Föräldrarna fick endast besöka sitt barn någon gång per vecka och de fick heller inte

delta i skötseln av barnet förrän efter hemkomsten från sjukhuset. Detta tros vara en
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bidragande orsak till att de för tidigt födda barnen utgjorde en riskgrupp. Efter

hemkomsten var det svårt med amningen, psykossomatiska symtom utvecklades som

exempelvis magbesvär och barnen blev i en större utsträckning också utsatta för

misshandel av föräldrarna. Orsaken till detta var att föräldrarna hade gått miste om den

första tiden i barnets liv och kunde därför inte skapa en känslomässig kontakt eller följa

med i dess utveckling. Det är först under 1990-talet som sjuksköterskan har fått kunskap

om vad det innebär för föräldrar att få ett prematurt barn. Sjuksköterskan stöttar därför

föräldrar till de prematura barnen extra mycket idag, i jämförelse med de föräldrar som

får fullgångna friska barn påpekar Kleberg och Hedberg Nyquist (1995).

Orsaker till prematura födslar
Det finns ett flertal faktorer som kan leda till att ett barn föds för tidigt, det kan vara

faktorer hos barnet, modern eller i deras omgivning. Modern kan ha utvecklat en

allvarlig havandeskapsförgiftning (preeklampsi), fostrets eller kvinnans tillstånd kan då

vara mycket kritiskt. Det kan också bero på att den blivande modern har en så kallad

svaghet i livmoderhalsen (cervixinsufficiens) eller en missbildning i livmodern. Även

moderkakan (placenta) kan ha defekter som leder till en otillräcklig funktion som

resulterar i en näringsbrist hos barnet med dålig tillväxt som följd. Andra orsaker kan

vara sjukdomar hos modern såsom exempelvis diabetes, infektioner eller

inflammatoriska tarmsjukdomar. Faktorer hos barnet kan vara en infektion, någon

annan sjukdom eller missbildning, men i många fall kan orsaken inte påvisas

(Stjernqvist, 1999).

Definition av ett prematurt barn
Ett prematurt barn definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som ett barn som

föds före 37:e graviditetsveckan och/eller väger mindre än 2500 gram. Sett ur ett globalt

perspektiv är förekomsten av prematurer låg i de skandinaviska länderna, orsaken till

det sägs vara den höga levnadsstandarden samt att dessa länder har en väl utvecklad

mödravård (Stjernqvist, 1999).
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De för tidigt födda barnen indelas i följande grupper;

- Födelsevikt under 2500 gram, låg födelsevikt, (LBW: Low Birth Weight).

- Födelsevikt under 1500 gram, mycket låg födelsevikt, (VLBW; Very Low Birth

Weight).

- Födelsevikt under 1000 gram, extremt låg födelsevikt, (ELBW: Extremly Low Birth

Weight) (Stjernqvist, 1999).

I västvärlden har de prematura barnen under de senare åren även börjat indelas efter

mognadsgrad, det vill säga efter graviditetsvecka. Mognadsgraden visar tydligare på

barnets förutsättningar utanför livmodern än vad barnets födelsevikt gör. Denna

indelning har stora fördelar vid överväganden i samband med förlossningen samt i det

akuta omhändertagandet av barnet. De för tidigt födda barnens indelning efter

mognadsvecka;

- Fött mellan graviditetsveckorna 33-36, för tidigt född, (PT: Pre Term).

- Fött mellan graviditetsveckorna 29-32, mycket för tidigt född, (VPT: Very Pre

Term).

- Fött före graviditetsvecka 29, extremt mycket för tidigt född, (EPT: Extremly Pre

Term) (Stjernqvist, 1999).

Föräldrarnas känslor och reaktioner
Att föda ett prematurt barn innebär att den känslomässiga förberedelsen avbryts,

kvinnan blir ”lurad” på sin graviditet och även de praktiska förberedelserna förloras.

Modern kan känna skuld över att hon inte klarat av att behålla barnet inne i livmodern

och kunnat ge sitt barn en bättre start i livet (Kleberg & Hedberg Nyquist, 1995). Vad

som återkommer i föräldrarnas berättelser är det kaos med rädsla, besvikelse,

skuldkänslor och otrygghet i den nya situationen den första tiden efter barnets födelse.

Då barnet försämrades kastades föräldrarna in i en ny känslostorm, med rädsla och

ångest över risken att förlora sitt barn (Bouvin-Sundberg & Elvin, 1993; Tuomela,

1991; Östersjö, 1996).

Händelseförloppet vid förlossningen påminner om ett olycksfall och föräldrarna

känner av att även sjuksköterskan känner oro inför utgången. När förlossningen väl är

över separeras barnet ifrån föräldrarna innan de fått någon möjlighet att uppleva sitt



4

barn. Det följer en tid med stark oro för barnet då modern vårdas på BB med bristande

vetskap om hur barnet mår. Modern har heller ingen möjlighet att få sköta om och hålla

om sitt barn som de andra mödrarna på BB har. Utgången för barnet är under en lång tid

oviss och föräldrarna måste uthärda den ångest som detta väcker under veckor, kanske

månader (Ekselius, Notini & Öberg, 1990). Många föräldrar känner även rädsla och

stress inför att vistas i den medicintekniska miljö som barnet vårdas i, vilket kan

medföra att de har svårt att få kontakt med sitt barn. De känner sig också störda utav att

andra föräldrar och den sjukvårdspersonal som ständigt vistats omkring dem när de

skall försöka få en så bra relation som möjligt till sitt barn (Kleberg & Hedberg Nyquist,

1995).

Kris
Hillgard, Keiser och Ravn (1998) beskriver Caplans krisdefinition som menar att en kris

uppstår, då en individ utsätts inför ett hinder eller hot, mot individens väsentliga livsmål

och som individen inte kan ta itu med. En period med kaos och förvirring följer då och

många lönlösa problemlösningsförsök görs. En anpassning sker dock så småningom

som också kan bestå men det är inte säkert att det är den bästa lösningen för individen

och dennes familj.

Cullberg (1992) anser att föräldrarna hamnar i en traumatisk kris när deras barn

föds prematurt. Vidare definierar han kvinnlighet som förmågan att föda ett välskapt

barn och misslyckanden med detta kan ge upphov till starka krisreaktioner. Han menar

att en traumatisk kris är individens psykiska situation då något sker som kan hota

dennes fysiska existens, sociala identitet, trygghet eller dennes grundläggande

tillfredsställelse i tillvaron. Det som skiljer den traumatiska krisen från

utvecklingskrisen är att den oftast utlöses av så kallade oväntade livslägen, som

individen inte har någon kunskap om hur den ska klara av. Det inträffade leder också

ofta till en kraftig försvagning av individens handlingsförmåga och livskraft.

Cullberg (1992) delar in krisen i fyra faser, den första är chockfasen som övergår i

reaktionsfasen vilken senare följs av bearbetningsfasen och slutligen nyorienterings-

fasen. Nedan beskrivs endast den första och andra fasen, eftersom arbetet inriktar sig på

den närmaste tiden efter förlossningen och under den här tiden uppnår inte föräldrarna

de övriga två faserna.
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Chockfasen brukar vara från några timmar upp till några dygn. Föräldrarna håller

under denna tid, den smärtsamma verkligheten ifrån sig och kan inte ta in det som

inträffat. Medvetandet kan vara oklart och individens psyke är inte mottagligt för samtal

eller information. Föräldrarna kan under chockfasen bete sig mycket avvikande: skrika,

bli förvirrade men det är heller inte ovanligt att de ligger helt tysta och orörliga. Trots

att allt eventuellt kan se lugnt ut på ytan så är det oftast ett kaos under den. Då

föräldrarna kommer ur chockfasen, har modern och/eller fadern ofta svårt att komma

ihåg den information som de har erhållit, så upprepning av den är oftast nödvändigt vid

ett senare tillfälle (Cullberg, 1992).

Reaktionsfasen kallas tillsammans med chockfasen för krisens akuta fas, vilket

brukar vara i cirka fyra till sex veckor. Den inleds då individen tvingas inse vad som har

inträffat istället för att hålla verkligheten ifrån sig. Det inträffar nu en kraftig

omställning för individens psyke som nu skall integrera verkligheten på ett så bra sätt

som möjligt. Föräldrarna försöker även ofta finna en mening i det inträffade eftersom

allt känns meningslöst och kaotiskt, de ställer sig då ideligen frågan varför det hände

just dem. Det är även under reaktionsfasen som de eventuella försvarsmekanismerna

träder i kraft. Försvarsmekanismerna är det omedvetna psykiska reaktionssätt vars syfte

är att minska upplevelsen av och medvetandet om hot eller fara. En vanlig

försvarsmekanism är förnekelse, då individen lägger märke till det som skett men hon

förnekar att det har någon egentlig betydelse och accepterar inte dess egentliga

innebörd. En annan försvarsmekanism är isolering då individen lugnt kan berätta vad

som inträffat för människor i sin omgivning men den drabbade vet inte om att känslorna

existerar. Om isoleringen inte endast är ett tillfälligt skydd utan en förvrängning av

känslorna kan det senare få negativa följder såsom ångestreaktioner. Undertryckande är

också en mycket vanlig försvarsmekanism som dock är en mer medveten handling.

Individen brukar använda sig av den försvarsmekanismen för att anpassa sig, till

omgivningens krav och förväntningar, och visar då inte sin sorg och oro (Cullberg,

1992). För att modern skall kunna komma ur krisen på ett bra sätt måste hon gå igenom

flera faser, vilka är följande;

- Modern måste inse att hon kanske förlorar sitt barn, vilket innebär att hon måste

genomgå ett slags förberedande sorgearbete.

- Efter att ha skilts ifrån barnet under den långa tid då det vårdats i kuvös, måste hon

börja bygga upp en ny relation vid hemkomsten.
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- Hon måste förbereda sig inför den särskilda uppgift det faktiskt innebär att ta hand

om ett prematurt barn, de har andra behov och ett annorlunda utvecklingsmönster än

ett fullgånget barn (Ekselius, Notini & Öberg, 1990).

Ekselius, Notini och Öberg (1990), påpekar att det är just mammorna till de för tidigt

födda barnen som senare drabbas av de svåraste kriserna. Sorgen och ångesten inför

utgången är ofta under BB-tiden så hotande att de inte vågar känna något alls, då de

psykiska försvarsmekanismerna istället tagit över. Om föräldrarna redan under BB-tiden

vågar visa sina känslor av sorg och oro är det ett gott tecken på att de redan har börjat

med krisbearbetningen. Om de däremot inte visar några känslor kan det vara ett tecken

på förnekande, de behöver då ofta hjälp med samtal ifrån någon utomstående. Genom

att sjuksköterskan sitter ner hos de föräldrar som har det svårt och lyssnar till dem, kan

de underlätta krisbearbetningen och förhindra att krisen blir olöst, som annars kan leda

till senare svårigheter.

Definition av coping
De copingstrategier som föräldrar till svårt sjuka barn använder sig av är följande;

- Immobilisering, det sker en fördröjning av föräldrar-barn relationens uppbyggnad

och föräldrarna förtränger hela situationen.

- Betraktande, föräldrarna observerar och acklimatiserar sig till avdelningen där

barnet vårdas, innan de kan orka fokusera sig på sitt barn.

- Tillbakadragande, föräldrarna undertrycker sina känslor, de vill inte prata om eller

med barnet.

- Strukturering, föräldrarna koncentrerar sig på en uppgift som de känner att de kan

hantera och under den tiden kan de inte ta till sig andra omvårdnadsuppgifter.

- Assistera, föräldrarna lär sig hantera rutinmässiga och medicinska åtgärder.

Föräldrarna fokuserar gärna på teknologiska problem och åtgärder (Seideman, Watson,

Corff, Odle, Haase & Bowerman, 1997). Nämnda författare visar också på att

majoriteten av mödrarna söker stöd från andra mödrar och försöker finna en mening

med varför detta har hänt just dem.
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Sjuksköterskans styrdokument
I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:15) står det att en legitimerad

sjuksköterskas ansvarsområde omfattar både barn, ungdomar, vuxna och äldre som

behandlas i öppen eller sluten vård för en akut eller kronisk sjukdom som kan vara av

somatisk eller psykisk karaktär. Den legitimerade sjuksköterskan måste kunna lyssna

till, samtala med samt försöka skapa en förtroendefull relation till patienten och dennes

närstående för att kunna involvera dem i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan skall även

kunna informera och instruera föräldrarna samt kunna följa upp att de har förstått

informationen och att de kan handla enligt de givna instruktionerna. I sjuksköterskans

ansvarsområde ingår dessutom att tydliggöra de omvårdnadsteoretiska och de etiska

grunderna för omvårdnadsarbetet så att de kan ligga till grund för det dagliga arbetet.

Syftet med omvårdnad är enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17)

att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån

patientens individuella möjligheter och behov samt minska lidandet. Ett respektfullt

bemötande gentemot föräldrarna är grundläggande för omvårdnaden. Omvårdanden

innefattar även åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja

smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktion på sjukdom,

trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) anger att patienten skall ges

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för

undersökning, vård och behandling som finns. Om informationen inte kan lämnas till

patienten skall den istället lämnas till en närstående.

I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) anges

att sjuksköterskan skall kunna utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och

beprövad erfarenhet. Då det finns flera behandlingsalternativ som stödjer sig på

vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet skall sjuksköterskan medverka till att

föräldrarna ges möjlighet att välja det alternativ som de föredrar. Så långt det är möjligt

skall vården planeras och genomföras i samråd med föräldrarna

Travelbees omvårdnadsteori
Enligt Travelbee (1971) är omvårdnaden en mellanmänsklig process och omvårdnadens

mål är att hjälpa individen att förebygga, bemästra, finna en mening i sjukdom och
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lidande. Sjuksköterskans arbete innebär även att bevara hoppet hos individen, vilket

underlättar för denne att hantera sin situation som kan präglas av tragedier,

misslyckande, ensamhet och lidande. Travelbee menar att lidandet är en oundviklig del

av livet som alla människor någon gång kommer att uppleva. Det är en erfarenhet då

individen kan uppleva antingen fysisk, emotionell eller själslig smärta och det

sammanhänger med det som individen upplever som betydelsefullt i sitt liv.

Individens behov kan tillfredsställas genom att sjuksköterskan har ett terapeutiskt

förhållningssätt. Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att

uppnå omvårdnadens mål eftersom den hjälper henne att skapa en relation med

individen. Relationen mellan dem är mycket betydelsefull för om individen skall kunna

uttrycka sina känslor, vilket föräldrarna inte gör om de inte har något förtroende för

sjuksköterskan. När sjuksköterskan har ingett dem ett förtroende kan hon lättare bemöta

dem i deras situation som de befinner sig i, ge dem den omvårdnad som just de behöver

samt hjälpa dem att finna en mening med det som inträffat (Travelbee, 1971).

Stjernqvist (1999) menar att de kvinnor som fått ett prematurt barn har en sämre

självkänsla än vad de mödrar som fått ett fullgånget friskt barn har. Vidare påpekar hon

att ju mer prematurt och ju mer sjukt barnet är desto sämre är moderns egen tillit till att

vara en tillräckligt god mor. De flesta mödrar och många fäder upplever en krisreaktion

då de får ett mycket för tidigt fött barn (< 1500 gram), mödrarnas krisreaktioner kan

dock vara djupare och mer långvariga än fädernas. De föräldrar som fått ett mycket för

tidigt fött barn kan befinna sig i en känslomässig berg- och dalbana där ett positivt

besked exempelvis kan komma på morgonen och bara några timmar senare kan det

följas av ett negativt besked. I de fallen är det extra viktigt att de får en möjlighet att

uttrycka sina känslor och upplevelser av situationen och få stöd från sjuksköterskan

(a.a). Då de föräldrarna med de mycket för tidigt födda barnen (< 1500 gram) ofta

upplever en kraftigare krisreaktion, än de med de för tidigt födda barnen med en

födelsevikt under 2500 gram, har arbetet valts att inriktas på de föräldrarna med barn

under 1500 gram och syftet har formulerats utefter avgränsningen. Inriktningen har valts

för att få ytterligare insikt om vad en traumatisk kris innebär för föräldrarna och för att

få kunskap om vad sjuksköterskan kan göra för att hjälpa dem genom den svåra tid som

följer.
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SYFTE
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa bemötandet och den omvårdnad som

sjuksköterskan bör ge föräldrar i samband med att de får ett prematurt barn med en

mycket låg födelsevikt (< 1500 gram).

Frågeställningarna har varit följande;

- Vilket bemötande och vilken omvårdnad bör sjuksköterskan ge föräldrarna för att

främja deras relation till sitt barn.

- Vilka möjligheter och hinder finns för ett gott bemötande och för en god

omvårdnad?

METOD
Litteratursökning
Enligt Polit och Hungler (1999) karakteriseras en litteraturstudie av att författarna söker

kunskap inom ett problemområde för att skapa en förståelse för problemet. Backman

(1998) menar vidare att källorna som används vid litteraturstudier oftast utgörs av;

vetenskapliga tidskriftsartiklar, rapporter, böcker, offentliga utredningar och

avhandlingar. Innan sökningen påbörjas skall det bestämmas vilka referensdatabaser

och procedurer som avses att användas.

Artikelsökningarna till studien har skett via databaserna Cinahl, PubMed, SveMed

samt Artikelsök. Sökorden som använts var: care, nursing, parents, neonatal, premature,

preterm, pediatric, Neonatal Network och support. De olika sökorden kombinerades i

olika konstellationer, resultat av sökningarna visas i Tabell 1.

Sökningarna begränsades enligt följande kriterier; artiklarna skulle vara publicerade

mellan åren 1997-2001, vetenskapliga och språket begränsades till engelska.

Tabell 1. Översikt över använda databaser, sökord, kombinationer och resultat.

Databas Sökord                                                             Antal träffar

CINAHL #1 Neonatal and (SB=PEER-REVIEWED) and (PY=1997-2001) 5122

CINAHL #2 Parents and (SB=PEER-REVIEWED) and (PY=1997-2001) 6426

CINAHL #3 Support and (SB=PEER-REVIEWED) and (PY=1997-2001) 22481
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CINAHL #4 Premature and (SB=PEER-REVIEWED) and (PY=1997-2001) 2338

CINAHL #5 Care and (SB=PEER-REVIEWED) and (PY=1997-2001) 86574

CINAHL #6 #1 and #2 and #3 and #5 371

CINAHL #7 #1 and #2 and #3 and #4 and #5 163

CINAHL #8 Nursing and (SB=PEER-REVIEWED) and (PY=1997-2001) 71124

CINAHL #9 Pediatric and (SB=PEER-REVIEWED) and (PY=1997-2001) 11125

CINAHL #10 Preterm and (SB=PEER-REVIEWED) and (PY=1997-2001) 1607

CINAHL #11 #2 and #3 and #10 174

CINAHL #12 #2 and #3 and #9                             749

CINAHL #13 #1 and #2 and #3 and #4 and #8 and #9 107

CINAHL #14 Neonatal Network and (English in la) and (SB=PEER-REVIEWED)

and (PY=1997-2001) 764

Urval
När litteraturen har samlats in skall den läsas och värderas, därefter bestäms vilken

information som skall tas med till rapporten och vilken som skall exkluderas (Backman,

1998). Det material som väljs ut skall anses vara relevant för studiens syfte och skall

sedan noggrant analyseras innan någon del kan exkluderas (Polit & Hungler, 1999).

Artiklarna valdes ut efter genomlästa abstracts vilka skulle belysa föräldrarnas

behov av stöd från sjuksköterskan, då de fått ett prematurt barn som vägde under 1500

gram. Från Cinahl valdes 29 artiklar ut för analys, med kombination av sökorden;

Neonatal, Parents, Support, Premature, Nursing och Pediatric för att träffarna skulle

besvara syftet. Sökorden som användes vid sökningarna i PubMed, SveMed och

Artikelsök gav träffar men svarade dock inte på syftets frågeställningar.

Artiklar som belyste sjuksköterskans upplevelser av föräldrarnas behov av stöd, och de

som belyste föräldrar till icke prematura barns behov, har valts bort eftersom de inte

uppnådde syftets frågeställningar.

Analys
Analysen är beroende av studiens problem eller frågeställningar som bestämmer vad

som ska analyseras (Backman, 1998). Analysen påbörjas när materialet valts ut och det

skall då läsas noggrant och kritiskt granskas för att urskilja det som är relevant utefter

frågeställningarna (Polit & Hungler, 1999).
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Analysen har skett i sex steg; artiklarna delades upp mellan författarna för

genomläsning med målet att finna svaren på syftet. Därefter valdes det som ansågs vara

relevant ut ur varje artikel, svaren skrevs ned, sorterades sedan in under de två

frågeställningarna. Därefter sorterades de in under överrubriker och underrubriker som

bildats utifrån frågeställningarna och materialet. Sedan bearbetades och sammanställdes

materialet till en text. De artiklar som redovisas i resultatet belyser främst

sjuksköterskans arbete och föräldrars upplevelser. Vårdpersonalen kommer i resultatet

att benämnas som sjuksköterskan. De artiklar som använts i resultatet presenteras i

Tabell 2 (Bilaga 1).

RESULTAT

Bemötande
Sjuksköterskan inger trygghet
Travelbee (1971) menar att föräldrarna prövar sjuksköterskans grad av pålitlighet samt

om hon har ett sympatiskt förhållningssätt, på så vis kan de värdera om de kan känna ett

förtroende för henne. Att skapa en förtroendefull relation med sjuksköterskan leder

sedan till att de kan känna en viss trygghet med henne och i deras situation. Travelbee

menar också att varje möte kan öka deras trygghetskänsla ytterligare. När föräldrarna

däremot inte upplever ett förtroende för sjuksköterskan tar det mycket energi från dem,

då de inte litar på henne och måste övervaka det hon gör.

Bemötandet till föräldrarna är mest effektivt när sjuksköterskan har en förståelse för

föräldrarnas krissituation och har ett empatiskt förhållningssätt, sjuksköterskan bör

också vara en god lyssnare och förstå att det är lika viktigt som att ge information.

Betydelsefullt är att föräldrarna upprepande gånger beskriver deras barns födelse,

intryck av barnet, deras upplevelser av sjukhusvistelsen och miljön på

neonatalavdelningen, då det kan hjälpa sjuksköterskan att förbättra vården för

föräldrarna (Holditch-Davis & Shandor Miles, 2000). Förståelse för föräldrarnas

påfrestande situation och deras sätt att hantera den, så kallade ”copingstrategier”, är en

annan viktig aspekt som framkom i studien för familjecentrerad omvårdnad (Brazy,

Andersson, Becker & Becker, 2001).

En respektfull relation mellan familjen och kontaktsjuksköterskan uppnås genom

att sjuksköterskan använder sig av ett språk som alla förstår, vilket ökar deras
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trygghetskänsla under barnets vårdtid. Föräldrarnas självkänsla styrks ytterligare av att

sjuksköterskan stödjer och uppmuntrar dem då de försöker sköta om sitt barn (Van

Riper, 2001), vilket innebär att de får en känsla av kontroll över situationen. Det för

vidare med sig att föräldrarna upplever sig som mindre besökare och mer tillfreds med

situationen (Stewart, 1990). Att föräldrarna känner sig välkomna är också en viktig

faktor som sjuksköterskan bör vara medveten om. Det är inte mycket som behöver

göras från hennes sida för att uppskattas av föräldrarna framkom i följande studier

gjorda av Seideman et. al., (1997) samt Owens (2001). En moder beskriver personalens

första välkomnande;
Under vår andra dag på avdelningen upptäckte jag en liten skylt på kuvösen, gjord

av en sjuksköterska. Det var en tecknad kanin som höll i ballonger, där det stod –

Varmt välkommen till en liten speciell flicka! Brooke. Den skylten var nog det

första tecknet från personalen som gjorde att jag kände mig välkommen hos min

dotter (Owens, 2001, sid. 67).

Föräldrarna lägger stor vikt vid att deras barn respekteras som en egen individ (Van

Riper, 2001). De vill också känna att vårdpersonalen värnar om deras barn exempelvis

genom att ge barnet nappen, bädda om det eller prata med mjuk röst samt att det

hanteras varsamt (Hayes, 2001). Det är också viktigt att föräldrarna är införstådda med

att även de ombesörjer barnets välbefinnande och säkerhet, vilket främjar deras känsla

av trygghet (Brazy et. al., 2001; Stewart, 1990). Att sjuksköterskan dessutom

respekterar och visar hänsyn till hela familjen samt är medveten om att det inte är enbart

det sjuka barnet som är i behov av trygghet är också av stor vikt (Van Riper, 2001).

Sjuksköterskan bör vara lyhörd för moderns känslor, bemöta dem samt respektera

att hon känner som hon gör och stödja henne i det. Sjuksköterskan bör även samarbeta

och föra en dialog med övriga vårdgivare om moderns känslor. Moderns känslor kan

handla om att hon söker en förklaring till den prematura födelsen, hon känner och

beskriver ofta en känsla av misslyckande eftersom hon inte klarade av att fullfölja

graviditeten. Då barnet måste vårdas på sjukhus kan hon uppleva sig som en oduglig

förälder, hon känner sig även oförberedd på sitt barns födelse. Föräldrarna har inte fått

chansen att förbereda i hemmet eller mentalt på barnets ankomst, de har också en känsla

av hjälplöshet inför barnets tillstånd och dess storlek oroar dem. Modern upplever även

sorg över att tvingas lämna sjukhuset utan sitt barn, vilket inte överensstämde med

hennes förväntningar under graviditeten. Det är då av betydelse att sjuksköterskan
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ringer hem till föräldrarna och berättar om barnet, bor föräldrarna långt bort är även

småsaker beträffande barnet viktiga och att i den mån det går maila fotografier (Griffin,

Wishba & Kavanaugh, 1998). Många har en känsla av att de går miste om gratulationer

från släkt och vänner eftersom barnet vårdas på sjukhus, där det enbart är föräldrar och

syskon som får besöka det (VandenBerg, 1999).

En kontinuerlig dialog främjar sjuksköterskans förståelse för föräldrarnas behov

angående barnets omvårdnad (Doonan Paredes & Frank, 2000; Holditch-Davis &

Shandor Miles, 2000). Föräldrarna lägger stor vikt i att ha en nära relation med barnets

kontaktsjuksköterska, då de upplever henne som hjälpsam och stöttande i deras

bearbetning av situationen (Seideman et. al., 1997). Relationen underlättar även deras

sjukhusvistelse och de kan därigenom känna en viss trygghet (Fenwick, Barclay &

Schmied, 2001; Van Riper, 2001). Genom att sjuksköterskan har ett medmänskligt

förhållningssätt, där hon bara kan finnas till hands, men även försöker se när och vad

föräldrarna klarar av i varje specifik situation får föräldrarna ytterligare en känsla av

trygghet (Owens, 2001). Till en början måste föräldrarna främst få tillåtelse att sörja att

deras barns födelse inte blev som planerat, så de kan förmå att gå vidare och bygga upp

en relation med det barn de fick (Beverridge, Bodnaryk & Ramachandran, 2001).

Föräldrarna återkommer ofta till deras behov av stöd i att hantera den påfrestning det

innebär att få ett prematurt barn (Griffin et. al., 1998). Sjuksköterskan kan då reducera

föräldrarnas påfrestningar och inge trygghet genom att hjälpa dem att försöka acceptera

det som skett. Medvetenhet hos sjuksköterskan om att föräldrarna kan tvingas hantera

andra problem samtidigt, vilka kan vara relations-, sociala- eller ekonomiska problem,

utöver det som det innebär att få ett prematurt barn är också viktigt för att kunna stödja

föräldrarna på ett bättre sätt (Seideman et. al., 1997).

Sjuksköterskans dialog med föräldrar i kris
Travelbee (1971) menar att kommunikationen är en ömsesidig process som påbörjas vid

varje möte mellan två individer. Kommunikationen sker både verbalt och icke-verbalt,

då individerna kan förmedla sina stankar och känslor till varandra. En bra dialog mellan

sjuksköterskan och föräldern främjar möjligheten till en god relation och därmed en

bättre omvårdnad då sjuksköterskan lättare kan tillgodose deras behov. En avgörande

faktor för om kommunikationen blir bra är sjuksköterskans förhållningssätt och hennes

sätt att kommunicera.
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Kommunikationen med föräldrarna kan vara svår även under normala

omständigheter, den försvåras dock när de genomgår en kris (Wilman, 1997) då de

upplever en stark oro och är mycket stressade av situationen (Brazy et. al., 2001; Hayes,

2001). Det kan leda till att föräldrarna har svårt att ta till sig informationen (Van Riper,

2001), därför är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att hon kan behöva

upprepa den givna informationen flera gånger för att förvissa sig om att föräldrarna har

förstått deras barns tillstånd (Lau & Morse, 1998). De föräldrar som kände att de inte

fick tillräckligt med information hade en benägenhet att misstro sjuksköterskan, vilket

kan leda till hinder i dialogen (Beverridge et. al., 2001).

Föräldrar till prematura barn har stort behov av att sjuksköterskan så fort som

möjligt informerar dem om deras barn, så som längd, vikt, kön och utseende. Under

barnets akuta sjukdomsperiod vill föräldrarna främst ha kontinuerlig information

angående deras barns tillstånd och dess omvårdnad. Under den perioden söker de flesta

föräldrar även information på egen hand, utifrån bland annat litteratur och Internet

(Brazy et. al., 2001). Även i de fall då deras behov av information inte kunde tillgodoses

på grund av personal- eller tidsbrist, sökte föräldrarna kunskap ifrån andra källor för att

få mer detaljerade upplysningar och förklaringar. Genom att de söker hjälp från andra

källor kan de få den kunskap och trygghet de anser sig behöva just för stunden för att

kunna ge sitt barn en god omvårdnad (Brazy et. al., 2001).

Fortlöpande samtal och information om barnets omvårdnad till föräldrarna är

viktigt för att de skall kunna bli så delaktiga och självständiga som möjligt i barnets

omvårdnad (VandenBerg, 1999). Tre av föräldrarnas största behov är att de blir ärligt

informerade om barnets tillstånd, att de får vetskap om att de erbjuds den bästa möjliga

vården, och att sjuksköterskan förklarar barnets behov av den tekniska utrustningen

(Hayes, 2001; Stewart, 1990). Sjuksköterskan måste även klargöra sambandet mellan

barnets sjukdomsbild och mognadsgrad (Seideman et. al., 1997). Föräldrarna får också

möjlighet till att ställa frågor angående undersökningar och behandlingar för att utröna

om de är nödvändiga för deras barns tillfrisknande (Beveridge et. al., 2001).

Informationen som ges bör vara rak, öppen och kortfattad (Lau & Morse, 1998)

samt anpassad till föräldrarnas nivå och förståelse för barnets tillstånd samt grad av oro

för barnet (Griffin et. al., 1998; Lau & Morse, 1998). Griffin et. al., (1998) kom fram till

att föräldrarna ser ljust på varje positivt framsteg. Det är också viktigt att föräldrarna

blir medvetna om de faktorer som kan stressa barnet negativt så som ljud, ljus och

förflyttningar, för att de inte skall överstimulera barnet och störa det i onödan.
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Föräldrarna bör även vara medvetna om att deras barn utsätts för negativ stress, på

grund av att sjuksköterskan ibland tvingas att utsätta barnet för ovannämnda negativa

stressfaktorer för att kunna utföra nödvändiga undersökningar och behandlingar

(Seideman et. al., 1997).

Sjuksköterskan bör vara medveten om att föräldrarna har behov av att få vetskap

om att deras känslor och reaktioner är normala och få tillåtelse att känna som de gör

(Beverridge et. al., 2001; Holditch-Davis & Shandor Miles, 2000). Sjuksköterskan kan

hjälpa föräldrarna med sina känslor genom att skapa en dialog om vad deras situation

kan skapa för känslor och på så sätt förbereda dem på deras reaktioner. En god dialog

stödjer även dem i deras relation med sitt barn och gynnar deras förmåga och

självkänsla i att vara förälder till ett prematurt barn (VandenBerg, 2000). I en studie

gjord av Brazy et. al., (2001) uttryckte flera föräldrar betydelsen av att ha en

kontaktsjuksköterska som hade förståelse för dem och som ingav en trygghet. Däremot

har Holditch-Davis och Shandor Miles (2000) gjort en studie där det framkommer att

sjuksköterskan i vissa fall kan hindra föräldrarna i deras bearbetning. I undersökningen

visade det sig att det som mödrarna upplevde som mest negativt för deras bearbetning

var bristande dialog och tid från sjuksköterskan.

Skapa en god föräldrar - barn relation
Travelbee (1971) menar att alla människor upplever lidande därför att de är just

människor och lidandet är en del av livet. Alla kan under sitt liv uppleva påfrestande

händelser, vilket oftast inte går att undvika och de är för det mesta oförutsedda. För att

människan skall kunna uppleva lidande måste hon vara medveten om att den aktuella

händelsen är påfrestande och innebär stress, för att sedan förmå att bemästra lidandet.

Ett av sjuksköterskans främsta syfte är att förbättra föräldrar – barn relationen, att

ge föräldrarna en chans att förstå sitt barns beteende är kärnan i hennes stödjande

funktion (Peters, 1998). För att reducera den negativa stress som separationen innebär

får föräldrarna besöka barnet så snart som möjligt efter födelsen (Griffin et. al., 1998).

Neonatalavdelningarnas fria besökstid är viktig och speciellt betydelsefull för de

föräldrar vars barn som måste vårdas på ett annat sjukhus (Wilman, 1997). Om modern

dock inte själv orkar besöka sitt barn på dess vårdavdelning, bör sjuksköterskan istället

söka upp modern på hennes avdelning med fotografier och eventuellt fotavtryck av

barnet. Till skillnad från den medicinska information modern har fått om barnets
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tillstånd kan sjuksköterskan berätta mer om barnets beteenden och personlighet (Griffin

et. al., 1998). Sullivan (1999) påstår dock att det inte finns något samband mellan

antalet besök som föräldrarna gör hos sitt barn och de första känslorna för barnet. Hon

anser att det är första gången som föräldrarna håller sitt barn i famnen som har störst

betydelse för deras känslor för det, och många gånger är det först då som barnet blir

verkligt för dem.

Skall föräldrarna förmå att bygga upp en relation till sitt barn, måste de främst få

en möjlighet att anpassa sig till att barnet vårdas på sjukhus och till deras egna känslor

och reaktioner (Doonan Paredes & Frank, 2000). Föräldrarna är också i behov av stöd

för att reducera den chock det kan innebära för dem att se neonatalavdelningen, då

avdelningen kan upplevas som obekant och skrämmande (Griffin et. al., 1998). Ett sätt

för föräldrarna att själva hantera chocken är att de observerar och försöker acklimatisera

sig till barnets vårdavdelning, för att sedan orka fokusera sig på barnet (Seideman et. al.,

1997). Sjuksköterskan kan för att minska föräldrarnas chockupplevelse visa runt dem på

avdelningen, förklara hur apparatur, undersökningar och behandlingar går till och vad

de är bra för (Wallin, 2001).

Trots den situation de befinner sig i är det fördelaktigt för föräldrarna att delta i

omvårdnaden för att skapa en bra relation till sitt barn under dess akuta tillstånd (Griffin

et. al., 1998). För att hjälpa föräldrarna med det och öka deras självförtroende bör

sjuksköterskan initiera olika alternativa möjligheter för dem så de kan få en god relation

till sitt barn (Brazy et. al., 2001; Lau & Morse, 1998; Stewart, 1990; VandenBerg,

2000), vilket underlättar deras kontakt med barnet. Det främjar även känslan av att ha

kontroll över sin föräldraroll och barnets omvårdnad (Lau & Morse, 1998), vilket

föräldrarna strävar efter, eftersom de vill känna att barnet är deras och agera som

normala föräldrar (Griffin et. al., 1998). Sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna att hitta

sin föräldraroll genom att påminna dem om att det är endast de som kan tillfredsställa

barnets specifika behov, som att amma, hålla om och trösta barnet (Holditch-Davis &

Shandor Miles, 2000). En ökad känsla av kontroll över sitt barn och situationen får

föräldrarna genom att sjuksköterskan även involverar dem i beslutstaganden angående

barnet (Doering, Moser & Dracup, 2000; Holditch-Davis & Shandor Miles, 2000).

För att föräldrarna ska lära känna, förstå sitt barn samt bygga upp en föräldrar-

barn relation kan sjuksköterskan hjälpa dem genom att lära dem att se positivt på sitt

föräldraskap, stödja föräldrarna i deras individuella roller som mor och far. Det är också

viktigt att de får vetskap om att barnet har känslor och reagerar på sin omgivning samt
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hur barnets reaktionsmönster tolkas utefter dess mognadsgrad. Sjuksköterskan kan

dessutom skapa positiva känslor hos föräldrarna genom att berömma barnets framsteg

(Stewart, 1990; VandenBerg, 2000). Andra viktiga aspekter är att de får veta de

förväntade konsekvenserna av barnets tillstånd och specifik kunskap angående barnets

utveckling (Hayes, 2001; Stewart, 1990). Sjuksköterskan bör även hjälpa föräldrarna att

lära sig läsa barnets signaler (Beverridge et. al., 2001; Griffin et. al., 1998), vilket gör

det lättare för föräldrarna att skapa en kontakt med barnet (Beverridge et. al., 2001).

Omvårdnadsåtgärder ger föräldrarna möjligheten att träffa och skapa en kontakt

med sitt barn och en tidig kontakt har en långvarig positiv effekt och minskar den

negativa stressen (Stewart, 1990). Ju mer besvikna föräldrarna är över deras barn desto

mindre involverade är de i barnets omvårdnad, vilket leder till att de blir mindre fästa

vid sitt barn (Sullivan, 1999). Genom att stötta föräldrarna kan sjuksköterskan hjälpa

dem att orka vaka vid barnets sida, men samtidigt måste hon acceptera och även stödja

de föräldrar som på grund av emotionell stress inte kan sitta vid sitt barn under längre

tider (Seideman et. al., 1997). Utöver detta bör sjuksköterskan också vara observant på

föräldrarnas liv utanför sjukhuset, då det skulle innebära ytterligare stress för dem om

de spenderade all sin tid på vårdavdelningen. Det är bra för deras förhållande och

därmed även för barnet att föräldrarna gör saker tillsammans utanför sjukhuset

(Beverridge et. al., 2001).

Att bevara hoppet
Travelbee (1971) menar att genom att bevara hoppet hos föräldrarna kan sjuksköterskan

hjälpa dem att hantera den svåra och påfrestande situationen de befinner sig i. Det kan

även hjälpa dem att hantera känslor av förlust, misslyckande, ensamhet och lidande.

Brist på hopp hos föräldrarna innebär att de inte ser någon möjlighet till förändring eller

förbättring av situationen. Hon påstår att det är den motivation som hoppet inger till

som ger föräldrarna energi att hantera de svårigheter och de nya uppgifter som de ställs

inför. Sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna att bevara hoppet genom att finnas

tillgänglig och lyssna till deras känslor och upplevelser.

Cullberg (2000) anser att en förälder som är i en svår traumatisk kris ofta upplever

ett mycket svagt eller inget hopp alls om framtiden. Cullberg (1992) påstår vidare att

sjuksköterskans terapeutiska uppgift inte är att ge tillbaka vad föräldrarna har förlorat

eller att förneka deras smärtsamma verklighet, utan istället stödja föräldrarna i deras
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hantering av sin situation. Cullberg (2000) anser att sjuksköterskan som lyssnare kan

stötta föräldern utan att vara påträngande och bistå med ett så kallat ”vikarierande

hopp”. Det innebär att sjuksköterskan har förståelse och respekt för föräldern i den

akuta situationen, då de inte själva orkar ta in hoppet om en positiv förändring.

En moders upplevelse av att sjuksköterskan inger henne hopp, då hon fått

beskedet att hennes prematura dotter insjuknat i blodförgiftning (sepsis);
Annie mötte mig i korridoren. Hon frågade hur jag mådde, jag brast genast ut i

gråt. Hon höll om mig medan jag grät och försäkrade mig om att allt skulle bli bra;

Hon sa att hon var övertygad om att min dotter var glad att jag kommit dit

(Owens, 2001, sid. 68).

VandenBerg (1999) anser att lika viktigt som att stödja föräldrarna aktivt är att

sjuksköterskan inger en tro till föräldrarna om att deras kärlek till barnet och deras mod

kommer att övervinna krissituationen och deras känslor av rädsla då de tvingats skiljas

åt från sitt barn. Doonan Paredes & Frank (2000) påpekar ytterligare vikten av att

föräldrarna vill ha en öppen och ärlig dialog utan att deras hopp fråntas dem.

Omvårdnad
Familjecentrerad omvårdnad
På en neonatalavdelning finns det tendenser till att sjuksköterskan endast fokuserar på

det sjuka barnet och misslyckas därför med det holistiska synsättet (Stewart, 1990),

istället för att inrikta sig på båda föräldrarna har omvårdnaden mestadels varit riktat mot

modern (Sullivan, 1999). Familjecentrerad omvårdnad bör dock vara ett kontinuerligt

inslag på en neonatalavdelning för att sjuksköterskan ska kunna tillgodose föräldrarnas

behov (Hayes, 2001; VandenBerg, 2000). Ett familjecentrerat förhållande mellan

föräldrarna och sjuksköterskan kännetecknas av att sjuksköterskan tillgodoser och

respekterar familjens betydelse för barnet (Van Riper, 2001) och för dess tillfrisknande

(VandenBerg, 2000). Det innebär även att sjuksköterskan ger dem stöd i att

acklimatisera sig till neonatalavdelningen (Brazy et. al., 2001; VandenBerg, 2000),

vidare finns det åtta faktorer som kännetecknar familjecentrerad omvårdnad;

1. Familjen ses som en bestående del i barnets liv

2. Familjen och sjuksköterskan samarbetar för att ge barnet en så god omvårdnad

som möjligt
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3. Utbytande av information mellan sjuksköterskan och föräldrarna

4. Sjuksköterskan bör ha kunskap om kulturella och individuella egenskaper inom

familjen

5. Vårdpersonalen och vårdavdelningen bör acceptera varje familjs

”copingstrategier” och stödja dem genom de grundläggande rutinerna och

kunskaperna de bör känna till

6. Familjestödgrupper kan vara betydelsefullt för föräldrarna

7. Samarbetet mellan sjukhuset, hemmet och samhället måste fungera

8. Acceptera familjen som den är och ha respekt för den (Griffin et. al., 1998;

VandenBerg, 2000)

En annan viktig del i familjecentrerad omvårdnad är att vårdpersonalen är ett samspelt

team och har samma ”regler” och överenskommelser med föräldrarna angående deras

barn (Holditch-Davis & Shandor Miles, 2000). Genom familjecentrerad omvårdnad kan

sjuksköterskan skapa möjlighet för föräldrarna att bli ”empowered”, vilket innebär att

de känner sig stärkta och berättigade till sitt barn (Peters, 1998; Van Riper, 2001). Deras

känsla av ”empowerment” ger dem större chans att sköta om och fatta beslut angående

sitt barn (Beverridge et. al., 2001; Peters, 1998).

Familjecentrerad omvårdnad eller NIDCAP® (Newborn Individualized

Development Care and Assessment Program) är ett utarbetat familjecentrerat program

för att familjen skall bli delaktig i barnets omvårdnad och i beslutstaganden angående

alternativa behandlingar (Hayes, 2001; Owens, 2001). Arbetssättet innebär att

föräldrarna skall få kunskap om deras prematura barn och dess problem samt deras egen

stress och krishantering (Brazy et. al., 2001), vilket svarar på deras behov av att få

kunskap som hjälper dem att bli så bra föräldrar som möjligt till sitt barn (VandenBerg,

2000).

Hinder för en god omvårdnad
Separationen mellan föräldrarna och barnet efter förlossningen kan hindra föräldra–barn

relationen, modern är särskilt upprörd över oförmågan att ta hand om sitt sjuka barn

vilket kan få negativa följder (Holditch-Davis & Shandor Miles, 2000; Lau & Morse,

1998; Sullivan, 1999). Föräldrarnas sätt att hantera det som inträffat kan också fördröja

föräldrar-barn relationens uppbyggnad, då de kan förtränga hela situationen (Seideman
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et. al., 1997). Ibland behöver även modern återhämta sig från en svår förlossning,

separationen mellan henne och barnet leder till att den omvårdnad som bara modern kan

ge sitt barn förloras för en tid (Wilman, 1997). Känslorna över separationen förvärras

när barnet måste transporteras till ett annat sjukhus för vård. Vid dessa tillfällen riskerar

ofta modern sin egen hälsa genom att lämna sjukhuset tidigare för att kunna vaka över

sitt barn (Griffin et. al., 1998).

Den svåra situationen som de befinner sig i begränsar deras förmåga att fatta beslut

angående barnets undersökningar och behandlingar (Redman, 1997). Växlingarna

mellan den förväntade föräldrarollen och oförmågan att skydda sitt barn från smärta och

obehag bidrar även till känslor av; sorg, förlust, ilska, rädsla, skuld, ovisshet och

hjälplöshet (Van Riper, 2001). Till följd av deras situation behöver de sjuksköterskans

acceptans och struktur, då de endast kan koncentrera sig på en uppgift vilken de känner

att de kan hantera (Seideman et. al., 1997). De påfrestande upplevelser som det innebär

för föräldrarna att få ett prematurt barn kan även påverka deras möjlighet att skapa en

hälsobefrämjande miljö för barnet (Sullivan, 1999) och det kan leda till hinder i

föräldrar-barn relationen (Hayes, 2001).

DISKUSSION

Metod
Litteraturstudie ansågs vara ett lämpligt alternativ för att undersöka problemområdet, då

det kunde vara svårt som sjuksköterskestuderande att etiskt argumentera för en empirisk

studie. Tiden var även begränsad så det kunde varit svårt att utföra en empirisk studie,

med tanke på att undersökningens metod skall godkännas av den forskningsetiska

kommittén.

Vid litteratursökningarna var det inga problem med att få fram engelsk litteratur

som belyser mödrarnas situation eftersom det skrivits ganska mycket inom det

problemområdet. Däremot var det svårt att få fram svensk vetenskaplig litteratur, vilket

upptäcktes redan vid sökningarna till bakgrundens utkast, därmed har inga svenska

sökord använts vid sökningarna till resultatet. Även relevant litteratur som belyser

fädernas upplevelser var svårt att hitta, vilket gör att endast ett fåtal artiklar av de som

redovisas i resultatet berör fädernas situation. Sökträffarna kan läsas i Tabell 1, några av

sökorden har resulterat i irrelevant många träffar. Det var dock tvunget att söka på det

viset för att sedan kunna kombinera de olika sökorden i olika konstellationer för att få
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mer specifika träffar. Hade det gjorts ytterligare sökningar på andra internationella

databaser med andra sökord som exempelvis intervention, relationship, mothering och

Miles, som är en stor forskare inom problemområdet kunde det eventuellt ha resulterat i

ett bredare och djupare underlag. När litteraturens kriterier fastställdes exkluderades år

2002 på grund av att sökningarna gjordes under årets första kvartal, vilket innebär att

det inte publicerats något nämnvärt ännu under året. Även de artiklar som belyste

föräldrar till prematura barn över 1500 gram exkluderades, eftersom det var ett

kriterium då studien inriktades på de allra minsta barnens föräldrar vilkas situation

oftare är mer traumatisk. De valda avgränsningskriterierna har resulterat i ett bra

underlag med aktuell och främst vetenskaplig information, för att belysa hur

sjuksköterskan kan bemöta och ge en god omvårdnad till prematura barns föräldrar. Ett

fåtal artiklar som använts i resultatet är dock inte vetenskapliga utan är skrivna av

föräldrarna själva men vi anser att de berikar arbetet. Dessutom är nästan hälften av

artiklarna litteraturstudier, det medför att materialet har omtolkats ett flertal gånger.

Validiteten i arbetet stärks av att flera av författarna är eniga, trovärdigheten stärks

ytterligare av att samtliga artiklar har lästs av båda författarna och analyserats ett flertal

gånger.

I resultatet bör det redovisas såväl likheter som skillnader från artiklarna, det har

dock varit svårt att redogöra för skillnaderna då det inte funnits så många. De flesta

artikelresultaten är eniga, en och annan författare håller med de övriga men poängterar

även ytterligare faktorer som är betydelsefulla för bemötandet och omvårdnaden av

föräldrarna. Vid en empirisk studie hade det eventuellt funnits fler möjligheter att få

fram skillnaderna, både ur föräldrarnas och sjuksköterskans perspektiv. Svaren på

undersökningen kunde då ha styrts utifrån väl valda frågor till informanterna, eventuellt

kunde det ha framkommit skillnader tydligare. En annan aspekt på en empirisk studie är

att materialet inte har tolkats eller analyserats av någon annan, utan att det är vi som

första författare som både ser och hör informanterna själva berätta om sina upplevelser.

Därigenom är det vårt syfte, våra frågeställningar och tolkningar som till stor del är

avgörande för vad som framkommer ur det insamlade materialet.

För att belysa sjuksköterskans stödjande funktion till föräldrarna valdes litteratur

både från sjuksköterskans och föräldrarnas perspektiv. Dock tog litteraturen nästan

enbart upp mödrarnas upplevelser, vilket gör att resultatet främst inriktas på mödrarna

istället för båda föräldrarna som syftet var.
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Resultat
Att sjuksköterskan har ett empatiskt förhållningssätt, kunskap om krishantering,

människokännedom, är lyhörd för vad föräldrarna klarar av och har förståelse för deras

känslor är mycket viktigt för hur föräldrarna upplever och hanterar sin situation samt

sjuksköterskans bemötande och omvårdnad (Beverridge et. al., 2001; Brazy et. al.,

2001; Griffin et. al., 1998; Holditch-Davis & Shandor Miles, 2000; Owens, 2001).

Sjuksköterskans bemötande är även betydelsefullt för hur föräldrarna förmår att skapa

en relation till sitt barn, att relationen blir bra redan ifrån början är viktigt för deras

fortsatta framtid tillsammans (Brazy et. al., 2001; Lau & Morse, 1998; Stewart, 1990;

VandenBerg, 2000).

Syftet med arbetet var att belysa bemötandet och den omvårdnad som

sjuksköterskan bör ge föräldrar i samband med att de får ett prematurt barn, med en

mycket låg födelsevikt (< 1500 gram). Frågeställningarna som vi använt oss av var

följande; vilket bemötande och vilken omvårdnad som sjuksköterskan bör ge

föräldrarna för att främja deras relation till sitt barn samt vilka möjligheter och hinder

det finns för ett gott bemötande och en god omvårdnad. Trots att frågeställningarna

inriktats på båda föräldrarna är det främst mödrarna som belyses i resultatet, eftersom

det forskats mycket lite om fädernas upplevelser. Det har gjort att resultatet inte helt

tillfredsställer syftet samt de förväntningar som fanns när arbetet inleddes.

Innan arbetet påbörjades lästes självbiografier skrivna av föräldrar till prematura

barn där det tydligt framkommer att även fäderna är i stort behov av stöd, samt att de

inte reagerar likadant som mödrarna på den krissituation det innebär för dem då deras

barn föds prematurt. Det var därför förvånande att forskare inom området inte alls

undersökt fädernas upplevelser och reaktioner i samma utsträckning som mödrarnas.

Däremot påpekar Stjernqvist (1999) att de flesta fäderna till en början tar på sig rollen

att stödja mödrarna i deras oro och krisreaktioner och fäderna försöker vara

optimistiska. Det är först senare som de delger sin egen oro till mödrarna, vilket innebär

att fädernas reaktioner blir fördröjda (Stjernqvist, 1999). En far berättar om sina

reaktioner;
De närmaste månaderna efter hemkomsten kom minnena tillbaka, först omärkligt

men sedan i form av irritation, ilska och obearbetade upplevelser. Under flera
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månader tyckte jag inte att jag hörde något annat än: Hur mår Ylva? Är hon trött,

var det jobbigt för henne? Hur går det med amningen? Många gånger hade jag lust

att skrika: Varför frågar ingen mig hur jag mår? (Bouvin-Sundberg & Elvin,

1993, sid. 71)

De skillnader som framkommer angående föräldrarnas reaktioner har endast funnits i

självbiografierna och därmed ingenting från det vetenskapliga materialet inom området.

Det som yttras är att mödrarna känner sig mer misslyckade, anklagar sig själva för det

inträffade och är gråtmilda, medan fäderna känner sig mer aggressiva och irriterade över

att just deras familj har drabbats (Bouvin-Sundberg & Elvin, 1993; Östersjö, 1996).

Sjuksköterskan bör lära sig att behärska hur hon skall bemöta föräldrarna som

befinner sig i traumatisk kris. Hon bör även vara medveten om att det kan väcka starka

känslor hos henne att bemöta föräldrarna, har hon dessutom egna barn eller är gravid

blir känslorna starkare. Det bemötande som föräldrarna får är avgörande för hur de

hanterar krisen samt hur de senare ser tillbaka på det inträffade (Cullberg, 2000).

Att möta människor i kris träffar sjuksköterskan ofta på i sitt arbete på en

neonatalavdelning, men även på andra vårdavdelningar, det är därför av stor vikt att hon

kan hantera och bemöta de människor som befinner sig i kris på ett bra sätt. I arbetet har

vi försökt belysa hur de vill bli bemötta, med inriktning på föräldrar i traumatisk kris

efter att ha fått ett prematurt barn. Valet att belysa föräldrarna till de minsta barnen med

en födelsevikt under 1500 gram gjordes för att få möjligheten att erhålla kunskap om

ytterligheterna i en traumatisk kris. Resultat visar på att det är inte enbart en

sjuksköterska och hennes teoretiska kunskaper som behövs, utan även en medmänniska.

Föräldrarna är i behov av någon som vågar vara närvarande och verkligen lyssnar eller

bara finnas där med en axel att gråta ut emot (Owens, 2001).

Travelbee`s omvårdnadsteori kan enligt oss vara en bra omvårdnadsteori som kan

genomsyra arbetet som bedrivs av sjuksköterskan på en neonatalavdelning. Då även hon

påpekar hur viktigt det är att skapa en god relation mellan sjuksköterskan och

föräldrarna, sjuksköterskan kan inte skapa en relation med föräldrarna utan att inta ett

medmänskligt förhållningssätt, hon hjälper på så vis föräldrarna genom lidandet. Den

medmänskliga relationen stämmer överens med den familjecentrerade omvårdnad som

bedrivs på många neonatalavdelningar (Travelbee, 1971). Sjuksköterskan kan minska

föräldrarnas lidande genom att ge dem kunskaper om just deras barn, hur de skall sköta

det samt specifik kunskap angående barnets tillstånd. De får då en ökad känsla av
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trygghet i sin roll som föräldrar till ett prematurt barn (Brazy et. al., 2001; Lau &

Morse, 1998; Stewart, 1990; VandenBerg, 2000). Holditch-Davis & Shandor Miles

(2000) påpekar betydelsen av att uppmuntra föräldrarna till att berätta om sina känslor

och upplevelser, för att sjuksköterskan skall kunna bli mer trygg i sin roll och därmed

kunna stötta föräldrarna bättre. Då hon inte själv har upplevt situationen som de här

föräldrarna har kan hon med hjälp av deras berättelser förstå dem och därigenom kunna

ge dem en bättre vård. Heermann och Wilson (2000) påpekar dock att sjuksköterskan

ibland upplever att det är svårt att våga vara närvarande för föräldrarna och informera

dem, då hon känner att hon inte klarar av att bemöta de frågor och känslor som väcks

hos dem. Stjernqvist (1999) menar därför att det är av mycket stor vikt att

sjuksköterskan får kontinuerlig fortbildning och handledning, för att hon skall orka med

den emotionella stress som det innebär för henne att bemöta föräldrar i kris.

Sjuksköterskan kan bemöta föräldrarnas behov genom familjecentrerad

omvårdnad, vilket innebär att hela familjen står i centrum och är delaktiga i barnets

omvårdnad (Hayes, 2001). I en studie av Heermann och Wilson (2000) uttrycker

sjuksköterskorna att de tycker det är positivt när föräldrarna deltar i barnets omvårdnad,

modern blir då tryggare i att sköta om sitt barn samt att barnet får en bättre omvårdnad.

Familjecentrerad omvårdnad är ett arbetssätt som även benämns NIDCAP®, vilket

grundades för att neonatalavdelningens sjuksköterska skulle få ett mer holistiskt

förhållningssätt och på så vis involvera hela familjen i barnets omvårdnad (Kleberg &

Hedberg Nyquist, 1995; Wallin, 2001). Sjuksköterskan har dessutom lagen om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) att arbeta utefter, där det

anges att hon skall utforma barnets omvårdnad i samråd med föräldrarna. I Hälso- och

sjukvårdslagen (HSL 1982:763) anges det vidare att föräldrarna har rätt till individuellt

anpassad information om deras barns tillstånd, undersökningar och behandlingar.

Förutom att familjecentrerad omvårdnad är av stor betydelse för föräldrarna och

barnet belyser flera av artiklarna att föräldrarna dessutom lägger stor vikt i att ha en

kontaktsjuksköterska som känner och förstår just deras familj i alla dess dimensioner.

Vilket skapar en trygghet i situationen de befinner sig i och i deras föräldraskap

(Beverridge et. al., 2001; Brazy et. al., 2001; Griffin et. al., 1998; Hayes, 2001).

Familjens dimensioner innefattar mer och är mer komplicerade än vad som

framkommer i litteraturen, vi tänker då främst på att familjens ekonomiska och sociala

situation kan förändras för en lång tid framöver. Det vill säga att modern i förtid tvingas

ta ut sina föräldradagar, vilket innebär att modern inte får chansen att vara mammaledig
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tills barnet uppnått den mognadsgrad som ett fullgånget barn hade gjort när

föräldraledigheten är slut. Familjens sociala situation påverkas genom att de vistas

större delen av sin tid på barnets vårdavdelning och efter hemkomsten är barnet mycket

infektionskänsligt den första tiden, vilket begränsar deras möjligheter till socialt

umgänge.

KONKLUSION
Sammanfattningsvis visar resultatet från litteraturstudien på att sjuksköterskans förmåga

att på ett tidigt stadium stödja, uppmuntra, undervisa och att vara en medmänniska är av

mycket stor betydelse för om föräldrarna skall kunna bygga upp en bra relation till sitt

barn. Sjuksköterskans teoretiska kunskaper om krishantering samt bemötande av

människor i kris är av stor vikt, för att hon skall kunna bemöta föräldrarna på ett bra sätt

och ge dem en god omvårdnad. Trots den ökade medvetenheten om betydelsen av en

god relation mellan närstående och sjuksköterska och hur den påverkar deras upplevelse

av sjukhusvistelsen, är fortfarande kunskapen om föräldrar med prematura barn mycket

liten.

Författarna anser att det skulle vara värdefullt om det forskades ytterligare på

fädernas upplevelser av att få ett prematurt barn och om de sociala- och ekonomiska

aspekterna. Forskning kring hur samarbetet mellan sjukvården och samhället kan

förbättras för att familjen skall få det bra även åren efter barnets födelse, skulle enligt

oss vara av betydelse för familjen.
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BILAGA 1

Tabell 2. Översikt av analyserade artiklar, dess metoder och syften.

Författare/År Typ av litteratur     Metod/Analys  Syfte
   Antal intervjuade/

        Ålder
Beverridge, Artikel      Litteraturstudie  -
Bodnaryk, &
Ramachandran,
(2001).

Brazy, Anderson,  Artikel Kvalitativ och  Undersöka 
Becker, & Becker, kvantitativ. föräldrarnas
(2001). Intervjuer och informationssökande

enkäter. , vilken typ av
15 mödrar och information och stöd
4 fäder med en ålder de vill ha samt
mellan 19-39 år användbarheten av
(*m=30) intervjuades. datainformation.
64 deltog i en
enkätstudie.

Doering, Moser, & Artikel Kvantitativ. Att identifiera
Dracup, (2000). Enkätstudie. förhållandet mellan

299 mödrar och 170 oro, fientlighet,
fäder (m=29,1). depression och

psykosocial
anpassning så att
sjuksköterskan kan
identifiera de
föräldrar som är i
behov av extra stöd.

Doonan, Paredes, & Artikel Kvantitativ. Att kartlägga till
Frank, (2000). Enkätundersökning. vilken grad

11 mödrar och 13 fäder i sjuksköterskor
åldern 13-40 (m=24.9). och föräldrar
35 sjuksköterskor i delar samma
åldern 23-64 (m=35,6). åsikt beträffande

barnets omvårdnad.

Fenwick, Barclay, Artikel Kvalitativ. “Grounded Att studera
& Schmied, (2001). Therory”. användandet av

Intervjuer och band- ”chat” och ”social
inspelningar. talk” som ett
28 mödrar i åldern viktigt kliniskt
19-41 (m=28,2) och 20 instrument
sjuksköterskor samt 398 som kan vara ett
bandinspelningar från hjälpmedel 
mötet mellan dem. för sjuksköterskan

i omvårdnaden.
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Griffin, Wishba, Artikel Litteraturstudie. Att beskriva
& Kavanaugh, (1998). sjuksköterskans

dokumentation för
att minimera
föräldrarnas stress
och möta deras
behov.

Hayes, (2001). Artikel Kvalitativ. Att identifiera
Enkätstudie. föräldrarnas behov
42 mödrar och 10 på en neonatal-
fäder i åldern 15-42 avdelning.
(m=29,19).

Holditch-Davis, & Artikel Kvalitativ. Belysa mödrarnas
Shandor Miles, Intervjuer. upplevelser av
(2000). 31 mödrar (m= 29,1) vistelsen på en

neonatalavdelning.
Hur överensstämmer
det med ”The
Preterm Parental
Distress Model”.

Lau, & Morse, Artikel Litteraturstudie. Att utvärdera graden
(1998). av stress som

föräldrar till
prematura barn på
**NICU upplever
så att sjuksköterskan
kan bemöta och
använda sig av ett
förhållningssätt som
minskar föräldrarnas
stress.

Owens, (2001). Artikel Kvalitativ. För att sjukssköt-
Intervju. erskan skall bli
1 moder. medveten om

föräldrarnas känslor
och att hennes
förhållningssätt
påverkar dem.

Peters, (1998). Artikel Litteraturstudie. Hur kan barnets bad
bli ett mål i dess
omvårdnad?

Redman, (1997). Artikel Litteraturstudie samt Att förbättra
samtal med kollegor omvårdnaden för
och föräldrar. föräldrar och att ge

sjuksköterskorna
en bas för fortsatt
forskning och
utbildning angående
kontaktsjuksköter-
skans roll.
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Seideman, Watson, Artikel Kvalitativ. Att identifiera
Corff, Odle, Haase, Intervjuer. och jämföra
& Bowerman, (1997). Från NICU deltog föräldrarnas

19 mödrar i åldern upplevelse av stress
16-43 (m=25) och 12 och coping.
fäder i åldern 20-35
(m=25,5).
Från ***PICU deltog
15 mödrar i åldern
16-38 (m=28,9) och 5
fäder mellan 32-41
(m=35).

Stewart, (1990). Artikel Litteraturstudie. -

Sullivan, (1999). Artikel Kvantitativ. Att undersöka
Enkätundersökning. utvecklingen av
27 fäder i åldern 23-48 fader-barn relationen
(m=32). och identifiera

faktorer som
påverkar relationen.

VandenBerg, (1999). Artikel Litteraturstudie och Att identifiera bra
egna reflektioner från bemötanden som
arbetet på en stödjer familjen
neonatalavdelning. till sjuka nyfödda

barn då  föräldrarna
ska få möjligheten
att lära sig barnets
beteende efter
hemkomsten.

VandenBerg, (2000). Artikel Litteraturstudie och Hur kan
egna reflektioner från sjuksköterskan
arbetet på en neonatal stödja föräldrar-
-avdelning. barn relationen samt

hur hon kan fokusera
på relationens
positiva faktorer.

Van Riper, (2001). Artikel Kvantitativ. Beskriva
Enkätstudie. föräldrarnas
55 mödrar i åldern upplevelser av
17-40 år (m=29).  relationen mellan

dem och
sjuksköterskan samt
effekterna av denna
relation på en
neonatalavdelning.

Wilman, (1997). Artikel Litteraturstudie. Belysa effekterna för
föräldrarna när
barnet transporteras
till ett annat
sjukhus än det där
modern vårdas.

*M: Medelålder, ** NICU: Neonatal Intensive Care Unit, *** PICU: Pediatric Intensive Care Unit.
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