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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Att som förälder få ett barn som vid födseln eller strax efter är i 

behov utav neonatalintensivvård är traumatiskt och medför stora 

påfrestningar för föräldrarna. Barnets behov av specifik medicinsk vård och 

omvårdnad kan medföra att barnet behöver specialistsjukvård på regionnivå 

vilket innebär att barn och föräldrar får byta neonatal vårdenhet under 

vårdtiden. 

Syftet: Syftet var att undersöka föräldrars upplevelse av att få byta 

neonatalvårdenhet mellan regionnivå och hemsjukhus.  

Metod: Fenomenologisk hermeneutisk livsvärldsansats med kvalitativa  

öppna intervjuer.  

Resultat: I studiens resultat framkommer två huvudteman: Känsla av 

samspel, Känsla av att vara förälder samt åtta subteman. Känsla av samspel 

uttryckte föräldrarnas behov av kommunikation, information och ett 

professionellt bemötande. Känsla av att vara förälder uttryckte föräldrarnas 

upplevelse av att hamna i kaos, uppleva rädsla samt behov av att kunna känna 

tillit och att hitta sin roll som förälder när livet ställs på sin spets. 

Konklusion: Genomgående så är upplevelsen för föräldrarna en bristande 

kommunikation på olika plan. Kommunikation personal emellan på 

avdelningen, emellan regionsjukhus och hemsjukhuset samt hur vi 

kommunicerar med föräldrarna. Kommunikation innebär många delar; hur vi 

bemöter föräldrarna, inger trygghet och kompetens, lyhördhet inför 

föräldrarnas berättelse samt delaktighet.  

Det är viktigt att föräldrar får ett professionellt bemötande och möjligheten 

att få vara delaktiga i sitt barns omvårdnad.  
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upplevelser, förflyttning, livsvärld 



 

 

 

  4 (39) 
 

 

 

Abstract 

Background: Becoming a parent to a child in need of Neonatal Intensive 

Care can be a traumatic experience. During a time when the parents may 

need support, guidance and a sense of control – the family might need to 

relocate to a hospital away from home if the child needs highly specialized 

medical care at a Neonatal Intensive Care Unit.  

Aim: The aim of this study was to investigate the parents’ experience of 

having to change neonatal care unit.  

Method: This study is carried out by a phenomenological and hermeneutic 

life world approach using qualitative open interviews.  

Results: The two major themes “a sense of interaction” and “a sense of being 

a parent” emerge in this study along with eight sub themes.  In “a sense of 

interaction” the parents expressed a need for communication, information and 

professional care. In “a sense of being a parent” the parents expressed the 

experience of chaos, feeling of confidence in the care given and find their 

role as parents. 

Conclusion: The parents experience a lack of communication on many 

different levels, such as communication between different staff members on 

the unit, between the home- and regional hospital as well as the 

communication between staff and parents. Communication involves many 

different aspects, such as how we interact and respond to the parents, 

communicate security and competence and experience and participation. It is 

important that the parents receive a professional conduct and the opportunity 

to take part in the care of their child.   
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Inledning 
 

Att som förälder få ett barn som behöver neonatalintensivvård och sedan behöva förflyttas 

ifrån regionsjukvård till hemortssjukhuset, kan upplevas som en resa igenom otrygghet till 

trygghet och otrygghet igen. Vad kan vi som vårdpersonal stödja föräldrarna med för att 

underlätta för föräldrarna så att det inte blir en traumatisk upplevelse? Tidigare studier belyser 

svårigheter föräldrar upplever när deras barn behöver neonatalvård, exempelvis delaktighet 

samt anknytnings svårigheter. Jag vill med denna studie belysa föräldrars upplevelse av att 

byta neonatalvårdenhet ifrån regionvård till hemsjukhuset. Eftersom min upplevelse är att det 

är besvärligt för föräldrarna önskar jag få mer kunskap om deras upplevelse, för att kunna 

förbättra och underlätta deras situation. 

 

 

BAKGRUND  

 

Definition av graviditetslängd WHO (1993) 

En fullgången graviditet varar från graviditetsvecka 37+0 till 41+6 

Överburen efter graviditetsvecka 42+0 

Underburen före graviditetsvecka 37+0 

Mycket underburen födsel under graviditetsvecka 28-30 

Extremt underburen förutsätter födsel före graviditetsvecka 28 

 

Det underburna och fullgångna sjuka barnet 

Andra ord för underburen kan vara förtidigt född eller prematur. I Sverige var andelen barn 

4,8 procent som föddes innan graviditetsvecka 37 (Socialstyrelsens, 2010). I hälften av fallen 

är orsaken okänd, men faktorer hos moder, foster och omgivning kan vara en bidragande 

orsak (Socialstyrelsen, 2004). Dagens neonatala intensivvård har inneburit att de förtidigt 

födda barnen har ökade chansera att överleva men med en ökad risk för komplikationer så 

som lung-, syn- och hjärnskador (The EXPRESS group, 2009). Fullgångna nyfödda barn 

behöver även de ibland neonatalintensivvård exempelvis om de utsatts för syrebrist i samband 

med förlossningen, asfyxi. Andra tillstånd som behöver vård kan vara andningsstörningar, 

infektioner, hypoglykemi, medfödda missbildningar som hjärt-, mag-tarm missbildningar 

(Lundqvist & Kleberg, 2009). 
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Neonatologins uppdrag 

Neonatologin har utvecklats till en egen specialitet i Sverige med ett definierat 

utbildningskrav. Den neonatala intensivvården har sedan 1990 talet allt mer centraliserats på 

grund utav den medicinska utvecklingen och svårigheter att upprätthålla kompetens dygnet 

runt.  Socialstyrelsens utredningsgrupp ansåg att barn födda före fulla 27 veckor skall förlösas 

och initialt vårdas vid regionklinik. Barn födda före vecka 34 bör inte vårdas på enhet utan 

neonatal intensivvårdsavdelning. Det är inte heller medicinskt försvarbart att förlösa barn där 

ett adekvat omhändertagande av sjuka nyfödda inte kan ske. Slutligen bör all neonatal 

intensivvård ske på avdelningar med särskilt kunnande i detta och inte på vuxen 

intensivvårdsavdelning. Socialstyrelsen gjorde 1992 och 2002 en kartläggning av hur 

neonatalvården var organiserad i Sverige då man delade in barnklinikerna i fyra och 

respektive fem kategorier. 

Indelning enligt 2002 kriterier: 

 Regionsjukhus (grupp A) 

 Länssjukhus med neonatal intensivvårds avdelning (NIVA) (grupp B) 

 Läns- och länsdelssjukhus med partiell neonatal intensivvårds avdelning (NIVA) (grupp C)  

 Länsdelsjukhus utan neonatal intensivvårds avdelning (NIVA) (grupp D) 

 Länsdelssjukhus med förlossningsenhet utan barnklinik (grupp E)  

 

Förlossningsenheter med barnklinik (grupp A-D) 

Vad gäller dessa fyra grupper har viss förändring skett sedan föregående 

undersökning. I grupp A (fullständig neonatal intensivvård, regionsjukhus) bedrivs 

fortfarande full neonatal intensivvård på de sju enheterna på samma sätt som 1993-1994. 

Grupperna B och C har däremot minskat sin andel av den neonatala intensivvården. De 

främsta orsakerna till denna förändring anges vara svårigheter att rekrytera kompetent 

personal och vikande förlossningsunderlag. 

Grupp B (länssjukhus med NIVA) har förändrats något. I denna grupp remitteras alla barn före 

27-28 veckor till regionsjukhus, men avdelningarna sköter övrig neonatal intensivvård själva. 

I grupp C (läns- och länsdelssjukhus med partiell NIVA) har också vissa förändringar skett, 

t.ex. sjukhus som tidigare tillhörde denna grupp har lagt ner sin neonatalverksamhet. I regel 

kan barn som föds på enheter i grupp C under kortare tid vårdas i ventilator, men underburna 

barn och tidskrävande ventilator fall hänvisas till större sjukhus, alternativt den egna 

anestesiavdelningen. 
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De allra minsta enheterna i grupp D (länsdelssjukhus utan NIVA) bedriver ingen 

ventilatorvård utan stabiliserar barnen före transport. Alla barn med behov av ventilatorvård i 

grupp D transporteras således vidare. Barn födda före 32 veckor, i några fall 34 veckor, 

remitteras till större neonatalenheter. 

Förlossningsenheter utan barnklinik (grupp E) 

Sedan föregående undersökning har 10 av 22 sjukhus stängt sina förlossningsenheter. Kvar är 

12 kliniker där förlossning bedrivs utan att det finns barnklinik. På 10 år har det således skett 

en halvering av antalet förlossningsenheter utan barnklinik. Hos kvarvarande 

förlossningsenheter finns goda remissrutiner med utarbetade PM för remitterande av 

riskgraviditeter till större enhet. De flesta enheter remitterar graviditeter före 36 

graviditetsveckor, men några sätter gränsen vid 34 veckor. Ansvarig för återupplivning är i 

regel anestesiolog, men några enheter har tillgång till barnläkare under dagtid. Samverkan och 

remittering utav underburna barn och mödrar med graviditetskomplikationer eller 

bakomliggande sjukdom fungerar oftast bra men av och till blir det platsbrist eller svårt med 

bemanningssituationen. Detta har lett till att remissförfarandet inte alltid kan följas och barn 

respektive mödrar utsätts för medicinska och psykosociala risker som följd. Regionsjukhusen 

arbetar för att tidigt återremittera det nyfödda barnet till hemsjukhuset (Socialstyrelsen 2004). 

 

Under regionen för Universitetssjukhuset i Linköping ingår Jönköping (Nivå B), Norrköping 

(Nivå C), Kalmar (Nivå C) och Västervik (Nivå D). Regionen har regelbundna nätverksträffar 

utifrån profession samt tvärprofessionella arbetsgrupper. Sjuksköterskor och barnsköterskor 

har gemensamt försökt att sammanställa en informationspärm om samtliga 

neonatalavdelningar inom regionen för att föräldrarna ska få en möjlighet till kännedom om 

avdelningen de ska transporteras. Föräldrarna erbjuds ett överflyttningssamtal via telefon med 

personal på mottagande avdelning sedan 2010.  

 

Att bli förälder 

När ett barns föds är det en av livets mest lyckliga händelser. Men denna lycka kan också bli 

en svår upplevelse för föräldrarna om barnet föds sjukt eller blir sjuk i nyföddhetsperioden. 

Det är viktigt för föräldrarna att införliva barnet som en ny medlem i familjen genom att knyta 

an till barnet. När det nyfödda barnet behöver en längre tids sjukhusvård ställer det stora och 

ibland orimliga krav på de nyblivna föräldrarna. Barnet brukar initialt vårdas på en neonatal 

vårdavdelning eller på en neonatal intensivvårdsavdelning. Blir vårdtiden lång händer det att 
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barnet överflyttas till annan pediatrisk specialistvårdsavdelning för fortsatt vård (Pelchat & 

Lefebvre, 2004). 

 

Om barnet är sjukt kan det vara en chockartad upplevelse för föräldrarna som kan utlösa en 

sorgereaktion. Skillnaden är för föräldrarna att de inte får det barn de väntade på, utifrån de 

tankar de haft under graviditeten. Anknytningen som redan startat under graviditeten kan 

försvåras eller avbrytas och föräldrarna måste skapa en ny bild av barnet. Att få ett sjukt barn 

kan orsaka mycket stress hos föräldrarna och påverkar alla familjemedlemmar (Pelchat & 

Lefebvre, 2004). Shaw et al (2006) genomförde en studie där de fann att mammor var extra 

utsatta när deras barn vårdades på en neonatal intensivvårdsavdelning.  Detta innebar att det 

fanns en ökad risk för att få ASD, akut stressyndrom. Resultaten från denna studie tyder på att 

tidiga interventioner med samtal om föräldrarollen, copingstrategier och ekonomisk 

vägledning minimerar risken för psykiskt lidande hos föräldrar. Pappor mår bättre och 

upplever i högre grad att samspelet är bättre och att de får bra information av vårdpersonalen. 

Föräldrar med fullgångna sjuka barn upplever att samspelet mellan dem själva och personalen 

är bättre än föräldrar med prematura barn. Man ser ett samband med ju lägre barnets 

graviditetsvecka och föräldrarnas upplevelse vilket nog härleds till den komplexa hög 

intensiva vården (Lantz & Ottosson, 2012). 

  

Vid överflyttning från regionsjukvård till hemmasjukhuset så ersätts den högteknologiska 

vårdmiljön och expertkunskaper till en mindre intensivmiljö med en annan kompetens 

(Socialstyrelsen, 2004). Föräldrarna är genom sitt barns vårdbehov beroende av att få ett gott 

bemötande och förhållningssätt från personalen, då detta kan påverka deras identitet som 

föräldrar. För att främja föräldraidentiteten är det viktigt att föräldrarna blir bemötta med 

respekt, engagemang och empati (Jackson, 2005). I ett vårdvetenskapligt perspektiv är den 

generella kunskapen viktig och en förutsättning för att kunna skapa förutsättningar för hälsa. 

Att utgå ifrån barnets och föräldrarnas livsvärld är ett steg för att kunna träffa rätt och bistå till 

hälsa och välbefinnande. I det mellanmänskliga mötet kan interaktionen utvecklas till 

vårdande möten, vårdande samtal och vårdande närvaro (Dahlberg & Segesten, 2010). I en 

studie utav Kearvell och Grant (2010) så kom man fram till att anknytningen mor och barn 

kan påverkas av ett antal faktorer som miljömässiga omständigheter, barn och mödrars hälsa, 

den känslomässiga sorgen och kvaliteten på omvårdnaden. Interaktionen mellan mor och 

vårdpersonal kan påverka anknytningen mor och barn. De viktigaste rekommendationerna 

från denna studie är att vårdpersonalen måste minimera separationen mellan mor och barn 
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genom att främja mor-barn interaktionen genom kängurumetoden, amning och deltagande av 

föräldrarna i vården. Översynen identifierade också att det är viktigt att främja vårdpersonal-

mor interaktionen, genom psykosocialt stöd och samtal med vårdpersonalen för att de ska 

kunna upprätthålla en förtroendefull och vårdande relation. En ökad kunskap till 

vårdpersonalen att beakta det gemensamma behov mor och barn har för en god anknytning 

och hur vi då bedriver teknisk familjecentrerad omvårdnad.  

 

Omvårdnad och föräldrars delaktighet 

Familjecentrerad vård (family centered care, FCC) 

Malusky gjorde (2005) en kritisk granskning av aktuell litteratur, vilket konkritiserar de fem 

centrala punkterna för FCC;  

- Respekt mellan familj och personal, med målet att familjen är delaktig i beslut 

gällande barnets vård 

- Öppen kommunikation mellan familj och personal, där personalen aktivt söker efter en 

förståelse för familjens behov 

- Att ta vara på familjens resurser och styrka under vårdtiden 

- Att acceptera det individuella och mångfalden, likaså hedra och acceptera de val 

familjen gör 

- Att se familjen som expert på vården av sitt eget barn 

Dessa fem punkter ska var till hjälp att för personalen när de uppmuntrar, utbildar och 

vägleder föräldrarna till att ta hela ansvaret för sitt barn. 

Hedberg Nyqvist och Engvall gjorde (2009) en enkätstudie till föräldrar och 

fokusgruppsintervjuer med personalen. De framträdande var att föräldrar ibland vill ta över all 

omvårdnad av deras barn, men framför allt att de kan göra fler moment än de utför idag. Det 

är här viktigt att personalen ger föräldrarna stöd, utbildning och uppmuntran. Den enda 

begränsningen är att föräldrarna vill och barnets säkerhet. För att få en god kommunikation 

mellan personal och föräldrar så krävs det kontinuitet. Vårdplanering bör därför uppdateras 

minst en gång per vecka i samråd med föräldrarna. 

   

NIDCAP; familjecentrerad vård enligt Newborn Individualized Developmental Care and 

assessment Program. En modell som hjälper vårdpersonal och föräldrar att observera och 

tolka det för tidigt födda barnets signaler (välbefinnande/ stress/ansträngning). ”Det nyfödda 

barnet betraktas som aktivt och kompetent”. Barnet observeras utifrån ett observationsblad 
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som utvecklingspsykologen Heidelise Als strukturerat utifrån fem olika delsystem i den 

synaktiva teorin, (autonoma eller fysiologiska systemet, motoriska systemet, 

vakenhetsreglerande systemet, systemet för uppmärksamhet och samspel, självreglerande 

systemet). NIDCAP är ett stöd vid vårdplanering, för hur man bäst kan stödja barnets 

utveckling och involvera föräldrarna till medverkan i vården. ”Föräldrarna ses som barnets 

primära och viktigaste vårdare” (Kleberg & Westrup, 2008). 

  

Hud mot hudvård/Kangaroo Mother Care method, (KMC) definieras som tidig, långvarig och 

kontinuerlig hudkontakt mellan barn mamma/pappa/annan närstående. Det för tidigt födda 

och lågviktiga barnet vårdas hud mot hud, i upprätt position, bröstben mot bröstben. 

Vårdmodellen är bra för att stimulera anpassning till extrauterint liv, bättre 

temperaturreglering och psykomotorisk utveckling. Fördelar för föräldrar är underlättad 

bindning, ökad frekvens positiva känslor inför barnet och minskat antal deprimerade föräldrar. 

Känguruvård hjälper också föräldrar till en ökad lyhördhet inför barnet, dessutom ses en 

högre amningsfrekvens (WHO, 2003). Hedberg Nyqvist et al sammanställde 2010 en 

uppföljning av KMC metodens utveckling vilket belyser vikten av kontinuerlig hud-mot-hud 

kontakt när det är möjligt i högteknologiska miljöer, för en så gynnsam utveckling som 

möjligt för barnet. De arbetar vidare för internationella riktlinjer för KMC; initiering för barn 

på avdelning, transport, nutrition, föräldrarnas roll, avdelningsmiljö.  

  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

                     Att som förälder få ett barn som vid födseln eller strax efter är i behov av neonatalintensivvård 

är traumatiskt och medför stora påfrestningar för föräldrarna (Pelchat & Lefebvre, 2004).  

Barnets behov av specifik medicinsk vård och omvårdnad kan medföra att barnet behöver 

specialistsjukvård på regionnivå vilket innebär att barn och föräldrar får byta neonatal 

vårdenhet under vårdtiden. Den medicinska utvecklingen och svårigheterna med att 

upprätthålla kompetens dygnet runt leder till att den neonatala intensivvården centraliseras. I 

enlighet med Socialstyrelsens utredning och kartläggning (2004) är neonatalvården indelad 

utifrån region-, län- och länsdelssjukhus med fallande kompetens inom neonatalintensivvård. 
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                    I en studie av Mundy (2010) framkom det att föräldrar omedvetet utsätts för onödigt 

vårdlidande på grund av personalen eller neonatalavdelningens arbetsrutiner, som inte ser 

föräldrarnas behov. Idag finns inga studier gjorda på föräldrars upplevelse av att få byta 

neonatalvårdenhet. Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att uppmärksamma 

föräldrarnas behov vid byte av neonatal vårdenhet och på så sätt ge vårdpersonal en möjlighet 

att förbättra bemötande och omhändertagande.      

        

 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka föräldrars upplevelse av att få byta neonatalvårdenhet mellan 

regionnivå och hemsjukhus.  

 

 

METODBESKRIVNING  

 

Avsikten med denna studie var att belysa innebörden av föräldrars upplevelse av att deras 

barn behöver få byta neonatalvårdenhet mellan regionnivå och hemsjukhus. Detta gjordes 

genom åtta ostrukturerade intervjuer i samtalsform som sedan analyserades utifrån en 

fenomenologisk hermeneutisk ansats. 

 

Min egen förförståelse har jag fått genom åren att arbeta som barnsjuksköterska på Neo 

Vaggan, Barnkliniken i Kalmar. Jag är medveten om att min yrkeserfarenhet präglar min 

förförståelse och att detta kan hindra mig i intervjuer och analys att höra och se fenomenen 

genom att jag snabbare läser in och tolkar. Därför har jag valt att inte bara göra studien i 

Kalmar utan också i Västervik, Norrköping och Jönköping´s neonatalavdelningar för att öka 

trovärdigheten (Hartman, 2004) 

 

Teoretisk referensram 

Vårdvetenskapens grundantaganden berör människan, hälsan, vårdandet och miljön. Ett 

centralt antagande är att människan ses som en enhet, kropp och själ. Att människan är unik 

betonas, liksom att vårdpersonalen är öppen och följsam för varje patient och närstående 
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(Dahlberg & Segesten, 2010). Att bry sig är en nödvändig aktivitet för mänsklig överlevnad 

och utgår från att lindra lidande och med ansvar och respekt för den andres värdighet. En 

nödvändig förutsättning för relationen är att vårdaren visar intresse för och ger möjligheter för 

den vårdbehövande att uttrycka sina behov (Eriksson, 2002). Att kunna förstå helheten ur det 

enskilda och det enskilda ur helheten innebär att förstå (Gadamer, 2000). Genom erfarenhet 

och tidigare upplevelser förstår människan även en annan människa. Men en förutsättning för 

förståelse är en öppenhet för den andra människans livsvärld genom att se förutsättningslöst 

men samtidigt medvetet (Gadamer, 2010). Det handlar alltså om att som vårdpersonal kunna 

använda sin expertkunskap på ett professionellt sätt och samtidigt kunna utveckla en öppenhet 

och följsamhet för den individuella livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Jag utgår ifrån en livsvärldsansats som präglas av fenomenologisk hermeneutisk 

kunskapsteori. Den hjälper mig att få en djupare förståelse och nya erfarenheter genom att 

analysera, beskriva och tolka världen såsom människor upplever den utifrån essentiella 

innebörder och egna erfarenheter. Metoden är inspirerad av Paul Ricoeurs texttolkningsteori 

(1991) men vidare utvecklad vid Umeå och Tromsö universitet av Lindseth och Norberg 

(2004). Den fenomenologisk hermeneutiska traditionen utgår ifrån begreppet ”levd 

erfarenhet” som har sin grund i människans i människans livsvärld som sedan fixeras i text 

och tolkas (Lindseth & Norberg, 2004). Fenomenologin och hermeneutiken anses vara 

beroende av varandra, i fenomenologin kan förförståelse ses som den behöver tyglas medan i 

hermeneutiken ses den som en förutsättning för analysen (Ricoeurs, 1991). 

 

I fenomenologisk tradition betonas att upplevelser och fenomen förstås genom en beskrivning 

av innebörder. Fenomenologin har sina rötter i Tyskland under början av 1900-talet och är då 

kritisk mot den moderna naturvetenskapen som upplevs avlägsnat sig ifrån se människans 

erfarenheter i det dagliga livet. Husserl är den man som lanserade den moderna 

fenomenologin under slutet av 1900-talet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Husserl (1992) 

betonar utgångspunkten för kunskap finns i fenomenen i människors livsvärld, erfarenheter 

innan de hämtar sin legitimitet. Han anser därför att det inte finns någon ren materia och 

därför är sökandet efter saken i sig själv menigslös.  

 

Hermeneutisk tradition betonar att tolkningen är nödvändig för att nå förståelse. 

Hermeneutiken har sina rötter i renässansen i samverkan av två paralleller; den protestantiska 

bibelanalysen och humanistiska studiet av antika klassiker. Gadamer är den mest kända 
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filosofen inom hermeneutiken under slutet av 1900-talet vilken försöker redogöra för den 

hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln del till helhet ”delen kan endast förstås ur 

helheten och helheten endast ur delarna” (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

 I såväl fenomenologisk som i hermeneutisk filosofi har språket en central betydelse för 

förståelsen då det ger tillgång till en annan människas upplevelser (Gadamer, 2004). Att ha en 

livsvärldsansats innebär att man har en öppenhet för människors erfarenheter och upplevelser 

och att det är viktigt att se människan utifrån sitt sammanhang. Denna öppenhet ger möjlighet 

att analysera och försöka förstå levd vardag såsom människor upplever den utan att reducera 

(Dahlberg & Segesten, 2008).  

 

Enligt Hartman (2004) så är definitionen av kvalitativa undersökningar att de karakteriseras 

av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller grupp. Vilket vill säga att 

man försöker nå en förståelse för den livsvärld människor har och lever i. Hur man som 

människa ser på sig själv och i relation till sin omgivning. 

 

 

Urval och datainsamling  

Kriterier för att delta i studien var att föräldrarna har varit tillsammans med sitt eller sina barn 

mer än två veckors vårdtid på regionsjukhus innan de får fortsatt vård på hemsjukhuset. 

Familjen ska sedan varit utskriven och hemma i hemmet i minst 3 månader innan intervjun 

genomfördes.  

 

Åtta barns föräldrar bjöds in till intervju, två föräldrar från respektive sjukhus, (Norrköping, 

Jönköping, Västervik och Kalmar) som sorterar under Universitetssjukhuset i Linköping.  

 

Innan föräldrarna bjöds in togs kontakt med respektive avdelnings verksamhetschef och 

avdelningschef för skriftligt samtycke efter läst utlämnad forskningsinformation (Bilaga 1 och 

2). Efter samtycke har avdelningschef själv eller med hjälp av PNQ (Perinatalt 

kvalitetsregister) ansvarig sjuksköterska sökt fram barn enligt kriterierna som sedan 

slumpmässigt valts ut och till frågats. Detta slumpmässiga urval innebar att alla barn inte 

vårdats på Universitetssjukhuset i Linköping utan på andra regionsjukhus som Lund och 

Karolinska institutet. 
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Avdelningscheferna kontaktade sedan familjerna och hörde om intresse fanns att delta i 

studien. Fanns det intresse skickades forskningspersonsinformation (Bilaga 3) till föräldrarna 

under den kommande veckan och sedan kontaktades de per telefon av forskaren för att höra 

om intresse kvarstår. Om föräldrarna valde att delta gavs samtidigt en muntlig information om 

studien. 

 

Tid och plats för intervjun planerades utifrån föräldrarnas önskemål för att underlätta 

deltagandet i studien, (6 intervjuer gjordes hemma hos familjerna och 2 på sjukhuset).  

 

En öppen intervju genomfördes sedan i samtalsform med en intervjuguide med öppna frågor 

samt följdfrågor. Intervjuerna startade med en övergripande bakgrundsfråga; ”Berätta lite om 

anledningen till att ditt barn har behövt neonatalintensivvård på regionsjukhus” för att sedan 

övergå till huvudfrågorna ” Kan du beskriva hur du upplevde det när ditt barn vårdades på 

regionsjukhus”, överflyttningen till hemsjukhuset, att ha kommit till hemsjukhuset, betydelsen 

av vårdpersonalens bemötande (Bilaga 4). 

 

Intervjuerna tog 35 - 60 minuter vardera. Intervjuerna gjordes med 2 mödrar som valt att 

intervjuas ensamma och med 6 föräldrapar som valt att intervjuas tillsammans.  Intervjuerna 

spelades in med hjälp av MP3 spelar och transkriberades ordagrant till text av intervjuaren. 

Samtliga intervjuer av identifierades och kodades i samband med transkriberingen. 

 

 

Dataanalys  

Analysen började efter att intervjuaren gjort en skriftlig summering av innebörden i sin helhet 

av varje transkriberad intervju. Detta bidrog till att den första naivaförståelsen kunde greppas 

och leda vidare in i den fenomenologiska hermeneutiska analysen.   

Analysen genomfördes sedan efter att samtliga intervjuer har lästs igenom ett flertal gånger 

för att få en helhetsbild och förståelse av berättelsernas innehåll. Vilket gjordes genom att 

ständigt pendla mellan delar och helhet, förklaring och förståelse samt slutligen beskriva det 

tolkade fenomenet i sin helhet. Intresset ska bara vara att ange fakta i samband med 

upplevelsen. Inte att döma vad som är rätt eller fel utan snarare delta i berättelsen.  
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Innebörden av enheterna lästes igenom och reflekterades över mot bakgrunden av författarens 

naiva förståelse vilket enligt Lindseth och Norberg (2004) innebär att man skaffar sig en 

preliminär och naiv förståelse av texten.  

 

Med hjälp av den preliminära förförståelsen tog strukturanalysen vid, med att identifiera 

innebörder genom att texten delades upp i meningsbärande enheter. Vilket innebär textavsnitt 

som innehåller innebörder av det studerade fenomenet. Därefter kondenserades varje mening 

och reflektion över likheter och skillnader i vardagliga ord och kortfattat. Detta sorteras sedan 

vidare och sammanfördes till abstraherande innebörder vilket uttrycktes i huvudteman och 

subteman, med så öppna sinnen som möjligt (Lindseth & Norberg, 2004). 

 

 Slutligen redovisas det sista steget i analysen ”förståelsen av helheten” i enlighet med 

Lindseth och Norberg (2004). Huvudteman och subteman är summerade och reflekterade i 

relation till problemformulering som leder oss till sammanfattningen. Resultatet kan hjälpa 

oss till insikter om vår värld, om oss själva som leder oss till nya perspektiv. När vår syn på 

fenomenen förändras så kan också vårt beteende ändras och vilket i sin tur kan leda till att 

hjälpa andra till nya insikter. Tolkningen redovisas under rubriken ”Tolkad helhet och 

reflektion”. 

 

Etiska övervägande 

Studien genomfördes i överensstämmelse med forskningsetiska riktlinjer i World Medical 

Association´s Helsinkii Declarationen, 2008. Etisk egengranskning har gjorts enligt 

Etikkommittén Sydost. Eftersom samtliga frågor besvarats med nej, så bedöms det inte 

relevant att skicka iväg blankett för kliniskt forskningsprojekt bedömning och granskning.  

 

Efter att varje klinikchef givit tillstånd om att genomföra studien fick informanterna en 

muntlig och skriftlig information om studien. Informanterna upplystes efter samtycke till 

studien, att deltagandet var frivilligt och möjligheten fanns att avbryta intervjun, när det så 

önskades utan att ange orsak. Intervjuerna avidentifierades innan utskrift så informanterna 

kunde garanteras anonymitet och att obehöriga ej kan nå materialet. Materialet får inte nyttjas 

till någon annan forskning än som informanterna samtyckt till.  

 

Det har varit av största vikt för intervjuaren att inte tränga sig på utan att känna av när 

informanterna upplevde att det blev jobbigt att besvara frågorna. Alla intervjuade personer 
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uppmanades att höra av sig till den som intervjuat, om det var några frågor som väckts som 

behövde diskuteras vidare. Men det var dock inga som gjorde. Några föräldrar upplevde att 

intervjuerna hade haft en terapeutisk mening då de upplevt det skönt att få samtala om de 

känslor som de försökt lägga bakom sig. Bedömningen blir därför att intervjuerna ha bidragit 

med mer nytta än skada.  

                                                                                   

  

RESULTAT 

 
 
  

Naiv förståelse 

En första övergripande naiv förståelse av föräldrars upplevelse kan förstås utifrån att 

föräldrarna upplever olika känslor. Föräldrarna upplever olika saker som påfrestande pågrund 

av att vi är olika som individer med olika livsvärldar som skiljer sig åt. Utifrån det och att 

barnet i sig är unikt så finns det olika stunder som känns bättre och sämre under vård 

perioden. Att få vård på regionsjukhus upplevs av många tryggt på grund av tätare 

personalbemanning, avancerad utrustning och hög kompetens. Andra kan känna sig vilsna 

eftersom man är i chock och har sin familj utspridd. De alla flesta föräldrarna upplever 

transporten mellan sjukhusen som det mest traumatiska eftersom man som förälder inte själv 

är med . Beroende på hur länge man har varit med sitt barn på regionsjukhus och har lärt sig 

rutiner, lärt känna personalen upplever föräldrarna det i olika grad otryggt att byta avdelning 

till hemsjukhuset.  

 

 

 

Transport till hemsjukhuset genomfördes med varierande transportmedel  

utifrån barnets omvårdnad och övervakningsbehov samt sträcka, (flyg, helikopter, ambulans, 

taxi, egen bil). 

 

 

 

 

Struktur analys 
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Tabell 2. Översikt över fenomenets huvudteman och subteman. 

Huvudteman Subteman 

 

Känsla av att vara i samspel 

 

 

 

 

Att få information 

Att kunna kommunicera/samtala 

Att bemötas av personalen 

 

Känsla av att vara förälder 

 

 

 

 

 

 

Att uppleva kaos 

Att känna rädsla 

Att känna tillit/trygghet 

Att inte ha kontroll  
Att acceptera den annorlunda föräldrarollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataanalysen har resulterat i två huvudteman: Känsla av samspel, Känsla av att vara förälder 

samt åtta subteman. Känsla av samspel visade på föräldrarnas behov av kommunikation, 

information och ett professionellt bemötande. Känsla av att vara förälder visade på 

föräldrarnas upplevelse av att hamna i kaos, uppleva rädsla samt behov av att kunna känna 

tillit och att hitta sin roll som förälder när livet ställs på sin spets. 

 

Resultatet baseras på de åtta intervjuer som gjorts med föräldrar och deras citat är angivna 

som ip A-H (intervjuperson 1-8). För att avidentifiera personers namn så betecknas det med 

NN, namn på regionsjukhus XX (regionsjukhus) och för hemsjukhus XX (hemsjukhus). 

 

 

 

KÄNSLA AV ATT VARA I SAMSPEL 

 

Att få information 

Oftast hade föräldrarna fått information om att det kommer att vara annorlunda när de byter 

avdelning. Några föräldrar hade fått ta del av informationsmaterial eller varit och besökt 

neoavdelningen på hemsjukhuset innan de åkte till regionsjukhuset. Men många föräldrar 

upplever en otydlighet och för lite information. Den avdelning och främst på regionnivå som 

man hamnar först på upplevs överlag att föräldrarna har mest förtroende för. 
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         ”Hade uppskattat om hade lyft detta vid information uppe i XX (regionsjukhus) att man 

berättar att barnen är stabila nu när man gör en överflyttning och att man kanske inte jobbar 

riktigt på samma sätt. ” (ip H) 

 

Föräldrar upplevde att personalen på hemsjukhuset hade fått med sig för lite information om 

barn och familj. Därför rekommenderade de att överrapporteringen förbättrades genom att 

använda en checklista för vad föräldrarna är delaktiga i. Medan andra föräldrar önskade att bli 

tillfrågade om deras kunskaper och delaktighet. 

 

En familj hade som tips att transporterande och hämtande personal kommer en stund innan. 

Man hinner då sitta ner en stund och prata med varandra. Föräldrarna hinner få lite 

information om avdelningen man skulle komma till och lite om vad som händer. 

  

Att kunna kommunicera/samtala 

Bristfällig kommunikation ger otrygghet inför transport till hemsjukhuset. Föräldrarna önskar 

att personalen kunde ta sig lite mer tid för att samtala om tankarna inför överflyttning, 

transport och den nya avdelningen. 

 

          ”De skulle ta sig lite mer tid att prata med föräldrarna om att så här gäller det när ni 

kommer flytta, att man får reda på lite mer hur tankarna går så att det inte bara blir att 

imorgon flyttar vi. För nu fick vi springa och fråga hela tiden, hur ligger det till? Jag tror 

man hade uppskattat mer om de hade kommit till oss som föräldrar när man är i den sitsen 

man är för det är ju jobbigt som det är. ”(ip H) 

 

En otydlighet och osäkerhet i kommunikationen mellan berörd personal leder till ett minskat 

förtroende för den nya avdelningen. Föräldrar upplever att det är av stor vikt av att få besked 

och gärna återkommande samtal för att inte behöva känna sig förbisedd och frustrerad. 

 

            ”Och första kvällen var det inte då vi skulle mata, helt plötsligt håller vi på och ska ta 

upp mat i den där sprutan och vi hade inte gjort det innan och all personal var borta, och vi 

bara men han ska ju ha mat och helt plötsligt sitter vi och matar honom första gången helt 

utan personal.” (ip E) 
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De första dagarna på ny avdelning upplevs ansträngande innan föräldrarna lärt känna 

personalen och avdelningens rutiner.  En god kontinuitet med personal, kan ge föräldrarna en 

ökad trygghet. Personalen kan då snabbare lära känna barnet och föräldrarna. Föräldrarna 

kände frustration på grund av att de kunde uppleva att barnet övervårdades. Behandling och 

omvårdnad backade tillbaka ett steg i samband med bytet till ny avdelning på grund av att 

personalen inte kände deras barn.  

 

         ”Ja sedan kände man det men första dagarna var skitjobbiga. För då var det allt det 

här med nya rutiner, du kände ingen helt plötsligt och alla kände av läget lite. De visste inte 

riktigt vart de hade oss och vi visste inte riktigt vart vi hade dem och man kände att det var 

lite som katter runt het gröt. ” (ip G) 

 

Att bemötas av personalen 

I ett försök att fånga fenomenet, kan föräldrars upplevelse sammanfattas genom att 

svårigheterna många gånger ligger i personalens bemötande och vårdmiljöns utformning. 

 

 Föräldrarna upplever ofta sig utelämnade och obehag för det nya i medicinsk handläggning 

och omvårdnad. Men obehag kan förbytas till trygghet genom att de blir väl mottagna och 

bemötta utifrån hur de själva upplever. För att sedan lära känna den nya avdelningen behöver 

föräldrarna visas runt i lokalerna och få möjlighet till att landa lite innan man har ett 

ankomstsamtal och fortsatt planering. Det betyder mycket för föräldrarna att personalen som 

möter dem inte är stressad och överrumplad.  

 

        ”Att de kanske ha försökt att planera upp åtminstone vem som ska visa oss runt, vem 

som ska visa oss föräldraavdelningen, och patienthotellet och sånt istället för att de ska 

diskutera det när vi står där. Ha allting färdigt för de väntade ju oss, allting var ju planerat 

med resan och så ” (ip D) 

 

KÄNSLA AV ATT VARA FÖRÄLDER 

 

Att uppleva kaos 

Det föräldrarna upplevde som svårt var när situationen blev så akut att barnets liv svävade 

mellan liv och död. De skulle mitt i det packa med sig kläder, hygienartiklar och inför 

transport till regionsjukhuset och hamna i en ovan miljö. Man upplevde då att man inte kunde 
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tänka riktigt pågrund av att man var chockad men att man ändå klarar av det på något sätt och vis. 

 

        ”Då var jag väldigt orolig så allt var ju på rött, det var ju panik egentligen fast på något 

vis chockad så man klarar av det.” (ip E) 

 

Att känna rädsla 

Rädslan infann sig eftersom det var ovisst vad som kunde hända barnet under transporten.  

Föräldrarna har utifrån tidigare erfarenheter kunskapen att det bara är att anpassa sig och  

acceptera situationen.  

  

         ”Varför flyttade de oss hit, varför gjorde de det här. Alltså för då sa de att det kostar på 

att transportera, vadå kostar på men gud nu dör han ju, och det är för att han blev flyttad, 

och då kändes det som att vi inte hade något förtroende för personalen.”(ip E) 

 

Föräldrarna upplevde att det var stor skillnad mellan rutiner och hur personalen på region- 

och hemsjukhuset reagerade när det larmade.  

 

       ”Nej utan han brukade ju fixa det själv efter en stund. Men i XX (hemsjukhus) var de 

mycket mer på hela tiden, så fort det hände någon liten grej och vi tyckte att det var 

jättekonstigt och då blev ju vi oroliga och tänkte ”shit” är han sämre nu. Sedan var han ju 

lite omtumlad och så men egentligen tyckte jag att de var så hela tiden.”(ip D) 

 

Att känna tillit/trygghet 

Föräldrarna känner sig oftast trygga och har en stor tillit till personalens kompetens när deras 

barn vårdas på regionsjukhus.  Föräldrarna upplevde att personalen fanns där och lyssnade in 

deras tankar och känslor. 

 

             ”I XX (regionsjukhus) var de väldigt professionella på att vara där till hands men 

inte synas och märkas.” (ip D) 

 

När föräldrarna byter ifrån regionsjukvård till hemsjukhuset finns det oro för den nya 

personalens kompetens och kunskap. Det tar tid att lära känna personalen och rutinerna innan 

föräldrarna igen uppnår tillit. 
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           ”…. kändes det ju otryggt för man åker till ett mindre sjukhus och så är det ju”(ip G) 

 

           ”Ja när vi fick se henne och att hon var pigg och man fick höra att förflyttningen hade 

gått bra då kunde man titta sig om och ta in miljön och när man lärde känna folket kändes 

det bra, då kändes det tryggt. Man blev väl mottagen.”(ip C)  

 

Föräldrarna innehar en enorm kunskap om deras barn efter att ha varit med sitt barn nästan 

dygnet runt. Det är viktigt att personalen är öppna för att lyssna in om föräldrarna upplever en 

förändring hos barnet eller om de har specifik kunskap om barnets omvårdnad.  

 

 

          ”Ja det var det jag tyckte var det absolut jobbigaste. För det lilla vi hade fått trygghet i 

bara togs bort kände jag. Sedan fick vi bygga upp tryggheten igen. Speciellt i och med att han 

dagarna innan hade kopplats bort från apparaterna. Sedan i XX (hemsjukhus)kopplades han 

till apparater.”(ip G) 

 

När personalen är avvaktande för att känna in föräldrarna upplever en del att de inte innehar 

rätt kompetens. 

 

           ”Personalen var jätte trevlig men ingav inte kompetens” 

 

Att inte ha kontroll 

I samband med barnets transport upplevde flera av föräldrarna att de blev övergivna och 

tappade kontrollen över situationen när de separerades ifrån sitt barn. Det kan vara bra att 

föräldrarna får träffa den transporterande personalen och känna av deras kompetens och 

utbyta telefonnummer som de kan nå varandra på. 

 

           ”Bara det här med att han skulle åka själv var jättenervöst tyckte jag.”(ip D) 

 

Att acceptera den annorlunda föräldrarollen 

 

Att inte ha närheten till sina barn gör så att föräldrarna känner sig splittrade och slitna mellan 

olika roller. Många saknade också att ha tillgång till sitt sociala nätverk för att få stöd och 

avlastning.  
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         ”Ja det som var jobbigast var ju att vara ifrån sin son hemma man kände sig väldigt 

splittrad, man ville ju vara på båda ställena samtidigt.” (ip C) 

 

Som förälder kan det vara svårt att våga ta nya steg. Omställningen till att se det friska hos 

barnet innebär att föräldrarna behöver hitta en ny roll. Exempelvis kan det upplevas som 

tryggt att ha koll på sitt barns puls och syresättning. 

 

          ”Man blir snabbt van vid det onormala.”(ip F) 

 

Som personal är det viktig att vara lyhörd för föräldrarnas upplevelse av att byta från 

regionsjukhus till hemsjukhus. Många föräldrar kan vara nära bristningsgränsen för var de 

orkar med. Veckor till månader kan de ha vistats hemifrån. Att komma till hemsjukhuset är 

ett steg i rätt riktning eftersom att deras barn mår bättre och det kan då komma ikapp akuta 

situationer som föräldrarna upplevt. 

 

          ”Det jag var mest irriterad på var att när vi var i XX (regionsjukhus), han hade ju sond 

och så, då lärde vi oss att värma maten och ge i sonden och lite smågrejer men som ändå var 

stora grejer för oss när man kommer in i den här välden visade personalen oss att så kan ni 

göra och då växer man lite i rollen”(ip G) 

 

 

TOLKAD HELHET OCH REFLEKTION 
 

 

Genomgående i analysen utav subteaman så är upplevelsen för föräldrarna en bristande 

kommunikation på olika plan. Kommunikation personal mellan på avdelningen, mellan 

regionsjukhus och hemsjukhuset samt hur vi kommunicerar med föräldrarna. Kommunikation 

innebär många delar; hur vi bemöter föräldrarna, inger trygghet och kompetens, lyhördhet 

inför föräldrarnas berättelse samt delaktighet.  

 

Föräldrarna är mitt uppe i ett förlopp, något som de själva inte hade planerat men som är en 

livsavgörandehändelse.  En ny värld öppnas för dem och upplevelsen av att allt är nytt. De 

försöker mitt i kaoset att hitta tryggheten och det är därför jobbigt med förändringar. 

Föräldrarna hade en strävan efter att återta kontrollen i en för föräldrarna kaotisk värld, vilket 
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också styrks i artiklar av Arockiasamy et al (2008) och Wigert (2008). Vilket kan innebära 

det basala med kläder, hygienartiklar, mat och att boende fungerar för att föräldrarna ska 

kunna återta kontrollen och som ett led till att må bra. Ser man utifrån en livsvärldsansats är 

det också viktigt att se till familjens hela situation och deras önskemål. Önskar föräldrarna 

vara tillsammans med syskonen på avdelningen eller tycker de att det känns bättre att de delar 

på sig under vårdtiden. Att få ta del av sitt sociala nätverk med stöd ifrån vänner, syskon, far 

och morföräldrar kan även vara viktigt. Genom att arbeta med familjefokuserad omvårdnad 

och hälsostödjande samtal kan det vara lättare att lyssna in föräldrarnas känslor och önskemål 

(Mundy, 2010). För att få ökad kunskap om hur familjefokuserad omvårdnad och 

hälsostödjande samtal kan användas behövs ytterligare studier. 

 

Det finns mycket som vi vårdpersonal kan ta till oss och lyssna in för att underlätta för 

föräldrarna vid byte av neonatalvårdenhet. Det är så självklart för personalen hur man arbetar 

utifrån sin egen avdelnings rutiner så att det är lätt att glömma bort att förbereda föräldrarna 

om skillnaderna innan överflyttningen. När barnet har vårdats på regionsjukhus så har 

orsaken varit att barnet har behov av neonatal intensivvård, men när det är dags för 

överflyttning till hemsjukhuset är barnet stabilare och behovet ser annorlunda ut. Det är då 

viktigt att föräldrarna får vetskap om att bemanning, vårdrum samt rutiner ser annorlunda ut 

för att kunna förbereda sig. Inom Linköpings region har en rutin utarbetats inför överflyttning 

som innebär att föräldrarna får möjlighet att prata med personal på hemsjukhuset innan avresa 

samt se bilder och information i en utarbetad pärm. För att föräldrarna ska få någon glädje av 

detta så är det viktigt att vi kommer ihåg denna rutin samt och att det sker några dagar eller 

veckor innan. Ibland blir det snabba överflyttningar på grund av att det kommer sjukare barn 

till regionsjukhuset som behöver neonatalintensivvård. Personal på regionsjukhuset kan med 

fördel informera föräldrarna om att dessa snabba förändringar sker av och till. ”Bättre att 

förekomma än förekommas”. Akuta lösningar av transporter till hemsjukhuset upplevs utav 

samtliga föräldrar som råkat ut för detta, negativt. Inte tillräckligt med tid för mental 

omställning och möjlighet till information och förberedelse. Detta styrks även i en artikel av 

Donohue et al (2009) där det framkommer att föräldrarna gärna vill vårda sitt barn på sjukhus 

närmre hemmet, men de är oroliga för det okända. De upplever att de behöver bättre 

förberedelser inför överflyttningen. Finns det någon möjlighet, så vore det av stort värde för 

föräldrarna av att varit inne och hälsat på neoavdelningen på hemsjukhuset innan de 

transporteras till regionsjukvård eller om någon av föräldrarna är på hemorten för att arbeta 

eller se till hemmet. Det ger en trygghet inför överflyttningen av att ha en bild och upplevelse 
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av att ha varit på avdelningen som man ska komma till. 

 

I studien framkom att föräldrarna upplever det som svårt att byta vårdavdelning på grund av 

att de har byggt upp olika relationer som känns trygga på regionsjukhuset. Personalen där 

känner barnets skiftningar och har kunskaper om föräldrarnas omvårdnadskunskaper.  Att få 

vara delaktig i sitt barns omvårdnad, stärker föräldrarnas anknytningsprocess och känslan av 

att vara förälder. I en studie av Nyqvist och Engvall (2009) ses samma resultat att föräldrarna 

önskar ta över det mesta av barnets basala omvårdnad för att knyta an och kunna tyda sitt 

barns signaler. I en studie av Wigert et al (2006) visars att vårdpersonalens bemötande är av 

stor betydelse för att underlätta mödrarnas deltagande och att det är av stor vikt för 

förtroendet av vårdpersonalens kunskaper. Vi som vårdpersonal behöver arbeta vidare för att 

stärka föräldrarna i sin föräldraroll, genom att bekräfta hur unika och viktiga föräldrarna är 

utifrån deras livsvärld. En möjlig väg skulle kunna vara att öka kunskaperna hos 

vårdpersonalen i livsvärldsterori, familjefokuserad omvårdnad (kommunikation) och 

familjecentrerad utvecklingsstödjande vård (delaktighet). Familjecentrerad 

utvecklingsstödjande vård innebär att det bland annat bör finnas en medvetenhet på 

avdelningen om hur det kan kännas för föräldrarna att vara där (Lagercrantz, Hellström-

Westas & Norman, 2008).  

 

Enligt Dahlberg och Segesten´s (2010) ” teori om hälsa och vårdande ” är det av storvikt att 

personalen kan använda sin expertkunskap och sina sinnen för att se, lyssna, tänka, känna och 

förstå barnets och föräldrarnas livsvärld. Att lyssna in föräldrarnas egen berättelse så 

förutsättningslöst som möjligt hjälper personalen att förstå vad som är välbefinnande för just 

dem. Föräldrarna kan uppleva välbefinnande i mötet med sitt barn, att få vara delaktig eller en 

stund för sig själva i något alldagligt, exempelvis sova en natt hemma, gå ut på stan, träffa 

vänner och anhöriga. Wigert (2008) har tittat på föräldrars delaktighet i sitt barns vård vid 

neonatal intensivvård. Det framkommer där att personalens förhållningssätt är avgörande för 

föräldrarnas upplevelse av delaktighet. Ofta avgjorde personalens individuella  

uppfattningar om vad som var bäst, en enhetlig värdegrund för vårdandet saknades. En annan 

aspekt som bidrog till motsägelsefullheten var personalens förväntningar på föräldrarnas 

närvarande och delaktigheten i barnets omvårdnad. Personalen kände sig osäkra kring att ta 

reda på orsaken till föräldrars frånvaro på grund av att de varken hade tid eller ork att lösa 

problemet.  
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Mundy (2010) har gjort en studie om hur vårdpersonalen kan identifiera familjens behov när 

deras barn vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning istället för att göra ogrundade 

antagande. Eftersom behovet kan skilja sig mellan föräldrarna så är det viktigt att lyssna in 

båda föräldrarna, vilket möjliggör integrering av individualiserad omvårdnad och sjukvård. 

Detta främjar en bättre kommunikation vårdpersonal och föräldrar och en möjlighet att ge en 

positiv familjecentrerad vård. 

 

 

 

METODDISKUSSION 

 

Enligt Trost (2010) kan det vara svårt att mäta tillförligheten i kvalitativa studier och de bör 

därför vara trovärdiga, relevanta och adekvata till det som undersöks. Generalisering av 

kvalitativa studier brukar ifrågasättas, vilket man kan se som en svaghet gentemot 

kvantitativa studier. Tillförlitligheten i denna studie utgår från Dahlberg et al (2008) principer 

för livsvärldsforskning, tyglad förförståelse, öppenhet och följsamhet mot fenomenet samt att 

noggrant beskriva och redovisa metoden och analysen.  

 

 

Enligt Lindseth och Norberg (2004) så är målet när man utför en fenomenologisk 

hermeneutisk tolkning att avslöja sanningar om den väsentliga innebörden av att vara i livet. 

De förväntar sig inte att hitta en enda grundläggande sanning, hela sanningen kan aldrig helt 

bli klarlagd. För att kontrollera av de intervjuades förförståelse under intervjun kan man 

fråga; Vad menar du?   Som intervjuare är det viktigt att skapa ett tillåtande klimat och hjälpa 

den intervjuade att känna sig fri att berätta.  

 

Valet att använda fenomenologisk hermeneutisk ansats motiveras av syftet med studien som 

var ”att undersöka föräldrars upplevelse av att få byta neonatalvårdenhet mellan regionnivå 

och hemsjukhus”. Metoden möjlig gjorde en fördjupad förståelse av föräldrars upplevelser 

och erfarenheter vid tolkning av innebörd i intervjumaterialet. Jag som författare har försökt 

tygla min förförståelse genom att diskutera texten med min handledare vid återkommande 

tillfällen. Förförståelsen kan ses som en förutsättning men också som ett hinder. 

Strukturanalyser har gjort att de meningsbärande enheterna granskats flera gånger innan den 
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övergripande och slutliga tolkningen kunnat göras. Tolkningar har prövats mot varandra men 

den slutliga bedömdes som giltig och tillförlitlig. 

 

Rekrytering av deltagare till studien gjordes efter att sökkriterier matats in i PNQ-databas och 

på så sätt fick varje klinik tillgång till sina aktuella barn. Slumpmässigt ombads sedan 

avdelningschefen att välja ut aktuella barn och familjer till studien, vilket min förhoppning är 

att det gjordes samvetsgrant utan någon fördel för någon part.   Min föreställning ifrån början 

var att barnen vårdats på Universitetssjukhuset i Linköping, men det visade sig att under den 

aktuella perioden att det inte var till räckligt med barn på grund av att diagnosen styr var man 

behandlas och överbeläggning styr om flödet.  

 

Datainsamlingen gjordes med öppna intervjuer hemma i familjens hem, vilket gav 

innehållsrika berättelser till studien. Föräldrarna fick i samband med informationen till 

studien valet att välja var de vill att intervjun ägde rum. Nästan alla föräldrar önskade att 

intervjun ägde rum i deras hem. Föräldrarnas berättelser var starkt känslomässig då de fick 

återberätta, sätta ord på det upplevda fenomenet med engagemang och detaljrikedom. 

Föräldrarna kom ibland att berätta saker utanför fenomenet. Då berättelsen ibland var stark, 

ville jag inte avbryta intervjun med hänsyn till föräldrarna. Tre utav de åtta familjerna hade 

tidigare mist ett barn. Min upplevelse var, att det var mycket känslor som väcktes till liv och 

att föräldrarna tyckte att det var skönt att få berätta sin berättelse. Samtliga åtta intervjuer 

fullföljdes. Intervjuerna pågick under olika lång tid, 35-60 min. En styrka med 

datainsamlingsmetoden har varit föräldrarnas engagemang och vilja att berätta om deras 

upplevelser för att göra det bättre för andra föräldrar som hamnar i samma situation. 

Samtidigt som det också kunde bidra till en svaghet eftersom det var lätt att hamna utanför 

frågeguiden.  Deltagarnas berättelser kan vara en rekonstruktion, eftersom intervjuerna inte 

gjordes i angränsning till vård tillfället och då förändras över tid. Men berättelserna kan också 

bära en annan tyngd eftersom de som kommer upp finns bevarat i föräldrarnas eget minne. En 

styrka hade det kanske varit om intervjuerna sänds tillbaka för att verifieras, med så inte 

gjordes. 

 

Genom att var öppen i intervjuerna har inneburit att jag inte har tagit något för givet. Vid 

transkribering och genomläsning av materialet har det visat sig sådant som under intervjun 

inte var uppenbart. Vilket sedan vidare i analysen delades in i huvudteman och subteman. Det 

fanns vissa svårigheter med att sortera in subteman under respektive huvudteman på grund av 
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att några subteman passade in under båda. 

 

 

  

KONKLUSION 

 

Föreliggande studie har lyft fram föräldrars upplevelse av att byta neonatal vårdenhet och 

resultatet kan visa på ytterligare möjligheter för vårdpersonal att kunna ge ett professionellt 

bemötande. Det som varit genomgående för föräldrarna är upplevelsen av bristande 

kommunikation på olika plan. Kommunikation personal emellan på avdelningen, emellan 

regionsjukhus och hemsjukhuset samt hur personalen kommunicerar med föräldrarna. 

Kommunikation innebär många delar; hur personalen bemöter föräldrarna, inger trygghet och 

kompetens, lyhördhet inför föräldrarnas berättelse samt delaktighet. Vilket kan knytas an till 

flera andra studiers resultat Mundy (2010), Nyqvist & Engvallas (2009) ,  Wigert (2008) och 

Pelchat & Lefebvre (2004). Det är viktigt att föräldrar får ett professionellt bemötande och 

möjligheten att få vara delaktiga i sitt barns omvårdnad. Detta kan gynna anknytningen och 

minska risken för depression hos föräldrarna (Shaw et al, 2006).  

 

Här är några förslag från föräldrar på de vi som personal skulle kunna göra bättre: 

- ”att de som föräldrar blir tillfrågade om deras kunskaper och delaktighet” 

- ” att använda en checklista för vad föräldrarna är delaktiga i ” 

- ”att transporterande/hämtande personal kommer en stund innan så man hade hunnit sitta  

     och prata med varandra. Ge lite information om avdelningen man ska komma till  

     och lite vad som händer” 
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Forskningsinformation 

Föräldrars upplevelse av att få byta neonatal vårdenhet från regionnivå till hemsjukhus 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

Bakgrund 

Att som förälder få barn som kräver neonatal intensivvård strax efter födseln kan medföra 

stora påfrestningar för föräldrarna. Anknytningen mellan föräldrar och barn kan påverkas av 

ett antal faktorer såsom miljömässiga omständigheter, barn och mödrars hälsa, den 

känslomässiga sorgen och kvaliteten på omvårdnaden. Idag saknas det kunskap om föräldrars 

upplevelser utav att få byta neonatal vårdenhet, tidigare studier utgår oftast ifrån mödrars 

upplevelser av neonatal intensivvård.  För att personalen skall kunna upprätthålla en 

förtroendefull och vårdande relation behöver de en ökad kunskap om det gemensamma behov 

föräldrar och barn har för en god anknytning och för att kunna bedriva en teknisk 

familjefokuserad omvårdnad. 

Syfte med studien är att undersöka föräldrars upplevelse av att få byta neonatal vårdenhet 

ifrån regionnivå till hemortssjukhus och vad vi som vårdpersonal kan förbättra och tänka på i 

vårt bemötande. 

Studiens genomförande  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. Ingen 

ekonomisk ersättning kommer att utgå. 

Studien kommer att genomföras i form av en intervju antingen hemma hos deltagarna eller på 

en annan plats som passar. Intervjun kommer att spelas in, tiden planeras till 60 minuter. 

Under intervjun får man beskriva sina upplevelser utav att byta neonatal vårdenhet ifrån 

regionvård till hemortssjukhuset med hjälp av öppna frågor i samtalsform. Efter intervjun 

kommer berättelsen att avidentifieras och skrivas ut till en text och analyseras. 

Personuppgifter och svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Hanteringen av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Inspelningen av intervjun kommer att förvaras tillsammans med den skrivna texten under 10 

år för att möjliggöra eftergranskning. Datamaterialet är avidentifierat och kommer inte att 

kunna kopplas till deltagande personer. 

Jag kommer under v.12-13 ta kontakt med de som är intresserade av att delta i studien via 

telefon. 

 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående 

Marie Åberg Petersson                                                        Mikael Rask 

Leg.Barnsjuksköterska/Barnmorska                                    Docent i vårdvetenskap,handledare  

marieab@ltkalmar.se                                                            mikael.rask@lnu.se 

 

Tel: 0707 365 243                                                                  Tel: 0470-708330, 0706 393 249 

mailto:marieab@ltkalmar.se
https://webmail.ltkalmar.se/owa/redir.aspx?C=ea03a804968e4b2fa94aa70b09c0cd1a&URL=mailto%3amikael.rask%40lnu.se
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Forskningsinformation till dig som verksamhetschef 

Föräldrars upplevelse av att få byta neonatal vårdenhet från regionnivå till hemortssjukhus 

Bakgrund 

Att som förälder få barn som kräver neonatal intensivvård strax efter födseln kan medföra 

stora påfrestningar för föräldrarna. Anknytningen mellan föräldrar och barn kan påverkas av 

ett antal faktorer såsom miljömässiga omständigheter, barn och mödrars hälsa, den 

känslomässiga sorgen och kvaliteten på omvårdnaden. Idag saknas det kunskap om föräldrars 

upplevelser utav att få byta neonatal vårdenhet, tidigare studier utgår oftast ifrån mödrars 

upplevelser av neonatal intensivvård. De viktigaste rekommendationerna från nya studier är 

att vårdpersonalen måste minimera separationen mellan föräldrar och barn genom att främja 

interaktionen genom kängurumetoden, amning och deltagande av föräldrarna i vården. För att 

personalen skall kunna upprätthålla en förtroendefull och vårdande relation i den tekniska 

familjefokuseradeomvårdnaden, behöver de en ökad kunskap om det gemensamma behov 

föräldrar och barn har av en god anknytning. 

Syfte med studien är att undersöka föräldrars upplevelse av att få byta neonatal vårdenhet 

ifrån regionnivå till hemmasjukhus och vad vi som vårdpersonal kan förbättra och tänka på i 

vårt bemötande. 

Studiens genomförande  

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Informanterna kan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för 

informanterna. Ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå. 

Studien kommer att genomföras i form av en intervju antingen hemma hos deltagarna eller på 

en annan plats som passar. Intervjun kommer att spelas in och tiden planeras till 60 minuter. 

Under intervjun får man beskriva sina upplevelser utav att byta neonatal vårdenhet ifrån 

regionvård till hemortssjukhuset med hjälp av öppna frågor i samtalsform . Efter intervjun 

kommer berättelsen att avidentifieras och skrivas ut till en text och analyseras. 

Personuppgifter och svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Hanteringen av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Inspelningen av intervjun kommer att förvaras tillsammans med den skrivna texten under 10 

år för att möjliggöra eftergranskning. Datamaterialet är avidentifierat och kommer inte att 

kunna kopplas till deltagande personer. 

Jag behöver ditt godkännande att genomföra studien och hjälp av avdelningschef med att välja 

ut 2 informanter att intervjua. Kriterier för att delta är att föräldrarna har varit tillsammans 

med sitt eller sina barn mer än två veckors vårdtid på Regionssjukhus/Universitetssjukhus 

innan de får fortsatt vård på hemortssjukhuset. Familjen ska sedan varit utskriven och hemma 

i hemmet i minst 3 månader innan intervjun. Åtta föräldrar kommer att bjudas in till intervju, 

två föräldrar från respektive sjukhus, Norrköping, Jönköping, Västervik och Kalmar som till 

hör regionen för Universitetssjukhuset i Linköping.    
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Jag kommer under v.12-13 ta kontakt med de som är intresserade av att deltaga i studien via 

telefon. 

 

 

 

 

 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående 

Marie Åberg Petersson                                                    Mikael Rask 

Leg.Barnsjuksköterska/Barnmorska                                Docent i Vårdvetenskap, handledare 

marieab@ltkalmar.se                                                       mikael.rask@lnu.se 

Tel: 0707 365 243                                                            Tel: 0470-708330, 0706 393 249 

  

Jag godkänner att studien genomförs: 

Datum/ort                 ___________________________________  

 

Namnunderskrift      ___________________________________ 

              

Namnförtydligande ___________________________________   
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                                                                        Bilaga 3. 

 

 

 

 

Forskningsinformation och till dig som Avdelningschef 

Föräldrars upplevelse av att få byta neonatal vårdenhet från regionnivå till hemortssjukhus 

Bakgrund 

Att som förälder få barn som kräver neonatal intensivvård strax efter födseln kan medföra 

stora påfrestningar för föräldrarna. Anknytningen mellan föräldrar och barn kan påverkas av 

ett antal faktorer såsom miljömässiga omständigheter, barn och mödrars hälsa, den 

känslomässiga sorgen och kvaliteten på omvårdnaden. Idag saknas det kunskap om föräldrars 

upplevelser utav att få byta neonatal vårdenhet, tidigare studier utgår oftast ifrån mödrars 

upplevelser av neonatal intensivvård. De viktigaste rekommendationerna från nya studier är 

att vårdpersonalen måste minimera separationen mellan föräldrar och barn genom att främja 

interaktionen genom kängurumetoden, amning och deltagande av föräldrarna i vården. För att 

personalen skall kunna upprätthålla en förtroendefull och vårdande relation, behöver de en 

ökad kunskap om det gemensamma behov föräldrar och barn har för en god anknytning och 

hur vi då bedriver teknisk familjefokuserad omvårdnad. 

Syfte med studien är att undersöka föräldrars upplevelse av att få byta neonatal vårdenhet 

ifrån regionnivå till hemmasjukhus och vad vi som vårdpersonal kan förbättra och tänka på i 

vårt bemötande. 

Studiens genomförande  

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Informanterna kan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för 

informanterna. Ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå. 

Studien kommer att genomföras i form av en intervju antingen hemma hos deltagarna eller på 

en annan plats som passar. Intervjun kommer att spelas in och tiden planeras till 60 minuter. 

Under intervjun får man beskriva sina upplevelser utav att byta neonatal vårdenhet ifrån 

regionvård till hemortssjukhuset med hjälp av öppna frågor i samtalsform . Efter intervjun 

kommer berättelsen att avidentifieras och skrivas ut till en text och analyseras. 

Personuppgifter och svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Hanteringen av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Inspelningen av intervjun kommer att förvaras tillsammans med den skrivna texten under 10 

år för att möjliggöra eftergranskning. Datamaterialet är avidentifierat och kommer inte att 

kunna kopplas till deltagande personer. 

Jag behöver hjälp med att välja ut 2 informanter att intervjua. Kriterier för att delta är att 

föräldrarna har varit tillsammans med sitt eller sina barn mer än två veckors vårdtid på 

Regionssjukhus/Universitetssjukhus innan de får fortsatt vård på hemortssjukhuset. Familjen 

ska sedan varit utskriven och hemma i hemmet i minst 3 månader innan intervjun. Åtta 

föräldrar kommer att bjudas in till intervju, två föräldrar från respektive sjukhus, Norrköping, 

Jönköping, Västervik och Kalmar som till hör regionen för Universitetssjukhuset i Linköping.    
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Jag kommer under v.12 ta kontakt med de som är intresserade av att deltaga i studien via 

telefon. 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående 

Marie Åberg Petersson                                                     Mikael Rask 

Leg.Barnsjuksköterska/Barnmorska                                 Docent i Vårdvetenskap, handledare 

marieab@ltkalmar.se                                                         mikael.rask@lnu.se 

Tel: 0707 365 243                                                              Tel: 0470-708330, 0706 393 249 
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INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

Berätta lite om anledningen till att ditt barn har behövt neonatalvård på regionsjukhus. 

 

Huvudfrågor 

Kan du beskriva hur du upplevde det när ditt barn vårdades på regionsjukhus? 

  - Kan du berätta lite mer/utveckla på vilket sätt? 

  - Hur tänkte du då/ hur kändes det ? 

  - Har jag förstått dig rätt att du menar så här? 

 

Kan du beskriva hur du upplevde överflyttningen till hemortssjukhuset? 

  - Kan du berätta lite mer/utveckla på vilket sätt? 

  - Hur tänkte du då/ hur kändes det ? 

  - Har jag förstått dig rätt att du menar så här? 

 

Finns det något vid det här tillfället som du hade velat ändra på eller något som  

vårdpersonalen kunde gjort på ett annat sätt? 

 

Kan du beskriva hur du upplevde det att ha kommit till hemortssjukhuset? 

  - Kan du berätta lite mer/utveckla på vilket sätt? 

  - Hur tänkte du då/ hur kändes det ? 

  - Har jag förstått dig rätt att du menar så här? 

 

Kan du beskriva vilken betydelse vårdpersonalens bemötande har för dig och ditt barn? 

Vilka faktorer är viktiga för ett bra bemötande? 

  - Kan du berätta lite mer/utveckla på vilket sätt? 

  - Hur tänkte du då/ hur kändes det ? 

  - Har jag förstått dig rätt att du menar så här? 
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