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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Att studera föräldrars upplevelse av att kunna tolka sitt barns behov och mående samt 

upplevda kompetens i föräldrarollen efter att barnet har vårdats på neonatalavdelning. 

 

Metod: En jämförande kvantitativ studie med deskriptiv explorativ design som är en del av 

ett större projekt som genomförts vid två neonatalavdelningar i Sverige. En vecka efter 

barnets utskrivning från neonatalavdelningen samt vid två månaders korrigerad ålder fick 

barnets mamma och pappa varsin enkät, innehållande bland annat en föräldra-attitydskala, 

hemskickad. Insamlade data matades in i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

och redovisades med deskriptiv (md; median och range; minimum och maximum) och 

jämförande statistik (Chi-2-test och Mann-Whitney U-test). 

 

Resultat: En enda signifikant skillnad kunde ses mellan de två neonatalavdelningarna och det 

gällde föräldrarnas upplevelse att barnet tyckte om kontakt från dem i form av deras doft. På 

neonatalavdelning 2 svarade föräldrarna i högre grad att detta påstående stämde en vecka efter 

barnets utskrivning från neonatalavdelningen. Inga andra signifikanta skillnader ses vid 

jämförelsen av föräldrarnas enkätsvar från de två neonatalavdelningarna. 

 

Slutsats: Den enda signifikant skillnad som kunde ses anses av flera orsaker inte vara av 

särskilt hög betydelse. Följaktligen kan inga väsentliga skillnader ses mellan föräldrarnas 

upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen 

beroende på om barnet vårdats på en neonatalavdelning där föräldrarna fick bo med sitt barn 

under hela vårdtiden och tidigt involveras i sitt barns vård eller om barnets vårdats på en 

neonatalavdelning med mindre föräldranärvaro. 

 

 

 

 

Nyckelord: Familjecentrerad vård, neonatalavdelning, föräldra-attitydskala, enkelrum  



 

ABSTRACT  

 

Aim: Studying parents' experience of being able to interpret their child's needs and well-

being, and perceived competence in parenting after the child has been cared for in the 

neonatal unit. 

 

Method: A comparative quantitative study with a descriptive exploratory design that is part 

of a larger project conducted at two neonatal units in Sweden. A week after the child's 

discharge from the neonatal unit and at two months' corrected age, the child’s mother and 

father received a questionnaire sent to their home, containing among other things a parental 

attitude scale. Collected data were fed into the Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) and presented with descriptive (md; median and range; minimum and maximum) and 

comparative statistics (Chi-2 test and Mann-Whitney U test). 

 

Results: Only one significant difference was seen between the two neonatal wards and it was 

regarding the parents' experience that the child enjoyed contact from them in terms of their 

fragrance. In the neonatal unit 2 parents agreed to a greater extent that this claim was true a 

week after the child's discharge from the neonatal unit. No other significant differences were 

seen when comparing the parents' questionnaire responses from the two neonatal wards. 

 

Conclusion: The only significant difference that was found was for several reasons not 

considered to be of very high importance. Consequently, no significant differences was found 

between the parents perception of their child's needs and well-being, and perceived 

competence in the parental role, depending on whether the child received care in a neonatal 

unit where the parents were allowed to stay with their child throughout the whole hospital 

stay and early get involved in their child's care or if the child was admitted to a neonatal unit 

with less opportunity for parental presence. 

 

 

Keywords: Family-Centered Care, neonatal intensive care unit, parental attitude scale, single 

room 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING 1 

Separation inom neonatalvården 1 
Anknytning och bindning 2 
Fysisk och emotionell närhet 2 
Familjecentrerad vård 3 
Enkelrum på neonatalavdelning 4 

Problemformulering 6 

Syfte 6 
Frågeställningar 6 

METOD 7 

Design 7 
Population 7 
Datainsamlingsmetod 11 
Tillvägagångssätt 12 
Tillvägagångssätt 13 
Bearbetning och analys 13 
Etiska överväganden 14 

RESULTAT 14 

Föräldrars upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen vid 

utskrivning 14 
Föräldrars upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen vid två 

månaders korrigerad ålder 15 
Mammors och pappors upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen 

vid utskrivning 16 
Mammors och pappors upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen 

vid två månaders korrigerad ålder 18 

DISKUSSION 20 

Resultatdiskussion 21 
Metoddiskussion 25 

SLUTSATS 28 

Förslag till vidare forskning 28 

REFERENSER 29 

BILAGA 1 38 
BILAGA 2 40 
BILAGA 3 41 
BILAGA 4 43 



 1 

INLEDNING 

Neonatalvården är mångsidig och omfattar allt från högteknologisk intensivvård till 

omvårdnad av det prematurt födda och/eller sjuka barnet med familj (Berg & Wingren, 2008; 

Lagercrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008). Födelse före 37 fullgångna 

graviditetsveckor är definitionen av prematurbörd (Marsal, 2008). Prematurfödsel orsakas 

bland annat av flerbörd, preeklampsi, cervixinsufficiens och infektionssjukdomar 

(Goldenberg, Culhane, Iams & Romero, 2008; Steer, 2006). Prematurfödelsel innebär en 

plötslig omställning för barnet, fosterutvecklingen är anpassad efter livmoderns skyddande 

miljö där fostervattnet dämpar ljud- och känselintryck. Mamman tillgodoser fostret med 

värme och näring. Dessa behov ska sedan tillgodoses i miljön på en neonatalavdelning, vilken 

ofta är en miljö full av ljus, ljud, dofter och aktivitet, samt påfrestande och smärtsamma 

vårdprocedurer (Kleberg & Aagaard, 2013). 

Separation inom neonatalvården 

Det senaste århundradets stora framsteg och utveckling inom medicin och folkhälsa har 

resulterat bland annat i minskad spädbarns- och mödradödlighet. Dessa framsteg har inneburit 

en institutionalisering och professionalisering av både obstetriken och neonatalvården, som i 

sin tur har resulterat i en separation av det nyfödda barnet från dess mamma (Davis, Mohay & 

Edwards, 2003). Fram till sent på 1960-talet separerades nyfödda barn från sina föräldrar på 

detta sätt och vårdpersonal tog istället hand om barnen. Föräldrarna involverades i barnets 

vård först i samband med utskrivning. Uppfattningen var att prematurt födda barn inte 

behövde sina föräldrars närvaro, en separation blev normen. Beröring ansågs bland annat som 

stressande för barnet (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013). Allt mer forskning visade dock på 

betydelsen av kontakten mellan mamma och barn vilket medförde att neonatalavdelningarna 

allt mer anpassades för att möjliggöra kontakt mellan föräldrarna och barnet (Davis et al., 

2003).  

På de flesta barnkliniker i västvärlden är det en självklarhet att föräldrarna bor tillsammans 

med sitt sjuka barn under hela vårdtiden. Detta gäller ännu inte alltid barn på 

neonatalavdelningar (Kleberg & Westrup, 2008). För föräldrarna är det viktigt att få känna 

närhet till barnet samt att involveras i dess vård, separation från barnet upplevs som mycket 

stressande och det kan initialt medföra svårigheter att komma in i föräldrarollen (Jackson, 

Ternestedt & Schollin, 2003; Lindberg & Öhrling, 2008; Obeidat, Bond & Callister, 2009). 
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En följd av separationen är försvårad bindning och anknytning mellan det prematurt födda 

barnet och dess föräldrar (Bialoskurski, Cox & Hayes, 1999; Feldman, Weller, Leckman, 

Kuint & Eidelman, 1999; Franklin, 2006; Sullivan, Perry, Sloan, Kleinhaus & Burtchen, 

2011).   

Anknytning och bindning  

En allmän uppfattning under 1950-talet var att barnets intresse för sin mamma hade sitt 

ursprung i dess behov av näring. Psykiatrikern och psykoanalytikern John Bowlby höll inte 

med om detta (Stevenson-Hinde, 2007). Anknytning är de emotionella band som skapas från 

barnet till dess föräldrar. Barnet har ett närhetsbehov och söker efter detta direkt från födseln, 

vilket i sin tur uppmuntrar föräldrarnas omvårdande funktioner (Bowlby, 1994). Denna 

anknytning har stor betydelse för barnets neurologiska, emotionella och psykologiska 

utveckling (Bowlby, 1994; Duhn, 2010; Forcada-Guex, Pierrehumbert, Borghini, Moessinger 

& Muller-Nix, 2006; Sullivan et al., 2011). 

De emotionella band som uppstår från föräldern till barnet benämns som bindning (Kennel & 

McGrath, 2005). Bindningen är en process som startar redan under graviditeten (Kleberg, 

2013). De första timmarna efter förlossningen är det av stor vikt för mamman och barn att 

vara nära varandra. Detta är en känslig period då bindningen förstärks och säkras (Klaus et al., 

1972; Mehler et al., 2011). Den naturliga bindningsprocessen avbryts och försvåras ofta då ett 

barn föds prematurt (Kleberg, 2013). De känsliga timmarna efter förlossningen bör utnyttjas 

även vid prematurfödsel. Det finns då inte alltid möjlighet för mamman att omedelbart vara 

med sitt barn efter förlossningen, men bara att få se barnet under denna period kan initiera en 

känslo- och beteendemässig utveckling hos mamman som grundar för en god bindning, vilken 

är av särskild stor betydelse för det prematurfödda barnet (Mehler et al., 2011). 

Det är mycket viktigt på neonatalavdelningen att stärka och stödja en positiv relation mellan 

barnet och dess föräldrar genom att föräldrarna ges möjligheten att ta hand om och lära känna 

sitt barn. Föräldrarnas självförtroende ökar då de får möjlighet att vara nära sitt barn, likaså 

ökar deras förmåga att tyda sitt barns signaler och ge adekvat respons på dessa (Aucott, 

Donohue, Atkins & Allen, 2002).  

Fysisk och emotionell närhet 

Flera studier har visat att det finns många fördelar med tidig fysisk och emotionell närhet 

mellan föräldrarna och det prematurfödda barnet som vårdas på neonatalavdelning. Positiva 
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effekter ses bland annat på tillväxten av barnets hjärna, föräldrarnas psykiska välbefinnande 

och på relationen mellan spädbarnet och föräldrarna (Flacking et al., 2012). Mammor till barn 

som vårdas på neonatalavdelning betonar vikten av att ha möjlighet att vara nära sitt barn i en 

avskild miljö, samt kunna vaka över sitt barn och vara hos det dygnet runt (Hurst, 2001; 

Jackson et al., 2003) Deras sjuka och/eller prematurfödda barn finns ständigt i deras tankar 

och det är svårt att slappna av i hemmet (Jackson et al., 2003). Den fysiska miljön på 

avdelningen är en, av flera, viktiga aspekter att reflektera över och beakta för att gynna närhet 

mellan föräldrarna och spädbarnet. Möjligheten för föräldrarna att bo på avdelningen är ett 

exempel. Det är en prioritet inom neonatalvården med ytterliggare forskning som undersöker 

faktorer som underlättar både fysisk och emotionell närhet mellan barnet och dess föräldrar 

(Flacking et al., 2012). 

Familjecentrerad vård 

Familjecentrerad vård är en väl använd modell inom pediatriken och anses vara det bästa 

sättet att ge vård till barn inneliggande på sjukhus. Hela familjen drabbas då ett barn vårdas på 

sjukhuset och det är av största vikt att hela familjen beaktas av vårdpersonalen (Shields et al., 

2012). Den beständiga faktorn i ett barns liv är familjen, vilket är fokus inom den 

familjecentrerade vården. Föräldrarnas, eller annan nära vårdgivares, rätt att närvara hos sitt 

barn är en självklarhet. Familjen är oersättlig för det sjuka barnet och föräldrarnas betydelse 

och delaktighet betonas som mycket viktig (Lawhon, 2002; Söderbäck, 2010). Grunden i den 

familjecentrerade vården är att vårdandet av spädbarnet utförs av föräldrarna och de 

proffesionella i ett samspel. Föräldrarna uppmanas vara hos sitt barn dygnet runt och aktivt 

delta i dess omvårdnad och vårdplan (Wigert, 2013). Familjemedverkan är grundläggande 

inom vårdmodellen och separation av barnet från dess föräldrar ska minimeras och undvikas 

(Shields et al., 2012). Föräldrarna och vårdpersonalen ses som jämlikar och familjen bör få 

det individuella stöd de behöver för att deras naturliga roll som barnets primära vårdgivare 

ska stärkas (Bruce & Ritchie, 1997). Personalen är en viktig komponent i en fungerande 

familjecentrerad vårdmodell. De bör sträva efter att involvera familjen i barnets vård, ge ett 

känslomässigt stöd och beakta familjens behov (Griffin, 2006). Möjligheten att vårda sitt barn 

stärker föräldrarna i föräldrarollen och ökar deras motivation till att närvara på avdelningen 

(Heinemann, Hellström-Westas & Hedberg Nyqvist, 2013)  

Det behövs ytterliggare forskning kring hur den familjecentrerade vården upplevs av och dess 

effekter på barn, föräldrar och sjukvårdspersonal (Gooding et al., 2011; Shields et al., 2012). 
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Trots att en del komponenter av denna vårdform, såsom vård enligt kängurumetoden, grundas 

på stark vetenskaplig evidens, krävs storskaliga randomiserade kontrollerade studier inom 

flera aspekter av den familjecentrerade vården för att den ska få en ökad spridning och 

implementering på neonatalavdelningar (Gooding et al., 2011). Fördelar som ses med den 

familjecentrerade vården är att det kan minska risken att barnet får inadekvat vård, föräldrarna 

är mer tillfredställda med vården och att det är kostnadseffektivt (Shields et al., 2012). 

Obeidat et al (2009) betonar behovet av en familjecentrerad vård i och med att föräldrars 

upplevelser av stress, depression, ångest, maktlöshet och utanförskap på neonatalavdelningen 

därmed kan minskas.  

En aspekt av den familjecentrerade vården är obegränsad möjlighet för föräldranärvaro på 

neonatalavdelningen (Gooding et al., 2011). Familjecentrerad vård gynnas av att föräldrarna 

har möjlighet att bo på avdelningen i föräldrarum eller tillsammans med sitt barn, i och med 

att deras möjligheter att vara nära sitt barn, och delaktiga i dess vård, ökar (Wigert, 2008).  

Enkelrum på neonatalavdelning  

Flerbäddsalar har traditionellt sett varit standard vid utformningen av neonatalavdelningar. 

Denna design utarbetades på 1940-talet då behovet fanns, i och med att tekniken ännu inte 

erbjöd central monitor övervakning av barnet (Walsh, McCullough & White, 2006). På grund 

av olikheter i barnens, familjens och vårdpersonalens behov, är ett önskemål om 

individualiserade omgivningar på neonatalavdelningen välmotiverat (White, 2011). 

Föräldranärvaron på neonatalavdelningen varierar beroende på typen av boende som erbjuds 

dem (Wigert, Berg & Hellström, 2010). 

Enkelrum, där föräldrarna kan bo tillsammans med barnet, skyddar barnet från de medicinskt 

och socialt störande inslag som patienter på samma sal kan medföra såsom ökad ljudnivå 

(Domanico, Davis, Coleman & Davis, 2011; White, 2011). Från graviditetsvecka 28 till 40 

tillväxer hjärnan i storlek och struktur med 400 %. Vid prematurfödsel ska denna utveckling 

av barnets hjärna ske i en helt annan miljö än livmodern. Det finns ingen annan avdelning där 

den fysiska miljön har så pass stor betydelse för patientens neurologiska utveckling (White, 

2011). Föräldrar har uppgett att en minskad överstimulation av barnet med ljud och ljus som 

en av enkelrummets fördelar, samt att de kan spendera mer tid tillsammans med barnet. De 

upplevde ökat stöd från vårdpersonalen samt ökad tillgång till läkare (Carter, Carter & 

Bennet, 2008). Vidare har föräldrar påpekat att möjligheten att bo i ett rum på 

neonatalavdelningen underlättade att utföra vård enligt kängurumetoden under större delar av 
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dygnet (Heinemann et al., 2013). Det har även påvisats att mammor får en ökad tilltro till sin 

förmåga att tolka sitt barns signaler samt att sköta om sitt barn utan vårdpersonal närvarande 

(Wataker, Meberg & Nestaas, 2012). White (2011) beskriver att ytterliggare fördelar för 

familjen är bland annat ökad avskildhet, utrymme och kontrollkänsla. Vårdpersonal upplever 

att möjligheten till avskildhet har positiv inverkan på bindningen och amningen (Domanico, 

Davis, Coleman & Davis, 2010). Enkelrummets positiva inverkan på amningsfrekvens, 

bröstmjölksproduktion och upprätthållandet av amningen efter utskrivning har påvisats även 

av studier (Domanico et al., 2011; Wataker et al., 2012). Ett multidisciplinärt team av 

amningsexperter från hela Skandinavien och Kanada betonar vikten av föräldrarnas möjlighet 

att kunna vara tillsammans med sitt barn natt och dag på neonatalavdelningen (Hedberg 

Nyqvist et al., 2013).  

Risken för nosokomiala infektioner minskar vid vård på enkelrum (Walsh et al., 2006; White, 

2011). En randomiserad kontrollerad studie mellan två neonatalavdelningar i Stockholm 

visade på att enkelrum, där föräldrarna fick bo med sitt barn då det var stabilt, medförde 

kortare vårdtid framförallt för barn födda före vecka 30 (Örtenstrand et al., 2010). 

Återinläggning av prematurt födda barn på grund av matningsbesvär kan även minskas med 

enkelrum då enkelrum i större grad tillåter föräldranärvaro- och delaktighet i vården (Erdeve 

et al., 2008). Andra medicinska fördelar har setts gällande utvecklingen av barnets 

respiratoriska och gastrointestinala funktion. En studie visade på att barn som vårdades på 

enkelrum hade färre apnéer samt färre dagar med total parenteral nutrition (Domanico et al., 

2011). Vidare har Örtenstrand et al (2010) funnit att förekomsten av måttlig till svår 

bronkopulmonell dysplasi var lägre i gruppen av barn vars föräldrar bodde på avdelningen, 

ytterliggare studier krävs dock för att styrka detta. 

Även vårdpersonalen gynnas av den avskildhet som medföljer enkelrum, de splittras inte 

emellan flera barn och deras familjer såsom vid vård på en och samma sal. Det har inte 

påvisats att patientsäkerheten skulle påverkas negativt av vård på enkelrum (Domanico et al., 

2011; White, 2011). En studie visar dock på att vårdpersonalen har en oro för detta 

(Domanico et al., 2010). Personal påtalar att det är viktigt att ha tillräckligt stor arbetsstyrka, i 

och med ökade patientavstånd samt minskad visibilitet av patienten (Walsh et al., 2006). 

Nackdelar som beskrivits är att familjen till viss del känt sig isolerade, likaså kan 

vårdpersonalen uppleva en isolation från sina arbetskamrater, därför är det viktigt med 

gemensamma personalutrymmen (Stevens, Helseth, Khan, Munson & Smith 2009; White, 
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2011). I en studie rapporterade mammorna till barn som vårdades på enkelrum en ökad nivå 

av stress (Pineda et al., 2012).  

Problemformulering 

Det finns stora skillnader i vårdmiljön på olika neonatalavdelningar vilket gör att föräldrarna 

har olika möjligheter att vara nära sitt barn. Fysisk och emotionell närhet gynnas av att 

föräldrarna har möjlighet att bo på avdelningen nära barnet. En ökad fysisk och emotionell 

närhet tros i sin tur ha en positiv inverkan på relationen mellan det nyfödda barnet i behov av 

neonatalvård och dess föräldrar. En viktig aspekt av relationen är föräldrarnas upplevelse av 

kontakten med sitt barn efter att barnet vårdats på neonatalavdelnin, denna aspekt är viktigt att 

studera ytterliggare. En framtida vision för att öka föräldrarnas möjlighet att vara nära sitt 

barn vore att mamma och barn vårdades tillsammans på samma avdelning i enkelrum, vilket 

skulle underlättas av att neonatalavdelningens personal omfattades av bland annat 

barnmorskor.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att studera föräldrars upplevelse av att kunna tolka sitt barns 

behov och mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen efter att barnet har vårdats på 

neonatalavdelning.  

Frågeställningar 

 Finns det skillnader i föräldrars upplevelse av att kunna tolka sitt barns behov och 

mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen, vid utskrivning samt vid två 

månaders korrigerad ålder, beroende på om barnet vårdats på en neonatalavdelning 

med möjlighet till kontinuerlig föräldranärvaro i jämförelse med en neonatalavdelning 

utan denna möjlighet? 

 Finns det skillnader i mammors och pappors upplevelse av att kunna tolka sitt barns 

behov och mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen, vid utskrivning samt vid 

två månaders korrigerad ålder, beroende på om barnet vårdats på en neonatalavdelning 

med möjlighet till kontinuerlig föräldranärvaro i jämförelse med en neonatalavdelning 

utan denna möjlighet? 

Hypotes 

Föräldrar vars barn vårdats på en neonatalavdelning med möjlighet till kontinuerlig 
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föräldranärvaro upplever sig i högre grad kunna tolka sitt barns behov och mående samt 

upplevda kompetens i föräldrarollen i jämförelse med föräldrar vars barn vårdats på en 

neonatalavdelning utan denna möjlighet. 

METOD 

Design 

Föreliggande studie är en jämförande kvantitativ studie med deskriptiv explorativ design och 

är en del av ett större projekt som genomförts vid neonatalavdelningarna i Uppsala och 

Örebro. Syftet med det större projektet är att studera olika aspekter av vård enligt 

kängurumetoden och föräldranärvaro.  

Population 

Fortsättningsvis benämns avdelningen i Uppsala som neonatalavdelning 1 och avdelningen i 

Örebro som neonatalavdelning 2.  Föräldrar har tillfrågats om deltagande i studien utifrån 

konsekutiv urvalsmetod och inklusionskriterier var följande: 

 Barn fött mellan v. 28+0 till 33+6 och av enkelbörd. 

 Barn fött vid neonatalavdelning 1 eller neonatalavdelning 2 och vårdats hela vårdtiden 

på samma sjukhus.  

 Föräldrarna skulle kunna tala och skriva svenska, båda föräldrarna skulle vara villiga 

att delta. 

 Barnet skulle ej ha livshotande sjukdom (barn med överhängande risk för att dö inom 

28 dygn; livshotande hjärtfel, lungsjukdom, svåra missbildningar och syndrom).  

Av 244 möjliga barn, uteslöts 121 som ej uppfyllde dessa kriterier (figur 1). Ytterliggare 19 

barn exkluderades, huvudsakligen på grund utav att de rekryterades för sent eller för att 

föräldrarna ej ville delta i studien. Slutligen var det 104 barn och deras föräldrar som 

inkluderades i studien, 49 från neonatalavdelning 1 och 55 från neonatalavdelning 2. Ingen 

powerberäkning utfördes på studiepopulationen. Utav dessa 104 var det 25 barn vars föräldrar 

inte svarade på något av enkätutskicken trots påminnelser. Bortfallet på neonatalavdelning 1 

var 13 barn och neonatalavdelning 2 var 12 barn. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

avdelningar gällande antalet barn som föll bort. De barn vars mamma och/eller pappa svarade 

på någon av enkäterna inkluderades i studien och antalet deltagande barn blev 79. En 

bortfallsanalys (tabell 1) visade att barnets apgar vid 5 minuter var den enda av barnens 

bakgrundsvariabler där en signifikant skillnad kunde påvisas (p 0,041). 
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Tabell 1. Bakgrundsdata gällande samtliga barn vars föräldrar till en början velat delta i studien.   

Variabler Deltagande barn 

(n=79) 

Ej svarat     

(n=25) 
p 

n  n  

Vård vid neonatalavdelning 1 n (%)  79 36 (45,6) 25 13 (52) NS* 

Flicka n (%) 79 30 (38) 25 12 (48) NS* 

GA födseln, veckor Md (range) 79 32,1 (28,4-33,9) 25 32,1 (28,7-33,7) NS** 

Akut/planerat sectio n (%) 79 43 (54,4) 25 13 (52) NS* 

Födelsevikt, gram Md (range)  79 1830 (740-2920) 25 1870 (1190-2696) NS** 

Apgar 1 min Md (range) 79 9 (1-10) 25 8 (3-10) NS** 

Apgar 5 min Md (range) 79 10 (4-10) 25 9 (2-10) 0,041** 

Apgar 10 min Md (range) 79 10 (5-10) 25 10 (8-10) NS** 

CPAP behandling n (%)  79 46 (58,2) 25 19 (76) NS* 

Respirator behandling n (%) 79 7 (8,9) 25 5 (20) NS* 

Antal vårddygn Md (range) 79 28 (13-76) 25 30 (14-68) NS** 

PMA utskrivning, veckor Md (range)  79 36 (34,4-41) 25 36,1 (34,4-39,4) NS** 

Vikt utskrivning, gram Md (range) 79 2325 (1525-3080) 25 2348 (1995-3720) NS** 

Ammas helt/delvis vid utskrivning n (%)  79 73 (92,4) 25 23 (92) NS* 

GA, gestational age; PMA, postmenstrual age; n, antal; Md, median; NS, non significant 

* Chi-2-test **Mann-Whitney U-test 

Totalt svarade 79 mammor på någon av enkäterna (tabell 2). Samtliga mammor var gifta eller 

sammanboende och majoriteten var födda i Sverige. En signifikant skillnad (p 0,017) sågs 

mellan de deltagande mammorna och de icke deltagande gällande utbildningsnivå. Av de 

deltagande mammor hade 63,2 % högskole- eller universitetsutbildning medan motsvarande 

siffra för mammor som ej svarat på enkäterna var 14,3 %. 

Tabell 2. Bakgrundsdata mammor  

Variabler Deltagande mammor 

(n=79) 
Mammor som ej svarat 

(n=25) 
p 

n  n  

Ålder Md (range)  79 31,5 (19-42) 25 30,1 (18-40) NS** 

Sambo/gift n (%) 76 76 (100) 7 7 (100) NS* 

Utbildning; högskola, universitet n (%) 76 48 (63,2) 7 1 (14,3) 0,017* 

Sysselsättning; arbetar  76 63 (86,3) 7 7 (100) NS* 

Födelseland Sverige n (%)  76 61 (80,3) 7 7 (100) NS* 

n, antal; Md, median; NS, non significant; * Chi-2-test **Mann-Whitney U-test 

Sjuttiosju pappor svarade på någon av enkäterna (tabell 3). Det fanns två deltagande barn i 

studien vars mamma svarat på någon av enkäterna men pappan ej svarat på någon av 

enkäterna. Samtliga pappor var gifta eller sammanboende, majoriteten av dem hade ej 

högskole- eller universitetsutbildning och var födda i Sverige. Inga signifikanta skillnader 

sågs mellan grupperna.  
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Tabell 3. Bakgrundsdata pappor  

Variabler Deltagande pappor 

(n=77) 
Pappor som ej svarat 

(n=25) 
p 

n  n  

Ålder Md (range)  74 32,5 (24-56) 6 30,5 (27-39) NS** 

Sambo/gift n (%) 73 73 (100) 6 6 (100) NS* 

Utbildning; högskola, universitet n (%) 74 22 (29,7) 6 0 (0) NS* 

Sysselsättning; arbetar  69 67 (97,1) 6 5 (83,3) NS* 

Födelseland Sverige n (%)  73 66 (90,4) 6 6 (100) NS* 

n, antal; Md, median; NS, non significant; * Chi-2-test **Mann-Whitney U-test 

Samtliga barn vars föräldrar deltog i föreliggande studie var födda efter Md 32 

graviditetsveckor, Md födelsevikten var 1760 gram vid neonatalavdelning 1 och 1850 gram 

vid neonatalavdelning 2 (tabell 4). En signifikant skillnad (p 0,024) sågs mellan grupperna 

avseende apgar vid 10 minuter samt postmenstruell ålder (PMA) vid utskrivning då barnen 

vid neonatalavdelning 2 var äldre vid utskrivningen än barnen vid neonatalavdelning 1. Inga 

signifikanta skillnader sågs mellan neonatalavdelning 1 och neonatalavdelning 2 för övriga 

bakgrundsdata.  

Tabell 4. Bakgrundsdata gällande deltagande barn från neonatalavdelning 1 och neonatalavdelning 2.   

Variabler Barn  

neonatalavdelning 1 

(n=36) 

Barn  

neonatalavdelning 2 

(n=43) 

p 

n  n   

Flicka n (%) 36 13 (36,1) 43 17 (39,5) NS* 

GA födseln, veckor Md (range) 36 32,2 (28,7-33,7) 43 32 (28,4-33,9) NS** 

Akut/planerat sectio n (%) 36 20 (55,6) 43 23 (53,5) NS* 

Födelsevikt, gram Md (range)  36 1760 (740-2920) 43 1850 (930-2625) NS** 

Apgar 1 min Md (range) 36 9 (1-10) 43 8 (5-10) NS** 

Apgar 5 min Md (range) 36 10 (4-10) 43 10 (7-10) NS** 

Apgar 10 min Md (range) 36 10 (5-10) 43 10 (7-10) 0,024** 

CPAP behandling n (%)  36 20 (55,6) 43 26 (60,5) NS* 

Respirator behandling n (%) 36 6 (16,7) 43 1 (2,3) NS* 

Antal vårddygn Md (range) 36 25 (14-71) 43 31 (13-76) NS** 

PMA utskrivning, veckor Md (range)  36 35,8 (34,4-39,6) 43 36,3 (35,1-41) 0,004** 

Vikt utskrivning, gram Md (range) 36 2252 (1845-3080) 43 2335 (1525-3040) NS** 

Ammas helt/delvis vid utskrivning n (%)  36 33 (91,7) 43 40 (93) NS* 

GA, gestational age; PMA, postmenstrual age; n, antal; Md, median; NS, non significant;  

* Chi-2-test **Mann-Whitney U-test 

Trettiosex mammor deltog från neonatalavdelning 1 och 43 från neonatalavdelning 2 (tabell 

5). Medianåldern för mammor vid neonatalavdelning 1 var 31,3 år och för mammor vid 

neonatalavdelning 2 var 32,4 år. Inga signifikanta skillnader påvisades mellan de två 

grupperna.  
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Tabell 5. Bakgrundsdata gällande mammor till deltagande barn vid neonatalavdelning 1 och 2.   

Variabler Mammor  

neonatalavdelning 1 

(n=36) 

Mammor  

neonatalavdelning 2 

(n=43) 

p 

n  n  

Ålder Md (range)  36 31,3 (19-39) 43 32,4 (22-42) NS** 

Sambo/gift n (%) 34 34 (100) 42 42 (100) NS* 

Utbildning; högskola, universitet n (%) 34 22 (64,7) 42 26 (61,9) NS* 

Sysselsättning; arbetar  34 26 (76,5) 42 27 (64,3) NS* 

Födelseland Sverige n (%)  34 29 (85,3) 42 32 (76,2) NS* 

n, antal; Md, median; NS, non significant; * Chi-2-test **Mann-Whitney U-test 

Trettiosex pappor deltog från neonatalavdelning 1 och 41 från neonatalavdelning 2. 

Medianåldern för neonatalavdelning 1 pappor var 33 år och för neonatalavdelning 2 pappor 

32 år. Inga signifikanta skillnader påvisades mellan de två grupperna. (tabell 6) 

Tabell 6. Bakgrundsdata gällande mammor till deltagande barn från neonatalavdelning 1 och 2.   

Variabler Pappor  

neonatalavdelning 1 

(n=36) 

Pappor  

neonatalavdelning 2 

(n=41) 

p 

n  n  

Ålder Md (range)  33 33 (24-46) 41 32 (24-56) NS** 

Sambo/gift n (%) 33 33 (100) 40 40 (100) NS* 

Utbildning; högskola, universitet n (%) 33 10 (30,3) 41 12 (29,3) NS* 

Sysselsättning; arbetar  32 29 (90,7) 40 37 (92,5) NS* 

Födelseland Sverige n (%)  33 29 (87,9) 40 37 (92,5) NS* 

n, antal; Md, median; NS, non significant; * Chi-2-test **Mann-Whitney U-test 

Under vårdtiden på sjukhusen vårdades samtliga barn enligt de rutiner och riktlinjer som 

gällde på respektive sjukhus. Vid neonatalavdelningen 1 fanns det en vuxensäng vid varje 

barns intensivvårdsplats, vilket möjliggjorde att en förälder kunde vara hos barnet dygnet runt 

och övernatta. Två enkelrum fanns där barn i behov av intensivvård kunde bo tillsammans 

med, och vårdas av, sina föräldrar. Vidare fanns nio enkelrum i vilka föräldrar fick bo 

tillsammans med barn, som ej längre var i behov av intensivvård, resten av vårdtiden. En 

central monitor på sjuksköterskeexpeditionen möjliggjorde övervakning av barnet i dessa 

rum. Här kunde även föräldrar med barn kvar på intensivvårdssidan få bo i mån av plats. 

Grundtanken var att föräldrarna i största mån, och i den utsträckning de klarade och önskade, 

tog över ansvaret för sysslorna kring barnets vård t.ex. sondmatning, kontrollera sondläget, 

sondsättning, vägning, tvättning. 

Vid neonatalavdelningen 2 fanns vid varje barns intensivvårdsplats en stol eller fåtölj till 

föräldrarna, det fanns inte möjlighet att sova över i säng bredvid sitt barn. Fem rum fanns i 

vilka föräldrarna kunde få bo med sitt barn i mån av plats, oftast en eller ett par dagar innan 
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utskrivning. Vid platsbrist prioriterades mamman och amning, två mammor kunde då dela 

rum. Dessa rum nyttjades även av föräldrar med svårt sjuka barn på intenstivvårdssidan samt 

för isolering av infekterade barn. Föräldrarna uppmuntrades att medverka i vården t.ex. 

sondmata, väga och tvätta. Sondsättning och kontroll av sondläget är exempel på 

vårdhandlingar föräldrarna ej fick ta eget ansvar för.  

Datainsamlingsmetod 

En vecka efter barnets utskrivning från neonatalavdelningen samt vid två månaders korrigerad 

ålder fick både mamma och pappa varsin enkät hemskickad. Enkäterna vid bägge tillfällen 

innehöll bland annat en föräldra-attitydskala, utifrån vilken 23 påståenden kommer att 

analyseras och redovisas i föreliggande studie.  

Newborn Individualized Development Care and Assessment Program (NIDCAP) är en modell 

för familjecentrerad vård där föräldrarna ses som barnets primära och viktigaste vårdgivare. 

Denna modell innebär bland annat att föräldrarna tidigt ska få stöd att lära känna sitt barns 

signaler samt delta aktivt i dennes vård (Kleberg & Westrup, 2008). En föräldra-attitydskala 

konstruerades och validerades av Kleberg, Hellström-Westas och Widström (2007) med 

ursprungligt syfte att utvärdera och jämföra mammors attityder till olika typer av 

neonatalvård; NIDCAP versus inte NIDCAP. Denna ursprungliga skala består av 44 frågor 

(bilaga 1). I föreliggande studie har skalan modifierats för att passa studiens design samt 

barnets ålder vid den aktuella tidpunkten. Modifieringen innebar att en del frågor uteslöts. 

Enkäten som skickades hem en vecka efter barnets utskrivning bestod av en skala med 45 

frågor medan enkäten som skickades hem vid två månaders korrigerad ålder innehöll en skala 

med 23 frågor (bilaga 2), vilka alla även fanns med bland frågorna i den första enkäten. Det är 

dessa 23 frågor, både från enkäten som skickades hem en vecka efter utskrivning samt vid två 

månaders korrigerad ålder, som i föreliggande studie ska analyseras och redovisas. Frågorna i 

enkäten som skickades hem en vecka efter barnets utskrivning avsåg hur föräldrarna hade 

upplevt den sista veckan på nyföddhetsavdelningen, innan barnet kom hem. Frågorna i 

enkäten som skickades hem vid två månaders korrigerad ålder avsåg hur föräldrarna upplevde 

att de hade det med sitt barn just nu. Den första enkäten besvarades av 76 mammor och 74 

pappor medan den andra besvarades av 75 mammor och 73 pappor. Syftet med den 

modifierade föräldra-attitydskalan var att undersöka föräldrarnas upplevelser av samspelet 

med sina barn under samt efter vårdtiden (figur 1). 
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Relevant bakgrundsdata gällande barnen, såsom gestationsålder vid födseln och vårdtidens 

längd, har insamlats via journalgranskning av barnets journal. Bakgrundsdata gällande 

föräldrarna, som yrke och utbildning, insamlades skriftligt under barnets vårdtid. 
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Figur 1. Flödesschema över deltagande och icke deltagande barn i föreliggande studie 
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Tillvägagångssätt 

Rekryteringen startade 1 oktober 2008, och avslutades 30 september 2010. Kvinnor, som 

förväntades föda/hade fött ett barn mellan v 28+0 till 33+6, tillfrågades, tillsammans med 

partner, innan förlossningen, eller inom tre dygn efter förlossningen om de ville delta i 

studien. Föräldrarna fick först muntlig information tillsammans med skriftlig, se bilaga 3. 

Föräldrarna fick därefter, om de önskade, betänketid och inom ett dygn tillfrågades de om de 

ville delta eller ej. 

Ytterliggare skriftlig information samt utförligare muntlig information gavs om föräldrarna 

valde att delta. Denna muntliga information innehöll instruktioner gällande dokumentationen 

som skulle föras på övervakningsbladet. Samtyckesblanket fylldes i av deltagande föräldrar 

(bilaga 3). 

Tanken med enkäterna var att de skulle besvaras var och en för sig av mamma och pappa. 

Enkäterna hade olika färg för mammor och pappor. Enkäterna skickades hem och i samma 

kuvert medföljde ett frankerat svarskuvert. Om ett utskickat frågeformulär ej returnerats inom 

två veckor fick familjen en påminnelse via sms och e-mail. Om svaret fortfarande uteblev 

efter denna påminnelse skickades ett brev ut med en påminnelse (bilaga 4), ny enkät och 

frankerat svarskuvert.  

Bearbetning och analys 

Två pilottester genomfördes där bägge enkäter testades av minst tre mammor/pappor. Pilottest 

I genomfördes i juni, juli och augusti 2008 och pilottest II genomfördes i september samma 

år. Efter det första pilottestet genomfördes smärre förändringar såsom korrigering av stavfel. 

Enkäterna bedömdes utifrån pilottesten att ha en god innehållsvaliditet. 

Insamlade data matades in i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20.0 

och svarsalternativen numrerades från ett till fyra (ett, stämmer inte alls; två, stämmer inte 

särskilt bra; tre, stämmer ganska bra; fyra, stämmer precis). Data redovisades med deskriptiv 

(md; median och range; minimum och maximum) och jämförande statistik (Chi-2-test och 

Mann-Whitney U-test). Vid jämförelsen av föräldrar på båda neonatalavdelningarna 

adderades mammas och pappas svar och resultatet fick en siffervidd på två till åtta. Vid denna 

analys redovisades endast de barn där det fanns svar från bägge föräldrar. Ett p-värde på 

mindre än 0.05 betraktades som signifikant.  
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Etiska överväganden 

Studien har i enlighet med SFS (2003:460), Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Dnr 2006/313/1. 

Föräldrainformation lämnades ut vid två tillfällen, varav det första med samtycke, se bilaga 4. 

Endast forskarna ska ha tillgång till materialet, data utlämnas i och med denna studie till ännu 

en individ och för att följa det som är överenskommet så ska all data vara avidentfierad för 

studieförfattaren. Föräldrarna informerades om att deras medverkan var frivillig och att de när 

som helst kunde avsluta sitt deltagande utan ett krav på förklaring. Det betonades att vid ett 

beslut om att ej medverka fanns inga negativa följder för deras barns fortsatta vård eller 

behandling, vilket är av största vikt då det ofta föreligger ett beroendeförhållande mellan 

vårdtagaren och sjukvården (Arlebrink, 1996).  

 

RESULTAT 

Föräldrars upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i 

föräldrarollen vid utskrivning  

Sjuttio föräldrar från neonatalavdelning 1 och 78 föräldrar från neonatalavdelning 2 svarade 

på den enkät som skickades hem en vecka efter utskrivning från neonatalavdelningen (tabell 

7). Resultatet visar genomgående på att föräldrarna upplevde sig ha förmågan att se sitt barns 

behov och mående i form av mättnad, hunger och vila/sömn. Hud mot hud upplevdes som 

behagligt av majoriteten av föräldrarna på bägge avdelningar. Stor spridning sågs gällande 

föräldrarnas rädsla för huruvida barnet skulle överleva eller ej samt ta skada av att vara för 

tidigt född. Många föräldrar upplevde att barnet tyckte om kontakt från dem i form av deras 

beröring, doft, röst och ögonkontakt. En signifikant skillnad (p 0,048) kunde ses gällande 

föräldrarnas upplevelse av att barnet tycker om kontakt från dem i form av deras doft. På 

neonatalavdelning 2 kände föräldrarna i högre grad att detta påstående stämde. Inga 

signifikanta skillnader ses mellan avdelningarna utöver detta.     
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Tabell 7. Enkät till föräldrarna en vecka efter utskrivning från neonatalavdelningen      

Fråga Föräldrar 

neonatalavdelning 1 

(n=70) 

Föräldrar 

neonatalavdelning 2 

(n=78) 

 

p* 

n Md (range) n Md (range) 

Jag kunde se när mitt barn behövde ny blöja  70 6 (4-8) 78 6 (4-8) NS 

Jag kunde se när mitt barn var hungrigt  70 7 (5-8) 78 7 (4-8) NS 

Jag kunde se när mitt barn var mätt  70 7 (4-8) 78 7 (4-8) NS 

Jag kunde se när mitt barn behövde vila/sova  70 7 (5-8) 78 7 (4-8) NS 

Jag kunde se när mitt barn behövde hjälp att 

komma till ro   

68 7 (4-8) 76 7 (5-8) NS 

Jag visste vad jag skulle göra för att mitt barn 

skulle bli lugnt  

68 6 (3-8) 76 6 (4-8) NS 

Jag tyckte alltid det kändes skönt att ha mitt 

barn hud mot hud 

70 7 (4-8) 78 8 (6-8) NS 

Jag kände att mitt barn blev oroligare då jag 

försökte hjälpa det att komma till ro 

70 2 (2-6) 78 2 (2-5) NS 

Det hände att jag var rädd att mitt barn inte 

skulle överleva   

70 3 (2-8) 78 4 (2-8) NS 

Det hände att jag kände mig avvisad av mitt 

barn (mitt barn trivdes inte med mig) 

70 2 (2-5) 78 2 (2-3) NS 

Mitt barn var för det mesta nöjt  68 7 (5-8) 74 7 (5-8) NS 

Jag kände att mitt barn tyckte om kontakt från 

mig; a) vid beröring   

68 7 (4-8) 78 8 (4-8) NS 

b) genom min röst  68 7 (5-8) 78 7 (6-8) NS 

c) genom min doft/lukt   64 7 (4-8) 76 7 (5-8) 0,048 

d) vid ögonkontakt  60 6 (2-8) 74 6 (2-8) NS 

Det var lätt att komma in i mamma/papparollen 68 7 (5-8) 78 6 (5-8) NS 

Jag var bra på att; a) se när mitt barn behövde 

vila/sova  

68 6 (5-8) 76 7 (4-8) NS 

b) få mitt barn att komma till ro  70 7 (5-8) 76 7 (5-8) NS 

c) se när mitt barn behövde ny blöja 70 6 (5-8) 78 6 (4-8) NS 

d) se när mitt barn var hungrigt  70 7 (5-8) 78 7 (4-8) NS 

e) se när mitt barn var mätt  68 6 (4-8) 76 7 (4-8) NS 

Jag var fortfarande orolig över att mitt barn 

skulle ta skada av att vara för tidigt fött 

70 5 (2-8) 78 5 (2-8) NS 

Jag kunde se när mitt barn njöt av min närhet 70 7 (4-8) 78 7 (4-8) NS 

n, antal; Md, median; NS, non significant *Mann-Whitney U-test 

Föräldrars upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i 

föräldrarollen vid två månaders korrigerad ålder  

I tabell 8 redovisas en jämförelse av föräldarnas svar på den enkät som skickades hem då 

barnet var två månader korrigerad ålder. Resultatet visar genomgående på att föräldrarna 

upplever sig ha förmågan att se sitt barns behov och mående i form av blöjbyte, mättnad, 

hunger och vila/sömn. Stor spridning kunde ses gällande föräldrarnas rädsla för huruvida 

barnet ska överleva eller ej samt ta skada av att vara för tidigt född. Många föräldrar upplevde 

att barnet tyckte om kontakt från dem i form av beröring, doft, röst och ögonkontakt. 
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Föräldrarna upplevde i hög grad att barnet var nöjt och att de kan se när barnet ville ha 

sällskap. Inga signifikanta skillnader sågs mellan avdelningarna.  

Tabell 8. Enkät till föräldrarna då barnet var två månader korrigerad ålder      

Fråga Föräldrar 

neonatalavdelning 1 
(n=66) 

Föräldrar 

neonatalavdelning 2 
(n=80) 

 

p* 

n Md (range) n Md (range) 

Jag kan se när mitt barn behöver ny blöja  66 7 (5-8) 80 7 (5-8) NS 

Jag kan se när mitt barn är hungrigt  66 7 (5-8) 80 7 (5-8) NS 

Jag kan se när mitt barn är mätt  66 7 (5-8) 80 7 (5-8) NS 

Jag kan se när mitt barn behöver vila/sova  66 7 (6-8) 80 7 (5-8) NS 

Jag kan se när mitt barn behöver hjälp att 

komma till ro   

66 7 (5-8) 78 7 (4-8) NS 

Jag vet vad jag ska göra för att mitt barn ska bli 

lugnt  

66 7 (5-8) 80 7 (5-8) NS 

Jag tycker alltid det känns skönt att ha mitt barn 

hud mot hud 

66 7 (4-8) 80 8 (6-8) NS 

Jag känner att mitt barn blir oroligare då jag 

försöker hjälpa det att komma till ro 

66 2 (2-5) 80 2 (2-6) NS 

Jag är fortfarande rädd ibland att mitt barn inte 

ska överleva   

66 3 (2-6) 80 3 (2-7) NS 

Det händer att jag har känt mig avvisad av mitt 

barn (mitt barn trivdes inte med mig) 

66 2 (2-5) 80 3 (2-7) NS 

Mitt barn är för det mesta nöjt  66 7 (4-8) 78 7 (5-8) NS 

Jag känner att mitt barn tycker om kontakt från 

mig; a) vid beröring   

66 8 (5-8) 80 8 (6-8) NS 

b) genom min röst  66 8 (5-8) 80 8 (6-8) NS 

c) genom min doft/lukt   64 7 (5-8) 76 7 (4-8) NS 

d) vid ögonkontakt  64 8 (5-8) 78 7 (6-8) NS 

Det har varit lätt att komma in i 

mamma/papparollen 

64 6 (5-8) 76 7 (4-8) NS 

Jag tycker jag är bra på att; a) se när mitt barn 

behöver vila/sova  

66 7 (5-8) 78 7 (5-8) NS 

b) få mitt barn att komma till ro  66 7 (5-8) 78 7 (5-8) NS 

c) veta när mitt barn behöver en ny blöja 66 7 (5-8) 78 7 (4-8) NS 

d) se när mitt barn är hungrigt  64 6,5 (4-8) 74 6 (5-8) NS 

e) se när mitt barn är mätt  66 7 (5-8) 78 7 (5-8) NS 

Jag är fortfarande orolig över att mitt barn ska 

ta skada av att vara för tidigt fött 

66 3 (2-5) 78 4 (2-8) NS 

Jag kan se när mitt barn vill ha sällskap 66 7 (4-8) 78 7 (6-8) NS 

n, antal; Md, median; NS, non significant *Mann-Whitney U-test 

Mammors och pappors upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda 

kompetens i föräldrarollen vid utskrivning  

Trettiofem mammor från neonatalavdelning 1 och 41 mammor från neonatalavdelning 2 

svarade på enkäten som skickades hem en vecka efter barnets utskrivning från 

neonatalavdelningen (tabell 9). Mammorna kände i hög grad att de kunde se barnets behov i 
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form av hunger samt när det behövde vila/sömn och hjälp att komma till ro. Hud mot hud 

kontakt med barnet upplevdes i hög grad som skönt. Mammor upplevde att barnen tyckte om 

kontakt ifrån dem via beröring, röst och doft samt att deras barn för det mesta var nöjt. 

Mammarollen upplevdes ganska lätt att komma in i. Inga signifikanta skillnader sågs mellan 

mammorna på de två avdelningarna. 

Tabell 9. Enkät till föräldrarna en vecka efter utskrivning från neonatalavdelningen      

Fråga Mammor 

neonatalavdelning 1 
(n=35) 

Mammor 

neonatalavdelning 2 
(n=41) 

 

p* 

n Md (range) n Md (range) 

Jag kunde se när mitt barn behövde ny blöja  35 3 (1-4) 41 3 (2-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn var hungrigt  35 4 (2-4) 41 4 (2-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn var mätt  35 3 (2-4) 41 4 (2-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn behövde vila/sova  35 4 (2-4) 41 4 (1-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn behövde hjälp att komma 

till ro   

35 4 (2-4) 40 3,5 (2-4) NS 

Jag visste vad jag skulle göra för att mitt barn skulle 

bli lugnt  

34 3 (1-4) 40 3 (1-4) NS 

Jag tyckte alltid det kändes skönt att ha mitt barn hud 

mot hud 

35 4 (2-4) 41 4 (2-4) NS 

Jag kände att mitt barn blev oroligare då jag försökte 

hjälpa det att komma till ro 

35 1 (1-4) 41 1 (1-3) NS 

Det hände att jag var rädd att mitt barn inte skulle 

överleva   

35 2 (1-4) 41 2 (1-4) NS 

Det hände att jag kände mig avvisad av mitt barn 

(mitt barn trivdes inte med mig) 

35 1 (1-3) 41 1 (1-2) NS 

Mitt barn var för det mesta nöjt  35 4 (2-4) 39 4 (3-4) NS 

Jag kände att mitt barn tyckte om kontakt från mig; 

a) vid beröring   

34 4 (3-4) 41 4 (3-4) NS 

b) genom min röst  35 4 (2-4) 41 4 (2-4) NS 

c) genom min doft/lukt   34 4 (1-4) 41 4 (2-4) NS 

d) vid ögonkontakt  32 3 (1-4) 39 3 (1-4) NS 

Det var lätt att komma in i mammarollen 35 3 (1-4) 41 3 (1-4) NS 

Jag var bra på att; a) se när mitt barn behövde 

vila/sova  

35 3(2-4) 40 3 (1-4) NS 

b) få mitt barn att komma till ro  35 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

c) se när mitt barn behövde ny blöja 35 3 (2-4) 41 3 (2-4) NS 

d) se när mitt barn var hungrigt  35 4 (2-4) 41 4 (2-4) NS 

e) se när mitt barn var mätt  34 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

Jag var fortfarande orolig över att mitt barn skulle ta 

skada av att vara för tidigt fött 

35 3 (1-4) 41 2 (1-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn njöt av min närhet 35 4 (2-4) 41 4 (2-4) NS 

n, antal; Md, median; NS, non significant *Mann-Whitney U-test 

En jämförelse av pappornas resultat på den enkäten som skickades ut en vecka efter barnets 

utskrivning, visar på en stor spridning i pappornas svar gällande flera påståenden (tabell 10). 

Stor spridning kunde ses bland annat gällande förmåga att kunna se barnets behov av ny blöja, 
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rädsla för att barnet ej ska överleva samt upplevelse av att barnet tycker om kontakt ifrån dem 

via beröring och ögonkontakt. Inga signifikanta skillnader fanns gällande pappornas svar 

beroende på vilken avdelning deras barn vårdats på. 

Tabell 10. Enkät till föräldrarna en vecka efter utskrivning från neonatalavdelningen      

Fråga Pappor 

neonatalavdelning 1 
(n=35) 

Pappor 

neonatalavdelning 2 
(n=39) 

 

p* 

n Md (range) n Md (range) 

Jag kunde se när mitt barn behövde ny blöja  35 3 (1-4) 39 3 (1-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn var hungrigt  35 3 (2-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn var mätt  35 3 (1-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn behövde vila/sova  35 3 (1-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn behövde hjälp att komma 

till ro   

34 3 (1-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag visste vad jag skulle göra för att mitt barn skulle 

bli lugnt  

35 3 (1-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag tyckte alltid det kändes skönt att ha mitt barn hud 

mot hud 

35 4 (1-4) 39 4 (3-4) NS 

Jag kände att mitt barn blev oroligare då jag försökte 

hjälpa det att komma till ro 

35 1 (1-3) 39 1 (1-4) NS 

Det hände att jag var rädd att mitt barn inte skulle 

överleva   

35 1 (1-4) 39 2 (1-4) NS 

Det hände att jag kände mig avvisad av mitt barn 

(mitt barn trivdes inte med mig) 

35 1 (1-4) 39 1 (1-2) NS 

Mitt barn var för det mesta nöjt  34 4 (3-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag kände att mitt barn tyckte om kontakt från mig; 

a) vid beröring   

35 3 (1-4) 39 4 (1-4) NS 

b) genom min röst  34 3 (2-4) 39 3 (2-4) NS 

c) genom min doft/lukt   33 3 (1-4) 38 3 (2-4) NS 

d) vid ögonkontakt  33 3 (1-4) 39 3 (1-4) NS 

Det var lätt att komma in i papparollen 34 4 (2-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag var bra på att; a) se när mitt barn behövde 

vila/sova  

34 3 (1-4) 39 3 (2-4) NS 

b) få mitt barn att komma till ro  35 3 (2-4) 39 3 (2-4) NS 

c) se när mitt barn behövde ny blöja 35 3 (1-4) 39 3 (2-4) NS 

d) se när mitt barn var hungrigt  35 3 (1-4) 39  3 (2-4) NS 

e) se när mitt barn var mätt  35 3 (1-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag var fortfarande orolig över att mitt barn skulle ta 

skada av att vara för tidigt fött 

35 2 (1-4) 39 2 (1-4) NS 

Jag kunde se när mitt barn njöt av min närhet 35 4 (2-4) 39 4 (2-4) NS 

n, antal; Md, median; NS, non significant *Mann-Whitney U-test 

Mammors och pappors upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda 

kompetens i föräldrarollen vid två månaders korrigerad ålder 

I tabell 11 redovisas en jämförelse av mammorna vid de två avdelningarnas svar på enkäten 

som skickades hem då barnet var två månader korrigerad ålder. På flertalet av påståendena 

ligger medianen högt; mammorna upplevde således i hög grad att de kunde se sitt barns behov 

och att de var bra på detta, samt att deras barn tyckte om all form av kontakt från dem. Det 
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upplevdes som tämligen lätt att komma in i mammarollen. Inga signifikanta skillnader sågs 

mellan mammorna på de två avdelningarna då det gäller upplevelsen av sitt barns behov och 

mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen vid två månaders korrigerad ålder.  

Tabell 11. Enkät till föräldrarna då barnet var två månader korrigerad ålder      

Fråga Mammor 

neonatalavdelning 1 
(n=34) 

Mammor 

neonatalavdelning 2 
(n=41) 

 

p* 

n Md (range) n Md (range) 

Jag kan se när mitt barn behöver ny blöja  34 3,5 (2-4) 41 4 (3-4) NS 

Jag kan se när mitt barn är hungrigt  34 4 (3-4) 41 4 (2-4) NS 

Jag kan se när mitt barn är mätt  34 4 (3-4) 41 4 (3-4) NS 

Jag kan se när mitt barn behöver vila/sova  34 4 (3-4) 41 4 (2-4) NS 

Jag kan se när mitt barn behöver hjälp att 

komma till ro   

34 4 (2-4) 40 4 (2-4) NS 

Jag vet vad jag ska göra för att mitt barn ska bli 

lugnt  

34 4 (2-4) 41 4 (3-4) NS 

Jag tycker alltid det känns skönt att ha mitt barn 

hud mot hud 

34 4 (1-4) 41 4 (2-4) NS 

Jag känner att mitt barn blir oroligare då jag 

försöker hjälpa det att komma till ro 

34 1 (1-2) 41 1 (1-2) NS 

Jag är fortfarande rädd ibland att mitt barn inte 

ska överleva   

34 1,5 (1-4) 41 2 (1-4) NS 

Det händer att jag har känt mig avvisad av mitt 

barn (mitt barn trivdes inte med mig) 

34 1 (1-3) 41 1 (1-3) NS 

Mitt barn är för det mesta nöjt  34 3 (2-4) 41 4 (2-4) NS 

Jag känner att mitt barn tycker om kontakt från 

mig; a) vid beröring   

34 4 (3-4) 41 4 (3-4) NS 

b) genom min röst  34 4 (3-4) 41 4 (3-4) NS 

c) genom min doft/lukt   34 4 (3-4) 40 4 (2-4) NS 

d) vid ögonkontakt  33 4 (2-4) 40 4 (3-4) NS 

Det har varit lätt att komma in i mammarollen 34 3 (2-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag tycker jag är bra på att; a) se när mitt barn 

behöver vila/sova  

34 4 (2-4) 40 4 (2-4) NS 

b) få mitt barn att komma till ro  34 3,5 (3-4) 40 4 (3-4) NS 

c) veta när mitt barn behöver en ny blöja 34 4 (2-4) 40 4 (2-4) NS 

d) se när mitt barn är hungrigt  34 4 (3-4) 40 4 (3-4) NS 

e) se när mitt barn är mätt  34 4 (2-4) 40 4 (3-4) NS 

Jag är fortfarande orolig över att mitt barn ska 

ta skada av att vara för tidigt fött 

34 2 (1-4) 40 2 (1-4) NS 

Jag kan se när mitt barn vill ha sällskap 34 4 (1-4) 40 4 (3-4) NS 

n, antal; Md, median; NS, non significant *Mann-Whitney U-test 

Enkäten som skickades hem då barnet var två månader korrigerad ålder besvarades av 33 

pappor från neonatalavdelning 1 och 40 pappor från neonatalavdelning 2 (tabell 12). Papporna 

svarade i hög grad att det var skönt att ha barnet hud mot hud samt att deras barn tyckte om 

kontakt ifrån dem via beröring, röst och ögon. Papporna upplevde det som tämligen lätt att 
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komma in i papparollen. Inga signifikanta skillnader sågs mellan pappornas enkätresultat då 

barnet var två månader gammalt, korrigerad ålder. 

Tabell 12. Enkät till föräldrarna då barnet var två månader korrigerad ålder      

Fråga Pappor 

neonatalavdelning 1 
(n=33) 

Pappor 

neonatalavdelning 2 
(n=40) 

 

p* 

n Md (range) n Md (range) 

Jag kan se när mitt barn behöver ny blöja  33 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

Jag kan se när mitt barn är hungrigt  33 3 (2-4) 40 3 (3-4) NS 

Jag kan se när mitt barn är mätt  33 4 (1-4) 40 3 (2-4) NS 

Jag kan se när mitt barn behöver vila/sova  33 3 (2-4) 40 3 (3-4) NS 

Jag kan se när mitt barn behöver hjälp att 

komma till ro   

33 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

Jag vet vad jag ska göra för att mitt barn ska bli 

lugnt  

33 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

Jag tycker alltid det känns skönt att ha mitt barn 

hud mot hud 

33 4 (2-4) 40 4 (2-4) NS 

Jag känner att mitt barn blir oroligare då jag 

försöker hjälpa det att komma till ro 

33 1 (1-3) 40 1 (1-4) NS 

Jag är fortfarande rädd ibland att mitt barn inte 

ska överleva   

33 1 (1-3) 40 1 (1-4) NS 

Det händer att jag har känt mig avvisad av mitt 

barn (mitt barn trivdes inte med mig) 

33 1 (1-4) 40 1 (1-4) NS 

Mitt barn är för det mesta nöjt  33 3 (2-4) 39 3 (2-4) NS 

Jag känner att mitt barn tycker om kontakt från 

mig; a) vid beröring   

33 4 (2-4) 40 4 (3-4) NS 

b) genom min röst  33 4 (2-4) 40 4 (3-4) NS 

c) genom min doft/lukt   32 3 (2-4) 39 3 (2-4) NS 

d) vid ögonkontakt  33 4 (3-4) 40 4 (3-4) NS 

Det har varit lätt att komma in i papparollen 32 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

Jag tycker jag är bra på att; a) se när mitt barn 

behöver vila/sova  

33 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

b) få mitt barn att komma till ro  33 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

c) veta när mitt barn behöver en ny blöja 33 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

d) se när mitt barn är hungrigt  33 3 (2-4) 39 3 (2-4) NS 

e) se när mitt barn är mätt  33 3 (1-4) 40 3 (2-4) NS 

Jag är fortfarande orolig över att mitt barn ska 

ta skada av att vara för tidigt fött 

33 1 (1-3) 40 2 (1-4) NS 

Jag kan se när mitt barn vill ha sällskap 33 3 (2-4) 40 3 (2-4) NS 

n, antal; Md, median; NS, non significant *Mann-Whitney U-test 

DISKUSSION 

Föreliggande studie jämför föräldrars upplevelse av att kunna tolka sitt barns behov och 

mående samt sin upplevda kompetens i föräldrarollen efter att deras barn har vårdats på en av 

två neonatalavdelningar i Sverige. På de två neonatalavdelningarna hade föräldrarna i olika 

stor utsträckning möjlighet att närvara hos sitt barn. En enda signifikant skillnad kunde ses 

och det gällde föräldrarnas upplevelse att barnet tyckte om kontakt från dem i form av deras 
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doft. På neonatalavdelning 2 svarade föräldrarna i högre grad att detta påstående stämde en 

vecka efter barnets utskrivning från neonatalavdelningen. Denna signifikanta skillnad kunde 

inte ses vid en jämförelse mammorna emellan eller papporna emellan. Inga andra signifikanta 

skillnader ses vid jämförelsen av föräldrarnas enkätsvar från de två neonatalavdelningarna.  

Resultatdiskussion 

Den enda signifikanta skillnad som kunde ses mellan neonatalavdelningarna kan anses inte 

vara av särskild hög betydelse. Det interna bortfallet för denna fråga var från 

neonatalavdelning 1 högt, sex föräldrar hade inte besvarat frågan. Det kan tänkas tyda på att 

frågan upplevdes som diffus och svår att besvara, särskilt då frågan var retrospektiv. 

Dessutom kunde inte denna signifikanta skillnad ses vid en jämförelse mellan enbart 

mammorna eller papporna på neonatalavdelningarna. Följaktligen kunde inga väsentliga 

skillnader ses mellan föräldrarnas upplevelse av att kunna tolka sitt barns behov och mående 

samt upplevda kompetens i föräldrarollen beroende på om barnet vårdats på en 

neonatalavdelning med större eller mindre möjligheter för föräldrarna att sova och bo med sitt 

barn.  

Resultatet i föreliggande studie är förvånade i jämförelse med tidigare studiers resultat. I en 

tidigare studie uppgav föräldrar till barn på neonatalavdelning att en av enkelrummets fördelar 

är att de kan spendera mer tid tillsammans med barnet (Carter et al., 2008). Möjligheten att 

vara nära sitt barn har bland annat setts öka föräldrarnas självförtroende samt förmåga att tyda 

och ge adekvat respons på sitt barns signaler (Aucott et al., 2002). Det har visats att mammor 

får en ökad tilltro till sin förmåga att tolka sitt barns signaler och självständigt sköta om sitt 

barn då det vårdas i enkelrum (Wataker et al., 2012). Möjligheten att kunna vara nära sitt barn 

i en avskild miljö samt kunna vara hos barnet dygnet runt poängteras även som viktigt av 

mammor (Hurst, 2001; Jackson et al., 2003). Tidig fysisk och emotionell närhet mellan 

föräldrarna och det prematurfödda barnet har setts ha positiv effekt på relationen dem 

emellan, möjligheten att bo på avdelningen är en aspekt att beakta för att gynna denna närhet 

(Flacking et al., 2012). Möjliggörandet för föräldrarna att kunna vara nära sitt barn hela 

dygnet, såsom förutsättningarna är på nenonatavdelningen 1, förmodades av författaren, 

utifrån den befintliga forskningen, avspeglas i större grad i föräldra-attitydskalan.  

En nackdel som beskrivits av föräldrar till barn på neonatalavdelning gällande enkelrum är att 

de till viss del känt sig isolerade (White, 2011). Denna känsla kan tänkas påverka relationen 

mellan föräldrarna och det prematurfödda barnet negativt. En väsentlig uppgift för 
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vårdpersonalen är att sträva efter att involvera föräldrarna i vården, detta stärker föräldrarollen 

(Griffin, 2006; Heinemann et al., 2013). Möjligtvis beror föräldrarnas isoleringskänsla på den 

avskildhet som uppstår från vårdpersonalen vid vård på enkelrum. Avskildheten kan tänkas 

minska vårdpersonalens möjligheter att involvera föräldrarna i vården, med följden att 

stärkandet av föräldrarollen uteblir. Detta resonemang motsägs dock av Carter et al (2008), 

vars studie visar på att föräldrar upplever ett ökat stöd från vårdpersonal samt ökad tillgång 

till läkare vid vård på enkelrum. Pineda et al (2012) fann en ökad nivå av stress hos mammor 

vars barn vårdades på enkelrum vilket även kan tänkas ha en negativ inverkan på relationen 

till barnet.  

Studier som undersöker fördelar och nackdelar med vård på enkelrum är problematiska att 

jämföra av flera anledningar. Neonatalavdelningarna är alla utformade på olika sätt. En del 

avdelningar har endast enkelrum, barnet vårdas alltså från födseln till utskrivning i ett och 

samma rum, medan andra har enkelrum till barn som är stabilare och inte längre behöver 

intensivvård såsom neonatalavdelning 1. Det kan tänkas att föreliggande studie hade visat på 

fler signifikanta skillnader ifall att neonatalavdelning 1 hade erbjudit vård på enkelrum under 

hela barnets vårdtid. En svaghet med denna studie är att dataregistrering ej skedde gällande 

antal vårddygn i enkelrum på de två neonatalavdelningarna. Det finns även 

neonatalavdelningar där de allra sjukaste barnen, i behov av andningshjälp, först och främst 

ska ha enkelrummen. Olikheter ses även i studier gällande föräldrarnas möjlighet att sova och 

vistas på enkelrummet. På neonatalavdelning 1 i föreliggande studie fanns det en bäddsoffa 

med plats för bägge föräldrar i enkelrummet, detta i motsats till Pineda et al (2012) studie där 

endast en av föräldrarna hade möjlighet att övernatta i vilfåtölj i enkelrummet. Vidare i 

samma studie var enkelrummen utformade på så vis att en av rummets väggar bestod av stora 

skjutdörrar i glas, så att vårdpersonal hade full uppsikt utifrån. Det kan diskuteras huruvida 

det är inbjudande och hemtrevligt för barnets föräldrar att övernatta i en vilfotölj med full 

uppsikt av vårdpersonalen genom en glasvägg. Som redan nämnts påvisade Pineda et al 

(2012) en ökad nivå av stress hos mammor vars barn vårdades på enkelrum. Möjligen hade 

stressen inte varit ökad om de fått en egen säng på enkelummet med möjlighet för pappa och 

syskon att övernatta samt att de inte övervakades dag och natt genom en glasvägg. Avsaknad 

av avskildhet på neonatalavdelningen gör det mindre inbjudande för föräldrar att tillbringa tid 

där (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013).  

Miljön kan utformas utifrån föräldrarnas eller barnets perspektiv. I en studie av Pineda et al 

(2012) förefaller barnets perspektiv vara tyngdpunkten, enkelrummet i denna studie innebär 
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fördelar i form av t ex minskade ljudnivåer och minskad risk för nosokomiala infektioner. 

Enkelrummet ter sig dock inte erbjuda den optimala miljön för föräldrarnärvaro. Frågan är 

huruvida det går att skilja de två perpektiven helt åt. Ett exempel som kan belysa detta är vård 

enligt kängurumetoden. Enkelrum och möjlighet att övernatta på avdelningen gynnar denna 

typ av vård (Thernström Blomqvist, Frölund, Rubertsson & Hedberg Nyqvist, 2013). Vård 

enligt kängurumetoden har stark vetenskaplig evidens som grund och associeras med många 

fördelar såsom minskad risk för hypotermi, allvarliga infektioner och sepsis, samt minskad 

vårdtid och mortalitetsrisk för barnet. KMC stärker även mamman och pappan i 

föräldrarollen, samt har en positiv inverkan på amningen och anknytningen mellan mamma 

och barn (Conde-Agudelo, Belizán & Diaz-Rossello 2011; Feldman, Eidelman, Sirota & 

Weller 2002; Tessier et al., 1998). Amning har många goda hälsovinster för kvinnan, såsom 

minskad risk för kardiovaskulär sjukdom, bröst- och äggstockscancer (Stuebe, 2009). Vidare 

är betydelsen av bröstmjölk för det prematurfödda barnet välkänd och studier visar på att 

barnet bland annat får en förbättrad matspjälkning och absorption av näringsämnen samt 

neurologisk utveckling (Gartner et al., 2005). En minskad risk ses för barnet att drabbas av 

nekrotiserande enterokolit (NEC) samt sepsis, vilket indikerar att bröstmjölk har god inverkan 

på immunförsvaret (Sullivan et al., 2010; Furman, Taylor, Minich & Hack, 2003; Schanler, 

Shulman & Lau, 1999). Barnets och föräldrarnas perspektiv är bägge essentiella för en 

optimal neonatalvård, vilket bör beaktas vid utvecklandet av miljön på neonatalavdelningar. 

Barnet behöver sina föräldrars närhet för att ha möjlighet att anknyta, vilket i sin tur har stor 

betydelse för barnets neurologiska, emotionella och psykologiska utveckling (Bowlby, 1994; 

Duhn, 2010; Forcada-Guex et al., 2006; Sullivan et al., 2011). Att stödja denna utveckling bör 

väga lika tungt som att minska barnets risk att få en infektion eller att påverkas av höga 

ljudnivåer.  

En annan aspekt som är viktigt att ha i beaktning vid granskandet av studier gjorda inom vård 

på enkelrum och föräldranärvaro är att socialförsäkringssystemen ser enormt olika ut runt om 

i världen. Sveriges föräldraförsäkring möjliggör ekonomiskt för båda föräldrarna att vara nära 

sitt barn på sjukhuset genom genom den tillfälliga föräldrapenningen (Försäkringskassan, 

2013). Utifrån denna möjlighet kan neonatalavdelningar i Sverige förvänta sig och ställa krav 

på hög föräldranärvaro. I t ex USA finns inga direkta krav på att föräldrarna kontinuerligt ska 

besöka neonatalavdelningen. Det är svårt att ställa sådana krav i ett land där det inte finns 

ekonomiskt stöd från regeringen till dessa föräldrar. Mammorna känner en press att återvända 
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till arbetet så snart de kan, speciellt ifall att de har en låg socioekonomisk status (Pineda et al., 

2012).  

Socialförsäkringssystemet påverkar alltså föräldrars möjlighet att närvara och delta i sitt barns 

vård, oavsett om barnet har enkelrum eller ej, vilket i sin tur kan tänkas ha inverkan på 

föräldrarnas upplevelse av att kunna tolka sitt barns behov och mående samt upplevda 

kompetens i föräldrarollen. Emellertid tillhör alla föräldrarna i föreliggande studie samma 

socialförsäkringssystem, trots det kan deras socioekonomiska status påverka då ersättningen 

från föräkringskassan baseras på föräldrarnas inkomst. Det finns även en hel del andra 

aspekter som kan skilja sig åt emellan neonatalavdelning 1 och 2 och som kan tänkas inverka 

på resultatet i föreliggande studie. Flera studier påpekar vårdpersonalens betydande roll i att 

skapa en stödjande fysisk och social miljö inom vilken föräldrarna blir barnets primära 

vårdgivare (Dyer, 2005; Heinemann et al., 2013). Vårdpersonalens stöd, exempelvis genom 

att bekräfta föräldrarna, ger en bättre anpassning och utveckling av föräldrarollen (Jackson & 

Hedberg Nykvist, 2013). Det kan hända att neonatalavdelning 2 hade en mer stödjande och 

vägledande personal under studieperioden, vilket kompenserade för att föräldrarna i mindre 

utsträckning kunde bo tillsammans med sitt barn på avdelningen. Neonatalavdelning 2 är även 

en mindre avdelning med färre vårdpersonal än neonatalavdelning 1, vilket kan tänkas ha 

fördelar i form av ökad vårdkontinuitet. Likaså kan eventuella syskon tänkas vara en viktig 

omständighet att beakta vid jämförande studier som föreliggande. Föräldrarna slits mellan sitt 

barn på avdelningen och syskonen hemma, vilket kan upplevas stressande (Thernström 

Blomqvist et al., 2013). Familjelivet påverkas av att få ett prematurfött barn, även här betonas 

vikten av fullgott stöd från vårdpersonalen för att göra situationen hanterbar (Lindberg & 

Öhrling, 2008).  

En anmärkningsvärd iaktagelse i föreliggande studie, gällande de deltagande barnens 

bakgrundsdata, är att det finns en signifikant skillnad avseende PMA vid utskrivning. Vid 

jämförelse av medianerna, skedde utskrivning av barnen vid neonatalavdelning 1 en halv 

vecka tidigare än barnen vid neonatalavdelning 2. Lägre PMA vid utskrivning kan tänkas vara 

kopplat till att föräldrarna tidigare kände sig trygga i sin föräldraroll och förmåga att tyda sitt 

barns signaler. För att upptäcka detta skulle en enkät kunna delas ut tidigare under vårdtiden, t 

ex att alla föräldrar fick en enkät vid samma PMA. Bakgrundsdatan visar dock ej en 

signifikant skillnad mellan antalet vårddygn, emellertid är medianen vid neonatalavdelning 1 

betydligt lägre (25) i jämförelse med neonatalavdelning 2 (31). Spridningen går även högre 
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för neonatalavdelning 2. Andra studier har påvisat att enkelrum medför kortare vårdtid (Carter 

et al., 2008; Örtenstrand et al., 2010).  

Metoddiskussion 

Urval 

Utifrån en konsekutiv urvalsmetod tillfrågades föräldrar om att delta i studien. En konsekutiv 

ansats är mer fördelaktigt än ett bekvämlighetsurval, och är vanligen det bästa alternativet då 

rekrytering av studiedeltagare sker fortlöpande såsom vid födsel av barn under en specifik 

period. (Polit & Beck, 2012a)- 

Ett antal inklusionskriterier fastställdes då det är av vikt att studiedeltagarna är en homogen 

grupp, utan alltför många störfaktorer. Faktorer som kan påverka utfallet av enkätsvaren 

måste beaktas (Billhult & Gunnarsson, 2013). Föräldrarna skulle kunna tala och skriva 

svenska, i och med att det är grundläggande för att på egen hand i hemmet kunna förstå och 

fylla i enkäten korrekt. Tretton barn exkluderas därmed på grund utav att deras föräldrar ej 

talade svenska. Sjuttio tvillingar och 6 trillingar uteslöts i och med att flerbörd ansågs vara en 

störfaktor. Flerbörd innebär många skillnader gentemot enkelbörd, såsom att föräldrarna har 

mindre möjligheter att hjälpas åt på avdelningen. Tjugofem barn tillhörde inte Örebro eller 

Uppsala län vilket innebar en risk att förflyttas till hemsjukhuset, därav tillfrågades ej dessa 

föräldrar om deltagande.  

Bortfall 

Bortfall ska ej negligeras, det är viktigt att belysa för att förstå dess effekt. I föreliggande 

studie var det 25 barns föräldrar som inte svarade på något av enkätutskicken. En 

bortfallsanalys genomfördes både på barnen och på föräldrarna som föll bort, ifall att inga 

skillnader finns beträffande jämförda variabler så kan datan från respondenterna användas 

som en skattning av hela den studerade populationen (Ejlertsson, 2003). Bakgrundsdata 

avseende föräldrar som ej svarat på enkäterna fanns för sju mammor och sex pappor, utav 25. 

Bortfallsanalysen avseende barnens bakgrundvariabler påvisade en signifikant skillnad 

avseende barnets apgar vid 5 minuter. Bortfallsgruppen hade något lägre apgar vid 5 minuter 

där medianen låg på 9 i jämförelse med 10 hos deltagande barn. Det skulle kunna tänkas att 

föräldrar till ett barn med sämre hälsotillstånd väljer att ej svara på enkäterna. Medianen för 

apgar vid 5 minuter var dock hög både för respondenter samt bortfallsgruppen och i samband 
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med att inga andra bakgrundsvariabler kopplade till barnens sjuklighet visar på några 

signifikanta skillnader, anses apgar vid 5 minuter ej ha betydelse.  

Bortfallsanalysen på papporna visade inga signifikanta skillnader. Den enda signifikanta 

skillnaden som sågs mellan de deltagande mammorna och de mammor som ej svarat på något 

av enkätutskicken gällde utbildningsnivån. En större andel av de deltagande mammorna hade 

högskole- eller universitetsutbildning. Ett samband mellan låg utbildningsnivå och bortfall har 

tidigare påvisats (Burrus, Ballabeni, Deriaz, Gobelet & Luthi, 2009). Inom högskole- och 

universitetsutbildningar ingår vanligtvis vetenskaplig metodik och det kan tänkas att individer 

med denna bakgrund har lättare för att se värdet i att medverka i studier. Människor med låg 

utbildningsnivå har generellt sämre levnadsförhållanden på flera områden, bland annat har de 

färre materialla tillgångar, stressigare arbeten, sämre hälsa och deltar mindre i medborgerliga 

aktiviteter såsom politiska diskussioner och andra tillfällen att göra sin röst hörd (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2009). Allt detta kan förmodas ge minskad motivation till att besvara en 

enkät. Huruvida denna skillnad i utbildningsnivå skulle ha haft betydelse för resultatet är svårt 

att avgöra. Studier har visat att mammor till prematurfödda barn har lägre socioekonomiskt 

status än mammor till fullgångna barn (Flacking, Hedberg Nyqvist & Ewald, 2007; Smith, 

Draper, Manktelow, Dorling & Field, 2007). Därav finns möjligheten att detta bortfall är av 

vikt för representativiteten av studiegruppen.  

För att minimiera effekterna av ett bortfall finns steg som kan vidtas (Ejlertsson, 2003). En 

plan för att minska bortfallet bör göras redan då studiemetoden utarbetas (Halbesleben & 

Whitman, 2013). En metod för att minimera bortfallet är att möjliggöra olika sätt att lämna in 

enkätsvaren, t ex via brev, telefon eller internet (Baines, Partin, Davern & Rockwood, 2007; 

Beebe, Locke, Barnes, Davern & Anderson, 2007; Fowler et al., 2002; Rivara et al., 2011). En 

studie av Holmberg och Lorenc (2008) visade på att bland de personer som valt att ej svara på 

en enkät föredrog ett större antal inlämning via internet (58 %) framför posten (17 %). I denna 

bortfallsgrupp föredrog 18 % telefonintervju. Vid ytterliggare studier skulle följaktligen en 

enkät via internet och telefonintervju kunna vara alternativ till att posta enkäten för att minska 

bortfallet. Respondenten kan även motiveras att svara på enkäten, och bortfallet kan minskas 

med 30-50%, genom påminnelser via t ex e-mail (Ejlertsson, 2003), vilket genomfördes i 

föreliggande studie. En svarsfrekvens på ≥ 70-75 % anses vara en acceptabel nivå vid 

enkätutskick (Henricson, 2013), vilket denna studie uppnår.  
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Mätinstrument 

Självrapportering, såsom vid enkätstudier, innebär en risk för bias då felaktiga svar kan bero 

på glömska eller påverkas av sociala normer (Polit & Beck, 2012b). Enkäten som skickades 

hem en vecka efter barnets utskrivning bestod av retrospektiva frågor och avsåg hur 

föräldrarna upplevt den sista veckan på neonatalavdelningen. Det finns en ökad risk för recall 

bias och rapporteringsfel i och med att studiedeltagarna ska basera svaren på dåtid 

(Ludvigsson, 2002). Svarens pålitlighet, reliabiliteten, kan ha påverkats. Ett sätt att kontrollera 

detta vore att ha utfört ett så kallat test-retest. Beräkning av den interna konsistensen var inte 

aktuell då den modifierade föräldra-attitydskalan ej var summerande (Polit & Beck, 2012b). 

Möjligheten finns även att sociala normer påverkat respondenterna att ge missvisande svar. I 

dagens samhälle finns det fullt av sociala medier där en idealbild av livets alla delar framställs 

(Qiu, Lin, Leung & Tov, 2012), föräldraskapet är ett exempel. Det kan tänkas vara svårt att 

uppge att man inte gillar att ha sitt barn hud mot hud eller att det har varit svårt att komma in i 

föräldrarollen, då det bryter mot idealbilden.  En nackdel med enkätundersökningar som har 

fasta svarsalternativ är att det inte finns möjlighet för respondenten att utveckla sina svar eller 

tankar (Polit & Beck, 2012b). Ifall möjlighet till detta fanns kan det tänkas underlätta att svara 

sanningsenligt då respondenten ges tillfälle att beskriva anledningen till ett, av samhället, 

mindre accepterat svar. Enkät som datainsamlingsmetod har dock fördelar i detta avseende i 

och med att det innebär en anonymitet för respondenten som uteblir vid intervju. 

Anonymiteten kan vara avgörande kring känsliga frågor såsom i föreliggande studie (Polit & 

Beck, 2012a).  

Den ursprungliga föräldra-attitydskalan innehöll 44 frågor (bilaga 1) och i föreliggande studie 

analyseras och redovisas 23 av dessa utifrån dess relevans för syftet (bilaga 2). Utvecklandet 

och valideringen av föräldra-attitydskalan genomfördes av Kleberg, Hellström-Westas och 

Widström (2007), i och med att frågor endast uteslutits och ej modifierats i föreliggande 

studie anses innehållsvalideringen av de enskilda frågorna vara giltig även för denna studie. 

Författaren är väl medveten om att modifieringen av föräldra-attitydskalan dock innebär att 

dess summativa funktion uteblir. Därav har de 23 frågorna analyserats, jämförts och 

redovisats var och en för sig i föreliggande studie. 

Statistisk bearbetning  

Vid jämförelsen mellan föräldrar på båda neonatalavdelningarna sammanfördes mammas och 

pappas svar vid analysen vilket gav följden att detta resultat endast redovisar de barn där det 
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fanns enkätsvar från bägge föräldrar. De barn där endast ena förälder svarat på något av 

enkätutskicken inkluderas och redovisas dock i och med att data från mammor respektive 

pappor sedan även har analyserats var för sig vid jämförelser mellan neonatalavdelningarna.  

I syfte att underlätta den statistiska bearbetningen genomfördes dikotomisering av en del 

bakgrundsdata på både barn och föräldrar. En del information kan tänkas gå förlorad i och 

med risken att datans nyansering minskar.  

SLUTSATS  

I föreliggande studie gjordes en jämförelse mellan två neonatalavdelningar med olika 

förutsättningar för föräldranärvaro, jämförelsen gällde föräldrarnas upplevelse av att kunna 

tolka sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i föräldrarollen. En enda 

signifikant skillnad kunde ses och det gällde föräldrarnas upplevelse att barnet tyckte om 

kontakt från dem i form av deras doft, vid enkäten som skickades hem en vecka efter barnets 

utskrivning från neonatalavdelningen. Av flera orsaker anses inte denna signifikanta skillnad 

vara av särskilt hög betydelse. Följaktligen kunde inga väsentliga skillnader ses mellan 

föräldrarnas upplevelse av sitt barns behov och mående samt upplevda kompetens i 

föräldrarollen beroende på vilken av de två neonatalavdelningarna barnet vårdats på. Mycket 

av den forskning som finns tyder dock på det motsatta. Det är av stor vikt att beakta att denna 

studie endast undersöker en aspekt av hur neonatalavdelningars utformning kan påverka 

föräldrarna. Stora slutsatser kan inte dras utan det krävs fler studier. 

Förslag till vidare forskning 

Det svenska socialförsäkringssystemet möjliggör för föräldrar att närvara större delar av 

dygnet på neonatalavdelningen och därav finns goda förutsättningar för studier inom området 

i detta land . Vid större ombyggnationer av neonatalavdelningar från t ex flerbäddssalar till 

enkelrum bör tillfället beaktas genom vidare forskning där jämförelser av olika aspekter, 

såsom barnets, föräldrarnas och personalens, kan göras före och efter ombyggnationen. Ett 

intressant område för barnmorskan vore utformandet av en avdelning med enkelrum där både 

mamma och barn vårdas tillsammans under hela vårdtiden.  
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     BILAGA 1 

 

För att kunna utveckla och förbättra omhändertagandet av förtidigt födda barn och deras familjer, vill vi ställa 

några frågor till dig om tiden du varit på nyföddhetsavdelningen. Det finns fyra möjliga svar på varje fråga: 

 

”Stämmer inte alls”, ”Stämmer inte särskilt bra”, ”Stämmer ganska bra” och ”Stämmer precis” 

 

Frågarna är skrivna som påståenden. Tänk inte för länge på varje fråga. Den första bedömningen brukar stämma 

bäst! 

 

FRÅGA Stämmer inte 

alls 

Stämmer inte 

särskilt bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

precis 
1. Jag har varit rädd för alla apparater runt 

barnet 

    

2. Jag har känt att jag har varit ett stöd för 

mitt barn under vårdtiden 

    

3. Jag har fått stöd av personalen att sköta 

mitt barn 

    

4. Jag kan se när mitt barn är hungrigt     

5. Jag kan se när mitt barn behöver 

vila/sova 

    

6. Jag kan se när mitt barn behöver hjälp 

att komma till ro 

    

7. Jag vet när mitt barn vill ha torr blöja     

8. Det har hänt att jag känt det svårt att 

lämna mitt barn, då jag varit på väg hem, 

för jag tycker inte att personalen förstår 

mitt barn 

    

9. Jag vet vad jag ska göra för att mitt 

barn ska bli lugnt 

    

10. Jag tycker alltid att det känns skönt att 

ha mitt barn hud mot hud 

    

11. Jag känner mig trygg att ta ansvar för 

att sköta mitt barn, t.ex. byta blöjor, bada, 

bädda om 

    

12. Jag känner att mitt barnblir oroligare 

då jag försöker hjälpa det att komma till 

ro 

    

13. Jag har varit rädd för att mitt barn inte 

skulle överleva 

    

14. Jag har känt mig avvisad av mitt barn 

(mitt barntrivs inte med mig) 

    

15. Mitt barn är för det mesta nöjt     

16. Jag känner att mitt barn tycker om 

kontakt från mig; 

a, vid beröring 

    

b, genom min röst     

c, genom min doft/lukt     

d, vid ögonkontakt     
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FRÅGA Stämmer inte 

alls 

Stämmer inte 

särskilt bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

precis 
17. Det var lätt att komma in i 

mammarollen 

    

18. Jag har känt mig i 

vägen för personalen 

    

19. Jag har kunnat dra mig undan och fått 

vara på tu man hand med mitt barn 

    

20. Jag tycket att jag är bra på att: 

a, se när mitt barn behöver vila/sova 

    

b, få mitt barn att komma till ro     

c, se när mitt barn vill ha torr blöja     

d, se när mitt barn är hungrigt     

e, se när mitt barn är mätt      

21. Personalen har svårt att förklara vad 

jag klarar av själv 

    

22. Jag har fått hjälp av personalen att 

tyda mitt barns signaler 

    

23. Jag vet när mitt barn är mätt     

24. Jag är fortfarande orolig för att mitt 

barn ska ta skada av att vara för tidigt fött 

    

25. Det känns som om mitt barn bara är 

ett nummer på den här avdelningen 

    

26. Jag är nöjd med den omvårdnad mitt 

barn fått 

    

27. Jag har känt mig trygg med 

omvårdnaden av mitt barn när jag varit på 

sjukhuset 

    

28. Jag kan se när mitt barn vill ha 

sällskap 

    

29. Omvårdnaden har varit sådan att jag 

känt mig trygg och kunnat gå ifrån mitt 

barn utan att vara orolig 

    

30. Personalen som sköter mitt barn: 

a, anstränger sig att ta ett blodprov på ett 

skonsamt sätt 

    

b, förstår vad mitt barn blir ansträngt av     

c, strävar efter att förstå hur de kan sköta 

mitt barn så varsamt som möjligt 

    

d, låter mitt barn vila mellan ansträngande 

vårdhandlingar 

    

e, strävar efter att inte störa mitt barn då 

det sover 

    

31. Personalen låter mig vara delaktig i 

nya vårdhandlingar såsom: 

a, första badet 

    

b, säng istället för kuvös     

32. Jag tycker att personalen successivt 

låtit mig ta över vården av mitt barn under 

vårdtiden 
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     BILAGA 2 

 

Följande frågor handlar om hur du har det tillsammans med ditt barn just nu. 

Var snäll och kryssa i det svar, som bäst stämmer överens med din upplevelse. 

Frågarna är skrivna som påståenden. Tänk inte för länge på varje fråga. Den första 

bedömningen brukar stämma bäst! 

FRÅGA Stämmer inte 

alls 

Stämmer inte 

särskilt bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

precis 
Jag kan se när mitt barn är hungrigt     

Jag kan se när mitt barn behöver vila/sova  

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan se när mitt barn behöver ny blöja  

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan se när mitt barn är mätt     

Jag kan se när mitt barn behöver hjälp att 

komma till ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vet vad jag ska göra för att mitt barn 

ska bli lugnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker alltid att det känns skönt att ha 

mitt barn hud mot hud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag känner att mitt barn blir oroligare då 

jag försöker hjälpa det att komma till ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är fortfarande rädd ibland för att mitt 

barn inte ska överleva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det händer att jag har känt mig avvisad av 

mitt barn (mitt barn trivs inte med mig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt barn är för det mesta nöjt     

Jag känner att mitt barn tycker om kontakt 

från mig; 

a, vid beröring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b, genom min röst     

c, genom min doft/lukt     

d, vid ögonkontakt     

Det har varit lätt att komma in i 

mammarollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycket att jag är bra på att: 

a, se när mitt barn behöver vila/sova 

 

 

 

 

 

 

 

 

b, få mitt barn att komma till ro     

c, veta när mitt barn behöver en ny blöja  

 

 

 

 

 

 

 

d, se när mitt barn är hungrigt     

e, se när mitt barn är mätt     

Jag är fortfarande orolig för att mitt barn 

ska ta skada av att vara för tidigt fött 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan se när mitt barn vill ha sällskap     
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     BILAGA 3 

 

Förfrågan om deltagande i studie om kängurumetoden (NeoParK) 
Till er som är föräldrar till ett barn som vårdas på avdelning 95 F/35 

 

Ni tillfrågas om ni vill delta i en studie om kängurumetoden. 

 
Kängurumetoden innebär att barnet hålls hud mot hud av sina föräldrar/närstående, så mycket 

som föräldrarna har möjlighet till och själva vill. Personalen finns till hands för föräldrarna, 

ger information och stöd utifrån vad föräldrarna önskar och själva vill, och tar hand om barnet 

när föräldrarna önskar. 

Vad innebär studien för er? 
Om ni väljer att delta avgör ni själva omfattningen av hudkontakt med barnet, utifrån vad som 

passar er. Forskargruppen håller kontakt med er regelbundet för svar på frågor under hela 

studieperioden. Tiden ert barn vårdas med kängurumetoden skrivs på barnets dygnsövervakningsblad 

av er eller personalen. Uppgifter om barnets vård och behandling kommer att inhämtas ur barnets 

journal. 

 

I studien ingår att fylla i enkäter under vårdtiden, när ert barn skrivs ut och när det gått 2, 6, 

och 12 månader efter beräknat datum för barnets födelse (korrigerad ålder). Enkäterna innehåller 

frågor om hur ni upplevt det att sköta om ert barn med kängurumetoden på 

avdelningen och att sedan sköta om det hemma, stress relaterat till att vara förälder, och hur 

barnet ammats/matats. Alla frågor är inte med vid alla enkättillfällen utan är spridda över 

tiden. Tiden det tar att besvara enkäterna varierar beroende på antal frågor vid de olika 

tidpunkterna. Ni får enkäterna hemskickade med frankerat svarskuvert. 

 

Allt material förvaras inlåst och bara forskarna har tillgång till det. I sammanställningarna 

kommer inga uppgifter att ingå som gör att man kan identifiera deltagarna. 

 

Vill du delta? 

Ni fyller i en blankett om ni vill delta. Om ni väljer att delta kan ni avbryta deltagandet när ni 

vill utan att behöva förklara varför. Om ni väljer att inte delta behöver ni inte förklara varför. 

Att inte delta innebär ingen skillnad när det gäller ert barns vård eller personalens stöd till er. 

Under hela studietiden är ni välkommen att kontakta forskargruppen direkt på avdelningen 

och per telefon eller e-post. 
 

Eftersom forskarna har en lista på deltagarna följs personuppgiftslagen (1998:204) PuL: 

Personuppgiftsansvariga är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen har ni rätt att gratis en gång per 

år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade: Kontaktperson för 

detta är Kerstin Hedberg Nyqvist, projektansvarig . 

 

Ylva Thernström Blomqvist 

leg. sjuksköterska, doktorand 

Tel 018 – 611 56 69 

ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se  

 

Kerstin Hedberg Nyqvist    Maria Gradin 

leg. sjuksköterska, docent  leg. sjuksköterska, dr.med.vet. 

projektansvarig    Avdelningschef 

Tel 018 – 611 91 04    Tel 019-602 11 46 

kerstin.hedberg_nyqvist@kbh.uu.se   maria.gradin@orebroll.se  

mailto:ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se
mailto:kerstin.hedberg_nyqvist@kbh.uu.se
mailto:maria.gradin@orebroll.se
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Samtyckesblankett 
 

Jag/Vi är införstådda med den information vi erhållit, och ger Mitt/Vårt samtycke till att delta 

i studien. Jag/Vi förstår att vi när som helst kan avbryta studien och att detta inte kommer att 

innebära några nackdelar för barnets fortsatta vård och behandling. 

 

Barnets namn:_______________________________________________ 

 

Barnets personnummer:________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

Ort    Datum 

 

Vårdnadshavares namnteckning:  Vårdnadshavares namnteckning: 

 

_________________________________  ________________________________ 

 

Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 

 

__________________________________  ________________________________ 

 

Mobilnummer:    Mobilnummer: 

 

_________________________________  ________________________________ 

 

E-postadress:    E-postadress: 

 

_________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

 

_ Vi är INTE intresserade av att delta 
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     BILAGA 4 

Påminnelse! 
 

För ett par veckor sedan sms:ade, mailade eller ringde vi er för att påminna er att fylla i den 

enkät vi tidigare skickat ut till er. Har du redan fyllt i denna så ber vi dig att bortse från denna 

påminnelse. Har du ännu inte fyllt i den, så ber vi dig att fylla i den enkät som medföljer i 

detta brev. 

 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Det betyder att ingen person förutom forskargruppen 

kan sammankoppla dina svar med ditt namn. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som 

helst avbryta din medverkan utan närmare förklaring. 

 

När du besvarat frågeformuläret vänligen posta det i det medföljande frankerade kuvertet. 

 

 

 

 

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information kontakta: 

 

 

 

Ylva Thernström Blomqvist 

018-611 56 69 

ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se  

 

Kerstin Hedberg Nyqvist    Maria Gradin 

018-611 91 04    019-602 11 46 

kerstin.hedberg_nyqvist@kbh.uu.se   maria.gradin@orebroll.se  

mailto:ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se
mailto:kerstin.hedberg_nyqvist@kbh.uu.se
mailto:maria.gradin@orebroll.se

