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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Neonatalvården i Sverige är organiserad så att nyfödda barn i behov av 

intensivvård vårdas en tid på regionsjukhus innan de flyttas till hemsjukhuset för fortsatt vård. 

Tidigare studier har visat att flytten till hemsjukhuset är en stor och påfrestande händelse för 

föräldrar som befinner sig i anknytningsprocessen och därför behövs ny kunskap för att 

förbättra rutinerna och omhändertagandet av föräldrar i samband med återtransport. Syfte: Att 

undersöka föräldrars erfarenheter i samband med förflyttning av barnet från neonatal 

intensivvårdsavdelning på regionsjukhus till hemsjukhusets neonatalavdelning. Metod: För att 

genomföra studien valdes en deskriptiv och kvalitativ design. Resultat: Analysen av 

föräldrarnas berättelser resulterade i tre olika kategorier att lämna tryggheten, att möta det 

nya och likheter och skillnader. Resultatet visade att föräldrarna upplevde svårigheter med att 

lämna tryggheten på regionsjukhuset. De kände oro för flytten till hemsjukhuset och upplevde 

brist på förberedelser och information. Återtransporten kom ofta oväntat och föräldrarna 

upplevde många gånger att barnet tvingats att lämna regionsjukhuset för tidigt. Att föräldrar 

och barn separerades under transporten innebar en stor känslomässig påfrestning. Skillnader i 

rutiner skapade oro och vissa föräldrar upplevde att hemsjukhusens lokaler och kompetensen 

hos personalen var sämre. Slutsats: Omhändertagandet av familjer kan förbättras avseende 

förberedelser och kommunikation, rutiner och likvärdig vård. Rutiner för förberedelse och 

kommunikation behöver utvecklas för att flytten till hemsjukhuset skall bli så positiv som 

möjligt för familjen och minimera störningar i anknytningsprocessen. Gemensamma 

vårdrutiner skulle underlätta anpassningen för föräldrar och lokaler och kompetens behöver 

anpassas till den verksamhet som bedrivs för att garantera likvärdig vård i olika delar av 

landet. 

Nyckelord: anknytning, neonatal omvårdnad, återtransport, föräldrar, spädbarn 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: In Swedish neonatal care newborns in need of intensive care are transferred to 

specialized regional hospitals and when the infants’ condition has stabilized they are relocated 

to community hospitals for convalescent care. Previous studies have shown that moving from 

one hospital to another is a significant and stressful event for parents during the attachment 

process. In order to improve routines regarding the care of parents when their infants are 

transferred, further research is needed.  Aim: The aim of the study was to investigate parents’ 

experiences of their infants’ transfer from the intensive care unit at the regional center to the 

neonatal unit at the community hospital. Method: The study was performed in a descriptive 

and qualitative design. Findings: The analysis resulted in three different categories to leave 

the safe zone, to face the new and similarities and differences. The result shows that parents 

find it difficult to leave the safe environment of the intensive care unit. They were worried 

about going to the community hospital and they sensed a lack of preparations and 

information. The transfer often occurred unexpectedly and parents felt that their child was 

forced to leave the intensive care unit too early. During transport, the child was separated 

from the parents, which was perceived as emotionally stressful. Differences in routines 

created anxiety and some of the parents felt that the community hospitals did not possess the 

right premises and competence of staff. Conclusion: Improvements can be made regarding 

preparations and communication, routines and equal care. There is a need to further develop 

communication and routines regarding transfers within the Swedish neonatal care system in 

order to create a more positive experience for parents and minimize the impact on the 

attachment process. Standardized routines would facilitate the adaption for parents and all 

neonatal care units need to have adequate facilities and staff to guarantee equal health care in 

various parts of the country. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Under 2000-talet har födelsetalen stigit år för år i Sverige och 2010 föddes nära 115,000 barn 

enligt uppgifter från Medicinska födelseregistret (Socialstyrelsen, 2012). Omkring 20% av 

alla nyfödda behöver någon form av observation eller medicinsk vård i samband med 

födelsen, och cirka hälften av dessa behöver vårdas på neonatalavdelning (Socialstyrelsen, 

2013). En del barn är dessutom i behov av neonatal intensivvård på grund av exempelvis 

underburenhet, andningsproblem eller asfyxi i samband med förlossningen. I de delar av 

landet där neonatal intensivvård inte finns att tillgå måste barnet transporteras till ett sjukhus 

med mer resurser. Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) från 2009 

har de tidigare benämningarna regionsjukhus, länssjukhus och länsdelssjukhus alltmer förlorat 

sin betydelse under senare tid. I denna rapport kommer två begrepp att användas; 

regionsjukhus och hemsjukhus. Med regionsjukhus avses i detta sammanhang sjukhus som 

bedriver neonatal intensivvård på uppdrag av ett flertal landsting. Begreppet hemsjukhus 

motsvarar här det som tidigare kallades länssjukhus/länsdelssjukhus, där neonatal 

vårdavdelning finns men mer omfattande neonatal intensivvård saknas. Termen återtransport 

förekommer ofta i vetenskapliga rapporter inom området och avser i detta sammanhang flytt 

från regionsjukhus till hemsjukhus. 

För- och nackdelar med flytt till hemsjukhuset 

Attar, Lang, Gates, Iatrow och Bratton (2005) har konstaterat att barn som förflyttas till 

hemsjukhuset efter intensivvårdsperioden får lika säker vård som på regionsjukhuset. 

Återtransport förbättrar effektiviteten i sjukvårdssystemet med regional neonatal intensivvård 

på så sätt att intensivvårdsplatserna kan utnyttjas optimalt. Samtidigt noteras att den 

sammanlagda vårdtiden ofta ökar för barn som förflyttats mellan sjukhus. Donohue, Hussey-

Gardner, Sulpar, Fox och Aucott (2009) har t.ex. visat att vårdtiden ökar och pekar samtidigt 

på flera nackdelar med flytt till hemsjukhuset. Screeningundersökningar, som rutinmässiga 

ögonundersökningar, och förebyggande hälsoinsatser är oftare ofullständigt utförda bland 

barn som förflyttats, föräldrarna är mindre nöjda med vården på hemsjukhuset och 

återinläggningar är vanligare efter utskrivning bland dessa barn. Studiens författare menar att 

ansvaret för skillnaderna i utfall vilar både på hemsjukhuset och regionsjukhuset och att 

förbättrad kommunikation mellan personalen på de olika enheterna skulle kunna förbättra 

resultaten.   
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Mammors uppfattningar om återtransporter 

I en studie om mödrars uppfattning om kvalitet i samband med barnets återtransport till 

hemsjukhuset konstateras att mammorna huvudsakligen har positiva erfarenheter. Åttiotvå 

procent av kvinnorna rapporterar att deras barn inte haft några problem som kunde kopplas till 

transporten. Samtidigt uppstod svårigheter för 18% av barnen. Oftast är dessa av övergående 

art, men i tre procent av fallen resulterade det i återtransport till regionsjukhuset. Mammornas 

erfarenheter är mer positiva i de fall där de upplevde att omvårdnad, rutiner och medicinsk 

vård inte skiljer sig markant åt mellan de olika sjukhusen. Allvarliga problem hos barnet och 

kort vårdtid på regionsjukhuset är faktorer som ger mer stress hos modern. Slutligen 

konstateras att planering, förberedelser och samordning mellan sjukhusen inför flytten av 

barnet samt uppföljning av familjens anpassning till den nya miljön är av stor betydelse för att 

ge en positiv upplevelse och en smidig övergång (Slattery, Flanagan, Cronenwett, Kellogg 

Meade & Chase, 1998). 

Sjuksköterskors perspektiv  

Hall (2001) har studerat sjuksköterskors upplevelser av att transportera små barn till och från 

en intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskorna i studien känner mycket stort ansvar inför 

uppgiften, framför allt gentemot föräldrarna. Många upplever att de får ett dåligt mottagande 

och de känner sig hotade i sin yrkesroll av kollegorna på den mottagande avdelningen. 

Sjuksköterskor på olika avdelningar behöver förbättra kommunikationen och en helhetssyn på 

förflyttningar mellan sjukhus kan förbättra hälsan hos patienten. Tid bör avsättas till 

uppföljande diskussioner efter transport för att minska känslan av osäkerhet, hjälplöshet och 

sårbarhet hos sjuksköterskorna och istället bidra till ökad känsla av säkerhet och kompetens. 

Det skulle i sin tur kunna förbättra kvaliteten på omvårdnaden av barn i samband med 

transporter. I en kanadensisk studie om sjuksköterskors uppfattningar om föräldrars behov av 

stöd vid återtransport av prematurer understryks betydelsen av noggranna förberedelser inför 

flytten av barnet (Rowe & Jones, 2008). Resultatet visar att transporter bör ägnas särskild 

uppmärksamhet inom den neonatala omvårdnaden för att främja en familjecentrerad vård av 

hög kvalitet. Vidare konstateras att god omvårdnad i dessa situationer kan underlätta 

övergången och förebygga ytterligare problem som kan drabba föräldrarna till följd av 

påfrestningar under neonatalperioden.  
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Vad är viktigt för föräldrar inom neonatalvården? 

Wigert, Berg & Hellström (2009) har studerat vad som påverkar hur mycket tid föräldrar till 

barn på neonatal intensivvårdsavdelning tillbringar hos sina barn. Resultatet visar att 

föräldrarnas möjlighet att bo nära barnet under vårdtiden är en viktig faktor. De föräldrar som 

bor i föräldrarum på avdelningen är hos barnet i större utsträckning än de som bor på BB, 

hotell eller i det egna hemmet. Föräldrarnas huvudsakliga anledning till att vara närvarande är 

viljan att ta sitt föräldraansvar. Andra viktiga skäl är att barnets tillstånd kräver föräldrarnas 

närvaro och en vilja att vara delaktig i barnets vård. För pappor är viljan att ha kontroll och 

det faktum att mamman inte kan komma till barnet betydelsefulla faktorer som ökar deras 

närvaro på neonatalavdelningen. Studien belyser också vad som underlättar föräldranärvaron. 

Den viktigaste faktorn i detta avseende är att föräldrarna behandlas väl av personalen. 

Exempel på detta var personalens ansträngningar att skapa en privat sfär omkring familjen, att 

vara tillgänglig när föräldrarna behöver hjälp och att vara snäll mot barnet. Att bli tröstad och 

tillfrågad hur man mår uppskattas också av föräldrarna. Nästan hälften av föräldrarna i studien 

uppger att en familjevänlig miljö på neonatalintensiven är viktigt för att de ska vilja vara där. 

Behandling och omvårdnad av hög kvalitet underlättar också föräldrarnas närvaro. En känsla 

av tillit skapas genom att barnet får professionell vård av experter som genom konstant 

monitorering har full kontroll över barnets tillstånd. En öppen attityd där föräldrarna tillåts 

komma och gå som de vill är en annan positiv faktor, liksom att få information regelbundet 

och att bli inbjuden att delta i omvårdnaden av barnet. 

Arockiasamy, Holsti & Albersheim (2008) har i en kvalitativ studie undersökt pappors 

erfarenheter av att ha ett mycket sjukt barn på neonatal intensivvårdsavdelning. Enligt studien 

upplever pappor en känsla av bristande kontroll vilket är ett gemensamt huvudtema för 

samtliga pappor. Andra centrala teman är roller, information, kommunikation och externa 

aktiviteter som alla påverkade deras världsbild. Brister i information och kommunikation med 

personalen gör att papporna känner ett behov av att inta rollen som beskyddare, vilket kan 

innefatta både barnet och mamman. Förutom roller som pappa och beskyddare betraktar de 

sig också som make, övervakare och familjeförsörjare. Pappor har behov av att få 

kontinuerlig, tillräcklig och lagom omfattande information av sjuksköterskor och läkare, helst 

regelbundet av ansvariga kontaktpersoner. Adekvat och utförlig information om barnets 

tillstånd upplevs som en förutsättning för att kunna delta i beslut om barnets vård. De har 

också en önskan att bli inkluderade i barnets vård och känna sig betydelsefulla. De pappor 

som tillbringar mycket tid hos sina barn på avdelningen är i allmänhet mer nöjda med 
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relationen till personalen och det stöd som de får. Några pappor i studien upplever att fysisk 

kontakt med barnet hjälper dem att känna sig mer som pappor i stället för som vårdpersonal, 

och att det ökar deras känsla av kontroll. 

I en svensk studie (Thernström Blomqvist et al., 2011) har pappors erfarenheter av att vårda 

för tidigt födda barn hud mot hud med s.k. Kangaroo Mother Care (KMC), känguruvård på 

svenska, undersökts. Resultatet visar att KMC-vård hjälper pappor att komma in i papparollen 

och hantera den oväntade situation det innebär att få ett för tidigt fött barn. Papporna i studien 

upplever att de har en viktig uppgift att utföra då det är de som, tillsammans med barnets 

mamma, håller barnet varmt, observerar barnet och känner barnet allra bäst. Svårigheter 

relaterat till KMC var hårda sängar som i vissa fall ger upphov till ryggvärk samt att det 

ibland kan upplevas som långtråkigt och att tiden går långsamt. Papporna är i allmänhet 

positivt inställda till personalen men upplever det som påfrestande att de inte riktigt vet vad 

som förväntades av dem som föräldrar, de är också osäkra på vad de får göra med sitt barn. 

Motsägelsefulla uttalanden från personalen samt att personalen på olika skift har olika 

arbetssätt försvårar deras möjligheter att vårda sitt barn och känna sig bekväma i situationen. 

För att komma till rätta med dessa problem föreslås en skriftlig överenskommelse upprättas 

där ansvarsfördelning och roller tydliggörs.  

I en brittisk studie (Paul, Hendry & Cabrelli, 2003) har vuxna patienters och anhörigas behov 

av information när patienten flyttas från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning kartlagts. 

Därefter utformades ett informationshäfte som kan användas som komplement till den 

muntliga informationen. Resultatet visar att patienter och anhöriga är mer nöjda med den 

information de får i samband med förflyttning till vårdavdelning efter att informationshäftet 

började användas, och kommunikationen mellan personalen på de olika avdelningarna 

förbättras också. 

Barn i sjukvården 

I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, som trädde i kraft år 1990 och i 

dagsläget har undertecknats av 193 stater, har barn särskilda rättigheter i kontakter med 

vården. Barnkonventionen fastslår bland annat att ”Barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla beslut som rör barn” och att ”Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till 

sjukvård” (FN:s konvention om barnets rättigheter, §3 och §24). 

Enligt Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB), som 

baseras på barnkonventionen, är vårdgivaren skyldig att tillgodose att barns rättigheter i 
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vården. Barn har rätt att ha en förälder hos sig under hela sjukhusvistelsen och föräldrar skall 

ges möjlighet att övernatta. Föräldrar skall få information barnets tillstånd och behandling, få 

möjlighet och stöd att delta i vården och vara delaktig i beslut som rör barnet. Barn skall 

vårdas av kvalificerad personal som har kunskap och utbildning för att möta barnets och 

familjens fysiska och psykiska behov. Barnets integritet skall respekteras och varje barn skall 

erbjudas kontinuitet i vården (NOBAB, 2014). 

Anknytningsteorin – en teoretisk referensram  

Anknytning innebär en relationsspecifik process mellan barn och förälder som resulterar i att 

starka känslomässiga band utvecklas. Processen påbörjas redan då barnet ligger i magen och 

är som mest intensiv under barnets första år. Det nyfödda barnet använder alla sina sinnen för 

att tolka och lära känna den miljö och de människor som finns i barnets omedelbara närhet 

(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). Föräldrarnas strävan att knyta an 

till barnet kallas för bindning och kombinationen av dessa beteenden syftar till att barnets 

grundläggande behov skall tillgodoses (Egidius, 2014). Fortsättningsvis i denna uppsats 

kommer både anknytning och bindning att sammanfattas av begreppet 

anknytning/anknytningsprocess. 

Fegran, Helseth och Fagermoen (2008) har undersökt anknytningsprocessen mellan föräldrar 

och barn inom neonatalvården. Studien visar att mödrar som berövas den naturliga relationen 

med barnet direkt efter födelsen behöver stöd och hjälp att involveras i vården för att 

återupprätta känslan av att vara en viktig person för barnet. Moderns fysiska och psykiska 

tillstånd efter förlossningen kan också hämma anknytningsprocessen. För mödrarna är det 

allra viktigaste att få vara fysiskt nära sitt barn. Pappor kan till en början vara tveksamma till 

fysisk kontakt med barnet, men upplevelsen av kroppskontakt kan sedan bli oväntat positiv. 

Att pappan tidigt involveras kan ha en positiv inverkan på anknytningen och även stötta 

mamman. Båda föräldrarna är viktiga personer i anknytningsprocessen och bör stöttas att vara 

fysiskt nära barnet.  

En svensk studie (Flacking, Ewald, Hedberg-Nyqvist & Starrin, 2006) om kvinnors 

erfarenheter av att bli mamma och att amma barn sina prematurfödda barn under tiden på 

neonatalavdelningen visar att sociala band av god kvalitet mellan mamman och barnet, 

pappan, personalen och andra mammor är viktigt. Barnets behov av medicinsk vård, 

sjukhusmiljön, avdelningens rutiner och separationen från mamman påverkar anknytningen i 

negativ riktning. Mammors oro för att barnet inte ska överleva kan också leda till att de 
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undviker att knyta an till sitt barn, av rädsla för att förlora det. Separationen av mor och barn 

medför att mamman känner sig som en oviktig person i sitt barns liv och de upplever också att 

deras egna känslomässiga behov av fysisk närhet till barnet får stå tillbaka. Mammorna 

längtar efter ömsesidig interaktion med sitt barn och där har hud-mot-hudvård och amning en 

viktig plats. Anknytningen underlättas av fysisk närhet mellan mor och barn samt stöd och 

uppmuntran från personalen. Resultatet visar att mammorna under vårdtiden också knyter an 

till personalen, som blir tillfälliga ersättare för familj och vänner.  

Problemformulering 

Utifrån ovan nämnda studier kan det konstateras att tiden inom neonatalvården och flytten av 

barnet kan vara påfrestande både för barnet och för föräldrarna då de befinner sig i den 

känsliga anknytningsprocessen. Forskning gällande omhändertagande av familjen i samband 

med förflyttning mellan olika sjukhus under neonatalperioden, med avseende på svenska 

förhållanden, är begränsad. Det är önskvärt att få ytterligare kunskap om såväl mammors som 

pappors erfarenheter.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenheter av att flytta barnet från neonatal 

intensivvårdsavdelning på regionsjukhus till hemsjukhusets neonatalavdelning. 

 

METOD 

Design  

För att genomföra studien valdes en deskriptiv och kvalitativ design.  

Urval 

Föräldrarna i studien rekryterades via en hemsida för föräldrar till för tidigt födda barn, 

www.pytteliten.se. För att komma i kontakt med föräldrar på rimligt avstånd från författarens 

bostadsort publicerades ett meddelande, där uppsatsens syfte kortfattat presenterades och 

föräldrar inbjöds att delta, på sidan för en lokalgrupp i Mellansverige. Detta resulterade i 

kontakt med sju föräldrar, varav fem mammor och två pappor. Ett informationsbrev (bilaga 1) 

om studiens syfte, upplägg och praktiska tillvägagångssätt skickades till ut. Inklusionskriterier 

för att delta i studien var erfarenhet av eget barns vård på regionsjukhus, flytt till och vård på 

hemsjukhus, vilja att berätta om sina upplevelser och samt god förmåga att förstå och tala 

http://www.pytteliten.se/
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svenska. Samtliga sju föräldrar uppfyllde inklusionskriterierna och samtyckte till att medverka 

i studien. I studien finns föräldrar med erfarenheter från tre regionsjukhus och tre hemsjukhus 

i Mellansverige representerade. Bland informanterna finns en förälder till tvillingar och en 

förälder med erfarenhet av två barns vårdtid och flytt till hemsjukhuset. Samtliga barn i 

studien är prematurfödda i vecka 24+2 – 32+4.  

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes av författaren i form av intervjuer. Vid intervjuerna användes en 

intervjuguide (bilaga 2) som kan användas för att få informanterna att berätta så fritt som 

möjligt utan att viktiga områden glöms bort (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden innehöll 

frågor om föräldrarnas erfarenheter av tiden på regionsjukhuset respektive hemsjukhuset, om 

deras erfarenheter före, under och efter transporten samt likheter och skillnader mellan 

neonatalavdelningarna på de olika sjukhusen. I samband med intervjuerna fick informanterna 

fylla i ett formulär med bakgrundsfakta (bilaga 3) gällande barnets gestationsålder vid 

födelsen, hälsohistoria, orsak till vård på regionsjukhus, hur lång tid familjen vistats på 

regionsjukhus respektive hemsjukhus, hur boende var ordnat för föräldrarna samt om barnet 

är föräldrarnas första barn eller om äldre syskon finns.  

Tillvägagångssätt 

Av de fem intervjuer som genomfördes deltog båda föräldrarna i två fall, i de tre övriga 

intervjuerna medverkade enbart mamman. Först genomfördes en pilotintervju för att testa den 

intervjuguide som tagits fram som stöd. Eftersom intervjuguiden bedömdes vara 

tillfredsställande utifrån studiens syfte så inkluderades även pilotintervjun i resultatet. 

Intervjuerna varade mellan 40 minuter och 1 timme och 20 minuter. Föräldrarna fick själva 

välja var intervjuerna skulle genomföras. En förälder önskade att intervjun skulle genomföras 

någon annanstans än i hemmet eftersom det var svårt att prata ostört där. Författaren bokade 

därför ett samtalsrum i en föreningslokal nära informantens hem.  De övriga fyra intervjuerna 

genomfördes hemma hos informanterna. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant av författaren.  

Bearbetning och analys 

Insamlade data bearbetades och analyserades utifrån modellen för kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats utifrån Graneheim och Lundmans modell för omvårdnadsforskning 

(2003). Metoden är utformad för analys av kvalitativa intervjuer och bygger på att 

intervjumaterialet bearbetas och kategoriseras enligt en särskild struktur. Kategoriseringen 
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syftar till att kartlägga dels det synliga, uppenbara innehållet i informanternas berättelser, men 

också tolka och finna underliggande meningar i texten. Kvalitativ innehållsanalys baseras på 

uppfattningen att verkligheten endast kan förstås genom subjektiv tolkning och att en text 

alltid innehåller flera olika betydelser.  

Efter transkriberingen lästes varje intervju igenom flera gånger för att ge författaren en känsla 

för helheten. Därefter identifierades meningsbärande enheter, det vill säga stycken i texten 

som var relevanta utifrån studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades, dvs. 

kortades ner samtidigt som kärnan bevarades. Därefter försågs de med en kod, som kan liknas 

vid en etikett, för att öka förståelsen av innehållet i den meningsbärande enheten. Dessa 

grupperades sedan i kategorier på olika nivåer. I tabell 1 visas exempel på hur analysen gått 

till. Anknytningsteorin har använts som övergripande referensram för denna uppsats. 

Som sjuksköterska inom neonatalvård på ett sjukhus med neonatalvård men utan neonatal 

intensivvård har författaren egna erfarenheter av att möta familjer och själv vara en del i 

processen då barn flyttas mellan olika avdelningar. Upplevelsen av att det för familjerna 

många gånger är omtumlande och inte alltid oproblematiskt att genomgå transport och byte av 

vårdmiljö resulterade i en önskan att närmare studera detta ämne i syfte att få mera kunskap 

för att i förlängningen kunna förbättra omhändertagandet. Under arbetet med denna uppsats 

har författaren strävat efter att inte låta den egna förförståelsen påverka resultatet utan istället 

förutsättningslöst ta del av föräldrarnas upplevelser. Erfarenheterna från den egna 

arbetsplatsen samt praktik på en neonatalavdelning på ett av landets regionsjukhus har också 

varit en tillgång då det underlättat förståelsen och dialogen under intervjuerna. 
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Tabell1. Exempel på genomförda analyser. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Kände ni er trygga med de som 

transporterade barnet? 

M5: Ja, jorå… i efterhand så, 

absolut. I efterhand så vet jag 

ju vilka det är, men inte just 

då. Inte just i stunden, för då 

litar man ju inte på nån. 

Fick förtroende för personalen 

med tiden, men i början så litar 

man inte på någon.  

 

 

Förtroende 

växer med 

tiden 

Tillit och 

trygghet 

Att möta det 

nya 

M5: Och så just det där hennes 

raka ärlighet: jag var ärlig mot 

henne och sa att ”Jag litar inte 

på er!”, och hon var ärlig 

tillbaka… och då väcks ju ett 

förtroende, man kan ju bygga 

ett förtroende på det… att vara 

ärlig tillsammans.  

 

Jag var ärlig mot 

sjuksköterskan och hon var 

ärlig mot mig, då väcktes ett 

förtroende. 

Ärlighet 

skapar 

förtroende 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

M4: ”Jag måste vara här och 

vänta, för jag vill SE de 

personerna som ska köra hem 

henne”.  

 

Jag vill se de som ska köra 

hem henne. 

Viktigt att 

veta vem 

som 

ansvarar för 

barnet. 

Ett bekant 

ansikte 

Att möta det 

nya 

M2: ”… jättejätteskönt! När 

jag såg honom, så bara ”Ah, 

men gud, nu behöver jag 

liksom…!” …och sen efter det 

så oroa jag mig inte ett dugg, 

liksom.” 

 

Kändes jätteskönt när jag såg 

vem som skulle hämta barnet, 

då slutade jag oroa mig. 

Tryggt när 

någon man 

känner 

hämtar 

barnet. 
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Etiska överväganden 

Studien genomfördes utifrån ”Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden” (2003). I 

det brev som skickades till de föräldrar som var intresserade av att delta i studien framgick att 

deltagande var frivilligt och att informanterna, i enlighet med personuppgiftslagen (SFS, 

1998:204) när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att uppge något skäl för detta. 

Föräldrarna upplystes om att intervjuerna skulle komma att transkriberas ordagrant och att 

inga personuppgifter, eller andra detaljer som skulle kunna röja deras identitet, skulle finnas 

med i den slutliga rapporten som publiceras i en databas för studentuppsatser som är 

tillgänglig för allmänheten. Författaren informerade om att beslutet, att delta eller ej, inte på 

något sätt skulle påverka barnets eller föräldrarnas eventuella framtida vård eller bemötande. 

Föräldrarna fick i samband med intervjun skriva under en blankett för informerat samtycke till 

deltagande i studien (bilaga 1). 

 

RESULTAT 

För att ge läsaren en bild av tillvaron på regionsjukhusen respektive hemsjukhusen inleds 

resultatet med en sammanfattning av föräldrarnas upplevelser av livet på de olika 

avdelningarna. Därefter presenteras resultatets huvudkategorier, att lämna tryggheten, att 

möta det nya och likheter och skillnader. Varje kategori är sedan uppdelat i olika 

underkategorier. Där citat hämtats från intervjuerna benämns informanterna M (mamma) och 

P (pappa), och åtföljs av en siffra, mammor och pappor med samma siffra har ett gemensamt 

barn ihop. 

Tillvaron på regionsjukhuset 

Tiden på regionsjukhusets intensivvårdsavdelning beskrevs som en påfrestande tid med stor 

oro för barnet. Samtidigt kände föräldrarna genomgående en stor tillit till personalen och 

vården som upplevdes ha hög kompetens och stora resurser. Vetskapen om att man befinner 

sig på den högsta vårdnivån gav en känsla av trygghet. Personalen beskrevs som proffsig med 

spetskompetens och rutin och personaltätheten upplevdes vara hög. Lokalerna uppfattades 

som fräscha och ändamålsenliga och informanterna uppskattade att det fanns mötesplatser där 

man kunde träffas och utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Vården upplevdes 

som välorganiserad och behovet av stöd och kontinuerlig information tillgodosågs i allmänhet 

på ett tillfredsställande sätt. Några av föräldrarna hade emellertid erfarenhet av misstag i 
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vården under tiden på regionsjukhuset vilket skapade oro och ledde till ett ökat kontrollbehov. 

Storleken på avdelningen upplevdes både som en fördel och en nackdel. Vissa föräldrar tyckte 

att det var stort och stökigt medan andra upplevde miljön som lugn.  

Tillvaron på hemsjukhuset  

I de flesta fall innebar flytten till hemsjukhusets neonatalavdelning att barnen kommit in i en 

stabilare period som mer präglats av tillväxt och mognad än kamp för överlevnad. 

Neonatalavdelningarna på hemsjukhusen beskrevs i allmänhet som mindre avdelningar med 

färre vårdplatser och lägre personaltäthet. De uppfattades som mindre moderna och med 

sämre förutsättningar för att bedriva avancerad neonatalvård. Samtidigt uppskattade flera av 

föräldrarna att de kändes mer hemlika. Personalens kompetens var mer varierande och 

upplevdes av vissa föräldrar som rent bristfällig medan andra tyckte att personalen generellt 

hade den kompetens som krävdes och var mycket nöjda. Några av föräldrarna har känt oro för 

barnets liv och hälsa relaterat till att de upplevt brister gällande kompetens och resurser på 

hemsjukhuset. Föräldrarna har genomgående under vårdtiden på hemsjukhuset fått ta en allt 

större del i barnens omvårdnad vilket i allmänhet uppfattats som naturligt och positivt, men 

vissa har upplevt vården som ostrukturerad och önskat mer stöd i skötseln av barnet. 

 

Att lämna tryggheten 

Plötsligt och oväntat 

I så gott som samtliga fall kom flytten till hemsjukhuset plötsligt och oväntat och många 

föräldrar upplevde stor brist på information och framförhållning från regionsjukhusets sida. I 

något fall fick föräldrarna veta några dagar i förväg att barnet skulle flyttas till hemsjukhuset, 

men ofta meddelades de av personalen dagen innan eller samma dag. Det hände också att 

ingen informerade föräldrarna, de fick istället veta att barnet skulle flyttas då de hörde 

personalen prata sinsemellan. En familj hörde talas om flyttplanerna först när ambulansen från 

hemsjukhuset redan var på väg. 

M3: ”Och så hörde jag liksom i förbifarten och fick haffa dem å ”Vadå? Ska de få åka hem?” ”Jaa. Nu. Vi 

väntar på transport”… Å ja bara ”shit!”” 

M2: ”Jag tyckte bara att hela transporten från [regionsjukhuset] kändes väldigt hysch hysch… man hörde att de 

smög runt och ”ska de åka om en timme?”, ”ska det åka nu?”, ”ska de inte åka nu?”… det var inte så mycket 

prat med oss egentligen…” 
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De som fick besked om flytten några dagar innan barnet flyttades upplevde i allmänhet att det 

var tillräckligt för att de skulle hinna vänja sig vid tanken. I något fall upplevde dock 

föräldrarna att både barnet och de själva var redo att flytta till hemsjukhuset innan personalen 

hade tagit upp frågan om förflyttning. I ett fall fick man skjuta upp flytten till hemsjukhuset 

flera gånger eftersom barnets tillstånd inte var stabilt nog för att genomföra själva transporten 

vilket medförde att föräldrarna fick gott om tid att vänja sig vid tanken. 

Varför ska vi flytta? 

För föräldrarna var det många gånger oklart varför barnet flyttades och man upplevde i 

allmänhet inte att det var barnets tillstånd och behov som var utgångspunkten för beslutet. 

Istället funderade man över om det berodde på platsbrist på regionsjukhuset eller om flytten 

genomfördes av ekonomiska skäl. En förälder beskriver hur de kände sig utkastade från 

regionsjukhuset.  

P1: ”Det vart ju väldigt snabbt… snabba ryck allting. Det kändes ju lite som att de VILLE flytta oss… väldigt 

väldigt fort. Jag vet inte om det var [hemlandstinget] som, för det kostar väl landstinget här väldigt mycket att 

ha oss liggande [på regionsjukhuset]… om det var de som så gärna ville ha ner oss så himla fort?” 

En familj, som egentligen hade velat stanna på regionsjukhuset under hela vårdtiden, beskrev 

hur de kände sig diskriminerade. Om de hade bott i närheten av regionsjukhuset hade de inte 

behövt flytta. De upplevde hemsjukhuset som ett sämre alternativ och att vården därmed blev 

ojämlik beroende på var i landet man bor. 

P1: ”Lite diskriminerad känner man sig faktiskt… när man kom från ett regionssjukhus och hit… för att hade vi 

varit född nån annanstans, så hade vi fått den där vården som vi hade där hela vistelsen…”…//… ”VI betalar ju 

lika mycket skatt som en som är född i [grannlandstinget]… och varför ska då vi få sämre vård?”  

Flytta för tidigt 

Majoriteten av föräldrarna upplevde att barnet flyttades för tidigt, innan det egentligen var 

redo för såväl transport som vård på en mindre avancerad avdelning. Flera av föräldrarna hade 

också, från källor de själva inte kom ihåg, fått höra att hemsjukhuset inte tar emot barn före 

graviditetsvecka 30-32, ändå flyttades barn som var yngre än så.  

M2: ”Det som var jobbigt var såhär att man visste ju att ungefär från vecka 32 tar de emot barn [på 

hemsjukhuset]… och man kände liksom att ”Jaha, klarar de inte av att ta hand om de här nu…? Händer det nåt 

akut där nu, kommer han att dö där då liksom?”” 
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Vissa fick också motstridiga signaler från personalen på intensivvårdsavdelningen som inte 

var eniga om att barnet var redo att flyttas. Allt detta skapade stor oro hos föräldrarna och 

upplevdes som mycket stressande. Somliga kände emellertid förtroende för personalens 

bedömning medan andra upplevde att man chansade och tog onödiga risker.  En förälder, vars 

barn försämrades i samband med transporten och sedan fick en jobbig tid på hemsjukhuset, 

upprördes över att personalen på regionsjukhuset valde att flytta barnen redan i vecka 27. 

M3: ”Jävla läkare, att faan, det borde de väl kunna vid det här laget, att skicka dem inte när de är så små!”… 

liksom… ”Vänta en vecka till då…!”  

Förberedelser och överrapportering 

Förberedelserna inför transporten/flytten varierade. Någon fick skriftlig info om hemsjukhuset 

vilket i allmänhet upplevdes som positivt medan andra kände sig helt oförberedda och inte 

visste någonting alls om hemsjukhusets neonatalavdelning. Gällande själva transporten 

upplevde endast en förälder att de fått tillräcklig information. Övriga upplevde att de inte fick 

någon förberedelse alls, några upplystes emellertid om att transport och byte av sjukhus kunde 

vara påfrestande för barnet. I ett fall uppmanades föräldrarna att komma och säga hejdå till 

barnet innan avresa, vilket skapade oro för att något skulle hända barnet. De flesta uppfattade 

mycket lite av överrapporteringen mellan personalen på de olika sjukhusen. Några uppgav att 

personalen hade ett kort möte strax före avresa och att olika papper skickades med barnet. I de 

flesta fall hade föräldrarna inget negativt att säga om informationsöverföringen men i ett fall 

hade hemsjukhuset fått felaktig information om barnet vilket kändes otryggt för föräldrarna.  

 

Att möta det nya 

Ett bekant ansikte 

Några av föräldrarna kände personalen från hemsjukhuset sedan tidigare eller hade i förväg 

fått träffa den/de som skulle hämta barnet vilket upplevdes som en stor trygghet. Att veta vem 

som var den ansvariga läkaren eller sjuksköterskan och att känna igen någon på hemsjukhuset 

kändes skönt. Några stannade kvar på regionsjukhuset för att få se den personal som skulle 

transportera deras barn innan de kände sig redo att ge sig av mot hemsjukhuset.  

M4: ”Jag måste vara här och vänta, för jag vill SE de personerna som ska köra hem henne.” 
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Ut på vägarna 

Samtliga barn transporterades med vägambulans förutom ett som åkte ambulansflyg. I 

ambulansen fanns förutom ambulanspersonalen också läkare och/eller sjuksköterska från 

någon av neonatalavdelningarna. Ingen förälder åkte i samma fordon som barnet, de reste 

istället separat på egen hand antingen före, efter eller i anslutning till ambulansen. Vid en av 

transporterna åkte föräldrarna i egen bil precis bakom ambulansen vilket upplevdes som 

stressande. De flesta föräldrar reste gemensamt medan ett föräldrapar delade på sig så att en 

stannade kvar på regionsjukhuset tills barnet åkte iväg och den andra föräldern åkte i förväg 

och tog emot barnet på hemsjukhuset. Inför transporten tyckte flera av föräldrarna att det 

kändes jobbigt att släppa iväg barnet utan att de själva var med.  

M5: ”Fruktansvärt. Usch vilken lång bilresa att åka efter! Och så ville man samtidigt va framme, före, och det 

gick ju inte… ehm… och, ja jättehemskt”…//… Så under transporten så var det väldigt ååh [suckande ljud], man 

satt bara tyst liksom… man ville komma fram snabbt och se honom.” 

Vid en av transporterna lovade personalen att ringa föräldrarna när ambulansen lämnade 

sjukhuset. Det glömdes emellertid bort vilket skapade oro. Under transporten undrade flera av 

föräldrarna hur barnet mådde, någon kände oro för att man skulle tvingas vända om men de 

flesta kände förtroende för den personal som transporterade barnet. Flera upplevde att barnets 

resa kändes lång och man ville att det skulle vara över. I ett fall skickade personalen en bild 

på barnet under transporten vilket lugnade föräldrarna. 

M4: ””Hej mamma och pappa! Här åker jag!”, då hade de knäppt kort på henne i kuvösen. Och så… ”Nu 

svänger vi av in mot sjukhuset”… Så att det var ju jätte… omtänksamt. Då kunde man ju som slappna av. ”” 

Hur blir det sen? 

Informanterna gav uttryck för ambivalenta känslor inför flytten till hemsjukhuset. Att komma 

närmre hemmet var positivt för de flesta, samtidigt upplevdes det svårt att släppa tryggheten 

på regionsjukhuset. Att lämna specialistkliniken med alla dess resurser i form av 

spetskompetens, hög bemanning och tillgång till avancerad utrustning var svårt. Samtliga 

beskrev en oro för vilken kompetens och vilka resurser som fanns att tillgå på hemsjukhuset.  

M4: ”…det svåraste var väl att ”Jaha, jag ska släppa den här tryggheten här, där de verkligen… proffsen kan 

allt. Det var ju så man kände när man satt där att ”går nånting fel här, då finns det ingen annan som kan göra 

nåt i alla fall”… det var väl det som var svårast att släppa…” 
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Även för de föräldrar som med tiden kom att bli mycket nöjda med vården på hemsjukhuset 

tog det tid att lära sig att lita på den nya personalen. De föräldrar som sedan tidigare hade 

positiva erfarenheter av neonatalavdelningen på hemsjukhuset hade i allmänhet en positiv 

förväntan inför flytten, medan de som sedan tidigare hade negativa erfarenheter kände stor 

oro.  

M2: ”Men samtidigt så… just det där att vi hade legat inne med [ett äldre syskon] före och varit [på 

hemsjukhuset] före kändes jättetryggt för oss… att vi visste precis vart han skulle och hur det såg ut och… så 

liksom. Det kändes jätteskönt.”  

I ett fall vägrade föräldrarna att flytta till det sjukhus de tidigare hade vårdats på. Med 

hänvisning till det fria vårdvalet fick familjen stanna på regionsjukhuset tills det fanns plats på 

ett annat hemsjukhus med motsvarande vårdnivå. Ett föräldrapar var emot flytten från början 

och de kom också att bli mycket missnöjda med vården på hemsjukhuset. Ytterligare ett annat 

föräldrapar som hade äldre syskon hemma längtade tills de fick komma till hemsjukhuset, 

även om flytten medförde viss oro även för dem.  

M2: ”Så det hade man ju hela tiden i huvudet att ”Åh, när vi får komma till [hemsjukhuset], det kommer bli så 

bra när vi kommer till [hemsjukhuset]”… ja… så att vi hade ju bara bra förhoppningar och förväntningar, och 

så blev det ju också!” 

Trygghet och tillit 

Samtliga föräldrar beskrev svårigheter med att lämna tryggheten på regionsjukhuset. Oavsett 

vad man sedan kom att tycka om personalen och vården på hemsjukhuset innebar det för alla 

en stor omställning att lära sig att känna tillit och trygghet i den nya miljön.  

M4: ”Och så efter allt då, då hade man ju tryggheten där[på regionsjukhuset] och helt plötsligt skulle det in nya 

personer… och då känner man ju ”Vem ska hon…? Ska de klara av det? Ska det kännas 

förtroendeingivande?”” 

M5: ”Just för att man inte känner personerna, eftersom det är ens barn, det är så väldigt speciellt eftersom det 

är ens barn det handlar om… // …och så ska man lägga ansvaret hos någon annan, i deras händer, och det 

krävs ju en enorm… tillit.” 

Flera av föräldrarna beskrev att de i början var kritiska till den nya personalen och noga höll 

koll på vad som gjordes med barnet. För vissa var det en övergående känsla medan andra även 

fortsättningsvis hade svårt att känna tillit till personalen på hemsjukhuset. 
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M4: ”Oj, spritar de händerna? Har de förkläde på sig? Använder de handskar? Har de bytt handskar från det 

de bytte blöja eller…?” Ja. Man kollar som alltihopa…” 

M5: ”Man synar ju personalen från topp till tå liksom, ansiktsdrag och allting… och så blev det ny personal. 

Men det är ju så som det är bara, man får ju bara acceptera att det är så, och göra det bästa av situationen… 

och det vart jättebra.” 

En förälder beskrev hur förtroendet för den nya personalen växte med tiden och upplevde att 

en viktig faktor i detta var den raka och ärliga kommunikationen dem emellan. 

M5: ”…jag satt där på sängen och så sa jag ”Usch, jag litar inte på er…! Ni kan inte!”, och då sa hon att ”Jag 

förstår att ni inte litar på oss, men vi kan ju. Vi har gjort det här så många gånger förut” och att ”Det tar tid – 

vi känner ju inte han…” sa hon, ”…men vi kommer ju lära känna han… så vi kan ju…”” 

…//… ”Och så just det där hennes raka ärlighet: jag var ärlig mot henne och sa att ”Jag litar inte på er!”, och 

hon var ärlig tillbaka… och då väcks ju ett förtroende, man kan ju bygga ett förtroende på det… att vara ärlig 

tillsammans.” 

Flera av föräldrarna upplevde att det kändes viktigt att de själva fick berätta om sitt barn för 

den nya personalen. De upplevde sig själva som experter på hur just deras barn fungerade och 

det var betydelsefullt att personalen lyssnade och tog till sig deras kunskaper. 

M5: ”Vi hade ju suttit och tittat på han i flera veckor, liksom… så vi kunde han ju utan och innan… så bra som 

bara vi kunde …//… Men just att vi fick också berätta hur han fungera och… hur reagerar han på det här och… 

så att de tog ju också våran syn.” 

 

Likheter och skillnader  

Nya rutiner skapar oro 

Skillnader i rutiner och arbetssätt skapade osäkerhet och oro hos många föräldrar. Eftersom 

tiden på regionsjukhuset i allmänhet var den första perioden under vårdtiden och 

regionsjukhusets intensivvårdsavdelning dessutom är en av de mest specialiserade enheterna i 

landet inom neonatalvård blev vården och rutinerna där på många sätt normen för föräldrarna. 

I den påfrestande situation de befann sig i som förälder till ett för tidigt fött eller sjukt nyfött 

barn skapade rutiner trygghet i vardagen.  

M1: ”…när man är i den här situationen så tror jag att rutiner ÄR väldigt viktigt, att du har vissa saker att 

hänga upp det på… det tror jag. För allting annat är så nytt och kaotiskt…” 
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En förälder beskrev det som ”Skalmans mat- och sovklocka” där man bygger upp tillvaron 

kring rutiner för att orka med. När de sedan kom till en avdelning där saker och ting görs på 

ett annat sätt ställdes mycket på ända. Flera av föräldrarna framhöll att det vore önskvärt att 

rutinerna på olika sjukhus var mer lika, det skulle underlätta anpassningen när familjer flyttas 

mellan olika avdelningar. Även om de olika sätten att göra saker och ting på i vissa fall 

upplevdes som likvärdiga gav det ändå upphov till oro och funderingar hos föräldrarna att 

man inte gjorde på samma sätt. Vissa tyckte att skillnader i rutiner kunde vara helt okej om 

det fanns en rimlig anledning till detta. Några föräldrar tyckte att personalen på ett bra sätt 

kunde motivera skillnaderna i rutiner, medan andra tyckte att de inte fick någon förklaring 

alls.  

M2: ”Jag tyckte att de var bra, och sen tyckte jag att de hade nån förklaring, för man fråga ju mycket ”Varför 

gör ni såhär [på hemsjukhuset]?”, ”Ja, men vi har bestämt att före de väger 1500 g så gör vi såhär med luft i 

slangen, och sen så gör vi såhär…” och, det fanns liksom bestämmelser och så, för vissa saker funderade man 

ju…” 

En förälder påpekade att det är en fördel att personal från olika sjukhus hospiterar hos 

varandra för att få kunskap om och förståelse för hur man gör på andra ställen och kan 

förklara detta för föräldrarna.  Att föräldrarna på förhand kände till eller fick information om 

den nya avdelningens rutiner upplevdes som en underlättande faktor. Ett område där 

skillnader i rutiner dock upplevdes som orimliga var gällande hygienen som upplevdes som 

väldigt strikt på regionsjukhuset med patientbunden handsprit, egna blöjor och andra 

förbrukningsartiklar. På hemsjukhuset upplevde ett föräldrapar att det inte var lika noga, och 

föräldrarna såg risker med överföring av smitta när många olika familjer hämtade material på 

samma ställe.  

M1: ”…det vart som natt och dag – [på regionsjukhuset] var det jätte… jättestrikt, och kliniskt, och så kommer 

man ner dit, och så är det HELT annorlunda… så det var jobbigt. …//… På [regionsjukhuset], då hade ju alla 

varsin vårdplats med egna saker, egen termometer, du hade egna tvättlappar och allting, på [hemsjukhuset] då 

delade du allting med alla.” 

Rutinerna för besök skilde sig också åt, men i något fall var man mer frikostig med att låta 

familjerna ta emot besök på regionsjukhuset än på hemsjukhuset där reglerna var mera 

restriktiva. Vissa föräldrar beskrev hur de ibland valde att fortsätta följa regionsjukhusets 

rutiner även på hemsjukhuset, i de fall de uppfattade att regionsjukhusets rutiner och regler 

var bättre eller mer strikta. Några föräldrar menade att eftersom de kliniker i Sverige som 
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bedriver neonatal intensivvård är världsledande inom området så borde de mindre sjukhusen 

lära av dem och ta efter deras rutiner. 

Kompetens och resurser 

Föräldrarnas beskrivning av kompetensen på regionsjukhusen gav en enhetlig bild av 

välutbildad och professionell personal med spetskompetens inom neonatal intensivvård. 

Personaltätheten med sjuksköterskor och undersköterskor var hög och läkare fanns ständigt 

närvarande på avdelningen. Samtliga föräldrar kände sig överlag trygga med att erforderlig 

kompetens fanns hos personalen på intensivvårdavdelningen. Några av föräldrarna hade 

emellertid erfarenhet av misstag i vården på regionsjukhuset, exempelvis där barnet fått fel 

blod, prover förväxlats och barnet fått behandling i onödan, vilket medförde att föräldrarna 

kände oro och ett ökat kontrollbehov.  

M2: ”Ja, men de hade ju tagit fel prover… eller förväxlat hans prov med ett annat barn på en annan sal. Så att 

de trodde ju att han hade en infektion, för han var liksom dålig… och så var det inte så.” 

När det gäller kompetensen hos personalen på hemsjukhusets neonatalavdelning var 

beskrivningarna mer skiftande. Några föräldrar var mycket nöjda och kände samma tillit till 

personalens förmåga på hemsjukhuset som på regionsjukhuset. Vissa menade att eftersom 

hemsjukhusets personal i vissa fall inte enbart arbetar inom nyföddhetsvården utan även med 

äldre barn har man där mera bredd men mindre spetskompetens. Några föräldrar upplevde att 

vissa av sjuksköterskorna på hemsjukhuset hade samma kunskapsnivå som kollegorna på 

regionsjukhusets intensivvårdsavdelning, medan andra inte upplevdes ha tillräcklig 

kompetens och erfarenhet för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

M1: ”Ja, det var jättejobbigt. Alltså, det var sån himla olika nivå på sköterskorna, och det var så himla olika i 

kunskapsnivå också… att en del sköterskor, det kändes lätt som att de hade kunnat jobba [på regionsjukhuset], 

men det kändes som att en del sköterskor, de hade kunnat jobba på Samhall…” 

Några av föräldrarna kände oro när personalen på hemsjukhuset inte skötte barnen på det sätt 

som föräldrarna på regionsjukhuset fått lära sig skulle vara allra mest skonsamt för barnen.  

M3: ”…när de bara lyfte upp dem hit och dit, och knölade ihop dem till små bollar… och lyfte bena högt när de 

skulle byta blöja å liksom knöla ihop dem… och då får de ju svårare att andas. Man ska ju lyfta lågt och… Då 

blir man såhär ”Jaha, det fick ju vi lära oss…! Och så gör inte sköterskan så.”” 

En förälder reflekterade över att barnens olika hälsotillstånd under tiden på respektive sjukhus 

i sig kunde påverka synen på personalens kompetens. 
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M3: ”Sen vet jag inte om det var för att barnen mådde bra [på regionsjukhuset], och sen kom apnéerna och allt 

det där här [på hemsjukhuset], men man ska väl klandra nån då, och då blir det väl att ”här kan de inte samma, 

här gör de inte lika”… hade de inte haft apnéerna utan varit lika [på regionsjukhuset] som [på hemsjukhuset] 

då kanske man inte hade tänkt lika…” 

Gällande läkares närvaro och kompetens kände flera föräldrar att det kändes otryggt att inte 

alltid ha en läkare på plats på avdelningen i händelse av att deras barn skulle bli akut 

försämrat och vara i behov av snabba insatser, exempelvis vid andningsstopp. Föräldrarna 

hade upplevt sådana situationer på regionsjukhuset och visste därför hur bråttom det kan vara.  

M4: ”…ska ni ha honom i respirator då måste ni ju ha en läkare på avdelningen!” Då såg ju jag som [på 

regionsjukhuset], när läkaren kom som en pil i korridoren när det blev tubstopp. ”Ja, men de springer fort i 

trappen” fick jag till svar då… och man kände bara att ”här vill inte vi vara!” 

Ett av barnen, som initialt vårdats på hemsjukhuset efter födelsen, kom enligt förälderns 

berättelse till regionsjukhuset i mycket dåligt skick då läkare på hemsjukhuset inte satt in 

korrekta åtgärder för att behandla barnets tillstånd.  

Miljö 

Regionsjukhusets lokaler beskrevs av de flesta föräldrar som moderna och ändamålsenliga. 

Många hade där möjlighet att bo bredvid sitt barn och en säng eller bekväm fåtölj intill 

vårdplatsen möjliggjorde hud-mot-hudvård under långa perioder. Flera familjer var dock 

mycket missnöjda med städningen på regionsjukhusen och upplevde avdelningarna som 

moderna men mycket smutsiga. Med något undantag uppfattades dock förutsättningarna för 

att bedriva neonatalvård som sämre på hemsjukhusen. Lokalerna var i många fall slitna och 

omoderna och platsbrist har i flera fall varit ett problem. Där flera barn vårdades på samma sal 

hade varje familj mycket lite plats att vistas på vid barnets vårdplats. En del familjer tvingades 

under lång tid att dela samvårdsrum med andra vilket uppfattades som påfrestande eftersom 

man stört varandra, framför allt nattetid. Det ansågs även olämpligt ur hygiensynpunkt. 

Lokalerna på hemsjukhuset upplevdes också av vissa som ett hinder för att äldre syskon 

skulle kunna komma och hälsa på eftersom det var trångt och föräldrarna kände oro för att 

syskonen skulle störa de andra barnen på avdelningen.  Gamla och obekväma fåtöljer var ett 

hinder för hud-mot-hudvård vilket vissa föräldrar upplevde som stressande.  

P1: ”Det här med att sitta känguru, då sa de ju till oss att ”desto mer ni kan sitta känguru, desto bättre är det 

för barnet, ju fler timmar ni kan lägga på ett dygn, desto bättre är det för barnet”… så vi turades ju om, att sitta 
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där. Och då var det ju inga problem egentligen, [på regionsjukhuset] – bra fåtölj, eldriven, man fick inte ont 

nånstans… så kom man till [hemsjukhuset] så var det nån sån här racklig sak som knappt står…” 

I de fall där föräldrarna inte har kunnat bo intill sitt barn har de av regionssjukhusen erbjudits 

eget rum på ett närliggande hotell eller i lägenhet i närheten av sjukhuset. De flesta var nöjda 

med detta även om de helst hade velat bo närmare sitt barn. På hemsjukhusen erbjöds de flesta 

istället att bo i ett föräldrarum på sjukhuset. Några upplevde rummen som kala och 

sjukhuslika och valde istället att bo hemma och vara på avdelningen dagtid.  

M4: ”…ett kalt, omgjort sjukhusrum utan TV… och jag kände bara ”Nää, ni skojar med mig…! Det finns inte en 

chans i världen att jag kommer att sova härinne!” Det gick ju bara inte! Det kändes skitjobbigt. Just den delen… 

så att jag sov en natt där, sen sov jag hemma.” 

Föräldrarna uppskattade också att det på regionsjukhusen fanns föräldrakök som blev 

naturliga möteplatser där man kunde träffa och prata med andra i samma situation. 

M2: ”Så att det var ju stor skillnad mot när man kom till [hemsjukhuset], alltså det var nog det skönaste med att 

va på [regionsjukhuset], att man hade så många att prata med… föräldrar… som var i samma situation.” 

Organisation och information  

En förälder konstaterade att tillvaron på regionsjukhuset och hemsjukhuset på många sätt 

skilde sig åt men konstaterade också att det inte enbart hade att göra med att det var två olika 

sjukhus, utan också att de olika vårdformerna intensivvård och samvård, där barn med mindre 

omfattande vårdbehov vårdas tillsammans med föräldrarna, i sig är olika. De flesta upplevde 

att de både på regionsjukhuset och hemsjukhuset bjöds in och uppmuntrades av personalen att 

sköta sitt barn så mycket som möjligt. Under tiden på regionsjukhuset var barnet i behov av 

intensivvård och personalen skötte det mesta av omvårdnaden som ofta involverade avancerad 

teknisk utrustning. Allteftersom barnets tillstånd förbättrades fick föräldrarna överta alltmer 

av skötsel och ansvar och på hemsjukhuset var det i allmänhet huvudsakligen föräldrarna som 

skötte barnet, med stöd av personalen. Några föräldrar menade att de under vårdtiden på 

hemsjukhuset upplevde ett större behov av stöd och information av personalen för att kunna ta 

över mer och mer av ansvaret för barnets skötsel. 

P1: ”…själva tillvaron var ju väldigt annorlunda. Inte bara att det var två olika sjukhus, vi flyttade ju dessutom 

ifrån intensivvård till liksom, mera samvård… …//…samvården KRÄVER ju mycket mycket mer information, 

skulle jag vilja säga, än vad intensivvården gör… för att vid intensivvården hade vi inte hand om nånting.” 
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Behovet av information och stöd tillgodosågs inte alltid och vissa upplevde att det i många 

avseenden var oklart vad som var föräldrarnas respektive personalens ansvar. De flesta hade 

också erfarenhet av regelbundna och täta läkarsamtal på regionsjukhuset och några av 

föräldrarna hade önskat mer av detta även på hemsjukhuset. En familj som tillbringade lång 

tid på hemsjukhuset berättar om hur de kände sig bortglömda då personalen efter en tid 

slutade att komma in till dem vid ronden.  

M1: ”Sen när vi låg på samvårdssal, när vi hade [barnet] inne på rummet, då kom de ju inte ens varje dag. Det 

var ju väldigt… det var ofta de inte kom… de bara gick förbi vårat rum…” 

Några upplevde att personalen på hemsjukhuset inte kunde ge tillfredsställande svar på deras 

frågor. Andra berättar att de både på regionsjukhuset och på hemsjukhuset tilldelades en eller 

två kontaktsjuksköterskor som informerade och hade extra ansvar för just deras barn vilket 

föräldrarna uppskattade. Vården på regionsjukhuset upplevdes i allmänhet som välorganiserad 

med tydliga rutiner medan några av föräldrarna upplevde vården på hemsjukhuset som 

ostrukturerad med brist på planering och framförhållning. Vårdhandlingar, såsom exempelvis 

badning, utfördes när det fanns tillräckligt med personal på plats snarare än utifrån barnets 

behov. En mamma beskriver hur hon aldrig hann gå iväg och äta under tiden på 

hemsjukhuset, utan istället levde på läsk och godis.  

M3: ”Och sen hann jag inte iväg och äta, det hann jag aldrig göra. Skulle man iväg och pumpa och så kom de 

liksom och ”nu ska vi bada, och vi måste bada NU”… ”Jaha…” Å man knappt hann pumpa, och äta -  det fanns 

ju inte en suck! ”Men du måste ju äta…!” ”Jaa, jag har ju försökt att gå iväg flera gånger!”, men då kom de då 

och ”nu måste du göra det här, och nu ska du byta där och…!” Så de veckorna åt ju inte jag, jag åt frukost och 

så middag sen då, jag åt ju aldrig nån lunch eller nånting emellan. Så när jag gick till bilen  sen, då var det 

liksom ner till automaten och köpa Coca cola och en kexchoklad liksom.” 

För- och nackdelar med flytt till hemsjukhuset 

Föräldrarna i studien såg flera fördelar med flytt till hemsjukhuset. För barnets del upplevde 

de flesta att det var ett positivt steg som innebar att barnet faktiskt mådde bättre och inte 

längre var i behov av intensivvård. Flytten till hemsjukhuset var ett första steg på vägen mot 

att få komma hem med sitt barn. Någon tyckte också att det var positivt att komma till 

hemsjukhuset eftersom personalen där var mindre inriktad på intensivvård och var mer 

avvaktande i sin hållning. För sin egen del tyckte samtliga föräldrar att det var skönt att 

komma närmare hemmet. Det blev enklare för syskon och släktingar att komma på besök och 

det underlättade vardagen för familjerna. Några nämnde också sociala fördelar med att flytta 
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till hemsjukhuset eftersom de där lärde känna andra föräldrar i närområdet med liknande 

erfarenheter. För vissa familjer var det övervägande positivt att komma hem och att stanna på 

regionsjukhuset under hela vårdtiden upplevdes som otänkbart. Andra föräldrar upplevde 

vinsterna med flytt till hemsjukhuset som marginella, och några hade hellre stannat på 

regionsjukhuset under hela vårdtiden eftersom de menade att barnet skulle få bättre vård där. 

En del föräldrar kände sig mindre trygga på hemsjukhuset och upplevde det som en nackdel 

att personalen inte hade samma spetskompetens, medan andra var nöjda med personalen och 

tyckte att det var lugnt och skönt att komma till hemsjukhuset. 

Hur kan det bli bättre? 

Sist i intervjuerna i studien ombads föräldrarna att komma med förslag på hur rutinerna kan 

förbättras så att transporten/flytten till hemsjukhuset blir så bra och positiv som möjligt för 

både barn och föräldrar. De flesta föräldrarna önskade sig mera kommunikation, information 

och förberedelser inför flytten. Till att börja med ville flera att personalen i god tid samtalar 

med föräldrarna om att barnet kommer att flyttas till ett sjukhus närmare hemmet. Tidpunkten 

för flytten bör väljas utifrån barnets behov och barnet bör flyttas först när personal och 

föräldrar är överens om att barnet är redo. Angående rutinerna och tillvaron på hemsjukhuset 

önskas detaljerad muntlig och skriftlig information, gärna med bilder, så att föräldrarna får 

möjlighet att skapa sig en bild av hur det kommer att bli på den nya avdelningen.  

Flera föräldrar föreslog att personalen på hemsjukhuset, gärna de som skall komma och hämta 

barnet, i förväg kontaktar föräldrarna via telefon eller helst i form av videosamtal. Det skulle 

ge föräldrarna chansen att berätta om sitt barn, bli lyssnad på i lugn och ro, kunna ställa frågor 

och även få ett ansikte på någon från den nya avdelningen.  

M2: ”Men bara liksom 10 minuter, ett samtal och kolla läget och ”är det nånting speciellt som vi kan tänka på 

[på hemsjukhuset]?” Ja, sådär. Bara att man känner att man blir lyssnad på liksom att… det skulle nog kännas 

tryggt då att komma, att man vet vart man ska.” 

Gällande själva transporten så önskar flera av föräldrarna tydlig information om hur 

transporten kommer att gå till, vem/vilka som kommer och hämtar barnet och vilket yrke de 

har. På en mer övergripande nivå framförde de flesta av föräldrarna önskemål om mer 

samarbete mellan sjukhusen och gemensamma rutiner så långt det är möjligt. Några upplevde 

att det fanns prestige mellan sjukhusen och hos personalen har man stött på uppfattningen att 

det är viktigt att få göra på ”sitt sätt” på den egna avdelningen.  
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M1: ”Alltså, jag tycker att de borde ha bättre samarbete emellan sjukhusen, för att det kändes som att det var 

sån ENORM prestige mellan sjukhusen, om vi påpekade att ”Såhär gör de [på regionsjukhuset]…” så… ”Ja, 

men SÅ gör de DÄR, SÅ HÄR jobbar vi HÄR!” …det kändes som att det var sån otrolig prestige i att ”VI vill 

inte jobba som DOM”…” 

Gemensamma rutiner och arbetssätt och upplevelsen av ett välfungerande samarbete mellan 

de olika neonatalavdelningarna skulle istället öka föräldrarnas tillit till vården. 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

De områden som uppfattades som centrala och där det behövs förbättringar för att föräldrar 

ska få en positiv upplevelse av flytten till hemsjukhuset är förberedelser och kommunikation, 

rutiner och likvärdig vård. Resultatet diskuteras här nedan utifrån ett åtgärdsperspektiv och 

har därför givits andra rubriker än i resultatavsnittet.  

Förberedelser och kommunikation 

Resultatet visade att det var viktigt för föräldrarna att både personalen på hemsjukhuset och 

på regionsjukhuset var aktiva i förberedelserna när barnet skulle flyttas. Föräldrarnas 

upplevelse av såväl återtransporten som mottagandet på hemsjukhuset påverkas i positiv 

riktning om även hemsjukhusets personal är delaktig i de psykologiska förberedelserna före 

flytten (van den Berg & Lindh, 2011). Föräldrarnas upplevelse av att återtransporten ofta kom 

plötsligt och oväntat, ibland efter en mycket kort vårdtid på intensivvårdsavdelningen, visade 

att personalen på regionsjukhuset på ett tidigt stadium bör ta upp frågan om att barnen 

kommer att flyttas till ett sjukhus närmare hemmet samt fortlöpande ge information och stöd 

fram till dess att familjen lämnar avdelningen.  

Tidigare forskning har visat att föräldrar som vistats en kort tid på regionsjukhuset upplever 

större påfrestningar i samband med flytten än de vars barn hade en längre vårdtid. Den senare 

gruppen fick längre tid på sig till förberedelser vilket reducerar stressen (Slattery et al., 1998). 

Resultatet av denna studie är i linje med tidigare forskning som fastslagit att tidig 

kommunikation mellan personal och föräldrar angående återtransport i kombination med 

noggranna förberedelser kan minska föräldrarnas stress och förbättra upplevelsen av flytten 

till hemsjukhuset (Dahlen Granrud, Ludvigsen & Andershed 2014; Rowe & Jones 2008; 

Slattery et al. 1998; van den Berg & Lindh 2011). Flertalet föräldrar upplevde att såväl 
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förberedelserna inför transporten som informationen om hemsjukhusets neonatalavdelning var 

otillräckliga. Forskning inom både barn- och vuxensjukvården visar att skriftlig information 

inför flytt till annan avdelning gör att patienter och anhöriga känner sig mer nöjda med de 

förberedelser de fått (Linton, Grant & Pellegrini, 2008; Paul, Hendry & Cabrelli, 2003; van 

den Berg & Lindh 2011). Informationen inför transporten också bör förbereda föräldrarna på 

ett mindre bakslag för barnet under den första tiden efter flytten (Slattery et al., 1998). 

Välfungerande kommunikation mellan föräldrar och personal är av yttersta vikt för en 

neonatalvård av god kvalitet (van den Berg & Lindh, 2011). Mammor och pappor har 

generellt sett olika behov gällande kommunikation och information (Jones, Woodhouse & 

Rowe, 2007). För mammor är en god mellanmänsklig relation till sjuksköterskan en viktig 

förutsättning för att kommunikationen ska upplevas som positiv och effektiv. Pappor 

uttrycker istället behov av att informationen är koncis, korrekt och konsekvent vilket också 

konstaterats i andra studier om pappors erfarenheter från neonatalvården (Arockiasamy et al., 

2008; Ignell-Modé, Hedberg Nyqvist & Thernström-Blomqvist, 2014). Att skapa trygghet och 

bygga en tillitsfull relation till föräldrarna föreföll vara en av de viktigaste uppgifterna för 

personalen, för att föräldrarna ska vilja och orka vara på plats och ta hand om och knyta an till 

sitt barn. Wigert et al. (2010) konstaterar att de viktigaste faktorerna för att främja 

föräldranärvaron på neonatalavdelningen är att de behandlas väl av personalen, att miljön är 

familjevänlig och att vården har hög kvalitet.  För föräldrarna i denna studie hade trygghet 

och tillit en central plats, inte minst i samband med flytten till hemsjukhuset. Nyström och 

Axelsson (2001) menar att tillit är av största vikt för mammor vars barn vårdas på 

neonatalavdelningen. Mammor känner tillit när sjuksköterskor bryr sig om dem, tar sig tid att 

prata och förser dem med tillräcklig information vilket också föräldrar i denna studie beskrev. 

Cleveland (2008) menar att det är en viktig uppgift för sjuksköterskor att skapa en 

känslomässigt trygg och stöttande atmosfär gentemot föräldrarna för att minska deras stress 

och kontrollbehov. Kopplat till resultatet i studien kan man anta att detta är extra 

betydelsefullt för föräldrar i samband med flytten till hemsjukhuset som i sig innebär stora 

känslomässiga påfrestningar. Att skapa en sådan atmosfär blir därför en gemensam viktig 

uppgift för personalen på de båda sjukhusen för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för 

att föräldrarna ska uppleva flytten så positivt som möjligt. 

Dahlen Granrud et al. (2014) har funnit att föräldrar känner oro för hur barnet kommer att 

klara av transporten, att det är svårt att vara separerad från sitt barn och att släppa iväg barnet 

med någon man inte känner. Resultat från tidigare studier visar att det medför stora 
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känslomässiga påfrestningar för mammor att separeras från sina nyfödda barn (Lindberg & 

Öhrling, 2008) vilket kan innebära starka känslor av förtvivlan och maktlöshet (Axelsson & 

Nyström, 2001). Vidare konstateras att mödrar under hela vårdtiden behöver stöd från 

vårdpersonalen för att hantera ängslan och oro för barnet, vilket kopplat till resultatet i 

föreliggande studie tycks extra viktigt i samband med flytt till ett nytt sjukhus. Vård på 

neonatalavdelning innebär, som nämndes i inledningen, att anknytningsprocessen mellan barn 

och föräldrar påverkas (Flacking et al. 2006; Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008). 

Transporten till hemsjukhuset innebar för familjerna i studien att barnet och föräldrarna 

separerades vilket blev en ytterligare påfrestning i anknytningsprocessen. Att föräldrarna inte 

ville släppa iväg barnet med en för dem okänd person kan tolkas som ett tecken på föräldrarna 

utvecklat en bindning till barnet, och upplever att det är viktigt att få veta vem som skall 

ansvara för barnet i förälderns ställe. Som Flacking et al. (2006) visat, knyter föräldrar också 

an till personalen. Föräldrarnas vilja att få möta den som skall vårda barnet under transporten 

kan antas bottna i behovet att hitta nya personer att knyta an till. Fegran, Fagermoen  och 

Helseth (2008) har funnit att föräldrar önskar en nära relation till personalen under hela 

vårdtiden men att det också är viktigt att avsluta relationen på ett bra sätt inför utskrivning 

från avdelningen.  

Föräldrarnas upplevelse av att barnen flyttades till hemsjukhuset innan de egentligen var 

mogna för detta bekräftas av Socialstyrelsen (2014). Trots riktlinjer om att barn skall flyttas 

till en lägre vårdnivå först när deras tillstånd medger detta, transporteras många till 

hemsjukhuset innan deras tillstånd är helt stabilt på grund av att andra akut sjuka barn måste 

beredas plats på regionsjukhuset. Cusack, Field och Manktelow (2007) har undersökt 

neonatala transporter under en tioårsperiod och funnit att ett stort antal barn varje år utsätts för 

olämpliga transporter på grund av brist på intensivvårdsplatser på regionsjukhusen. Donohue 

et al. (2009) har visat att 19% av barnen som flyttas till hemsjukhuset tvingas återvända till 

regionsjukhuset. Tänkbara orsaker till detta är svårigheter att välja vilka barn som kan flyttas 

till hemsjukhuset och bristande kunskaper om hemsjukhusets resurser och barnets vårdbehov. 

Upprepade transporter innebär i sig ökade risker för barnet. Enligt en annan studie (Slattery et 

al., 1998) fick 18% av barnen problem som kunde kopplas till transporten. De flesta var dock 

av övergående art och endast 3% av barnen behövde återtransporteras till regionsjukhuset.  

Inget av barnen till föräldrarna i studien behövde återvända till regionsjukhuset, men 

föräldrarna bör ändå informeras om vad flytten innebär för barnet och att barnet får 

återkomma till regionsjukhuset i händelse av allvarlig försämring. 
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Samtliga barn i studien transporterades till hemsjukhuset av personal från någon av de båda 

neonatalavdelningarna där barnet vårdats. Enligt Socialstyrelsen (2014) är inte bara de akuta 

transporterna utan också återtransporten till hemsjukhuset i allmänhet en kvalificerad uppgift 

som kräver den specialistkompetens och erfarenhet som finns hos de neonatala 

transportteamen.  

Rutiner 

Föräldrarnas berättelser visade att byte av sjukhus innebar en stor omställning. En 

jämförelsevis liten förflyttning, som att byta från ett rum till ett annat inom samma avdelning, 

innebär även det en stor förändring och skapar förvirring hos mammor (Hall & Brinchmann, 

2009) trots att miljö, personal och rutiner för övrigt är desamma. På hemsjukhuset blir det 

mesta nytt och också tillsynes små förändringar i rutiner blir påfrestande. Varför gör inte ”ni” 

som ”dom”? Vad är ”rätt” och vad är ”fel”? I den studie om mödrars uppfattning av barnets 

återtransport till hemsjukhuset, som också presenterades i bakgrunden, fann man att 

mammorna var mer nöjda med vården i de fall där skillnaderna i rutiner upplevdes som små. 

Personal på de olika neonatalavdelningarna bör verka för att identifiera skillnader i rutiner och 

sträva efter att arbeta så lika som möjligt. I de fall där detta ej är möjligt bör man i förväg 

informera om skillnaderna och helst planera barnets fortsatta vård på hemsjukhuset i samråd 

med föräldrarna (Slattery et al., 1998). Det är rimligt att tro att likadana procedurer för olika 

vårdmoment skulle minska oron hos föräldrarna och ge intrycket av en enhetlig och likvärdig 

neonatalvård baserad på kunskap snarare än på lokala traditioner. Detta skulle kunna 

möjliggöras genom upprättande av en internetbaserad rikshandbok för neonatalvård. En 

liknande handbok finns redan idag inom barnhälsovården (Rikshandbok Barnhälsovården, 

2014) där fakta och kunskap samanställts för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt och 

att familjer erbjuds likvärdig vård och stöd oavsett vilken barnavårdscentral man besöker. 

Inom vuxenvården finns den nationella Vårdhandboken (2014) med fakta och instruktioner 

för en rad vanliga moment i vården. Föräldrarna i studien efterfrågade också enhetliga rutiner 

för hygien och städning, en uppfattning de får stöd för av Socialstyrelsen (2011) som menar 

att gemensamma omvårdnadsrutiner för anhörigbesök etc. bör införas på regional och helst 

nationell nivå. 

Likvärdig vård 

Resultatet stödjer tidigare studier som visar att föräldrar vill att barnet ska komma närmare 

hemmet samtidigt som de känner oro för den okända tillvaron på hemsjukhuset (Dahlen 
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Granrud et al., 2014; Donohue et al. 2009). Föräldrar är osäkra på om hemsjukhuset kan 

erbjuda samma kompetens och expertis som regionsjukhuset (Dahlen Granrud et al., 2014). 

Som nämndes i bakgrunden har tidigare studier kommit fram till olika slutsatser om kvalitet 

och föräldrars tillfredställelse med vården på hemsjukhus respektive regionsjukhus. Attar et 

al. (2005) menar att barnen får lika säker vård på hemsjukhuset som på regionsjukhuset. 

Donohue et al. (2009) pekar istället på flera nackdelar med flytt och fastslår att föräldrarna var 

mer nöjda med vården på regionsjukhuset, vilket till viss del antas hänga samman med de 

starka känslomässiga band till personalen som föräldrarna utvecklar under den akuta fasen. 

Barn som flyttats till hemsjukhuset hade också en längre vårdtid. Lainwala, Perritt, Poole och 

Vohr, (2007) fann å andra sidan att flytt till hemsjukhuset förkortade vårdtiden och att barnens 

tillväxt och neurologiska utveckling var densamma som hos de barn som vårdades enbart på 

regionsjukhus.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. FN:s konvention om barnets 

rättigheter och NOBAB:s standard för barn på sjukhus, som togs upp i inledningen, ställer 

krav på att barns och föräldrars behov av information och stöd tillgodoses, att barn skall 

vårdas i ändamålsenliga lokaler av personal med adekvat kompetens och med en förälder hos 

sig under hela vårdtiden (NOBAB, 2014). Detta gäller på alla sjukhus och omfattar alla barn. 

Utifrån ett samhällsperspektiv är det givetvis problematiskt att vården ibland upplevs som 

ojämlik. Skillnader mellan olika sjukhus gällande lokaler och kompetens medför också ett 

etiskt dilemma utifrån alla barns rätt till en likvärdig vård. Det svenska systemet med 

centraliserad neonatal intensivvård förutsätter att föräldrar accepterar att deras barn efter en 

tid flyttas från regionsjukhuset, men då krävs också att hemsjukhusens vårdavdelningar 

uppfattas som ett fullgott och säkert alternativ för barn som kommit in i ett stabilare skede, 

och att de barn som är i behov av intensivvård får stanna på regionsjukhuset så länge de 

behöver. 

Att personalen på hemsjukhusen i allmänhet inte har samma erfarenhet av och vana vid 

neonatal intensivvård som personalen på regionsjukhusens intensivvårdsavdelningar kan antas 

ligga i sakens natur. Huruvida kompetensnivån på olika neonatalavdelningar i Sverige 

objektivt sett ändå är adekvat utifrån den vård som bedrivs på respektive enhet har inte 

undersökts i denna studie. När man tar del av informanternas berättelser bör man dock ta i 

beaktande att vissa föräldrar är missnöjda med vården, medan andra är positiva och mycket 

nöjda, trots att de vårdats på samma sjukhus. Merparten av föräldrarna i studien är dock eniga 
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om att hemsjukhusens lokaler medför sämre förutsättningar för att bedriva en god 

neonatalvård. Enligt Socialstyrelsens inventering (2011) har 80% av landets 

neonatalavdelningar lokaler som inte är lämpliga för ändamålet. Samtidigt planerar 75% för 

ombyggnation eller helt nya lokaler under de närmaste åren. Kanske kan nya och mer 

ändamålsenliga lokaler även på de mindre sjukhusen bidra till upplevelsen av likvärdighet i 

vården. Föräldrarna i studien har också efterfrågat bättre förutsättningar för hud-mot-hudvård 

på hemsjukhusen, då de saknat bekväma fåtöljer och tillgång till en säng intill barnets 

vårdplats, vilket sedan tidigare är ett känt problem (Thernström Blomqvist et al., 2011). 

Wigert et al. (2009) har funnit att sådana brister är faktorer som försämrar föräldranärvaron 

vilket i sin tur hindrar dem att ta sitt föräldraansvar. Örtenstrand et al. (2010) fann att den 

totala vårdtiden minskade med fem dagar då föräldrar fick möjlighet att bo tillsammans med 

sitt barn under hela tiden från inskrivning till utskrivning. Neonatalavdelningarnas lokaler har 

alltså en direkt inverkan på resultaten i vården, och avdelningarnas standard och utformning 

utgör därför en viktig del för att uppnå en likvärdig neonatalvård som motsvarar de krav som 

ställs i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) och NOBAB (2014).  

Metoddiskussion 

Studien involverade sju föräldrar med olika bakgrund och erfarenhet. De skiljde sig åt 

gällande kön, ålder, bostadsort och om barnet i studien var deras första eller om de hade barn 

sedan tidigare. Barnen i studien skiljde sig åt gällande vårdtid, sjukdomshistoria och 

gestationsålder vid förlossningen. I studien fanns erfarenheter av vård på sex olika sjukhus i 

Mellansverige, varav tre regionsjukhus och tre hemsjukhus, representerade. Variationer i 

bakgrund och erfarenheter stärker studiens trovärdighet och ökar också överförbarheten 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lincoln & Guba, 1985). Författaren har fått goda kunskaper 

om kontexten genom egna erfarenheter som sjuksköterska inom neonatalvården och 

informanternas detaljerade berättelser vilket kan öka trovärdigheten. Samtidigt måste 

forskaren vara observant så att inte den egna förförståelsen färgar resultatet vilket kan ha en 

negativ inverkan på objektiviteten. En svaghet i studien skulle kunna vara det begränsade 

antalet intervjuer som genomförts. Å andra sidan har informanterna bidragit med omfattande 

och detaljerade data vilket innebär att ett relativt litet antal deltagare ändå kan vara tillräckligt. 

När mättnad uppnåtts, dvs. att inte längre några nya data framkommer i intervjuerna, kan 

datainsamlingen avslutas (Polit & Beck, 2012). För att säkert kunna fastslå att så är fallet 

kunde fler intervjuer ha genomförts, men med hänsyn till den begränsade tidsperiod som stod 

till förfogande och bedömningen att en viss mättnad ändå uppnåtts utfördes inte ytterligare 
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intervjuer. Resultatet stöds i stor utsträckning av liknande studier och annan forskning inom 

olika områden kopplade till det ämne som studerats vilket stärker studiens pålitlighet. För att 

läsaren skall kunna bedöma överförbarheten har författaren strävat efter att ge en utförlig 

redovisning av hur studien genomförts. Resultatet skulle kunna vara relevant även inom andra 

delar av barnsjukvården där barn och föräldrar flyttas mellan olika avdelningar och sjukhus. 

Behovet av förberedelser och information torde vara allmängiltigt och kan antas ha stor 

betydelse för alla människor som kommer i kontakt med sjukvården. 

Studiens betydelse 

Tillsammans med andra studier inom området kan resultatet från denna studie ge ökad 

förståelse för föräldrars behov i samband med att barn inom neonatalvården flyttas mellan 

olika sjukhus och även användas som underlag för att förbättra rutinerna för förberedelser och 

omhändertagande av familjer i samband återtransport. 

Slutsats 

Studien visade att vården av barn och föräldrar som flyttas mellan olika sjukhus kan förbättras 

på en rad punkter vilket har sammanfattats under rubrikerna förberedelser och 

kommunikation, rutiner och likvärdig vård. Inför flytten behövs tid och stöd till praktisk och 

mental förberedelse för föräldrarna. Informanterna gav exempel på flera åtgärder som de 

menade skulle förbättra upplevelsen av flytten. För att förbättra omhändertagandet av familjer 

i samband med återtransport behöver rutiner för förberedelser och kommunikation förbättras i 

syfte att föräldrar skall känna sig väl förberedda och informerade när de lämnar 

regionsjukhuset och när de kommer till hemsjukhuset. Personalen på respektive sjukhus 

behöver utveckla sitt samarbete och sträva efter att upprätta gemensamma rutiner. Lokaler och 

kompetens hos personalen bör anpassas till de behov som finns på respektive 

neonatalavdelning för att skapa likvärdighet i vården. 
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BILAGA 1.   

Förfrågan om att delta i en studie: 

Föräldrars erfarenheter när barn inom neonatalvården flyttas från 

regionsjukhuset till hemsjukhuset för fortsatt vård 

Barn som i början av livet vårdats på någon av landets neonatala intensivvårdsavdelningar 

flyttas ofta tillbaka till hemsjukhuset under vårdtiden. I den studie du/ni nu tillfrågas om att 

medverka i vill vi få kunskap om föräldrars erfarenheter i samband med att barnet flyttas till 

hemsjukhuset. Som föräldrar till barnet är ni båda välkomna att delta.  

Om du/ni väljer att delta i studien kommer en intervju att genomföras som beräknas ta 

omkring 30-60 minuter. Om ni båda väljer att delta så genomförs en gemensam intervju. 

Du/ni kommer också att tillfrågas om i vilken vecka barnet föddes, om barnets hälsohistoria, 

orsak till vård på regionsjukhus, vårdtid på regionsjukhus respektive hemsjukhus samt om 

barnet är ditt/ert första barn eller om äldre syskon finns. Intervjun genomförs på valfri plats 

som du/ni finner lämplig och som ansvarig för studien har möjlighet att komma till. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) kan du 

närsomhelst begära att få avbryta din medverkan utan att ge någon förklaring till detta, alla 

lagrade uppgifter raderas då. Vid intervjun kommer ljudupptagning att ske. Därefter kommer 

intervjuerna att skrivas ner ordagrant och kodas med ett nummer. Personuppgifter samt allt 

inspelat och nedskrivet material från intervjuerna kommer att förvaras inlåsta och endast vi 

som är huvudansvarig respektive handledare för studien kommer att ha tillgång till 

uppgifterna. Ansvarig för uppgifterna är Divisionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala 

universitet. Studien genomförs med tillstånd från klinikchefen för Barnkliniken i Landstinget 

Gävleborg. Ditt beslut, att antingen delta i studien eller inte, kommer inte på något sätt att 

påverka den eventuella vård och bemötande ditt barn eller du får.  

Resultatet kommer att sammanställas i en vetenskaplig rapport och presenteras inom ramen 

för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn och ungdomar 2011/2012. 

Rapporten kommer att publiceras i en databas för studentuppsatser som är tillgänglig för 

allmänheten.  

Om du/ni inte önskar delta i studien ber vi dig/er att kontakta Karin Orvik Blanksvärd, som är 

huvudansvarig för studien, via mail eller telefon. I annat fall kommer du/ni att bli kontaktad 

om 1-2 veckor och tillfrågas då om deltagande i studien.  

Karin Orvik Blanksvärd (huvudansvarig) 

Leg. sjuksköterska 

Telefonnummer: 073-8388044  

E-post: karin81karin@hotmail.com 

 

Eva-Lotta Funkquist, lektor (handledare) 

Dr med vet, barnsjuksköterska, 

barnmorska 

Telefonnummer: 018-611 91 04 

E-post: eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se 

mailto:karin81karin@hotmail.com
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Blankett för samtycke till deltagande i studien 

Vill du delta i en studie om föräldrars upplevelser i samband med att barn inom 

neonatalvården flyttas från regionsjukhus till hemsjukhuset? 

Deltagande i studien innebär att: 

 Du blir intervjuad av studiens huvudansvariga  

 Du får svara på några korta frågor om barnet och vårdtiden 

 Du samtycker till att personuppgifter lagras och hanteras i enlighet med 

Personuppgiftslagen (PUL) 

 

o Jag samtycker till att medverka i studien. 

 

  

……………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Underskrift  
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BILAGA 2. 

 

INTERVJUGUIDE  

 

Inledning: Berätta om dina/era erfarenheter av vårdtiden på regionsjukhuset. 

 

1. Vilka tankar, känslor och funderingar fanns hos dig/er som förälder/föräldrar:  

o före transporten? 

o under transporten?  

o efter transporten till hemsjukhuset? 

 

2. Transporten 

o Hur reste barnet och hur reste ni föräldrar? 

o På vilket sett förbereddes barnet och ni föräldrar inför transporten? 

o Hur upplevde du/ni att överrapporteringen mellan personalen på de olika 

sjukhusen gick till? 

o Personalens kompetens – kände du/ni er trygg(a) med den personal som 

transporterade barnet? 

o Upplevde du/ni att flytten till hemsjukhuset skedde vid en lämplig tidpunkt 

under vårdtiden? 

 

3. Kan du/ni beskriva likheter och skillnader mellan de olika neonatalavdelningarna? 

Stödord: barnets vård, personalens bemötande av barnet, bemötandet av er föräldrar, 

er delaktighet i barnets vård, personalens kompetens, miljön på barnets sal, 

avdelningsmiljön från föräldraperspektivet: boende, dagrum, mat, information till er 

om allt detta, andra praktiska aspekter.  

 

4. Vilka för- och nackdelar finns det, sett ur ditt/ert personliga perspektiv, med att 

komma tillbaka till hemsjukhuset? 
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5. Utifrån dina/era egna erfarenheter – på vilket sätt tycker du/ni att rutinerna kan 

förbättras så att flytten till hemsjukhuset blir så bra och positiv som möjligt, både 

för barnet och för er som föräldrar? 
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BILAGA 3. 

 

BAKGRUNDSINFORMATION INFÖR INTERVJU 

Kod:_______________________________ Datum:_________________________________ 

I vilken vecka föddes barnet? ___________________________________________________ 

Var föddes barnet? ___________________________________________________________ 

Av vilken anledning krävde barnet vård på regionsjukhus/neonatal intensivvårdsavdelning? 

___________________________________________________________________________ 

På vilka sjukhus har barnet vårdats under nyföddhetsperioden? 

___________________________________________________________________________ 

Hur länge vårdades barnet på respektive sjukhus/avdelning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur gammalt var barnet när det flyttades till hemsjukhuset? 

___________________________________________________________________________ 

Vilka sjukdomar/svårigheter hade barnet under nyföddhetsperioden? Beskriv kortfattat. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Hur var det ordnat med boende för er föräldrar på respektive sjukhus? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Är barnet ert första eller finns det äldre syskon? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


