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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning för nyfödda vårdas kritiskt sjuka och/eller ostabila 

nyfödda barn som är i behov av sjukvård dygnet runt. Miljön på avdelningen ska främja 

föräldrars medverkan och närvaro i vården vilket ska optimeras på moderna 

intensivvårdsavdelningar för nyfödda. Föräldrar till sjuka barn har rätt att vara närvarande och 

aktivt medverka i vården av sitt barn. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka föräldrars, vars barn tidigare vårdats på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda, tankar och synpunkter på utformning av en, utifrån deras 

erfarenheter, optimal intensivvårdsavdelning för nyfödda. 

 

Metod: Enkäter skickades hem till föräldrar (n=39) vars barn vårdats på intensivvårdsavdelningen 

för nyfödda vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala under minst en månad under 2015. Svaren i 

de öppna frågorna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Föräldrarna (n=18) beskrev att personalens sätt att arbeta; rutiner, bemötande och 

kommunikation, både kunde underlätta och försvåra deras medverkan och närvaro i vården av 

barnet. Flertalet faktorer i avdelningens miljö påverkade föräldrars närvaro och medverkan både 

fysiskt och psykiskt. Föräldrarna beskrev en stor vilja av att vara nära barnet under vårdtiden, där 

sova intill eller i närheten av barnet beskrevs som en viktig faktor för möjligheten att vara nära.  

 
Slutsats: Föräldrarna beskrev att personalens rutiner och arbetssätt samt faktorer i 

avdelningsmiljön var väsentliga för föräldrars psykiska och fysiska närvaro och medverkan i 

vården. Viljan att vara nära barnet under vårdtiden upplevdes som stor bland föräldrarna.  

 

Nyckelord: Intensivvårdsavdelning för nyfödda, Miljö, Föräldranärvaro, För tidigt född 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Critically ill or unstable newborns that require hospital care twenty-four hours a day 

are cared for in a neonatal intensive care unit. The environment should promote parents to be 

present and participate in the care of the newborn. Parents of sick children have the right to be 

present and actively participate in the care of their child. 

 

Aim: To examine parents’ beliefs and views on the design of an optimal intensive care unit for 

newborns.  

 

Method: Questionnaires with open ended questions were distributed to parents (n=39) whose 

child had been cared in the intensive care unit for newborns at Akademiska Children´s hospital in 

Uppsala, during a minimum of one month during 2015. The data were analyzed with qualitative 

content analysis.  

 

Results:  A total of 18 parents responded the questionnaire. The parents described the health care 

professional’s way of working, including routines, treatment and communication; both facilitated 

and hindered parental participation and presence. Several factors in the department's environment 

had an impact on parents’ presence and participation both physically and mentally. The parents 

described a great desire to be near the child during the hospital stay, to be able to sleep near the 

newborn was as an important factor. 

 

Conclusion: The parents described that health care professional’s routines and work together with 

factors in the environment in the department were essential for parent’s presence and 

participation. The desire to be near the child during the period of care was strong among the 

participating parents. 

 

 

Key- words: Neonatal Intensive Care Unit, Environment, Parental presence, Premature 
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BAKGRUND 

Vilka barn vårdas på en intensivvårdsavdelning för nyfödda? 

 
En intensivvårdsavdelning för nyfödda definieras som en avdelning där kritiskt sjuka och/ 

eller ostabila nyfödda som är i behov av sjukvård dygnet runt vårdas. Behandling och vård på 

avdelningen kan vara kirurgi, olika former av andningsunderstöd (White, Smith & Shepley, 

2013) samt kylbehandling vid asfyxi som innebär syrebrist till följd av försvårat gasutbyte 

(Andréasson, Blennow & Hagberg, 2008). Vanligast är vård och behandling av för tidigt 

födda barn (White et al., 2013). 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar ett för tidigt fött barn som ett barn som föds före 

graviditetsvecka 37. Mer än ett av tio barn föds för tidigt och antalet för tidiga födslar ökar för 

varje år världen över. Samtidigt överlever fler barn som föds innan beräknat födelsedatum i 

takt med att vården utvecklas. Det finns flera orsaker till att en förlossning sker för tidigt, 

både medicinska och icke- medicinska, så som flerbörd, kroniska sjukdomar hos modern och 

infektioner. En del av de för tidiga födslarna sker spontat utan orsak (WHO, 2012). Ett barn 

som föds för tidigt är omogen i flertalet organ och system i kroppen, där större omogenhet 

ökar risken för komplikationer under och efter vårdtiden. Relaterat till barnets omogenhet kan 

sjukdomar och komplikationer i till exempel lungor, hjärna och cirkulationssystemet uppstå 

(Fellman, 2008). På grund utav outvecklade lungor är andningssvikt ett av de för tidigt födda 

barnets dominerande problem vilket många gånger kräver behandling med andningsunderstöd 

i form av exempelvis kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) och trakeal intubation med 

respiratorvård. Den omogna hjärnan hos ett för tidigt fött barn ökar risken för att drabbas av 

hjärnblödningar och förlust av hjärnsubstans vilket kan medföra bestående hjärnskador 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Många intensivvårdsavdelningar för nyfödda bedriver inte bara högspecialiserad intensivvård 

med avancerad utrustning utan även vård av sjuka och ostabila nyfödda som behöver vård 

men inte kräver tillsyn och övervakning dygnet runt. Således vårdas nyfödda barn med olika 

tillstånd och varierande behandlingar där graden av avancerad intensivvård skiljer sig åt 

samtidigt som vården bedrivs på samma plats. Vidare är det därför väsentligt att konstruktion 

och utformning av en intensivvårdsavdelning för nyfödda optimeras för bästa flexibilitet i 

vården (White, Smith & Shepley, 2013).  
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Intensivvårdsavdelningen för nyföddas historia 

 
I slutet av 1800-talet utformades den första intensivvårdsavdelningen för nyfödda i Frankrike 

av en fransk läkare som önskade att återuppbygga populationen efter krig i landet. Det var en 

avdelning tänkta för de ”livsklena”, de för tidigt födda barnen. Trots minskade komplikationer 

under graviditet och förlossning samt säkrare vård och god aseptik ökade inte antalet 

överlevande bland nyfödda barn (Milerad, 2004). De första intensivvårdsavdelningarna för 

nyfödda och utformningen därtill syftade till livräddande behandling (White, 2011). 

Väsentliga faktorer till grunden för dagens sjukvård för sjuka nyfödda preciserades även 

under 1800-talets slut. En hög och stabil omgivningstemperatur var de faktorer som ökade 

överlevnaden hos främst för tidigt födda barn på den första vårdavdelningen för nyfödda. 

Detta resulterade senare i utformningen av en kuvös, en glaslåda med dubbel vägg och ett 

ventilationssystem, som upprätthöll en konstant hög temperatur i omgivningen (Milerad, 

2004). Kuvösen minskade mortaliteten med 50 % hos för tidigt födda barn. Betydelsen för 

kuvösen ökade när den ställdes ut inför allmänheten i Tyskland där barn med en födelsevikt 

på under 1000 gram placerades i den eftersom tron på överlevnadschansen för dessa barn då 

var små. När läkaren blev varse om att även barn som vägde mindre än 1000 gram överlevade 

blev kuvösen en livsavgörande faktor i vården av för tidigt födda barn (Davis, Mohay & 

Edwards, 2003).  

Hygienrutiner avseende tvätt och desinficering samt dagligt klädombyte ökade överlevnaden 

för det nyfödda barnet som vårdades på sjukhus. Det resulterade samtidigt i ett hinder för 

mammor att delta i vården av sina barn (Milrad, 2004). Under 1950-talet dog många nyfödda 

och för tidigt födda barn av respiratoriskt stressyndrom i samband med födseln varpå 

läkarvetenskapen trodde att anledningen till detta var bakterier från föräldrarna som 

kontaminerat barnen. På grund av det fick föräldrarna inte vara närvarande eller delaktiga i 

vården av barnen på samma sätt som tidigare. Riktlinjerna på sjukhusens 

nyföddhetsavdelningar i världen mellan 60- och 70-talet var att föräldrarna fick besöka barnen 

tidigast ett till två dygn efter förlossningen. Föräldrars beröring ansågs skadligt för barnens 

hälsa (Davis et al., 2003).  Under 1970- talet utfördes en studie av Barnett, Leiderman, 

Grobstein och Klaus (1970) på Stanford University i Kalifornien, USA, vilken visade på att 

föräldrar påverkas negativt av att separeras från sitt barn. Resultaten från studien medförde att 

mammor fick besöka barnet och vårda det i famnen under vårdtiden. Enligt Davis och 

medarbetare (2003) upphävs samtidigt även teorin om att föräldrars närhet till barn som 

vårdas på intensivvårdsavdelningar för nyfödda ökade barnens risk att drabbas av infektioner. 
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Föräldrar som är hos sina barn har visat sig ha en djupare anknytning och ett större 

självförtroende i föräldrarollen samt ger sitt barn en bättre omvårdnad. Attityden hos 

sjukvårdspersonalen förändras som nu börjar uppmuntra föräldrar att vara hos sina barn på 

sjukhuset. 

I början på 1900-talet glöms mammans roll i nyföddhetsvården bort för att sedan i slutet av 

samma sekel återkomma då intensivvårdsavdelningar för nyfödda konstrueras om med fokus 

på även föräldrars närvaro och medverkan i vården (Milerad, 2004). Förr i tiden fick mammor 

endast besöka sina barn några minuter varje dag, något som har förändrats i takt med att inte 

bara fler för tidigt födda överlever utan även på grund av utveckling av vårdmiljön. Dagens 

intensivvård för nyfödda inbjuder familjen att tillsammans med sitt barn stå i centrum för 

omvårdnaden genom att exempelvis få möjlighet att vara med sitt barn dygnet runt (White, 

2011).  

Vårdmiljön 

 
När fler för tidigt födda överlever i allt lägre gestationsålder har intensivvårdsavdelningar för 

nyfödda formats av en miljö där ökad närvaro och medverkan från föräldrar står i fokus. Det 

är väsentligt att miljön ger en privat känsla där ljud och ljus anpassas efter barnets utveckling 

och behov. God kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar är andra faktorer som 

miljön ska främja till. Utformningen av en optimal framtida intensivvårdsavdelning för 

nyfödda preciserar föräldrars närvaro och medverkan genom framförallt vård av barnet enligt 

kängurumetoden (KMC), vård av barn hud mot hud. Att vårda barnet med KMC ska vara den 

viktigaste faktorn som miljön ska inbjuda till (White, 2011). 

När nyföddhetsvården initierades var kontroll av temperatur, värmetillförsel och faktorer att 

förhindra avkylning hos barnet hörnstenar i vården (Milerad, 2004). Den omgivande miljön 

på en intensivvårdsavdelning för nyfödda ska ha en temperatur mellan 22-26°C kombinerat 

med en luftfuktighet mellan 30-60% (Shahheidari & Homer, 2012). Ljudnivån på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda rekommenderas att vara lägre än 45 decibel och på många 

av dagens avdelningar är ljudnivån högre än så. Orsaken till en för hög ljudnivå i den 

omgivande avdelningsmiljön är i de flesta fall aktivitet och samtal från sjukvårdspersonal. 

Nyfödda barn påverkas negativt av höga ljud vilket till exempel visar sig genom en minskad 

saturation i blodet och en förhöjd hjärtfrekvens samt ökat antal andningsuppehåll. I livmodern 

är mammans röst ett av de mest betydelsefulla stimuli för fostrets utveckling. För barn som 

vårdas på en intensivvårdsavdelning för nyfödda är mammans likväl som andra närståendes 
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röster väsentliga då barnet är mer stabilt när bekanta röster registreras hos barnet. För starkt 

ljus på en intensivvårdsavdelning för nyfödda påverkar bland annat barnets dygnsrytm 

negativt vilket visar sig genom både ökad stress hos barnet och fler vakenhetsperioder under 

dygnet. Vidare rekommenderas minskad belysning på avdelningen vilket främjar barnets 

hälsa och utveckling. Skillnader i miljön avseende privata vårdrum och flerbäddsalar är att 

flertalet faktorer i miljön såsom ljud och ljus kan individualiseras utefter varje barns specifika 

behov i ett privat vårdrum (Santos, Pearce & Stroustrup, 2015). Pineda och medarbetare 

(2012) beskriver hur miljön i en flerbäddsal respektive i ett privat vårdrum kan se ut på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda. I en flerbäddsal finns det belysning över barnets enskilda 

vårdplats, störande apparatur, minst en stol bredvid barnets vårdplats, möjlighet till 

avskärmning och föräldranärvaro dygnet runt. Det privata vårdrummet beskrivs ha väggar och 

dörrar gjorda av glas ut till avdelningskorridoren och övervakningsapparatur finns utanför 

glasväggarna väl synliga för personal och föräldrar vilket minskar ljudet i vårdrummet. I 

vårdrummet finns också barnets säng tillika utrustning, garderob, handfat och möjlighet till 

individuell belysning. Det privata vårdrummet inbjuder till närvaro och medverkan dygnet 

runt samt möjligheter för föräldrar att sova nära barnet. 

I en studie av Heinemann, Hellström- Westas och Hedberg- Nyqvist (2013) uttrycker 

föräldrar behov av information om barnets tillstånd och vård samt att föräldrar ska behandlas 

med empati av sjukvårdspersonal. I studien beskriver föräldrarna att medicinska procedurer 

som inte är planerade ses som hinder för föräldrarna att vårda barnet hud mot hud. Enligt 

Wigert, Blom Dellenmark och Bry (2013) finns det brister i det emotionella stödet som 

sjukvårdspersonal ger föräldrar via kommunikation. I studien uppger föräldrar att de får för 

lite och oklar information samt att de ibland får olika information om samma sak från olika 

sjukvårdspersonal. Vidare framkommer även i studien att det är viktigt när personal 

uppmuntrar föräldrar att aktivt närvara och medverka i vården. Föräldrarna anser även att det 

är svårt att delta i vården när man inte får tillräckligt med praktiska instruktioner från 

personalen. I en studie av Wigert, Hellström och Berg (2008) delger föräldrar erfarenheter av 

att olika rutiner finns beroende på vilka ur personalen som jobbar, ibland får föräldrarna vara 

delaktiga i vården och ibland inte. 

Tidigare forskning inom den moderna intensivvårdsavdelningen för nyfödda 

 
Utformningen av en modern intensivvårdsavdelning för nyfödda ska ha som mål att optimera 

både emotionella, medicinska och sociala faktorer hos det nyfödda barnet. En individuell och 

personcentrerad vård där både patient och närstående centreras ska främjas av en modern 



 5 

avdelning. Designen på olika intensivvårdsavdelningar för nyfödda skiljer sig åt på många 

sätt där olika rum och vårdplatser är en av de största skillnaderna. Det finns avdelningar med 

flerbäddsalar där flera barn vårdas i samma sal och har sin egen vårdplats samt privata rum 

där barnen bor och vårdas tillsammans med sin familj (White et al., 2013). Shahheidari och 

Homer (2012) genomförde en systematisk litteraturstudie med syfte att studera hur 

utformningen av en intensivvårdsavdelning för nyfödda påverkar barnen som vårdas på 

avdelningen, familjerna samt personalen. Resultat från studien visar att föräldrar till barn som 

vårdas på sal med flera barn känner sig som besökare vid närvaro hos barnet. I en studie från 

USA av Domanico, Davis, Colman och Davis (2011) jämfördes nyfödda barns utveckling och 

hälsa mellan en flerbäddsal och privata vårdrum på två olika intensivvårdsavdelningar för 

nyfödda. Studiens resultat visar att nyfödda som vårdas och vistas i privata rum tillsammans 

med sina föräldrar och andra närstående har kortare vårdtid totalt sätt mot nyfödda som vårdas 

i flerbäddsal. Amning är en faktor som i studiens resultat även visat på förbättring då 

mammorna känner sig mindre stressade i det privata vårdrummet vilket även ökar den privata 

sfären för närstående. Shahheidari och Homer (2012) preciserar att föräldrar till barn som 

vårdas i privata rum är mer närvarande och medverkande i vården där den främsta orsaken till 

detta är att det privata rummet möjliggör övernattning nära barnet på ett mer lättillgängligt 

sätt. Barn som vårdas i privat rum med sin familj drabbas inte lika lätt av exempelvis 

infektioner och behovet av andningshjälp är inte lika stort.  

I en studie av White och medarbetare (2013) rekommenderas att den plats där barnet vårdas 

ska vara så privat som möjligt för både barnets och närståendes välmående, således ska 

avdelningen utformas med fokus på att så lite personer som möjligt passerar förbi varje 

vårdplats. Den arbetsplats där sjukvårdspersonal arbetar ifrån ska vara nära den plats där 

barnet vårdas och inge god syn till barnet i största möjliga mån. Om barnet vårdas på en 

flerbäddsal bör det vara gott om utrymme för utrustning och en vuxensäng. Handfat med 

möjlighet för god handhygien ska finnas nära, inom några meter, till varje plats där barnet 

vårdas oavsett typ av rum och antal närliggande patienter. Enligt Westrup (2015) är nästa steg 

i utvecklingen av utformningen av intensivvårdsavdelningar för nyfödda att vårda mammor 

tillsammans med det nyfödda barnet på samma avdelning efter förlossningen. I en studie av 

Woodward och medarbetare (2014) framkommer att mammor till barn som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda upplever stor stress över att vara separerad från sitt barn 

vilket till exempel påverkar känslor hos mamman över att inte kunna skydda barnet mot 

smärtsamma procedurer. Westrup (2015) menar att det är viktigt för föräldrarna att så tidigt 

som möjligt knyta an till sitt nyfödda barn oavsett vart barnet vårdas efter födseln. Att vårda 
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både mamma och barn tillsammans ställer större krav på avdelningarnas strukturer och 

avdelningarna behöver vidare anpassas för att samarbete på ett enklare sätt ska kunna ske med 

obstetriker som har ansvar för mammornas vård.  

Närståendes närvaro och medverkan  

 
I Förenta Nationernas (FN) barnkonvention preciseras alla barns rätt till vård, att allt ska vara 

för barnens bästa och att föräldrarna alternativt annan vårdnadshavare har det primära 

ansvaret för barnet (FN, 2005). I den nordiska standarden för barn och ungdomar inom hälso- 

och sjukvård preciseras, med utgångspunkt från FN:s barnkonvention, att alla barn har rätt till 

relationer, trygghet och närhet. I den framkommer också att alla barn som vårdas på sjukhus 

har rätt till att ha en förälder eller annan närstående närvarande hos sig under hela 

sjukhusvistelsen. Föräldramedverkan är en annan viktig ståndpunkt som lyfts fram och som 

berör att föräldrar ska uppmuntras och stöttas i att aktivt medverka i den dagliga vården av sitt 

barn (NOBAB, 2014). 

Föräldrar till barn som vårdas på en intensivvårdsavdelning för nyfödda kan vara närvarande i 

vården av barnet och genom detta även vara medverkande. Att medverka i barnets vård 

innefattar att föräldrarna utför handlingar som ingår i vården, exempelvis mata och vårda 

barnet enligt KMC (Heinemann et al., 2013). Delaktighet hos mamman ska ses som en 

naturlig del av vården av barnet som vårdas på en nyföddhetsavdelning oavsett om mamman 

befinner sig där eller på en annan avdelning på sjukhuset efter förlossningen. Mamman ska 

ses som en unik person med egna behov och ska få stöttning i mammarollen oberoende vart 

på sjukhuset hon befinner sig. Om mamman är delaktig i vården av det sjuka barnet främjas 

moderns utveckling i föräldrarollen på ett positivt sätt. När mammor deltar i vården av barnet 

genom att amma, vara nära barnet och utföra daglig skötsel ökar känslan av medverkan 

(Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006). Involvering av föräldrar och närstående i 

vården av det nyfödda barnet beror på rutiner och miljön på avdelningen där miljön bör 

främja och tillåta att föräldrarna är nära sina barn. Daglig medverkan i omvårdnaden av 

barnen som föräldrar upplever är viktigt är byte av blöja, tvätta, mata och vårda enligt KMC 

(Baylis, Ewald, Gradin, Hedberg Nyqvist, Rubertsson & Thernström Blomqvist, 2014). 

Foster som befinner sig i livmodern upplever smak, beröring, rörelse, kroppstemperatur, ljud 

och aktivitet ifrån mamman. När ett barn föds för tidigt eller behöver vårdas på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda på grund av andra orsaker upplevs det ovan beskrivna 

faktorerna hos fostret annorlunda eftersom det skiljer sig från hur intrycken upplevdes under 
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tiden i livmodern. När barnet vårdas hud mot hud av föräldrarna eller andra närstående 

upplever barnet intrycken mer likt som under perioden i livmodern varför föräldrars närvaro 

och medverkan genom KMC bör främjas (White, 2011). 

Rekommendationer för att stödja föräldrar att vara medverkande och närvarande i barnens 

vård är uppmuntran och utbildning till att vårda barnen med hjälp av KMC, att föräldrarna ska 

få medverka under ronder och rapporteringar gällande barnens hälsa samt nyheter och 

förändringar därtill. Föräldrar rekommenderas att ha tillgång till dokumentation i barnets 

journal. Personalen ska guida föräldrar till att bli kompetenta och primära vårdgivare till 

barnet avseende barnets komfort tillika säkerhet. Föräldrarna ska få information och stöttning 

gällande förståelse för barnets behov och till exempel amning, matning, hjärnans utveckling 

och säker samsovning (Craig, Glick, Phillips, Hall, Smith & Browne, 2015). 

På intensivvårdsavdelningar för nyfödda ska föräldrar och övriga närstående ses som en del i 

barnets vårdteam och i största möjliga mån, efter önskemål, vara närvarande och medverka i 

vården av barnet. Således krävs en avdelning där det finns möjlighet för närstående att 

närvara under alla dygnets timmar (Craig et al., 2015).  

Teoretisk ram 

 
I Katie Erikssons omvårdnadsteori beskrivs patientens förhållande med “den andre” vilket 

kan innefattas av andra människor så som närstående (Kirkevold, 2000). Begreppet vårdande 

syftar till något mer än att endast bota en sjuk människa genom medicinsk behandling. 

Eriksson beskriver att det finns två olika typer av vårdande, det naturliga och det 

professionella. Det naturliga vårdandet bedrivs mellan människor utanför den professionella 

vården, exempelvis genom att närstående så som föräldrar är medverkande i barnets vård 

(Söderlund, 2013), och kan åstadkommas i en miljö som tillåter omsorg. Vårdandet omfattas 

enligt Eriksson av tre olika element varav ansning är ett av dem. Ansning omfattas av den 

grundläggande omvårdnaden som närhet, beröring och värme vilka närstående kan bidra med 

(Kirkevold, 2000).  

 

Begreppet miljö innefattar både den fysiska miljön runt omkring patienten och viktiga 

personer i omgivningen kring omvårdnaden (Bergbom, 2013). Den fysiska miljön kan utgöras 

av ljus, ljud, utrustning och möbler. Utformningen av miljön är väsentlig då den påverkar 

patient, närstående och personal. I den psykosociala miljön preciseras närstående som en 

viktig del av atmosfären och patientens omvårdnad. Begreppet belyser att patienter inte ska 
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separeras från närstående då det kan skapa oro och minska välbefinnandet. Ett trångt och 

öppet utrymme där patienten vårdas försvårar närståendes delaktighet i vården och skapar 

oförmåga för avskildhet (Ylikangas, 2013). 

Problemformulering  

 
Alla barn som vårdas på sjukhus har rätt till att ha närstående hos sig under vårdtiden och 

närstående har om så önskar även rätt till att vara aktivt medverkande i barnets vård 

(NOBAB, 2014). Miljön, vilket kan innefatta vård i en flerbäddsal och omöjlighet för 

närstående att vara hos patienten dygnet runt, är en faktor som kan utgöra ett hinder för den 

vård där familjen ses som en central del. Detta eftersom föräldrar inte kan delta och vara 

närvarande i vården hela tiden. Samtidigt finns personal och andra patienter samt deras 

föräldrar ofta i närheten vilket påverkar den privata sfären (Jackson & Hedberg Nykvist, 

2013). Studier om medverkan från närstående i vården visar att det har positiva effekter på 

den fysiska och psykosociala hälsan både på kort och lång sikt för föräldrar och det nyfödda 

barnet (Domanico et al., 2010).   

 

Föreliggande studie har som avsikt att undersöka önskemål och synpunkter på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda hos föräldrar vars barn har vårdats på avdelningen, deras 

upplevelser av föräldramedverkan- och närvaro i vården samt hur en ny utformning av 

avdelningen kan komma att öka närvaro respektive medverkan. 

Syfte  

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka föräldrars, vars barn tidigare vårdats på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda, tankar och synpunkter på utformning av en, utifrån deras 

erfarenheter, optimal intensivvårdsavdelning för nyfödda. 

METOD 

Design 

 
Kvalitativ ansats har valts till studien eftersom syftet var att undersöka upplevelser, 

erfarenheter, tankar och beskrivande fenomen hos föräldrar vars barn vårdats på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Kvantitativ metod användes för att beskriva 

urvalsgruppen (Polit & Beck, 2013). En enkät med 11 frågor konstruerades och skickades 

hem till föräldrar som haft barn som vårdats på intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid 
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Akademiska barnsjukhuset i Uppsala mellan 150101- 151231. Innan enkäten skickades ut 

godkändes den av verksamhetschefen för avdelningen. I föreliggande studie väljer författarna 

att använda begreppet förälder istället för vårdnadshavare.  

 

Föräldrar till barn som vårdas på intensivvårdsavdelningen för nyfödda kan vara närvarande i 

vården av barnet. Att medverka i barnets vård innefattar att föräldrarna utför handlingar som 

ingår i vården, exempelvis tvätta, mata och vårda hud mot hud (Heinemann et al., 2013). För 

att föräldrarna ska medverka i vården måste de vara närvarande, varför begreppen närvaro och 

medverkan samspelar. Vidare har författarna till föreliggande studie valt att koppla samman 

begreppen medverkan och närvaro genomgående i studien likväl som i enkäten.  

Urval 

 
Deltagarna valdes utifrån ett konsekutivt urval då enkäten skickades hem till alla föräldrar 

vars barn vårdats på avdelningen under ett specifikt tidsintervall (Polit & Beck, 2013). 

Urvalsgruppen identifierades av avdelningschefen med hjälp av det journalsystem, Cosmic, 

som avdelningen använder. Föräldrar till barn som vårdades på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda vid Akademiska sjukhuset i Uppsala från 150101 t.o.m 151231 tillfrågades att delta i 

studien. Inklusionskriterier för deltagarna var att föräldrarna skulle vara över 18 år och vars 

barn vårdats under minst en månad på avdelningen. Föräldrar vars barn avlidit exkluderades 

ur studien. Ett annat exklusionskriterie var föräldrar som inte kunde förstå eller skriva det 

svenska språket, vilket identifierades i barnets journal där behov av tolk framkom. Detta för 

att deltagarna i studien skulle kunna förstå medföljande informationsbrev samt besvara 

enkäten. 

Det var 59 barn som vårdades över en månad på avdelningen under år 2015. Av dessa 

vårdades tre barn fortfarande på sjukhus då föräldrarna identifierades för deltagande i studien. 

11 av barnens föräldrar hade tolkbehov under sjukhustiden. Tre barn har avlidit. Efter att 

föräldrar exkluderades ur studien återstod 42 barn som vårdats på avdelningen under 2015, av 

vilka sex stycken var tvillingar. Enkäten skickades hem till 39 barns föräldrar och den 

besvarades efter en påminnelse av 18 barns föräldrar (46%).  

Datainsamlingsmetod 

 
Datainsamlingsmetoden som använts i studien var enkäter som skickades hem till föräldrarna 

via brev. Enkäten (se bilaga 3) konstruerades för att uppfylla studiens syfte utifrån författarnas 
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och handledarens kliniska erfarenhet samt vetenskaplig litteratur (Trost, 2012). Enkäten 

bestod av både fasta och öppna frågor, detta för att genom fasta frågor precisera urvalet och 

underlätta analysen av data (Polit & Beck, 2013). Inledningsvis bestod enkäten av fasta frågor 

(n=6) som gav bakgrundsinformation om föräldrarna samt övrig relevant information för 

studiens ämne. Nästföljande frågor i enkäten besvarade föräldrarna med egna beskrivelser och 

exempel. Således var ett antal av enkätens frågor öppna (n=5), något som enligt Polit och 

Beck (2013) används för att få mer utförligare beskrivelser av information och upplevelser. 

Frågorna berörde föräldrarnas upplevelser kring om något hade saknats i avdelningens miljö 

som hade kunnat optimera deras närvaro och medverkan i vården, synpunkter på en ny 

avdelning och hur en ny avdelning skulle kunna öka föräldramedverkan och närvaro i vården. 

Enkäten avslutades med en fråga där föräldrarna hade möjlighet att tillägga information som 

ansågs relevant för studiens syfte. Enkäten granskades och godkändes av verksamhetschefen 

på intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala innan den 

skickades hem till föräldrarna. 

Tillvägagångssätt 

 
Godkännande för genomförande av studien söktes och erhölls av verksamhetschefen på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid Akademiska barnsjukhuset. Avdelningschefen 

identifierade föräldrarna i Akademiska sjukhusets journalsystem ”Cosmic” och skickade 

därefter ut okodade enkäter till föräldrar som haft barn som vårdats på avdelningen. 

Deltagarna informerades om studien med tillhörande information genom ett informationsbrev 

som medföljde vid utskicket av enkäten (se bilaga 1). Enkät, informationsbrev samt frankerat 

svarskuvert skickades hem till föräldrarna den 1/2 – 2016 i ett kuvert med Akademiska 

sjukhusets logga samt med handskriven adress för att öka svarsfrekvensen (Edwards et al., 

2009). Påminnelse om deltagande i studien (se bilaga 2) skickades ut till samtliga den 17/2 – 

2016. Föräldrarna som valde att delta i studien sände enkäten åter till avdelningschefen. 

Författarna till studien hämtade de oöppnade svarsbreven innehållande utskickad enkät hos 

avdelningschefen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid Akademiska barnsjukhuset i 

Uppsala. 

Etiska överväganden 

 
Det är varje enskild forskares ansvar att forskningen som bedrivs är moralisk och av en god 

kvalité. Forskning som involverar människan bör fokusera på att främja hälsa (Codex, 2015a). 

I föreliggande studie har författarna till studien inte haft kännedom om deltagarnas identitet 
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och således har deltagarna för omgivningen varit anonyma. Enkäten bestod till största del av 

öppna frågor vilket har gett deltagarna möjlighet att bestämma hur ingående de vill vara med 

information. Således kan uppgifter som bedömds som känsliga välja att utelämnas av den 

deltagande individen. Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades till deltagarna där författarna 

presenterade syftet och planen med forskningen, presentation av och kontaktuppgifter till 

författarna till studien och att deltagandet i studien var frivilligt. Med informationsbrevet 

uppfyller författarna till studien det informationskrav till deltagarna som krävs. Vidare 

preciserade brevet även att hantering av data kommer ske konfidentiellt. För att forskning ska 

få genomföras måste deltagarna ge sitt samtycke vilket i föreliggande studie antogs hämtat i 

och med att enkäten sändes åter (Codex, 2015b).  

Bearbetning och analys 

 
Föräldrarnas bakgrundsinformation beskrivs med statistik i början av resultatdelen genom 

procent, max- och minimumvärde samt medelvärde. Bakgrundsstatistiken sammanställdes i 

Microsoft Excel.  

Data ifrån frågorna med öppna svarsalternativ analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Som första steg i analysen skrevs insamlad 

data ned i ett Word-dokument och författarna till föreliggande studie diskuterade sedan 

föräldrarnas svar i enkätens öppna frågor för att få en tydlig och gemensam bild över 

insamlad data. Meningsbärande enheter utifrån föräldrarnas svar samlades ihop, kondensering 

av meningsenheter vilket var det nästkommande steget i analysen, valde författarna att inte 

göra då det inte ansågs nödvändigt relaterat till att de meningsbärande enheterna redan var 

korta. Utifrån de meningsbärande enheterna skapades koder med syfte att beskriva 

meningsenheterna på ett kortfattat sätt. Koder med liknande innehåll placerades i 

subkategorier och sedan under större kategorier. Alla delar i innehållsanalysen 

sammanställdes och fördes in i en gemensam tabell (tabell 1).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Gärna en bekväm stol 

eller fåtölj till den 

som sitter bredvid 

 

Bekväm sittplats 

 

 

Föräldrar vill vara 

och sova hos barnet 

 

 

Viljan att vara nära 

sitt barn Rum att övernatta i 

för de med barn på 

IVA-plats i 

anslutning (nära) till 

barnet 

 

Övernattningsmöjligheter 

RESULTAT 

 
Enkäten besvarades av 18 barns föräldrar (46%). Majoriteten av enkäterna besvarades av 

barnets båda föräldrar (83%), en av barnets mamma (5,6%) och en av barnets pappa (5,6%). I 

en av enkäterna fanns inget svarsalternativ avseende vem som besvarat enkäten (5,6%). Alla 

barn till föräldrarna i studien var för tidigt födda. Barnen var födda mellan graviditetsvecka 

22-32, medelvärde var vecka 27. De flesta av barnen var föräldrarnas första barn (67%) och 

sex stycken (33%) av föräldrarna hade barn sedan tidigare. Sju stycken barn (39%) vårdades 

enbart på intensivvårdssal (IVA), inget barn vårdades enbart på samvårdsrum och 11 stycken 

(61%) vårdades på både intensiv- och samvårdsrum. Barnens vårdtid var mellan 4 till 25 

veckor, medelvärde 9 veckor. Under vårdtiden bodde sex av föräldrarna (33%) på Ronald 

McDonald hus och tio stycken (56%) bodde i samvårdsrum på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda, 95F. Två av föräldrarna (11%) bodde på både Ronald McDonald hus och i 

samvårdsrum på avdelning 95F under barnets vårdtid. Ingen av föräldrarna bodde hemma 

under vårdtiden. 

Den kvalitativa innehållsanalysen medförde att tre kategorier och nio subkategorier 

identifierades, vilket sammanställdes i en tabell (se tabell 2). Resultatet ifrån studien med 

tillhörande citat från föräldrarna redovisas i löpande text. Stavfel och okorrekt 

meningsuppbyggnad ändrades för att öka förståelsen hos läsaren.  
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Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier 

 

Subkategori Kategori 

 

Personalens arbetssätt och rutiner underlättar 

närvaro och medverkan i barnets vård 

 

 

Personalens arbetssätt och rutiner  
 

Personalens arbetssätt och rutiner försvårar 

närvaro och medverkan i barnets vård 

 

Genomtänkt avdelningsmiljö är viktigt 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer i avdelningsmiljön som påverkar 

föräldrars möjligheter att vara fysiskt och 

psykiskt närvarande och medverkande i sitt 

barns vård 

 

Rum för umgänge behövs 

 

Avdelningsmiljön och tekniken måste 

anpassas så man kan bo och sova i miljön 

 

Avdelningsmiljön bör vara ljus och estetiskt 

utformad 

 

Avdelningens lokaler bör vara tillräckligt 

stora 

 

Viktigt att få vara i avskildhet och leva som 

”vanligt” 

 

Föräldrar vill vara och sova hos barnet 

 

Viljan att vara nära sitt barn 

 

Personalens arbetssätt och rutiner  

 

Föräldrarna upplevde att personalens rutiner och agerande kan påverka deras medverkan och 

närvaro i sitt barns vård. Två subkategorier identifierades: personalens arbetssätt och rutiner 



 14 

underlättar närvaro och medverkan i barnets vård samt personalens arbetssätt och rutiner 

försvårar närvaro och medverkan i barnets vård. 

 

 

Personalens arbetssätt och rutiner underlättar närvaro och medverkan i barnets vård 

 

Föräldrarna beskrev att nära kontakt till sjukvårdspersonal på avdelningen var viktig då den 

medförde trygghet för föräldrarna. Föräldrarna ansåg att kommunikationen mellan föräldrar 

och sjukvårdspersonal kunde bli tydligare och bättre. En förälder preciserade särskilt att 

personalen upplevdes som trevliga i bemötandet men aldrig gav ett ärligt svar om hur barnet 

mådde, vidare önskade föräldrarna en mer rak kommunikation. Föräldrarna beskrev att det 

skulle vara bättre att samma sköterskor vårdade barnet för ökad trygghet och större 

välbefinnande hos både föräldrar, det sjuka barnet och sjukvårdspersonalen. Ett föräldrapar 

beskrev hur personalkontinuitet ger trygghet. 

 

”Att personalen är med mer samma patienter och inte roterar mellan IVA/IVA-salar och 

samvården. Gör att personalen och föräldrar lär känna varandra bättre och vården kan 

anpassas till varje familj bättre” 

 

Föräldrarna delgav att rutinerna på intensivvårdsavdelningen för nyfödda inte var 

konsekventa utan berodde på vilken ansvarig sköterska som fanns på avdelningen för stunden. 

Vidare beskrevs samordnade rutiner kunna minska stressen hos föräldrar och ge ökad trygghet 

vilket ansågs underlätta föräldrars närvaro och medverkan i barnets vård. Ett föräldrapar 

beskrev även att regelbundna samtal med kontaktsköterskor, som jobbar mycket med ett barn 

och som kan fråga föräldrarna mycket, kan öka tryggheten för föräldrar. Föräldrarna ansåg att 

föräldrars medverkan i vården ska ses som en självklarhet hos sjukvårdspersonalen, något 

som beskrevs enligt citatet nedan. 

 

”Att omvårdnaden av barnet utgår ifrån att föräldrarna ska ta hand om sitt barn. Även på 

IVA. Som det var när vi var där upplevde vi att personalen såg föräldrars medverkan som en 

bonus och inte en självklarhet, det tycker vi är mycket konstigt” 

 

En förälder beskrev att det saknades ett gott samarbete mellan intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda och avdelningen där mamman själv vårdades efter förlossningen. Vidare ansåg 



 15 

föräldern att intensivvårdsavdelningen för nyfödda bör vara anpassad för att kunna vårda 

mamma och barn tillsammans under den tid som båda kräver sjukvård.  

 

Personalens arbetssätt och rutiner försvårar närvaro och medverkan i barnets vård 

 

Ett föräldrapar beskrev att det inte hade fått förklarat skillnaden mellan den apparatur på 

avdelningen som läste av barnets puls och syresättning och den portabla apparatur som 

medföljt hem efter utskrivning från avdelningen. Föräldrarna beskrev rädsla och otrygghet då 

barnet fort fick låga värden i puls och saturation hemma. Ett annat föräldrapar delgav även att 

personalen gav otydliga råd.  

 

”Ibland när vi frågade om råd och tips av personalen så fick vi svaret att ”man gör som man 

vill”. Inte så lätt när man får första barnet extremt tidigt” 

 

Föräldrarna upplevde att det var oerfaren personal som arbetade på avdelningen under 

sommaren vilket av föräldrarna upplevdes som rörigt och att sommarpersonalen inte hade koll 

på vad som gällde och behövde göras. Ett annat föräldrapar beskrev att ovan personal gör att 

föräldrarna känner sig otrygga och vill ha kontroll över det som berör barnets vård och 

medicinering i syfte att inget ska missas. Detta leder till stor stress och press för föräldrarna 

vid både närvaro och frånvaro. En förälder beskrev miljön på avdelningen som väldigt bra 

men preciserade att journalföring var en stor del av barnets vård, vilket enligt föräldern 

upplevdes som ett spioneri från personalen. Många föräldrar upplevde rädsla över att göra fel 

varför föräldrarna beskrev att bättre bemötande av personalen kan öka föräldrarnas närvaro 

och medverkan i vården. En förälder beskrev hur dåligt bemötande från personalen kan 

upplevas. 

 

”Fick själv en ”utskällning” av en uska för att jag bar mitt barn. Jag hade full koll hur jag 

skulle göra och det hon gjorde var enligt mig ett övergrepp som gör föräldrar mer osäkra än 

nödvändigt!” 
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Faktorer i avdelningsmiljön som påverkar föräldrars möjligheter att vara fysiskt och 

psykiskt närvarande och medverkande i sitt barns vård 

 

Föräldrarna beskrev faktorer i avdelningsmiljön som kan påverka deras närvaro och 

medverkan i barnets vård både fysiskt och psykiskt. Sex subkategorier identifierades: 

genomtänkt avdelningsmiljö är viktigt, rum för umgänge behövs, avdelningsmiljön och 

tekniken måste anpassas så man kan bo och sova i miljön, avdelningsmiljön bör vara ljus och 

estetiskt utformad, avdelningens lokaler bör vara tillräckligt stora och viktigt att få vara i 

avskildhet och leva som ”vanligt”. 

 

Genomtänkt avdelningsmiljö är viktigt 

 

Det privata samvårdsrummen ansågs inte ha en optimal möblering, där en förälder gav 

exempel avseende för få stolar och avsaknad av duschdraperi under vårdtiden. En förälder 

preciserade särskilt att det privata vårdrummet inte var handikappanpassat. 

 

”Jag som sitter i rullstol hade svårt att ta hand om mitt barn ibland. Fick sittsår på grund av 

dålig madrass i sängen med mera. Fick då själv fixa en bättre madrass från spinalenheten, 

liksom en duschstol som inte fanns” 

 

 

Rum för umgänge behövs 

 

Föräldrarna beskrev att ett rum där föräldrar kan umgås med en fika eller laga mat 

tillsammans samt prata med varandra var en viktig aspekt i avdelningens miljö. Ett 

föräldrapar önskade en bättre sammanhållning med andra föräldrar som samtidigt har barn 

som vårdas på avdelningen. Föräldrarna beskrev att ensamheten på avdelningen var stor och 

att det fanns önskemål om att dela erfarenheter med andra föräldrar som befann sig i en 

liknande situation. Föräldraparet föreslog att det borde finnas mentorskap på avdelningen som 

innefattar att nya föräldrar välkomnas och får dela erfarenheter med föräldrar vars barn legat 

längre tid på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. 
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Avdelningsmiljön och tekniken måste anpassas så man kan bo och sova i miljön 

 

Föräldrarna beskrev att en god nattmiljö där ljudet är lågt och där föräldrarna har möjlighet att 

vara tillsammans och samtidigt kan behålla dygnsrytm var viktigt. Föräldrarna ansåg att det 

var för få sängar vid varje vårdplats, två sängar samt fler stolar alternativt bekväma fåtöljer 

hade varit optimalt. Sängarna upplevdes av många föräldrar som för smala vilket gav en 

lidande sömn då man skulle sova med barnet hud mot hud under natten, varför bredare sängar 

önskades. Ett föräldrapar beskrev att de saknade en bättre teknik avseende saturation- och 

pulsmätare med syfte att minska ljudet när apparaturen larmade för barnets mående.  

 

”Vi höll på att gå under eftersom högflödesgrimman lossnade på barnets ansikte så larmet 

gick en gång i kvarten. Larmet gick även då han mådde för bra” 

 

Avdelningsmiljön bör vara ljus och estetiskt utformad 

 

En förälder beskrev miljön på intensivvårdsavdelningen som murrig och mörk på grund av 

mörka väggar och bruna skiljeväggar mellan vårdplatserna, något som ansågs skapa en 

deprimerande atmosfär. Förslag på fler fönster för att öka ljusinsläppet på avdelningen 

beskrevs.  

 

”Då man ibland måste vistas under en längre tid på exempelvis 95F vore det trevligare med 

fönster som det kommer in mycket ljus i” 

 

En mamma uttryckte önskan om större pumprum med mer positiv stimuli då de dåvarande 

ansågs för trånga, otillgängliga och tråkiga. En förälder föreslog trevligare tavlor på 

avdelningens väggar, men främst i de privata samvårdsrummen. 

 

Avdelningens lokaler bör vara tillräckligt stora 

 

Föräldrarna önskade större lokaler på en ny intensivvårdsavdelning för nyfödda då de 

nuvarande beskrevs som kompakta och instängda. Föräldrarna beskrev rummen som trånga 

där exempelvis barnets säng tog väldigt mycket plats samtidigt som sängen inte gick att flytta 

på grund av sladdarna och för få eluttag i rummet dit apparatur tillhörande säng och barn 

kunde kopplas. Föräldrarna delgav förslag på utökade förvaringsmöjligheter genom större 
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ytor i vårdrummet för förvaring av tillbehör för matning och sondmaterial. Ett föräldrapar 

beskrev att det borde finnas fler vårdplatser då deras barn inte fick komma till Uppsala som 

var familjens hemsjukhus till en början på grund av platsbrist på avdelningen. Föräldrarna 

hade synpunkter på utbyggnad av fler rum då stämningen mellan föräldrar och hur situationen 

för deras barn är påverkar andra föräldrar på avdelningen. 

 

”Stämningen påverkas väldigt mycket av de som varit där väldigt länge och av de som har det 

kämpigt med deras barn. Det smittar av sig på andra föräldrar” 

 

Rymligare och separata kök mellan föräldrar och barn som vårdas på intensivvårdssal och 

övriga familjer som vårdas i privata samvårdsrum var en synpunkt tillika ett önskemål på en 

ny avdelning. En förälder beskrev anledningen till detta som att det skulle vara lättare att välja 

sällskap vid måltiderna och en annan på grund av hygien. 

”Dels för att de som bor på samvården har svårt att förstå den hygien som krävs för de som 

vårdas på intensiven” 

 

Viktigt att få vara i avskildhet och leva som ”vanligt” 

 

Föräldrar hade synpunkter och önskemål på att antalet barn som vårdades bredvid varandra på 

intensivvårdssalarna skulle vara färre. Några föräldrar beskrev avsaknad av en god avskildhet 

mellan vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen, främst från besökare och andra föräldrar. 

Vid barnets vårdplats på intensivvårdsavdelningen saknade föräldrarna ett större utrymme och 

ett föräldrapar beskrev specifikt att det borde finnas skåp för till exempel sprutor och rockar 

samt vattenmöjligheter vid varje vårdplats där föräldrarna själva kan hämta material och 

vatten. De privata samvårdsrummen på avdelningen ansågs av föräldrarna vara viktiga för 

vård av barnet och anknytningen därtill varför de bör finnas kvar på en ny avdelning. 

Föräldrarna beskrev det nuvarande lunch- och middagsrummet som komplett med tillgång till 

kök, kyl och frys samt kaffemaskin och frukost. De flesta av föräldrarna beskrev att tillgång 

till färdigmat och godis via en automat på avdelningen samt tillgång till tvättmöjligheter bör 

finnas kvar vid en ombyggnation av avdelningen. 

 

”Det är viktigt att vardagliga saker som mat, tvätt och så vidare fungerar väl” 
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Andra faktorer i miljön på avdelningen som föräldrarna ansågs vara viktiga för att kunna leva 

så likt hemmamiljön som möjligt var tillgång till Wifi och lekhörna för syskon. En förälder 

vars barn vårdats i ett privat samvårdsrum beskrev vikten av TV på rummet.  

”Tv var bra att ha, underlättade att hålla sig vaken….” 

 

Viljan att vara nära sitt barn 

 

Föräldrarna beskrev en vilja att vara nära och sova hos sitt barn under vårdtiden samt gav 

förslag på hur detta kan optimeras. En subkategori identifierades: föräldrar vill vara och sova 

hos barnet. 

 

Föräldrar vill vara och sova hos barnet 

 

Ett föräldrapar beskrev hur närvaro och medverkan av föräldrar i vården av barnet kan ökas 

efter upplevda erfarenheter från ett annat sjukhus. 

”När barnet ligger på IVA känns det som barnet är för långt bort. Bättre på Huddinge 

sjukhus där man får ha kuvösen utanför dörren till rummet som föräldrarna bor i” 

 

För att förälder och barn ska kunna ligga nära varandra oavsett om det inte, på grund av olika 

anledningar, går att ligga tillsammans och vårda barnet hud mot hud bör det finnas kuvöser 

som går att flytta. På så sätt beskrev föräldrar att närvaro hos barnet kan bli mer tillgänglig då 

kuvösen kan stå närmare den säng som föräldern befinner sig i. Flera föräldrar påpekade 

vikten av att det skulle finnas en vuxensäng samt en stol eller fåtölj till den förälder eller 

närstående som inte kan ligga i sängen, något som ansågs kunna främja närvaro och 

medverkan i vården av barnet. Ett föräldrapar beskrev att det var viktigt för dem att bo på 

avdelningen för att vara nära sitt barn.  

”Man vill vara nära sitt barn på IVA om det skulle hända något” 

Föräldraparet beskrev att andra föräldrar som hade barn på avdelningen föredrog att bo på 

Ronald McDonald hus på grund av syskon och att möjligheten att kunna vistas utomhus var 

mer tillgängligt. Föräldrarna ansåg att privata vårdrum var viktigt då föräldrarna lättare kunde 

vara nära barnet samtidigt som avskildheten från andra barn och familjer ökade. 
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DISKUSSION 

Föräldrarna beskrev att personalens sätt att arbeta, både med rutiner, bemötande och 

kommunikation, både kunde underlätta och försvåra deras medverkan och närvaro i vården av 

barnet. Flertalet faktorer i avdelningens miljö påverkade föräldrars närvaro och medverkan 

både fysiskt och psykiskt. Större och ljusare lokaler med möjlighet för övernattning och 

avskildhet samt rum för umgänge var väsentliga faktorer i miljön. Föräldrarna beskrev en stor 

vilja av att vara nära barnet under vårdtiden, där sova intill eller i närheten av barnet beskrevs 

som en viktig faktor för möjligheten att vara nära.  

 

Resultatdiskussion 

 
Personalens arbetssätt och rutiner  

 

Ett föräldrapar beskrev att omvårdnaden av barnet ska utgå ifrån att föräldrarna ska ta hand 

om sitt barn. Personalen bör se föräldrars medverkan som en självklarhet i vården på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda, något som föräldraparet istället upplevt att personalen 

ansåg som en bonus. I Förenta Nationernas barnkonvention framkommer att föräldrarna ska 

ha det primära ansvaret för barnets vård tillika uppmuntras av personal till att aktivt närvara 

och medverka i vården (FN, 2005). Föräldrarna beskrev att rutinerna på avdelningen inte var 

konsekventa utan berodde på vilken ansvarig sjuksköterska som arbetade för stunden. 

Föräldrarna ansåg att samordnade rutiner på avdelningen bland personalen kunde ge ökad 

trygghet och underlätta föräldrars närvaro och medverkan i barnets vård. Wigert och 

medarbetare (2013) beskriver att rutiner bland personalen anses viktiga att följa. Vidare 

menar Wigert och medarbetare (2008) att det förekommer olika rutiner på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda beroende på vilka i personalen som jobbar, vilket 

påverkar föräldrars medverkan.  

 

Föräldrarna beskrev att en nära kontakt samt en bättre och tydligare kommunikation med 

sjukvårdspersonal var väsentlig för närvaro och medverkan i barnets vård. Enligt White och 

medarbetare (2013) ska platsen på avdelningen där sjukvårdspersonalen arbetar ifrån vara 

nära barnets vårdplats för god överblick och kontakt till familjen. En förälder hade upplevt att 

personalen aldrig gav ett ärligt svar om hur barnet mådde och önskade en mer rak 

kommunikation under barnets vårdtid. Enligt Craig och medarbetare (2015) ska 
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kommunikationen från sjukvårdspersonal till föräldrar vara regelbunden, personlig, tydlig och 

lätt att förstå. Föräldrarna beskrev att de upplevt rädsla över att göra fel i vården av barnet och 

att bemötandet från personalen var den viktigaste faktorn för att underlätta närvaro och 

medverkan i vården. En förälder beskrev en situation där personalen hade bemött föräldern 

illa på grund utav hur föräldern bar barnet. Enligt Wigert och medarbetare (2013) är det svårt 

för föräldrar att delta i vården av barnet när föräldrarna inte får tillräckligt med information 

och instruktioner. Brister i det emotionella stödet i kommunikationen mellan personal och 

föräldrar beskrivs som en bidragande faktor till att föräldrars närvaro och medverkan i barnets 

vård försvåras.  

 

Att vårda barn och mamma tillsammans efter förlossningen under den period som båda 

individerna är i behov av sjukvård beskrevs kunna öka föräldrars närvaro och medverkan i 

vården av barnet. Westrup (2015) menar att nästa steg i utvecklingen av en modern 

intensivvårdsavdelning för nyfödda är att vårda mamma och det nyfödda barnet på samma 

avdelning efter förlossningen. I en studie av Wigert och medarbetare (2010) beskriver 

mammor att ett långt avstånd mellan den avdelning där mammorna vårdas och 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda minskar möjligheten för dem att närvara. I studien 

framkommer flertalet hinder för mammor att kunna lämna den avdelning där de vårdas, 

exempelvis undersökningar och ronder. Samtidigt beskriver pappor till barn som vårdas på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda ambivalenta känslor över att inte kunna närvara i 

barnets vård tillsammans med mamman på grund av att mamma och barn skiljs åt efter 

förlossningen. Enligt Wigert och medarbetare (2013) kan otydlig information mellan 

sjukvårdspersonal på intensivvårdsavdelningen för nyfödda och den avdelning där mamman 

vårdas efter förlossningen försvåra god kommunikation mellan föräldrar och 

sjukvårdspersonal. 

Faktorer i avdelningsmiljön som påverkar föräldrars möjligheter att vara fysiskt och psykiskt 

närvarande och medverkande i sitt barns vård 

 

Föräldrarna upplevde att antalet sängar intill den plats där barnet vårdas var för få till antalet 

och önskade således fler i avdelningsmiljön. Flera föräldrapar beskrev att vårdplatserna på 

flerbäddsal samt i de privata vårdrummen var trånga och i behov av ett större utrymme. En 

förälder ansåg att möjlighet till vatten vid varje vårdplats bör finnas samt utökade 

förvaringsmöjligheter. Privata vårdrum beskrevs öka anknytning och vård av det sjuka 

nyfödda barnet, dock upplevde en förälder att rummet inte var handikappanpassat. Enligt 
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Pineda och medarbetare (2012) inbjuder det privata vårdrummet till medverkan och närvaro 

av föräldrar dygnet runt tillika möjlighet att sova intill barnet. 

Avsaknad av avskildhet från andra barn och föräldrar på flerbäddsal var en faktor i miljön 

som föräldrarna upplevde under vårdtiden. Pineda et al., (2012) beskriver att det ska finnas 

möjlighet till god avskärmning vid vårdplatser i en flerbäddsal. Likväl menar White och 

medarbetare (2013) att platsen där barnet vårdas ska vara så privat som möjligt. Wigert, Berg 

och Hellström (2010) beskriver en icke familjevänlig miljö där ingen möjlighet till privat sfär 

finns. Miljön på avdelningen beskrevs som mörk och deprimerande varför föräldrarna 

föreslog fler fönster. Ett föräldrapar beskrev att teknik, med syfte på övervakningsutrustning, 

skapade en hög ljudnivå som upplevdes som störande under vårdtiden i ett privat vårdrum på 

avdelningen. Santos och medarbetare (2015) beskriver att ljudnivån på en 

intensivvårdsavdelning för nyfödda ska vara låg för att öka välbefinnandet hos barnet och 

främja hjärnans utveckling. Orsaken till hög ljudnivå beskrivs till största del bero på personal 

och övrig aktivitet, så som alarm från övervakningsutrustning. Ljuset på avdelningen 

rekommenderas att inte vara för starkt då det medför stress för barnet. Både ljud och ljus ska 

anpassas efter barnet vilket det privata vårdrummet främjar till. Pineda och medarbetare 

(2012) beskriver att privata vårdrum med väggar av glas kan ha övervakningsapparatur 

utanför, väl synliga för föräldrar och personal, med syfte att minska ljudnivån vid barnets 

vårdplats.  

Gemensamma rum för umgänge för föräldrar och syskon samt matsalsrum med tillgång till 

köksutrustning framkom som väsentliga faktorer i avdelningsmiljön vilka påverkade 

föräldrars möjligheter att vara närvarande och medverkande i barnets vård. I studien av 

Wigert och medarbetare (2010) beskrivs ett allmänt kök samt ett lekområde för syskon som 

faktorer på avdelningen vilka ökar föräldranärvaro på intensivvårdsavdelningar för nyfödda. 

Föräldrarna önskade att färre antal barn skulle vårdas bredvid varandra på 

intensivvårdssalarna. Wigert och medarbetare (2010) menar att många barn i samma vårdrum 

inbjuder till en icke familjevänlig miljö. Fler tavlor på avdelningens väggar samt positiva 

stimuli i exempelvis rummet där mammorna pumpade bröstmjölk var andra faktorer i 

avdelningsmiljön som föräldrarna beskrev som väsentliga. 

Flera föräldrar önskade att dela erfarenheter med andra föräldrar under barnets vårdtid. Ett 

föräldrapar föreslog utvecklandet av mentorskap, något som skulle innebära att nya föräldrar 

välkomnas av föräldrar som redan har barn som vårdats en tid på avdelningen. Föräldrar vars 
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barn vårdas på intensivvårdsavdelningen för nyfödda känner behov av att samtala och stötta 

varandra under vårdtiden (Heinemann et al., 2013). En förälder önskade särskilt att en ny 

avdelning skulle innehålla fler rum, exempelvis allmänna utrymmen för familjer, då 

stämningen mellan föräldrar ibland påverkades av hur andra barn mådde för tillfället. 

Föräldern beskrev att om ett barn hade det kämpigt kunde negativa känslor överföras till 

andra föräldrar. I en studie av Wigert och medarbetare (2010) delgav föräldrar erfarenheter 

angående att det är jobbigt att höra och bevittna andra föräldrar på avdelningen när ett annat 

barn blir sämre eller avlider. Det medför enligt föräldrarna svårigheter att närvara i sitt barns 

vård. 

Viljan att vara nära sitt barn 

 

Genom att bo nära barnet på avdelningen tror föräldrarna att deras närvaro och medverkan i 

barnets vård kan öka. Shahheidari och Homer (2012) menar att möjlighet för föräldrar att 

övernatta nära barnet, något som det privata vårdrummet främjar till, ökar närvaro och 

medverkan i vården. Ett föräldrapar beskrev upplevelsen av att alla föräldrar inte föredrar att 

bo på avdelningen vilket enligt föräldraparet ansågs försvåra närvaro och medverkan i barnets 

vård. Enligt Robert och White (2011) är vård enligt KMC det som en optimal 

intensivvårdsavdelning för nyfödda ska främja till för att öka närvaro och medverkan i 

vården. Föräldrarna beskrev att närvaro och vård enligt KMC kan öka om kuvösen är mer 

lättillgänglig samt om det finns en vuxensäng eller en fåtölj intill den. Heinemann och 

medarbetare (2013) menar att föräldrar som vårdar sina barn i privata vårdrum anser att det 

privata vårdrummet underlättar och främjar till KMC. 

 

Teoretisk ram 

 
Föräldrars närvaro och medverkan i vården på en intensivvårdsavdelning för nyfödda kan 

liknas vid Katie Erikssons teori avseende att patienten och ”den andre”, en närstående, är en 

del av omvårdnaden (Kirkevold, 2000). I teorin framkommer att alla människor oavsett 

profession har ett naturligt vårdande inom sig (Söderlund, 2013), vidare kan alla föräldrar 

närvara och medverka i sitt barns vård.  Enligt Bergbom (2013) innefattar begreppet miljö 

både det fysiska och psykiska omkring patienten och närstående, vilka är väsentliga för 

föräldrars närvaro och medverkan i vården på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Möbler, 

ljus och ljud samt närstående och deras behov tillika att separation mellan patient och 

närstående ska undvikas är faktorer i miljön som är väsentliga för närståendes närvaro och 
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medverkan. 

Metoddiskussion 

 
En styrka med studien ansågs vara den ansats och population som valts eftersom dessa 

överensstämde med det som studien syftade till att undersöka. Det konsekutiva urvalet ansågs 

vara en fördel för studien eftersom det lämpar sig för studier med kvalitativ ansats och då all 

population inom ett specifikt tidsintervall inkluderas (Polit & Beck, 2013). Exkludering av 

deltagare i studien på grund av olika faktorer kan ha varit en svaghet med studien eftersom 

författarna kan ha gått miste om relevant information för studiens resultat. Antalet föräldrar, 

som var färre än hälften av de tillfrågade, kan anses vara en svaghet med studien. Om fler 

föräldrar hade besvarat enkäten hade troligtvis fler synpunkter och erfarenheter delgivits 

vilket hade kunnat vara till värde för studien. Vidare är det informationen från föräldrarna 

som är det viktiga och inte det totala antalet deltagare i föreliggande studie med en kvalitativ 

ansats. Det finns flera tänkbara orsaker till varför bortfallet var relativt stort. En av orsakerna 

kan tänkas vara att några av deltagarna hade svårt att förstå medföljande informationsbrev 

samt svårigheter att förstå och besvara enkäten, detta på grund av bristande språkkunskaper i 

svenska vilket flertalet föräldrar kan ha haft trots att behov av tolk inte framkommit i barnets 

journal. En annan orsak till bortfallet kan vara att de tillfrågade deltagarna hade ont om tid att 

besvara enkäten relaterat till att småbarnslivet tar upp mycket tid i tillvaron. Bortfallet kan 

även ha påverkats av att föräldrarna som deltog kan ha varit hemma länge med sitt barn efter 

vårdtiden på sjukhuset. Således kan föräldrarna ha glömt bort hur miljön på avdelningen 

upplevdes och således valt att inte besvara enkäten relaterat till tidsperspektivet från avslutad 

vårdtid till förfrågan att delta i studien. 

Styrkor med enkäten var öppna frågor där föräldrarna själva fick besvara frågorna utifrån den 

information som önskades att delge. Vidare hade föräldrarna möjlighet att utelämna känslig 

information, något som är viktigt ur ett etiskt perspektiv. Med enkäten medföljde ett 

informationsbrev som innehöll information om studien, presentation och kontaktuppgifter till 

författarna samt frivilligt deltagande. Med informationsbrevet uppfyllde författarna till 

föreliggande studie informationskravet till deltagarna som finns inom forskning, något som 

anses vara en styrka med studien. Att enkäten innehöll liknande frågor kan ha varit en svaghet 

för det resultat som studien fick tillika antalet deltagare, detta eftersom frågorna kan ha 

upplevts som lika varför några av föräldrarna inte besvarade alla frågor. Pilottestning av 

enkäten hade kunnat förbättra frågorna och utseendet på enkäten innan den skickades hem till 

föräldrarna. Deltagarnas konfidentialitet anses vara en av studiens största styrkor, då breven 
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innehållande enkät och informationsbrev var okodade samt att avdelningschefen var den enda 

som kände till föräldrarnas identitet. Således främjades föräldrarnas konfidentialitet gentemot 

studiens författare. Författarna till föreliggande studie valde att inte göra ett av stegen, 

kondensering av meningsbärande enhet, i den kvalitativa innehållsanalysen av insamlad data 

på grund utav att meningarna redan ansågs korta. Författarna anser att analysen hade blivit 

mer utförlig om alla steg utförts men att fortsatta steg i innehållsanalysen inte hade blivit 

annorlunda eftersom att meningarnas budskap fortfarande är detsamma. En alternativ metod 

till enkät var att göra intervjuer för att samla in data, något som inte valdes till föreliggande 

studie eftersom flertalet i den tänka undersökningsgruppen inte bor i Uppsala och varken har 

möjlighet eller tid att komma till staden för att medverka i intervju. Bortfallet hade troligtvis 

blivit stort om intervju valts som datainsamlingsmetod.  

I studier med kvalitativ ansats ska resultatets grad av sanning diskuteras och beskrivas vilket 

kan göras med begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Forskarens förförståelse 

har även en viktig del i resultatets trovärdighet. Med begreppet giltighet diskuteras hur sanna 

resultaten för studien är. Ett sätt att öka en studies giltighet utifrån läsarens perspektiv är att 

göra en noggrann beskrivning av urvalet och den kvalitativa innehållsanalys som valts 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), något som författarna till föreliggande studie har 

gjort. I resultatet framkom citat från deltagarna vilket enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) även kan öka giltigheten för studien. I studien deltog föräldrar vars barn 

tidigare vårdats på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, således ansågs deltagare med 

erfarenheter och synpunkter om det som studien syftade till att undersöka stärka studiens 

giltighet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att giltigheten i en kvalitativ 

studie kan öka om deltagare med erfarenheter som anses kunna ha betydelse för studien 

tillfrågas att delta. Forskarnas ställningstagande under analysprocessen bedöms avseende en 

studies tillförlitlighet. Om flera forskare varit verksamma under studiens process kan 

gemensamma reflektioner och diskussioner kring analysprocessen öka tillförlitligheten för 

studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna till föreliggande studie har, 

under den kvalitativa innehållsanalysen, gemensamt diskuterat och reflekterat över olika 

tolkningsmöjligheter samt tillsammans skrivit ned föräldrarnas svar från enkäten för att få en 

gemensam bild över dessa. Vidare anses studiens tillförlitlighet vara hög. Överförbarhet i en 

kvalitativ studie innefattar huruvida resultatet är användbart och om det kan överföras till 

andra grupper eller situationer (Polit & Beck, 2013). Det är läsaren som avgör en studies 

överförbarhet men det är författaren till studien som skapar förutsättningar för hur 

överförbarheten ska bedömas. En noggrann beskrivning av urval, datainsamling, deltagare, 
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analys av data och övriga omständigheter avseende studien är väsentliga för hur 

överförbarheten ska uppfattas av läsaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I 

föreliggande studie har studiens deltagare, datainsamling, urval och analys noggrant 

beskrivits. Vidare har författarna skapat goda förutsättningar för läsaren att avgöra studiens 

överförbarhet. Studiens resultat kan vara användbart för intensivvårdsavdelningar för nyfödda 

där ombyggnation är aktuellt med syfte att skapa en miljö som främjar till föräldrars 

medverkan och närvaro i vården. Författarna till föreliggande studie menar att föräldrarnas 

erfarenheter och synpunkter är unika, något som måste beaktas vid en överföring av resultatet 

från studien till övriga grupper eller situationer.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) syftar förförståelse i en kvalitativ ansats till 

den bild som forskaren själv har av det studerade fenomenet. Förförståelse innefattar 

forskarens erfarenheter och förutfattade meningar samt teoretiska kunskap. Författarna till 

föreliggande studie har genom teoretisk kunskap skapat en god bild över det ämne som 

studien handlat om. Föräldrarnas åsikter, det vill säga erfarenheter, upplevelser och 

synpunkter, har tolkats objektivt av författarna till studien. Således har risken för att skapa 

förutfattade meningar utifrån studiens resultat tagits hänsyn till och begränsats i största 

möjliga mån. Då en av författarna arbetar inom intensivvård för nyfödda och den andra inom 

vård av mamma och barn efter förlossning kan det finnas viss förförståelse bland författarna 

till studien. Eftersom den ena författaren arbetar i miljön på en intensivvårdsavdelning för 

nyfödda och med föräldrars närvaro och medverkan i vården kan förutfattade meningar som 

är omedvetna skapats. Vidare kan även författarnas kliniska erfarenhet ha ingett goda 

erfarenheter och kunskaper inom det ämne som studien syftat till att undersöka.  

Med vidare forskning inom området för föreliggande studie kan nya synpunkter och 

erfarenheter uppmärksammas, från föräldrar som tidigare haft barn som vårdats på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda, om utformningen av miljön på avdelningar. Vidare kan 

närståendes medverkan och närvaro i vården utvecklas och öka genom fortsatt forskning inom 

studiens ämne.  

Klinisk implikation 

 

Resultatet från den här studien kan användas vid utformningar av nya 

intensivvårdsavdelningar för nyfödda utifrån föräldrars, som tidigare haft barn på 

avdelningen, synpunkter och erfarenheter. Detta kan skapa förståelse för hur en gynnsam 

miljö kan optimera närståendes medverkan och närvaro i vården. En miljö där närstående är 
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närvarande och medverkande i omvårdnaden på ett optimalt sätt gynnar patienten fysiskt 

likväl som psykiskt. Vidare kan detta gynna det för tidigt födda och/eller sjuka nyfödda barnet 

genom kortare vårdtid, något som kan bli mer kostnadseffektivt för samhället. Således kan 

resultaten ifrån föreliggande studie skapa förutsättningar för bättre hälsa hos sjuka nyfödda 

och/eller för tidigt födda barn som vårdats på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. 

Resultaten från studien kan även ge samhället ökad förståelse för närståendes roll i 

omvårdnaden och vikten av att närstående är närvarande under en individs sjukhustid. Således 

kan samhället genom ökad insikt i ämnet skapa bättre förutsättningar för närstående att 

närvara och medverka i vården av en sjuk familjemedlem, något som främjar både patient, 

närstående och sjuksköterska. Genom att sjuksköterskan får insikt i hur miljön kan främja 

hälsa samt ökad förståelse för närståendes roll och betydelse i vården kan professionen 

utvecklas för att ge patienten bästa möjliga omvårdnad.    

 

Slutsats 

 
Föräldrarna beskrev att personalens rutiner och arbetssätt påverkade möjligheten att närvara 

och medverka i vården av sitt barn. Faktorer i avdelningsmiljön var väsentliga för föräldrars 

psykiska och fysiska närvaro och medverkan. Viljan att vara nära barnet under vårdtiden 

upplevdes som stor bland föräldrarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

REFERENSER 

Andréasson, B., Blennow, M. & Hagberg, H. (2009). Omhändertagande av det asfyktiska 

barnet. H. Lagercrantz., L. Hellström-Westas & M. Norman (Red.). Neonatologi (ss. 57- 76). 

Lund: Studentlitteratur 

 

Barnett, C., Leiderman, P., Grobstein, R. & Klaus, M. (1970). Neonatal separation: the 

maternal side of interactional deprivation. Pediatrics, 45, 197–205. 

Baylis, R., Ewald, U., Gradin, M., Hedberg Nyqvist, K., Rubertsson, C. & Thernström 

Blomqvist, Y. (2014). First-time events between parents and preterm infants are affected by 

the designs and routines of neonatal intensive care units. Acta Paediatrica,10, 1045-52 

DOI:10.1111/apa.12719    

 

Bergbom, I. (2013). Konsensusbegrepp som epistemologiska begrepp. I. Bergbom & L. 

Wiklund Gustin (Red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 47-61). 

Studentlitteratur AB    

 

Craig, JW., Glick, C., Phillips, R., Hall, SL., Smith, J & Browne, J. (2015). 

Recommendations for involving the family in developmental care of the NICU baby. Journal 

of perinatology, 35(1), 5-8. DOI:10.1038/jp.2015.142 

 

Codex. (2015a). Forskning som involverar människan. Uppsala: Codex- regler och riktlinjer 

för forskning. Hämtad 8 jan, 2016, från http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 

 

Codex. (2015b). Informerat samtycke. Uppsala: Codex- regler och riktlinjer för forskning. 

Hämtad 8 jan, 2016, från http://codex.vr.se/manniska2.shtml 

 

Davis, L., Mohay, H. & Edwards, H. (2003). Mothers’ involvement in caring for their 

premature infants:an historical overview. Journal of advanced nursing, 42(6), 578-586. 

DOI: 10.1046/j.1365-2648.2003.02661.x 

 

Domanico, R., Davis, DK., Coleman, F., & Davis, BO. (2011). Documenting the NICU 

design dilemma: comparative patient progress in open-ward and single family room units. 

Journal of Perinatology 31, 281–288; DOI:10.1038/jp.2010.120   

http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
http://codex.vr.se/manniska2.shtml


 29 

 

Edwards, PJ., Roberts, I., Clarke, MJ., DiGuiseppi, C., Wentz, R., Kwan, I,…Pratap, S. 

(2009). Methods to increase response to postal and electronic questionnaires. The Cochrane 

Collaboration, 8(3) DOI: 10.1002/14651858.MR000008.pub4. 

Fellman, V. (2009). Det för tidigt födda barnet. H. Lagercrantz., L. Hellström-Westas & M. 

Norman (Red.). Neonatologi (ss. 89-98). Lund: Studentlitteratur  

FN. (2005). Barnets rättigheter. Stockholm: FN. Hämtad 24 feb, 2016, från 

http://www.fn.se/Documents/MR/Barnkonventionen%20lattlast.pdf 

Heinemann, A-B., Hellström-Westas, L. & Hedberg Nyqvist, K. (2013). Factors affecting 

parents’ presence with their extremely preterm infants in a neonatal intensive care room. Acta 

Paediatrica, 102, 695–702 DOI:10.1111/apa.12267   

 

Jackson, K & Hedberg Nykvist, K (2013). Att bli förälder till ett för tidigt fött eller nyfött 

sjukt barn. K. Jackson & H. Wigert (Red.). Familjecentrerad neonatalvård. (ss. 31-59). Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Lundman, B. & Graneheim, U.H. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 24(2) 

DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001. 

 

Lundman, B. & Hällgren-Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. M. Granskär & 

B. Höglund- Nielsen (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (ss. 

187-201). Lund: Studentlitteratur 

 

Milerad, J. (2004). Neonatalogins utveckling: Från tivoliunderhållning till fostermedicin. 

Läkartidningen, 101(1-2), 98-101. 

NOBAB. (2014). Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård. 

Svenska NOBAB. Hämtad 11 mars, 2016, från 

http://www.nobab.se/images/nobabprodukter/Presentation_Nobabs_standard.pdf 

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
http://www.nobab.se/images/nobabprodukter/Presentation_Nobabs_standard.pdf


 30 

Pineda, RG., Stransky, KE., Rogers, C., Duncan, MH., Smith, GC., Neil, J. & Inder, T. 

(2012). The single-patient room in the NICU: maternal and family effects. Journal of 

Perinatology, 32(7), 545–551. DOI:10.1038/jp.2011.144 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2013). Essentials of nursing research: Apparaising evidence for 

nursing practice. (8th ed). Phiadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Santos, J., Pearce, S E. & Stroustrup, A. (2015). Impact of hospital-based environmental 

exposures on neurodevelopmental outcomes of preterm infants. Current opinion in pediatrics, 

27, 254-260. DOI:10.1097/MOP.0000000000000190  

 

Shahheidari, M. & Homer, C. (2012). Impact of the Design of Neonatal Intensive Care Units 

on Neonates, Staff, and Families. The Journal of perinatal & neonatal nursing, 26, 260-266. 

DOI: 10.1097/JPN.0b013e318261ca1d 

Socialstyrelsen. (2014). Vård av extremt för tidigt födda barn: En vägledning för vård av 

barn födda före 28 fullgångna graviditetsveckor. Hämtad 24 feb, 2016, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19503/2014-9-10.pdf 

Söderlund, M. (2013). Vårdande. I. Bergbom & L. Wiklund Gustin (Red.). Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (ss. 115-125). Lund: Studentlitteratur AB 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

Westrup, B. (2015). Family-centered developmentally supportive care: The Swedish example. 

Archives de pédiatrie, 22(10), 1086-1091. DOI:10.1016/j.arcped.2015.07.005 

 

White, RD. (2011). The Newborn Intensive Care Unit Environment of Care: How We Got 

Here, Where We’re Headed, and Why. Seminars in perinatology, 35, 2-7. 

DOI:10.1053/j.semperi.2010.10.002 

White, RD., Smith, JA. & Shepley MM. (2013). Recommended standards for newborn ICU 

design, eighth edition. Journal of Perinatology, 33, 2-16. DOI:10.1038/jp.2013.10 

 

WHO. (2012). Born too soon: the global action report on preterm birth. Hämtad 24 feb, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pineda%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22031044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stransky%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22031044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22031044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duncan%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22031044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22031044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neil%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22031044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inder%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22031044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22031044
http://dx.doi.org/10.1038%2Fjp.2011.144
http://dx.doi.org/10.1016/j.arcped.2015.07.005


 31 

2016, från http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44864/1/9789241503433_eng.pdf 

Wigert, H., Berg, M. & Hellström AL. (2008). Conditions for parents' participation in the care 

of their child in neonatal intensive care – a field study. BMC pediatrics, 8(1), 3. DOI: 

10.1186/1471-2431-8-3 

Wigert, H., Berg, M. & Hellström AL. (2010). Parental presence when their child is in 

neonatal intensive care. Scandinavian journal of caring sciences, 24(1), 139-146. DOI: 

10.1111/j.1471-6712.2009.00697. 

Wigert, H., Blom-Dellenmark, M. & Bry, K. (2013). Strenghts and weaknesses of parent-staff 

communication in the NICU: a survey assessment. BMC pediatrics, 13(1), 71. 

DOI:10.1186/1471-2431-13-71. 

 

Wigert, H., Johansson, R., Berg, M. & Hellström, A-L. (2006). Mothers' experiences of 

having their newborn child in a neonatal intensive care unit. Scandinavian journal of caring 

sciences, 20(1), 35-41. DOI:10.1111/j.1471-6712.2006.00377.x 

 

Woodward, L J., Bora, S., Clark, C A C., Montgomery-Hönger, A., Pritchard, V E., Spencer, 

C. & Austin, N C. (2014). Very preterm birth: maternal experiences of the neonatal intensive 

care environment. Journal of perniatology, 34(7), 555-561. DOI: 10.1038/jp.2014.43  

   

Ylikangas, C. (2013). Miljö- ett vårdvetenskapligt begrepp. I. Bergbom & L. Wiklund Gustin 

(Red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 265-276). Studentlitteratur AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44864/1/9789241503433_eng.pdf
http://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2431-8-3


 32 

Bilaga 1 

 
Förfrågan om deltagande i studie 

 
En optimal intensivvårdsavdelning för nyfödda utifrån föräldrars synpunkter och erfarenheter 

 

 

Du/Ni har under det senaste året haft ett barn som vårdats på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda, avdelning 95F, vid Akademiska barnsjukhuset. 

 

Det finns planer på att i framtiden bygga en ny intensivvårdsavdelning för nyfödda. Nu är vi 

intresserade av Dina/Era synpunkter och upplevelser av vårdmiljön och hur den kan påverka 

föräldrars närvaro (vara på avdelningen, vid barnets vårdplats) och medverkan (delta i barnets 

vård, exempelvis tvätta, mata och vårda hud mot hud) i vården av deras barn. 

 

Syftet med denna studie är att, utifrån Dina/Era synpunkter och erfarenheter, skapa 

förutsättningar för en ny, förbättrad intensivvårdsavdelning för nyfödda. Vi tror att Dina/Era 

tankar och upplevelser kan ge oss värdefull information som är av värde för denna studie. 

 

Deltagandet i studien är anonymt och frivilligt. Enkäterna kan inte spåras tillbaka till Dig/Er 

och de kommer förvaras så att inga obehöriga kommer ha tillgång till dem. 

 

Informationen från enkäterna kommer sammanställas i vårt examensarbete som planeras att 

vara färdigt i maj 2016. 

 

Vi önskar ha svaren till handa senast 11/2 - 2016 

Vänliga hälsningar, 

 

 

Sjuksköterskestudent                           Sjuksköterskestudent 

Karolina Andersson        Malin Pettersson 

070-3138500       0702519231 

Karolina.Andersson.5567@student.uu.se                        Malin.Pettersson.5728@student.uu.se 

 

 

Handledare och kontaktperson 

Ylva Thernström Blomqvist 

Dr. med vet, avdelningschef, intensivvårdsavdelningen för nyfödda, avd. 95F 

018-611 58 31 

ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se  
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Bilaga 2 

                           PÅMINNELSE 
  

Förfrågan om deltagande i studie 
 

En optimal intensivvårdsavdelning för nyfödda utifrån föräldrars synpunkter och erfarenheter 

 

Denna påminnelse skickas ut till alla, om Du/Ni redan svarat bortse från denna.   

 

Du/Ni har under det senaste året haft ett barn som vårdats på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda, avdelning 95F, vid Akademiska barnsjukhuset. 

 

Det finns planer på att i framtiden bygga en ny intensivvårdsavdelning för nyfödda. Nu är vi 

intresserade av Dina/Era synpunkter och upplevelser av vårdmiljön och hur den kan påverka 

föräldrars närvaro (vara vid barnets vårdplats) och medverkan (delta i barnets vård, 

exempelvis tvätta, sondmata och vårda hud mot hud) i vården av deras barn. 

 

Syftet med denna studie är att, utifrån Dina/Era synpunkter och erfarenheter, skapa 

förutsättningar för en ny, förbättrad intensivvårdsavdelning för nyfödda. Vi tror att Dina/Era 

tankar och upplevelser kan ge oss värdefull information som är av värde för denna studie. 

 

Deltagandet i studien är anonymt och frivilligt. Enkäterna kan inte spåras tillbaka till Dig/Er 

och de kommer förvaras så att inga obehöriga kommer ha tillgång till dem. 

 

Informationen från enkäterna kommer sammanställas i vårt examensarbete som planeras att 

vara färdigt i maj 2016. 

 

Vi önskar ha svaren till handa senast 25/2 - 2016 

Vänliga hälsningar, 

 

 Sjuksköterskestudent                           Sjuksköterskestudent 

Karolina Andersson        Malin Pettersson 

070-3138500       0702519231 

Karolina.Andersson.5567@student.uu.se                        Malin.Pettersson.5728@student.uu.se 

 

Handledare och kontaktperson 

Ylva Thernström Blomqvist 

Dr. med vet, avdelningschef, intensivvårdsavdelningen för nyfödda, avd. 95F 

018-611 58 31 

ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se 
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    Bilaga 3  
 

 

En optimal intensivvårdsavdelning för nyfödda utifrån föräldrars 

synpunkter och erfarenheter. 
 

1. Denna enkät har fyllts i av:  

☐ Barnets mamma 

☐ Barnets pappa 

☐ Barnets båda föräldrar 

☐ Annat 

 

2. Kryssa i det alternativ som stämde för ditt/ert barns födelse: 

☐ Fullgånget 

☐ För tidigt född: Vecka  

 

3. Var det ditt/ert första barn? 

☐ Ja 

☐ nej  

 

4. Inom vilken del av avdelningen vårdades ditt/ert barn? 

☐ IVA (intensivvård) 

☐ Samvård 

☐ Båda 

 

5. Hur lång tid vårdades ditt/ert barn på avdelningen? Ange svaret i antal veckor:  

 

 

6. Var bodde du/ni under barnets vårdtid? (Efter utskrivning från BB) 

☐ Hemma 

☐ Ronald Mcdonald Hus 

☐ Avdelning 95F, samvårdsrum 

☐ Annat: 

 

 

7. Fanns det något i avdelningens miljö när ditt/ert barn vårdades där som du/ni 

anser bör finnas på den nya avdelningen? Ge exempel/beskriv.  
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8. Upplevde du/ni att något saknades på avdelningen som hade kunnat optimera 

din/er närvaro och medverkan i barnets vård? Ge exempel/beskriv. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Beskriv/ge exempel på hinder i avdelningens miljö och utformning som du/ni  

tror kan försvåra föräldrars medverkan och närvaro i sitt barns vård?  
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10. Hur tror du/ni att miljön på en optimal neonatalavdelning skulle kunna se ut 

för att föräldrars närvaro och medverkan i vården ska öka? Ge exempel/beskriv.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Finns det något du/ni vill tillägga som kan vara till värde för att förbättra 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tack för Din/Er medverkan! 

 
   


