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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av stöd och avsaknad av stöd 

från personalen då deras nyfödda barn vårdades på en neonatalavdelning. 

Bakgrund: När ett för tidigt fött barn eller sjukt barn är i behov av neonatalvård 

innebär det ofta en stor kris för föräldrarna. Det är många faktorer som spelar in 

i hur föräldrarna upplever situationen. En betydande faktor är personalens 

förmåga att ge stöd till föräldrarna. 

Design: Studien har en retrospektiv explorativ design med en kvalitativ ansats. 

Metod: Föräldrar (n=38) vars barn vårdats på en neonatalavdelning minst en 

vecka besvarade ett frågeformulär med två öppna frågor via post: "Kan du ge 

exempel på situationer där du upplevde att stödet från personalen fungerade bra 

i samband med omvårdnaden av ditt barn" och "Kan du ge exempel på 

situationer där du upplevde att stödet från personalen saknades i samband med 

omvårdnaden av ditt barn". Materialet analyserades med manifest 

innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier som beskriver upplevelser av bra 

stöd och tre kategorier som beskriver upplevelser av avsaknad av stöd under 

vårdtiden. Bra stöd: Känsla av trygghet med omhändertagande personal. 

Behov av tydlig information till föräldrarna. Stöd vid omvårdnad, amning och 

sondmatning. Avsaknad av stöd: Bristande information och kommunikation 

gällande barnets tillstånd. Bristande kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal. Saknade hjälp med tillmatning nattetid. 

Slutsats: Föräldrar i studien beskriver både upplevt och saknat stöd under 

vårdtiden på neonatalavdelningen. Föräldrarna uppskattade kontinuerlig 

information från personalen om deras barn och kände trygghet när personalen 

fanns nära. Information från personalen och kommunikation mellan föräldrar 

och personal beskrev föräldrar som bristande. Detta tyder på att det finns behov 

av utveckling inom området bland personal på neonatalavdelningar.  

 

Nyckelord: Neonatalvård, föräldrar, stöd, personal, upplevelser 

 

 

 



   

Abstract 

 

Aim: The aim was to describe parents' experiences of support and lack of 

support from the staff when their newborns were cared for at a neonatal unit. 

Background: When a premature baby or a sick child is in need of neonatal care 

often leaves a great crisis for the parents. There are many factors that play into 

how parents perceive the situation. A significant factor is the ability of staff to 

provide support to parents. 

Design: The study had a retrospective exploratory design with a qualitative 

approach. 

Methods: Parents (n = 38) whose children were cared for in a neonatal unit at 

least a week answered a postal questionnaire with two open-ended questions: 

"Can you please give examples of situations where you felt that the support from 

the staff worked well in connection with the care of your child". "Can you please 

give examples of situations where you felt that the support from the staff was 

missing in connection with the care of your child". The material was analyzed 

with manifest content analysis. 

Findings: The analysis resulted in three categories that describe experiences of 

good support and three categories that describe experiences of lack of support 

during the hospital stay. Good support: Sense of security with health 

professionals at the ward. The need for clear information to parents. Supporting 

the care, breast feeding and tube feeding. Lack of support: Lack of information 

and communication regarding the child's health condition. Lack of 

communication between medical staff. Missing help to tube-feed at night. 

Conclusion: Parents in the study describes both experienced and lacked 

support during the hospital stay in the neonatal unit. Parents appreciated the 

continuous information from staff about their children and felt security when the 

staff was close. Information from staff and communication between parents and 

staff described the parents as inadequate. This implies the need of development 

in the area among the staff in neonatal units.  

 

Keywords: Neonatal care, parents, support staff, experiences 



   

 
 

Sammanfattande beskrivning 

 

 
Varför behövs den här studien? 
 

 För att belysa föräldrars behov av stöd från personalen i olika situationer när de 

är 

inneliggande med sitt barn på en neonatalavdelning. 

 Då resultatet i studien påvisade att det finns brister i personalens stöd till 

föräldrar 

behövs studien för att sjuksköterskor ska få mer kunskap i hur de på bästa sätt  

ska kunna ge ett bra stöd till föräldrar. 

 

Vad visar resultatet? 
 

 Tydlig och kontinuerlig information och kommunikation mellan personal och 

föräldrar  

på en neonatalavdelning är viktigt för att föräldrar ska känna sig trygga  

under vårdtiden.  

 

 
Hur ska resultatet användas för att påverka 

politiken/praktiken/forskning och utbildning? 

 

 Resultatet visar att utbildning behövs för att personalen på bästa sätt ska kunna 

stödja föräldrar som vistas med sitt barn på en neonatalavdelning. 

 Resultatet kan användas till att utforma nya rutiner om att ge stöd till föräldrar 

på neonatalavdelningar.  
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         Inledning 

 

Prematura barn 

En graviditet pågår normalt mellan 37 och 42 veckor men ibland föds barnet 

tidigare (Lundqvist, 2013). Barn som föds före graviditetsvecka 37 benämns som 

prematura eller underburna. Föds barnet mellan graviditetsvecka 28 och 32 

benämns barnet som mycket underburet och de barn som föds före 

graviditetsvecka 28 benämns som extremt underburna (Lagercrantz et al., 2015). 

Barnet är anpassat för att utvecklas i livmodern där barnet ligger skyddat och får 

den näring det behöver via modern. Vid en för tidig födelse bryts denna miljö och 

medicinska insatser och omvårdnad blir betydande för barnets överlevnad. Det 

finns olika orsaker till varför barn föds för tidigt men den vanligaste orsaken är 

att förlossningen spontant startar för tidigt (Lundqvist, 2013). 

Varje år föds det ungefär 15 miljoner prematura barn i världen. Majoriteten av 

dessa föds mellan graviditetsvecka 33 och 36 medan 5% föds före 

graviditetsvecka 28 och 10% mellan graviditetsvecka 28-32  (Joseph, 2015). 

Orsaker till att barn kan vara i behov av vård på en neonatalavdelning, förutom 

tidig födelse, är andningsbesvär, asfyxi, ikterus, infektion, hjärtfel och 

hypoglykemi (Hallström & Lindberg, 2015). Prematura barn löper ökad risk att 

dö under neonatalperioden. Detta gäller främst de extremt för tidigt födda 

barnen samt de barn som drabbas av komplikationer pre-, peri- eller postnatalt 

(Joseph, 2015, Lagercrantz et al., 2015 ). Beroende på vårdorsak kan vårdtiden 

på en neonatalavdelning uppgå från några timmar till flera månader (Hallström 

& Lindberg, 2015, Lundqvist, 2013). 



 

  

         Bakgrund 

 

 Att bli förälder 

 

Föräldrar till barn som vårdas på en neonatalavdelning känner ofta oro över 

barnets hälsa och överlevnad (Lundqvist, 2013). Litteraturen beskriver att 

föräldrar upplever tre olika faser i omvårdnaden av barnet under vårdtiden. I den 

akuta och kritiska fasen är sjuksköterskan den huvudsakliga vårdaren då barnet 

ofta har ett stort medicinskt omvårdnadsbehov. I stabiliseringsfasen ökar 

föräldrarnas delaktighet samtidigt som sjuksköterskan finns med som ett stöd i 

bakgrunden. I utskrivningsfasen ger sjuksköterskan föräldrarna utrymme till att 

bli trygga i sin föräldraroll och i omvårdnaden av sitt barn inför utskrivning till 

hemmet (Fegran et al., 2008).  

En mamma som föder barn för tidigt kan känna sig värdelös för att hon inte kan 

bära sitt barn genom hela sin graviditet. Att bli mamma är en mental 

omställningsprocess som gradvis blir till under hela graviditeten. När ett barn 

föds för tidigt bryts den normala omställningsprocessen som varje förälder 

genomgår (Lundqvist, 2013). Föräldrar till ett för tidigt fött barn upplever många 

känslor såsom skuld, hjälplöshet och ilska (Feeley et al., 2013). När ett nyfött 

barn vårdas på en neonatalavdelning omges det ofta av  medicinsk apparatur 

vilket kan påverka anknytningen mellan barn och föräldrar negativt (Jackson & 

Wigert, 2013). Föräldrar beskriver att apparaturen och den sterila miljön på en 

neonatalavdelning är som en osynlig barriär framför barnet (Turnbull & Petty, 

2013, Jackson & Wigert, 2013, Feeley et al, 2012). 

 

 

          Familjecentrerad omvårdnad  

Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjen ses som en resurs som aktivt 

deltar i omvårdnaden av sitt barn under dess sjukhusvistelse (Trajkovski et al., 

2012). Familjecentrerad omvårdnad innebär att föräldrar ska ge den primära 

vården till sitt barn. För att möjliggöra det ska föräldrar ges möjlighet att stanna 

hos sitt barn dygnet runt. De beslut som rör barnet bör tas i samråd med 

föräldrarna vilket ökar delaktighet och förståelse för vilka insatser och 

behandlingar som krävs. Detta kan underlätta för föräldrar att hantera den 
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situation som de befinner sig i (Griffin and Abraham, 2006). Studier visar att 

föräldrar blir mer engagerade när de får vara delaktiga i vården av sitt barn. 

Detta leder till att tiden på neonatalavdelningen förkortas. Genom att föräldrar 

ges möjlighet att delta i omvårdnaden av sitt för tidigt födda barn kan den ovana 

sjukhusmiljön hanteras och anknytning mellan föräldrar och barn främjas 

(Örtenstrand et al., 2009, Nyqvist & Engvall, 2009, Wigert et al., 2010). Fysisk 

kontakt mellan barn och föräldrar är avgörande för att utveckla en stabil 

anknytning samt för att minska risken att föräldrar ska drabbas av depression. 

En viktig arbetsuppgift för sjuksköterskor på en neonatalavdelning är därför att 

främja fysisk kontakt mellan barn och föräldrar så tidigt som möjligt. Detta kan 

ske genom hud-mot-hud vård, så kallad känguruvård, och Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) 

(Flacking et al., 2012).  

NIDCAP, är ett verktyg som används för att läsa av det prematura barnets 

signaler, vilka är svårare att läsa av hos prematura jämfört med fullgångna barn. 

Syftet med NIDCAP är att hjälpa föräldrar att kommunicera med sitt barn vilket 

är en central del i anknytningsprocessen (Jackson & Wigert, 2013). NIDCAP 

utförs genom att man observerar barnets egenskaper, behov av stöttning och 

deras färdigheter. Det omogna barnets beteende observeras före, under och efter 

en vårdhandling. Fokus ligger på hur barnet reagerar samt hur barnet försöker 

kompensera för att uppnå balans. Bland annat observeras barnets hjärtfrekvens, 

syremättnad i blodet, samt hur barnet reagerar på ljud-, ljus och aktivitetsnivå i 

rummet. Grunden för omvårdnaden styrs sedan efter resultatet av NIDCAP 

observationerna (Wallin & Eriksson, 2009, Lundqvist, 2013). 

 

 

Föräldrars behov av stöd på en neonatalavdelning 

Att ha ett prematurt eller kritiskt sjukt barn på en neonatalavdelning är 

förknippat med stress hos föräldrar och när personal är stressad upplever 

föräldrar en känsla av att vara i vägen (Wigert et al., 2006, Turan et al., 2008, 

Rowe and Jones, 2008). De upplever även rädsla, oro och brist på inflytande 

(Dellenmark-Blom and Wigert, 2014). Det finns en önskan hos föräldrar att lära 

sig att ta hand om sitt barn och då föräldrar är närvarande på avdelningen ökar 

möjligheten att undervisas av personalen (Spruill and Heaton, 2014). Personalen 
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har därför en betydelsefull uppgift i att ge en välkomnande miljö och att 

uppmuntra föräldrar till att övervinna sin oro för att ta hand om sitt barn. En 

välkomnande miljö ökar också föräldrars känslor av trygghet och välbefinnande 

(Smith et al., 2012, Lam et al., 2007). Tillgänglighet till avdelningen dygnet runt 

gör att föräldrar känner sig delaktiga i barnets omvårdnad (Lam et al., 2007).   

Föräldrar beskriver att det är viktigt att personalen visar omtänksamhet genom 

att till exempel komma ihåg barnets namn, vara hjälpsamma, sitta ner och prata 

med föräldrarna och ta sig tid (Cescutti‐butler and Galvin, 2003). Föräldrar 

beskriver även att en god kommunikation med personalen är avgörande för hur 

vårdtiden upplevs då brister i kommunikationen leder till minskat förtroende för 

personalen. Genom regelbunden information underlättas föräldrars närvaro på 

neonatalavdelningen (Spruill & Heaton, 2014, Lam et al., 2007, Smith et al., 

2012). Föräldrar beskriver att samtal med personalen skapar möjlighet till att få 

en paus från en verklighet som är svår att leva med. Under småprat med 

sjuksköterskan på avdelningen får de möjlighet att vara mer än en förälder till ett 

sjukt barn; de får vara den person som de var innan barnet föddes. Genom att 

skratta med personalen kan de få styrka att klara av den svåra situation som de 

befinner sig i (Wigert et al., 2014). 

  

 

Sjuksköterskans roll på en neonatalavdelning 

På en neonatalavdelning är sjuksköterskans roll att ta hand om det prematura 

eller sjuka barnet genom medicinskt ansvar, övervakning, medicinska åtgärder 

och omvårdnadsåtgärder. I Sverige arbetar undersköterskor tillsammans med 

sjuksköterskor med praktisk omvårdnad. För att erhålla titeln undersköterska 

krävs oftast att personen genomgått gymnasieskolans treåriga 

omvårdnadsprogram eller undersköterskeutbildning via kommunal vuxenskola 

eller yrkesskola. Sjuksköterskan har dock det medicinska ansvaret och tillkallar 

vid behov läkare för ytterligare bedömning av barnets hälsotillstånd (Saugstad, 

2006, Nicolson et al., 2005, Stephens et al., 2010). Personalen har en betydande 

roll i att ge föräldrar stöd att hantera sitt nyfödda barn, vägleda och ge dem 

självförtroende och kompetens som främjar anknytningen till barnet (Hallström 

& Lindberg, 2015). 
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Problemformulering   

 

Vid behov av vård på en neonatalavdelning med sitt prematura eller sjuka 

nyfödda barn är det ofta en omtumlande och lång vårdtid där föräldrar och 

personal har en nära kontakt. Personalens stöd är en viktig del i samspelet med 

föräldrar. Tidigare forskning visar att det saknas kunskap när det gäller 

kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal. Som barnsjuksköterska är 

det av särskilt stort intresse att veta vilken form av stöd föräldrar är i behov av 

under vårdtiden på neonatalavdelningen.  

 

Syfte    

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av stöd och avsaknad av stöd från 

personalen då deras nyfödda barn vårdades på en neonatalavdelning. 

 

METOD 

 

Design 

Studien hade en retrospektiv explorativ design med en kvalitativ ansats. 

 

Urval och studiekontext 

 

Urvalet bestod av föräldrar som varit inneliggande med sitt för tidigt födda 

barn/sjuka nyfödda barn, på neonatalavdelningen Gävle sjukhus. Avdelningen 

har 9 vårdplatser, varav 6 är avsedda för intensivvård. På intensivvårdsenheten 

har föräldrar ej övernattningsmöjligheter utan erbjuds att sova på en så kallad 

föräldravåning i nära anslutning till avdelningen. På samvårdsrummen finns 

övernattningsmöjlighet till båda föräldrarna. Syskon är välkomna att vara med 

under vårdtiden under förutsättning satt de inte har vistats på förskola sedan en 

vecka tillbaka på grund av infektionsrisk. Avdelningen vårdar för tidigt födda 

barn från gestationsvecka 29, men tar vid behov även emot barn födda före 

gestationsvecka 29 som inte kräver respiratorvård. Upptagningsområdet är hela 

Gästrikland samt delar av Hälsingland. Periodvis vårdas även barn från Uppland 

på avdelningen.   

 



 

 5  

          Datainsamling 

 

Data insamlades via ett frågeformulär som skickades ut till föräldrarna via post. 

Inklusionskriterier var att föräldrarna skulle ha varit inneliggande i minst en 

vecka på avdelningen samt att de kunde läsa och förstå det svenska språket.  

Under perioden 20150101 till 20160101 var det 79 barn som hade vårdats minst 

en vecka på Neonatalavdelningen vid Gävle sjukhus. Av dessa exkluderades 17 

(21,5%) barn då deras föräldrar saknade tillräckligt med kunskap i det svenska 

språket. I februari 2016 skickades 124 frågeformulär ut tillsammans med ett 

informationsbrev om studiens syfte (Bilaga 1 & 2) till 62 föräldrapar. 

Frågeformulären var märkta med ett identitetsnummer kopplat till en kodlista 

där föräldrarnas namn och adress framgick. En påminnelse till de föräldrar som 

inte besvarat formuläret skickades ut efter två veckor. Totalt besvarade 38 (31%)  

föräldrar frågeformuläret (20 (53 %) mammor och 18 (47 %) pappor). 

 

Frågeformuläret inleddes med frågor om deltagarnas sociodemografiska 

bakgrund, det vill säga kön, födelseår, eftergymnasial utbildning vid 

högskola/universitet, barn sedan tidigare, om tidigare barn vårdats på 

neonatalavdelning samt vilken graviditetsvecka nuvarande barn fötts i. Därefter 

bestod formuläret av två öppna frågor: ”Kan du ge exempel på situationer där du 

upplevde att stödet från personalen fungerade bra i samband med omvårdnaden 

av ditt barn” och ”Kan du ge exempel på situationer där du upplevde att stöd från 

personalen saknades i samband med omvårdnaden av ditt barn”. Deltagaren 

uppmanades att fritt beskriva sina upplevelser. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Godkännande för att genomföra föreliggande studie erhölls från 

verksamhetschefen vid Neonatalavdelningen, Gävle sjukhus. Enligt svensk lag 

skall en etisk prövning göras när forskning utförs på människor i Sverige. 

Undantagsfall är, enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS: 2003:460), om en studie utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå.   
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Potentiella deltagare tillfrågades via brev om de ville delta i studien efter att 

barnet var utskriven från Neonatalavdelningen. I informationsbladet framgick 

det att deltagandet var frivilligt och att insamlade data skulle behandlas 

konfidentiellt.   

Ett studiespecifikt identitetsnummer tilldelades potentiella deltagare (n=124). 

Kodlistan, med identitetsnummer och personuppgifter (namn och adress), 

förvaras i låst skåp på Neonatalavdelningen, Gävle sjukhus. Detta innebär att 

författarna till föreliggande studie kan identifiera de som tillfrågades om 

deltagande via det studiespecifika numret. Inga personuppgifter finns i några 

datamatriser. Samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt och kommer endast att 

vara tillgängliga för ansvariga för denna studie. Insamlade data ligger till grund 

för en uppsats på avancerad nivå vars resultat redovisas på gruppnivå för att 

minimera risken för identifikation av någon deltagare. De citat som används i 

studien är avidentifierade men visar om citatet härrör från en mamma eller 

pappa. Kodlista och datamatriser kommer att raderas då uppsatsen är 

examinerad.   

 

 

Dataanalys 

 

Insamlade data analyserades med innehållsanalys vilket betyder att det textnära 

och uppenbara innehållet utformades på en beskrivande nivå i form av kategorier 

(Graneheim and Lundman, 2004). Innehållsanalysen utfördes i följande steg 

(Mattsson, Ringnér, Ljungman & von Essen, 2007): Båda författarna läste 

igenom svaren på de öppna frågorna ett flertal gånger för att få en uppfattning 

om helheten i svaren. De svar som besvarade studiens syfte, upplevelser av stöd 

samt avsaknad av stöd, identifierades och benämndes som meningsbärande 

enheter. De identifierade meningsbärande enheterna kondenserades vilket 

betyder att innehållet kortades ner utan att viktig eller väsentlig information togs 

bort. De enheter som kondenserats och hade liknande innehåll sammanfördes till 

olika kategorier för att beskriva kategoriernas centrala budskap. I en kategori ska 

innehållet vara likvärdigt och skilja sig från de andra kategorierna (Granskär and 

Höglund-Nielsen, 2012). En innehållsanalys kan innehålla olika 

abstraktionsnivåer och djup (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie 
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använde vi oss av en manifest innehållsanalys viket innebar att materialet 

tolkades ordagrant och som sedan de meningsbärande enheterna utformades 

efter. Analysen var inte linjär utan författarna pendlade mellan helhet och delar.  

 

 

Validitet/reliabilitet 

 

Som författare till en studie är det avgörande för studiens validitet och reliabilitet 

att innan studiens start diskutera och reflektera över lämpligt val av 

datainsamlingsmetod (Graneheim & Lundman, 2004). Detta diskuterades vid 

upprepade tillfällen med handledaren. 

Författarna har stärkt giltigheten i resultaten med citat direkt tagna från 

frågeformulären vilket kan öka läsarens förståelse för föräldrarnas upplevelse 

och ge ett bättre sammanhang av resultatet. För att stärka trovärdigheten i 

innehållsanalysen lästes materialet igenom ett flertal gånger av båda författarna, 

var för sig, för att minimera risken för feltolkning. Författarna analyserade 

materialet tillsammans för att stärka resultatets trovärdighet. Under arbetets 

gång har en reflektion och diskussion mellan författarna samt handledaren 

pågått angående det insamlade materialet (Granskär and Höglund-Nielsen, 

2012). 

Vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur har använts i studien för att 

ytterligare ge trovärdighet till studiens resultat. 

 

 

RESULTAT 

Se Tabell 1 för en presentation av sociodemografiska data. 

 

 

Tabell 1. Bakgrundsdata om föräldrar (n=38) och barn (n= 19). 

Bakgrundsdata Mamma  

(n=20) 

Pappa  

(n=18) 

Föräldrar     

Ålder, år 

median (min-max) 

  

29 (23-47)  

  

30 (24-42)  
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Utbildning, 

högskola/universitet 

n (%) 

  

10 (50) 

  

9 (50) 

Barn sedan tidigare  

n (%) 

  

4 (20) 

  

5 (28) 

Tidigare barn, 

neonatalvård 

n (%) 

  

2 (10)  

  

3 (17)  

Barn     

Gestationsvecka 

Median (min-max) 

  

33 (23-40) 

  

33 (23-40) 

 

 

 

Upplevelser av stöd 

 

En manifest innehållsanalys av föräldrars upplevelser av stöd från 

sjukvårdspersonalen resulterade i tre positiva kategorier: 1) Känsla av trygghet 

med omhändertagande personal, 2) Behov av tydlig information till föräldrarna, 

3) Stöd vid omvårdnad, amning och sondmatning,  

se Tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Kategorier som beskriver föräldrars (n=38) upplevelser av 

stöd från personalen. 

Kategori Beskriven av 

mammor 

(n=20) 

Beskriven 

av pappor 

(n=18) 

1. Känsla av trygghet med 

omhändertagande     

personal 

                                               

Ja 

                                               

Ja 

2. Behov av tydlig                          

information till                                   

Ja Ja 
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föräldrarna  

3. Stöd vid omvårdnad,                            

amning och 

sondmatning 

Ja Ja 

 

 

 

1. Känsla av trygghet med omhändertagande personal 

 

Behov av trygghet beskrevs av både mammor och pappor. Föräldrarna relaterade 

trygghet till lugn och erfaren personal som fanns nära och var tillgängliga. Att 

personalen snabbt svarade på ringningar och att föräldrarna kunde lita på att 

personalen snabbt kom in i rummet när barnets övervakning larmade var 

exempel på åtgärder som skapade trygghet enligt föräldrarna.  Trygghet 

upplevdes även när det var en kontinuitet bland personalen som vårdade barnet. 

Mammor beskrev den nya situationen de hamnat i på neonatalavdelningen som 

känslomässigt påfrestande och personalens engagemang och stöd hjälpte dem att 

hantera situationen efter barnets födelse. Några föräldrar uttryckte att de var 

glada för att de fått vårda sitt barn på neonatalavdelningen. De beskrev att de 

genom vården på avdelningen fått en bra start med sitt barn med personalen som 

nära stöd. Flera mammor beskrev att personalen var både hjälpsam och trevlig.   

 

"Att hamna i denna situation är en chock och känslorna åker berg och dalbana. 

Men den hjälp, stöd och trygghet vi fått av den fantastiska personalen har gjort 

att man fått en bra start tillsammans med vårt barn." (Mamma nr. 11) 

 

"Det känns så tryggt att dom alltid finns nära." (Mamma nr.7) 

 

 

2. Behov av tydlig information till föräldrarna  

 

Flera föräldrar beskrev att de uppskattade att få information 

om neonatalavdelningen innan barnet var fött. Vidare beskrevs att personalen 

villigt svarade på olika frågor om barnets vård samt gav information på ett 

pedagogiskt vis genom att undvika medicinska termer. Att få information om 
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planerade vårdåtgärder och medicinska behandlingar uppskattades av 

föräldrarna.   

 

"Personal från neo kom och pratade med oss när vi låg på förlossningen. Hon 

berättade hur neonatalavdelningen fungerade, Vi kände oss mycket lugnare 

efter samtalet." (Mamma nr. 5) 

 

"Kändes bra när personalen i förväg förklarade vad som skulle hända och 

tänkbara bieffekter" (Pappa nr.9) 

 

 

3. Stöd vid omvårdnad, amning och sondmatning 

 

Flera föräldrar beskrev att personalen gav dem bra stöd vid omvårdnaden av 

deras barn till exempel vid sondmatning. Vidare uppskattades avlastning nattetid 

med att sondmata barnet av flera föräldrar. Mammor beskrev att de fått bra stöd 

och hjälp för att komma igång med mjölkproduktionen vid pumpning och att få 

barnet att börja amma. Föräldrar beskrev att tiden på neonatalavdelningen var 

som en "utbildning" där de fick lära sig om barnets omvårdnad som innefattade 

bland annat matning, blöjbyte och hudutslag. Föräldrar beskrev att de inte skulle 

ha fått kunskapen om barnets omvårdnad på samma sätt om de inte hade vårdats 

på neonatalavdelningen. Detta gjorde att föräldrarna kände sig trygga inför 

utskrivning från avdelningen. 

 

Personalen på neo var fantastisk och visade hur och när jag skulle pumpa för 

att få igång mjölkproduktionen och hur vi skulle mata genom sonden." 

(Mamma nr. 13) 

 

"Stödet fungerade bra i samband med sondmatningen och vid  

att komma igång med amningen." (Mamma nr. 7) 

 

   

Avsaknad av stöd 

 

En manifest innehållsanalys av föräldrars upplevelse om avsaknad av stöd från 

sjukvårdspersonalen resulterade i tre kategorier: 1) Bristande information och 
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kommunikation gällande barnets tillstånd, 2) Bristande kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal, 3) Saknade hjälp med tillmatning nattetid, se Tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Kategorier som beskriver föräldrars (n=38) upplevelser om            

avsaknad av stöd från personalen. 

Kategori Beskriven 

av 

mammor 

(n=20) 

Beskriven 

av pappor 

(n=18) 

1. Bristande information och 

kommunikation gällande 

barnets tillstånd 

Ja Ja 

2. Bristande kommunikation 

mellan sjukvårdspersonal 

Ja Nej 

   3.   Saknade hjälp  

         med tillmatning nattetid 

Nej Ja 

 

 

 

1. Bristande information och kommunikation gällande barnets       

tillstånd   

 

Både mammor och pappor beskrev att de saknade kontinuerlig information från 

personalen angående barnets tillstånd. Föräldrar uttryckte att det skapade 

irritation och misstro till personalen vilket förvärrade situationen som de befann 

sig i.  Lösryckta kommentarer om barnets hälsotillstånd samt att personalen inte 

sa något alls i samband med att kontroller av barnets hälsotillstånd utfördes 

skapade oro hos föräldrarna. 

 

"Saknade löpande information om "statusen" på mitt barn. Hade gärna fått 

mer kontinuerlig information under tiden vi låg inne och vilka tecken de tittade 

på för att han skulle anses som frisk och vi skulle kunna åka hem." (Mamma nr. 

15) 
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"Bristande information från start. Vi fick inte reda på att man börjat 

medicinera vår dotter utan det fick vi reda på i Uppsala." (Pappa nr. 10) 

 

 

2. Bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal 

 

Några föräldrar beskrev att kommunikationen mellan personalen på avdelningen 

inte fungerade. Föräldrarna upplevde att de fick olika information från olika 

personer inom personalgruppen vilket skapade irritation och osäkerhet. 

Mammor uttryckte att de fick olika amningsråd från personalen vilket försvårade 

amningssituationen. Ytterligare en situation som föräldrar beskrev som 

irriterande var när de fick olika direktiv från personalen angående när de skulle 

bli utskrivna från avdelningen. En mamma beskrev stress relaterat till att 

personalen hade för stor arbetsbelastning vilket fördröjde omvårdnaden av 

hennes barn.   

 

"Ibland fördröjda matningar (lite personal, många barn antagligen). Som 

osäker förälder i situationen blev man stressad." (Mamma nr. 3) 

 

"Vi blev misstänkta att ha drabbats av MRSA och i samband med att vi 

utreddes för om det var så upplevde jag att personalen inte visste hur dom 

skulle hantera situationen. Personalen sa och gjorde olika." (Mamma nr. 9) 

 

 

3. Saknade hjälp med tillmatning nattetid 

 

En pappa beskrev att han hade uppskattat mer hjälp av personalen på natten 

med sondmatningen för att bli mer utvilad och på så sätt få mer ork att ta hand 

om sitt barn på dagen.  

 

"Vi saknade hjälp med matning på natten då vårt barn åt var tredje timme." 

(Pappa nr.8) 

 

 



 

 13  

Diskussion 

 

Resultaten från denna studie beskriver vad föräldrarna upplevde som stöd samt 

deras avsaknad av stöd från personalen då deras barn vårdades på en 

neonatalavdelning. Stöd beskrevs som känslor av trygghet när personalen 

uppträdde professionellt, det vill säga lugnt och kunnigt samt när personalen 

hade kontroll över barnets välbefinnande och hälsotillstånd. Andra faktorer som 

föräldrarna beskrev som stöd var att bli uppdaterad med aktuell information som 

rörde vården av barnet och när de fick praktiskt stöd vid omvårdnaden av barnet. 

Mammor beskrev behovet av känslomässigt stöd och att personalen hade ett 

trevligt bemötande och visade empati. I motsats till ovanstående beskrev 

föräldrarna att avsaknad av stöd var att inte få information om barnets 

hälsotillstånd. Exempel på vårdsituationer då föräldrarna saknade stöd var att få 

hjälp med sondmatningen nattetid. En annan faktor som föräldrarna upplevde 

som stressande var personalbrist. Föräldrarna beskrev även att bristande 

kommunikation mellan vårdpersonalen skapade irritation och oro.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Information 

I föreliggande studie visar resultatet att föräldrarna upplevde bristande 

kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar. Kommunikationen brast 

främst när det handlade om att informera om barnets hälsostånd. Konsekvensen 

av detta blev att föräldrarna kände oro och blev irriterade på personalen. Detta är 

i linje med en annan enkätstudie som visade att 84% av föräldrarna upplevde 

stor stress vid otillräcklig information gällande undersökningar och behandlingar 

av deras barn (Amani & Muhamamd, 2015). Även i intervjustudier beskrev 

föräldrar vikten av kontinuerlig information om barnets hälsotillstånd och vård, 

vilket de ansåg skapade trygghet (Smith et al., 2012; Wigert et al., 2014). En 

annan faktor som föräldrar tycker är värdefullt är att personalen finns tillgänglig 

och svarar på frågor (Lam et al., 2007). Information och tillgänglighet beskrevs 

också i vår studie. Ett exempel på detta är att föräldrarna uppskattade att 

personal kom från neonatalavdelningen till förlossningsavdelningen och 
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förberedde dem inför vården av deras väntade barn. Efter att de fått 

informationen kände sig föräldrarna lugnare och mer förberedda inför det som 

väntade. Sammanfattningsvis kan vi konkludera att vårt resultat visar att vissa 

föräldrar var nöjda med personalens information medan andra var missnöjda. 

Det kan antas att detta speglar avdelningens arbetsbelastning under olika 

tidpunkter, då hög arbetsbelastning bland sjuksköterskor är relaterat till att 

patienter upplever brister i vård kvaliten (Kieft et al., 2014). En annan faktor som 

eventuellt kan förklara resultatet är att personalens utbildning på en 

neonatalavdelning fokuseras på medicinska och tekniska kunskaper, men brister 

i att lära ut att kommunicera med föräldrar i kris (Boss et al., 2009).  

 

 

 

Stöd 

Wigert et al., (2014) beskrev att föräldrar kände sig fråntagna sitt föräldraskap 

när personalen inte involverade dem i att delta i omvårdnaden av deras barn. I 

en annan studie framkom det att föräldrar upplevde ett bra stöd på 

neonatalavdelningen men saknade delaktighet i beslut rörande deras barn 

(Franck & Axelin, 2013). Detta kunde ha en negativ inverkan på barnet då studier 

visar att när föräldrarna aktivt deltar i omvårdnaden av deras barn möjliggörs 

och förstärks anknytningen till deras barn samt får en tydlig föräldraroll (Wigert 

et al., 2014). I föreliggande studie var föräldrarna övervägande nöjda med stödet 

från vårdpersonalen både känslomässigt och praktiskt vid omvårdnaden av deras 

barn. Föräldrarna beskrev att personalens engagemang och stöd hjälpte dem att 

hantera situationen vilket gav dem en bra start med barnet. Detta är i linje med 

en annan intervjustudie som visade att stöd från personalen gav föräldrarna 

kunskap om sitt barn och en stärkt självkänsla i att klara av föräldrarollen inför 

utskrivning från avdelningen. Föräldrar till barn på en neonatalavdelning 

beskrev att stöd vid sondmatning och amning var av stor vikt då föräldrar 

upplevde att övergången mellan sondmatning och amning var svår (Turner et al., 

2013). 

Mammorna i denna studie beskrev att amningsstödet hjälpte dem att få igång 

mjölkproduktionen och amningen vilket var en central del när föräldrarna hade 

fått ett sjukt eller för tidigt fött barn. Några mammor uttryckte att de saknade 
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stöd vid amning och tyckte att personalen ältade om att amma. En mamma som 

valt att inte amma sitt barn fick inte gehör för det och upplevde att personalen 

inte accepterade hennes beslut. Mödrar i en tidigare studie gjord av Benoit & 

Semenic, (2014) upplevde att personalen var inkonsekventa när de gav 

information angående amning vilket också beskrevs i denna studie. En tänkbar 

förklaring som fördes fram av Benoit & Semenic, (2014) var att personalbrist fick 

till följd att mammorna upplevde att personalen inte hade tid att ge stöd kring 

amning och pumpning. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att 

mödrar upplever det som stressande att vistas på en neonatalavdelning (Sweet & 

Mannix, 2012). Detta kan få till följd att mammor inte kan ta till sig amningsstöd 

från personalen. Föräldrar i föreliggande studie uttryckte att de hade fått ett bra 

stöd av personalen vid sondmatning av barnet. En pappa beskrev dock att han 

saknade stöd med sondmatning nattetid. Det är tufft och påfrestande att vistas 

på en neonatalavdelning då det innebär regelbundna matningar under hela 

dygnet. En störd nattsömn behöver inte ge några större konsekvenser när det är 

under en kort period. När det istället handlar om flera veckor/månader, som hos 

föräldrar på en neonatalavdelning, kan det leda till att föräldrarna blir utmattade 

och får mindre ork. Det sin tur kan leda till ett bristande engagemang kring 

omvårdnaden av deras barn. Detta kan ses i Mörelius & Hemmingsson, (2014) 

studie som beskrev att föräldrar med en långvarig störd nattsömn löpte en större 

risk att drabbas av psykisk ohälsa. Sjuksköterskor beskrev i en intervjustudie 

gjord av Stremler et al., (2015) att det var viktigt att avlasta föräldrar på nätterna 

med till exempel matningar och blöjbyten för att ge dem möjlighet till att få en 

mer sammanhängande sömn. 

 

 

Känslomässigt stöd  

Amani & Muhamamd, (2015) redovisade i sin studie att föräldrar saknade ett 

känslomässigt stöd samt upplevde bristande stöd vid omvårdnaden av deras 

barn. Mammor i den föreliggande studien beskrev att den första tiden efter 

förlossningen med barnet på en neonatalavdelning som omtumlande och svår att 

hantera. Därför fanns det ett stort behov av känslomässigt stöd och empati från 

personalen vilket mödrarna upplevde att de fick. Med detta stöd upplevde 

mammorna att de fick en bra start med sitt barn trots att barnet behövde 
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neonatalvård. Känslomässigt stöd genom att personalen lyssnade och visade 

omtanke var något som upplevdes viktigt även i en intervjustudie gjord av Mok & 

Leung, (2006). Mammorna i den studien beskrev att situationen de befann sig i 

var överväldigande vilket också rapporteras i två andra studier (Shields et al., 

2008, Shields et al., 2004). Det kan konkluderas att sjuksköterskor inom 

neonatalvård behöver kunna förmedla känslomässigt stöd till föräldrar i kris 

(Giambra et al., 2014).  

 

 

          Personalbrist  

I en studie gjord av Sweet & Mannix, (2012) beskrev föräldrarna via 

frågeformulär att tillfällig personal runt barnet skapade en osäkerhet hos 

föräldrarna. Liknande resultat framkom i författarnas studie där en pappa 

beskrev bristande stöd vid tillfällig eller oerfaren personal. En mamma beskrev 

att hon blev orolig när hon märkte att personalen var stressad på grund av 

personalbrist då det påverkade omvårdnaden av hennes barn. Flera studier 

beskriver att en otillräcklig sjuksköterskebemanning påverkar patienter och 

anhöriga negativt. Överbelastad personal leder till att personalen lättare begår 

misstag. Det har visats att sjukhus med en högre specialistutbildad 

sjuksköterskebemanning uppvisar bättre vårdkvalité och patienttillfredsställelse. 

Detta jämfört med sjukhus med färre specialistutbildade sjuksköterskor (Martin, 

2015, Dabney & Kalisch, 2015). Då de flesta sjukhus i Sverige överlag har en låg 

sjuksköterskebemanning i förhållande till ökad befolkningsmängd anser 

författarna att kvalitén på vården succesivt kommer att försämras. Därför är en 

förändring av sjuksköterskebemanningen på sjukhusen nödvändigt för 

patientsäkerheten och för en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna. För att få 

en ökad sjuksköterskebemanning och sjuksköterskor att vilja arbeta inom vården 

anser författarna att en förändring måste ske på nationell nivå för att det ska bli 

möjligt. 

 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

I familjecentrerad omvårdnad ses familjen som en helhet och det är 

vårdpersonalens ansvar att tillgodose familjens behov under vårdtiden. Familjen 
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ses som ett system där förändring av livssituation påverkar alla individer i 

systemet (Mikkelsen and Frederiksen, 2011). Vården måste därför ta hänsyn till 

familjens sociala sammanhang. Vårt resultat visade på brister i 

kommunikationen mellan personal och föräldrar. Med utgångspunkt från teorin 

om familjecentrerad omvårdnad kan brister i information försvåra för 

föräldrar att ta över omvårdnadsansvaret för sitt barn (Mikkelsen and 

Frederiksen, 2011). Tänkbara orsaker till att föräldrarna beskrev att personalen 

inte arbetade familjecentrerat kan vara överbeläggning, personalbrist, 

sjuksköterskor med avsaknad av specialistutbildning, tillfällig personal eller att 

personkemin mellan personal och föräldrar inte stämde. Tidigare forskning har 

visat att sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet utan specialistbildning är 

mindre benägna att arbeta familjecentrerat. I motsats till detta tillämpade 

sjuksköterskor, som hade en specialistutbildning men med en kortare 

arbetslivserfarenhet, en mer familjecentrerad omvårdnad (Harrison, 2010). I 

studier där man tillfrågat sjukvårdspersonal vad de upplevde som ett hinder för 

att kunna bedriva familjefokuserad omvårdnad var tidsbrist, dåliga färdigheter i 

att kommunicera och att skapa relationer till föräldrar var faktorer som uppgavs. 

Men även personalbrist, rädsla för att sjuksköterskan skulle förlora sin arbetsroll 

och personalens negativa attityder till familjecentrerad omvårdnad upplevdes 

som hinder för att kunna bedriva familjecentrerad vård (Coyne et al., 2013, 

Harrison, 2010). Det kan spekuleras att en högre andel specialistsjuksköterskor 

på neonatalavdelningen och ett högre bemanningstal skulle öka 

förutsättningarna för att bedriva familjefokuserad omvårdnad inom 

neonatalvård. För att uppnå familjefokuserad omvårdnad behövs också 

förståelse och kunskap om samspelet mellan sjuksköterska och barn/föräldrar 

samt hur interaktioner dem emellan påverkar familjens psykosocial 

funktion. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee beskriver fem viktiga begrepp 

för att förstå omvårdnad. Dessa är människan som individ, lidande, mening, 

mänskliga relationer, samt kommunikation. Människan är en unik varelse som 

tar avstånd från en generaliserande människosyn. Lidandet ser olika ut men 

anses ofrånkomligt och ger människan erfarenhet. Det viktigaste begreppet 

enligt Travelbee är mening. Att finna en mening i livets olika upplevelser 

är därför det viktigaste syftet med omvårdnad. Att som vårdpersonal etablera en 

ömsesidig och mellanmänsklig relation till vårdtagaren är en process som 
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behövs för att tillgodose omvårdnadsbehov. Genom en god kommunikation gör 

sjuksköterskan det möjligt att etablera denna relation till patienten och det blir 

lättare att uppnå målet med omvårdnaden (Kirkevold, 2000).  

 

  

Metoddiskussion 
 

Författarna valde att göra en enkätstudie med en kvalitativ ansats då syftet var 

att skapa mening i människans subjektiva upplevelser av sin omvärld, vilket 

styrker studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). En styrka i 

föreliggande studie var att barnen var utskrivna från avdelningen då 

datainsamlingen genomfördes. Detta kan ha underlättat för föräldrarna att fritt 

beskriva sina upplevelser av stöd och/eller avsaknad av stöd då de ej var i 

beroendeställning till avdelningens personal. Frågorna besvarades konfidentiellt 

det vill säga inga namn eller personuppgifter fanns på frågeformulären. Detta 

kan i sin tur borga för att ärliga svar erhölls från föräldrarna. Ovanstående 

metodologiska åtgärder är i linje med de etiska lagar och riktlinjer som reglerar 

och ställer etiska krav på forskningsprocessen (Codex, 2016).  

Fler fördelar med att använda sig av en enkätstudie är att författarna når ut till 

fler deltagare (Polit & Beck, 2006). Att deltagarna svarar konfidentiellt kan borga 

för att deltagarna fritt uttrycker sina upplevelse.  

Författarna till denna studie valde att använda sig av en kvalitativ 

innehållsanalys som analysmetod vilket ofta används inom 

omvårdnadsforskning. Vid en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på tolkning 

av texter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Författarna tyckte därför att 

denna metod var lämplig då studien utfördes genom frågeformulär och fokus var 

att granska texter. Författarna ansåg också att om forskningen hade baserats på 

en kvantitativ metod där data insamlas via olika mätningar eller observationer 

skulle inte studiens syfte tillgodoses då författarna ville ha beskrivande 

upplevelser från föräldrarna. Den typ av forskning som baseras på statistik är 

inte något som eftersträvas i en kvalitativ studie enligt Polit & Beck (2006). 

Nackdelarna med vald metod kunde vara att författarna inte hade möjlighet att 

ställa följdfrågor för att få utförligare svar och nya infallsvinklar (Polit & Beck, 

2006). Dock kunde det vara en styrka då författarna inte hade möjlighet att styra 

deltagarnas svar som kan ske i en intervju med ledande frågor. En styrka i 
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föreliggande studie var att författarna valde att inkludera både mammor och 

pappor för att få en bild av både mammors och pappors upplevelser. Ytterligare 

en styrka i denna studie var att svarsfrekvensen hos mammor och pappor var 

ungefär likvärdiga. En begränsning som gjorde att många deltagare föll bort var 

att det hade vårdats många familjer som inte kunde det svenska språket på 

neonatalavdelningen. Vidare kunde ett hinder som påverkat svarsfrekvensen 

möjligen vara att många tyckte att det var för omständligt att göra sig besväret 

att besvara frågorna och posta frågeformuläret på brevlådan. Det är möjligt att 

en högre svarsfrekvens uppnåtts om författarna valt att skicka ut 

frågeformulären via e-post, men detta får dock ej stöd i litteraturen (Akl et al., 

2005). Vidare kan spekuleras om frågorna kan ha upplevts som för svåra att 

besvara eftersom föräldrarna fritt skulle beskriva sina upplevelser. Ett 

frågeformulär med fasta svarsalternativ kan ha varit enklare för föräldrarna att 

besvara.   

Fortsättningsvis var en svaghet i studien att föräldrarna inte tillfrågades om hur 

gammalt barnet var när de besvarade frågeformuläret. författarna vet att barnens 

ålder varierade mellan 3 veckor och 12 månader. Det kan spekuleras om studien 

hade fått ett annat resultat om alla föräldrar besvarat frågeformuläret ett år efter 

de hade varit inneliggande på avdelningen. Det kan dock tänkas att de föräldrar 

endast minns det som varit viktigt och betydelsefullt under vårdtiden i motsats 

till föräldrar som besvarat frågeformuläret en kort tid efter att de varit 

inneliggande med sitt barn och har vårdtiden färskt i minnet.  

 

Avslutningsvis hade det varit intressant att jämföra föräldrars upplevelser av 

stöd på fler neonatalavdelningar i Sverige. Då arbetssättet och avdelningarnas 

utformning skiljer sig åt runt om i landet kan det påverka föräldrars upplevelse 

av stöd.  

 

 

Framtida forskning 

 

Framtida forskning behöver utvärdera utbildningar i samtalsteknik som syftar 

till att underlätta barnsjuksköterskors kommunikation med föräldrar till svårt 

sjuka barn. Vidare behöver kommande studier undersöka samband 
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mellan barnsjuksköterskors arbetsmiljö och föräldrars upplevelser av 

kommunikation och information. Då de flesta studier har undersökt mödrars 

behov av känslomässigt stöd, då barnet vårdas på sjukhus, behöver framtida 

studier fokusera på behovet av känslomässigt stöd för partner/pappan. 

 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet visade att betydelsen av kontinuerlig, tydlig och kongruent 

information från personal till föräldrar under deras barns vårdtid på en 

neonatalavdelning. Sjuksköterskan har en viktig funktion i att fortlöpande 

informera föräldrar om omvårdnads- och  medicinska åtgärder. 

Sammanfattningsvis behöver neonatalsjuksköterskans utbildning omfatta 

medicinska kunskaper såväl som kunskaper i kommunikation. Utbildning i 

samtalsteknik behöver integreras i sjuksköterskeutbildning och 

specialistsjuksköterskeutbildningar samt vara ett återkommande ämne i klinisk 

fortbildning.   

 

 

Slutsats 

 

Resultatet i den här studien visade att föräldrar beskrev både upplevt och saknat 

stöd från personalen. En upplevelse av trygghet, god kommunikation med 

personalen och en tydlig information var något som många föräldrar upplevde. 

Dock beskrev några föräldrar att informationen och kommunikationen var 

bristfällig från personalen. Kommunikationen och stödets betydelse för att 

göra föräldrar trygga är därför av stor vikt när föräldrar vårdas på en 

neonatalavdelning.  
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Bilaga 1  

 

 

 

 

Föräldrarnas upplevelse av personalens stöd på 
neonatalavdelningen 107A 

 

Besvara frågorna utifrån hur du upplevde personalens stöd under vårdtiden. 

Ringa in ditt svar. 

 

 

 

 

 

                         

 

Kvinna 
 

  

Man 
 

  

Ditt födelseår____________ 
 
 
I vilken graviditetsvecka föddes 
ditt barn________________ 
 
 

 
 

 

Eftergymnasialutbildning, 
högskola/universitet 
                                

Ja     Nej  

Barn sedan tidigare 
 

Ja     Nej  

Varit inneliggande med tidigare 
barn på neonatalavdelning 
 

Ja     Nej  

   



 

   

Fråga 1. 

Kan du ge exempel på situationer där du upplevde att stödet från personalen 

fungerade bra i samband med omvårdnaden av ditt barn. 

 

Fråga 2. 

Kan du ge exempel på situationer där du upplevde att stödet från personalen 

saknades i samband med omvårdnaden av ditt barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev till föräldrar 

  

Till föräldrar vars barn har varit inlagt på Neonatalavdelning 107A på 

Gävle sjukhus. 

Vi är två sjuksköterskor som nu går vidareutbildningen till barnsjuksköterskor. 

Vi håller nu på med vår magisteruppsats där vårt syfte är att ta på föräldrarnas 

upplevelse av personalens stöd i omvårdnaden av sitt för tidigt födda/sjuka barn 

på neonatalavdelningen på Gävle sjukhus.    

En mycket viktig del i vården på en nyföddhetsavdelning är att informera, 

förklara, stödja och göra familjen delaktig i vården av deras nyfödda barn. Det är 

viktigt för oss att föräldrarna kommer in och blir trygga i den nya föräldrarollen 

innan barnets skrivas ut till hemmet.  

Som förälder erbjuds ni nu efter ert barns vårdtid att fylla i det medföljande 

frågeformuläret. Vi vill gärna att ni som föräldrar fyller i ett varsitt formulär. 

Ett frankerat svarskuvert medföljer också. 

Ert deltagande är frivilligt och konfidentiellt. All data sammanställs så att ingen 

enskild individ kan identifieras. Resultat från studien kommer att presenteras i 

en magisteruppsats och på arbetsplatsträffar. Det är önskvärt att ni sänder 

tillbaka enkäterna inom 14 dagar. Efter uteblivet svar skickas en påminnelse.  

Ingen av era personuppgifter lagras på annat sätt än som det görs i ordinarie 

journalsystem under vårdtiden. 
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