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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Bristfällig information från vårdpersonal till föräldrar är idag ett problem 
inom svensk barnsjukvård. Barnsjuksköterskan har en viktigt del i att göra föräldrar 
involverade i sitt barns vård genom att informera dem om händelser och omvårdnad. 
Tillsammans med annan vårdpersonal och föräldrar kan en samskapande omvårdnad 
främjas där kommunikation och information är nyckeln. 

SYFTE: Att utforska föräldrars upplevelser av information som ges på 
neonatalvårdsavdelning 

METOD: Studien är av kvalitativ explorativ design, baserad på insamlade enkäter från 
föräldrar som haft barn inlagda på två olika neonatalvårdsavdelningar i Sverige. Analysen 
av materialet gjordes enligt en innehållsanalys baserad på koder, meningsbärande enheter 
och kategorier. 

RESULTAT: Föräldrars behov av information varierade beroende på situationen och 
deras emotionella tillstånd. Hur vårdpersonalen kommunicerade påverkade den 
information som gavs till föräldrarna. Följsamhet, kontinuitet och ärlighet ansåg föräldrar 
vara viktigt för att kunna förstå och ta till sig information kring sitt barn då de var på 
neonatalvårdsavdelningen. 

SLUTSATS: Barnsjuksköterskans kunskap kan lugna föräldrar genom att informera om 
vad som händer och varför. Det är viktigt att som vårdpersonal använda sig av ett språk 
som föräldrarna förstår och att ge kontinuerlig information. Betydelsefullt för föräldrar är 
att få information av barnsjuksköterskan kring omvårdnadsdetaljer och fasta rutiner. 

Nyckelord: Neonatal omvårdnad, Föräldrar, Barnsjuksköterska, Kommunikation  



 

SUMMARY 

BACKGROUND: Inadequate information from health professionals to parents is an issue 
in the Swedish paediatric care today. Paediatric nurses have an important role in making 
parents more involved in their child's care. Promoting co-care, communication and 
information is essential, which can be possible when nurses are working together with 
other health professionals and the child's parents. 

PURPOSE: To explore parents' experiences of information given to them at a neonatal 
care unit. 

METHOD: This studies design is qualitative explorative and based on survey's collected 
from two different neonatal care units in Sweden. The material was analysed according to 
a content analysis based on codes, meaningful units and categories. 

RESULT: Parents' needs of information varies depending on the situation and their 
emotional condition. The way health professionals communicate affects the information 
given to the parents. Adherence, continuity and honesty were elements parents found 
essential to be able to understand and process the information that was given at the 
neonatal care unit.  

CONCLUSION:  The paediatric nurse's knowledge can help and calm parents by 
informing them about what is happening and why. It is important that as a health 
professionals use a language that the parents understand and give information 
continuously. The parents' also find it meaningful to get information from the paediatric 
nurse regarding details about nursing and routines on the ward.  

Key words: Neonatal care, Parents, Paediatric nurse, Communication. 
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INLEDNING 
 

Ett problem inom barnsjukvården idag är bristfällig information från vårdpersonalen till 
föräldrarna (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2013). När Patientlagen (2014) 
uppdaterades stärktes patienten i sin rätt till information kring sin vård och behandling. 
Inom barnsjukvården blev detta också viktigt, då föräldrarnas rätt till information kring 
sitt barns behandling stärktes (ibid.). Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov 
inom hälso- och sjukvård [NOBAB] (2008) strävar efter att barnet och familjen ska 
känna delaktighet i vården när de är inlagda på sjukhus. Familjen är en stor del i det 
nyfödda barnets liv och har rätt till information kring den vård som bedrivs på en 
neonatalvårdsavdelning. 

För att som barnsjuksköterska kunna stötta föräldrarna och ge dem information kring sitt 
barn behövs kunskap kring hur föräldrarna upplever den information som ges. Kännedom 
kring den information som saknas är också viktig för att kunna ge föräldrarna det de 
behöver för att på bästa sätt kunna ta hand om sitt för tidigt födda barn. Förhoppningen 
med denna studie är att ge barnsjuksköterskor en inblick i föräldrarnas upplevelser kring 
information, och på så sätt kunna utveckla sin kompetens i att vårda barn och familjer 
inom neonatalvård. 

 

BAKGRUND 
 
Neonatalvård 

I Sverige vårdas omkring tio procent av alla födda barn per år på neonatalvårdsavdelning 
(Socialstyrelsen, 2014), vilket motsvarar cirka 11 500 barn (Svenskt neonatalt 
kvalitetsregister [SNQ], 2015). Ungefär 40 procent av dessa är prematurt födda, 
resterande föds med någon typ av komplikation som kräver neonatalvård (ibid.). Ett barn 
som är fött innan graviditetsvecka 37 räknas som prematurt (World health organzation 
[WHO], 2016). De flesta barn behöver stanna några dagar på neonatalvårdsavdelning för 
att stabilisera vitalparametrar, behandla en infektion eller få hjälp att anpassa sig till den 
stora omställning som blir vid födseln (SNQ, 2015). Andra barn kräver betydligt längre 
vårdtid om de har komplicerade medfödda tillstånd eller är extremt prematura och kräver 
intensivvård (ibid.). Till extremt prematura barn räknas de som föds innan vecka 28 
(Socialstyrelsen, 2014).  

Föräldrar som får ett prematurt barn drabbas av en enorm påfrestning, vilket gör att 
det är viktigt att vården och omvårdnaden de får är både familjecentrerad och 
personcentrerad (Socialstyrelsen, 2014). Barnet och familjen ska stöttas och respekteras 
och deras behov ska tillgodoses. För att göra detta möjligt krävs kontinuerlig information 
om barnets prognos, tillstånd och utveckling (ibid.). Att ha ett barn på en 
neonatalvårdsavdelning orsakar stress hos föräldrarna (Busse, et.al., 2013; Howe, et.al., 
2014; Eriksson & Pehrsson, 2005). Framförallt beror stressen på trötthet, sömnproblem, 
depression, oro och svårigheter att anpassa sig till den nya situationen (Busse, et.al., 
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2013; Howe, et.al., 2014). Sjuksköterskor besitter den information som barn och familj 
behöver för att på ett smidigt sätt kunna flytta sig från en bekväm till en okänd och 
skrämmande situation, som det kan bli när föräldrarna kommer hemifrån och tvingas in 
till sjukhuset (Peplau, 1997). Förmedlas denna information på rätt sätt kan den minska 
stressen och osäkerheten hos barnet och familjen och de kan lära sig mer om sig själva 
och sin hälsosituation (ibid.). Problem, osäkerhet och frågetecken framkommer hos 
föräldrarna när informationen och kommunikationen brister mellan dem och 
vårdpersonalen (Cescutti-Butler & Galvin, 2003). Därför behövs god kommunikation 
med information som är ärlig, respektfull och lättförstådd (Reid, Bramwell, Booth & 
Wending, 2007).  

Information inom barnsjukvård 

Information kan definieras som det föräldrarna får berättat för sig om barnets sjukdom, 
behandling och omvårdnad under vårdtiden (Ringnér, Jansson & Graneheim, 2011). Att 
få information om sitt barns situation och sjukdom är enligt föräldrar bland det 
viktigaste för att nå en lyckad vård och kunna vara delaktiga i omvårdnaden (Ringnér, 
2013). Sveriges Kommuner och Landsting genomför återkommande patientenkäter inom 
vården. En del i enkäten riktar sig mot barnsjukvård och senast deltog närmare 2700 
personer i denna (SKL, 2013). Resultatet visar brister framför allt kring information 
gentemot barn och famillj inom slutenvården. Ungefär 50 procent av deltagarna ansåg att 
de inte fick tillräckligt med information kring avdelningens rutiner i samband med 
barnets vård. Ytterligare 25 procent tyckte att informationen var otillräcklig eller 
oförståelig om barnets tillstånd och dess omvårdnad både från läkare och 
barnsjuksköterskor. När det var dags för hemgång ansåg nästintill hälften av deltagarna 
att informationen från vårdpersonalen var bristfällig kring hur de ska sköta sitt barn i 
hemmet vid utskrivning efter vårdtillfället (ibid.). 

Barnsjuksköterskans roll inom omvårdnad 

En specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdomar ska bland annat ha 
kunskap och kompetens inom områdena information och undervisning (Riksföreningen 
för barnsjuksköterskor [RFB], 2013). Barnsjuksköterskan behöver ge relevant och 
utvecklingsanpassad information till både barn och familj samt försäkra sig om att de 
förstår den information som givits. Barnsjuksköterskan har även skyldighet att undervisa, 
utbilda och stödja barnet och familjen i barnets sjukdom och egenvård, både 
förebyggande och hälsofrämjande (ibid.). Patientlagen (2014) beskriver att barnet och 
familjen har rätt till information om hälsotillståndet. Det innefattar de metoder som finns 
för undersökning, vård och behandling, det förväntade vård- och 
behandlingsförloppet, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, samt 
eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Patientens närstående ska få 
möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården och när patienten 
är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få informationen (ibid.). NOBAB (2008) är 
utarbetad utifrån FN:s Barnkonvention för att se till barns och ungdomars rättigheter 
inom hälso- och sjukvården. Föräldramedverkan är en viktig del i NOBAB, likaså 
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information till barn och familj samt möjlighet att stanna hos sitt barn om det är inlagt på 
sjukhus (ibid.).  

Konsensusbegrepp kan enligt Bergbom (2012) användas för att definiera omvårdnad. 
Begreppen vårdande, hälsa, patient/människa och omgivning kan ställas i relation till 
varandra. Vårdande som konsensusbegrepp är det centrala för omvårdnaden och 
vårdarbetet. Vårdande bör minska lidande, leda mot hälsa och värna om människors 
värdighet (ibid.). När hälsa sätts i relation till vårdande ses hälsan som målet 
för vårdandet (Söderlund, 2012). Omgivningen är den miljö människan befinner sig i 
både fysiskt och relationsmässigt (Ylikangas, 2012). Begreppet omgivning kan även syfta 
till beröring, närhet och hänsyn. Kunskap krävs för att skapa en vårdande miljö och 
utifrån detta behöver föräldrar kunskap i hur en vårdande miljö skapas för det prematura 
barnet (ibid.). Patient/människa ses idag som medaktör och deltagare i vårdandet och inte 
bara en mottagare av vård (Bergbom, 2012). I denna studie ses barnet på 
neonatalvårdsavdelningen som människan och omgivningen ses som deras föräldrar och 
föräldrarna anses vara lika mycket medaktör som barnet. Von Thiele Schwarz (2016) 
diskuterar i sin artikel begreppet samskapande omvårdnad. Omvårdnad kräver en 
interaktion mellan barn, familj och vårdpersonal där information och kommunikation är 
två grundläggande hörnstenar. Genom information och kommunikation skapas, formas 
och delas kunskap. Målet är att nå bästa möjliga hälsoresultat för barnet och familjen och 
det är genomförbart när vårdpersonal, barn och familj samarbetar i omvårdnaden. De 
båda parterna besitter olika resurser och har olika bakgrund och erfarenheter vilket ger ett 
bredare spektrum där information kan utbytas och delas. Barnets och familjens resurser 
innefattar deras egen kunskap, kännedomen om sig själva, närstående och vänner. 
Vårdpersonalen besitter medicinsk kunskap, yrkeserfarenhet och professionell 
kompetens. Genom samskapande omvårdnad kan vårdpersonalen tillsammans med 
barnets och familjens resurser skapa möjligheter för vården att röra sig mot en mer 
personcentreradvård (ibid.). 

Att som vårdpersonal ge kunskap om vårdande och hälsa ingår i omvårdnaden av barn 
och familj (Dahlberg & Segesten, 2010). Föräldrar lägger stor vikt vid 
barnsjuksköterskans omvårdnadsfärdigheter och skicklighet, detta betyder mycket för 
dem och visar på om personalen bryr sig om deras barn eller inte (Cescutti-Butler 
& Galvin, 2003). Genom sitt omvårdnadsarbete och beteende kan barnsjuksköterskan få 
föräldrarna att uppleva att deras barn är speciellt och betydelsefullt. Omvårdnad, 
kommunikation och information är tätt sammankopplade. För att omvårdnaden ska 
fungera och vara lyckad krävs information som kan ges vid en god kommunikation 
(ibid.). Därför är det viktigt att belysa och reflektera över begreppet information och hur 
föräldrar upplever att information om sitt barn ges till dem. 

 

SYFTE 

  
Syftet var att utforska föräldrars upplevelser av information som ges på 
neonatalvårdsavdelning.  
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METOD 
	

Design 

Studien genomfördes med kvalitativ explorativ design där öppna frågor från retrospektivt 
insamlade enkäter från två olika neonatalvårdsavdelningar analyserades. Kvalitativ 
design har som mål att undersöka människors upplevelser av ett fenomen (Henricson & 
Billhult, 2012; Polit & Beck, 2012) och därefter skapa en mening och förståelse 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Urval 

Två neonatalvårdsavdelningar i södra Sverige valdes ut där det fanns ett insamlat 
material. Inklusionskriterier för deltagande i studien var att barnet skulle ha vårdats på 
neonatalvårdsavdelningarna under åren 2014-2016, samt att åtminstone en av föräldrarna 
angivit en e-postadress. Exkluderande kriterier för denna studie var då det inte angivits en 
e-postadress, samt att deltagaren inte talade eller skrev på svenska. Föräldrar med 
tvillingar sågs som ett deltagande. Ett strategiskt urval antogs i denna studie för att 
besvara syftet att utforska föräldrars upplevelser av information som ges på 
neonatalvårdsavdelning. Ett strategiskt urval används för att studera ett visst fenomen 
hos en population (Henricsson & Billhult, 2012).  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde retrospektivt genom enkäter. Då enkäterna innehöll flera 
frisvarsfrågor gavs möjligheten att få ett kvalitativt resultat. Enkäterna var utformade av 
neonatalvårdsavdelningarna i syfte att besvara flera olika områden kring vården av 
barnen, samt hur föräldrar upplevde vistelsen där, för att kunna användas till 
förbättringsarbete. Elva frågor i enkäterna belyste begreppet information och valdes ut till 
denna studie. Enkäterna skickades via e-post till föräldrar som hade lämnat e-postadress 
vid utskrivning från neonatalvårdsavdelningarna under åren 2014-2016. En förfrågan 
skickades till en av föräldrarna i familjen. Enkätförfrågan skickades till den angivna e-
postadressen 7-14 dagar efter avslutad vistelse på neonatalvårdsavdelningen. Besvarades 
inte enkäten inom två veckor skickades en påminnelse. Om påminnelsen öppnades men 
inte besvarades skickades ytterligare en påminnelse ut. Totalt skickades 1695 enkäter ut. 
Av dessa besvarades 979 stycken, vilket gav en svarsfrekvens på 58 procent.  

Dataanalys 

Föräldrarnas kommentarer analyserades och kategoriserades i flera omgångar. De 
kommentarer som motsvarade syftet plockades ut och genomgick en innehållsanalys. 
Analysen har utförts både manifest och latent enligt Graneheim och Lundmans 
beskrivning av (2004) kvalitativ innehållsanalys. Först analyserades materialet manifest, 
det som syntes i ord och meningar, och sedan analyserades materialet latent, det som 
kunde läsas mellan raderna. Metoden innebar även att materialet ständigt 
analyserades utifrån både delarna och helheten. För att nå målet, att hitta gemensamma 
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kategorier som skapade ett sammanhängande resultat, plockades först meningsbärande 
enheter ut från kommentarerna. Därefter kondenserades dessa enheter för att minska 
antalet ord utan att förlora de meningsbärande enheternas innebörd. Efter kondenseringen 
abstrakterades de meningsbärande enheterna till koder. Koderna användes sedan för att 
finna samband i de olika enheterna och hitta skillnader och likheter i materialet. När 
jämförandet utförts skapades underkategorier utifrån de olika koderna för att därefter 
kunna sammanställa huvudkategorier (Bilaga 1).  

Forskningsetiska överväganden 

Inom omvårdnad används ofta människor som en källa för at få kunskap och i de studier 
där människor involveras finns en risk att de utnyttjas (Kjellström, 2014). Etiska 
överväganden ska ständigt göras och etiska principer ska tas hänsyn till. Forskning får 
endast göras om personen som medverkar har fått information om studien, dess syfte och 
risker, och därefter gett sitt samtycke (SFS, 2003:460). Det är viktigt att människovärdet 
respekteras och att personen är medveten om att medverkan är frivillig och att hen när 
som helst kan välja att avbryta sitt deltagande (ibid.). Människovärdeprincipen innebär 
att alla människor har lika värde oberoende av vilka de är eller vad de gör (Kjellström, 
2014). Deras personliga integritet ska alltid skyddas och konfidentialitet är viktigt och 
därför ska deltagarna avidentifieras (ibid.). I e-postmeddelandet som skickades ut fick 
deltagaren klicka på en länk för att komma till enkäten och besvara frågorna. När enkäten 
sedan skickades in syntes det inte vilken deltagare som hade besvarat frågorna vilket 
försäkrade anonymiteten.  

Autonomiprincipen används för att säkerställa att människorna som deltar i studierna 
respekteras och har rätt till självbestämmande, egna åsikter och att få den information 
som krävs för att fatta beslut (Kjellström, 2014). Omständigheter kan alltid förekomma 
där autonomin begränsas och hänsyn måste då tas till om personen i fråga kan ta till 
sig och förstå informationen för att kunna fatta ett självständigt beslut (ibid.). Information 
om enkäten och dess frivillighet gavs muntligt till föräldrarna på avdelningen innan 
utskrivning. Samma information gavs även skriftligt i det e-postmeddelandet som 
skickades ut till föräldrarna. Godkännande för att ta del av enkäterna till denna studie 
erhölls från verksamhetschefer vid respektive neonatalvårdsavdelning. I enkäterna har 
klinikerna tagit hänsyn till de etiska principerna som varit aktuella. Den personliga 
integriteten skyddades och svaren är konfidentiella, genom att deltagarna avidentifierades 
och endast deras svar och kommentarer var synliga. Autonomin respekterades då 
deltagandet i enkäten var frivilligt och de besvarade frågorna på egen hand utifrån sin 
egen åsikt. Risken för skador hos individen var liten, då svaren enbart var tänkta att 
användas för att förbättra och utveckla vården på neonatalvårdsavdelningarna. Fördelarna 
är att föräldrar som i framtiden blir inlagda med sina barn kan få en bättre och mer 
hänsynstagande vård.   
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RESULTAT 
 

Föräldrars olika behov av information i olika situationer och hur föräldrarnas emotionella 
tillstånd var påverkade hur informationen togs emot. Hur vårdpersonalen kommunicerade 
påverkade informationen som framkom till föräldrarna. Två kategorier bildades och fyra 
underkategorier skapades och dessa tillsammans utformade resultatet.  

 

Tabell 1. Resultatets utformning 

Kategori Underkategori 

 
Inre faktorer som påverkar föräldrarnas 
upplevelser av information 

Känslor påverkar hur information tas emot 

Personalens informationsflöde skapar 
otrygghet 

 
Föräldrars behov av information varierar 
beroende på yttre faktorer 

Generell information om neonatalvård och 
rutiner önskas 

Information om prognos och kommande 
händelser efterfrågas 

 

Inre faktorer som påverkar föräldrarnas upplevelser av information 
	

Känslor påverkar hur information tas emot 
Föräldrar upplevde att det var svårt att ta till sig informationen på grund av situationen de 
hamnat i. Att de var oförberedda och chockade. Situationen drev fram mycket tankar, oro 
och stress hos föräldrarna. Att få se sitt barn ligga uppkopplade till 
övervakningsapparater och olika slangar var oväntat och skrämmande. Det ledde till 
svårigheter att förstå vad som hände och kunna förstå vad läkare och sjuksköterskor sa till 
dem och berättade för dem.   

"Det som de sa till oss första dagarna är bara som en dimma"  

Föräldrar upplevde att de fick olika information från olika personal. En mamma berättade 
om när hon skulle få hjälp att komma igång med amningen. Först kom en 
barnsjuksköterska in och visade på ett sätt och sedan kom en annan in och sa att det var 
fel och visade ett helt annorlunda sätt. Likaså fick föräldrar olika information om hur de 
skulle kontrollera läget på ventrikelsonden innan de skulle ge mat till barnet. Detta ledde 
till stor förvirring och känslor av otrygghet och frustration.   
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"Det blir påfrestande när en säger en sak och sen kommer nästa pass och säger något 
helt annat".   

Föräldrar tyckte det var jobbigt och blev ledsna för de kände sig som dåliga föräldrar som 
inte kunde ta hand om sitt barn när de fick olika information från olika personal. 
Framförallt var det många barnsjuksköterskor och undersköterskor som gav olika råd när 
det gällde omvårdnaden av barnet. Även om det endast gällde småsaker upplevde 
föräldrarna att det ledde till onödig stress. De upplevde också att olika skötselråd skapade 
en osäkerhet föräldrarna emellan, de kom ihåg olika råd och då började de inte bara tvivla 
på sig själva utan även på varandra.  

 

Personalens informationsflöde skapar otrygghet  
Mammor som var inskrivna på BB och samvårdades för att barnet var inskrivet på 
neonatalvårdsavdelning upplevde att de missade mycket information. De beskrev en 
bristande kommunikation mellan personalen på de olika avdelningarna. De tyckte att 
personalen hade olika fokus, BB-personalen såg endast mamman och personalen på 
neonatalvårdsavdelningen såg bara barnet. De hade önskat ett bättre samarbete och en 
vård som såg mamman och barnet som ett, där de anpassade sig efter varandra och 
kompromissade mer.  

Det uttrycktes att personalen borde ha frågat föräldrarna mer om vad föräldrarna fått 
information om. Att personalen skulle bli bättre på att rapportera över till nästa skift var 
viktigt. Den stressande och pressande miljön föräldrarna befann sig i hade underlättats 
om de inte hade behövt berätta saker om och om igen för personalen. Likaså att få höra 
samma saker flera gånger om var frustrerande för föräldrarna som precis hade smält och 
bearbetat den information de fått och sedan fick höra samma påfrestande information en 
gång till. Önskvärt hade även varit om färre personal varit inblandad i vården och 
omvårdnaden av barnet, till exempel om det funnits en PAL (Patientansvarig Läkare) och 
en PAS (Patientansvarig Sjuksköterska) som kunde ge samlad information och bestämma 
vilka direktiv som skulle gälla. Det hade lett till mindre stress hos föräldrarna, ökad 
kontinuitet och mer lugn och ro.   

 "Vi fick höra samma sak ganska många gånger vid personalbyten".   

Det hände att en läkare satte in ett läkemedel eller bestämde att en undersökning skulle 
göras och nästa dag sattes läkemedlet ut eller avbokades undersökningen av en annan 
läkare. Det blev förvirrande när olika läkare sa olika saker och ändrade nyligen fattade 
beslut. Till exempel om en läkare på förmiddagsronden bestämde en sak och en annan 
läkare kom på eftermiddagen och ändrade planen. Det ledde till att föräldrarna upplevde 
osäkerhet och kände sig otrygga och ansåg att de inte kunde lita på läkarna.   

"Ännu bättre samarbete mellan team, så att alla vet vad som gäller för barnet och inte 
olika åtgärder beroende på vem som behandlar barnet".  

Fackspråk var något som föräldrar tyckte var svårt att förstå. Läkare och sjuksköterskor 
anpassade inte alltid informationen efter föräldrarnas kunskapsnivå och såg inte alltid till 
att informationen som gavs bekräftades och förstods. Det kunde vara acceptabelt att 
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använda sig av termer om de förklarades och om läkarna tänkte på vilka ordval de 
gjorde.   

"Vissa läkare borde tänka på vad dem säger till föräldrar, alltså ändra sitt ordval. En 
läkarkontakt vi hade gjorde oss väldigt oroliga, som sen visade sig vara helt i onödan".   

 
Föräldrars behov av information varierar beroende på yttre faktorer 
 

Generell information om neonatalvård och avdelningsrutiner önskas 
Föräldrarna efterfrågade tydligare information om avdelningens fasta rutiner direkt vid 
ankomst. Exempelvis var allt fanns på avdelningen, var nya lakan kunde hittas och 
information kring mattider och rondtider. Det var svårt nog att anpassa sig till den nya 
situationen att bli förälder till ett prematurt och/eller sjukt barn, att det materiella och 
praktiska rutinerna enkelt borde gå att få information om. Föräldrar önskade även här 
skriftliga informationsblad om avdelningens rutiner och vad som förväntades av dem som 
föräldrar. Det kunde bli för mycket att ta in allt på en gång, och då borde det funnits 
möjlighet att kunna gå tillbaka och läsa igen. Hade skriftliga informationsblad funnits 
hade föräldrarna kunnat gå tillbaka och läsa det de inte förstod eller kunde ta till 
sig informationen i efterhand när de var mer mottagliga.  

Föräldrar önskade kontinuerlig och fortlöpande information om barnets tillstånd och det 
aktuella läget. De uppskattade när all information var ingående, noggrann och grundlig. 
Det gällde information om barnets sjukdom, diagnos och status, men även svar från 
undersökningar, behandlingar och provtagningar. Information om varför barnet var 
uppkopplat till elektroder, varför det fick antibiotika eller vad som bestämdes på 
ronden saknades ibland av föräldrar. Föräldrar beskrev att de fick ställa flera frågor för att 
få svar, de hade önskat att personalen berättade för dem direkt när det framkom någon ny 
information. Till exempel när provsvaren kommit eller vad läkarna beslutat. Det var 
oroväckande och stressande som förälder att gå och vänta på svar och information.   

Flera av föräldrarnas frågor handlade om vad de själva fick göra med barnet, till exempel 
om de fick ta upp barnet, hur mycket de fick röra vid barnet och vad barnets kroppsspråk 
betydde. Vissa föräldrar beskrev att de direkt fick information om hur de kunde hjälpa sitt 
barn genom att vara närvarande och hur de skulle röra sitt barn. Hur de skulle lära sig att 
läsa av sitt barns signaler och vad de skulle göra för att trösta och lugna sitt barn.   

"Kände mig osäker i början på om jag kunde ta upp honom när han låg och solade eller 
om det endast var personalen som fick göra det".  

Information om prognos och kommande händelser efterfrågas 
Föräldrar ansåg att det var viktigt att få förberedande information. Dels om vilka 
undersökningar, provtagningar och behandlingar som skulle göras, men även om hur de 
skulle klara sig hemma och hur framtiden såg ut. De ville veta när undersökningar och 
provtagningar skulle utföras, varför och hur de gick till. De ville ha svar på varför olika 
behandlingar gjordes och hur de påverkade deras barn. För att de skulle kunna känna sig 
trygga inför hemgång och vid eventuell hemsjukvård krävdes både muntlig och skriftlig 
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information under en längre tid. Det framkom att föräldrar upplevde att de fick 
undvikande svar från läkare och barnsjuksköterskor framförallt om deras barn var dåligt. 
I de fallen önskade de mer rak information och ärliga svar. De ville veta sanningen och 
kunna förbereda sig på de olika scenarierna som kunde bli. När föräldrarna upplevde att 
läkarna pratade runt omkring barnets status och diagnos och gav undvikande svar ansåg 
föräldrar att de själva fick försöka ta reda på vad som skulle komma att hända med deras 
barn. 

"Vi hade gärna fått lite mer information om vad som skulle hända framöver, för att på så 
sätt vara mentalt förberedda". 

Oron över den ovissa framtiden var stor hos föräldrar som hade barn som vistades på en 
neonatalvårdsavdelning. Frågor uppkom kring möjliga framtida besvär och 
komplikationer hos barnet. Frågorna kring de eventuella konsekvenser och restsymtom 
som kan ha uppkommit på grund av prematuriteten eller sjukdomen barnet drabbats av 
under eller direkt efter förlossningen upplevde föräldrar att läkarna inte besvarade. 
Föräldrarna ville att läkarna skulle ha en plan och en grundidé för hur barnets vård 
skulle genomföras och hur framtiden skulle komma att se ut. 

"Det är jobbigt att inte veta vad som kommer hända, hur vår dotter kommer bli, om hon 
kommer få bestående skador och i så fall i vilken utsträckning". 

Det var delade meningar kring den information som gavs inför hemgång. En del föräldrar 
upplevde att de fått tillräckligt stöd och god information inför utskrivning eller 
hemsjukvård och det gjorde att de kände sig bekväma att gå hem med sitt barn. Detta 
gällde både familjer som hade barn sedan tidigare och familjer där detta barn var 
familjens första. 

"Vi fick fint stöd och bra information som gjorde att vi var trygga när vi gick hem". 

Andra upplevde att de inte fått tillräcklig information inför hemgång och det skapade 
oro och otrygghet. Trots att familjen hade ett till barn sedan tidigare kändes det konstigt 
och overkligt att åka hem med detta barn som varit så sjukt trots att barnet nu mådde bra 
och inte behövde någon särskild vård. Det största orosmomentet för föräldrarna var att de 
inte visste var de skulle vända sig när frågor uppstod efter de blivit utskrivna, om det var 
till barnhälsovården, neonatalvårdsavdelningen eller barnakuten. 

"Noggrannare med att ge information som kan vara bra/viktig att ha med sig när man 
kommer hem". 

 

DISKUSSION 
	

Metoddiskussion 
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Urvalet för deltagande i studien var alla föräldrar som haft barn som vårdats på  
neonatalvårdsavdelning åren 2014-2016. Ingen hänsyn har tagits till ålder, kön eller 
social status hos deltagarna vilket kan ha påverkat svaren och därmed speglat resultatet. 
Enligt Wallengren och Henricsson (2012) minskar trovärdigheten i studien då dessa 
kriterier inte tagits i beaktning. Föräldrar som inte förstår eller skriver på svenska har 
exkluderats ur denna studie vilket medför att deras åsikter och erfarenheter har gått 
förlorade. Hänsyn togs till att de kommentarer som framkom i enkäterna var övervägande 
negativa. Hade intervjuer använts som datainsamlingsmetod eller annan utformning på 
frågorna i enkäterna hade möjligtvis ett annat resultat framträtt. Då hade deltagarna i 
större utsträckning kunnat framföra både positiva och negativa aspekter. Hänsyn bör 
också tas till att familjerna levde i en pressad och stressad situation, vilket kan spegla 
resultatet.  

Datainsamlingen skedde via redan insamlade enkäter. Att använda sig av enkäter inom 
forskning faller i huvudsak under kvantitativ design då det ofta handlar om att samla in 
en stor mängd data under kort tid (Billhult & Gunnarsson, 2012). Enkäterna bestod delvis 
av frisvarsfrågor vilket ökade chansen att få ett bredare kvalitativt resultat och kunna 
svara mot syftet att utforska föräldrars upplevelser av information som ges på 
neonatalvårdsavdelning. Fördelar och nackdelar med att använda sig av enkäter har 
diskuterats mellan författarna i denna studie. En risk vid enkätstudier är att frågorna i 
enkäten kan missförstås vilket kan påverka svaren (Billhult & Gunnarsson, 2012). En 
nackdel som identifierades var att det var svårt att i efterhand få vidareutvecklade svar på 
frågorna. I vissa fall hade djupare svar och följdfrågor önskats på svaren som givits. Då 
hade det varit bättre att genomföra muntliga intervjuer. Dock sågs fördelen med enkäter 
att det inte fanns en intervjuare med som kunde påverka svaren. Vid intervjustudier har 
forskaren en roll i att hålla sig neutral, anpassa sig till situationen och tänka på sitt 
kroppsspråk då det finns risk att en intressant berättelse annars kan avbrytas (Danielsson, 
2012). Vid en enkätstudie riskerar inte forskaren att påverka deltagarens svar genom sitt 
sätt att ställa frågor eller genom sitt kroppsspråk på samma sätt som en intervjustudie och 
det kan vara till fördel för denna studie. 

Dataanalysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, där 
tabeller med meningsbärande enheter och koder utformades till kategorier och teman. 
Forskarens påverkan bör tas i beaktning genom hela forskningsprocessen och data kan 
tolkas olika av olika forskare vilket inte behöver vara fel utan det kan stärka 
forskningsresultatet (Malterud, 2001). Den förförståelse som forskaren besitter genom 
tidigare erfarenheter ska lyftas och reflekteras över och då kan studiens trovärdighet öka 
(Malterud, 2001; Henricsson, 2012). Ingen av författarna hade arbetat med neonatalvård 
tidigare men däremot med barnsjukvård och har därigenom haft mycket kontakt med barn 
och familjer. Detta har skapat erfarenhet och kunskap i ämnet vilket kan medföra att 
tolkningen av kommentarerna i enkäterna kan ha påverkats av den förförståelse som 
författarna kan besitta. För att minska risken för att förförståelsen påverkade resultatet 
gjorde författarna först tabeller var för sig och jämförde sedan dessa med varandra. Första 
tolkningen av resultatets data har delats med handledaren, vilket enligt Wallengren och 
Henricson (2012) ökar studiens tillförlitlighet. Trovärdigheten ökar om läsaren på egen 
hand får en möjlighet att hitta alternativa tolkningar till resultatet (Elo, et.al., 2014; 
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Graneheim & Lundman, 2014), vilket kan genomföras i bilaga 1. För att en studies 
resultat ska kunna ses som överförbart bör det kunna appliceras på andra grupper i 
liknande sammanhang (Elo, et al., 2014; Malterud, 2001). Att material har samlats in från 
två oberoende avdelningar stärker denna studies överförbarhet och trovärdighet. 
Enkäterna såg dock inte likadana ut och frågorna skilde mellan enkäterna, vilket skulle 
kunna minska överförbarheten. Att citat kan plockas ut och visas i resultatet stärker också 
studiens trovärdighet då det visar att det finns en koppling mellan tolkningen av resultatet 
och den data som analyserats (Elo et al., 2014). Vidare skriver Malterud (2001) att ingen 
studies resultat kan bli universellt överförbart oavsett metod, och att föra en diskussion 
över vad som framkommit i resultatet och vad det kan appliceras på är en viktig nyckel 
för överförbarhet.  

Resultatdiskussion 
	

I resultatet framkom att föräldrar hade svårt att ta till sig information när de kom till 
neonatalvårdsavdelningen och var i chock över allt nytt som hänt. De var oroliga, 
stressade och oförberedda på den nya miljön de hamnat i och allt nytt de såg var 
skrämmande. Att som barnsjuksköterska ha i åtanke att information kan vara 
överväldigande om den ges i fel tillfälle är viktigt (Carlsson, et. al., 2015). Likaså kan det 
bli påfrestande för föräldrar om det blir för mycket information på en gång (ibid.). En 
annan anledning till att föräldrar har svårt att ta till sig information precis när barnet fötts 
kan vara att deras första prioritet var att få träffa och vara nära sitt barn (Harvey, et.al., 
2013). Detta kan vara besvärligt om barnet är svårt sjukt och är uppkopplat till 
övervakningsutrustning och infusioner. Att se sitt barn uppkopplat till utrustning med 
sladdar och slangar från olika delar av kroppen upplevs av föräldrar som stressande 
(Heinemann, Hellström-Westas & Hedberg Nyqvist, 2013). Det är framförallt tre 
huvudområden som föräldrar önskar få information kring, det medicinska, den 
omvårdnad föräldrarna kan vara delaktiga i samt det psykosociala (Ringnér, 2013) vilket 
delvis stämmer överens med resultatet i denna studie. När barnsjuksköterskan kan 
framföra informationen om den medicinska behandlingen, omvårdnaden och 
hälsosituationen till patienten på rätt sätt ger det föräldrarna en chans att bli delaktiga 
(Peplau, 1997). Föräldrarnas delaktighet tas upp i Patientlagen (2014) och NOBAB 
(2008) som en essentiell del för att barnets bästa alltid ska stå i centrum.  

Förutom stressen befinner sig föräldrarna i en krissituation när de ligger inlagda på en 
neonatalvårdsavdelning, vilket medför att de behöver få information kontinuerligt om 
problem, hinder och oväntade händelser (Ringnér, Jansson & Graneheim, 2011; Lam, 
Spence & Halliday, 2007). Detta sammanstämmer med vad föräldrar beskrev i resultatet, 
att de ville ha fortlöpande information om barnets tillstånd. Likaså står det beskrivet i 
Socialstyrelsens (2014) riktlinjer att kontinuerlig information är grunden till en trygg och 
stöttande omvårdnad. Informationen behöver inte bara ges utan den behöver även vara 
korrekt och konsekvent för att den ska vara begriplig för föräldrarna (Ringnér, 
Jansson & Graneheim, 2011; Lam, Spence & Halliday, 2007). Informationen bör också 
vara enkel och upprepande för att föräldrarna ska kunna förstå barnets tillstånd och 
allvaret i situationen (Heinemann, et.al., 2013). Det fanns dock föräldrar i denna studie 
som ansåg att information upprepades för ofta vilket ledde till irritation, vilket visar på en 
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skillnad i jämförelsen med Heinemann, et. al. (2013). I resultatet framkom även att 
föräldrar ofta upplevde att läkarna inte alltid berättade hela historien, utan gav 
undvikande svar, speciellt om deras barns tillstånd försämrades. Studier visar på att det är 
viktigt att informationen är rak, ärlig och att inget undanhålls föräldrarna (Carlsson, et.al., 
2015; Monterosso & Kristjansson, 2008; Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012). Ges 
informationen av professionellt utbildad personal känner föräldrarna att den är sann vilket 
gör att de kan lita på den (Carlsson, et.al., 2015).   

Resultatet visade att föräldrar hade svårt att förstå information om den gavs i fackliga 
termer och inte anpassades till föräldrarnas språk och kunskapsnivå. Föräldrarna önskade 
att få information om sitt barns tillstånd av specialister som har utbildning och 
erfarenheter inom neonatalvård (Carlsson, et.al., 2015; Heinemann, et.al., 2013). 
Utmaningen hos vårdpersonalen ligger i att kunna framföra den specialistkunskap de har 
på ett förståeligt sätt till föräldrarna. De kan använda sig av fackliga termer om de 
förklarar de för föräldrarna och får bekräftelse av föräldrarna att de har tagit till sig och 
förstått informationen. En annan lösning kan vara att ge skriftlig information tillsammans 
med den muntliga. Då kan föräldrarna gå tillbaka till den informationen senare om de 
skulle få fler frågor och även läsa på mer noggrant. Just vikten av skriftlig information 
framkom i resultatet, föräldrar efterfrågade skriftlig information som komplement till den 
muntliga för att på så sätt kunna gå tillbaka till den när de var mer mottagliga. En studie 
visar att föräldrar som får både muntlig och skriftlig information känner sig mer tillfreds 
än de som endast får muntlig information (Spencer & Franck, 2005; Lithner & Zilling, 
2000). Föräldrar upplever att informationen känns otillräcklig om de inte får den både 
muntligt och skriftligt (ibid.). Likaså ökar förståelsen om både muntlig och skriftlig 
information ges (Cassini, et.al., 2011). Då kan föräldrarna föra informationen vidare till 
andra läkare och berätta för andra familjemedlemmar (ibid.).  

Ineffektiv kommunikation och överrapportering mellan vårdpersonal upplevde föräldrar 
som påfrestande eftersom det ledde till att föräldrar fick svara på samma frågor flera 
gånger om och höra samma sak av olika vårdpersonal. Detta kan leda till att föräldrarna 
får blandad information som inte alltid stämmer överens, vilket i sin tur kan leda till att 
föräldrarna känner sig otrygga och inte kan lita på personalen (Prouty et.al., 2014). 
Ringnér (2013) samt Pöder och Von Essen (2009) fann detsamma, att föräldrar anser att 
de inte får tillräcklig information från vårdpersonal om sitt barns sjukdom, behandling 
eller omvårdnad. Det kan diskuteras varför informationen förändras kring barnets vård. 
Exempelvis kan det bero på att statusen och tillståndet på barnet har förändrats, vilket 
gjort att planeringen varit tvungen att ändras för att det ska bli det bästa för barnet. Eller 
kan det bero på att läkare har olika åsikter. Detta problem kan lösas med en god och 
fungerande kommunikation, där information ges om varför planeringen ändras. Delas och 
utbyts kunskap mellan föräldrar och vårdpersonal skapas möjligheter för samarbete inom 
vården vilket resulterar i samskapande omvårdnad som gynnar patientens hälsa (Von 
Thiele Schwarz, 2016). När vårdpersonal gav motsägande råd och tips om hur föräldrarna 
skulle ta hand om sitt barn kände de sig som dåliga föräldrar. De hade önskat att samma 
information hade givits utav alla, för att undvika förvirring och skapa förtroende och 
trygghet för personalen. Detta är något som överensstämmer med Prouty et.al. (2014) och 
Feeley et.al. (2013). De menar att ju fler vårdpersonal som är inblandade desto svårare 
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blir kommunikationen, vilket leder till att patienten får varierande och ibland felaktig 
information (ibid.).  

Något som föräldrar ansåg var jobbigt och svårt när de kom till neonatalvårdsavdelningen 
var att de inte fick tillräcklig information om rutiner. Enligt NOBAB:s (2008) riktlinjer 
ska föräldrar få information om avdelningens arbetssätt och rutiner för att aktivt kunna ta 
del i barnets vård. Mer information efterfrågades om hur föräldrarna skulle ta hand om 
sitt barn och vad de fick göra med det. Om de fick ta upp det, vad barnets kroppsspråk sa 
och hur de skulle lugna sitt barn. Resultatet visar också på att en stor rädsla och oro fanns 
hos föräldrar över att de skulle skada sitt barn eller inte kunna ta hand om det. 
Barnsjuksköterskan har stor makt i att kunna ge och förse föräldrar med information 
och lärdom om hur de kan ta hand om sina förtidigt födda barn på bästa sätt (Lam, 
Spencer & Halliday, 2007). Detta genom att få dem att känna sig viktiga som föräldrar, 
besvara frågor och bekräfta känslor, samt genom att förklara varför barnet beter sig på ett 
visst sätt och visa vad barnet menar med olika kroppsspråk. Väldigt viktigt är också 
att lära dem att själva kunna trösta sitt barn. Detta minskar föräldrars stress och leder till 
en god och fungerande kommunikation mellan föräldrar och barnsjuksköterskan (ibid.). 
Det ingår i barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning (RFB, 2013) att utbilda och stötta 
föräldrar i barnets egenvård och sjukdom. Genom information och kommunikation 
främjas en samskapande omvårdnad, vilket är grunden för ett lyckat hälsoresultat för 
barnet (von Thiele Schwarz, 2016). Ökar föräldrarnas deltagande i barnets vård stärks 
deras roll som föräldrar (Heinemann, et.al., 2013). Tillsammans med detta ökar deras 
kunskap om barnet och hur de ska ta hand om det, vilket gör att de känner en ökad 
säkerhet (ibid.). En ökad kunskap leder också till att en vårdande miljö kan skapas, där 
föräldrarna lär sig vara nära och ta hand om sitt barn (Ylikangas, 2012). Just information 
om skötsel av barnet och vad som förväntas av dem som föräldrar anses vara 
grundläggande kunskap för att få en fungerande miljö (Heinemann, et.al., 2013).  

Information inför och om undersökningar, provtagningar och behandlingar framkom i 
resultatet som viktigt för föräldrar för att de skulle känna sig förberedda och trygga. 
Studier visar att föräldrar upplever det som stressande när de inte får information om 
undersökningar, då antar de att det innebär dåliga nyheter (Harvey, et.al., 2013). 
Föräldrar uppfattar barnsjuksköterskan som den viktigaste länken till att få information 
om vad som händer med deras barn och den dagliga uppdateringen (ibid.). Ofta är det 
barnsjuksköterskan som finns till hands för föräldrarna dygnet runt och läkarna är endast 
tillgängliga under ronden eller om det är något allvarligt som händer med barnet. Detta 
lägger stort ansvar på barnsjuksköterskan i att få föräldrarna att känna sig trygga, sedda 
och hörda. Föräldrar uppger egenskaper som empati, värme och förståelse som viktiga 
hos barnsjuksköterskan (Jones, Woodhouse & Rowe, 2007). Dessa egenskaper är även 
viktiga för en fungerande kommunikation. När barnsjuksköterskan ställer frågor, 
uppmuntrar föräldrar att ställa frågor samt frågar om de förstått informationen som givits 
känner sig föräldrarna uppskattade och sedda (ibid.). Då visar barnsjuksköterskan att hon 
bryr sig om deras barn vilket ger föräldrarna trygghet och ett lugn (Cescutti-Butler & 
Galvin, 2003). 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 
	

Att på varje avdelning arbeta med och reflektera över hur överrapportering till pågående 
skift sker framkom som viktigt i denna studie. Föräldrar efterfrågade bättre 
kommunikation mellan vårdpersonalen för att undvika upprepningar och missförstånd. 
För att skapa en enhetlig och samskapande omvårdnad behöver barnsjuksköterskorna 
diskutera hur de på bästa sätt kan dokumentera och föra vidare viktig information om 
varje enskilt barn. Ett förslag för överrapportering kan vara "bed-side rapport" där 
barnsjuksköterskan rapporterar från dag till kväll inne hos barnet och familjen. Då får 
föräldrarna en chans att var delaktiga i den information som ges och vilken plan som 
finns för omvårdnaden.  

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att även inkludera föräldrar som inte talar 
svenska, för att få en bredare inblick även hos föräldrar med en annan etnicitet. En vidare 
utveckling i denna studie hade varit om kompletterande intervjuer genomförts med 
föräldrar som idag är inlagda med sina barn på neonatalvårdsavdelningar. 

 
SLUTSATS 
	

Föräldrar upplever att de inte får tillräcklig information om sitt barns omvårdnad, 
tillstånd och prognos när de är vårdas på en neonatalvårdsavdelning. Vårdpersonalen har 
stor inverkan på hur föräldrar upplever och tar till sig information och föräldrars 
känslomässiga tillstånd påverkar hur informationen tas emot. Barnsjuksköterskans 
kunskaper kan lugna föräldrar och struktur och inramning kan hjälpa föräldrar i en 
stressad miljö. Denna studie har visat vad föräldrar anse sig behöva för att få 
tillfredställande information. Det är viktigt att som vårdpersonal använda sig av ett språk 
som föräldrarna förstår och att ge kontinuerlig information. Information kring fasta 
rutiner och omvårdnadsdetaljer är betydelsefullt för föräldrar, likaså att den information 
som ges är samstämmig. För att främja en samskapande omvårdnad där barnets bästa står 
i fokus behöver allas resurser tillvaratas, barnsjuksköterskor, läkare, barnsköterskor och 
föräldrar behöver kommunicera med varandra och samarbeta. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. 

	

Meningsenhet Kondenserad 
Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Informationen 
kunde varit mer 
kontinuerlig och 
det är viktigt att 
alla i personalen 
ger samma 
information 
 
 
 

Mer 
kontinuerlig 
information 
 
 
 
 
 
Alla i 
personalen ger 
samma 
information 

Kontinuerlig 
information 
 
 
 
 
 
 
Olika 
information 
från olika 
personal 

Generell 
information om 
neonatalvård och 
rutiner önskades  
 
 
 
 
Personalens 
informationsflöde 
skapade 
otrygghet 

Föräldrars 
behov av 
information 
varierar 
beroende 
på yttre 
faktorer  
 
Inre 
faktorer 
som 
påverkar 
föräldrarnas 
upplevelser 
av 
information 

Tror det är bra 
om ni ger ut 
skriftlig  
information 
som 
komplement till 
den muntliga 
informationen 
om barnets 
hälsa. Ibland 
blir det för 
mycket att ta in 
på en gång. 
 
 
 

Skriftlig 
information 
som 
komplement 
till den 
muntliga är 
bra 

Skriftlig och 
muntlig 
information 

Generell 
information om 
neonatalvård och 
rutiner önskades  

Föräldrars 
behov av 
information 
varierar 
beroende 
på yttre 
faktorer 
 

Vi hade 
uppskattat att få 
lite mer 
information om 
själva 
tidsperspektivet. 
Vi upplever det 
som ganska 
tufft att inte 
veta då vi har 

Frågor och 
tankar kring 
framtiden och 
hemgång 

Information 
kring 
framtiden 
och 
hemgång 

Information om 
prognos och 
kommande 
händelser 
efterfrågades 

Inre 
faktorer 
som 
påverkar 
föräldrarnas 
upplevelser 
av 
information 



	

barn sedan 
innan och 
därför undrar 
över hemgång. 
 

 

  



	

Bilaga 2. 

	

Informationsbrev 1 

Enkätinbjudan: 
 
Hej [name]! 

Ditt barn har varit inlagt på neonatalvårdsenheten…... Vi skulle vilja att du deltar i en 
undersökning. 

Du kommer till den genom att klicka på följande länk: [passlink] Om det krävs att du 
loggar in, för att kunna genomföra undersökningen, använd följande lösenord: 
[password] 

Fungerar inte länken klipp ut följande adress och klistra in den i din webbläsare. [altlink] 

Tack för din medverkan! 

 

Påminnelse 

Hej igen [name]! 

Ditt barn har varit inlagt på neonatalvårdsenheten…….. För en tid sedan skickade vi ut en 
förfrågan angående en undersökning, vi skulle vara väldigt tacksamma om du kunde ta 
ett par minuter och genomföra den. 

Du kommer till undersökningen genom att klicka på följande länk: [passlink] Om det 
krävs att du loggar in, för att kunna genomföra undersökningen, använd följande 
lösenord: [password] 

Fungerar inte länken klipp ut följande adress och klistra in den i din webbläsare. [altlink] 

Tack för din medverkan! 

  



	

Bilaga 3. 

Informationsbrev 2 

	 	 	 	 	
	
För att kunna förbättra och utveckla vårt bemötande och omhändertagande på 
neonatalavdelningen är vi intresserade av att få veta hur du/ni upplevt tiden på 
avdelningen. Du kommer därför att få möjlighet att svara på en enkät ca 2 
månader efter er utskrivning från avdelningen.  
 
Enkäten är webbaserad och helt anonym. Den kommer att skickas till den e-
postadress du uppgett på avdelningen under vårdtiden.  

 

Med vänlig hälsning  

Personalen på avd  

 

E-Mail 1 

  



	

Bilaga 4. 
Föräldraenkät 1 

 

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete är vi intresserade av 
att veta hur Ni som föräldrar upplevt att Ni och Ert barn har haft 
det under Er vistelse på neonatalvårdsenheten, och vid besök på 
neo- hemsjukvård/neo-mottagning. Var snäll och besvara de 
frågor Du/Ni tycker är relevanta i enkäten. Tack på förhand! 

På neonatalvårdsenheten: 

	

1. Fanns det någon tillgänglig som kunde hjälpa Dig/Er när Ni ville ha hjälp med Ert barn?	

	

	 Ja, tillräckligt	

	 Ja, ibland	

	 Nej, inte alls	

	
	

2. Fick Du/Ni information om Ert barns sjukdom och behandling på ett sätt så att Du/Ni förstod?	

	
	
	

	 Ja, tillräckligt	

	 Ja, ibland	

	 Nej, inte alls	

	
	
	

3. Om Du/Ni fått otillräcklig information, ange vad som kunde varit bättre:	

	
	

4.	 Under	 ert	 barns	 sjukhusvistelse,	 hur	 ofta	 kände	 du/ni	 er	 som	 föräldrar?	
	



	

	 Hela tiden	

	 Ibland	

	 Inte alls	

	

5. Hur ofta har Du/Ni kunnat delta i Ert barns omvårdnad under sjukhusvistelsen?	

	
	

	 Så ofta Jag/Vi har velat eller kunnat	

	 Ibland	

	 Aldrig	

	

6. Hade personalen kunnat göra ytterligare något för att Du/Ni skulle kunnat delta mer i 
omvårdnaden av Ert barn?	

	

	 Ja	

	 Nej	

 	 Om ja, ge exempel!	

 

7. Uppmärksammades och åtgärdades smärta hos Ert barn under sjukhusvistelsen (inklusive smärta 
vid provtagning m.m.)? 	

	
	
	

	 Ja, tillräckligt	

	 Ja, ibland	

	 Nej, inte alls	

 	 kommentar	

	

8. Hur väl kände Ni Ert barn vid hemkomsten: personlighet, vad han/hon tycker om eller ogillar, hur 
han/hon vill bli tröstad?	



	

	
	
	

	 Mycket bra	

	 Ganska bra	

	 Inte alls	

	
	
	

9. Hur förberedda kände Ni Er att ta hand om Ert barn vid hemkomsten?	

	

	 Förberedda	

	 Lite förberedda	

	 Inte alls förberedda	

 

10. Har Du/Ni fått träffa kurator eller psykolog i den utsträckning Du/Ni behövde?	

	
	
	

	 Ja, tillräckligt	

	 Ja, men inte tillräckligt	

	 Nej	

	 Hade inget behov	

	

11. Hur länge vistades Ert barn på Neonatalvårdenheten?	

	
	

	 1-3 dagar	



	

	 4-14 dagar	

	 14 dagar-två månader	

	 Mer än 2 månader	

Frågor om neo-hemsjukvård/neo-mottagning 
	
	

12. Upplevde Ni att Ni kände er trygga med barnets skötsel och vård i hemmet under tiden i neo-
hemsjukvård?	

	
	
	

	 Ja, helt trygga	

	 Ja, ganska trygga	

	 Nej, inte trygga alls	

	
	
	

13. Upplevde Ni att besöken på neo-hemsjukvård/neo-mottagningen var välplanerade?	

	
	
	

	 Ja	

	 Ibland	

	 Aldrig	

	
	

14. Upplevde Ni att Ni hade möjlighet till telefonrådgivning och hjälp från avdelningen dygnet runt?	

	
	

	 Ja	



	

	 Ibland	

	 Nej	

	
	

15. Sammantaget under vårdtiden och ev. hemsjukvård, upplever Du/Ni att Ert barn har fått en 
säker vård?	

	
	

	 Ja	

	 Nej	

	 Vet inte	

	

16. Synpunkter och förslag till förbättringar	



	

Bilaga 5. 

Föräldraenkät 2  

Vi vill gärna veta hur du upplevde tiden med ditt barn hos oss på 
neonatalvårdsavdelningen eftersom vi ständigt vill förbättra vården. Vi är tacksamma 
om ni vill fylla i nedanstående frågor i enkäten.  

TACK! 

	

1.	Vem	är	du	som	svarar?	

	
	

	 Mamma	

	 Pappa	

	 Partner	

	
	
2.	 Vilken	 är	 din	 ålder?	
	

	 Upp	till	och	med	18	år	

	 19-25	år	

	

26-35	år	

36	år	och	äldre	

	

3.	I	vilken	graviditetsvecka	föddes	ditt	barn?	

	
	22-25	

	26-30	

	31-35	

	36-40	

	41-	
	



	

4.	Hur	länge	var	ditt	barn	inlagt	på	neonatalavdelningen?	

	

	 0-3	dygn	

	 4-7	dygn	

	 Mer	än	1-3	veckor	

	Mer	än	3-8	veckor	

	Mer	än	8	veckor	

	
	
5.	Fick	du	information	om	egenvård;	”hur	du	bäst	sköter	ditt	barn”?	

	

	 Ingen	information	

	 Begränsad	information	

	 Ganska	bra	information	

	Bra	information	

	Inte	aktuellt	

Kommentar:		
	
	

6.	 I	 vilken	 utsträckning	 kände	 du	 dig	 delaktig	 i	 planeringen	 av	 ditt	 barns	 vård	 på	 avdelningen?	
	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast	

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:	



	

	
7.	I	vilken	utsträckning	fick	du	vara	med	och	sköta	ditt	barn?	

	
	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast	

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:		

	

8.	Fick	du	information	om	vilken	läkare	som	varansvarig	för	barnets	vård?	

	
	Ingen	information	

	Begränsad	information	

	Ganska	bra	information	

	Bra	information	

	Kommer	inte	ihåg	

	

Kommentar:	

	

	

9.	Hur	ser	du	på	den	medicinska	vård	ert	barn	fick?	

	
	Undermålig	

	Ganska	dålig	

	I	stort	sett	tillfredsställande	

	Helt	tillfredsställande	

	Kan	inte	bedöma	



	

	

Kommentar:	
	
	

10.	Fick	du	information	om	hur	undersökningar	och	behandlingar	skulle	gå	till?	

	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast	

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:		

	
11.	Hur	ser	du	på	väntetiden	till	barnets	undersökningar	och	behandlingar?	

	

	Missnöjd	

	Ganska	missnöjd	

	Ganska	nöjd	

	Inte	helt	nöjd	

	Inte	aktuellt	

	

12.	Fick	du	information	om	resultatet	av	undersökningar	och	behandlingar?	

	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	



	

	

Kommentar:	
	
	

13.	Kunde	du	få	kontakt	med	personalen	när	du	hade	frågor	eller	funderingar	om	barnet?	

	
	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:	

	

14.	Fick	du	tala	med	läkare	i	enrum	vid	de	tillfllen	du	önskade?	

	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:	
	
	

15.	Fick	du	tala	med	en	barnsjuksköterska	eller	barnsköterska	i	enrum	vid	de	tillfällen	du	önskade?	

	
	Aldrig	

	Sällan	



	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:	

	

16.	Upplevde	du	att	personalen	bemötte	barnet	med	respekt?	

	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:	

	

17.	Upplevde	du	att	personalen	bemötte	dig	med	respekt?	

	

	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:	

	

18.	Hur	ser	du	på	den	hjälp	du	fick	med	amningen?	



	

	

	

	Ingen	hjälp	alls	

	Ganska	dålig	

	Ganska	bra	

	Bästa	möjliga	hjälp	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:	

	

19.	Fick	barnets	behov	styra	barnets	måltider?	

	

	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

20.	 Har	 du	 några	 förslag	 till	 förbättringar	 när	 det	 gäller	 den	 medicinska	 vården	 och/eller	
omvårdnaden?	

	

	

	

21.	I	vilken	utsträckning	upplevde	du	att	personalen	spritade	sina	händer	före	kontakt	med	barnet?	

	

	Aldrig	

	Sällan	



	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

	

22.	 I	 vilken	 utsträckning	 upplevde	 du	 att	 personalen	 spritade	 sina	 händer	 efter	 kontakt	 med	
barnet?	

	

	Aldrig	

	Sällan	

	Oftast		

	Alltid	

	Inte	aktuellt	

	

23.	hur	var	det	att	bo	på	avdelningen?	

	

	

	Inte	alls	bra	

	Till	viss	del	bra	

	Ganska	bra	

	Mycket	bra	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:	

	

23.	Hur	ser	du	på	information	inför	utskrivning?	

	

	Undermålig	



	

	Ganska	dålig	

	I	stort	sett	tillfredsställande	

	Helt	tillfredsställande	

	Kommer	inte	ihåg	

	

Kommentar:	

	

24.	Hur	ser	du	på	planeringen	inför	hemgång?	

	

	Undermålig	

	Ganska	dålig	

	I	stort	sett	tillfredsställande	

	Helt	tillfredsställande	

	Kommer	inte	ihåg	

	

Kommentar:	

	

25.	Hur	kändes	det	för	dig	när	ni	lämnade	avdelningen	vid	utskrivning?	

	

	Inte	alls	bra	

	Till	viss	del	bra	

	Ganska	bra	

	Helt	bra	

	Ingen	åsikt	

	

Kommentar:	

	

26.	Valde	du	hemgång	med	hjälp	av	hemsjukvård?	



	

	

	Ja		

	Nej	

	Inte	aktuellt	

	

Kommentar:		 	



	

Bilaga 6. 

Etikgranskning 

 


