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Abstrakt 
 

Bakgrund: När ett nyfött barn kräver vård på en neonatal intensivvårdsavdelning är det 

många gånger en svår upplevelse för föräldrarna. De tvingas vänja sig vid en okänd och 

högteknologisk miljö med många olika personer att förhålla sig till och vara beroende av. När 

barnet senare flyttas till en neonatal vårdavdelning lämnas föräldrarna åter i en situation där 

de måste förhålla sig till ny personal, ny miljö och nya rutiner. Syfte: Syftet med studien var 

att beskriva föräldrars upplevelser av överflyttning från neonatal intensivvårdsavdelning till 

neonatal vårdavdelning. Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie. I 

datainsamlingen framkom fem artiklar vilka kvalitetsgranskades, analyserades samt 

sammanställdes i en syntesprocess. Resultat: Ju längre tid föräldrarna vistades på Neo-IVA 

desto svårare var det att flytta till en annan avdelning. Information om överflyttningen och 

den nya avdelningen var ofta knapp vilket många gånger skapade oro och osäkerhet. När 

föräldrarna accepterat flytten och kommit till rätta på den nya avdelningen kunde de uppskatta 

lugnet och tystnaden samt värdesatte att ha färre personer att förhålla sig till. Det var ett steg 

på vägen hem. Slutsats: För att överflyttningen ska kunna bli en så bra upplevelse som 

möjligt krävs både förberedelse av den fysiska transporten såväl som den emotionella 

transfern. 
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Introduktion 

Problemområde 

Första mötet med en neonatal intensivvårdsavdelning kan upplevas skrämmande och 

omskakande. Det är en hektisk och högljudd miljö som tillsammans med teknologin, 

personalens expertis och det medicinska språket kan kännas överväldigande. Att inte veta vad 

all utrustning och larmande övervakning fyller för funktion kan skapa ångest och obehag. Det 

krävs tid för att vänja sig vid miljön och för att kunna se barnet utan att distraheras av 

omgivningen (Aagaard & Hall, 2008). Det finns också beskrivit att den okända miljön och 

den medicintekniska apparaturen försvårade möjligheten att vara nära och ta hand om barnet. 

Samtidigt som föräldrarna ville att barnet skulle få den bästa möjliga vården upplevde de att 

det var svårt att se barnet kopplat till all medicinteknisk apparatur, det tedde sig som om den 

medicinska tekniken hade en mer självklar plats än föräldrarna. De vågade inte själva ta hand 

om barnet och kände att de var beroende av personalens omsorg. Föräldrarnas närvaro och 

delaktighet var dock viktig och när de vande sig vid miljön kunde de efter en tid se den 

medicintekniska utrustningen som en naturlig del av barnets vård (Heringhaus, Dellenmark 

Blom & Wigert, 2013; Wigert, Berg & Hellström, 2010).  

 

Varje år föds det drygt 100 000 barn i Sverige varav en av tio kräver någon form av vård i 

nyföddhetsperioden. Prematuritet, asfyxi, infektion, andningsstörning, missbildningar, gulsot 

och nutritionsproblem är en del av orsakerna till varför barnet kan behöva vårdas på en 

neonatalavdelning. För ett stort antal barn handlar det om en kort vårdtid men för ett mindre 

antal barn är vårdbehovet betydligt större och längre. För ett fullgånget barn är den 

genomsnittliga vårdtiden fyra dagar men för ett extremt för tidigt fött barn kan det handla om 

en vårdtid på över fyra månader (Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister [SNQ], 2014).  

Globalt föds det 15 miljoner barn för tidigt varje år. En miljon av dessa barn avlider till följd 

av komplikationer av sin för tidiga födsel, vilket gör det till den främsta dödsorsaken bland 

barn under fem år. Det finns stora skillnader i världen för överlevnad vid en för tidig födsel, 

chansen sjunker hastigt i medel- och låginkomstländerna jämfört med höginkomstländerna. 

Mycket kan dock göras för att förbättra utgången med åtgärder som neonatal återupplivning, 

enteral uppfödning, känguruvård samt kunskap och resurser för att vårda barn med 
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andningsstörning. Utvecklingen går framåt och de senaste tio åren har sju länder kunnat 

halvera antalet dödsfall relaterat till en för tidig födsel (Howson, Kinney & Lawn, 2012; 

World Health Organization [WHO], 2015).  

 

Studier har visat att föräldrar vars barn ska byta avdelning möter flera svårigheter såsom 

mindre övervakning och personaltäthet vilket ofta leder till oro för om barnet tas omhand på 

rätt sätt. Föräldrarna kan uppleva att både de och barnet får mindre uppmärksamhet och de 

kan känna att de får vara mindre delaktiga i vårdförloppet. De kan också uppleva att det finns 

en skillnad i personalens kompetens och tillgänglighet samt olikheter i vårdmiljön vilket kan 

göra att de känner sig mindre nöjda och trygga. Föräldrar känner ofta ett stark band till den 

avdelning de började sin resa på varför en flytt kan upplevas som en besvärande och otrygg 

händelse (Berube, Fothergill-Bourbonnais, Thomas & Moreau, 2014; Haines & Childs, 2005).  

 

 

Bakgrund 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Travelbee (2002) inriktar sig på mötet mellan sjuksköterskan och 

familjen där sjuksköterskan måste förstå vad som händer i mötet. Teorins byggstenar är 

lidande, mening, hopp, kommunikation och närvaro. Varje människa är en speciell och unik 

individ, den enda i sitt slag, vilken vill finna meningen med livet. Alla människor upplever 

lidande, smärta och sjukdom olika beroende av erfarenhet. Lidandet är ett grundläggande 

mänskligt fenomen vilket sjuksköterskan måste kunna förstå och ta del av. Genom den 

mellanmänskliga relation som skapas kan sjuksköterskan utveckla ett individuellt 

förhållningssätt till familjen och möjliggöra en vård utifrån den enskilda individens behov. I 

mötet med en familj som befinner sig i en besvärlig och svår situation ska sjuksköterskan 

skapa en relation som bygger på tillit och förtroende. Hon ska se familjen som den unika 

enhet den är och stötta dem i att finna hopp och mening i det som sker. Travelbee anser att 

lidande, sjukdom och smärta är något som alla kommer i kontakt med någon gång i livet. Att 

söka mening i det som sker kan bli ett sätt för föräldrar till barn som vårdas på en 

neonatalavdelning att hantera det svåra de går igenom (a.a). 
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Neonatalvård 

Neonatalvårdens uppgift är att vårda det sjuka fullgångna eller för tidigt födda barnet och dess 

familj på ett sätt som främjar att barnet vid vårdtidens slut kan komma hem till trygga 

föräldrar som är väl förtrogna med sitt barn (Berg & Wingren, 2008). I Sverige innefattar den 

högspecialiserade intensivvården nyfödda som kräver mekanisk ventilation oavsett 

bakomliggande orsak, extremt för tidigt födda barn (från graviditetsvecka 22+0) och nyfödda 

som är i behov av hjärtkirurgi, neurokirurgi, missbildningskirurgi och andra former av kirurgi. 

Även nyfödda med mekoniumaspiration, pulmonell hypotension samt kylbehandling efter 

asfyxi vårdas med högspecialiserad intensivvård. Den allmänna neonatalvården omfattar 

nyfödda från graviditetsvecka 27+0 där barnen kan vara i behov av respiratorvård under en 

begränsad tid men i övrigt andningsstöd via Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 

(Utredning av neonatalvården inom Södra sjukvårdsregionen, 2011).  

 

Sjuhus som erbjuder neonatalvård klassificeras i tre olika nivåer enligt internationell standard. 

Nivå III innebär ett regionsjukhus med fulla resurser för obstetrisk vård och neonatal 

intensivvård. Nivå IIa innebär ett länssjukhus med resurser för neonatal intensivvård där 

mödrar med högriskgraviditet sällan transporteras till ett regionsjukhus. Nivå IIb är ett 

länssjukhus med grundläggande neonatalvård med visst andningsstöd, dock inte 

respiratorvård under en längre tid. Slutligen nivå I vilket är ett sjukhus med obstetrisk vård 

men som inte har någon barnavdelning (Finnström et al., 1997). 

 

Den normala graviditeten har en längd på cirka 40 veckor. Barn som föds i graviditetsvecka 

37-42 benämns fullgångna (Marsal, 2008). Barn som föds före vecka 37 benämns som för 

tidigt födda och delas in tre grupper: 

 måttligt för tidigt född (late preterm) i graviditetsvecka 32-37 

 mycket för tidigt född (very preterm) i graviditetsvecka 28-32 

 extremt för tidigt född (extremely preterm) i graviditetsvecka < 28  

(Svenska prematurförbundet, 2013; WHO, 2015). 

 

Den neonatala intensivvården kräver stora ekonomiska resurser av sjukvården. 

Medelkostnaden för ett dygn på en neonatal intensivvårdsavdelning i Sverige ligger på drygt 

27500 kronor, inräknat respiratorvård, läkemedel, centrala infarter och personalkostnader. 

Skulle barnet vara i behov av vård på ett isoleringsrum eller ha ett tillstånd som kräver 

exempelvis kvävebehandling ökar kostnaderna mycket snabbt (E. Schumacher, personlig 
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kommunikation, 21 november 2016). Enligt amerikanska siffror kostar vården för ett för tidigt 

fött barn tolv gånger så mycket som för ett nyfött barn utan komplikationer. Tillsammans med 

kostnaden för moderns vård överstiger den totala kostnaden en halv miljon kronor vilket 

motsvarar vårdkostnaden för åtta barn födda utan komplikationer (March of Dimes, 2013). 

 

Då den gravida kvinnan hotas av förtidsbörd eller vid avvikelser hos fostret där insatser krävs 

redan vid födseln, bör barnet transporteras intrauterint till det sjukhus som kan ge den 

specialiserade vård barnet kräver. Transporten ska planeras och utföras med minimal risk för 

den gravida kvinnan och det ofödda barnet. Transporter med högst risk är den akuta 

transporten då det nyfödda barnet är svårt sjukt och behöver specialistvård snarast. Varje 

transport, akut eller planerad, ställer höga krav på säkerhet och kompetens. Det ska finnas en 

välplanerad och fungerande organisation kring transporten, både vad gäller avdelningen som 

förbereder transporten såväl som den mottagande avdelningen (Hellström-Westas & Ewald, 

2008).  

 

Föräldrars upplevelser av neonatal intensivvård  

Att bli förälder till ett barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning är långt ifrån 

det en förälder drömmer om. Förväntningar och drömmar om den fullgångna perfekta bebisen 

ersätts av känslor som skuld, ilska och meningslöshet. Föräldrarna kan känna sig utelämnade 

till något de inte kan påverka. Tiden på den neonatala intensivvårdsavdelningen beskrivs som 

en livsavgörande händelse (Whitfield, 2003). I en studie där föräldrar till barn som fått 

hypotermibehandling intervjuades beskrev de hur vårdtiden gett dem en helt ny syn på livet 

och hur de värdesatte tiden på ett annat sätt. Det var en omvälvande händelse som gav dem 

perspektiv och förmåga att leva i nuet. De blev också mer ödmjuka inför vetskapen om hur 

sjukt deras barn varit och den medicinska vetenskap som räddat livet på barnet (Kokkonen 

Nassef, Blennow & Jirwe, 2012). Travelbee (2002) menar att varje människa strävar efter att 

finna en mening i det som sker vilket ger möjlighet till personlig utveckling (a.a).  

 

I studier har föräldrar beskrivit barnets födelse och de första dagarna på den neonatala 

intensivvårdsavdelningen som kaotiska. Istället för att få åka hem med sitt nyfödda barn blev 

barnet inlagt varpå en tid av osäkerhet följde där utgången var oviss. Föräldrarna upplevde en 

känslomix av overklighet, hjälplöshet och kaos, känslor som uppstod av att inte veta vad de 

kunde förvänta sig och av att inte ha resurser att hantera en sådan overklig och komplex 
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situation. Förstagångsföräldrar hade starkast känsla av overklighet (Heringhaus, Dellenmark 

Blom & Wigert, 2013; Thoral-López et al., 2016).  

 

Vid första mötet med föräldrar på en neonatal intensivvårdsavdelning ska sjuksköterskan 

skapa sig en bild av hela familjen. Familjen ska ses som en unik enhet utan värdering av 

barnets diagnos eller sjukdom. När sjuksköterskan visar sitt engagemang i barnet och familjen 

och verkar för att lindra familjens lidande skapas en relation som ska leda till att 

sjuksköterskan kan tillgodose både det sjuka barnets såväl som föräldrarnas behov av 

omvårdnad. Genom interaktionen med föräldrarna kan sjuksköterskan lindra deras tvivel och 

rädslor och skapa förutsättning för att hantera den svåra situationen under barnets vårdtid på 

den neonatala intensivvårdsavdelningen (Travelbee, 2002).  

 

Ett barns behov av vård slutar inte alltid vid utskrivning från neonatalvården. Mödrar har 

beskrivit tiden efter utskrivning som en ängslig tid då behovet av support, både från anhöriga 

och från sjukvården, kring familjen fortsatte. Känslan av att vara förälder byggdes med tiden 

upp och de vågade lita på sin förmåga att ta hand om barnet hemma (Murdoch & Franck, 

2012). Inför utskrivning kan familjen ha behov av adekvat information för att de ska känna 

sig trygga när de åker hem med sitt barn. Hjärt-lungräddning, om och när läkare ska kontaktas 

samt när sjukvård ska uppsökas är viktiga delar att få information om. Även information om 

hur barnet färdas säkert i bilen samt vad som kan förväntas vad gäller sömn och mat kan 

också vara av betydelse (Enlow et al., 2014). 

 

Upplevelsen av stress 

Ett nyfött sjukt barn skapar stor stress hos föräldrarna. Studier har visat att de intervjuade 

föräldrarna upplevde en stor oro för barnet samtidigt som de också lade mycket kraft på att få 

det praktiska runtomkring att fungera. Önskan att vara med det nyfödda barnet på sjukhuset 

kolliderade med önskan att ta hand om syskon, partnern och sig själv. Föräldrar beskrev att de 

slets sönder i sin strävan att tillfredsställa alla i familjen (Heinemann, Hellström-Westas & 

Hedberg Nyqvist, 2013; Lundqvist, Hellström-Westas & Hallström, 2007). Studier har också 

visat att föräldrar till för tidigt födda barn uppvisade hög grad av stress relaterad till den 

förändrade föräldrarollen och den neonatala intensivvårdsavdelningens miljö. Mödrar 

upplevde signifikant mer stress och uppvisade fler depressiva symtom än de fäder som 

intervjuades. Stress och depression gick ofta hand i hand. Mödrar som fött ett eller flera barn 
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tidigare uppvisade en lägre grad av stress (Baia et al., 2016; Järvinen, Niela-Vilén & Axelin, 

2013). Järvinen, Niela-Vilén och Axelin (2013) fann dessutom att upplevelsen av depression 

var direkt relaterat till när föräldrarna fick se sitt nyfödda barn för första gången efter födseln. 

Ju tidigare de fick se barnet desto färre symtom på depression uppvisades (a.a). 

 

Även relationen till partnern påverkas av den stressade situation föräldrarna befinner sig i. 

Studier har visat att den egna relationen sätts på prov när man får ett för tidigt fött barn. I 

studier där fäder till för tidigt födda barn intervjuats en tid efter utskrivning finns beskrivet 

hur viktigt det var att relationen till partnern redan var stark när den utsattes för den 

påfrestning det innebar att få ett för tidigt fött barn. Det var svårt att finna tid för sig själva 

och föräldrarna grälade mer. Samtidigt var de observanta på partnerns behov och tog en 

supportande roll i relationen. Fäderna beskrev hur allt blev lättare med tiden och att de kunde 

hitta tillbaka till varandra. Relationen blev starkare av att ha gått igenom det svåra 

tillsammans (Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008; Lundqvist, Hellström-Westas & 

Hallström, 2012). Hagen, Iversen och Svindseth (2016) fann i en studie att det fanns 

skillnader i hur föräldrarna hanterade tiden på den neonatala intensivvårdsavdelningen. 

Fadern tog rollen som den starke och stöttande pelaren som oroade sig för moderns 

välmående, speciellt den första tiden efter förlossningen, medan moderns oro mestadels 

handlade om barnet. Den första tiden kämpade båda föräldrarna med att få ett sammanhang i 

det som skett. De hade ett stort behov av varandra och fann det svårt att vara åtskilda (a.a).  

 

Föräldrar till barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning befinner sig i en sårbar 

situation. Risken för depression är stor hos båda föräldrarna jämfört med de som får ett friskt 

barn i fullgången tid. Särskilt de föräldrar som får ett för tidigt fött barn löper större risk för 

att drabbas av depression under barnets första levnadshalvår (Gönülal, Yalaz, Altun-Köroğlu 

& Kültürsay, 2014). Barn med två föräldrar som drabbats av depression samtidigt löper också 

större risk för att utvecklas sämre jämfört med om bara den ena föräldern drabbats 

(Letourneau et al., 2012).  Det är också påvisat att depression i den postnatala perioden 

medför stora samhälleliga kostnader för psykiatrisk vård och annan hälso- och sjukvård 

(Edoka, Petrou, & Ramchandani, 2011; Petrou, Cooper, Murray & Davidson, 2002). I Sverige 

har det också framkommit att de socioekonomiska faktorerna gör skillnad i graviditetslängd, 

fostertillväxt och födelsevikt. Barn till de lägst utbildade föräldrarna förefaller ha en högre 

risk att födas för tidigt, ha sämre tillväxt samt störst risk för en låg födelsevikt. Ju högre 

utbildning modern har desto bättre är förutsättningarna för att födas efter en fullgången 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6n%C3%BClal%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24911852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yalaz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24911852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altun-K%C3%B6ro%C4%9Flu%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24911852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%BClt%C3%BCrsay%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24911852
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graviditet och med en för tiden riktig födelsevikt. Även moderns socioekonomiska situation 

under barndomen verkar påverka graviditetslängd, fostertillväxt och födelsevikt (Gisselman, 

2008). 

 

Information och delaktighet 

Studier har visat att föräldrar som aktivt ville ta del av barnets vård kunde uppleva att de inte 

visste vad som förväntades av dem. Speciellt mödrarna hade ett behov av att vara delaktiga i 

vården av barnet. Upprepad och detaljerad information, samt information före och efter en 

intervention med barnet ansågs viktigt för känslan av delaktighet. Det tedde sig inte lika 

viktigt för fäderna att ha kontroll över barnets vård, de litade på sjukvårdspersonalens 

kompetens att ta hand om barnet. Föräldrarna beskrev också vikten av att mötas med respekt 

och empati av sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskans engagemang spelade också stor roll 

för föräldrarnas välbefinnande och känsla av delaktighet (Jackson, Ternestedt, Magnuson & 

Schollin, 2006; Jackson, Ternestedt & Schollin, 2003). Föräldrar har också beskrivit hur de 

upplevde en samhörighet med personalen som gjorde sitt allra bästa och mer därtill för att 

erbjuda support både till barnet och föräldrarna på den neonatala intensivvårdsavdelningen. 

Det var mycket uppskattat att sjuksköterskorna visade empati och förståelse för föräldrarna 

vilket gjorde hela situationen lättare att hantera. Omsorgen om hela familjen var en viktig 

pusselbit för familjens välbefinnande (Russell et al., 2014).  

 

Ward (2001) och Mundy (2010) har i sina studier visat på behovet av kontinuerlig 

information om barnets behandling och hur viktigt det är att få ärliga svar på frågor om 

barnets tillstånd. Att som vårdpersonal aktivt lyssna till föräldrarnas rädslor och funderingar 

framkom också som en viktig punkt (a.a). Tydlighet, sanning och att inte undanhålla någon 

information är betydande i kontakten med närstående till en svårt sjuk. Förtroende och tillit 

mellan de närstående och sjukvårdspersonalen är av största vikt för att skapa en bättre vård 

(Heyland, Rocker, O’Callaghan, Dodek & Cook, 2006). Enligt Travelbee (2002) är 

kommunikation en avgörande faktor i mötet mellan sjuksköterskan och familjen. En god 

kommunikation leder till att sjuksköterskan kan få förståelse för familjens upplevelse av 

situationen. Det är viktigt att sjuksköterskan kan känna av stämningen och vara ödmjuk inför 

familjen samt dela deras upplevelse. När sjuksköterskan kan identifiera och tillgodose 

familjens behov har målet med en god kommunikation uppnåtts (a.a). 

 



11 

 

Mödrar som tvingades lämna över allt ansvar av barnet till personalen på den neonatala 

intensivvårdsavdelningen direkt efter födelsen har beskrivit att de fick svårt att återta 

kontrollen allt eftersom tiden gick. De upplevde att det var svårt att tala med personalen om 

oron de kände och de beskrev att det var viktigt att få information om förändringar i barnets 

tillstånd och vård. Det var också viktigt att personalen verkligen lyssnade till dem då de kände 

sitt barn bäst (Finlayson, Dixon, Smith, Dykes & Flacking, 2014). Mödrar har också beskrivit 

att personalen på den neonatala intensivvårdsavdelningen var ansvariga för barnets vård och 

att barnet i en outtalad mening blev personalens barn. De beskrev en känsla av att inte vara 

moder utan medlem av en familj, barnet tillhörde personalen. Ju mer bekväma mödrarna blev 

på avdelningen desto mer vågade de ta för sig av sitt barn. Perspektivet svängde från ”deras 

barn” till ”mitt barn” (Heermann, Wilson & Wilhelm, 2005).  

 

I studier har det framkommit att en neonatal vistelse är både smärtsam och chockerande för 

nyblivna föräldrar. Föräldrarna hade ett behov av öppen och ärlig information, gärna vid 

upprepade tillfällen. Informationen som gavs var inte alltid så lätt att ta in då oron för barnet 

och partnern var stor. I takt med att mindre intensivvård var nödvändig kunde föräldrarna ta 

till sig att barnets tillstånd förbättrades. Det var tydligt att allt eftersom barnet krävde mindre 

intensivvård blev det lättare för föräldrarna att återupprätta sin föräldraroll (Gavey, 2007; 

Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2007). Enligt Travelbee (2002) är det sjuksköterskans uppgift 

att hjälpa familjen att bibehålla sitt hopp trots de svårigheter de genomgår. Sjuksköterskan ska 

hjälpa familjen att se framåt och undvika känslor av hopplöshet (a.a).  

 

Studier har visat att när barn flyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning kan 

föräldrarna uppleva ångest och osäkerhet relaterat till bristen på information och förberedelse. 

De markanta skillnaderna mellan avdelningarna, både vad gäller rutiner och den fysiska 

miljön, ter sig också vara en orsak till att överflyttningen upplevs som en besvärande händelse 

(Berube et al., 2014; Haines & Childs, 2005). 

 

Genom den kunskap som en systematisk litteraturgenomgång kan ge kan riktlinjer för 

omhändertagande av föräldrar i samband med överflyttning från neonatal 

intensivvårdsavdelning till neonatal vårdavdelning anpassas så att de på bästa sätt utgår från 

föräldrarnas behov. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av överflyttning från neonatal 

intensivvårdsavdelning till neonatal vårdavdelning.  

 

Metod  

Design 

Studien var en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats vars avsikt var att värdera, 

analysera och beskriva kvalitativ forskning kring ett specifikt fenomen. En kvalitativ ansats 

söker likheter och/eller skillnader mellan individer i en specifik kontext. Den valda metoden 

innebar att sökning, urval och kvalitetsgranskning utfördes på ett systematiskt sätt där de olika 

stegen dokumenterades för att ge läsaren en möjlighet att bedöma trovärdigheten samt att 

säkerställa att viktig litteratur inte förbisetts. En litteraturstudie ska uppfylla vissa krav på 

tillförlitlighet för att minimera riskerna för att godtycklighet eller slumpen påverkar 

slutsatsen. Därför kvalitetsgranskades samtliga vetenskapliga artiklar och presenterades i en 

översiktstabell för att göra det enklare för läsaren att kunna bedöma relevansen av de texter 

som valts ut för analysen (Backman, 2016; Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2016).  

 

Urvalskriterier 

Ett första inklusionskriterie var att artiklarna skulle ha genomgått en peer-review vilket 

innebär en oberoende granskning av flera forskare inom samma område för att säkerställa 

objektivitet och vetenskaplig standard (Polit & Beck, 2012). Ett andra inklusionskriterie var 

att artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats för att besvara litteraturstudiens formulerade syfte 

om upplevelser (Backman, 2016). Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha 

blivit granskande och godkända av en etisk kommitté samt blivit publicerade mellan åren 

2006-2016. Vidare skulle artiklarna belysa föräldrars upplevelser av överflyttning från 

neonatal intensivvårdsavdelning till neonatal vårdavdelning. Artiklar som belyste 
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sjuksköterskans upplevelse exkluderades. En språkbegränsning till artiklar skrivna på svenska 

och engelska gjordes med hänsyn till författarens språkkunskaper.  

 

Litteratursökning 

Utifrån studiens syfte formulerades sökord och därefter utfördes en systematisk 

litteratursökning i PubMed, CINAHL och PsycINFO då dessa sökmotorer ansågs relevanta 

för att besvara syftet. Målet var att täcka in alla för syftet relevanta studier. En testsökning 

gjordes initialt för att finna passande sökord (SBU, 2016). För att erhålla en så täckande 

sökning som möjligt med olika böjningsformer användes trunkering samt den booleska 

operatorn AND (Forsberg & Wengström, 2003). En begränsning gjordes till artiklar 

publicerade de senaste tio åren för att erhålla så aktuell litteratur som möjligt (Östlundh, 

2006). Sökningen i PubMed genomfördes 2016-11-03 och genererade i totalt 95 träffar. 

Sökningarna i CINAHL och PsycINFO genomfördes samma dag vilka tillsammans generade i 

75 träffar. Sökningarna bestod av en kombination av fritextord, trunkering och booelska 

operatorn AND (bilaga 1). MeSH-termerna i PubMed såväl som CINAHL Headings och 

Thesaurus i PsycINFO överensstämde med de valda fritextorden varför sökningarna gjordes 

med fritextord. En manuell sökning gjordes i referenslistorna i de utvalda artiklarna vilket 

genererade i en träff. 

 

Urvalsprocess 

Vid första sökningen i de tre databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO framkom totalt 

170 artiklar vars titlar och/eller abstract lästes igenom. De artiklar som inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte samt träffar på avhandlingar, reviews eller ”commentary on” 

exkluderades, totalt 146 stycken. Innan steg två påbörjades kunde ytterligare 18 artiklar 

exkluderas eftersom de var dubbletter av redan funna artiklar. I steg två lästes sedan samtliga 

sex artiklar i sin helhet för att säkerställa relevansen för litteraturstudien. Samtliga sex artiklar 

bedömdes ha hög relevans och gick därmed vidare till kvalitetsgranskning i steg tre. Enligt 

rekommendationer från SBU (2016) gjordes en manuell sökning i de utvalda artiklarnas 

referenser för att möjligen kunna påträffa relevanta artiklar som inte framkommit vid 

databassökningen. I den manuella sökningen framkom en ny relevant artikel. Flera redan 

funna artiklar påträffades vilket skulle kunna tyda på en viss datamättnad (a.a). Därmed 
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relevans- och kvalitetsgranskades totalt sju artiklar varav fem artiklar framkom vid 

sökningarna i PubMed, en artikel från CINAHL och en artikel från den manuella sökningen. 

Flödesschema över urvalet presenteras i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Artiklar av hög kvalitet: 

n=3 

Artiklar av medelhög kvalitet: 

n=2 

Artiklar av låg kvalitet: 

n=0 

 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalet för databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO samt 

manuell sökning.  

Inkluderade artiklar: 

n=5 

Artiklar beställda i fulltext: 

n=7 

Exkluderade dubbletter: 

n=18 

Artikelabstract från sökning: 

n=171 

Exkluderade abstract: 

n=146 

 

Exkluderade artiklar efter 

kvalitetsgranskning: 

n=2 
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Kvalitetsbedömning 

Vid kvalitetsbedömningen bedömdes den vetenskapliga kvaliteten av varje enskild artikel. För 

ändamålet användes Willman, Stoltz och Bahtesvanis (2011) granskningsmall för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (bilaga 2). Granskningsmallen ställer 

frågor om syftet är tydligt angivet och relevant för det forskarna vill undersöka, om urvalet är 

relevant för studien och huruvida datainsamlingen och analysen är tillförlitlig. Frågor som kan 

underlätta beslutet om att fortsätta granskningen. För att tydliggöra den vetenskapliga 

kvaliteten delades artiklarna in i hög, medelhög och låg kvalitet (a.a). Om samtliga kriterier i 

granskningsmallen uppfylldes ansågs artikeln vara av hög kvalitet, annars medelhög kvalitet. 

Tre artiklar bedömdes således ha hög kvalitet och två artiklar medelhög kvalitet (bilaga 3). En 

artikel exkluderades då den inte var utförd med en kvalitativ metod. Ytterligare en artikel 

exkluderades då den inte beskrev syfte och metod utan redogjorde för ett fynd från en större 

studie (bilaga 4). 

 

Etiska överväganden 

Författarens målsättning med föreliggande studie var att presentera resultatet från de 

inkluderade vetenskapliga artiklarna korrekt och utan att undanhålla fakta, förvränga 

innehållet eller vara partisk. Redovisning och analys av artiklarna har genomförts och 

presenterats på ett sådant sätt att det inte ska finnas risk för att innehållet återgivits på ett 

felaktigt sätt. Intentionen var att föreliggande studie skulle präglas av klarhet, ordning och 

struktur med en objektiv inställning och utan att påverkas av egna värderingar eller åsikter 

(Helgesson, 2006; Vetenskapsrådet, 2011). Genom att endast inkludera studier som är peer-

review samt granskade och godkända av en etisk kommitté förutsätter författaren att artiklarna 

är av god forskningsetisk kvalitet.  

 

Sammanställning av resultat och syntes 

Sammanställningen av resultatet följde Graneheim och Lundmans (2004) tillvägagångssätt för 

analys av kvalitativa texter. Resultatet av de inkluderande studierna lästes igenom flera gånger 

för att författaren skulle få en förståelse för helheten. Meningar som var relevanta för 

föreliggande studies syfte plockades ut och blev så kallade meningsbärande enheter. För att få 

fram kärnan i texten kondenserades de meningsbärande enheterna och grupperades i 
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subkategorier. Därefter formulerades kategorier för att på djupet få fram intervjuernas 

kontext. Ett övergripande tema skapades därefter som en beskrivning av det samlade resultatet 

(a.a). Analysprocessen presenteras nedan i Figur 2. 

 

Meningsbärande enhet Subkategori Kategori Tema 

”Everything belonged to them and in 

a way I felt as if the baby belonged to 

the hospital as well” 

 

 

Tillgängligheten till barnet 

 

 

 

 

 

Neo-IVA – den trygga platsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En komplex situation 

“It took a long time for me to realise 

that it was my child” 

”Right from the start when you do not 

know anything, and are confused 

about everything, they know very 

well how to support you” 

 

 

 

Personalens kompetens 

“I had gotten accustomed to the 

NICU. My baby was very well cared 

for and then I had to face something 

new” 

“Three days ago the doctor said that 

our baby had an infection, and now 

they send him to another hospital!” 

 

 

 

Förberedelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport – den fysiska flytten 

“Before we realized what was going 

on, in the afternoon he had been 

transferred! That is not what I would 

call preparation!” 

“… It´s not the first time they have 

done it but it´s the first time they have 

collected my child. They´ve never 

held my baby before…” 

 

 

 

Oro inför transport 

“I would like to have follow the 

whole story, now there is a gap” 

“I really didn´t want her to go, but if 

it was best for her, then it´s ok” 

“I am use to [RR-NICU], I know the 

people and the hospital, my baby gets 

good care, and I don´t have to worry” 

 

 

Ovilja och osäkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer – den emotionella 

flytten 

“They won´t know him; people really 

care about him here” 

“She is the wellest baby here, so 

during emergencies she is just put 

aside” 

 

 

 

Önskan om att komma 

vidare 

“He is not sick any more, he just 

needs to grow” 

“He would be closer to home and I 

could see him all of the time” 

“When we arrived, they already 

expected our girls. Everything was 

well prepared” 

 

 

Mottagandet 

“On his arrival they [SCN nurses] 

were not certain how to administer 

his specific medication” 

“It was only when he was put in a cot 

that I started to feel that he was 

actually mine” 

 

 

Omställning till den  

nya avdelningen “… they encouraged us to do it 

ourselves. That gave us a great 

feeling” 

 

 Figur 2. Analysprocessen. 
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Resultat 

Resultatet grundas på studier utförda i Canada, Nederländerna, Norge och USA. Intervjuerna 

gjordes med föräldrar vars barn vårdats på en neonatal intensivvårdsavdelning och senare 

flyttats till en neonatal vårdavdelning på hemortsjukhuset. Barnen var för tidigt födda eller 

fullgångna i behov av intensivvård. Under analysen framkom det att upplevelsen av vårdtiden 

på den neonatala intensivvårdsavdelningen spelade stor roll för hur föräldrarna upplevde 

överflyttningen. För att få en helhetsbild har därför författaren till föreliggande studie valt att 

kort presentera föräldrarnas upplevelse från den neonatala intensivvårdsavdelningen som en 

del av resultatet. För läsvänlighetens skull skrivs den neonatala intensivvårdsavdelningen 

härefter som Neo-IVA och den neonatala vårdavdelningen som Neo. Resultatet består av ett 

övergripande tema kallat En komplex situation, och därunder tre kategorier: Neo-IVA – den 

trygga platsen, Transport – den fysiska flytten, och Transfer – den emotionella flytten. Varje 

kategori följs av två eller flera subkategorier, se Figur 3. 

 

Kategorier Subkategorier 

Neo-IVA – den trygga platsen Tillgängligheten till barnet 

 Personalens kompetens 

Transport – den fysiska flytten Förberedelser 

 Oro inför transport 

Transfer – den emotionella flytten Ovilja och osäkerhet 

 Önskan om att komma vidare 

 Mottagandet 

 Omställning till den nya 

avdelningen 

 

Figur 3. Kategorier och subkategorier. 
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En komplex situation 

Temat beskriver den komplexa situation föräldrar befinner sig i när deras barn plötsligt eller 

förväntat kräver intensivvård i nyföddhetsperioden. Temat beskriver alla de känslor 

föräldrarna hela tiden kämpar med, oron för barnet och vad som väntar under vårdtiden. En 

tid av ovisshet. Temat beskriver också hur följsamma och anpassningsbara föräldrarna måste 

vara när de gång på gång möter nya vårdgivare och ställs inför nya rutiner och procedurer där 

allt som är nytt ställs mot det som varit välkänt och tryggt. 

 

Neo-IVA – den trygga platsen 

Föräldrar beskrev rädslan de kände när deras barn plötsligt togs ifrån dem och flyttades till 

Neo-Iva. De fick bara en glimt av barnet innan det togs iväg för vidare vård. Föräldrarna 

beskrev en önskan om att ta sig till barnet så snabbt det bara gick men när de anlänt till Neo-

IVA kände de sig malplacerade och ovetandes om vad som skulle ske (van Manen, 2012). 

Föräldrar beskrev också den ständiga oron över barnets tillstånd och behovet av personalens 

stöd (Dahlen Granrud, Ludvigsen & Andershed, 2014; Helder, Verwij & van Staa, 2012). 

Tillgängligheten till barnet 

I studien av Dahlen Granrud et al. (2014) beskrev föräldrarna hur de upplevde både fysiskt 

och psykiskt avstånd till barnet. Det kunde kännas som om barnet tillhörde sjukhuset och det 

tog lång tid för dem att inse att det faktiskt var deras barn. De behövde hjälp och stöd att 

närma sig barnet (a.a). När en förälder inte får ansvara för sitt barn kan relationen upplevas 

som oklar och mindre tydlig (van Manen, 2012). 

  

 ”I felt that they decided when we could do things- yes, they  

really did. It was as if they decided over our heads a bit”  

(Dahlen Granrud et al., 2014)  

 

Med all medicinteknisk utrustning kände föräldrarna att barnet var en främling – så nära men 

ändå så smärtsamt långt borta. De upplevde att det var svårt att se barnet kopplad till maskiner 

och pumpar vilket gjorde att de inte vågade röra vid sitt barn. Den högteknologiska miljön 

uppgavs påverka relationen moder-barn på så sätt att det inte fanns något privat i relationen. 

Känguruvård i hög ljudnivå och den fysiska miljön påverkade modern negativt men 
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upplevdes även vara besvärande för barnet. Föräldrar beskrev den fysiska kontakten som 

viktig när allt runtomkring barnet hela tiden förändrades, föräldrarna var det enda konstanta 

för barnet när personalen ständigt varierade (van Manen, 2012). 

Personalens kompetens 

I en studie beskrev föräldrarna att personalen var tillgänglig, kompetent och lätt att få kontakt 

med. Sjuksköterskorna visade stor förståelse för föräldrarnas behov och visste hur de skulle 

stötta dem när allt var som mest förvirrat den första tiden. Föräldrarna lovordade läkarnas 

beslutsamhet och ärlighet samt sjuksköterskornas engagemang. Vården var välorganiserad 

och de upplevde en känsla av att vara ”partners in care” (Helder et al., 2012).  

 

 ”Right from the start, when you do not know anything and  

 are confused about everything, they [NICU nurses]know very  

well how to support you” (a.a)   

 

Föräldrar beskrev också att Neo-IVA var en avdelning med mycket personal och svårigheten 

det innebar att ständigt förhålla sig till så många människor. De fick ofta förklara samma sak 

flera gånger vilket också innebar att de fick många olika råd om allt som rörde barnet. Det 

skapade en känsla av att vara distanserad från barnet (Dahlen Granrud et al., 2014; Helder et 

al., 2012). 

 

Transport – den fysiska flytten 

När barnet ansågs vara för friskt för att stanna kvar på Neo-IVA blev det aktuellt med en 

överflyttning till hemortsjukhuset. Ett visst övervakningsbehov kunde kvarstå men barnet 

krävde inte längre intensivvård (Donohue, Hussey-Gardner, Sulpar, Fox & Aucott, 2009). 

Förberedelser 

Flera föräldrar uppgav att de inte fick någon eller endast lite information om avdelningen de 

skulle flyttas till (Dahlen Granrud et al., 2014; Helder et al., 2012). De flesta blev också 

överraskade när de fick veta att det var dags att flyttas och uppgav att de inte fått någon 

information om att flyttas till ett annat sjukhus eller att de möjligen förstått det som att flytten 
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skulle ske inom sjukhuset. En fader nämnde att det var svårt att smälta barnets snabba 

återhämtning (Helder et al., 2012).  

 

 ”Three days ago the doctor said that our baby had an infection,  

and now they send him to another hospital!” (a.a) 

 

Trots att sjuksköterskorna uppgav att de normalt informerade föräldrar om en förestående flytt 

1-2 dagar i förväg blev flera föräldrar överraskade. De fick veta samma dag och hann inte 

mentalt ställa in sig på att barnet skulle flyttas (Helder et al., 2012). 

 

”In the morning, the pediatrician came and said that all went well with 

 him and that he did not need intensive care anymore. Then they asked  

 which hospital we would prefer. Before we realized what was going on, 

 in the afternoon he had been transferred! That is not what I would call 

 preparation!” (a.a) 

 

De föräldrar som ville åka med i ambulansen blev besvikna när det inte gick på grund av 

platsbrist (Dahlen Granrud et al., 2014; Helder et al., 2012) vilket gjorde att de kände att det 

blev ett avbrott sett i ett större sammanhang, de ville följa sitt barn i alla lägen (Helder et al., 

2012). Det ansågs viktigt att få veta vad som skulle kunna hända under färden till det andra 

sjukhuset (Dahlen Granrud et al., 2014; Hanrahan et al., 2007).  

Oro inför transport 

Flera föräldrar såg inte behovet av att flytta och ansåg inte att deras barn var redo (Dahlen 

Granrud et al., 2014; Helder et al., 2012). De kunde känna sig uteslutna från processen som 

ledde fram till att barnet skulle flyttas. De föräldrar som såg flytten som ett gott tecken var 

ändå oroliga för konsekvenserna (Helder et al., 2012). 

 

Föräldrar beskrev också att de var oroliga för transporten och uppskattade när allt gick enligt 

planen på utsatt tid. De föräldrar som fick åka med i ambulansen satte stort värde på det 

(Donohue et al., 2009; Helder et al., 2012). En del föräldrar uttryckte sin oro för säkerheten 

under transporten, om barnet skulle vara väl fastspänt så att det inte kunde fara runt i alla 

möjliga riktingar. 
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Det beskrevs också som svårt att fysiskt skiljas åt från barnet under transporten. Flera 

föräldrar beskrev en känsla som kunde likna separationsångest. Att stå kvar när barnet for 

iväg i ambulansen upplevdes som väldigt tufft (Dahlen Granrud et al., 2014). 

  

 ”The accompanying doctors and nurses know what they’re doing.  

It’s not the first time they have done it but it’s the first time they have  

collected my child. They’ve never held my baby before – all infants  

are different. So it was very scary. I kept thinking `Where are you now… 

where are you now… what are you doing now?´” (a.a) 

 

Det var en stor lättnad när barnet var framme vid det mottagande sjukhuset. En del föräldrar 

fick ingen information om att barnet kunde bli sämre efter transporten medan en del fick veta 

att barnet kunde bli trött och gå ner lite i vikt de första dagarna efter (Dahlen Granrud et al., 

2014).  

 

Transfer – den emotionella flytten 

När barnets tillstånd stabiliserades utvecklade föräldrarna en känsla av balans och tillförsikt. 

Det kunde dock förändras snabbt av en oväntad och plötsligt transfer. Ju längre de vistats på 

Neo-IVA desto mer ovilliga var de att lämna den trygga och kända miljön som de fått 

förtroende för (Helder et al., 2012). 

Ovilja och osäkerhet 

I studien av Helder et al. (2012) beskrev föräldrar att de fick begränsad information om den 

mottagande avdelningen. Informationen gavs muntligen av personalen på Neo-IVA och 

föräldrarna fick titta i en gammal utgången bok. Föräldrarna kände sig oförberedda och 

fruktade det okända. De hade vant sig vid Neo-IVA och kände att barnet togs väl omhand när 

de helt plötsligt skulle behöva möta något nytt (a.a). Föräldrarna beskrev också ett behov av 

att få veta skillnaderna mellan Neo-IVA och Neo, som att det var färre personal per barn och 

att det inte alltid fanns någon vid barnets sida. De uppskattade också om de fick besöka Neo 

innan de flyttades dit. Föräldrarna var också mer positiva om flytten upplevdes som ett steg i 

rätt riktning mot att komma hem (Helder et al., 2012).  
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Även när flytten sågs som en positiv händelse så var det en ängslig och besvärande händelse 

för föräldrarna. Att flytta från något välkänt med känd personal och kända rutiner till något 

som åter skulle lämna dem i en känsla av att vara satt utanför sitt sammanhang skapade 

osäkerhet. Framtiden upplevdes osäker. Föräldrarna kunde ha svårt för att förstå varför barnet 

skulle flyttas. De tyckte att det var för tidigt och att barnet inte var redo. De själva var inte 

redo (Donohue et al., 2009; Helder et al., 2012; van Manen, 2012). Föräldrarna upplevde 

också att barnet behövde klara vissa saker först, som att sluta med något läkemedel eller få en 

stabilare syresättning. På samma gång som de ville ha barnet närmre hem trodde de att vården 

på Neo-IVA skulle vara bättre. Flytten var ett steg i rätt riktning men de var fästa vid 

personalen och avdelningen. Personalen kände barnet och det fanns en tveksamhet till att 

annan personal på ett annat sjukhus skulle kunna ta hand om just deras barn (Donohue et al., 

2009). 

 

 ”I am use to[RR-NICU], I know the people and the hospital, my baby 

 gets good care, and I don’t have to worry” (a.a) 

  

Önskan om att komma vidare 

Det fanns en del föräldrar som välkomnade en flytt som ett steg på vägen hem (Donohue et 

al., 2009; Hanrahan et al., 2007; van Manen, 2012). Praktiska saker som att det skulle bli 

enklare att ta sig till barnet på grund av dåliga allmänna kommunikationer kunde också vara 

en orsak till att föräldrar önskade att barnet flyttades (Donohue et al., 2009; Hanrahan et al., 

2007). Föräldrar kunde också se att barnet mådde bättre och att en flytt var ett steg i positiv 

riktning. De såg fram emot att arbeta vidare med specifika mål som till exempel nutritionen 

och att barnet skulle växa bättre. En del föräldrar uppgav att sängplatsen kunde användas till 

någon som behövde den bättre nu när deras barn var friskt. De välkomnade också mer 

uppmärksamhet på den nya avdelningen (Donohue et al., 2009). 

  

 ”He is not sick any more, he just needs to grow, the [RR-NICU] 

 could use the bed for another premature or sick infant” (a.a) 

 

 “She is the wellest baby here, so during emergencies she is just put 

 aside” (a.a) 
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Mottagandet 

I studien av Helder et al. (2012) beskrev en del föräldrar att de kände sig väl mottagna på den 

nya avdelningen. Personalen var kompetent, välinformerad och föräldrarna fick förtroende för 

dem och för den nya situation de befann sig i. De upplevde att transfern hanterats 

tillfredsställande. 

 

 ”When we arrived, they already expected our girls.  

 Everything was well prepared” (a.a) 

 

I samma studie uppgav andra föräldrar att personalen inte alls var välinformerad.  

 

 ”On his arrival they [SCN nurses] were not certain how 

 to administer his specific medication” (a.a) 

 

Om ambulansen anlände på en för personalen olämplig tid ökade det föräldrarnas känsla av 

stress (Helder et al., 2012). I studien av Hanrahan et al. (2007) fann författarna att information 

i ett tidigt skede skulle kunna förbereda föräldrarna och samtidigt bekräfta det mottagande 

sjukhusets förmåga och kapacitet att ta hand om de nyfödda. Föräldrar i samma studie 

upplevde att det fanns en brist i rapport och kommunikation mellan sjukhusen. 

 

 ”I got yelled at by a nurse at [the SCN] for rubbing my son’s foot 

[even though that was ok at the NICU]. And rubbing his hand while  

he had a hold of my finger. I was just rubbing his little palm, and then  

she told me not to do it because it would stimulate him” (a.a) 

 

Omställning till den nya avdelningen 

I studien av Dahlen Granrud et al. (2014) beskrev föräldrar hur de utvecklade en starkare 

medvetenhet av att ha fått ett barn efter transfern till det nya sjukhuset. Det blev lättare att 

vara nära barnet och föräldrarna kunde hälsa på när de ville. En del föräldrar beskrev hur de 

upplevde att de verkligen hörde ihop med barnet när det togs ur kuvösen och fick ligga i en 

säng.  
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”It was only when he was put in a cot that I started to feel 

 that he was actually mine”(a.a)  

 

Det kunde vara en lättnad att få färre personer att förhålla sig vilket ledde till en mer nära 

relation mellan föräldrarna och personalen. Det var också uppskattat att bli tilldelad en 

kontaktsjuksköterska (Dahlen Granrud et al., 2014). En del föräldrar uppgav att de 

uppskattade att det var lugnare och tystare på Neo. Miljön upplevdes mindre störande när det 

var ljusare på rummet, mindre ljud från larmen och mer utrymme mellan barnen (Donohue et 

al., 2009; Helder et al., 2012). Praktiska saker som att hela familjen kunde hälsa på och att 

föräldrarna fick ett eget rum att sova i på sjukhuset var en bidragande orsak till trivseln efter 

överflyttningen. Föräldrarna var också glada att de kommit närmre familj och vänner (Dahlen 

Granrud et al., 2014; Donohue et al., 2009; Helder et al., 2012). Vidare kunde föräldrarna 

uppleva att både de och barnet fick mer uppmärksamhet från både läkare och sjuksköterskor. 

Oftast var det bara en ansvarig läkare och sjuksköterskorna hade mer tid till familjen och var 

mer lättillgängliga. De involverade aktivt föräldrarna i vården vilket hjälpte dem att hantera 

det känslomässiga tumultet och osäkerheten situationen ledde till (a.a). 

  

”After they [SCN nurses] taught us how to bathe her, they 

 encouraged us to do it ourselves. That gave us a great feeling” 

 (Helder et al., 2012) 

 

Skillnaderna i policys och rutiner var en bidragande orsak till att föräldrar var mindre tillfreds 

med överflyttningen. En annan orsak var att föräldrarna upplevde skillnader i personalens 

kompetens och skicklighet jämfört med Neo-IVA. Det lägre antalet personal per barn och 

mindre övervakning kunde också få föräldrarna att tvivla på personalens förmåga att ta hand 

om deras barn. Det gjorde också att de fann det svårt att lämna barnets sida när de upplevde 

att personalen hade fokus på något annat. Det fanns också föräldrar som uppgav att bristande 

information var en anledning till att överflyttningen inte kändes tillfredsställande (Donohue et 

al., 2009; Hanrahan et al., 2007; Helder et al., 2012). 

 

En del föräldrar upplevde att det fanns skillnader i personalens intresse för dem och barnet 

jämfört med Neo-IVA. De kände sig mer bekräftade som föräldrar på Neo-IVA där 

personalen involverade dem i vården. På Neo kunde föräldrarna uppleva att personalen gjorde 
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sitt jobb men höll distans till familjen. En fader uppgav att han fick ta en aktiv roll för att få 

svar på sina frågor och för att personalen skulle lära känna familjen (Hanrahan et al., 2007). 

 

 ”I just think [the SCN staff] is not compassionate. It’s like, you 

 know, this is their job, this is what they do, here’s your baby, go  

 home. They’re not like really getting into knowing you and 

 wanting to help you. That’s how I felt” (Hanrahan et al., 2007) 

 

Trots att flera föräldrar upplevde att den första tiden på den nya avdelningen var svår så 

anpassade de sig relativt snabbt och byggde upp ett förtroende för den nya vårdgivaren. Vid 

tiden för utskrivning hade de flesta funnit sig till rätta med vården och miljön på Neo. Trots 

att de från början önskat att barnet skulle få stanna på Neo-IVA fram till hemgång kunde de 

efterhand känna att flytten till Neo varit positiv (Donohue et al., 2009; Helder et al., 2012). 

 

 ”In retrospect, the transition [to the SCN] is the best thing 

 that happened to us” (Helder et al., 2012) 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden för föreliggande studie var en systematisk litteraturstudie vilket lämpar sig då syftet 

är att sammanställa all tillgänglig forskning inom ämnet (SBU, 2016). Vid en litteraturstudie 

samlas all väsentlig information in och författaren gör därefter en tolkning av materialet. 

Materialet som samlats in är baserat på tidigare forskning vilket kan innebära en risk för 

feltolkning då tolkningen blir av sekundär art. Trovärdigheten i en studie ökar när ett resultat 

grundas på primära källor (Polit & Beck, 2012). Metodförfarandet vid en systematisk 

litteraturstudie är att systematiskt finna, granska och kvalitetsbedöma den litteratur som är 

relevant inom området. Processen ska i alla led redovisas för den tilltänkte läsaren (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vid en systematisk litteraturstudie ska den strukturerade 

processen leda fram till att eventuell bias utesluts (SBU, 2016). För att en objektiv tolkning 
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ska kunna göras bör minst två personer, oberoende av varandra, granska och kvalitetsbedöma 

studierna utifrån redan bestämda kriterier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Föreliggande 

studie har skrivits av en ensam författare varför det inte har varit möjligt. Det kan ha inneburit 

en svaghet för studien. Författarens intention har dock varit att bibehålla en objektiv tolkning 

vid såväl urvalsprocessen som vid granskning och utarbetning av resultat.  

 

Sökning efter litteratur som svarade mot syftet utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO för att erhålla så relevant litteratur som möjligt. Dessa databaser lämpar sig för 

forskning inom området då de innehåller artiklar inom omvårdnadsområdet. För att erhålla en 

så täckande sökning som möjligt med olika böjningsformer användes trunkering samt den 

booleska operatorn AND. Sökningarna bestod således av en kombination av fritextord, 

trunkering och en boolesk operator (Forsberg & Wengström, 2003). Vid sökningen i 

PsycINFO tillkom inga relevanta artiklar vilket kan tyda på att det inte fanns fler artiklar att 

inhämta inom området, så kallad datamättnad (SBU, 2016). Däremot framkom flera 

dubbletter. För att erhålla en så aktuell forskning som möjligt gjordes en begränsning till 

artiklar publicerade de senaste tio åren (Östlundh, 2006). Då sökningarna inte resulterade i 

fler artiklar än sju, varav fem inkluderades i studien, kan det ha inneburit en svaghet för 

resultatet. Det kan dock också ses som en styrka att resultatet baseras på forskning utförd de 

senaste tio åren då mycket har hänt inom omvårdnadsområdet de senaste 15-20 åren. Ett 

resultat baserat på forskning äldre än tio år skulle därför ha kunnat ge en skev bild av 

föräldrars upplevelser av den omvårdnad som ges idag. För att tillföra tillförlitlighet och 

transparens i studien dokumenterades sökstrategi och sökresultat noggrant (SBU, 2016). 

 

Två artiklar exkluderades vid granskningen då den ena var av kvantitativ metod (van den 

Berg & Lindh, 2010) och den andra var en del av en större studie och inte presenterade vare 

sig syfte eller metod (Hawthorne & Killen, 2006). Dessa två artiklar var dock ändå relevanta 

för det område föreliggande studie belyser och finns således med i resultatdiskussionen. 

 

I föreliggande studies kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna bedömdes samtliga 

fem artiklar ha hög eller medelhög kvalitet. Granskningen utfördes med 

granskningsprotokollet för kvalitativ metod av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Två av 

artiklarna ansågs ha medelhög kvalitet på grund av att de saknade etiskt resonemang men 

författaren till föreliggande studie gjorde bedömningen att det inte skulle påverka studiens 

tillförlitlighet.  
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I syfte att eftersträva en hög vetenskaplig kvalitet var ett inklusionskriterie att artiklarna skulle 

ha genomgått en peer-review vilket kan styrka trovärdigheten för föreliggande studies kvalitet 

(Polit & Beck, 2012).  

 

Språkmässiga avgränsningar gjordes till att endast inkludera artiklar på svenska och engelska 

vilket berodde på författarens språkkunskaper. Författaren var medveten om att det kunde 

innebära att relevanta artiklar på andra språk förbisågs men för att undvika feltolkningar och 

felaktiga översättningar togs det beslutet. De inkluderade artiklarna var alla författade på 

engelska men trots goda kunskaper i språket kan ord och meningar översatts och tolkats fel 

vilket kan ha påverkat analysen och därmed resultatet. För att styrka trovärdigheten och 

minska risken för en subjektiv tolkning skrevs citaten ut ordagrant och på sitt originalspråk. 

 

Artiklarna i föreliggande studie var utförda i Canada, Nederländerna, Norge och USA. 

Likheterna i artiklarna tyder på att upplevelser och erfarenheter av neonatalvården är liknande 

i de fyra länderna. Eftersom det inte fanns mer vetenskapligt material att inhämta med 

uppsatta inklusionskriterier kan det anses vara en svaghet att så få länder finns representerade 

i resultatet.   

 

Enligt SBU (2016) kan förförståelse påverka studieresultatet men SBU belyser samtidigt att 

förförståelse och intresse är en drivkraft till fördjupning av ett ämne. Då författaren till 

föreliggande studie sedan flera år arbetar på Neo-IVA i Lund finns det en förförståelse som 

grundar sig i både erfarenhet som omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt från samtal med 

föräldrar och personal på mottagande sjukhus. Förförståelsen skulle kunna påverka resultatet 

men författaren har genom processen haft intentionen att hålla sig neutral, öppen och objektiv.  

 

Trovärdigheten i en studie baseras på tillförlitlighet, anpassningsbarhet, giltighet och 

överförbarhet. Tillförlitlighet – läsaren ska kunna lita på forskningen och dess resultat, ett 

resultat som ska skildra informanternas svar och inte forskarens subjektivitet, intresse eller 

motiv - anpassningsbarhet. Termen giltighet avser att datainsamlingen ska kunna upprepas av 

någon annan än författaren. Överförbarhet gäller huruvida resultatet kan tillämpas i andra 

sammanhang (Lincoln & Guba, 1985). Författaren till föreliggande studie har noggrant 

beskrivit tillvägagångssättet för datainsamlingen och illustrerat det i ett sökschema för att den 

tilltänkte läsaren ska kunna upprepa sökningen. Författaren har också försökt skildra det som 
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studerats på ett så tydligt och omfattande sätt som möjligt. I datainsamlingen framkom det att 

det inte fanns så mycket forskning som rörde upplevelsen av överflyttning från neonatal 

intensivvårdsavdelning till neonatal vårdavdelning. Fem vetenskapliga artiklar fördelade på 

fyra länder framkom och trots att materialet i artiklarna var rikt och omfattande kan det låga 

antalet artiklar ses som en svaghet för resultatet. Att resultatet är baserat på aktuell forskning 

skulle som motsatts kunna ses som en styrka. Barn i alla åldrar gör dagligen en resa inom eller 

utom sjukhuset, från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning, varför resultatet skulle kunna 

vara tillämpbart även i andra kontext. 

 
 

Resultatdiskussion 

De studier som ingått här berör alla överflyttningen till ett annat sjukhus i en annan stad, 

oftast närmre hem. Överflyttningen är en komplex situation som beror både på den fysiska 

såväl som den emotionella flytten samt påverkas av hur föräldrarna upplevt vårdtiden på Neo-

IVA. Överflyttningen ter sig initialt ofta vara en situation som präglas av stress och oro som 

sedan följs av en relativt snabb anpassning. Nedan följer en diskussion av fynden i resultatet. 

 

Det övergripande temat En komplex situation avser svårigheterna med att få ett barn som 

kräver intensivvård samt att senare flytta från den vana och trygga avdelning vilken 

föräldrarna kände sig väl förtrogna med till en ny avdelning som de fått lite eller ingen 

information om. Föräldrarna kände sig oförberedda och osäkra i situationen de ställdes inför 

(Dahlen Granrud et al., 2014; Hanrahan et al., 2007; Helder et al., 2012).  

 

Den trygga platsen som så ofta Neo-IVA blev syftar till känslan av att inte fullt ut ha fått ett 

barn då barnet omgavs av all teknisk utrustning och flertalet vårdpersonal. Föräldrarna hade 

svårt att närma sig och knyta an till barnet (van Manen, 2012). Känslan av att vara distanserad 

från barnet förstärktes också av att behöva förhålla sig till så många olika personer (Dahlen 

Granrud et al., 2014; Helder et al., 2012). I en studie av Wigert, Johansson, Berg och 

Hellström (2006) beskriver mödrar vikten av att få vara närvarande och delaktiga under 

barnets vårdtid på den neonatala intensivvårdsavdelningen. När modern sågs som en unik 

person med unika behov var det enklare för henne att utveckla moderskänslor. En känsla av 

inte vara behövd kunde uppstå eftersom personalen på avdelningen var experter på att ta hand 

om sjuka barn. När rätt stöd gavs kunde mödrarna känna att de efterhand växte in i rollen och 
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vid tiden för utskrivning upplevde de att de hade kontroll över situationen (a.a). Det unika i en 

familj eller hos en individ är en del av kärnan i Travelbees (2002) omvårdnadsteori. När 

sjuksköterskan ser en förälder som en unik individ med unika behov kan hon anpassa sin 

omvårdnad därefter. Sjuksköterskan ska också se barnet som en unik individ som inte är 

någon annan lik och som kräver omvårdnad anpassad efter sina behov. När föräldrarna ser att 

sjuksköterskan möter barnet med ett individuellt förhållningssätt som präglas av omsorg och 

empati kan det bidra till föräldrarnas känsla av trygghet. Sjuksköterskans omsorg om hela 

familjen ska prägla hennes förhållningssätt till familjen samt ge förutsättningar för en 

individanpassad omvårdnad (a.a).  

 

Den fysiska flytten syftar till hur föräldrarna upplevde förberedelserna inför flytten. Det kunde 

upplevas som att förberedelserna var otillräckliga och att informationen som gavs många 

gånger var bristfällig. Det kunde handla om ett snabbt beslut och en snabb överflyttning vilket 

gjorde att föräldrarna inte hann förbereda sig (Dahlen Granrud et al., 2014; Helder et al., 

2012). McKinney och Deeny (2002) fann i en studie med vuxna patienter att det fanns ett 

direkt samband mellan hur länge patienten varit medveten om en flytt och upplevelsen av 

stress och ångest i samband med överflyttning till en vårdavdelning (a.a). McKinney och 

Deenys (2002) fynd kan appliceras på föräldrarna som kände att de inte hann förbereda sig på 

en flytt (Dahlen Granrud et al., 2014; Helder et al., 2012). Föräldrar upplevde också att det var 

svårt att inte få följa med barnet i ambulansen under transporten till det nya sjukhuset. Det 

blev ett avbrott i deras gemensamma historieförlopp (Helder et al., 2012). Att vara separerad 

från sitt nyfödda barn har beskrivits som den mest stressande upplevelsen i samband med att 

få ett för tidigt fött barn. Mödrar har beskrivit oron över att inte vara hos barnet om något 

skulle hända (Lindberg & Öhrling, 2008). 

 

Den emotionella flytten beskriver hur föräldrarna ofta fick kort tid på sig att mentalt förbereda 

sig på en antågande flytt. Det var svårt att lämna tryggheten på Neo-IVA trots att barnet 

tillfrisknat och flytten egentligen var en positiv händelse (Donohue et al., 2009; Helder et al., 

2012). Det bekräftas i en studie av Hall (2005) där föräldrar till barn som flyttats tillbaka till 

en barnavdelning eller neonatal vårdavdelning efter att ha vårdats på barn- eller 

neonatalintensiven beskrev att återtransporten gjorde ett djupt intryck på dem. Att inte längre 

ha behov av intensivvård var ett tecken på att barnet blivit bättre men föräldrarna upplevde en 

mix av känslor som lycka och förtvivlan. De var glada för att barnet var bättre men samtidigt 
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var de ledsna för de visste att om barnet blev sjukt igen skulle den nya avdelningen inte kunna 

erbjuda den specialiserade vården (a.a). 

 

I studien av Hanrahan et al. (2007) framkom det att det var viktigt att kontinuerligt tala om en 

kommande överflyttning som en naturlig del i barnets tillfrisknande. På så sätt kunde 

föräldrarna känna att den mottagande avdelningen hade kapacitet och förmåga att ta hand om 

deras barn (a.a). Föräldrar vars barn ska byta avdelning behöver tid på sig att vänja sig vid 

tanken. Deras första instinkt är att skydda barnet vilket kan göra att en flytt, om så bara till ett 

annat rum på samma avdelning, blir ångestladdad. Föräldrarna kan uppleva att de förlorar 

kontrollen och överflyttningen blir då en traumatisk upplevelse (Hawthorne & Killen, 2006). 

Merritt, Pillers och Prows (2003) har beskrivit att trots att tiden på Neo-IVA kan vara 

livsavgörande för barnet och familjen så är det viktigt att vårdtiden inte blir längre än vad som 

krävs. En förlängd vårdtid på Neo-IVA kan påverka anknytningen förälder-barn i negativ 

riktning samt öka risken för att barnet utvecklas sämre (a.a). Ur ett samhälleligt perspektiv är 

det inte en vinst enbart för föräldrarna att flyttas från Neo-IVA till Neo. Det finns också en 

ekonomisk vinst då ett vårddygn på Neo kostar drygt 5500 kronor jämfört med kostnaden för 

ett vårddygn på Neo-IVA som är drygt 27500 kronor (M. Olsson, personlig kommunikation, 

11 januari 2017). 

 

Lägre personaltäthet och mindre övervakning på den nya avdelningen ledde till att föräldrarna 

kände sig bekymrade för om barnet skulle få den vård det behövde. Föräldrarna uttryckte oro 

över personalens kompetens och förmåga att se alla barnen när de hade så många barn att ta 

hand om. Samtidigt uppskattade föräldrarna att de efter flytten fick mindre personal att 

förhålla sig till då de på Neo-IVA kunde uppleva att det stora antalet sjuksköterskor ledde till 

att de fick upprepa samma information om barnet flera gånger. När antalet sjuksköterskor 

blev färre kunde föräldrarna lära känna dem bättre vilket ledde till en känsla av trygghet 

(Dahlen Granrud et al., 2014; Hanrahan et al., 2007; Helder et al., 2012). Att känna sig trygg 

med personalen och vården på en avdelning och sedan plötsligt behöva möta ny personal som 

inte kände barnet eller föräldrarna skapade oro och osäkerhet hos föräldrarna (Donohue et al., 

2009). I en studie av van den Berg och Lindh (2010) upplevde föräldrar mottagandet på den 

nya avdelningen bättre om personalen från Neo tog del i att informera föräldrarna. Om 

föräldrarna hade haft kontakt med en sjuksköterska på avdelningen innan överflyttningen 

påverkade det också upplevelsen positivt. I sin helhet upplevdes överflyttningen mer positiv 

om personalen på Neo varit involverad i processen (a.a). En fungerande kommunikation med 
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personalen är en avgörande faktor för att föräldrarna ska kunna bemästra den situation de står 

inför. I relationen med föräldrarna delar sjuksköterskan deras lidande och tankar vilket 

innebär att de kan känna att någon förstår dem och tar deras oro om överflyttningen på allvar 

(Travelbee, 2002). 

 

Fegran och Helseth (2009) beskriver värdet av att som sjuksköterska försöka förstå 

föräldrarnas situation och hur hon ska kunna stötta dem utan att vara påträngande och 

fördomsfull. Föräldrarna är sårbara och en del av sjuksköterskans roll är att ta hand om dem. 

Om sjuksköterskan misslyckas med att bygga en relation till föräldrarna kan det upplevas som 

smärtsamt. Tillsammans bildar föräldrar och personal det team som vårdar det för tidigt födda 

barnet under lång tid vilket gör en god relation till en viktig förutsättning (a.a). Det är i linje 

med Travelbees omvårdnadsteori (2002) där förståelse och empati formar en god relation 

mellan sjuksköterskan och föräldrarna. Med ett professionellt förhållningssätt som präglas av 

empati och förståelse kan sjuksköterskan anpassa omvårdnaden efter föräldrarnas unika 

behov. Ser sjuksköterskan samtidigt barnet som en unik individ vars välbefinnande ligger i 

hennes intresse skapas en god förutsättning för en relation som bygger på lyhördhet och 

förståelse för den svåra situation föräldrarna befinner sig i. Relationen säkerställs av en god 

kommunikation vilket är förutsättningen för att föräldrarna ska känna sig trygga med 

omvårdnaden av deras sjuka barn (a.a). 

 

Konklusion 

Utifrån resultatet i studien ses följande:  

 Det är en svår situation för föräldrar som måste lämna den trygga och invanda miljön 

på Neo-IVA trots att överflyttningen sker på grund av att barnet tillfrisknat. 

 Liten eller ingen framförhållning inför överflyttningen leder till att föräldrarna inte 

hinner förbereda sig vilket leder till oro och osäkerhet. 

 Lägre personaltäthet och mindre övervakning på den nya avdelningen leder till att 

föräldrarna känner sig osäkra på om barnet får den vård det behöver. 

 Föräldrar uppskattar att ha färre personer att förhålla sig till. Det blir ett nära 

samarbete med personalen vilket leder till en känsla av trygghet. 

 Information i ett tidigt skede kan förbereda föräldrar på överflyttningen samt påverka 

deras inställning till den mottagande avdelningens förmåga att vårda barnet. 
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Implikation 

Resultatet i föreliggande studie skulle kunna leda till en mer tydlig och motiverande 

information till föräldrar där det tidigt talas om en överflyttning som en del i vården av barnet, 

även då överflyttningen kan ligga långt fram i tiden. Om den mottagande avdelningen kan 

skapa en relation till föräldrarna innan överflyttningen, inte bara telefonledes utan också 

genom att föräldrarna besöker den nya avdelningen, skulle det kunna underlätta 

överflyttningen genom att föräldrarna får en bild av vad de kan förvänta sig. Att bli tilldelad 

en kontaktsjuksköterska på den nya avdelningen redan innan överflyttningen kan öka känslan 

av trygghet. Föräldrar har ett behov av att få vara delaktiga i varje aspekt av barnets vård för 

att stärka känslan av trygghet. I det ingår att de har en uppfattning om vad som kommer att 

hända och hur planeringen ser ut framöver. Ingen planering bör ske utan föräldrarnas vetskap. 

Föräldrar behöver stärkas i sin uppfattning att överflyttningen är för barnets bästa och att det 

är ett steg i rätt riktning. Om överflyttningen ses som en naturlig del i vårdkedjan, där 

föräldrarna är delaktiga och där mottagande avdelning också har en aktiv och betydande roll, 

skulle det kunna gynna överflyttningen för alla parter. 
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Bilaga 1 (4) 

__________________________________________________________________________________ 

Tabell 1 

Sökschema PubMed 

__________________________________________________________________________________ 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

#1 161103 parent* AND neonatal intensive 

care AND hospital transition 

45 3 3 3 

#2 161103 parent* AND experience* AND 

hospital transfer AND neonatal 

intensive care 

6 1(1) 1 1 

#3 161103 parent* AND experience AND 

back transport* 

1 1 1 1 

#4 161103 parent* AND experience AND 

transportation AND neonatal 

intensive care 

3 (2) - - 

#5 161103 

 

parent* AND neonatal intensive 

care AND hospital transfer 

24 (3) - - 

#6 161103 changing the level of care AND 

neonatal intensive care 

16 0 - - 

__________________________________________________________________________________ 

Fotnot: Sökningen gjordes med en tidsbegränsning på 10 år. Siffra inom parentes representerar 

tidigare funna artiklar. En artikel framkom vid den manuella sökningen och finns således inte 

redovisad i sökschemat. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Tabell 2 

Sökschema CINAHL 

__________________________________________________________________________________ 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

#1 161103 back AND transport AND infant 10 1(2) 1 1 

#2 161103 parent* AND experience* AND 

transport AND neonatal intensive 

care 

2 (2) - - 

#3 161103 parent* AND experience* AND 

neonatal intensive care AND 

transition 

25 (3) - - 

#4 161103 changing the level of care AND 

neonatal intensive care 

16 0 - - 

__________________________________________________________________________________ 

Fotnot: Sökningen gjordes med en tidsbegränsning på 10 år. Siffra inom parentes representerar 

tidigare funna artiklar. En artikel framkom vid den manuella sökningen och finns således inte 

redovisad i sökschemat. 
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__________________________________________________________________________________ 

Tabell 3 

Sökschema PsycINFO 

__________________________________________________________________________________ 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

#1 161103 back AND transport AND infant 5 (1) - - 

#2 161103 back AND transport AND 

neonatal intensive care 

1 (1) - - 

#3 161103 

 

parent* AND information* AND 

neonatal intensive care AND 

transition 

6 (1) - - 

#4 161103 hospital transfer AND parent 

AND neonatal intensive care 

7 (2) - - 

#5 161103 changing the level of care AND 

neonatal intensive care 

3 0 - - 

_____________________________________________________________________________ 

Fotnot: Sökningen gjordes med en tidsbegränsning på 10 år. Siffra inom parentes representerar 

tidigare funna artiklar. En artikel framkom vid den manuella sökningen och finns således inte 

redovisad i sökschemat. 
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Bilaga 2 (4) 

Bilaga 2 

Granskningsmall för kvalitativ studie (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011)  

  

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/problemformulering?  □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Patientkarakteristika                                                      Antal……………... 

Ålder……………...                  

 Man/kvinna………. 

 

Är kontexten presenterad?                                           □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Etiskt resonemang?              □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Urval 

-Relevant?                □ Ja □ Nej □ Vet ej 

-Strategiskt?                □ Ja □ Nej □ Vet ej  

  

Metod för 

-urvalsförförandet tydligt beskrivet?           □ Ja □ Nej □ Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven?                 □ Ja □ Nej □ Vet ej  

-analys tydligt beskriven?             □ Ja □ Nej □ Vet ej  

  

Giltlighet  

-Är resultatet logiskt, begripligt?           □ Ja □ Nej □ Vet ej  

  

Kommunicerbarhet  

-Redovisas resultatet klart och tydligt?           □ Ja □ Nej □ Vet ej  

-Redovisas resultatet i förhållande   

till en teoretisk referensram?            □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Genereras teorin?              □ Ja □ Nej □ Vet ej  

  

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet □ Bra  □ Medel  □ Dålig  

 

Kommentar …………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign) ………………. 
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Bilaga 3 (4) 

Bilaga 3  

Tabell över inkluderade artiklar 

 
Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design Deltagare Bortfall Resultat Studie-

kvalitet 

Dahlen, 

Granrud, 

Ludvigsen, 

Andershed 

2014 

Norge 

Syftet med studien var 

att beskriva föräldrars 

upplevelse av 

överflyttningen av 

deras prematurfödda 

barn från neonatal 

intensivvårdsavdelning 

till neonatal 

vårdavdelning. 

Kvalitativ 

innehålls- 

analys. 

Elva mödrar 

och nio 

fäder. 

Två fäder 

avböjde. 

Huvudtema: 

Leva med 

osäkerheten 

om barnet 

kommer att 

överleva 

Subtema: 

Vara långt 

ifrån barnet; 

rädsla för att 

något skulle 

hända barnet 

under 

transporten; 

samt 

upplevelsen av 

att vara nära 

sitt barn. 

Hög 

kvalitet. 

Donohue, 

Hussey-

Gardner, 

Sulpar, 

Fox, 

Aucott 

2009 

USA 

 

Syftet med studien var 

att beskriva föräldrars 

uppfattning av 

återtransport av en 

nyfödd med mycket låg 

födelsevikt från 

neonatal intensivvårds- 

avdelning till ett lokalt 

sjukhus eller föräldrar 

vars barn skrevs ut 

direkt från den 

neonatala intensiv- 

vårdsavdelningen. 

Grounded 

theory. 

255 

föräldrar. 

Barn som 

avled 

eller 

familjer 

som 

avbröt 

sin med-

verkan 

exkluder- 

ades från 

analysen. 

Tre teman: 

Anledning till 

förflyttning; 

önskan om 

förflyttning; 

samt 

reaktionen på 

förflyttningen.  

Medel- 

hög 

kvalitet. 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design Deltagare Bortfall Resultat Studie-

kvalitet 

Hanrahan, 

Attar, 

Frohna, 

Gates, 

Lang, 

Clark 

2007 

USA 

Syftet med studien var 

att studera föräldrars 

och vårdgivares 

uppfattning om 

återtransport från 

neonatal intensivvårds- 

avdelning till 

vårdavdelning på ett 

lokalt sjukhus. 

Kvalitativ 

hypotes- 

generer-

ande 

tvärsnitts- 

studie. 

 

12 föräldrar,  

sex vård-

givare på 

neonatala 

intensiv- 

vårds- 

avdelningar 

och 17 

vårdgivare 

på lokala 

sjukhus. 

Inget 

beskrivet 

bortfall. 

Fem teman: 

tidig 

information 

om åter- 

transport; 

förberedelse 

av föräldrar 

inför åter-  

transport; 

kommunik-

ation mellan 

sjukhusen 

inför åter- 

transport; 

uppföljning 

efter åter- 

transport; samt 

förbättra 

upplevelsen av 

återtransporten 

för 

föräldrarna. 

Hög 

kvalitet. 

Helder, 

Verweij, 

van Staa 

2012 

Neder-

länderna 

Syftet med studien var 

att undersöka föräldrars 

och sjuksköterskors 

upplevelser av över- 

flyttningen från 

neonatal intensivvårds- 

avdelning till neonatal 

vårdavdelning. 

Kvalitativ 

innehålls- 

analys med 

tvärsnitts- 

jämförelse. 

 

21 föräldra- 

par och 18 

intensiv- 

vårdssjuk- 

sköterskor. 

Tre 

föräldrar- 

par 

kunde ej 

nås för 

intervju 

inom 

studie- 

tiden. 

Huvudtema: 

Förtroende 

Tre subteman: 

erhålla 

förtroende; 

förlora 

förtroendet; 

samt åter- 

uppbygga 

fötroendet. 

Hög 

kvalitet. 

van Manen 

2012 

Canada 

Syftet med studien var 

att undersöka 

fenomenet med 

överflyttning ur ett 

föräldraperspektiv. 

Fokus var föräldrar till 

prematurfödda barn 

eller sjuka nyfödda 

som vårdats på 

neonatal intensivvårds- 

avdelning sedan 

födseln. 

Hermene- 

utisk  

fenomeno- 

logisk 

metod. 

Åtta mödrar 

och fyra 

fäder. 

Inget 

beskrivet 

bortfall. 

Fem teman: 

Den fysiska 

över- 

flyttningen till 

annat sjukhus; 

barnets 

överflyttning 

mellan olika 

instanser; den 

fysiska 

kontakten 

barn-förälder; 

omsorgen av 

barnet; samt 

utskrivning till 

hemmet. 

Hög 

kvalitet. 
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Bilaga 4 (4) 

Bilaga 4 

Tabell över exkluderade artiklar 

 
Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Orsak till exkludering 

Hawthorne, 

Killen 

2006 

Storbritannien 

Artikeln beskriver ett problem föräldrar till barn som 

vårdats på neonatal intensivvårdsavdelning stöter på, 

nämligen postnatal överflyttning mellan enheter.  

Inget egentligt syfte och 

ingen metod finns beskriven. 

Artikeln beskriver endast 

fynden som en del i en större 

studie. 

van den Berg, 

Lindh 

2010 

Sverige 

Studie i fyra steg med frågeformulär för att utröna 

utgångspunkten och därefter utarbetning och 

implementering av en modell för att förbereda föräldrar 

inför överflyttning från neonatal intensivvårdsavdelning 

till neonatal vårdavdelning. Därefter uppföljande 

frågeformulär efter en kort tid samt en långtidsuppföljning. 

Totalt en 12-årsperiod. 

Kvantitativ studie 

 

 

 
 


