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SAMMANFATTNING
Målet för eftervården är att den nyblivna modern skall få vara tillsammans med sitt sjuka
nyfödda barn och utifrån behov få stöd, råd och omvårdnad av barnmorskan. När det uppstår
ett avancerat vårdbehov hos barnet efter förlossningen separeras i dag modern och barnet på
de flesta sjukhus i Sverige. Detta ses av många som oundvikligt eftersom mor och barn kräver
vård inom olika verksamheter. Det finns dock flera vinster med att inte separera mor och barn
efter förlossningen såsom minskad stress hos modern och mindre påverkan på hennes
anknytning till barnet efter förlossningen. Förutom olika vårdrutiner som förhindrar
separation är den fysiska vårdmiljön avgörande för en tidig känslomässig närhet vilket i sig
har betydelse för barnets hälsa och utveckling. Få studier beskriver mödrars erfarenhet av att
få eftervård i samma lokaler, som sitt sjuka nyfödda barn, på en neonatalavdelning.
Syftet med denna studie var att undersöka mödrars erfarenheter av att ha fått sin eftervård i
samma lokaler som sitt sjuka nyfödda barn som vårdas på en neonatalavdelning.
En deskriptiv tvärsnittsstudie valdes som metod. Data insamlades med hjälp av en enkät med
kvantitativ och kvalitativ del. En postenkät skickades ut till 200 mödrar som hade varit
inskrivna i samband med att modellen för samvård infördes på det sjukhus där de vårdats efter
förlossningen. Resultatet av det insamlade data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik.
Kvalitativa data bestod av fritextsvar som kategoriserades och summerades.
Antalet mödrar som svarade på enkäten var 86 vilket motsvarade en svarsfrekvens på 43
procent. Resultatet visade att 92 procent av dem som svarade på enkäten var nöjda med
eftervården. Av mödrarna hade 86 procent fått sitta med sitt barn hud-mot-hud så mycket som
de önskat och 79 procent hade fått möjlighet att vara delaktiga i sitt barns omvårdnad i den
utsträckning de hade velat när barnet vårdades på IVA-sal. Sjuttionio procent angav att de
hade fått tillräcklig uppföljning efter förlossningen och 86 procent hade fått det stöd de ansåg
sig behövt för egen del. Att de fått kontakt med barnmorska inom rimlig tid efter
förlossningen rapporterade 84 procent och färre än häften (48 %) hade fått möjlighet till en
genomgång av sin förlossning med barnmorska. Brist på information avseende tidig
bröststimulering rapporterades, 51 procent angav att de hade erhållit tillräckligt med
information. Tillräckligt utrymme att samtala kring frågor/tankar om sin eftervård uppgav 53
procent av mödrarna. Tre kategorier framkom i analysen av varför modern inte kunnat vara
delaktig i vården av sitt barn inom det första dygnet: Moderns tillstånd; Barnets tillstånd;
Annan orsak. Fyrtiofyra informanter lämnade fritextsvar under övriga synpunkter, fyra
kategorier framkom: otydlighet och avsaknad av eftervård, information och andra negativa
synpunkter samt positiva upplevelser.
Slutsatsen av föreliggande studie är att mödrarna till största delen hade positiva erfarenheter
av att få sin eftervård på en neonatalavdelning tillsammans med sitt sjuka nyfödda barn.
Möjliga utvecklingsområden för att förbättra vården är tydligare informationen om tidig
bröststimulering, rutiner för uppföljning av förlossningen, möjlighet att samtala kring sin
eftervård och att tydliggöra barnmorskans roll i vården. Ytterligare studier behövs för att ta
fram kunskap som kan användas i vården gällande samvårdsmodellen på en
neonatalavdelning.
Nyckelord: Mödrar, eftervård, erfarenhet, neonatal.
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Förord
Författarna vill framföra ett stort tack till alla medverkande mödrar. Ett stort varmt tack riktas
även till vår handledare Ani Henttonen, vid Sophiahemmets högskola, för all den hjälp, stöd
och stöttning som vi fått genom hela processen.

INLEDNING
Vid en kartläggning som gjordes inför ett projekt som startade 2012 på ett av Stockholms
sjukhus påvisades att det fortfarande på flera sjukhus i Sverige fanns en vårdrutin där
mödrarna separeras från sitt prematurfödda och/eller sjuka nyfödda barn. Modern fick sin
eftervård på BB-avdelning och barnet vårdades på neonatalavdelning. De sjukhus som
erbjöd samvård för modern och barnet hade ofta begränsade möjligheter att erbjuda denna
vårdform. Samvårdprojektet inleddes 2012-01-29 av författarna och pågick under ett år.
Målet var att alla barn skulle kunna vara tillsammans med sin moder, även där modern och
barnet hade ett vårdbehov direkt efter förlossningen. Alla nyförlösta mödrar erbjöds att få
sin eftervård på neonatalavdelningen. Barnmorskan var vid tidpunkten anställd på BBavdelningen på Kvinnokliniken och utgick därifrån vid vårdbehov av modern som hade sin
vårdplats i samma lokaler som barnet på neonatalavdelningen. För att möjliggöra samvård
sammanställdes ett styrande dokument (promemoria [PM]), tillsammans med medicinskt
ansvariga på Kvinnokliniken. En tid efter projekttidens slut gjordens en utvärdering av
denna vårdform av författarna i form av en enkät (bilaga 1) som skickades ut till mödrar
respektive fäder/partner.

BAKGRUND
Omvårdnad för mor och barn, förr och nu
I Malmö initierades Sveriges första mödravårdsklinik år 1915. På nationell nivå påbörjades
i början av 1930-talet försök att skapa förebyggande åtgärder som förebyggande mödraoch barnhälsovård (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 1935) och under
1950-talet infördes förebyggande mödravård för att öka överlevnaden hos mor och barn
och de flesta mödrar började förlösas på barnbördshus [BB]. På sjukhuset separerades
nyförlösta mödrar från sitt/sina prematurfödda och/eller sjuka barn för att få sin eftervård
på BB. Vid den tiden fanns inga specialiserade avdelningar för nyföddhetsvård. De barn
som föddes för tidigt vårdades på speciella barnsalar och barn med behov av akut
medicinsk vård överfördes till barnsjukhus. På 1970-talet etablerades neonatalavdelningar
på barnsjukhus i Sverige och vården blev mer medicinteknisk inriktad. Vid denna tid var
föräldrarna inte involverade i barnets vård utan fick oftast komma på bestämda tider och se
sitt barn genom en glasruta. Först vid utskrivning av barnet fick mödrarna möjlighet att ta
hand om sitt barn. I slutet av 1970-talet lagstadgades föräldrautbildningen (Statens
offentliga utredningar [SOU], 1978) där även pappan bjöds in och det blev mer
familjeinriktade aspekter som introducerades i vården (Lindgren, Christensson & Dykes,
2016). Under 1980- och 1990-talet kom vården att förändras från uppgiftsorienterad och
patientfokuserad till att bli mer familjecentrerad. Numera förmodas tidig och kontinuerlig
kontakt vara välgörande för både modern och barnet. Programmet Human Neonatal Care
Initiative [HNCI] grundades i syfte att stärka den psykosociala neonatalvården för både
föräldrar och barn. Det betonades i programmet att mor och barn bör samvårdas och att
mor och barn bör ha möjlighet att vara tillsammans dygnet runt (Jackson & Wigert, 2013).
Det finns olika sätt att organisera samvård. Ett sätt är att neonatalavdelningen anställer
egna barnmorskor som ansvarar för omvårdnaden av den nyförlösta modern. Ett annat sätt
är att kvinnokliniken/BB-avdelningens barnmorskor besöker och ansvarar för
omvårdnaden av modern inne på neonatalavdelningen där barnet är inskrivet och vårdas.
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Socialstyrelsen gjorde en kartläggning år 2017 som visade att 65 procent av sjukhusen
hade planerat vården så att modern och barnet kunde vårdas tillsammans på samma
avdelning. Samvård innebär att både mor och barn har ett vårdbehov och vårdas
tillsammans i samma lokaler (Socialstyrelsen, 2017). Antalet samvårdsplatser var dock
oftast begränsade och samvård kunde på flera av sjukhusen inte erbjudas om även modern
var sjuk och behövde medicinsk vård. Lokalerna på sjukhusen kunde också vara ett hinder
för att erbjuda samvård. Det kunde till exempel handla om att det inte fanns familjerum på
neonatalvårdsavdelningen så att modern och barnet kunde bo och vara tillsammans dygnet
runt. Några av sjukhusen höll på att utveckla nya eller mer avancerade samvårdsformer för
att kunna erbjuda samvård även i de fall modern behöver medicinsk omvårdnad, till
exempel efter ett kejsarsnitt.
Neonatalvård i dag
Cirka 10 procent av alla barn som föds i Sverige behöver någon form av
nyföddhetssjukvård (neonatalvård). Neonatalvård innebär vård av sjuka nyfödda barn.
Ordet neonatal kommer av neonatalis, där neo betyder ny på grekiska och natalis är latin
och syftar på födsel (Lagerkrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008). Enligt nordisk
standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård [NOBAB] har barn som vårdas
på sjukhus rätt till att ha föräldrar hos sig under hela sjukhusvistelsen. Förenta nationernas
[FN] barnkonvention, United Nations Children's Fund [UNICEF] (2009) arbetar för
barnets rättigheter och betonar att barnets bästa alltid ska prioriteras. Neonatalavdelningens
miljö kan vara ett hinder för mödrarnas närvaro och deltagande i vården av sitt barn.
Miljön kan av mödrarna upplevas som påfrestande med många människor omkring sig,
både personal och andra föräldrar i samma rum och bristen på avskildhet. Som moder kan
man ofrivilligt tvingas se andra föräldrars lidande eller höra vad som sker med de andra
patienterna runt omkring sig. Det kan även vara svårt att inför andra visa sina egna känslor,
både kärlek till barnet men också sorg över det som händer. Den tekniska utrustningen kan
skapa en barriär som gör det svårt för modern att fysiskt komma nära sitt barn. En hög
ljudnivå och en stressande atmosfär gör det mindre inbjudande för mödrarna att tillbringa
tid hos barnet. Här är det viktigt, speciellt på flerbäddsrum, att man skärmar av ordentligt
både i avseende oönskade ljud- och synintryck (Jackson & Wigert, 2013). Att erbjuda en
vårdmiljö som ger modern möjlighet att bo med sitt nyfödda barn på neonatalavdelningen
under hela vårdtiden kan medföra både en kortare vårdtid och minskad sjuklighet för
barnen (Örtenstrand et al., 2010).
Betydelsen av att minska separation
En för tidig födelse ökar risken för neuropsykologiska funktionsnedsättningar,
inlärningssvårigheter och beteendeproblem senare i livet (Johnson, 2007; Saigal & Doyle,
2008). En stor del av dessa funktionshinder kan förklarats av en ökad skörhet hos barnets
omogna hjärna och sjuklighet under nyföddhetsperioden (Hart, Whitby, Griffiths &
Smight, 2008; Rutherford et al., 2006). Forskning visar dock att barnets sårbarhet även kan
påverkas, såväl positivt som negativt, av olika miljöfaktorer. Två viktiga miljöfaktorer är
den sköra relationen mellan modern och det nyfödda barnet samt betydelsen av hjärnans
omogenhet (Miceli, Goeke-Morey & Whitman, 2000; Werner, 1994).
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Den psykologiska stress som mödrarna upplever i samband med en för tidig födelse
(Forcada-Guex, Pierrehubert, Borghini, Moessinger & Muller-Nix, 2006; Muller-Nix et al.,
2004; Spittle, Ortom, Doyle & Boyd, 2007) kan ha en negativ inverkan på moderns
känslighet för barnets signaler och på mor-barn interaktionen (Forcada-Guex et al, 2006;
Muller-Nix et al., 2004). Det har länge varit känt att en separation tidigt i livet kan ge
bestående svårigheter hos djur (Feng et al., 2011; Welberg & Seckl, 2001). Det finns även
nya studier som visar att det troligen finns en känslig period för mor-barn kontakten
timmarna efter förlossningen såväl hos fullgångna barn, det vill säga barn födda mellan
graviditetsvecka 37-42 som när det gäller underburna barn (födda < graviditetsvecka 37)
(Bystrova et al., 2009; Dumas et al., 2013; Lagercrantz et al., 2008). En separation efter
födseln kan avbryta normala bindningsmekanismer (Mehler et al., 2011). Bindning är en
process som går från modern till barnet och startar hennes engagemang för och viljan att ge
omvårdnad till sitt nyfödda barn (Risholm Mothander, 1994). Barn ska inte skiljas från
sina föräldrar om det inte är för barnets bästa utan ska omedelbart efter födsel och så långt
det är möjligt få omvårdnaden av föräldrarna. Förutom vårdrutiner som förhindrar
separation är den fysiska vårdmiljön avgörande för en tidig känslomässig närhet vilket i sig
har betydelse för barnets hälsa och utveckling (Flacking et al., 2012).
Föräldraskap
Begreppet familj härstammar från det latinska ordet familia som betyder hushållsmedlemmar och består av en grupp människor som hålls samman av starka känslomässiga
band, har en känsla av gemenskap och ett stort känslomässigt intresse i varandras liv
(Jackson & Wigert, 2013). Det kan finnas olika sätt att bilda en familj på. Den
person/personer som har det juridiska ansvaret över att ett barn får den omvårdnad den
behöver bestäms i familjebalken (SFS, 1949:381). Att bli föräldrar är att likna vid en
livskris det vill säga att livet förändras och får en ny inriktning. Det tillhör ett av de större
projekt vi tar oss an under hela livet. Det ställer nya krav på anpassning, förståelse och
lösningar. Att hitta en ny identitet som mamma till en ny människa. Psykologiska
anspänningen till föräldraskapet utmynnar i en maximal mottaglighet för sitt barn (Sjögren,
2005).
Familjecentrerad neonatalvård
Vårdmodellen familjecentrerad omvårdnad [FCO] introducerades i mitten av 1990-talet
inom neonatalvården. Denna vårdmodell inkluderade föräldrarna i planeringen av
vården och behandlingen av deras barn som var inlagda på sjukhus. Modellen grundar sig
på kunskapen om att föräldrarna har störst påverkan på ett barns välbefinnande och hälsa
(Jackson & Wigert, 2013). Gooding et al. (2011) menar att största möjliga hälsovinster kan
ske när det känslomässiga och sociala stödet i kombination med utbildning kan erbjudas
för hela familjen. Familjevård är ett begrepp som innebär att föräldrarna inte har något
vårdbehov men bor tillsammans med barnet som har ett kvarstående vårdbehov
(Örtenstrand et al., 2010). I FCO byts fokus från att enbart se barnets med dennes sjukdom
till att se barnet i sitt hela sammanhang med både sin familj och dess omgivning. Inom
familjecentrerad vårdande ses föräldrarna som aktivt delaktiga i barnets omvårdnad för att
på så vis kunna ge barnet sitt känslomässiga, utvecklande och sociala stöd (Jackson &
Wigert, 2013). Familjecentrerad vårdande innebär att vårdpersonalen har fokus på både
föräldrarna och barnet, och ser familjen som en helhet.
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Genom att vårdpersonalen stödjer familjen, främst föräldrarna så hjälper de dem att kunna
hantera sin stress som det innebär att ha sitt barn på en neonatalavdelning så att de på ett
tryggt sätt kan delta i barnets omvårdnad. Genom ett gott samarbete mellan föräldrar,
läkare, sjuksköterskor, barn- och undersköterskor i den dagliga vården, stärks föräldrarna i
sin föräldraroll. Familjecentrerad omvårdnad innebär även att föräldrarna skall ges
möjlighet att få vara närvarande hos sitt barn dygnet runt (Jackson & Wigert, 2013).
Örtenstrand et al. (2010) påvisar i sin studie att i det fall där föräldrar på en
neonatalavdelning gavs möjlighet att få vara tillsammans med sitt barn 24 timmar per dygn
så blev medelvårdtiden förkortad med 5,3 dagar för barnet. Wiger, Johansson, Berg och
Hellström (2006) beskriver moderns upplevelse av att känna sig både delaktig och en
känsla av utanförskap då hon har sitt barn som vårdas på en neonatalavdelning. Känslan av
utanförskap kan finnas kvar hos modern i flera år och ha en negativ effekt på hennes
moderskänslor. Det är därför viktigt att skapa strategier som stödjer moderns känslor av
delaktighet i vården kring sitt nyfödda barn.
Eftervård i dag
Eftervård innebär enligt Världshälsoorganisationen [WHO] att fokus läggs på omvårdnad
av den nyförlösta modern och det nyfödda barnet samt att familjens välbefinnande skall
finnas med som en central del (Chalmers, Mangiaterra & Porter, 2001). I artiklar
(Hildingsson & Sandin-Bojö, 2011; Rudman & Waldenström, 2007) benämns även
eftervård i termer som postpartumvård och postnatalvård. Målet för eftervården är att den
nyblivna modern skall få vara tillsammans med sitt nyfödda barn och utifrån behov få stöd,
råd och omvårdnad av barnmorskan. Omvårdnaden av modern består av bland annat
medicinska kontroller, information, amningsstödjande insatser, samtal om upplevelsen av
förlossningen, smärtlindring, avlastning som anpassas helt utifrån hur mor och barn mår
fysiskt och psykiskt (Socialstyrelsen, 2017; Svenska Barnmorskeförbundet [SBF], Svensk
förening för Obstetrik och Gynekologi [SFOG] & Svenska Neonalsektionen [SNS], 2013).
Samtal om förlossningsupplevelsen har en central betydelse för modern att gå vidare i sin
bearbetning. I Nilssons (2012) studie framkom att förlossningsupplevelsen hade en större
betydelse än om förlossningen avslutades med kejsarsnitt eller sugklocka. Negativ
förlossningsupplevelse kan leda till posttraumatisk stress och bör därför följas upp. En
förebyggande åtgärd är att i eftervården erbjuda samtal och information samt eventuellt
vidare handläggning (Lindgren et al., 2016). För att barnmorskan ska få en enhetlig
bedömning kan Visuell analog skala [VAS] användas. Där ett är sämsta tänkbara
upplevelsen och tio den bästa tänkbara upplevelsen. Det förutsätter att barnmorskan har ett
professionellt förhållningssätt i bemötandet och bedömningen av varje moders individuella
behov, samt de omvårdnadsåtgärder som stödjer mor- och barninteraktionen (Lindgren et
al., 2016). Lindgren et al. (2016) beskriver vikten av att barnmorskan bör ha en relation
med modern det vill säga ett förhållningssätt att ”vara med” modern. Detta innebär att vara
lyhörd, stödjande, ta del av moderns situation och berättelse för att förstå och kartlägga
behov och önskemål. För fler än hälften av alla nyförlösta kvinnor inträffar några dagar
efter förlossningen ett känslosvall och gråtmildhet som ställer krav på att barnmorskan är
lyhörd, lyssnar till den nyförlösta kvinnan och ger utrymme samt tillåtelse att uttrycka
känslor. Barnmorskans roll blir också att vara kvinnans språkrör till andra yrkeskategorier i
teamet runt kvinnan. Framförallt vid kejsarsnitt beskriver mödrar mer ångest och oro än de
mödrar som fött vaginalt samt att modern har mindre fokus på barnet. Lindgren et al.
(2016) menar att eventuellt kan oron minskas med genomgående samvård av den nya
familjen där modern inte separeras från barn och partner. En god omvårdnad av modern
bör innefatta ett praktiskt stöd, både informativt och emotionellt.
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Uppgiften för barnmorskan blir att hjälpa modern att finna tillit i sin roll som moder
oberoende var modern befinner sig lokalmässigt (Lindgren et al., 2016). Socialstyrelsen
nationella kartläggning (2017) av vården till mödrar efter förlossningen visade betydelsen
av att mödrar och barn gavs vila och återhämtning, information och stöd från barnmorskan.
Att omvårdnaden gavs utifrån emotionellt och fysiskt behov samt i samråd med modern.
När patient möter vårdgivare i samband med rådgivning beskrivs globalt ett begrepp,
counselling. Begreppet betyder att barnmorskan lyssnar, begrundar och tyder patientens
situation och skattar dennes behov (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Detta utgör grunden
för vilken information barnmorskan ger modern. Barnmorskan samtalar med modern och
förvissar sig om att modern har förstått informationen. Att lyssna är basalt för
kommunikation, inte bara orden som sägs utan även det som sägs mellan raderna är lika
viktigt. Det är viktigt att barnmorskan inte fyller informationsluckor med egna ord, lägger
till sådant som barnmorskan anses passa in eller selekterar bort sådant som anses oviktigt
(Nilsson & Waldemarsson, 2007). Medelvårdtiden för mödrar efter vaginal förlossning är
idag cirka två dygn och kejsarsnitt cirka tre dygn (SBF, SFOG & SNS, 2013). Resultat från
tidigare gjorda studier (Hildingsson & Sandin-Bojö, 2011; Rudman & Waldenström, 2007)
har visat att det finns en missnöjdhet hos mödrar när det gäller eftervård än övrig vård
inom graviditet och förlossning. Aspekter som framkommit är otillräcklig vila och
återhämtning, svårighet att få behovsanpassad information och amningsstöd samt hjälp
med symtom som uppkommer postnatalt (Hildingsson & Sandin-Bojö, 2011; Rudman &
Waldenström, 2007). I Hildingsson och Sandin-Bojös (2011) studie framkom att mödrar
upplevde att den viktigaste variabeln mycket nöjd med eftervård var att barnet fick bästa
tänkbara vård samt att modern fick stöd från barnmorskan. Slutsatsen i studien var att fler
undersökningar behöver göras av mödrars upplevelse av eftervård ur olika perspektiv.
Erlandsson och Fagerberg (2005) beskriver i sin studie mödrars upplevelse av vikten av att
få vårdas tillsammans med sitt sjuka nyfödda barn då det främjar samspelet mellan mor
och barn. Studien belyser vikten av att se mor och barn som en enhet.
Bindning – Anknytning
Bindning eller ”bonding” är en process som utgår från modern till barnet och som grundar
sig på moderns emotionella engagemang av att vilja ge omvårdnad till sitt nyfödda barn
(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2006). Denna process startar redan
under graviditeten (Risholm-Mothander, 1994). Genom att modern utvecklar ett
känslomässigt band mellan sig och sitt ofödda barn kan detta leda till utveckling av den
framtida föräldrarollen (Bouchard, 2011). Uvnäs-Moberg menar att både modern och det
nyfödda barnet mår bra av att få vara nära varandra. Den nära kontakten gör dem nöjdare
och lugnare. Det tidiga samspelet påverkar modern och barnet direkt efter förlossningen
och sannolikt långt fram igenom livet, då detta lägger en speciell grund för förmågan till
social interaktion, tillit och upplevelsen av lugn och ro (Uvnäs-Moberg, 2009). När
bindningen från mor till barn är etablerad, stimuleras genom omvårdnaden en speciell
relation i den andra riktningen – från barnet till mor (Risholm-Mothander, 1994). Denna
anknytningsrelation grundar sig enligt Bowlby (2010) från barnets medfödda behov av att
söka närhet och skydd vid fara. Anknytning, attachment beskriver Bowlby (2010) som en
medfödd och nödvändig överlevnadsstrategi. Eftersom ett nyfött barn inte kan klara sig
själv utan behöver någon som är större och starkare och som kan ge barnet närhet och
omvårdnad, föds barnet med en viss benägenhet av att knyta an till sin mor. Barnet
signalerar till sin omgivning genom gråt och skrik för att modern skall ge skydd, tröst och
lugn (Uvnäs-Moberg, 2009).
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En teori grundad på emotionella problem hos barnhemsbarn på 1930-talet visade att tidig
kroppskontakt hade stor betydelse för anknytningen (Bowlby, 2010). Bowlby (2010)
menade att deras störningar orsakades av att de hade förlorat en eller båda sina
anknytningspersoner tidigt i sin barndom. Barn som hade blivit separerade från sina
föräldrar under en tid men sedan fått komma tillbaka till dem, uppvisade beteendestörningar i olika grad, framförallt var de riktade mot modern.
Om modern erbjuder en lugn och säker plats där barnet har möjlighet att få skydd så
kommer barnet att utveckla en trygg anknytning till henne. Genom att vara lyhörd,
tillgänglig och genom att visa sin känslighet för barnets behov, kan barnet utifrån sin
erfarenhet skapa en grund som har betydelse för utformningen av relationer senare i livet
(Risholm-Mothander, 1994).
Amning, tidig bröststimulering och oxytocinets effekt
Amning avser att barnet enbart eller delvis erhåller bröstmjölk från modern
(Socialstyrelsen, 2017). Då barnet har ett vårdbehov och vårdas på neonatalavdelningen
kan barnet oftast inte från början stimulera igång bröstmjölksproduktionen genom att
amma. Det är då viktigt att modern informeras om betydelsen av att påbörja
bröststimulering tidigt både för att barnet ska få råmjölk och att modern ska kunna livnära
barnet helt med bröstmjölk. Forskning (Becker, McCormick & Renfrew, 2008; Parker,
Sulivan, Krueger, Kelechi & Mueller, 2012) har visat att ju tidigare moderns bröst
stimuleras efter förlossningen ju mer mjölk produceras. Skälet till att modern inte börjar
med bröststimmuleringen direkt efter förlossningen kan vara att hon själv mår dåligt eller
att hon fokuserar på sitt sjuka nyfödda barn när de kommer till neonatalavdelningen. Vid
förlossning och amning så frisätts ett hormon som kallas oxytocin. Oxytocinet har en rad
effekter på kroppen. Det verkar både fysiologiskt och psykologiskt. Den fysiologiska
effekten ger modern en sänkt puls och blodtryck och minskar stress och oro. Hormonet har
även en igenkännande effekt vilket ger den nyblivna modern en starkare känsla av
samhörighet, en bindning med sitt nyfödda barn. Denna bindning gör att modern lugnas av
att vara i närheten till sitt barn samtidigt som hon blir orolig och mår dåligt när de är skilda
från varandra (Uvnäs- Moberg, 2009). För att minska stress och trötthet hos modern som
fått ett för tidigt och/eller sjukt nyfött barn betonas närhet till barnet. Närheten i sig
möjliggör hud- mot hudkontakt med barnet och upplevs av modern som en faktor av
minskad stress, bidra till bättre vila och som kan leda till bättre sömn (Edell-Gustafsson,
Angelhoff, Johnsson, Karlsson & Mörelius, 2015).
Barnmorskans etiska kod
I internationella barnmorskeförbundet, Internationall Confederation of Midwives [ICM]
(1999) etiska kod beskrivs bland annat att barnmorskan ska informera modern och
acceptera och stödja modern i hennes val. Barnmorskan ska befrämja moderns rätt att
medverka aktivt i beslutsfattande om sin egen, barnets och familjens vård. I etiska koden
belyses även barnmorskans roll att vara mottaglig och öppen för mödrars psykiska, fysiska,
emotionella och andliga behov. De menar vidare att i barnmorskans kompetens bör det
finnas en blandning mellan lärdom, professionellt beteende och yrkesskicklighet.
Problemformulering
När det uppstår ett mer avancerat vårdbehov hos det nyfödda barnet än den vård som kan
erhållas på BB, sker en förflyttning av barnet till neonatalavdelning/barnklinik vilket idag i
Sverige kan innebära en separation av mor och barn.
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Modern förväntar sig att få vara tillsammans med sitt nyfödda barn direkt efter
förlossningen tills moder och barn är färdigvårdade på BB. Målet för eftervården är att den
nyblivna modern skall få vara tillsammans med sitt nyfödda barn och utifrån hennes behov
få stöd, råd och omvårdnad av barnmorskan. Det finns få studier som beskriver nyförlösta
mödrars erfarenheter av att få sin eftervård på den neonatalavdelning där deras sjuka
nyfödda barn vårdas. Det är därför viktigt att ta reda på mödrars erfarenheter av att få sin
eftervård på en neonatalavdelning.

SYFTE
Syftet med denna studie var att undersöka mödrars erfarenheter av att ha fått sin eftervård i
samma lokaler som sitt sjuka nyfödda barn som vårdas på en neonatalavdelning.

METOD
Design
Författarna har använt sig av en deskriptiv tvärsnittsstudie där data insamlades med hjälp
av en enkät (bilaga 1) med en kvantitativ och en kvalitativ del. Området avgränsades till att
undersöka några få aspekter av de fenomen som var av betydelse (Patel & Davidsson,
2003). Deskriptiva studier görs ofta av tvärsnittstyp som innebär att en beskrivning görs av
en viss grupp människor vid ett visst bestämt tillfälle (Olsson & Sörensen, 2011). I denna
undersökning valdes en enkätstudie för att kunna samla in information från stort antal
informanter på en kort tid (Henricson, 2012). Informationen insamlades genom en postad
enkät (Patel & Davidsson, 2003). Enkäten (bilaga 1) vände sig till mödrar och
pappa/partner men författarna har valt att i denna studie redovisa enkätsvaren från
mödrarna. Enkäterna skickades hem till mödrar vid en bestämd tidpunkt som var tio
månader efter det att samvårdsprojektet avslutades.
Urval
I ett första steg i urvalsprocessen gjordes ett urval av två mödrar som ingick i pilotstudien.
Mödrarna fick vid tillfället sin eftervård på neonatalavdelningen inom ramen av
samvårdsprojektet. Enligt Denscombe (2016), gjordes detta genom ett bekvämlighetsurval.
Mödrarna fick enskilt besvara enkäten. Författarna gick därefter igenom deras skriftliga
svar och lyssnade in deras muntliga kommentarer samt gjorde justeringar av enkäten innan
datainsamlingen inleddes. De 200 första inskrivna mödrarna i projektet vars barn varit
inskrivna för vård på neonatalavdelningen vid ett av Stockholms sjukhus, under perioden
20120129–20130130, inbjöds till att delta i studien. Enligt Polit och Beck (2012) så
benämns urvalsmetoden som ett icke slumpmässigt konsekutivt urval, då alla mödrar i
föreliggande studie uppfyllde studiens inklusionskriterier och som fanns tillgängliga under
ett bestämt tidsintervall för datainsamlingen. Mödrarna skulle ha vårdads i samma lokaler
som barnet på neonatalavdelningen av barnmorskor som var tillgängliga dygnet runt på
neonatalavdelningen, men anställda på Kvinnokliniken. Inför studien formulerades tre
exklusionskriterier tillsammans med omvårdnadsansvarig chef och medicinsk ansvarig
läkare för Kvinnokliniken: moder som inte var cirkulatoriskt stabil; akut psykisk sjukdom;
moder som hade en smittsam sjukdom.
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Konstruktion av enkät
Enkäten utformades för att besvara frågor i tre olika etapper. Den första etappen omfattade
ett antal personliga frågor. Där fråga ett utformades för att få en uppfattning av
tidsintervallet som enkäten besvarades. Fråga två till fyra, gav bakgrundsinformation om
informanterna. Fråga fem användes för att säkerställa att informanterna hade tagits ut ur
journalsystemet inom tidsspannet för studien. Andra etappen bestod av två frågeblock sex
och sju med delfrågor som var utformade med tre respektive fem begränsade variabler och
fasta svarsalternativ. Det första frågeblocket sex innehöll svarsalternativen: ja, nej, ej
aktuellt och det andra frågeblocket sju innehöll: ja, helt och hållet till ingen uppfattning.
Frågeblock sex och sju utformades för att undersöka informanternas erfarenheter av att få
sin eftervård på en neonatalavdelning. Frågeblock sex och sju sammanställdes och
presenteras i stapeldiagram med grupperade staplar (Ejlertsson, 2012). Den tredje, sista
etappen av enkäten innehöll en kvalitativ del som bestod av fritextsvar på två frågor (fråga
8 och 9) (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Fråga åtta var en följdfråga till
fråga fyra i frågeblock sex, där informanten som svarat nej hade utvecklat sitt svar om
varför modern inte kunde vara delaktig i barnets vård inom det första dygnet. Fråga nio var
inte kopplad till någon annan fråga utan bestod av helt fristående fritextsvar. Frågorna i
enkäten validerades med hjälp av kollegor samt avdelningens vårdutvecklare som alla var
väl insatta i ämnet och kunde besvara och kritiskt granskade dessa. Efter granskning
gjordes justeringar av enkätens konstruktion. Därefter validerades frågorna av två mödrar
som vid tillfället fick sin eftervård på neonatalavdelningen inom ramen av
samvårdsprojektet. Efter det att mödrarna hade ensamt besvarat enkäten och att författarna
efter det lyssnat in deras kommentarer, gjordes ytterligare en justering innan
datainsamlingen kunde inledas.
Datainsamling
Postenenkäten (bilaga 1) skickades ut tio månader efter avslutat samvårdsprojekt, i oktober
2013 till de 200 första inskrivna mödrarna på BB under projektperioden. Med
enkätutskicken fanns även forskningspersonsinformationsbrev (bilaga 2) och portofritt till
klininken adresserat svarskuvert. Inventering av mödrarnas adresser gjordes utifrån
journalsystemet, Take Care. En numrering gjordes i en liggare från 1–200. Liggaren är en
bok där författarna förde löpande anteckningar om information angående moderns namn,
personnummer, adress, förlossningsdatum, in- och utskrivningsdatum samt barnets
personnummer. Liggaren förvarades i ett låst skåp på neonatalavdelningen. Alla enkäter
märktes med ett personligt löpnummer som var knutet till modern utifrån liggaren. En
månad efter det första utskicket fick de som inte hade svarat en påminnelse i form av
samma enkät samt informationsbrev och ett nytt svarskuvert. Efter ytterligare en månad
avslutades datainsamlingen. Insamlingen av enkäterna pågick under en tvåmånadersperiod
från slutet av oktober 2013 till och med december 2013.
Dataanalys
Efter det att datainsamlingen avslutades lades all data in manuellt i kalkylprogrammet
Microsoft Excel av en av författarna till föreliggande arbete. När all data fanns registrerad
gjorde den andra författaren en kontrollgenomgång, detta för att minimera eventuella
felregistreringar. Resultatet av insamlade data sammanfattades genom en deskriptiv
statistik där grunddata komprimerades och sammanfattades så att det gav en total bild av
det insamlade materialet (Henricson, 2012).
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Informanternas bakgrundsdata sammanställdes i en tabell (frågorna 2,3,4). Enligt
Christensen et al. (2010) är informanternas bakgrundsdata en faktor för kvantitativ analys.
Fråga fem var en kontrollfråga som bekräftade att informanterna hade tagits ut ur
journalsystemet inom tidsspannet för studien. En delfråga ur frågeblock sex respektive sju
valdes ut av författarna för att korsköras med bakgrundsfakta då resultatet särskildes mot
övriga följdfrågor i frågeblocken. Enligt Eliasson (2013) kan detta åskådliggöra fördelning
och eventuell skillnad mellan grupperna. Den kvalitativa delen bestod av fritextsvar på två
frågor (fråga 8 och 9). Totalt hade 77 mödrar skrivit fritext. Analysen genomgick fyra faser
i enlighet med Hartman (2004) och Henriksson (2012). Den insamlade data från fråga åtta
och nio skrevs ned ordagrant av en av författarna för att se nyanser i textinnehållet.
Textinnehållet lästes induktivt och oberoende av varandra i sin helhet av författarna var för
sig flera gånger. Dessa analyserades genom kategorisering av svaren utifrån
informanternas fritextsvar i enlighet med Henricsson (2012). Ord eller meningar ströks
under med olika färger, kategoriserades och resulterade i tre respektive fyra kategorier som
redovisas med frekventiellt (bilaga 3 och 4). Ur fritextsvaren från fråga åtta togs text ut
som skulle ge svar på delfråga fyra i frågeblock sex där informanten som svarat nej hade
möjlighet att utveckla sitt svar i fritext om varför modern inte kunde vara delaktig i barnets
vård inom det första dygnet. Ur fritextsvaren från fråga nio togs text ut som svarade på
studiens syfte.
Forskningsetiska överväganden
Patientområdescheferna för de båda enheterna där enkäten lämnades ut till mödrarna hade
tillfrågats genom ett skriftligt underlag och ett skriftligt godkännande som givits för att
genomföra studien på de olika enheterna. Som grund för de etiska övervägandena har
författarna utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning samt person-uppgiftslagen (SFS, 1998:204).
Dessa har författarna tillgodosett för att uppfylla det individskyddskrav som finns när det
gäller informanternas självbestämmande och integritet i forskningen. För att kunna skydda
den enskilda individen så finns det fyra allmänna kravprinciper på forskningen och det är;
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den
första principen som är informationskravet betyder att alla informanter blev informerade
genom det forskningspersonsinformationsbrev (bilaga 2) som bifogades med enkäten
(bilaga 1). Här fick informanten information om dennes uppgift i undersökningen och om
undersökningens syfte samt upplägg men också vilka villkor som gällde för deras
deltagande. Informanterna fick även information om att deras deltagande var helt frivilligt
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Den andra principen som är
samtyckeskravet innebär att författarna måste inhämta ett samtycke från informanterna till
deltagande i undersökningen. Då enkäten var frivillig att delta i så kunde informanterna
själva bestämma över sitt deltagande och författarna kunde då se det som ett samtycke
givits till att använda materialet, då informanten skickat in sitt enkätsvar. Den tredje
principen, konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som lämnades av alla
informanter som ingick i undersökningen skall behandlas så konfidentiellt som möjligt.
Alla enkäter som skickades ut avidentifierades och kodades med en siffra. Uppgifter om de
informanter som ingick i undersökningen dokumenterades i en liggare. Liggaren och de
besvarade enkäterna förvarades i ett låst skåp på neonatalavdelningen så att inga obehöriga
kunde komma åt dem. Sekreteraren på neonatalavdelningen ansvarade för de inkomna
enkäterna och vid datainsamlingens slut så gav hon alla enkäter enbart till författarna till
denna studie så att det var bara de som hade tillgång till alla svar.
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När sammanställning av resultatet var gjort förstördes liggaren av författarna och på så vis
var alla enkätsvar helt anonyma. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som
informanterna fick information om via forskningspersonsinformationsbrevet och innebär
att den information som samlats in endast kommer att användas för denna studie och inte
användas i andra icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet,
2002). De insamlade uppgifterna kommer eventuellt att senare redovisas vid kongresser
och i vetenskapliga tidskrifter men då i en helt avidentifierad form. Etikansökan gjordes
och blev godkänd från regionala etikprovningsnämnden i Stockholm 2012, diarienummer
2012/159–31/4.

RESULTAT
Resultatet beskriver mödrarnas erfarenheter av att få sin eftervård på en neonatalavdelning.
Totalt 86 mödrar besvarade enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 43 procent. Resultatet
är fördelat i en kvantitativ del och en kvalitativ del.
Tabell 1. Bakgrundsvariabel och bakgrundsdata enkätfråga två till fyra
I nedanstående tabell redovisas bakgrundsvariabler till studiepopulationen som omfattade
både först- och omföderskor. Antal informanter som tidigare haft barn som vårdats på
neonatalavdelning och deras graviditetsveckor samt medelvårdtiden som togs från
liggaren.
Förstföderskor antal (procent)
Omföderskor antal (procent)
Tidigare barn på Neonatalavdelning antal (procent)
Graviditetsveckor range (m)
Mödrars vårdtid/dygn median (medel)
Totalt antal mödrar (procent)
Procent har avrundats <5 nedåt och 5, och >5 uppåt.
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47 (55)
39 (45)
48 (56)
26–42+3 (35+4)
3 (3,3)
86 (43)

Figur 1. Mödrarnas erfarenheter från vårdtiden på neonatalavdelningen
I nedanstående stapeldiagram med grupperande staplar redovisas svar från frågeblock sex,
mödrars erfarenheter från vårdtiden på neonatalavdelningen. Frågeblocket innehöll sju
delfrågor och numrerades på x-axeln från ett till sju enligt svarsalternativ ja, nej och ej
aktuellt. På y-axeln återfanns antal informanter.
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Förklaring till delfrågor 1–7.
1: Är du som helhet nöjd med BB-vården?
2: Upplevde du att vårdpersonalen tyckt att din närvaro på avdelningen var viktig för
barnets skull?
3: Hade du möjlighet att sitta med ditt barn hud-mot-hud så mycket som du ville?
4: Hade du möjlighet att vara delaktig i barnets vård (blöjbyte, mat, skötning osv) under
det första dygnet efter förlossningen?
5: Hade du möjlighet att delta i barnets vård så mycket som du önskade när barnet
vårdades på IVA-sal?
6: Hade du möjlighet att delta i barnets vård så mycket som du önskade när barnet
vårdades i familjerum?
7: Fick du information och praktisk hjälp med att börja stimulera bröstmjölkproduktionen
(amma/pumpa) inom 6 timmar efter förlossningen?
Diagrammet ovan visade att delfråga 1, 2, 3, 5 och 6 hade ett dominerande ja-svar.
Delfråga 4 och 7 är mer jämnt fördelade mellan ja och nej. Delfråga 4 svarade 31 stycken
informanter det vill säga 36 procent nej att de inte varit delaktig i barnets vård under det
första dygnet, frågan var kopplad till följdfråga 8. På delfråga 7 svarade 30 stycken
informanter det vill säga 35 procent nej, att de inte erhållit information och praktisk hjälp
med att börja stimulera bröstmjölksproduktionen inom sex timmar efter förlossningen.
Svarsfrekvensen i delfråga 6 ”Ej aktuellt” var överrepresenterad i förhållande till de andra
delfrågorna. Procent har avrundats <5 nedåt och 5, och >5 uppåt.
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Figur 2. Först- respektive omföderskor angående information att stimulera
bröstmjölksproduktionen
I nedanstående stapeldiagram redovisas skillnaden mellan först- och omföderskor
angående om information och praktisk hjälp med att börja stimulera
bröstmjölksproduktionen hade erhållits eller inte, samt om det inte var aktuellt.
Frågeblock 6, delfråga 7
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Totalt hade 44 informanter det vill säga 51 procent svarat ja på frågan om de fått
information och praktisk hjälp att börja stimulera bröstmjölksproduktionen inom sex
timmar. Antal ja-svar var 23, det vill säga 27 procent uppgavs av omföderskor jämfört med
förstföderskor var antalet 21 det vill säga 24 procent. Ett lägre nej-svar för omföderskorna
jämfört med förstföderskor visar en skillnad. Ingen uppfattning hade 12 stycken det vill
säga cirka 14 procent. Procent har avrundats <5 nedåt och 5, och >5 uppåt.
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Figur 3. Mödrars erfarenhet av eftervård på neonatalavdelningen
I nedanstående stapeldiagram med grupperande staplar redovisas svar från frågeblock sju,
mödrars erfarenhet av eftervård på neonatalavdelningen. Frågeblocket innehöll åtta
delfrågor och numrerades på x-axeln från ett till åtta enligt svarsalternativ ja, helt och
hållet, ja, i stort sett, i viss mån, nej, knappast, nej, inte alls och ingen uppfattning. På yaxeln återfanns antal informanter.
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Förklaring till delfrågor 1–8.
Fick du som inskriven BB-mamma på neonatalavdelning…
1. …tillräcklig uppföljning efter förlossningen?
2. …det stöd som du ansåg dig behöva för egen del?
3. …möjlighet att gå igenom din förlossning med barnmorska på neonatalavdelning?
4. …tillräckligt utrymme att samtala kring frågor / tankar om din eftervård?
5. …kontakt med din barnmorska inom en rimlig tid vid behov?
6. …tillräcklig information om vilken barnmorska som hade ansvar för din vård?
7. …tillräcklig information om ev. komplikationer och uppföljningen för egen del?
8. …ett eget utskrivningssamtal av en barnmorska?
Diagrammet ovan visade att delfråga 1, 2 och 5 uppgav övervägande delen det vill säga 68
procent av informanterna att de hade fått tillräcklig uppföljning, stöd och kontakt inom
rimlig tid med barnmorska efter förlossningen som de ansåg sig behöva för egen del. På
delfråga 3 svarade 41 informanter det vill säga 48 procent ja, helt och hållet och ja, i stort
sett att de fått möjlighet att gå igenom förlossningen med en barnmorska. Delfråga 3 hade
en högre svarsfrekvens för ingen uppfattning och hade flest negativa svar. Tillräckligt
utrymme att samtala kring frågor/tankar om sin eftervård svarade 44 informanter det vill
säga 53 procent ja, helt och hållet och ja, i stort sett. Procent har avrundats <5 nedåt och 5,
och >5 uppåt.
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Figur 4. Först- respektive omföderskors genomgång av sin förlossning
I nedanstående stapeldiagram redovisas skillnaden mellan först- och omföderskor
angående deras möjlighet att gå igenom sin förlossning med barnmorska på
neonatalavdelningen.
Frågeblock 7, delfråga 3
14
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I viss mån
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Av förstföderskorna svarade 54 procent ja, helt och hållet eller ja, i stort sett, på att de hade
haft möjlighet att gå igenom sin förlossning med barnmorskan på neonatalavdelningen.
Omföderskorna svarade 46 procent ja, helt och hållet eller ja, i stort sett på att de hade haft
möjlighet att gå igenom sin förlossning med barnmorskan på neonatalavdelningen. Totalt
hade 23, det vill säga 27 procent av informanterna inte fått möjlighet till att gå igenom sin
förlossning med barnmorskan. Marginell skillnad kan ses mellan först- och omföderskor
när det gäller nej, knappast och nej, inte alls. Ingen uppfattning hade 11, det vill säga cirka
13 procent. Procent har avrundats <5 nedåt och 5, och >5 uppåt.
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Kvalitativ kategorisering av fråga 8, ”om nej, varför modern inte varit delaktig i
barnets vård under första dygnet”
På delfråga fyra i frågeblock sex svarade 33 informanter att de inte varit delaktiga i barnets
vård under det första dygnet. Utifrån fritextsvaren analyserades tre kategorier, dessa var
moderns tillstånd, barnets tillstånd och annan orsak. Kategorierna presenteras i löpande
text med ett citat för varje kategori.
Tjugoen informanter svarade att det berodde på moderns tillstånd, till exempel:
” förlorade mycket blod under kejsarsnittet, varför jag var i för dåligt skick och för trött”
[kursivering tillfogad] (informant 67).
Åtta informanter svarade att det berodde på barnets tillstånd, till exempel:
”mitt barn var nersövd för kylbehandling” [kursivering tillfogad] (informant 197).
Fyra informanter svarade av annan orsak, till exempel:
”fick ingen information om vad vi kunde/skulle hjälpa till med. Ingen som sa något och vi
hade inte en aning om vad som förväntades av oss föräldrar” [kursivering tillfogad]
(informant 56).
Kvalitativ kategorisering av fråga 9, övriga synpunkter
Totalt hade 44 informanter lämnat övriga synpunkter. Under övriga synpunkter hade 21 av
informanterna uppgett negativa synpunkter som var kopplade till eftervården. Utifrån
fritextsvaren analyserades fyra kategorier, dessa var otydlighet och/eller avsaknad av
eftervård, information och andra negativa synpunkter samt positiva upplevelser.
Kategorierna presenteras i löpande text med ett citat för varje kategori.
Nio informanter uppgav negativa synpunkter gällande otydlighet och/eller avsaknad av
eftervård, till exempel:
”Men jag själv fick inte den vård jag behövde. När jag åkte hem hade stygnen inte tagits
bort, ingen hade ens tittat på såret.” [kursivering tillfogad] (informant 85).
Sex informanter uppgav avsaknad av information, till exempel:
”hade även en önskat ännu mer stöd/info om amning och pumpning.” [kursivering
tillfogad] (informant 6).
Sex av informanterna uppgav andra negativa synpunkter såsom vikten av att få vara
tillsammans med barnet, att barnmorskans roll var otydlig och avsaknad av psykologiskt
stöd, till exempel:
”Hade önskat mer psykologiskt stöd efter förlossningen. Framförallt de första dagarna”.
[kursivering tillfogad] (informant 6).
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Tjugotre informanter uppgav ospecificerade positiva synpunkter. Exempel på positiva
synpunkter som informanterna uppgav, var nöjdhet med omvårdnaden, tillit och ett gott
bemötande från vårdpersonalen, till exempel:
”En fantastisk möjlighet att hela familjen kunde vara tillsammans.” [kursivering tillfogad]
(informant 44).
”I början var jag skräckslagen av tanken att vi hamnat på neo. Det visade sig att det var
ett underbart ställe. Tusen Tack!” [kursivering tillfogad] (informant 133).
”Mkt trevlig personal i allmänhet. Fint bemötande av både usk och ssk samt
barnmorskan”. [kursivering tillfogad] (informant 27).

DISKUSSION
Metoddiskussion
Ansats
En deskriptiv tvärsnittsstudie valdes för detta arbete där data insamlades med hjälp av en
enkät som innehöll både en kvantitativ och en kvalitativ del. Syftet med denna studie var
att undersöka mödrars erfarenheter av att ha fått sin eftervård i samma lokaler som sitt
sjuka nyfödda barn som vårdas på en neonatalavdelning.
Den kvantitativa studiedesignen syftar till att ge ett så representativt urval som möjligt så
att det kan ge information om en större population och därmed skapa en förutsättning för
att kunna ge ett generaliserbart resultat (Polit & Beck, 2012). En enkätstudie likt denna
används när en stor volym av information insamlas på kort tid och där en noggrann
genomförd enkätundersökning lägger grunden för lättolkade resultat som då kan analyseras
utifrån numeriska värden. Detta för att kunna se skillnader och samband i data (Henricson,
2012). Författarna till denna studie anser att den kvantitativa metod delen skulle behövas
utvecklas och fördjupas för att möjliggöra till ännu bättre förutsättningar för att studiens
resultat skulle kunna användas för att kunna dra slutsatser kring mödrars erfarenheter av att
ha fått sin eftervård hos sitt sjuka nyfödda barn på neonatalavdelning, och på det sätt kunna
ge en djupare förståelse och ökad möjlighet till att ökade kunskaperna kring vården av
denna grupp av patienter.
Den kvalitativa ansatsen skulle ge möjlighet för informanterna att beskriva sina
erfarenheter med egna ord (Trost, 2016). En del av intentionen med studien var att skaffa
en ökad förståelse av mödrars subjektiva erfarenheter av de fenomen att ha fått sin
eftervård i samma lokaler som sitt sjuka nyfödda barn varvid den kvalitativa ansatsen
styrker detta (Polit & Beck, 2012). De fritextsvar som informanterna lämnade i fråga åtta
kategoriserades till tre kategorier dessa var moderns tillstånd, barnets tillstånd och annan
orsak. De fritextsvar som informanterna lämnade i fråga nio kategoriserades till fyra
kategorier dessa var otydlighet och avsaknad av eftervård, information och andra negativa
synpunkter samt positiva upplevelser. Den ansats och population som valts i denna studie
stämde väl överens med studiens syfte vilket ger studien styrka.
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Urval
Först gjordes ett urval av personer som skulle ingå i pilotstudien för att testa enkäten. Detta
gjordes genom ett bekvämlighetsurval vilket enligt Denscombe (2016) innebär att
forskaren väljer ut personer som är lätta att nå och finns nära till hands. I denna studie
valdes två mödrar ut som vid tillfället för enkätsammansättningen vårdades på
neonatalavdelningen i samma lokaler som sitt sjuka nyfödda barn. Urvalet var väsentligt
för att få en god validitet i studien, där författarna strävade efter att urvalet till pilotgruppen
skulle vara representativt och spegla den större populationen (Johannessen & Tufte, 2003).
Dock gjordes inga power beräkningar för att få fram hur stort urvalet skulle behöva vara
för att kunna bestämma storleken av populationen. Studien hade ett konsekutivt urval,
vilket innebär ett urval av individer som infriar inklusionkritier under en bestämd period
(Eliasson, 2013). En konsekutiv del är mer lämplig än ett bekvämlighetsurval och är i det
flesta fall det bästa alternativet då rekrytering av studiedeltagare skedde som i denna studie
av en bestämd grupp mödrar under en bestämd tidpunkt (Eliasson, 2010; Polit & Beck,
2012). Utifrån denna urvalsmetod tillfrågades de 200 första inskrivna mödrarna i projektet
vars barn varit inskrivna för vård på neonatalavdelningen om att delta i studien. Alla av de
tillfrågade infriade inklusionskriterierna. Enligt Polit och Beck (2012) kan ett konsekutivt
urval anses vara den mest hållfasta urvalsmetoden när det innebär att göra ett urval
fortlöpande av en viss population som finns tillgänglig. Denna metod minskar då risken för
bias då informanterna inte aktivt väljs ut, utan de inkluderas fortlöpande enligt exklusionsoch inklusionskriterierna. En svaghet med denna urvalsmetod kan vara tidsperspektivet där
någon omständighet kunde inverka under tidsperioden som studien pågick som till
exempel sommarperioden, vilket kunde innebära en del vikarier som inte var insatta i
rutinerna kring denna vårdform och på så vis kunde påverka resultatet av mödrarnas
erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Det fastställdes ett antal exklusionskriterier då det var
av vikt att studiedeltagarna blev en homogen grupp utan eventuella störfaktorer. Alla
tänkbara faktorer som kan påverka undersökningens utfall av enkätsvaren måste beaktas
(Eliasson, 2013).
Mätinstrument
En enkätstudie valdes för att kunna samla in information från stort antal mödrar på en kort
tid (Henricson, 2013). Valet av metod ansågs vara den mest passande med tanke på att
tiden var begränsad, trots risken med en postenkät som kan innebära stort bortfall
(Dahmström, 2011). En fördel med en enkät är att alla personer får samma frågor och att
de svar som man får in är redan från början skriftliga och därmed lättare att bearbeta och
jämföra (Ejvegård, 2009). En annan fördel med en skriftlig enkätundersökning är att den
tillfrågade själv har möjlighet att fylla i frågeformuläret när hon vill (Eliasson, 2013).
Denna metod skulle med stor sannolikhet passa en nybliven moder då hennes spädbarn kan
kräva en hel del uppmärksamhet. Författarna till föreliggande arbete hade själva utformat
enkäten med stöd från litteraturen och togs med sitt ursprung från de olika teoretiska
artiklarna som återfinnas i bakgrunden (Erlandsson & Fagerberg, 2005; Hildingsson &
Sandin-Bojö, 2011; Wigert et al., 2006). Eftersom författarna inte använde sig av färdiga
frågor som redan använts i en tidigare enkätstudie och att det var första gången författarna
utformade en enkät, kan detta ha lett till brister i enkätkonstruktionen och det kan ses som
en svaghet i denna undersökning (Ejlertsson, 2014). Dock validerades frågorna i enkäten
med hjälp av kollegor samt avdelningens vårdutvecklare som var väl insatta i ämnet. Detta
för att få en enkel uppfattning om mätmetoden så att svaren på frågorna kunde ge den
information som behövdes om det som avsågs att undersöka, face-validity (Henricson,
2012).
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Efter granskning gjordes justeringar av enkätens konstruktion, där frågornas turordning
ändrades om för att få en tydligare gruppering av frågeblocken. Det ena frågeblocket hade
fokus på mödrarnas erfarenheter av att få sin eftervård på neonatalavdelningen och det
andra frågeblocket var mer inriktad på vilken information och omvårdnad som mödrarna
fick under sin vårdtid. Därefter validerades frågorna av två mödrar som vid tillfället fick
eftervård på neonatalavdelningen inom ramen av samvårdsprojektet. Efter det att mödrarna
hade ensamt besvarat enkäten och att författarna hade tagit del av deras skriftliga svar samt
lyssnat in deras muntliga kommentarer gjordes ytterligare en justering innan
datainsamlingen inleddes. Denna justering innebar en ändring av ett ord så att en av
frågorna blev mer tydlig om vad det var som avsåg att undersöka. Möjligtvis skulle
författarna ha använt sig av färdiga frågor som används tidigare av forskare och
testgruppen skulle eventuellt varit större för att säkra att kvalitén på frågorna var hög
(Ejlertsson, 2014). Enkäten innehöll en kombination av öppna och prestrukturerade
svarsalternativ, det vill säga semistrukturerade frågeformulär. Att använda frågor med i
förväg utformade svarsalternativ gör det lättare för informanterna att fylla i enkäten genom
att enkelt markera sitt svar. För författarna innebär detta en enkelhet att registrera svaren
som tal. Nackdelen med prestrukturerade formulär är att de inte möjliggör att eventuell
fånga upp annan information som är utöver de färdiga frågorna och svarsalternativen
(Johannessen & Tufte, 2003).
Enligt Johannessen och Tufte (2003) så finns det fördelar med att använda numeriska
skalor som i enkäten i denna studie. Informanterna får då en möjlighet att nyansera sitt svar
genom att markera på skalan det som motsvarade deras erfarenhet. I enkäten fanns det
möjlighet för informanten att fylla i olika svarsalternativ och i vilken grad som de olika
påståendena stämde eller inte instämde med. I frågeblock sju användes en femgradig
Likert-skala vid utformning av svarsalternativ till påståendena. Enligt Johannessen och
Tufte (2003) så bör svarsalternativ som ”ej aktuellt, ingen uppfattning eller vet inte” finnas
med som en möjlig svarskategori i de fall informanterna inte vet vad de skall svara. Om
dessa svarsalternativ inte finns med så finns det en risk att frågorna blir obesvarade utan att
vi vet varför (Johannessen & Tufte, 2003). En nackdel med denna form av frågor menar
Polit och Beck (2012) är att frågorna kan bli för ytliga och att vissa svar kan förbises eller
utebli. En annan möjlig nackdel kan vara att informanterna väljer att inte svara på någon
fråga då svarsalternativet inte stämmer överens med deras erfarenhet (Polit & Beck, 2012).
Eftersom syftet med studien inte var att mäta på djupet utan på brädden så ansågs
påståendena i frågorna ändå kunna besvara syftet. I enlighet med Christensen et al. (2010)
utgjordes de två sista frågorna i enkätens kvalitativa del en möjlighet till fritextsvar (fråga
8 och 9). Enligt Johannessen och Tufte (2003) skulle detta öka möjligheten till att fånga
upp mer än det som kom fram ur de fasta svarsalternativen i frågeblock sex och sju.
Bortfall
I en enkätundersökning får man alltid räkna med ett visst bortfall av informanter. Detta kan
bland annat bero på att den direkta mänskliga kontakten saknas (Dahmström, 2011;
Eliasson, 2013). Det kan också vara så att det av olika anledningar alltid finns någon som
väljer att inte delta i undersökningen. Denna felkälla är viktigt att vara uppmärksam på och
inte negligera utan i stället belysa och förstå dess effekt (Ejlertsson, 2012). För att kunna
motverka bortfall så skickades ett väl utformat forskningspersonsinformationsbrev med
enkäten för att på så vis introducera och motivera informanten till att besvara enkäten
(Ejlertsson, 2012; Patel & Davidson, 2003). Trotts detta var det i denna föreliggande studie
114 mödrar som inte svarade på något av enkätutskicken.
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För att eventuellt kunna öka upp svarsfrekvensen ytterligare kunde författarna gjort ett
urval av bortfallet där informanterna som ej hade svarat kunde ha följts upp via en
telefonintervju (Olsson & Sörensen, 2011). Dock ansåg sig författarna inte ha denna
tidsrymd. Av de 200 enkäter som skickades ut hade det efter en påminnelse inkommit 86
enkäter (43 procent) vid undersökningens slutdatum. Bortfallet blev 57 procent vilket får
anses vara högt. I denna undersökning skickades endast en påminnelse ut. Enligt Ejlertsson
(2012) kan antalet besvarade enkäter öka med 30–50 procent om det skickas två eller fler
påminnelser. Författarna ansåg att det vid tiden för enkätutskick inte hade möjligt att
skicka ytterligare en eller fler påminnelser på grund av tidsbrist. Om en påminnelse till
hade skickats ut hade dock svarsfrekvensen antagligen ökat ytterligare (Olsson &
Sörensen, 2011). Ju större bortfallet är, desto större är risken för felaktiga generaliseringar
till den population man undersöker (Ejlertsson, 2012). Författarna till detta arbete anser att
det behöver göras en större undersökning med ett lägre bortfall för att materialet skall
kunna vara generaliserbart. Bortfall kan sammankopplas med brister i enkäten (Olsson &
Sörensen, 2011) men eftersom enkäten validerades av både kollegor samt två mödrar anses
orsaken mera sannolikt bero på andra orsaker som bland annat ovilja att besvara enkäten,
informantens glömska eller försummelse (Dahmström, 2011). Bortfallet kan även ha
påverkats av tidsperspektivet mellan det att modern vårdades tillsammans med sitt barn på
neonatalavdelningen och att de nu var hemma sedan en lång tid. Tiden kan ha påverkat
mödrarna så att de har glömt bort hur erfarenheten av sin egen vård direkt efter
förlossningen var och utav den anledningen valt att inte besvara enkäten (Denscombe,
2016). En annan orsak till bortfallet kan vara att de tillfrågade mödrarna inte ansåg sig ha
möjlighet att besvara enkäten då så mycket annat upptog deras tid relaterat till spädbarnoch familjelivet. Sjukhusets upptagningsområde är mångkulturellt med en stor population
som talar olika språk. Ingen urskiljning gjordes av de mödrar som eventuellt hade läs- och
skrivsvårigheter eller inte behärskade svenska språket. De individer som inte kunde tala
eller läsa svenska behövde då ha någon nära anhörig eller någon annan som kunde vara
med och tolka enkätens frågor. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen då språket har en
stor roll för den som skall förstå och fylla i enkäten korrekt på egen hand i hemmet
(Ejlertsson, 2014; Eliasson, 2013; Trost & Hultåker, 2016). En möjlig ytterligare orsak till
bortfallet kan vara att författarna tog alla adresser till mödrarna från journalsystemet Take
Care. Risken var då att det inte var de aktuella adresserna som fanns registrerade vid den
aktuella tidpunkten. Författarna är fullt medvetna om att de borde gjort en kontroll mot
folkbokföringen för att säkerställa att adresserna stämde. Detta valdes bort eftersom
författarna inte ansågs sig ha den tiden.
Genomförande
Informanterna var inte informerade under vårdtiden om att en enkätundersökning skulle
göras vid ett senare tillfälle då författarna vid tidpunkten för de 200 första inskrivna mödrar
inte ännu hade planerat för att göra en enkätundersökning. Datainsamlingen gjordes under
en begränsad tid för att kunna hinna avsluta arbetet enligt tidsplanen. Den ursprungliga
tidsramen fick utökades från en månad till två månader på grund av den låga
svarsfrekvensen. Alla enkäter märktes med ett personligt löpnummer som var knutet till
modern utifrån liggaren. Detta för att författarna skulle kunna se hur många av enkäterna
som hade skickats ut och kommit tillbaka besvarade. När svarsbreven med enkäterna kom
tillbaka ”prickades” de av i liggaren av neonatalavdelningens sekreterare som samlade
ihop alla besvarade enkäter under hela svarsperioden. En nackdel skulle kunna vara att
författarna fick en bristande kontroll eftersom sekreteraren hanterade all datainsamling.
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Men för att kunna stötta upp detta hade en av författarna kontinuerliga möten med
sekreteraren. Denna hantering fungerade bra inom de tidsramar som författarna hade att
förfoga över. Under arbetet med studien hade författarna till detta arbete ingen kontakt med
informanterna vilket enligt Polit och Beck (2012) kan ses som en styrka i studien då det
kan minska risken för bias.
Analysmetod
Kvantitativ metod
All data bearbetades manuellt då författarna inte hade tillgång till något statistikprogram.
Författarna ansåg att det varken fanns tid för inlärning eller ekonomisk möjlighet att förse
sig med ett sådant dataprogram. Eliasson (2013) påvisar vikten av att vid deskriptiva
studier noggrant mata in kvantitativa data så att inte studiens reliabilitet påverkas.
Efter det att datainsamlingen avslutades lades all data in manuellt i kalkylprogrammet
Microsoft Excel av den ena författaren. När all data fanns registrerad gjorde den andra
författaren en kontrollgenomgång för att se att all införd data var korrekt ifylld, detta för att
minimera eventuella felregistreringar. Utifrån liggaren kunde medelvårdtiden räknas ut för
de svarande informanterna oberoende förlossningssätt och presenteras i tabell ett.
Resultatet av frågeblock sex och sju sammanställdes och presenteras i stapeldiagram med
grupperade staplar (Ejlertsson, 2012). Detta för att visuellt kunna tydliggöra resultatet
(Denscombe, 2016). En delfråga från respektive frågeblock sex och sju valdes ut relaterat
till de negativa svaren och vid presentation av resultatet har författarna använt korstabell
för att kunna se om det fanns en skillnad mellan först- och omföderskor och i så fall om
den ena gruppen var överrepresenterade (Eliasson, 2013).
Författarna vill medvetandegöra läsarna om att tabellerna är gjorda i olika färger, detta för
att kunna urskilja informanternas svarsfrekvens i de olika frågorna. En sakkunnig har
tillfrågats angående färgade tabeller och enligt vederbörande är färg i dagsläget bästa sättet
att åskådliggöra resultat. Läsningen och tolkning av tabellerna kan försvåras då färgerna
kan vara svåra att urskiljas i svartvita utskrifter.
Totalt delades det ut 200 enkäter och svarsfrekvensen var 43 procent, det vill säga att
mindre än hälften som besvarade enkäten vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan också
finnas en risk att de som inte svarade på enkäten hade samma åsikter som de som
medverkade, vilket kan bli en svaghet i generaliserbarheten (Trost & Hultåker, 2016).
Kvalitativ metod
Den näst sista frågan, fråga åtta var knuten till delfråga fyra i frågeblock sex som kunde
besvaras med Ja/nej samt ej aktuellt samt att informanten kunde lämna synpunkter i fritext
om varför mödrarna inte hade kunnat vara delaktiga i barnets vård det första dygnet. Då
fyra stycken fler svar kom in än de som svarat nej på delfråga fyra i frågeblock sex och inte
hade något sammanhang med frågan så valdes de svaren aktivt bort av författarna. De som
återstod var då 33 av 86 informanter som lämnade fritextsvar. Innehållet i fritexten från
fråga åtta var spridda men kategoriserades in i tre kategorier. I den sista frågan, fråga nio i
enkäten, fanns det möjlighet att lämna synpunkter i fritext. Här hade informanterna
chansen att skriva fritt om de hade några fler åsikter. Fyrtiofyra av 86 informanter lämnade
fritextsvar. Textinnehållet kategoriserades i fyra kategorier. Utgångspunkten för analysen
av fritextsvaren var att identifiera och kategorisera mödrarnas erfarenheter utifrån syftet.
All fritext från fråga åtta och nio skrevs ordagrant ned av en av författarna i
ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Henricson (2012) menar på att ordagrant
nedskrivet är att föredra då nyanser kan urskiljas.
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Därefter kontrolläste den andra författaren alla kommentarer så att de hade uppfattats och
skrivits ned korrekt. I enlighet med kvalitativ metod klassificerades ord eller meningar som
ströks under med olika färger, det vill säga att författarna förde samman de ord eller
meningar som handlade om eller berodde på samma sak (Hartman, 2004). Eftersom
informanterna hade uttryckt sitt fritextsvar kort och koncist kunde författarna med lätthet
kategorisera fritextsvaren. Författarna har försökt att ha ett induktivt förhållningssätt vid
kategoriseringen av ord och meningar men som beskrivs enligt Henricsson (2012) att
undersökningen inte är helt förutsättningslös och att undersökningen aldrig helt kan ta sin
början i empirin. För att kvalitetssäkra kvalitativa analysen och stärka trovärdigheten
ytterligare av kategoriseringen kunde författarna tillfrågat en sakkunnig men eftersom tiden
var knapp gjordes detta inte (Henricsson, 2012). Kvalitativ forskning kan enligt Olsson och
Sörensen (2011) ge underlag för åtgärder och informerade vårdbeslut samt för
utvecklingsprojekt. Det finns en fördel med att komplettera påståendena i enkäten med
öppna frågor för att på så vis öka möjligheten att få in fler svar som går att utveckla eller
fördjupa (Ejlertsson, 2014). Öppna frågor kräver dock en del av informanten som skall
besvara enkäten. Här kan det eventuellt finnas ett hinder då informanten kan ha svårighet
att kunna förmedla sig i skrift och på så vis inte bemödar sig att svara. Polit och Beck
(2012) anser att pålitligheten i en studie bygger på om resultatet blir likadant vid en
upprepning av studien fast vid en annan tidpunkt och vid en liknande situation med likartad
eller samma urval. Resultatet från kvalitativ textinnehållanalys är enligt Henricsson (2013)
inte överförbart men kan överföras till liknade kontexter som i detta fall avser mödrar som
erhåller sin eftervård i samma lokaler som sitt sjuka nyfödda barn.
Forskningsetisk diskussion
En god forskningsetik initieras hos forskaren själv, därför är det alltid viktigt att ha en stark
etisk medvetenhet hos den som utför en forskningsuppgift (Dahlqvist, 2003). Vårt ansvar
som författare är att kritiskt och sakligt belysa olika etiska problem som kan tänkas
uppkomma under hela forskningsprocessen. En viktig del i en kvantitativ och en kvalitativ
studie är att göra en bedömning av balansen mellan nyttan av forskningen och det faktiska
och/eller eventuella risker som människorna kan utsättas för (Helgesson, 2015). Under hela
arbetets gång i denna studie har författarna som grund för de etiska övervägandena utgått
från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning samt personuppgiftslagen (1998:204). En Etiskansökan
gjordes och blev godkänd inför denna studie hos regionala etikprovningsnämnden i
Stockholm 2012, diarienummer 2012/159–31/4. I Helsinforsdeklarationen som är ett
grundläggande dokument med etiska riktlinjer för humanforskning understryks det starkt
att kravet på forskning som görs på människor alltid skall etiskt granskas samt att kravet på
informerat samtycke skall tillgodoses. Ett informerat samtycke är ett viktigt verktyg för att
säkerställa att medverkan i forskningen är frivillig. Med det informerade samtycket kan
både individens personliga integritet som autonomi respekteras. Författarna har ett stort
ansvar och en skyldighet att informera deltagarna i en studie om hela forskningsprocessen
på ett sådant sätt att de kan bilda sig en uppfattning om vad de ger sig in på om de
bestämmer sig för att delta (Helgesson, 2015). Informanterna till denna studie fick all
information via ett forskningspersonsinformationsbrev (bilaga 2) som skickades ut
tillsammans med enkäten. Eftersom enkäten var frivillig att genomföra, så kunde
informanterna helt själva bestämma över sitt deltagande. Författarna kunde här se det som
ett samtycke har givits till att använda studiematerialet, då informanten skickade in sitt
enkätsvar.
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Författarna till denna undersökning har inte avsiktligt testat att förvanska eller omarbetat
resultatet i någon riktning. Dessutom har författarna förhållit sig opartiska och ärliga samt
gjort forskningsetiska överväganden genom hela studien.
Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka mödrars erfarenheter av att ha fått sin eftervård i
samma lokaler som sitt sjuka nyfödda barn som vårdas på en neonatalavdelning. Svaren
visade att erfarenheter av eftervården bland de 86 svarande mödrar var övervägande
positiva. Enligt Lindgren at al. (2016) är det viktigt att modern den första tiden efter
förlossningen får en trygg, tillitsfull, stödjande och individanpassad omvårdnad av
barnmorskan. Att ens barn har klarat sig och att familjen återgått till ett familjeliv utanför
sjukhuset kan också vara faktorer som ger ett positivt utfall. Med hjälp av enkäten
synliggjordes utvecklingsområden som behöver arbetas vidare med och det är bland annat
information till mödrar om betydelsen av tidig bröststimulering, moderns eftervård och
genomgång av förlossningsupplevelse samt brist på allmän information och rutiner. Enligt
Nilsson (2012) är uppskattning av sin förlossningsupplevelse betydelsefull, det är därför
viktigt att ha en förlossningsgenomgång även om förlossningen inte skett på sjukhuset där
barnet vårdas på neonatalavdelningen. Barnmorskans roll behöver ytterligare tydliggöras. I
resultatet av enkätstudien fick författarna kunskap om varför inte modern kunnat vara
delaktig i barnets vård det första dygnet. Bland övriga synpunkter framkom även andra
kommentarer som inte svarade på syftet till exempel, uppgavs de negativa synpunkter
angående förflyttning mellan sjukhusens neonatalavdelningar. Det fanns ett behov att få
uttrycka sig mer än det som författarna avsåg att mäta. Detta kan också ha påverkat
resultatet att mödrarna inte fick information och ett glapp uppstod mellan vårdgivarna.
Medelvårdtiden är något högre för mödrarna som får sin eftervård i samma lokaler som
sjuka nyfödda barnet på neonatalavdelning än mödrar som erhåller eftervård på BB. Vid
graviditetskomplikationer finns en ökad risk att barnet har ett avancerat vårdbehov och att
även modern har komplikationer efter förlossningen som till exempel högt blodtryck vilket
innebär längre vårdtider för modern (Lindgren et al., 2016). Även moderns psykologiska
status kan påverka moderns återhämtning. Att medelvårdtiden för barnet minskar har visats
i tidigare studier enligt Örtenstrand et al. (2010) då modern vårdas i närheten av sitt barn.
Detta kan då tolkas som att det finns en vinst för barnet, modern och samhället.
Mödrarnas positiva synpunkter
Av de mödrar som valde att lämna övriga synpunkter hade cirka hälften positiva
synpunkter. Positiva synpunkterna som beskrevs var nöjdhet med omvårdnaden, tillit och
gott bemötande från vårdpersonal. Eftersom enkäten lämnades ut en tid efter vårdtillfället
kunde mödrarna också sett att deras barn var friska vilket var det viktigaste för dem och
därför uppgav de sina erfarenheter som positiva (Hildingsson & Sandin-Bojö, 2011).
Hud-mot-hudkontakt
För att minska stress och trötthet hos modern som fått ett för tidigt och/eller sjukt nyfött
barn betonas betydelsen av närheten till barnet (Edell-Gustafsson et al., 2015; UvnäsMoberg, 2009). Närheten i sig möjliggjorde hud-mot-hudkontakt mellan modern och
barnet och det framkom i resultatet av denna studie att de flesta av mödrarna hade haft
möjlighet att få sitta hud-mot-hud så mycket som det önskade.
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Däremot framkom det inte tydligt att moderns erfarenhet av att sitta hud-mot-hud bidrog
till att hon kände en minskad stress som är en viktig faktor enligt Gustafsson et al. (2015)
för att möjliggöra för den nyförlösta modern att få en bättre vila och sömn vilket i sin tur är
viktiga komponenter för återhämtningen efter en förlossning.
Moderns delaktighet
Familjecentrerad omvårdnad är en vårdmodell som inkluderade föräldrarna i planeringen
av vården och behandlingen av deras barn som är inlagda på sjukhus. I studier har det
påvisat vikten av att föräldrar är delaktiga i barnets vård då de har störst påverkan på
barnets välbefinnande och hälsa (Jackson & Wigert, 2013). För att kunna arbeta efter FCO
så måste föräldrarna ges möjlighet att få vara närvarande hos sitt barn dygnet runt (Jackson
& Wigert, 2013). I detta projekt gavs det möjlighet till både samvård av mor och barn i
samma lokaler och senare också till familjevård. Flertalet av mödrarna i studien hade
erfarenheten av att under vårdtiden, både inne på IVA-sal och på familjerum haft stor
möjlighet att delta i barnets omvårdnad. Mödrarnas erfarenhet var att vårdpersonalen på
neonatalavdelningen tyckte att deras närvaro var viktig för barnets skull. Några mödrar
uppgav dock att de inte kunde vara delaktiga i barnets vård under första dygnet då de själva
hade ett stort medicinskt vårdbehov som till exempel att mödrarna hade förlorat mycket
blod under förlossningen, eller att deras barn var så pass sjukt att de inte kunde vara aktivt
delaktiga i barnets omvårdnad. Wiger et al. (2006) beskriver vikten av att modern känner
delaktighet och inte får känslan av utanförskap, då den känslan kan finnas kvar hos modern
i flera år och ha en negativ effekt på hennes moderskänslor. Här är det viktigt för
barnmorskan att skapa förutsättningar och strategier till exempel att se till så modern är
optimalt smärtlindrad efter sitt kejsarsnitt så att hon kan mobiliseras och därmed
möjliggöra hennes delaktighet i vården kring sitt nyfödda barn så långt det är möjligt.
Stöd och uppföljning
Det är alltid viktigt att barnmorskan ser till moderns fulla behovsbild, allt ifrån de
existentiella, andliga, psykiska och sociala behoven till hennes fysiska behov och därmed
gör omvårdnaden helt individanpassad. Här är det av stor betydelse att som barnmorska
respektera och bekräfta moderns upplevelse och hennes tolkning av sjukdom och ohälsa.
Det är också viktigt att låta modern göra sina egna val och att barnmorskor inte moraliserar
kring moderns egna val utan respekterar dem till fullo (ICM, 1999; Nilsson &
Waldemarsson, 2007). Resultatet visade att övervägande delen av mödrarna hade upplevt
att de fått den uppföljning och stöd som modern ansåg sig behöva för egen del efter
förlossningen. Drygt hälften av mödrarna uppgav att de fått utrymme att samtala kring
frågor/tankar om sin eftervård. Stöd från barnmorskan är en viktig variabel konstaterade
Hildingsson och Sandin-Bojös (2011) i sin studie.
Utskrivningssamtal
Resultatet påvisar att övervägande delen av mödrarna var nöjda med den informationen
som de fått i samband med sin utskrivning. Denna nöjdhet kommer enligt Lindgren et al.
(2016) av att barnmorskorna på BB har lyssnat in, tänkt över mödrarnas situation och
skattat deras önskningar och behov väl och därefter givit dem behovsanpassat stöd och
information inför hemgång. Syftet med ett utskrivningssamtal är att den nyblivna modern
är väl informerad och förberedd inför hemfärden från BB och att de ska känna sig så trygga
som möjligt i sin nya familjesituation.
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Utskrivningssamtalet kan bland annat inbegripa rutiner kring hemgång, genomgång av
vårdplan, information om smärtlindring samt normala och komplicerade
kroppsförändringar. Modern uppmanas även att ta kontakta barnavårdscentralen [BVC]
och senare även mödravårdscentralen [MVC] när hon kommit hem för uppföljning av
barnet och modern själv. Information ges också om vart modern kan vända sig för att få
hjälp med bland annat amningen om det uppstår problem till exempel till BVC, BB och
Amningshjälpen.
Information
Under övriga synpunkter framkom att mödrarna hade önskat mer information. Sex mödrar
hade lämnat synpunkter på att de inte fått information om sin eftervård. Dessa
kommentarer kan inte författarna bortse ifrån. Utifrån omvårdnadsbehoven ges
informationen och det är av största vikt att barnmorskan anpassar informationen till rätt
tillfälle, det vill säga i samråd med modern och när modern anses kunna ta emot
information från barnmorskan (Hildingsson & Sandin-Bojö, 2011; Lindgren et al., 2016;
Nilsson & Waldemarsson, 2007; Rudman & Waldenström, 2007; Socialstyrelsen, 2017).
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har vårdpersonal en skyldighet att informera patienten
och göra patienten delaktig i sin egen vård. Socialstyrelsen (2015) betonar också vikten av
att barnmorskor alltid skall visa respekt för patientens integritet och självbestämmande.
Modern informeras genom dialog som förts kontinuerligt mellan den nyförlösta modern
och barnmorskan. På så vis får modern insikt och kunskap om sitt hälsotillstånd och hon
får då möjlighet att bli delaktig och aktivt kunna påverka sin egen omvårdnad och
eventuell behandling. Om modern har möjlighet att känna sig välinformerad så kan detta
ge henne en känsla av delaktighet, men också trygghet i det som sker omkring henne, i
miljön på en nyföddhetsavdelning som annars kan skapa en hel del oro för modern då
hennes barn är sjukt. Eftersom enkäten inte möjliggjorde att fånga upp mer konkret om
varför en del mödrarna inte hade erfarenheten av att de inte fått tillräcklig med
information, blir följdfrågor som till exempel vilken tidpunkt informationen gavs eller
andra aspekter obesvarade (Johannessen & Tufte, 2003).
Amning/tidig bröststimulering
Då barnet har ett avancerat vårdbehov och vårdas på neonatalavdelningen kan barnet oftast
inte från början stimulera igång bröstmjölksproduktionen genom att amma. Av den orsaken
är det viktigt att modern informeras om att påbörja bröststimulering tidigt så att barnet kan
erhålla bröstmjölk. Parker et al. (2013) påvisar vikten av att ge bröstmjölk till spädbarn
eftersom det är förknippad med stora hälsofördelar för både mödrar och deras spädbarn.
Andra fördelar som bröstmjölken kan bidra till är att den kan ge kortare vårdtider,
förbättrade neuroutvecklingsresultat för barnet och för modern ge fördelar som ökade
känslor av anknytning och ett stärkt moderskap (Parker et al., 2013). Hälften, det vill säga
51 procent av mödrarna svarade att de hade erhållit information och praktisk hjälp med att
börja stimulera bröstmjölksproduktionen inom sex timmar efter förlossningen. När
uppdelningen gjordes mellan förstföderskor och omföderskor sågs en viss skillnad i att
omföderskor hade i större utsträckning än förstföderskor erhållit information och praktisk
hjälp med att börja stimulera bröstmjölksproduktionen inom de första timmarna efter
förlossningen. En möjlig förklaring till detta kan vara att omföderskor redan besitter denna
kunskap och när den informationen ges, känns den igen. Men för förstföderskor som är
mer ovetande om vilken information som skall ges så kan detta lätt tappas i all den
informationsmängd som ges efter en förlossning.
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Parker et al. (2013) påvisar i sin studie, att genom att ha strategier som bland annat tidig
initiering samt ökad frekvens av bröststimmulering tillsammans med känguruvård, kan
man påverka mjölkmängden positivt hos mödrar med spädbarn. Det är därför av stor vikt
menar Parker et al. (2015) att mödrarna så tidigt som möjligt får stöd, uppmuntran och
information av barnmorskan om att stimulera sina bröst så snart som möjligt efter
förlossningen och om bröstmjölkens goda effekter. Detta så att modern har möjlighet att
göra ett informerat val om att börja stimulera brösten tidigt. Barnet kan på så vis erhålla
råmjölk och modern kan öka mängden bröstmjölk för att senare kunna livnära barnet helt
samt oxytocinets påverkan som ger en lugnande effekt för modern. Utifrån kunskapen har
modern möjlighet att hålla igång mjölkproduktionen för att senare kunna amma barnet och
på så sätt göra ett informerat val.
Förlossningsgenomgång
Det framkom i resultatet att ett flertal mödrar inte fick genomgång av förlossningen med en
barnmorska under tiden för sin eftervård. Som tidigare beskrivits är det av största vikt att
förebygga posttraumatisk stress genom att barnmorskan har en dialog med modern och
frågar henne om hennes förlossningsupplevelse (Nilsson, 2012). Barnmorskan har då
möjlighet att fånga upp kvinnans behov och erbjuda henne om hon så önskar, antingen
direkt eller vid ett senare tillfälle, någon form av uppföljning och/eller stödsamtal. Detta
antingen med sin förlösande barnmorska och/eller läkare. Alternativt kan barnmorskan
föreslå modern att boka ett samtal på en auroramottagning eller motsvarande. En
Auroramottagning är en mottagning som erbjuder hjälp och stöd till bland annat nyförlösta
kvinnor som har ett ökat behov av att samtala om sin tidigare förlossnings-upplevelse
(Socialstyrelsen, 2017). Eftersom fokus ofta ligger på barnet inte på modern själv så blir
barnmorskans uppgift att säkerställa moderns mentala bearbetning av
förlossningsupplevelsen och vid behov ombesörja eventuell uppföljning.
Otydlighet och avsaknad av eftervård
Nio mödrarna beskrev i fritext att de hade erfarenheten av att de inte fått tillräckligt med
tillsyn och hjälp av barnmorskan med sin eftervård så mycket de hade önskat sig, till
exempel såromläggning och sårkontroll efter kejsarsnittet. Enligt Socialstyrelsen (2017) är
det viktigt att barnmorskan individanpassar omvårdnaden för den nyblivna modern så att
hon kan känna sig lugn och trygg i vetskapen av att barnmorskan finns nära till hands när
hon behöver hjälp. Vid detta projekt kom barnmorskan från BB-avdelningen och gjorde
omvårdnaden av den nyförlösta modern endast som punktinsatser. Där emellan lades stort
ansvar på modern att själv höra av sig till barnmorskan om hon behövde mer hjälp.
Sporadisk närvaro av barnmorskan kunde leda till att modern kände sig bortglömd och
utanför. I barnmorskans professionella förhållningssätt ingår bland annat att skapa en
förtroendeingivande relation med modern och i nära kommunikation med modern bedöma
hennes individuella omvårdnadsbehov (Lindgren et al., 2016).
Barnmorskans roll
Att som barnmorska ge eftervård till modern i samma lokaler där det sjuka barnet får sin
vård kräver ett flexibelt förhållningssätt både gentemot modern och teamet som vårdar
barnet. Detta innebär att barnmorskan behöver kommunicera och samspela med olika
aktörer som till exempel vårdteamet på neonatalavdelningen, kurator, fysioterapeuter
etcetera. Lyhördhet, empati, självkännedom, att ta till vara och dela med av sin lärdom
samt begrunda sitt sätt att vara ingår i barnmorskans etiska kod (ICM, 1999).
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I resultatet framkom det synpunkter från mödrarna på otydlighet gällande barnmorskans
roll. Deras erfarenhet var att det var svårt att urskilja vem av all personal som var
barnmorska och den som skulle hjälpa henne med hennes omvårdnad.
Slutsats
Slutsatsen av föreliggande studie är att mödrarna till största delen hade positiva
erfarenheter av att få sin eftervård på en neonatalavdelning tillsammans med sitt sjuka
nyfödda barn. Möjliga utvecklingsområden för att förbättra vården är tydligare
informationen om tidig bröststimulering, rutiner för uppföljning av förlossningen,
möjlighet att samtala kring sin eftervård och att tydliggöra barnmorskans roll i vården.
Ytterligare studier behövs för att ta fram kunskap som kan användas i vården gällande
samvårdsmodellen på en neonatalavdelning.
Framtida forskning
På en neonatalavdelning sker en ständig utveckling av både teknik och omvårdnad. Det är
därför av stor vikt att fortsätta att undersöka mödrars, men också fäder/partners upplevelser
av att den nyförlösta modern får sin eftervård i samma lokaler som deras nyfödda sjuka
barn. Det är viktigt för all vårdpersonal inom nyföddhetsvården/kvinnosjukvården att
förstå betydelsen av att faktorer som kommunikation, information och samarbete med den
nyförlösta modern och även miljöns betydelse av att främja interaktionen mellan det
nyfödda barnet och sin moder som i sin tur påverkar moderns delaktighet. Vidare forskning
inom detta område kan ge en fördjupad kunskap och information där utveckling av denna
vårdform kan ligga till grund för kommande förbättringsarbeten men också ge idéer till
bland annat patientsäkerhetsarbeten.
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8. Kommentarer till frågor

Kod: …………

Bilaga 1

Fr 4, Om nej, varför?______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9. Övriga synpunkter
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Stort tack för din medverkan!
Om du har frågor eller funderingar om frågorna eller vårdformen, kontakta gärna
Tillåtelse till att dela ut denna enkät har inhämtats från:
Patientområdeschef/Överläkare
Neonatalavdelning
Patientområdeschef
Kvinnokliniken

BB-vård på neonatalavdelningen
Frågor till mödrar

1. Dagens datum (då enkäten fylls i):........................

7. Fick du som inskriven BB-mamma på neonatalavdelning…

2. Jag är. Mamma

Markera med ett X i den ruta som stämmer bäst med din uppfattning.

Pappa/partner

3. Jag har …. st barn sedan tidigare, av vilka ….st vårdats på
neonatalavdelning i samband med födelsen.

Ja,
helt
och
hållet

4. Mitt/mina barn är födda efter ……. Graviditetsveckor
5. Mitt/mina barn föddes ………. (år och månad)
6. Vilken erfarenhet har du från vårdtiden på neonatalavdelningen?
Markera med ett X i den ruta som stämmer bäst med din uppfattning.

Ja
1. Är du som helhet nöjd med BB-vården?
2. Upplevde du att vårdpersonalen tyckt att din
närvaro på avdelningen var viktig för barnets skull?
3. Hade du möjlighet att sitta med ditt barn hud-mothud så mycket som du ville?
4. Hade du möjlighet att vara delaktig i barnets vård
(blöjbyte, mat, skötning osv) under det första dygnet
efter förlossningen?
Om nej, beskriv varför på baksidan
5. Hade du möjlighet att delta i barnets vård så
mycket som du önskade när barnet vårdades på IVAsal?
6. Hade du möjlighet att delta i barnets vård så
mycket som du önskade när barnet vårdades i
familjerum?
7. Fick du information och praktisk hjälp med att
börja stimulera bröstmjölkproduktionen
(amma/pumpa) inom 6 tim efter förlossningen?

Nej

Ej
aktuellt

1... tillräcklig
uppföljning efter
förlossningen?
2... det stöd som du
ansåg dig behöva för
egen del?
3... möjlighet att gå
igenom din
förlossning med
barnmorska på
neonatalavdelning?
4... tillräckligt
utrymme att samtala
kring frågor / tankar
om din eftervård?
5... kontakt med din
barnmorska inom en
rimlig tid vid behov?
6... Tillräcklig
information om vilken
barnmorska som hade
ansvar för din vård?
7… Tillräcklig
information om ev.
komplikationer och
uppföljningen för egen
del?
8… Ett eget
utskrivningssamtal av
en barnmorska?

Ja, i
stort
sett

I viss
Nej,
mån knappast

Nej,
inte
alls

Ingen
uppfattning

Ditt svar är mycket viktigt för oss

Bilaga 2

BB-vård på neonatalavdelningen
Information angående frågeformulär som vänder sig till alla mammor/partner.
Bakgrund och syfte
Målet med att erbjuda BB-vård för mamman på vår neonatalavdelning är att minimera en
separation samtidigt som vi vill bevara en god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet för
både mor och barn. Syftet med denna undersökning är att kartlägga din upplevelse av
mammans BB-vård på neonatalavdelningen.
Förfrågan om deltagande
Vi frågar alla mammor samt partner angående mammans BB-vård på neonatalavdelning.
Detta betyder att den aktuella vårdtiden kan ligga flera månader tillbaka i tiden.
Hur studien går till
För att vi skall få mer kunskap om hur mammor uppfattat sin BB-vård på
neonatalavdelningen ber vi dig besvara några frågor om situationen kring barnets födelse.
Därefter följer 7 frågor om din delaktighet som besvaras med ”ja, nej eller ej aktuellt”.
Slutligen ställer vi 8 frågor om din BB-vård som besvaras på en skala mellan ”Ja, helt och
hållet och Nej, inte alls”. Det finns även utrymme på baksidan av formuläret för
kommentarer och synpunkter. Alla uppgifter kommer att ingå i analysen för att få
ytterligare kunskap om hur vårdformen har påverkat föräldrarnas upplevelse av vården.
Risker och fördelar
Det finns en möjlighet att våra frågor får dig att fundera över händelser under vårdtiden. I
dessa fall välkomnar vi att du tar kontakt med Xxxxx Xxxxxx eller Xxxxx Xxxxxx. Detta
kan ge oss möjlighet att reda ut missförstånd samtidigt som det ger oss ytterligare
kunskaper.
Hantering av data och sekretess
Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla enkäter har
ett löpnummer som är knutet till moderns personuppgifter. Orsaken till detta är att vi skall
veta hur många formulär som lämnats ut och hur många av dessa som besvarats. Det
dokument som innehåller både personuppgifter och nummer kommer att förstöras så snart
datainsamlingen är avslutad. Alla data kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen
(1998:204). All information som har samlats in kommer endast att användas för vår studie
och inte användas i andra icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk De
insamlade uppgifterna kommer att analyseras och senare redovisas vid kongresser och i
vetenskapliga tidskrifter i helt avidentifierad form.
Deltagande i studien är frivilligt. Ett deltagande påverkar inte din och barnets vård eller
omhändertagande i övrigt. Du kan begära att de uppgifter som samlats in för studien
förstörs.
Vill ni ha ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss:
Projektledare och personuppgiftsansvar
Skicka den besvarade enkäten i bifogat kuvert, porto är betalt.

Bilaga 3
Kategorisering av fråga 8
Om nej, varför?
Genomgått Kejsarsnitt
Blödning efter förlossning
Sjuk/trött
Vård på annan enhet tex IVA

Moderns
tillstånd

Barnets
tillstånd
10
1
6
4

Kylbehandling
Tillståndet kritiskt
Avsaknad av information
Hög arbetsbelastning
Flytt till annat sjukhus
Totalt

Annan
orsak

2
6

21

8

1
1
2
4

33

Bilaga 4
Kategorisering av fråga 9
Övriga synpunkter
Moderns upplevelse av otydlighet av eftervård
Avsaknad av eftervård
Modern ansåg sig inte färdigvårdad

Otydlighet/avsaknad
av eftervård

Avsaknad av
information

Andra
synpunkter

1
5
3

Saknade information amning/pumpning
Saknade information om uppföljning
Information om vårdmiljö
Om vad som skulle hända
Information vad som gällde efter utskrivning

2
1
1
1
1

Psykologiskt stöd
Vikten av att vara tillsammans
Barnmorskans roll otydlig

Ospecificerade positiva synpunkter och nöjd med
vården
Totalt

Positiva
upplevelser

2
3
1

9

6

6

23
23

44

