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SAMMANFATTNING 

Barn i behov av sjukhusvård i samband med förlossningen vårdas på en neonatalavdelning. 
Resurserna för att vårda nyfödda barn med behov av sjukvård varierar mellan olika sjukhus, 
vården av de minsta och sjukaste barnen är centraliserad till vissa specialiserade neonatala 
intensivvårdsenheter. Centraliseringen resulterar i att barn behöver överföras till mindre 
specialiserade enheter när deras tillstånd stabiliserats, för att frigöra platser till barn i behov av 
mer avancerad sjukvård. Årligen i Sverige överförs cirka 2500 barn mellan neonatala enheter, 
både planerade och akuta överföringar.  

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser vid planerade överföringar mellan neonatala 
enheter. 

Metoden var kvalitativ och designen var en intervjustudie med totalt 21 inkluderade 
semistrukturerade intervjuer där föräldrar berättade om sina upplevelser utifrån studiens syfte.  
Det manifesta studiematerialet analyserades genom deduktiv innehållsanalys utifrån 
transitionsteori. 

Resultatet visar att rutinsituation att överföra barn mellan neonatala enheter kan försätta 
föräldrar i en komplex och känslomässigt påfrestande situation. Föräldrar till nyfödda barn i 
behov av sjukvård, upplevde maktlöshet och kontrollförlust vid överföring till ny vårdande 
enhet samt uttryckte brister i planering, förberedelse och given information inför, under och 
efter överföring till ny vårdande enhet.  

Slutsatsen blev att föräldrar till nyfödda barn i behov av neonatalvård upplever stor emotionell 
påfrestning vid överföring till ny vårdande enhet. Föreliggande studie har visat att föräldrar 
erfarit brister gällande information och framförhållning i samband med överföring. För att ge 
föräldrar adekvat förberedelse, information samt optimalt stöd behöver överföring till ny 
vårdande enhet ses i ett helhetsperspektiv, som den process en transition innebär och inte som 
ett antal händelser separerade från varandra. För att förebygga ohälsosamma transitioner vid 
överföring till ny vårdande enhet behövs ett nära samarbete mellan berörda vårdenheter, 
översikt av rutiner och inkludering av föräldrar i planeringen.  

Nyckelord: transition, föräldraupplevelser, neonatalvård, familjecentrerad vård



    

 

ABSTRACT 

Newborns in need of intensive care are treated and cared for in a neonatal care unit. Available 
recourses to care for infants vary between hospitals. The centralization of neonatal intensive 
care results in newborns being transferred to less specialized units when their need is 
stabilized, this in a bid to make more space available for children still in the intensive care 
stage. Annually about 2500 children are transferred between neonatal care units in Sweden.  

The aim was to illuminate parent’s experiences of planned transfers between neonatal units. 

The method was qualitative and the design was an interview study with a total of 21 semi-
structured interviews conducted. The parents talked about their experiences within the format 
of the aim of the study. The manifest content was analyzed by deductive content analysis 
based on transition theory.  

The result showed that the practice to transfer infants between neonatal units can put parents 
in a complex and emotionally situation. Parents experienced a feeling of being powerless and 
a loss of control when their child was transferred between units. They expressed shortcomings 
in planning, preparation and information throughout the transfer. 

The conclusion was that parents of infants in need of neonatal care experienced great 
emotional strain when being subjected with a transfer to new units. Present study has shown 
that parents experienced lack of information and readiness in relation to the transfer. There 
need to be an holistic approach to the whole process of the transfer, not a set of separate 
events, to give parents optimal preparation, information and support prior to the transfer. To 
prevent unhealthy transitions in relation to the transfer, caregivers would need to make a 
revision of routines, include parents in the planning and work for a close relationship between 
the different care units involved. 

Keywords: transition, parents´ experiences, neonatal care, familycentered care 
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INLEDNING 

Varje dag sker överföringar av nyfödda barn i behov av sjukvård mellan neonatala enheter. I 
hela landet överförs cirka 2500 barn årligen, både akuta och planerade överföringar. 
Prematurfödda och/eller nyfödda barn som är sjuka behöver vårdas på en neonatalavdelning 
och resurserna för att vårda barn med behov av sjukvård varierar mellan olika sjukhus. 
Vården av de minsta och sjukaste barnen är centraliserad till vissa specialiserade enheter och 
när barnens tillstånd stabiliserats kan de behöva överföras till mindre specialiserade enheter, 
för att frigöra plats. Neonatalvårdens organisation leder till att många barn byter vårdande 
enhet under vårdtiden, ibland flera gånger.  

Den känslomässigt omvälvande upplevelse föräldrar till barn som vårdas på en neonatalenhet 
erfar är väl dokumenterad. Känslor av stress, oro, rädsla och ibland skuld kan upplevas. Den 
kris föräldrar till nyfödda barn som är sjuka ofta går igenom kan leda till en känslighet för 
förändringar. En övergång från en situation/ plats i livet till en annan kan beskrivas som en 
transition vilket innefattar den psykologiska process som uppstår som en konsekvens av 
förändringen.  

Överföringar mellan neonatala enheter är en rutinsituation men kunskapen om föräldrars 
upplevelser i samband med att barn överförs från en neonatalenhet till en annan är begränsad. 
Inom neonatalvården finns en strävan efter att bedriva en familjecentrerad vård, där föräldrar 
inkluderas i omvårdnaden och planeringen kring barnet samt erbjuds individuellt anpassat 
stöd. Föräldrar har olika grundförutsättningar och sårbarhet när det gäller att hantera en 
överföring till ny vårdande enhet och sjuksköterskan har en unik utmaning i att stödja 
föräldrar och verka för en inkludering i samband med överföring. För att kunna erbjuda ett 
optimalt stöd behöver sjuksköterskan en fördjupad kunskap kring föräldrars upplevelse vid en 
överföring. En vidare förståelse kring transitionen som en process kan minska risken för 
ohälsosamma transitioner.  

BAKGRUND 

Neonatalvård 
Omkring 115 000 barn föds varje år i Sverige, av dem behöver cirka tio procent vårdas på en 
neonatalavdelning (Socialstyrelsen, 2012). Enligt svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) 
har de flesta barn en kort vårdtid och behöver bara några dagars stöd på en neonatalenhet, 
under omställningsprocessen efter födelsen. De mycket för tidigt födda barnen eller nyfödda 
barn med komplicerade medfödda tillstånd kan behöva avancerad sjukvård i flera månader. 
Vanliga orsaker till behov av sjukhusvård efter födelsen är andningsstörningar, prematuritet, 
infektioner, asfyxi (syrebrist före/ under födelsen), nyföddhetsgulsot och medfödda 
missbildningar (SNQ, 2014). En normal graviditet varar i cirka fyrtio veckor och WHO 
(2015) definierar prematuritet som levande födda barn före graviditetsvecka (gestationsvecka) 
37. Om ett barn föds före gestationsvecka 28 används begreppet extremprematur (WHO, 
2015).  
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Neonatalvårdens organisation 
Totalt i Sverige finns ett fyrtiotal obstetriska (förlossnings) kliniker. Den neonatala vården 
delas in i olika kategorier utifrån den vårdnivå som erbjuds (Serenius et al., 2014). Från nivå 
III där det bedrivs en högspecialiserad neonatal intensivvård vid regionsjukhus, där de minsta 
och sjukaste barnen vårdas, till nivå I som bedriver BB-vård utan anslutning till barnklinik 
(Duritza, 2009). Sverige är uppdelat i sju sjukvårdsområden där varje av dessa sju områden 
har ett perinatalt center som erbjuder vårdnivå III. Barn födda extremt för tidigt har en högre 
grad av överlevnad om de föds på en nivå III klinik, vilket kan relateras till centraliseringen 
av specialistkunskap och mer avancerad teknisk utrustning (Serenius et al., 2014). Även 
Socialstyrelsen menar att centraliseringen av vården av de minsta och sjukaste barnen 
sannolikt har bidragit till en ökad överlevnad och eftersom utvecklingen inom neonatal 
intensivvård är snabb finns ett behov av att utveckla vårdens kvalitet och personalens 
kompetens, vilket i högre grad kan ske på specialiserade enheter (Socialstyrelsen, 2013). Det 
finns idag inga nationella riktlinjer gällande vårdnivå av barn som är extremt för tidigt födda, 
dock finns regionala riktlinjer baserade på professionellas ställningstagande (Serenius et al., 
2014).  

Antalet vårdplatser på neonatala intensivvårdsenheter är begränsade och för att optimera 
användandet av tillgängliga platser behöver barnen överföras till mindre specialiserade 
vårdenheter när tillståndet stabiliserats. Barn överförs även akut från mindre specialiserade 
enheter till neonatala intensivvårdsenheter om barnets tillstånd försämrats eller om de fötts på 
en vårdenhet som inte kan erbjuda rätt vårdnivå (van den Berg & Lindh, 2011). Årligen sker 
cirka 2500 transporter mellan neonatala enheter, med nyfödda barn i Sverige (SNQ, 2014).  

Transitioner 
Människor genomgår många skiften i livet, förändringar som utgår från olika situationer och 
händelser, både planerade och plötsliga. Transition är den process som uppstår som en 
konsekvens av dessa skiften (Bridges, 2003). Förändringar i livet kan utgå från individen eller 
den omgivande miljön och transition kan beskrivas som en passage eller övergång från ett 
tillstånd eller plats till ett annat, utlöst av en förändring. Oavsett om transitionen pågår under 
en kortare eller längre tid så är transition alltid en process (Meleis, 2010).  

Bridges (2013) beskriver hur transitionen börjar med ett avslut/separation, fortsätter i en 
neutral zon/övergång och slutförs med en ny början, en integrering. Avslutet beskrivs som en 
släppa- taget process. Identifikation och medvetandegörning av vad som involveras i avslutet 
oavsett om det är positivt eller negativt är avgörande för att kunna arbeta sig igenom 
känslorna, komma vidare och acceptera förändringen. När individen är redo att släppa avslutet 
så är den i den neutrala zonen. Här finns upplevelser av förvirring, kaos, ibland ilska, glädje 
och uppgivenhet. Vid den sista fasen, den nya början, har individen börjat acceptera den nya 
livssituationen, införlivat en ny identitet och ett nytt seende på världen (Bridges, 2013). 
Schumacher och Meleis (1994) identifierar fyra olika huvudgrupper av transitioner som 
sjuksköterskor involveras i. De olika grupperna benämns som utvecklingsorienterade, 
situationsorienterade, hälsa och sjukdomsorienterade samt organisationsrelaterade 
transitioner. Processen att bli förälder, upplevelsen av klimakteriet och åldrandet är exempel 
på utvecklingsrelaterade transitioner. Förändringar i familjesituationer som skilsmässa, att 
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förlora en partner men även överföringar mellan vårdenheter definieras som 
situationsrelaterade transitioner. En individs och/eller familjs påverkan av sjukdom och 
sjukdomsrelaterade händelser kategoriseras som hälsa- sjukdomsrelaterade transitioner och 
slutligen organisationsrelaterade transitioner representerar förändringar i yrkesrollen eller 
organisationen (Schumacher & Meleis, 1994). 

En individ kan uppleva flera olika transitioner samtidigt och/eller överlappande, till exempel 
vara gravid och föda ett barn kan ses som en transition till föräldraskapet, om barnet är sjukt 
kan detta vara ytterligare en transition. Att bli förälder till ett prematurt eller sjukt barn 
involverar transitioner som skiljer sig åt från de transitioner föräldrar med friska fullgångna 
barn genomgår. Även föräldrar upplever en transition i relation till varandra, där de behöver 
omdefiniera sin inbördes relation som enbart partners till att vara föräldrar (Meleis, Hilfinger, 
Eun, DeAnne & Schumacher, 2000). Transition och förändringar i omgivande miljö är starkt 
relaterade till varandra. Ett plötsligt uppbrott från en miljö till en annan, tvingar individen att 
anpassa sig till den nya miljön samtidigt som tidigare tillgång till stöd och trygghet har 
försvunnit (Meleis, 2010). Människor som genomgår en transition tenderar att vara mer 
sårbara och transitioner kan vara en riskfaktor för försämrad hälsa och välbefinnande. 
Transitionen leder ofta till att individen behöver ta till sig ny kunskap, förändra sitt beteende 
och självbild, samt omdefiniera sig i ett nytt socialt kontext. Människor som genomgår flera 
transitioner samtidigt är extra utsatta (Meleis, Hilfinger, Eun, DeAnne & Schumacher, 2000).  

Sjuksköterskans roll vid transitioner 
Människor genomgår många transitioner under sitt liv och sjuksköterskan möter individer 
som genomgår transition när och om den har påverkan på hälsa, välmående och förmågan att 
ta hand om sig själv (Meleis, 2010). Sjuksköterskan har en nyckelfunktion när det gäller att 
stödja människor genom livets transitioner på grund av. dess hälsokonsekvenser (Meleis, 
Hilfinger, Eun, DeAnne & Schumacher, 2000; Schumacher & Meleis, 1994). Vid en 
transition uppstår en utsatthet och sårbarhet där individens hälsa och välbefinnande kan 
påverkas. För att utveckla lämpliga interventioner och ha möjlighet att erbjuda ett optimalt 
stöd behöver sjuksköterskan ha kunskap om faktorer som påverkar individen under en 
transition. Rätt stöd under processen kan förebygga ohälsosamma transitioner (Schumacher & 
Meleis, 1994). Sjuksköterskan är genom sin kontinuerliga närvaro kring det nyfödda sjuka 
barnet, ofta den som står närmast föräldrarna under vårdtiden (Frankling, 2006). 
Sjuksköterskan behöver ha ett helhetsperspektiv med beaktande av den spännvidd av 
subjektiva, kognitiva, emotionella, fysiska och omgivningsvillkor som påverkar en transition 
(Schumacher & Meleis, 1994). 

Transitionsfaktorer 
Hur, när, varför och på vilket sätt en transition upplevs beror enligt Meleis (2010) på flera 
olika faktorer. Individen påverkas av emotionellt och fysiskt välbefinnande, upplevd 
meningsfullhet, förväntningar, interna och externa resurser, kunskapsnivå och graden av 
förberedelse/ planering.  
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Emotionellt och fysiskt välbefinnande 
En transition väcker många känslor. Känslor som ofta påverkas av de svårigheter som upplevs 
i samband med en transition. Känslor av stress, rädsla, emotionell smärta, oro, frustration, 
ambivalens och ensamhet kan uppstå. Upplevelsen av transitionen och möjligheten att hantera 
ny information kan påverkas av nedsatt fysisk hälsa (Meleis, 2010).  

Mening 
Den upplevda meningen av en transition är en subjektiv bedömning av en förväntad eller 
genomgången transition. Upplevelsen kan vara positiv, negativ eller neutral. Transitionen kan 
vara eftersträvad eller inte och kan vara eller inte vara ett resultat av ett personligt val. 
Medvetenhet om patientens upplevelse av mening gällande transitioner är av intresse då det 
kan påverka upplevelsen av transitionen (Meleis, 2010).  

Förväntningar 
Enligt Schumacher och Meleis (1994) påverkar en individs tidigare erfarenheter gällande 
transitionen förväntningarna inför en ny transition, dock är det inte säkert att tidigare 
erfarenheter är applicerbara vid den nya transitionen, förväntningarna kan var realistiska eller 
orealistiska.  

Resurser 
Runt en person som genomgår en transition behövs stödjande resurser. Resurserna kan vara 
externa och då bestå av sjuksköterskor eller andra vårdgivare, eller egna och bestå av 
individens partner, vänner och familj (Meleis, 2010).  

Kunskapsnivå 
En individs kunskapsnivå är ytterligare en faktor som påverkar konsekvenserna av en 
transition och som kan vara otillräckliga. Tillräcklig information och möjlighet till 
kunskapsutveckling beskrivs som central inom transition, för att minska oro och negativa 
upplevelser (Meleis, 2010). 

Planering 
Graden av planering inför och under en transition påverkar i hög grad upplevelsen av 
transitionen. Genomtänkt planering ger förutsättningar för en hälsosam transition. Även under 
plötsliga händelser kan planeringen fortgå och stödja individen under hela processen. För en 
effektiv planering behövs en bred analys av behov och problemområden som eventuellt kan 
uppstå. Nyckelpersoner, till exempel vårdpersonal på berörda kliniker behöver identifieras 
och kommunikation dem emellan är nödvändig (Meleis, 2010).  

Familjecentrerad vård 
Barn ska, oavsett ålder, ha rätt att vara tillsammans med sina föräldrar under tiden de vårdas 
på sjukhus (NOBAB, 2010). Det är väl känt att en tidig och nära relation mellan föräldrar och 
barn har stor betydelse för barnets utveckling och välbefinnande både på kort och lång sikt. 
Föräldrar som får möjlighet att bo på neonatalenheten har lättare att lära känna sitt barn, tolka 
dess signaler och avgöra om barnet uttrycker obehag eller välmående (Örtenstrand et al., 
2010). Idag är det dock inte alltid möjligt för föräldrar till nyfödda barn som är sjuka att vara 
tillsammans med sitt/sina barn dygnet runt. Barn som samvårdats med sina föräldrar har en 
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kortare vårdtid än barn där föräldrarna inte har möjlighet att bo kvar på neonatalenheten 
dygnet runt (Örtenstrand et al., 2010). Ett aktivt deltagande i omvårdnaden kring barnet 
främjar anknytningen samt minskar föräldrarnas stress och oro (Franck & Spencer, 2003). 
Anknytningen är det emotionella band som skapas mellan barn och föräldrar och har stor 
betydelse för barnet fysiska, psykiska och neurologiska utveckling (Bowlby, 1994). Vid 
separation kan anknytningen mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar försvåras 
(Bialoskurski, Cox & Hayes, 1999).  

Familjecentrerad vård (FCV) utvecklades under 1990- talet och är idag ett etablerat begrepp 
inom neonatalvården. FCV baseras på förståelsen att föräldrarna är barnets primära källa till 
omsorg och stöd och vården ska ske i nära samarbete med föräldrarna, där vårdpersonalen har 
en vägledande funktion. Möjligheten att delta i vården av barnet stärker föräldrarna i deras 
föräldraroll och separation av barnet från dess föräldrar ska undvikas i så stor utsträckning 
som möjligt (McGrath, Samra & Kenner, 2011). Fyra centrala begrepp inom FCV är enligt 
Mullaney, Edwards och DeGrazia (2014) värdighet, respekt, information och samarbete, 
vilket i praktiken innebär att föräldrarna ska ha möjlighet att vara hos sitt barn dygnet runt, 
involveras i vården kring barnet samt utövandet av en öppen kommunikation mellan föräldrar 
och vårdgivare. Barnets behov ska sättas i ett familjeperspektiv och genom olika strategier för 
planering, utförande och utvärdering av vården kan föräldrarna inkluderas.  

Att vara nybliven förälder  
De flesta blivande föräldrar är förväntansfulla och ser fram emot sitt barns födelse. De bygger 
upp en bild av hur den första tiden kommer bli, planerar för att vara tillsammans och lära 
känna det nya barnet, att bli en familj. När ett barn föds prematurt eller sjukt så omkullkastas 
hela den förväntade bilden (Duritza, 2009; Lupton & Fenwick, 2001). Föräldrarna hamnar 
ofta i en kris och att få ett nyfött barn som är sjukt är nästan alltid en oväntad och plötslig 
händelse. Föräldrar upplever oro för sitt barns tillstånd och ibland även för sin partners 
hälsotillstånd på grund av. eventuella komplikationer i samband med graviditet och/eller 
förlossning. Den oväntade situationen gör föräldrar sårbara och de kan även uppleva känslor 
av besvikelse och skuld. (Sweet, 2012).  

Mammor kan uppleva skuldkänslor för att de inte kunnat fullfölja graviditeten och upplever 
misslyckande då de inte kunnat skydda sitt barn (Spinelli, Frigerio, Montali, Fasolo, Spada & 
Mangili, 2016) Den stress föräldrar till barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsenhet 
upplever ger en ökad risk för utmattning och depression (Busse, Stromgren, Thorngate & 
Thomas, 2013). Föräldrar till barn som vårdas på en neonatalenhet har ofta upplevelser av 
separation och förlust. När ett barn föds prematurt har de förlorat den sista delen av 
graviditeten och missat möjligheten att känslomässigt och praktiskt förbereda sig för sitt barns 
ankomst. De har ofta upplevt separation vid barnets födelse och förlorat den positiva 
upplevelse som förväntas i samband med ett barns ankomst (Howthorne & Killen, 2006; van 
Manen, 2012). Mamman kan ha en känsla av att blivit fråntagen sitt barn och kan ha svårt att 
identifiera barnet som fötts som samma barn som varit i livmodern (Spinelli, Frigerio, 
Montali, Fasolo, Spada & Mangili, 2016) 
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Neonatalavdelningen är en ny och obekant miljö, föräldrarna kan uppleva att de förlorat 
kontrollen och det är väl känt att många upplever stress under vårdtiden (Sweet, 2012; van 
den Berg & Lindh, 2011). Den omtumlande upplevelsen kring ett sjukt och/eller prematurt 
barns födelse gör att föräldrarna utvecklar en stark känslighet för förändringar. Även en 
förändring inom enheten till exempel att bli flyttad till ett annat rum, kan skapa oro och stress. 
De kan uppleva förnyad hjälplöshet, ångest och rädsla inför den planerade förändringen 
(Lupton & Fenwick, 2001; Sweet, 2012). Föräldrars upplevelser av vårdtiden på en 
neonatalenhet kan beskrivas som en känslomässig bergochdalbana, där de mitt i all oro och 
rädsla gradvis bygger upp en känsla av trygghet. Efter en tid blir miljön kring barnet blir mer 
bekant, de lär känna personalen, den tekniska apparaturen, lokalerna och de rutiner som följs 
(Helder, Verweij & Van Staa, 2012; Howthorne & Killen, 2006).  

Problemformulering 
Neonatalvårdens organisation och uppbyggnaden får till följd att barn överförs mellan olika 
sjukhus. Inom vården är överföringar mellan neonatala enheter en rutinsituation och 
kunskapen om föräldrars upplevelser i samband med att barn överförs från en neonatalenhet 
till en annan är begränsad. Att byta vårdande enhet under pågående vård kan ses som en 
transition, genom vidare förståelse av transitionens olika faser kan sjuksköterskan identifiera 
särskilt känsliga passager och utveckla individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder samt 
minska risken för ohälsosamma transitioner. 

SYFTE 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser vid planerade överföringar mellan neonatala 
enheter. 

METOD 

Ansats 
Studien var en empirisk studie som genomfördes med kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
ansatsen härrör från konstruktivismen, som undersöker mer förutsättningslöst hur 
verkligheten ser ut. Den kvalitativa metoden syftar till att förklara, synliggöra och ge djupare 
förståelse för människors subjektiva upplevelser. Metoden för datainsamling vid kvalitativ 
ansats är vanligtvis intervjuer, eller andra självrapporterade data till exempel observationer 
eller enkäter (Polit & Beck, 2012).  

Design 
Designen var en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa intervjun är en metod som används 
för att förstå världen utifrån undersökningspersonernas eget synsätt. Syftet är att få fram den 
intervjuades eget perspektiv gällande forskningsfrågan (Kvale & Brinkman, 2009). 

Urval 
Urval av enhet var ett bekvämlighetsurval och urval av populationen gjordes konsekutivt, 
d.v.s. populationen innefattar alla patienter gällande studiesyftet som under en viss tidsperiod 



    

7 
 

överfördes till aktuell enhet där studien genomfördes. Mellan 130401–131001 överfördes 
totalt 47 barn till aktuell enhet inkluderande två trillingpar och fyra tvillingpar, sammantaget 
39 familjer. Barnen överfördes från fem olika sjukhus, tre i Stockholmsområdet och två 
utomläns.  

Inklusionskriterier 
I studien innefattades alla planerade överföringar av barn som under en sexmånadersperiod 
överfördes till en neonatalenhet i Stockholm från annat sjukhus.  

Exklusionskriterier 
Överföringen av akut sjuka barn uteslöts ur studien då det delvis var en annan frågeställning 
och inte ingick i studiens syfte. Även barn som återflyttades efter en akut överföring uteslöts. 
Föräldrar som inte kunde kommunicera på svenska utan stöd av tolk exkluderades.  

I registerutdraget med information om vilka patienter som överförts till aktuellt sjukhus under 
vald period fanns två barn som transporterats akut och därför uteslöts ur studien. Tre barn (två 
familjer) exkluderas då förkunskap om familjens tolkbehov fanns (se tabell 1). 

Tabell 1. Beskrivning av urval  
Urvalsperiod 2013-04-01-2013-10-01 antal 
Överförda familjer  39 
Överförda barn  47 
Bortfall   
Akut transport   2 
Behov av tolk   2 
Tillfrågade familjer 35 
 

Datainsamling 

Genomförande 
Uppgifterna om vilka patienter som transporterats till aktuellt sjukhus under angiven 
tidsperiod, erhölls via SNQ och sammanställdes av enhetens medicinska sekreterare. Datan 
från SNQ innehöll uppgifter om barnets personnummer, inskrivningsdatum, vilket kan antas 
vara samma datum som transporten ägt rum, samt vilket sjukhus de transporterats från. 
Barnen fick ett kod-nummer i den ordning de stod i utdraget från SNQ. Utdraget var sorterat 
efter vilket sjukhus transporten skett från under aktuell tidsperiod.  

Barnets kodnummer, sändande sjukhus, mottagande enhet, datum för överföring samt namn, 
bostadsadress och telefonnummer fördes in i en matris. Uppgifterna om namn, bostadsadress 
och telefonnummer har hämtats från aktuellt sjukhus journalsystem -Take Care. 
Kontaktuppgifterna behövdes för att kunna skicka ut informationsbrev och därefter för att nå 
föräldrarna per telefon. Inga ytterligare uppgifter har hämtats från journaler.  

Familjerna fick ett brev hemskickat till sig (bilaga 1) där studien presenterades och blev sedan 
uppringda och tillfrågades om de önskade delta i en intervju, antingen per telefon eller vid ett 
möte. De föräldrar som önskade delta i studien fick välja en tid för intervju inom två veckor 
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från första telefonsamtalet. Två av intervjuerna skedde i informanternas hem, men på grund 
av. tidsbrist genomfördes övriga intervjuer via telefon. Vid intervjun har föräldrarna tillfrågats 
om barnets gestationsålder och medicinsk orsak till barnets behov av neonatalvård. 
Uppgifterna har efter intervjuns genomförande förts in i matrisen.  

Intervjuguide 
Inför en intervjustudie bör det genomföras en tematisering, d.v.s. formulera frågorna och 
teoretiskt tydliggöra det tema som ska undersökas. Detta kan göras genom att beakta syftet 
med studien vid val av intervjufrågor (Kvale & Brinkman, 2009). I studien användes en 
intervjuguide med 11 frågor samt två frågor om barnets gestationsålder och orsak till 
vårdbehov. Frågorna utarbetades utifrån författarens förkunskaper gällande överföring av barn 
mellan neonatala enheter. Frågorna delades in i följande teman: bakgrundsinformation, given 
information och planering före, under och efter överföring, upplevelser inför, under och efter 
överföring, samt en avslutande öppen fråga gällande förändringsförslag. Intervjufrågorna 
presenteras i bilaga 2.  

Intervjufrågorna användes som stöd i samtalet, där första två frågorna innefattade 
bakgrundsinformation och följande tre frågorna var korta konkreta inledande frågor. Intervjun 
fortsatte med blandat öppna frågor och mer strukturerade frågor. Vissa svar under 
intervjuförloppet ledde till uppföljningsfrågor, till exempel – vad hände sen? och -hur kändes 
det? Intervjuguiden har inte alltid följts strikt, under vissa intervjuer berättade föräldrarna mer 
fritt och svarade på några frågor indirekt, utan att frågan ställts rakt ut. Under intervjun 
antecknade intervjuaren ner svaren och renskrev dem så nära intervjun som möjligt. 
Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter att genomföra och därefter renskrivning av materialet 
ca 30 minuter.  

Dataanalys  
Det manifesta innehållet från intervjumaterialet har analyserats genom deduktiv 
innehållsanalys, utifrån en situationsspecifik transitionsteori. Enligt Polit och Beck (2012) 
väljs analysmetod utifrån vad som är mest relevant gentemot den forskningsfråga som ställs 
och val av metod påverkar hur resultatet samlas in, struktureras och analyseras. Schumachers 
och Meleis (1994) situationsspecifika teori vid transitioner valdes som ett vägledande 
ramverk i studien för att kunna konceptualisera (begripliggöra) transitionen och identifiera 
relevanta resultatvariabler. Att testa studieresultatet mot transitionsteorin utvecklar inte bara 
kunskapen för transitionen vid övergången till ny vårdande enhet utan kan även utveckla en 
generell kunskap kring transitioner i ett bredare perspektiv. Det är av stort värde att använda 
en omvårdnadsteori som integrerar patientens upplevelser med sjuksköterskans roll (Weiss et 
al., 2007).  

Teoretiskt ramverk 
Enligt Schumacher och Meleis (1994) förekommer stor variation mellan individer gällande 
hanteringen av transitioner och sjuksköterskan behöver ett ramverk för att bedöma och fånga 
upp varje patients individuella upplevelser. Schumacher och Meleis har utvecklat en 
situationsspecifik teori vid transitioner som utgår från tre huvudkoncept och en beskrivning av 
olika typer av transitioner samt sjuksköterskans insatser (figur 1).  
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Figur 1. Omvårdnadsteori för transition inspirerad av Schumacher och Meleis (1994). 

De tre huvudkoncepten för transition är generella villkor för transiton, faktorer som påverkar 
upplevelsen av en transition och indikationer på hälsosam transition. De generella villkoren 
innefattar en process, riktning från ett tillstånd till ett annat, förändringar i identitet, roller, 
relationer, förmågor och beteendemönster. Transitionsfaktorer beskrivs som sex olika individ- 
och omgivningsfaktorer som påverkar kvaliteten på upplevelsen av en transition, detta oavsett 
vilken transition individen genomgår. De olika faktorerna för transition identifieras som 
emotionellt och fysiskt välbefinnande, mening, förväntningar, resurser, kunskapsnivå och 
planering. Indikationer på en hälsosam transition kännetecknas av subjektivt välmående 
bemästring av roller, känsla av mening och välmående relationer. Modellen visar även fyra 
olika typer av transition en individ kan genomgå, den här studiens transition innefattas i 
situationsorienterade transitioner, till vilket en överföring mellan olika enheter kan knytas 
(Schumacher & Meleis, 1994). 

Generella villkor för transition och faktorer som påverkar transition är de två huvudkoncept 
från transitionsteorin som denna studies resultat analyserats mot. Faserna inför, under och 
efter överföring identifierades genom tolkning av Schumachers och Meleis (1994) begrepp 
process och riktning i de generella villkoren för transiton och används som kategorier vid 
struktureringen av resultatet. De fördefinierade transitionsfaktorerna har använts som 
subkategorier i den deduktiva innehållsanalysen av insamlat material. Resultatet har 
presenterats utifrån de fördefinierade transitionsfaktorerna indelade under tillhörande kategori 
(tabell 2). 

Analysprocessen 
Enligt Elo och Kyngäs (2008) är innehållsanalys en metod som kan användas med kvalitativ 
och kvantitativ data. Analysen kan utföras både deduktivt och induktivt. Vid deduktiv 
innehållsanalys struktureras studiematerialet utifrån de definierade kategorierna och 
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subkategorierna. Bildandet av kategorier är både empiriskt och konceptuellt utmanande och 
behöver vara teoretiskt förankrat begreppsmässigt samt grundad på tidigare erfarenhet. Enligt 
Hsieh och Shannon (2005) är deduktiv innehållsanalys en strukturerad form av analys, en 
riktad innehållsanalys och ett sätt att diskutera resultaten utifrån tidigare teoretiska perspektiv.  

En innehållsanalys med deduktiv ansats startar med att utifrån teorin identifiera nyckel-
koncept eller variabler som initiala kategorier som sedan definieras (Potter & Levine-
Donnerstein, 1999). Vidare kan enligt Elo och Kyngäs (2008) en strukturerad analysmatris 
användas, där matrisen är baserad på en tidigare utformad teori. Kodningen av datamaterialet 
kan göras direkt med de teori-baserade kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005).   

En analysmatris har konstruerats utifrån kategorierna inför, under och efter transition samt 
subkategorierna baserade på Schumachers och Meleis (1994) transitionsfaktorer. 
Studiematerialet har lästs igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet. 
Meningsbärande enheter som beskriver föräldrars upplevelser vid överföringen har 
identifierats och placerats in i de fördefinierade subkategorierna, under respektive kategori.  

Tabell 2. Presentation av kategorier och subkategorier.  
Subkategori 
Transitionsfaktorer inspirerad av Schumacher och Meleis 
(1994) 

Kategori 
Generella villkor för transition, 
inspirerad av Schumacher och 
Meleis (1994) 

Emotionellt och fysiskt välbefinnande 

Inför överföring 

Mening 
Förväntningar 
Resurser 
Kunskapsnivå 
Planering 
Emotionellt och fysiskt välbefinnande 

Under överföring 
Planering 
Emotionellt och fysiskt välbefinnande Efter överföring 
Kunskapsnivå 
 

Forskningsetiska övervägande 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver grundläggande forskningsetiska principerna gällande 
information, konfidentialitet, samtycke och nyttjande. Samtliga principer har följts i denna 
studie. Studiedeltagarna har fått skriftlig (se bilaga 1) och muntlig information gällande 
studien och hur studiematerialet ska nyttjas. I samband med intervjun säkerhetsställdes att 
respondenterna förstått given informationen och de har fått möjlighet att ställa ytterligare 
frågor gällande studien och deras medverkan samt ge muntligt samtycke till deltagande. 
Studiedeltagarnas identitet har kodats med ett nummer och datan från intervjuerna har märkts 
med detta nummer. Kodnyckeln har förvarats hos ansvarig författare separerad från 
studiedatan.  
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Nyttjandekravet har säkerställts genom att insamlad data endast kommer användas till aktuell 
studie och sedan raderas. De medverkande i studien valdes ut inom ett tidsintervall som 
säkerhetsställde att familjerna var färdigvårdade på neonatalavdelningen, för att undvika en 
situation där respondenterna kunnat vara i beroendeställning. Det förekom att författaren 
ansvarat för två inkluderade familjer under tiden de varit inskrivna i neonatalenhetens 
hemsjukvård, beroendesituationen har beaktats och ansetts som liten då frågeställningen i 
studien gällt ett avgränsat område under vårdtiden som varit avslutat innan tiden för 
hemsjukvård. 

En risk med studien var att den kunde väcka känslor som föräldrarna haft under vårdtiden. 
Om situationen skulle uppstå fanns beredskap att föreslå respondenten att söka stöd via 
neonatalenhetens psykologteam, alternativt stödinsatser via barnhälsovården. Författaren har 
haft en förförståelse angående överföringar av barn mellan neonatala enheter, och har strävat 
efter att transkribera och analysera texten i enlighet med informantens uttalande och anda utan 
att påverkas av tidigare erfarenheter. Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460) fastslår att forskning som utförs inom högskoleutbildning på 
grundnivå eller avancerad nivå inte behöver genomgå etisk prövning. Aktuell forskning har ej 
genomgått etikprövning. Studien har godkänts av verksamhetschefen på den neonatalenhet 
där studien genomfördes, initialt muntligt inför insamlingen av studiematerialet och därefter 
skriftligt 160125. 

RESULTAT 

Trettiofem familjer identifierades och bjöds in att delta i studien. Av de trettiofem familjerna 
gick tre familjer inte att nås, försök att ringa familjerna gjordes vid tre olika tillfällen under en 
period av två veckor. Fyra familjer tackade nej till att delta i studien och en familj behövde 
uteslutas på grund av. svårigheter att kommunicera på svenska vid första telefonsamtalet. Tre 
familjer svarade inte vid bokad tid för intervju, varför de föll bort från studien. Tre utförda 
intervjuer föll bort då det vid intervjun visade sig att de genomgått en tillbakaflytt efter en 
akut transport, vilket inte svarade mot inklusionskriterierna. Totalt i studien inkluderas 21 
intervjuer gällande sammanlagt 26 barn (tabell 3). 

Tabell 3. Bortfall  
Överförda familjer n= 39, överförda barn n= 47 Antal (%) 
Tillfrågade familjer 35 (90) 
Bortfall:    
Ej gått att nå     3 (9) 
Ej svarat vid planerad intervju   3 (9) 
Avböjer deltagande   4 (11) 
Behov av tolk   1 (3) 
Bortfall efter intervju p.g.a. akut transport   3 (9) 
Inkluderade intervjuer 21 (60) 
Inkluderade barn 26 (55) 
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Två familjer intervjuades i hemmet och övriga per telefon. Tre intervjuer skedde tillsammans 
med båda föräldrarna, en med barnets far och övriga med barnets/ens mor (tabell 4).  

Tabell 4. Fördelning intervjuer   
Inkluderade intervjuer n=21  
Intervjuade mammor enskilt 17 (81) 
Intervjuade partners enskilt   1 (5) 
Intervjuade par   3 (14) 
Telefonintervjuer 19 (90) 
Intervjuer i hemmet   2 (10) 
 

Av de 26 barnen var 21 födda prematurt (gestationsvecka 26-35), ett barn med 
andningsstörning, tre barn med hypoglykemi och ett barn med asfyxi. Samtliga transporter var 
planerade överföringar av barn. Barnets ålder vid överföringen hade varierat mellan två 
timmars ålder och 15 dagar, med ett medianvärde på 3,5 dagars ålder. Trettiofem procent av 
barnen i studien överfördes inom första levnadsdygnet (tabell 5). Överföringen hade skett 1-7 
månader före intervjutillfället. 

Tabell 5. Bakgrundsvariabler  
Inkluderade barn, n= 26  Antal (%) 
Gestationsålder   
Vecka 26+1 - 31+6  11 (42) 
Vecka 32+0 – 35+0 10 (38) 
Vecka 37+0 – 41+5   5 (19) 
Barnets medicinska status   
Prematuritet  21 (81) 
Andningsstörning    1 (4) 
Asfyxi    1 (4) 
Hypoglykemi    3 (11) 
Ålder vid överföring   
0-1 dagar    9 (35) 
2-4 dagar    6 (23) 
4-15 dagar 11 (42) 
 Median (medel) 
Ålder (dagar) vid överföring  3,5 (5,5) 
 

Inför överföring 

Emotionellt och fysiskt välbefinnande  
De flesta föräldrar i studien upplevde stor stress och oro inför beskedet att deras barn skulle 
överföras till annat sjukhus. De beskrev upplevelsen med ord som ”förvirring, oro, panik, 
kaos, kris och omtumlande”. Några blev väldigt upprörda vid beskedet och hade svårt att 
acceptera att deras barn skulle överföras. Flera beskrev hur de precis hade börjat känna sig 
trygga med vården och personalen på befintlig enhet och beskedet om överföring till ny enhet 
rörde upp mycket känslor. Föräldrar uttryckte hur de verkligen inte velat överföras till ny 
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enhet, känt maktlöshet, att ingen lyssnat på dem och ställda inför ett faktum som inte varit 
möjligt att påverka. Starkast negativa känslor uttryckte de som fått besked om överföring kort 
inpå att transporten skulle äga rum, extra utsatta var familjer där mamman varit sjuk eller nyss 
genomgått kirurgi. Beskedet hade ofta kommit som en chock och den känslomässiga 
reaktionen beskrevs som hjälplöshet, förvirring, maktlöshet och rädsla.  

Jag blev väldigt upprörd, först frågade de om det var ok, vi sa att vi inte ville, 
men sen sa de att vi måste. Vi kände oss liksom ivägkörda. Allt blev väldigt 
jobbigt och chockartat. Det blev för mycket allting … (Intervju 16) 

Föräldrar som vetat om att barnet/barnen skulle byta vårdande enhet under vårdtiden kände 
mindre stress och oro. De hade hunnit bearbeta den förväntade omställningen, fått information 
om hur transporten skulle gå till och kunnat förbereda sig. En förälder uttryckte att det känts 
nervöst, men att hon trott att det skulle gå bra, hon hade känt tillit till personalen. En annan 
tyckte det skulle bli skönt att komma närmare hemmet och en familj hade fått besked om att 
de skulle få bo tillsammans på mottagande enhet och sett fram emot överföringen. Någon 
familj var neutralt inställd inför överföringen, de hade inte tyckt det skulle påverka dem så 
mycket. 

Det kändes ok, det var ju som det var, inte så stor grej. (Intervju 9) 

Flera föräldrar berättade att de vid tiden för överföring, själva varit sjuka. De hade nyligen 
genomgått en förlossning och vissa hade genomgått akut kejsarsnitt. De hade drabbats av 
blödningar, infektioner och flera uttryckte omfattande smärtproblematik. Några hade varit 
sjuka i preeklamsi (havandeskapsförgiftning) med högt blodtryck. En förälder uttryckte att 
hennes primära oro hade gällt hennes egen hälsa, en känsla av ovisshet inför att byta 
behandlade läkare och barnmorskor, rädsla för att de inte skulle behandla hennes sjukdom 
korrekt och att medicineringen skulle bli fel. Flera föräldrar hade vårdats på kvinnokliniken 
en längre tid före förlossning och skapat trygga relationer till vårdpersonalen. 

Det var jobbigt, jag var sjuk med högt blodtryck och det kändes jobbigt att byta 
läkare, visste inte hur det skulle bli med mina journaler och mediciner och så, 
hade varit så struligt förut när jag varit på xxxx (mottagande enhet). För min del 
så kändes det tryggare på xxxx (sändande enhet). (Intervju 18) 

Mening 
För de flesta föräldrar var överföringen av barnet till en ny vårdande enhet inget de själva 
önskade och deras bedömning av den upplevda meningen med överföringen var övervägande 
negativ. I intervjuerna framkom att de flesta föräldrar upplevt rädsla och oro över att en 
överföring skulle kunnat påverka barnens hälsa och familjens välbefinnande negativt. Ett fåtal 
föräldrar hade upplevt överföringen som neutral eller positiv, de hade tolkat orsaken till 
överföringen att barnet blivit friskare och att familjen skulle komma ett steg närmare hemmet. 
I studien tillfrågades föräldrar om de informerats om orsaken till överföringen till annat 
sjukhus. Flera föräldrar hade haft en vag uppfattning om varför deras barn hade överförts, 
några gissade att det hade berott på platsbrist och/eller personalbrist på sändande enhet. 

Nej, frågade men fick inget tydligt svar … De sa bara att hon var så stabil, så 
hon skulle flytta, jag tror det var för att det inte fanns plats. (Intervju 10) 
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De flesta hade fått informationen att deras barn skulle överföras på grund av platsbrist och 
andra hade fått höra att deras barn var för friskt för att vårdas på en enhet med avancerad 
intensivvård. En förälder beskrev att hon inte hade fått någon information men gissade att det 
berodde på att det fanns resistenta bakterier på sändande enhet. Flera hade fått informationen 
att de inte tillhörde sändande enhet geografiskt och därför skulle överföras till nytt sjukhus.  

… hade uppfattat att akutplatserna var slut, hade en känsla av att xxxx 
(sändande enhet) ville bli av med oss, då vi tillhörde xxxx (mottagande enhet). 
Vi kände oss bortkörda … (Intervju 16) 

Bristen på adekvat förklaring gällande orsaken till överföringen skapade frågor och ibland 
felaktiga tolkningar. Känslor av att ha blivit orättvist behandlade och misstankar om att inte 
ha fått korrekt information ledde till frustration och besvikelse. En förälder uttryckte att det 
hade varit lättare att acceptera överföringen om de fått reda på att platsen till exempel 
behövdes för andra mycket sjukare barn. Ett fåtal föräldrar beskrev att de i ett tidigt skede 
hade fått adekvat information kring neonatalvårdens organisation gällande olika vårdnivåer på 
de olika enheterna och var medvetna om att de skulle överföras till ny enhet när barnets 
tillstånd stabiliserats.  

Förväntningar 
Ovissheten inför överföringen och bristande kunskaper om den nya enheten påverkade 
föräldrarnas förväntningar. Många visste inte vad de skulle förvänta sig och skapade en bild 
utifrån andras berättelser och uppfattningar. Det okända skapade stress. En förälder beskrev 
hur de tidigare haft negativa upplevelser från mottagande sjukhus och därför haft negativa 
förväntningar gentemot mottagande enhet, även om de inte varit på den enheten förut. En 
annan förälder berättade hur hon tryggats av att en vårdpersonal givit informationen att det 
var en bra enhet de skulle överföras till och att personalen var duktig. Bristen på information 
och möjlighet till reell kunskap gjorde att föräldrarnas förväntningar ofta byggde på tillfälliga 
utsagor från vårdpersonal och/eller anhöriga. Ibland felaktig information. Bristen av 
förberedelse och information hade gjort att många föräldrar haft svårt att skapa en bild av den 
nya enheten och en realistisk föreställning av hur transporten skulle genomföras. 

… man hade ju informationen att Xxxx (sändande enhet) var det bästa 
sjukhuset, fast när vi kom till Xxxx (mottagande enhet) så var allt bättre där, så 
vi hade oroat oss i onödan. (Intervju 15) 

Resurser  
Föräldrar belyste vikten av stöd från anhöriga och avgörande för att de skulle uppleva 
trygghet och tillit hade varit stödet från vårdpersonalen. Flera föräldrar i studien upplevde 
känslor av ensamhet och övergivenhet. Under överföringen splittrades ofta familjerna och 
några familjer hade inte hunnit vara tillsammans efter barnets födelse före överföringen då 
förlossningen skett akut och mamman hade varit ensam på sjukhuset. En förälder beskrev hur 
partnern varit bortrest när barnen behövt förlösas akut och hur hon hade känt sig mycket utsatt 
och ensam, men senare fått stöd från nära anhöriga.  
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Jag var på uppvaket och (partnern) var på väg hem från en resa. Jag var ensam 
först, men sen kom mina föräldrar … de tog foton på barnen när de åkte iväg i 
kuvösen … vi har tittat mycket på dem sen när vi kom hem. (Intervju 8) 

Några partners har känt sig otillräckliga och splittrade över att inte kunnat finnas till hands för 
både barnet och den andra föräldern, då de vårdas på olika enheter. Föräldrar beskrev hur de 
fäst sig vid vårdpersonalen och uttryckte att de känt en oro för att de inte skulle få samma 
kontakt med personalen på den nya enheten. En oro för att den nya personalen inte skulle 
förstå vad de gått igenom hittills och en känsla av att inte orka starta om och bygga nya 
relationer, samt sorg över att behöva lämna en trygg och van miljö och saknad efter vissa 
särskilt viktiga vårdpersonal.  

Kunskapsnivå 
Under intervjuerna framkom att föräldrarna upplevde känslan av kontrollförlust särskilt svår, 
en känsla som baserats på att inte veta vad som skulle hända under och efter överföringen. 
Det beskrivs hur föräldrar inte delgivits kunskap om hur en överföring av nyfödda barn som 
var sjuka genomförs, vilket skapade felaktiga föreställningar kring transporten. En förälder 
som inte kunnat vara med vid avfärden beskrev hur hon föreställt sig att barnen skulle ligga i 
en vanlig babysäng i ambulansen och känt oro för att ambulansförarna inte skulle kunnat ta 
hand om så små barn. Efteråt hade hon fått reda på att det följde med personal från 
neonatalenheten under transporten och att barnet transporterades i en särskild kuvös. 
Föräldern beskrev hur mycket oro och rädsla hon fått uppleva i onödan i brist på information. 
En annan förälder beskrev hur deras barn transporterats iväg utan att föräldrarna underrättats, 
varför de inte kunnat delta vid avfärden.  

Nej, hon var ju borta, det var hemskt ... vi hade ingen aning, visste inte ens att 
hon skulle åka ambulans. Sen flera veckor senare såg jag den där kuvösen på 
Xxxx (mottagande enhet), och då förstod jag att hon hade åkt i en sådan. 
(Intervju 18) 

Bristen på framförhållning gällande planeringen kring överföringen beskrevs som ett 
grundläggande problem. Då beskedet om överföring för de flesta hade kommit nära inpå 
transporten hade inte funnits tid för personalen att ge dem tillräckligt med information. Flera 
mammor beskrev även hur de själva varit påverkade av sjukdom och smärta och att de haft 
svårt att tillgodogöra sig den information som givits. En majoritet av föräldrarna upplevde att 
de inte fått någon information alls inför överföringen till ny enhet.  

Beskedet att överföringen skulle äga rum fick de flesta föräldrar av en läkare. Flera beskrev 
att informationen varit kortfattad, mer ett delgivande av att en överföring var planerad och de 
flesta föräldrarna hade inte känt någon delaktighet i beslutet. I vissa fall var transporten redan 
beställd när de fick informationen. Ett fåtal föräldrar beskrev hur de fått bra information från 
läkare och/eller sjuksköterskor och hur det påverkat deras upplevelse av överföringen positivt. 
Tydlig information hade givit dem möjligheten att processa den kommande förändringen och 
även givit dem möjlighet att ställa frågor och bearbeta den känslomässiga påfrestning en 
överföring till annat sjukhus innebar. Några föräldrar uppgav att de hade fått information om 
att överföringen skulle äga rum i god tid och var väl förberedda. En familj hade haft möjlighet 
att besöka mottagande enhet före överföring, vilket de upplevt mycket positivt. Några 
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berättade att den enda informationen de fått inför överföring var en lapp med nya enhetens 
avdelningsnummer. Även osäkerheten kring om det fanns boende för föräldrarna på nya 
enheten skapade mycket oro och rädsla.  

Det var oklart kring hur vi skulle bo, men de sa tillslut att vi skulle få bo kvar på 
Xxxx (mottagande enhet), vilket inte stämde … (Intervju 13) 

Föräldrar anger att de i ett initialt skede hade önskat få information om orsak till överföringen, 
hur transporten skulle gå till, vilka som skulle följa med i transporten och information 
gällande säkerhetsaspekten för barnet. De önskade vidare information kring planeringen av 
sin egen överföring, samt tid att processa all given information. Flera föräldrar belyste att 
samarbetet mellan neonatalenheten och BB inte fungerat tillfredställande, och att personalen 
på BB inte haft tydlig information att ge till föräldrarna inför överföringen.  

Planering  
Föräldrar belyste vikten av en tydlig kommunikation för att ha kunnat upprätthålla en känsla 
av kontroll och delaktighet. Resultatet visade att de familjer som blivit informerade om 
överföringen till annat sjukhus i god tid varit mindre oroliga inför och efter överföringen. 
Övervägande delen av föräldrarna uppgav att de fått information om överföringen i direkt 
anslutning till transport eller 1- 4 timmar före. Två föräldrar hade fått informationen under 
pågående förlossning. Ett fåtal uttryckte att de informerats om överföringen i god tid. Några 
erinrade sig att de någon gång under vårdtiden fått information om att de eventuellt skulle 
behövt överföras till ny enhet, men hade förväntat sig att det varit längre fram i tiden. 
Beskedet om överföring upplevdes av många föräldrar som en chock. 

En timme innan fick vi besked. De hade pratat om att vi kanske skulle flytta, 
men vi ville verkligen inte. Sen kom de bara och sa att nu var transport beställd 
och att han skulle åka. (Intervju 7) 

Föräldrar belyste att den korta tiden av förberedelse inför överföring upplevts särskilt svår. De 
hade även fått motstridiga eller oklara besked, där transporten flera gånger hade skjutits upp. 
Flera uttryckte känslor av hjälplöshet, rädsla och ilska över att de inte kunnat påverka 
situationen. Majoriteten av föräldrarna menade att deras stress och oro kanske minskat om 
beskedet angående överföring hade kommit tidigare, vilket eventuellt hade givit dem större 
möjlighet att processa beskedet. 

Under överföring 

Emotionellt och fysiskt välbefinnande 
Föräldrar i studien upplevde det svårt att behöva separeras från sitt barn i samband med 
överföringen till ny enhet. Närheten till barnet var ett grundläggande behov och de beskrev en 
rädsla för att separationen från barnet riskerat fördröja anknytningen. Två föräldrar i studien 
berättade hur de endast fått se sitt/sina barn ett kort ögonblick efter kejsarsnittet. Efter 
kejsarsnittet hade barnet tagits till ett annat rum för att stabiliseras och sedan direkt 
transporterats till ny enhet, beroende på platsbrist. En förälder uttryckte en känsla av förlust, 
hur hon gått miste om barnets första timmar i livet och inte fått vara med när barnet öppnat 
ögonen för första gången, ögonblick som aldrig skulle komma tillbaka.  
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Den främsta orsaken till att föräldrar separerades en längre tid från sina barn i samband med 
överföringen var när deras egen hälsa varit nedsatt. Flera föräldrar hade behövt vård på en 
uppvakningsavdelning efter förlossningen, vilket lett till att det tagit många timmar innan de 
kunnat transporteras vidare och återförenas med barnet/barnen och sin partner. De föräldrar 
som själva varit sjuka och behövt vård, uttryckte hur bristen på kommunikation mellan BB 
avdelningen, både på sändande och mottagande enhet och neonatalavdelningen gjort att det 
tagit extra lång tid för dem att få träffa sitt/sina barn. Även att separeras från sin partner hade 
upplevts svårt. Vanligtvis åkte föräldrarna i olika transporter och det förekom att föräldrar var 
kvar på ursprungssjukhusets kvinnoklinik eller uppvakningsavdelning, i väntan på 
sängtransport och barnets andra förälder åkt i förväg, i egen transport. En förälder uttryckte 
förtvivlan över att ha lämnats kvar på sändande enhet och tvingats till separation från sitt barn 
och sin partner. Barnet hade åkt i egen transport och partnern i en och ingen av transporterna 
hade varit synkroniserade med varandra 

Jag låg ensam på BB och väntade, det dröjde många timmar. Jag vet inte varför 
det tog sådan tid… jobbigt att inte få vara med sin man och barn. Låg och tittade 
på en plansch där det stod hur viktigt det var för barnet med hud mot hud 
kontakt, verkligen ett antiklimax. När jag väl kom fram så var jag helt 
söndergråten. Sen kom jag upp på BB och det tog tid att komma iordning innan 
jag kunde komma ner till min flicka. Det känns så hemskt att ha missat alla de 
där timmarna. Jag tror den här separationen fördröjde anknytningen till mitt 
barn. (Intervju 14) 

Planering 
Flera föräldrar hade upplevt det ovisst och förvirrande med transporten av dem till den nya 
enheten. Många hade fått bristfällig information om vart de skulle åka, hur de skulle parkera 
och vilken enhet deras barn hade överförts till. Flera hade inte fått tydliga kontaktuppgifter till 
den nya enheten. Sammantaget skapar bristen på förberedelse och planering mycket stress och 
oro. En familj beskriver hur illa planerad deras överföring till mottagande enhet var. 

Jag ville åka sjuktransport för jag hade så ont och var sjuk, men de beställde en 
taxi. Vi fick dessutom samåka, så det hämtades upp en äldre man på vägen. Det 
var hemskt jobbigt ... sen kom vi fram till Xxxx (mottagande enhet) och vi 
hittade ju inte, jag orkade inte gå, så min sambo fick leta efter en rullstol… 
(Intervju 5) 

Flera föräldrar uttryckte hur de upplevt att beslut kring barnet/barnen tagits utan deras 
medverkan. De hade ställts inför faktumet att barnet skulle överföras och känt sig maktlösa 
och förbisedda i beslutet. En förälder uttryckte en känsla av att barnet inte varit hennes och att 
omständigheterna gjorde att hon inte känt sig betydelsefull. Flera föräldrar hade uttryckt 
önskemål om att få följa med i transporten till den nya vårdande enheten. De beskrev att 
närvaron i transporten skulle ha tryggat dem, och minskat känslor av stress och oro. En 
informant beskskrev hur ena föräldern fått åka med i ambulansen och hur det hade tryggat 
dem. Föräldrar berättade om vikten att få vara med vid avfärden, när deras barn lagts i 
transportkuvösen och de flesta föräldrar i studien hade varit med när transporteamet kom och 
fick hjälpa till att lägga barnet i kuvösen.  
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Ja, båda flickornas lades i samma kuvös, kändes mycket bra att vara med. 
Upplevde mottagande av Xxxx (mottagande enhet) sjuksköterska som mycket 
professionellt, vilket tryggade oss. (Intervju 6) 

Några föräldrar var inte med när barnet skickades iväg. Ibland för att mamman fortfarande var 
på operation, andra gånger på grund av. kommunikationsmissar. 

Nej, vi blev inte tillfrågade, det var jättejobbigt, jag kom ut och fick syn på 
kuvösen när de var på väg bort, det var en hemsk känsla att se sitt barn i den där 
stora kuvösen. Vi visste ju ingenting om hur transporten skulle gå till … 
(Intervju 3) 

Föräldrarnas upplevelse av oro och stress påverkades starkt av informationen och bemötandet 
de fått från vårdpersonalen och den grad av delaktighet de upplevt. Några fick träffa 
transportteamet inför transporten och uppgav hur positivt det känts och att det tryggat dem. 
Mötet fick dem att lita på att transporten skulle gå bra. Vikten av kommunikation var något 
som föräldrar återkommit till genom alla intervjuer. De hade också givit exempel på 
erfarenhet av bra kommunikation med vårdpersonalen och hur det tryggat dem, fått dem att 
känna sig inkluderade och minskat deras stress. Genom att föräldrarna blivit delaktiga i 
vården hade de stärks i sin föräldraroll. En förälder beskrev hur hon blivit uppringd av 
ansvarig läkare efter transporten, fått information om hur transporten fortlöpt och information 
om barnets tillstånd. Hon uttryckte hur samtalet skapade trygghet, en känsla av kontroll och 
delaktighet. 

Efter överföring 

Emotionellt och fysiskt välbefinnande  
Känslorna vid ankomsten till den nya enheten varierar. Uppskattningsvis hälften av 
föräldrarna uttryckte positiva känslor kring de första intrycken av nya enheten. Flera föräldrar 
beskrev hur de blivit väl mottagna, känt förtroende för den nya personalen, fått bra 
information och känt sig trygga. En förälder berättade hur de blivit mötta i dörren till 
avdelningen och visades in till sitt barn, vilket upplevdes mycket positivt.  

Jättebra mottagande, en sköterska berättade för oss om hur transporten gått och 
vi fick mycket info. Kändes lugnt och tryggt. (Intervju 19) 

Några hade fått möjlighet att bo tillsammans med sitt barn på den nya enheten och uttryckte 
hur viktigt det varit för dem att få samlas som familj tillsammans igen. Andra menade att 
kontrasten känts stor mot den tidigare vårdenheten, lokalerna hade upplevts slitna och 
omoderna och en förälder uttryckte att de fick en chock av att det känts så olikt mot den 
vårdenhet de kommit från. 

Det kändes som att gå bakåt i tiden. Xxxx (Sändande enhet) var modern och 
kändes som mera avancerad sjukvård, tankar som att är det här säker vård för 
våra flickor… (Intervju 6) 

Föräldrar som haft övervägande negativa känslor den första tiden uttryckte dessa starkt, 
känslor av ovisshet, att inte ha känt sig väntade och att ha fått fråga sig fram. Rädsla över att 
vården inte skulle vara lika avancerad och att deras barn inte skulle fått ett optimalt 
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omhändertagande beskrevs. Flera föräldrar rapporterar att de upplevt en försämring i sitt 
barns tillstånd och en osäkerhet om det berott på transporten i sig eller att personalen på nya 
enheten inte kunnat ta hand om barnet/barnen på ett korrekt sätt.  

En förälder beskrev hur barnen varit lagda i en säng när hon kommit till den nya enheten, på 
tidigare enhet hade barnen vårdats i kuvös. Förändringen upplevdes stressande och adderade 
på deras oro och rädsla. Skillnader i rutiner mellan enheterna skapade oro och stress. Flera 
föräldrar hade känt sig lämnade ensamma och några var chockade och upprörda över att de 
inte funnits möjlighet att bo kvar med sitt barn, trots att sändande enhet givit dem den 
informationen. En annan förälder beskrev hur hon efter överföringen önskat vara tillsammans 
med sina barn och sin partner, få knytas samman som familj igen efter separationen, men att 
det inte funnits möjlighet för övernattning på den nya enheten och hur hennes betydelse som 
förälder tagits ifrån henne. 

En sköterska sa att det fanns andra barn som behövde sina föräldrar bättre, det 
lät så hemskt för mig, som att mina barn inte behövde mig … Jag bara grät … 
(Intervju 13) 

Den plötsliga överföringen hade gjort att det tagit lång tid att landa på den nya enheten. 
Föräldrar beskrev hur de varit känslomässigt upprivna vid ankomsten, hur de inte litade på 
den nya personalen fullt ut och flera föräldrar beskrev hur det tagit lång tid för dem att känna 
trygghet och tillit.  

Det var mer högljutt på Xxxx (mottagande enhet), man skrattade högt och så, 
och det kunde smälla jättemycket i det där skåpet till korridoren. På Xxxx 
(mottagande enhet) hade de det mycket ljusare på rummet och fönstret var lite 
öppet, det kändes jättejobbigt för att vi var rädda att hon skulle bli kall när vi 
öppnade luckorna (i kuvösen) … Efter ett tag så kändes allt mycket bättre, 
kändes som vi varit lite överdrivna med allt först, man vande sig vid nya rutiner, 
vi lärde känna alla och trivdes jättebra, ville aldrig åka därifrån. (Intervju 10) 

Föräldrar som själva nyligen genomgått förlossning och/eller var sjuka upplevde oklarhet 
kring deras egen vård. Missförstånd och brister i kommunikationen mellan kvinnokliniken 
och neonatalenheten förekom. 

Det visade sig att jag hade blivit utskriven från BB utan att jag förstått det. Vi 
fick ett rum på neo, men jag kunde inte ligga i den soffan, jag hade så ont. Hade 
fått en massa tabletter från barnmorskan på sändande enhet, men jag var så 
borta, så jag förstod inte informationen. Tillslut så fick vi gå till gynakuten, och 
då blev jag inskriven på BB igen. Sen låg jag på BB i tre dagar till. Efter det så 
fick vi ett familjerum på neo. (Intervju 5) 

Kunskapsnivå  
Föräldrar uttryckte vikten av att känna sig väntade och att få ett aktivt mottagande efter en 
överföring. Upplevelsen av given information på mottagande enhet var varierande. Flertalet 
beskrev att de blivit väl omhändertagna, de hade visats runt på den nya enheten och känt sig 
trygga efter ankomst. Några beskrev att de suttit ner och haft ett samtal, där de fått 
information om rutiner och vad som var planerat den närmaste tiden. 
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Vi blev rundvisade och man berättade om rutiner och lokaler, det var väldigt 
bra, vi kände oss trygga. Det tog lite tid innan vi fick en kontaktperson, men det 
gjorde inget, alla var så bra här. (Intervju 17) 

Andra föräldrar hade känt sig bortglömda och upplevde att de lämnats ensamma. Flera 
beskrev förvirring kring nya enhetens rutiner vilka skilt sig åt från tidigare vårdenhets. Några 
utryckte osäkerhet kring vad de förväntats göra med sitt barn och om de till exempel fått 
lämna avdelning för att gå och handla. De utryckte att de velat ”göra rätt” men tyckt det varit 
svårt att veta i början.  

Vi fick veta att vi skulle få ett välkomstsamtal men vi fick inget sådant under 
hela vårdtiden. Man visade kök och toalett, men jag fick själv leta reda på 
tvättstugan, och även var jag skulle ställa mjölken. Det kändes jobbigt. (Intervju 
8) 

De önskade att de fått tydligare information och en förälder uttryckte att hon känt sig 
tillrättavisad när hon utfört en vårdhandling enligt sändande enhets rutiner, som inte stämde 
överens med mottagande enhets, vilket hon inte hade informerats om. I vissa fall hade 
föräldrarna tolkat personalens signaler och uttryck som att skillnaden i rutiner mellan 
enheterna berott på att personalen gjort eller sagt fel på sändande enhet. Detta skapade stor 
förvirring och oro, föräldrarna hade inte vetat vilka de skulle känna förtroende för. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats/design 
Studien var en empirisk studie som genomfördes med kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
ansatsen valdes för att belysa föräldrars subjektiva upplevelser av överföring mellan neonatala 
enheter. Vid kvalitativ ansats strävar forskaren efter ett helhetsperspektiv gällande det 
fenomen som studeras (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) Författaren har uppfattat att 
kunskapen kring föräldrars upplevelser gällande studiefrågan varit bristfällig i den kliniska 
verksamheten. Vid en kvalitativ studie är det viktigt att välja den mest lämpliga metoden vid 
insamling av studiematerialet utifrån studiefrågan och med beaktande av studiens trovärdighet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Inför föreliggande studie fanns förkunskaper kring praktiskt 
och administrativt förfarande gällande överföring, men liten kunskap kring föräldrars 
upplevelser. För att kunna belysa forskningsfrågan utifrån den intervjuades eget perspektiv 
drogs slutsatsen att intervjuer var bäst lämpade som metod för datainsamling. När 
forskningsfrågan gäller hur något upplevs, är oftast kvalitativa intervjuer en relevant metod 
(Kvale & Brinkman, 2009).  

Kunskapen kring forskningsfrågan kan utvecklas under tiden studien pågår, hypoteser kan 
uppstå och inkludering av andra metoder kan förekomma. Syftet med intervjuer kan vara 
explorativt, deskriptivt, hypotestestande eller teoriförankrat. Där explorativa intervjuer har ett 
öppet förhållningssätt och hypotesprövande intervjuer är mer strukturerade och 
standardiserade för att möjliggöra jämförelser mellan till exempel grupper (Kvale & 
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Brinkman, 2009). I föreliggande studie fanns ett deskriptivt förhållningsätt där informanten 
gavs möjlighet att beskriva sina upplevelser och känslor kring forskningsfrågan. Intervjuerna i 
är genomförda med semistrukturerade frågor och den valda ansatsen har passat väl in för 
studiens syfte.  

Vid kvalitativ metod samlas vanligtvis studiematerialet in med hjälp av intervjuer och 
observationer, men även självrapporterade data som enkäter kan vara ett välfungerande 
alternativ. Intervjuer kan ge svar på öppna frågor vilket ger ett djup i materialet och mer 
strukturerade frågor kan med fördel samlas in via enkät, där enkäten ger ett mer objektivt 
studiematerial med mindre risk för bias (Polit & Beck, 2012). I studien användes inte 
datainsamling genom enkät och möjligt är att ett färre antal intervjuer, som då kunnat 
genomföras i ett möte, i kombination med en enkät som administrerats till ett större antal 
inkluderade respondenter hade kunnat öka studiens trovärdighet. En studies trovärdighet 
måste beaktas utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet, neutralitet och överförbarhet 
(Lincoln & Guba, 1985, refererat i Polit & Beck, 2012).  

Kombinationen intervju och enkät kunde ha varit en framgångsrik metod i föreliggande 
studie. Om resultaten från de båda metoderna varit samstämmiga hade slutsatser kring en 
större population kunnat dras, vilket ökat studiens giltighet. Studier kan även genomföras med 
mixed method (blandad metod), där kvalitativ och kvantitativ forskning kombineras vilket 
kan ge en mer komplett bild av det fenomen som studeras, då styrkorna från de båda 
ansatserna kan nyttjas (Östlund, Kidd, Wengström & Rowa-Dewar, 2011). Mixed method kan 
användas tillsammans med triangulering. Med hjälp av triangulering kan forskaren integrera 
kvalitativa och kvantitativa resultat i relation till det teoretiska ramverk som valts och på så 
sätt tydliggöra sambandet mellan teori och empiri (Östlund, Kidd, Wengström & Rowa-
Dewar, 2011). Transitionsteorins tre huvudkoncept hade kunnat legat till grund både vid 
utvecklandet av intervjuguiden och utvecklandet av en enkät, där öppna mer komplexa frågor 
ställts vid en intervju och mer strukturerade frågor via en enkät. Enkäten hade till exempel 
kunnat innehålla ett självskattningsinstrument för upplevd hälsa vid transitionens olika faser. 
Vid triangulering kan teoretiska antaganden stärkas och/ eller utvecklas och teorin kan vara 
stöd vid datainsamling och analys samt förbättra studiens giltighet (Östlund, Kidd, 
Wengström & Rowa-Dewar, 2011).  

Studier med teoretisk förankring kan antingen deduktivt testa en befintlig teori eller induktivt 
utveckla en ny teori (grounded theory) (Kvale & Brinkman, 2009). Ett bredare perspektiv 
kring studiefrågan i föreliggande studie hade eventuellt kunnat uppnås om vald teoretisk 
förankring knutits an till valet av metod och design. Vid utformningen av en enkät krävs stor 
kunskap i hur frågor formuleras för att säkerhetsställa att informanterna uppfattar innebörden i 
frågorna på ett så likartat sätt som möjligt. En risk med enkäter, beroende på hur de är 
uppbyggda och konstruerade, är att tolkningsutrymmet i frågorna gör att informanternas svar 
blir svåra att analysera och jämföra. För att minska risken för bias i formulering av 
enkätfrågor kan frågor ställas med färdiga svarsalternativ, så kallat slutna frågor, nackdelen 
med sluta frågor är att svarsalternativen blir begränsade och att informantens svar inte speglar 
om de tolkat frågan rätt. En fördel med enkäter är att de är tids- och kostnadsbesparande och 
att det är enklare att nå ut till många studiedeltagare, fördelen med intervjuer är att bortfallet 
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ofta är lägre och att svaren får ett annat djup (Polit & Beck, 2012). Författaren till 
föreliggande studie gjorde bedömningen inför studiens start att tillräcklig kunskap kring 
studiefrågan inte fanns för att framställa en enkät, varför studien valdes att genomföras enbart 
genom intervjuer. Även brister i kunskaper och erfarenheter kring framställandet av en enkät 
fanns. Vid en intrvju kan intervjufrågorna varieras till exempel med sonderande frågor, där 
informanten uppmuntras vidareutveckla svaret samt mer specifierade och strukturerade 
frågor. En nackdel med intervjuer kan vara att informanterna måste avsätta tid för intervjun 
samt vara villiga att dela med sig av sina upplevelser (Kvale & Brinkman, 2009).  

Urval 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval och populationen valdes ut konsekutivt d.v.s. innefattade 
alla genomförda överföringar till aktuell enhet under en tidsperiod. Det är vanligt att 
kvantitativa studier utgår från ett bekvämlighetsurval och en risk med bekvämlighetsurval är 
att studiens överförbarhet minskar (Polit & Beck, 2012). Ett konsekutivt urval där samtliga 
tillgängliga i populationen inkluderas ökar överförbarheten om tidsperioden är tillräckligt lång 
(Polit & Beck, 2012). I aktuell studie valdes en period på sex månader, vilket torde 
säkerhetsställa en tillräcklig bredd och variation av studiepopulationen. Perioden valdes med 
beaktande av populationens storlek och en tidsgräns för hur långt före intervjutillfället 
överföringen hade skett. Risken med ett för brett tidsintervall kunde ha varit att föräldrarna 
inte skulle komma ihåg händelsen tillräckligt detaljerat. Spridningen en till sju månader från 
överföringen vid intervjutillfället kan ha påverkat resultatet, då det kan antas vara svårare att 
minnas en händelse ju längre tid som gått. Författaren har dock inte uppfattat att 
informanterna haft svårt att minnas händelseförloppet och ingen skillnad i deltagande 
beroende på när under perioden överföringen skett har noterats, de inkluderade intervjuerna är 
jämt fördelade över hela perioden. Viktigt gällande storlek på population är att uppnå 
datamättnad, vilket innebär att det inte längre framkommer nya kategorier, mönster eller 
information (Polit & Beck, 2012). I studien innefattades 21 intervjuer och författaren har 
upplevt att datamättnad uppnåtts med god marginal. Huruvida datamättnad uppstår eller inte 
beror på flera faktorer, till exempel studiefrågans bredd och kvalitén på det material som 
samlats in. Studiens giltighet ökar då populationers storlek möjliggör för författaren att se 
mönster vilket även minskar risken för bias (Polit & Beck, 2012). I urvalet finns en 
snedfördelning gällande inkluderade partners i studien. Inbjudan till intervjun skickades ut via 
brev till föräldrarna gemensamt och vid första telefonsamtalet användes det telefonnummer 
som står överst under barnets personuppgifter i aktuellt journalsystem. Vanligtvis är det den 
födande förälderns telefonnummer som står överst vilket kan ha bidragit till snedfördelningen. 
Ett stratifierat urval där inbjudan till deltagande i studien hade grupperats och riktats specifikt 
till partners hade eventuellt kunnat bredda urvalet.  

Inklusionskriterier 
Studiens syfte avgränsades till att studera planerade överföringar av barn i behov av 
neonatalvård under vald tidsperiod. Avgränsningen visade sig under intervjuerna varit ett väl 
avvägt beslut, då det vid två intervjuer hade inkluderats barn som genomgått akuta 
transporter. Intervjuerna genomfördes men exkluderades. Det var tydligt att föräldrar som 
genomgått akuta överföringar hade en annan utgångspunkt. 
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Exklusionskriterier 
Akuta överföringar av barn som behövt en mer avancerad sjukvård exkluderades. Vid akuta 
överföringar uppstår delvis en annan frågeställning. Skälet till en akut överföring är oftast att 
barnet på grund av instabilt tillstånd behöver vård på en mer specialiserad enhet, överföringen 
behöver ske snabbt och möjligheten till förberedelse och information kan skilja sig åt 
gentemot hur en planerad överföring skulle kunna genomföras. Förståelsen gällande 
överföringen hos föräldrar till akut sjuka barn kan också skilja sig åt. 

Föräldrar som inte kunde kommunicera på svenska valdes att uteslutas ur studien av praktiska 
skäl. Vid tiden för intervjuerna fanns ingen möjlighet att använda tolk i samtalen. Bortfallet 
av informanter med annan etnisk bakgrund än svensk, kan ha påverkat resultatet. En svårighet 
att förstå språket adderar ytterligare till upplevelsen av att byta vårdande enhet och det 
perspektivet hade kunnat ge viktig information och är något som är av stor vikt att studera 
närmare i framtiden. 

Datainsamling 

Genomförande 
De barn som överförts till aktuellt sjukhus under vald sexmånadersperiod erhölls via ett 
registerutdrag från SNQ. Efter ett första urval utifrån inklusionskriterierna skickades ett brev 
ut till familjerna. Studiematerialets insamling skedde under ett projektarbete och vid 
projektets start, då brevet skickades ut fanns inte korrekt kunskap gällande hur ett informerat 
samtycke borde utformats. Brevet saknar till exempel information gällande konfidentialitet 
och frivillighet. Brevets innehåll är även något vinklat utifrån ett antagande att en överföring 
kan innebära en påfrestning för föräldrarna, vilket eventuellt kunnat påverka vilka föräldrar 
som valt att delta i studien. Viktigt är att forskare reflekterar över och försöker bedöma 
orsakerna till eventuellt bortfall. Studiens utformning, hur informanter tillfrågas och väljs ut 
kan orsaka bias (Polit & Beck, 2012). I föreliggande studie fanns en risk att de inkluderade 
informanterna varit en selekterad grupp utifrån hur brevet formulerats och studiefrågans art. 
Författaren har dock inte kunnat uppfatta att orsaken till avböjande av deltagande i studien 
ensidigt berott på en avvikande syn på överföringen, gentemot brevets utformning. Orsak till 
uteblivet deltagande i studien har vid något tillfälle uppfattas bero på att föräldern inte velat 
prata om tidigare negativa upplevelser i samband med överföring och vid något annat tillfälle 
att föräldern inte lagt så stor vikt vid överföringen. En eventuell snedfördelning gällande 
orsak till att inte delta i studien borde även jämnats ut av att deltagandefrekvensen är relativt 
stor, totalt sextio procent av de tillfrågade.  

Efter att brevet skickats ut, ringdes föräldrarna upp på telefon. Studien presenterades och 
förtydligades ytterligare och föräldrarna fick information om hur studiematerialet skulle 
hanteras med beaktande av konfidentialitetskravet. Föräldrarna tillfrågades muntligt gällande 
samtycke till att delta i studien, informerades om att det var frivilligt att delta och gavs 
möjlighet att ställa kompletterande frågor. Författaren uppfattade intresset för att delta i 
studien som stort, det fanns en önskan hos föräldrarna att få delge sin upplevelse, flera 
uttryckte hur viktigt de tyckte ämnet för studien var. Vid samtalet fick de föräldrar som velat 
delta i studien välja en tid för intervju. Initialt fanns tanken att föräldrarna skulle få välja om 
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de ville delta i en telefonintervju eller personlig intervju. Dock gjorde tidsaspekten att 
telefonintervjuer blev den enda möjliga intervjuformen. Studiematerialet samlades in under 
ett projektarbete och författaren till studien var ensam deltagare. Projektet hade en 
tidsbegränsning på två månader där studiematerialet kunde samlas in. Avsatt tid under 
projektets tidsram var begränsad, då författarens ordinarie arbete genomfördes parallellt. Två 
intervjuer genomfördes i föräldrarnas hem, då de vid tiden för intervju var inskrivna i den 
neonatala hemsjukvården. Studiens omfattning var inte helt klarlagd vid starten och studien 
borde ha planerats mer genomtänkt och i högre grad anpassats till tillgängliga resurser. Hade 
det funnits fler tillgängliga resurser hade intervjuerna kunnat ske vid ett möte, vilket 
eventuellt kunnat ge ett mer detaljerat resultat. Vid telefonintervjun var en timme avsatt och 
intervjuerna tog ca 20-30 minuter att genomföra samt därefter lika lång tid att renskriva. 
Avsatt tid för intervjuerna stämde väl överens med faktiskt tidsåtgång.  

Datainsamling genom intervjuer sker vanligtvis vid ett möte, där respondent och informant 
har möjlighet att se varandra. Fördelen med ett faktiskt möte är möjligheten till observation av 
informanten och tolkningen av ansiktsuttryck kan göra intervjumaterialet mer komplett. Vid 
intervjuer är en avgörande faktor att informant och intervjuare etablerar en relation till 
varandra, där informanten känner trygghet i situationen. En etablering av en relation 
underlättas av ett faktiskt möte. Det är möjligt att göra djupintervjuer på telefon men det har 
spekulerats kring bias på grund av frånvaron av visuella ledtrådar, samt ökade svårigheter att 
få informanten att känna tillit och trygghet i intervjusituationen (Polit & Beck, 2012). Valet av 
tidsperiod för det konsekutiva urvalet sträckte sig till sex månader och tidsperioden valdes 
bland annat med åtanken att utfallet inte skulle påverkas av säsongsvariationer gällande 
vårdtyngd. Antal inkluderade i föreliggande studie och brister i planering möjliggjorde inte 
djupintervjuer med informanterna vid ett möte. Eventuellt hade antalet informanter kunnat 
väljas ut blockvis ur aktuell tidsperiod för att minska antalet inkluderade informanter utan att 
snäva in på bredden av urvalet rent periodmässigt. Färre inkluderade informanter hade 
möjliggjort att fler intervjuer kunnat ske via möten och hade eventuellt kunnat ge ett mer 
djuplodande intervjumaterial. Fördelen med det relativt stora antalet informanter var att 
sannolikheten att fånga upp varierande upplevelser kring studiefrågan ökade.  

En svaghet i studien är att det är förhållandevis få partners som deltar i intervjuerna, vilket 
kan minska studiens överförbarhet. Vid de två intervjuer som skedde i hemmet, signalerade 
föräldrarna samstämmighet kring upplevelsen av överföringen, det kan dock antas att 
resultatet eventuellt hade skilt sig åt om föräldrarna intervjuats var för sig. Föräldrars 
upplevelser av neonatalvård är väl beskrivet och partnern till den nyförlösta kvinnan kan 
hamna i en känsla av splittring, där fokus förväntas ligga både hos det sjuka barnet och hos 
mamman (Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008). Studier som fokuserar på partners 
upplevelse av överföring mellan neonatala enheter är begränsade och ett intressant 
fokusområde för framtida studier. Endast en partner intervjuades enskilt i studien, totalt 81 
procent av de intervjuade var mammor.  

Intervjuguide  
Det teoretiska ramverket i studien identifierades efter den empiriska studien var genomförd, 
en fördel kunde varit om teorin hade legat som grund när intervjufrågorna formulerades. 
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Eventuellt hade vissa frågor formulerats annorlunda om förkunskapen kring teorin funnits 
från början. Under intervjuerna uppfattade författaren en bra balans i frågorna. En intervju bör 
ha korta och enkla frågor, de inledande frågorna kan vara konkreta (Kvale & Brinkman 2009) 
De inledande frågorna gällande bakgrundsinformation och mindre känsloladdade frågor 
hjälpte till att etablera en närmare relation mellan författare och informant. Författaren har 
lång klinisk erfarenhet gällande neonatalvård och kommunikation med föräldrar till nyfödda 
sjuka barn, vilket var en fördel i intervjusituationen. Författaren upplevde att informanterna 
kände att de kunde berätta fritt om sina upplevelser kring överföringen, både positiva, 
neutrala och negativa erfarenheter. En förståelse för ämnet kan göra att författaren har lättare 
för att tolka och förstå innebörden i budskapet (Graneheim & Hellgren, 2004). Författaren har 
inför studien aktivt beaktat risken att förförståelsen gällande studieämnet skulle kunna 
påverka resultatet och medvetet försökt undvika en påverkan i så hög grad som möjligt, med 
beaktande av studiens neutralitet (Lincoln & Guba, 1985, refererat i Polit & Beck, 2012). 
Förförståelse hos författaren gör att möjligheten att upptäcka om ny kunskap finns och 
därigenom ge en djupare förståelse för studiematerialet. Om författaren sätter sin förförståelse 
inom parantes finns risken att budskap som kräver en förförståelse går förlorade. 
Förförståelsen kan generera ny kunskap och ses som en styrka i studien (Granskär & 
Höglund, 2012). 

Vid insamlingen av studiematerialet bör forskaren planera för hur datan ska dokumenteras. 
Intervjuer kan antingen dokumenteras genom detaljerade anteckningar av vad informanten 
uttrycker eller spelas in. Inspelning av intervjuerna rekommenderas, då risken för att 
författarens minne och egna förförståelse kan påverka hur intervjuerna nedtecknas. 
Nedteckningen av data för hand kan även påverka forskaren fokus, som ska vara riktad mot 
informanten (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna i föreliggande studie nedtecknades för hand. 
Eftersom de flesta intervjuer skedde per telefon så stördes inte informanten av 
dokumentationen, men risken fanns att författaren missat anteckna viktig information och 
nyanser kan ha gått förlorade. Flera av frågorna var strukturerade frågor som föranledde 
relativt korta svar, vilket underlättade nedteckningen.  

En nackdel med inspelning av intervjuer är att informanterna kan bli nervösa av vetskapen att 
de spelas in. Eventuellt kan informanten svar påverkas av den vetskapen. Framförallt under 
intervjuns inledande del. Att bli störd av omgivningen under intervjun utgör en risk för bias 
och det är av stor vikt att välja en tidpunkt och lokal där intervjun kan pågå så ostört som 
möjligt (Polit & Beck, 2012). Fördelen med telefonintervjuerna var att informanterna hade 
fått välja tid för intervju själva och hade då haft möjlighet att planera för att intervjun kunde 
ske när de inte var störda av annat. Efter varje intervju renskrevs intervjun direkt för att 
säkerhetsställa en så korrekt återgivning som möjligt. 

Dataanalys 

Teoretiskt ramverk 
Teorier tillhandahåller ett ramverk och skiljer sig mellan varandra gällande överförbarhet och 
abstraktion. En situationsspecifik teori försöker förklara olika mänskliga fenomen som stress, 
ohälsa, symtom och beslutsfattande. Relationen mellan teorier och forskning är ett ömsesidigt 
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utbyte, där teorier som är validerade och baseras på observationer och tidigare forskning kan 
vägleda och generera idéer inför nya studier och ny forskning. Med teorin som ramverk kan 
nya studier utveckla befintliga teorier och även ligga till grund för nya teorier. En studie kan 
antigen utgå från ett teoretiskt ramverk vid val av studieämne eller så kan teori väljas utifrån 
studiens förutbestämda syfte (Polit & Beck, 2012). I den här studien valdes teoretiskt ramverk 
utifrån studien syfte att studera föräldrars upplevelser vid överföring mellan neonatala 
enheter. Författaren valde Meleis situationsspecifika teori (middle-range theory) vid 
transitioner då den tillhandahåller ett ramverk för att förstå komplexa situationer som att 
identifiera extra utsatta individer, själva processen, faktorer som påverkar transitionen och 
responsen vid en överföring (Meleis, Hilfinger, Eun, DeAnne & Schumacher, 2000). 
Författaren har valt att analysera resultatet utifrån de delar av teorin som beskriver olika 
faktorer som påverkar transitionens utfall indelade i processens riktning inför, under och efter. 
Genom att använda en teoretisk ram, minskas risken för att utfallet blir fragmenterat, att 
mönster missas och tolkas som enstaka händelser istället för del av processer (Meleis, 
Hilfinger, Eun, DeAnne & Schumacher, 2000). Det finns flera alternativa teorier som hade 
kunnat användas i studien. Teorier som beskriver ett ramverk där människor går igenom 
processer och förändringar över tid. Callista Roys adaptionsteori, som beskriver hur 
människor klarar förändringar genom adaption och sjuksköterskans roll att främja adaption 
genom hälsa och sjukdom är ett exempel (Polit & Beck, 2012).  

Analysprocessen 
För att en kvalitativ studies överförbarhet ska kunna bedömas behövs en detaljerad 
beskrivning av hur datainsamlingen utförts och analyserats (Polit & Beck, 2012). I 
föreliggande studie har metod för datainsamling och analysprocess beskrivits utförligt. 
Intervjumaterialet har analyserats genom deduktiv innehållsanalys, utifrån Meleis 
transitionsteori (Schumacher & Meleis, 1994). Enligt Elo och Kyngäs (2008) är 
innehållsanalys en metod som kan användas med kvalitativ och kvantitativ data. Analysen 
kan utföras både deduktivt och induktivt (Elo & Kyngäs, 2008). Om det inte finns tillräckligt 
med tidigare kunskap kring frågeställningen så kan en induktiv ansats väljas, där kategorier 
och teman härstammar från en förutsättningslös kodning av det empiriska materialet. 
Innehållsanalys är en analysmetod som kräver att forskaren säkerställer kvalitén på 
dataanalysen utifrån trovärdighet och tillförlitlighet (Hsieh & Shannon, 2005) och Potter och 
Levine-Donnerstein (1999) anser att användandet av ett teoretiskt ramverk vid 
resultatanalysen ökar studiens trovärdighet och tillförlitlighet och att utgå från en teori 
förtydligar hur materialet ska analyseras.  

För att förtydliga presentationen av resultatet inkluderades kategorierna -inför -under och -
efter överföring. Vid den deduktiva innehållsanalysen av studiematerialet har faktorer som 
påverkar transiton valts som fördefinierade subkategorier. Intervjumaterialet har lästs igenom 
ett flertal gånger och det manifesta innehållet har strukturerats, valts ut och placerats i de olika 
subkategorierna, sorterade under respektive kategori. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
är det textens direkta innehåll som analyseras vid en manifest innehållsanalys. Vid en analys 
av det latenta innehållet så analyseras textens innebörd, det som sägs mellan raderna. För att 
kunna göra en tolkning av det latenta budskapet i texten behöver intervjumaterialet 
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dokumenteras på ett utförligt sätt, till exempel genom bandinspelning. I föreliggande studie 
har intervjuerna dokumenterats skriftligt, vilket minskar möjligheten till en mer detaljerad 
tolkning av materialet. Trots att teorin kom in först under analysprocessen så var det oftast 
inte svårt att strukturera och skilja ut meningsbärande enheter från intervjumaterialet utifrån 
teorin. Ibland har det funnits svårigheter att placera rätt meningsbärande enhet i rätt kategori, 
då vissa går in i varandra och kan passa på olika ställen. Trovärdigheten i ett 
forskningsresultat påverkas av hur författaren bedömer likheter och skillnader mellan 
kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Vid analysprocessen kan det vara en nackdel att 
bara vara en författare, då tolkningen inte kan kontrolleras och diskuteras, vilket kan påverka 
studiens neutralitet (Lincoln & Guba, 1985, refererat i Polit & Beck, 2012). Studiematerialet 
har lästs igenom ett flertal gånger och arbetats aktivt med för att undvika feltolkningar. 

Forskningsetiska övervägande 
Forskning med intervjuer som metod innefattar ett mellanmänskligt samspel. Vid 
interaktionen mellan människor uppstår etiska och moraliska frågor. Forskning bör spegla 
både vetenskapliga och mänskliga intressen. Forskning väcker etiska frågor och sätter igång 
processer. Forskarens önskan att resultatet från intervjun ska vara djuplodande och 
inträngande utan att kränka informantens integritet kan leda till etiska dilemman. Etiska 
frågor bör beaktas redan vid planeringen av en intervjustudie (Kvale & Brinkman, 2009). 
Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer kring god forskningssed har använts som utgångspunkt vid 
denna studie. 

Etiska frågor som konfidentialitet, kan skapa intressekonflikter där de etiska riktlinjerna 
skyddar informanternas konfidentialitet men kan samtidigt försvåra grundläggande principer 
för vetenskaplig forskning till exempel att upprepa studiens resultat. En kvalitativ studie 
måste beaktas utifrån den skada informanter kan lida, gentemot nyttan med studien. Forskaren 
ska vara medveten om att interaktionen i intervjusituationen kan skapa en intimitet där 
informanten delar med sig av mer information är den önskar. En grundlig förförståelse kring 
etiska riktlinjer och värdefrågor kan förebygga att situationen uppstår och hjälpa forskaren att 
göra etiska väl avvägda val (Kvale & Brinkman, 2009).  

Ämnet för studien har kunnat väcka starka känslor och beredskap har funnits för att bemöta 
de känslor som kunnat komma fram. Författaren har lång klinisk erfarenhet i arbetet kring valt 
ämnesområde, där det ingår att bemöta föräldrar i olika krisreaktioner. Under intervjuerna 
förekom att en informant bedömdes behöva vidare samtalsstöd, inte specifikt gällande 
studiefrågan utan mer generellt kring upplevelsen av att ha fått ett barn som varit sjukt vid 
födelsen. Föräldern förmedlades fortsatt samtalskontakt via barnhälsovården. 

Resultatdiskussion 

Den här studien har visat att föräldrar till nyfödda barn som behöver sjukvård, upplever 
maktlöshet och kontrollförlust vid överföring till ny vårdande enhet. Föräldrar uttryckte 
brister i planering, förberedelse och information. En övervägande del av föräldrarna beskrev 
hur besked gällande överföring delgivits nära inpå transporten och de flesta föräldrar uppgav 
att informationen förmedlats i direkt anslutning till transport eller 1- 4 timmar före. Beskedet 
om överföring hade påverkat föräldrar starkt och upplevelser av chock, förvirring, kaos och 
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rädsla uttrycktes. Föreliggande studie stärker resultatet i tidigare studier som visat att 
rutinsituationen att överföra barn mellan neonatala enheter kan försätta föräldrar i en komplex 
situation med stark påverkan på emotionellt välbefinnande (van Manen, 2011, Mullaney, 
Edwards & DeGrazia, 2014, Rowe & Jones, 2008). I transitionsteorin utvecklad av 
Schumacher och Meleis (1994) var förebyggande, stödjande och interventiva insatser 
identifierade som fokusområden för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan genom en vidare 
förståelse av transitionens olika faser identifiera särskilt känsliga passager och utveckla 
individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder (Schumacher & Meleis, 1994). Helder, Verweij 
och van Staa (2012) påvisade att föräldrar känt sig exkluderade i planeringen vid överföring 
och upplevt negativa känslor inför situationen. Resultatet i studien visar på vikten av ett 
individuellt anpassat stöd och en lyhördhet utifrån varje förälders unika situation. 
Sjuksköterskans förståelse för överföringen som en process, en transition, deras roll att stödja 
föräldrar genom transitionen och den organisatoriska uppbyggnadens betydelse för 
hälsosamma transitioner behöver undersökas vidare. 

I aktuell studie inkluderades planerade överföringar av nyfödda barn i behov av neonatalvård. 
Barnen hade inte behövt byta vårdande enhet på grund av behov av mer avancerad sjukvård, 
utan överföringen hade skett då sändande enhet behövt frigöra neonatala intensivvårdsplatser. 
Resultatet visar att 35 procent av barnen i studien flyttats inom första levnadsdygnet och 
möjligheten för vårdpersonal att tidsmässigt hinna ge adekvat förberedelse och information 
till föräldrarna inför överföringen kan antas ha varit begränsad. Resultatet har inte analyserats 
utifrån vårdlängd på ursprunglig enhet och upplevelser av överföring. Resultatets riktning 
verkar dock peka mot att föräldrar till barn som flyttats inom första vårddygnet upplevde 
större påverkan på psykiskt och fysiskt välmående än föräldrar till barn som vårdats en längre 
tid på ursprunglig enhet. En studie av van Manen (2011) visade liknande resultat och 
beskriver hur föräldrar, där överföringen skett nära inpå förlossningen, upplevt ytterligare en 
dimension gällande separation och splittring. Den nyförlösta kvinnan behövde ofta egen vård 
och separerades då från familjen under en längre tid och partnern kunde känna en stark oro 
både för sitt barn, men även för sin partners tillstånd.  

Flera föräldrar i aktuell studie beskrev liknande erfarenheter gällande upplevelser av 
separation och splittring när ena föräldern varit sjuk och behövt egen vård. I Erlandsson och 
Fagerbergs studie (2005) framkom hur mödrar som separerats från sitt barn efter födelsen 
påverkades negativt av separationen och att anknytningen riskerats påverkas vilket kunnat ge 
konsekvenser på lång sikt. Även Mullaney, Edwards och DeGrazia (2014) beskrev i sin studie 
att den enskilt största barriären för mödrars återförening med barnet efter överföring, var 
deras egen hälsa, särskilt om de genomgått kejsarsnitt. Enligt Wigert, Berg och Hellström 
(2009) bör barn och föräldrar inte separeras under vårdtiden då tiden tillsammans var 
avgörande för att en nära relation skulle kunna utvecklas och studien visar att vården bör 
organiseras på ett sådant sätt att separation kan undvikas. Resultatet i föreliggande studie 
visade att föräldrarnas fysiska och emotionella välbefinnande inverkade på deras upplevelse 
av överföringen till annan enhet och bör beaktas när beslut kring överföring tas.  

Föräldrar i studien som behövt vård före och/eller efter förlossning tillhörde organisatoriskt 
kvinnokliniken (BB) och det nyfödda barnet i behov av sjukvård tillhörde barnkliniken 
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(neonatalenheten) (Socialstyrelsen, 2004). Föräldrar i studien beskrev hur brister i 
kommunikation mellan de olika enheterna kunde fördröjt återföreningen med barnet. Det 
förekom att mammans transport inte var synkroniserad med barnets, vilket lett till att 
mamman behövt vänta kvar på sändande enhets sjukhus i väntan på sin transport, medan 
barnet sänts iväg. För att kunna ge föräldrarna ett optimalt omhändertagande i samband med 
en överföring krävs ett nära samarbete mellan samtliga enheter. En familj vars barn vårdas på 
en neonatalenhet möter ett stort antal vårdkontakter. På kvinnokliniken möter föräldrarna 
läkare och barnmorskor, gällande mors hälsa, på neonatalavdelningen läkare, 
barnsjuksköterskor och barnsköterskor gällande sitt barns vård. Vid en överföring till ny enhet 
behöver föräldrarna knyta nya kontakter på båda dessa enheter. Helder, Verweij och van Staa 
(2012) beskrev hur brister i kommunikationen mellan sändande och mottagande enheter 
påverkade föräldrarnas förtroende för vården. I studien drog även forskarna slutsatsen att 
brisfällig kommunikation mellan enheter kan påverka patientsäkerheten. 

Resultatet visar att föräldrar behövde få tid att förbereda sig både mentalt och praktiskt inför 
överföringen. Enligt van Manen (2011) kan överföring ur ett vårdperspektiv ses som en 
geografisk förflyttning av barnet, för föräldrarna upplevs dock överföring som något obekant, 
ett avslut från det invanda och en även ofrivillig separation från barnet (van Manen, 2011). 
Enligt teorin är transition den psykologiska process som uppstår som en konsekvens av en 
förändring över tid (Bridges, 2003) och människor som genomgår transitioner behöver få tid 
att anpassa sig efter den nya situationen och införliva förändringen i sina liv (Meleis, 2010). 
Den korta tiden av förberedelse kan antas ha påverkat hela upplevelsen av transitionen 
negativt och kan ha fördröjt adaptionen till ny vårdande enhet. Den korta framförhållningen 
och att beslut gällande överföringar tas fortlöpande under dygnet, beroende på aktuell 
neonatalenhets vårdtyngd är ett organisatoriskt problem. Planerade överföringar av barn 
mellan neonatala enheter styrs av behovet att frigöra intensivvårdsplatser och behovet av 
intensivvårdsplatser är ofta svårt att förutsäga. Idealt borde vara om den gravida kvinnan 
kunde flyttas före förlossning till en enhet med tillgängliga neonatalvårdplatser för att undvika 
överföringar i nära anslutning till förlossning, i de fall kvinnans tillstånd möjliggör en säker 
transport. Socialstyrelsen (2004) menar att plats och bemanningssituationen på många håll i 
landet inte är tillfredställande och rekrytering av läkare och sjuksköterskor behövs för att 
utöka platsantalet inom neonatal intensivvård.  

Planering kring överföring behöver bli en integrerad del av den dagliga verksamheten och inte 
en plötslig händelse för vårdpersonal på både sändande och mottagande enhet samt föräldrar. 
Rowe och Jones (2008) visade liknande resultat där planeringen kring överföringar haft stora 
brister. Överföringar hade ofta skett med kort tidsintervall från beslut till transport och 
sjuksköterskans möjlighet att ge föräldrarna adekvat stöd, förberedelse och information var 
begränsade. Bristen på framförhållning påverkade även mottagande enhets möjlighet till 
förberedelse och mottagande av familjen. Bristen på förberedelse kan i vissa fall bero på att 
vårdpersonal av omsorg av föräldrarna valt att inte berätta om eventuellt framtida överföring 
då besked om överföring riskerar att skapa oro och rädsla. Alternativet att inte ge 
informationen är dock med bakgrund av resultatet i denna studie sämre och kan få långsiktiga 
konsekvenser. 
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I studien framkom även att föräldrar med en längre vårdtid på sändande enhet upplevt att 
beskedet om överföring kommit oväntat och plötsligt. Möjligen kan vissa föräldrar delgivits 
information gällande överföring under vårdtiden, men ej kunnat processa denna då de kan 
antas ha befunnit sig i en krisreaktion. I en studie av Helder, Verweij och van Staa (2012) 
gällande barn som överförs till ny vårdande neonatatalenhet, framkom hur given information 
angående överföring inte alltid uppfattats av föräldrarna. Sjuksköterskorna i studien uppgav 
att information givits 1-2 dagar före överföring, men föräldrarna har uppfattat att 
informationen givits strax före överföring. Föräldrarna upplevde även förvirring angående 
vårdpersonalens bedömning av barnets medicinska tillstånd. Föräldrarna hade fått 
informationen att barnet skulle överföras när tillståndet stabiliserats, men för föräldrarna kom 
ändå beskedet som en överraskning då de inte kunnat förstå att deras barn som någon dag 
tidigare bedömts medicinskt instabil, nu bedömdes stabil och redo för överföring (Helder, 
Verweij & van Staa, 2012). En förälder i föreliggande studie hade uttryckt samma erfarenhet, 
att de hade fått informationen att en överföring skulle äga rum när barnet var stabilt men 
förväntat sig att det skulle ske mycket längre fram i tiden, ur förälderns perspektiv var barnet 
fortfarande svårt sjukt. Vårdens indelning av barn som stabila nog för överföring från en 
neonatal intensivvårdsenhet eller inte, kan skifta snabbt. Vid information till föräldrar är det 
av stor vikt att avväga hur informationen delges. Som förälder kan uttrycket stabil vara 
synonymt med frisk, medan det ur vårdenhetens perspektiv betyder stabil nog för att lämna 
den neonatala intensivvårdsenheten, till exempel inte längre ha behov av respiratorvård, men 
fortfarande vara i behov av avancerad sjukvård. Information som inte är anpassad utifrån 
mottagarens perspektiv kan leda till missförstånd och vara orsak till känslor av besvikelse och 
att ha känt sig missledd, känslor flera föräldrar i studien uttryckt. 

Föräldrar till nyfödda barn som är sjuka eller födda prematurt befinner sig ofta kris och 
människor i kris kan ha svårt att tillgodogöra sig den information som ges. Föräldrar till barn 
som föds prematurt eller är sjuka förmedlas en stor mängd skiftande information till exempel 
gällande barnets medicinska status, lokaler, rutiner och teknisk utrustning (Busse, Stromgren, 
Thorngate & Thomas, 2013). Enligt patientsäkerhetslagen har dock vårdpersonalen en 
skyldighet att säkerhetställa att given information ges på ett sådan sätt att patienten kan 
tillgodogöra sig den (SFS, 2010:659). För att möjliggöra ett helhetstänk kring planeringen av 
överföring är en tydlig dokumentation i barnets journal viktigt, informationen behöver 
upprepas och förutsättningen ökar för en samstämmighet mellan vårdpersonalen vid en tydlig 
dokumentation. En fördjupad kunskap kring dokumentationen inför överföring till ny 
vårdande enhet är ett intressant och viktigt område för framtida studier.  

Resultatet visar även att de familjer som uppgav att de blivit informerade om överföringen till 
annat sjukhus i god tid också var mindre oroliga inför och efter överföringen. Det här 
resultatet stämmer överens med resultatet från en studie gjord i Umeå som visade att brist på 
information och kommunikation i samband med en överföring, ökat föräldrarna stress (van 
den Berg & Lindh, 2011).  

Föräldrarna i studien uttryckte en önskan om att fått konkret information inför överföring om 
hur flytten rent praktiskt skulle gått till. Information gällande hur barn transporteras, vilka 
som följer med i transporten, om en förälder kunnat följa med i ambulansen och om inte 
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varför. Föräldrarna ville veta varför just deras barn skulle transporteras. Van den Berg och 
Lind (2011) visade vidare att brist på information och planering givit föräldrarna en mer 
negativ bild av vården. Ovissheten hade lett till onödig oro, stress och ibland obefogat 
negativa förväntningar (van den Berg & Lind, 2011). Flera föräldrar beskrev i intervjuerna att 
när de väl etablerat sig på den nya enheten så upplevde de sig trygga och tillfreds.  

För ett föräldrapar fanns möjligheten att besöka den nya enheten före överföring, vilket 
upplevdes mycket positiv och tryggade föräldrarna. Att mer rutinmässigt erbjuda föräldrar 
kontakt med mottagande enhet före överföring skulle kunna ge dem möjlighet att skapa en 
bild av den nya vårdande enheten i förväg, vilket kan antas skapa en trygghet och minska 
stress och oro. I de fall det inte är praktiskt möjlighet med ett besökt, ibland på grund av. 
sjukdom hos föräldern eller kort tid till överföring skulle kontakt kunna etableras per telefon 
mellan föräldrar och en kontaktperson på mottagande enhet. Ett samtal före överföring kan 
antas trygga föräldrarna, ge dem möjlighet att ställa frågor och få inledande information kring 
det viktigaste från mottagande enhet inför överföringen. Information till föräldrarna skulle till 
exempel kunna vara kontaktuppgifter, vilken personal som planeras ta emot familjen och 
vägbeskrivning.  

Föräldrar i studien uttryckte brister i mottagandet av dem vid ankomst till den nya enheten. 
De uttryckte ett behov av att ha känt sig väntade. Mottagandet upplevdes mycket viktigt för 
hur förälderns första intryck av den nya enheten blev, vilket även kunnat påverkar den 
närmsta vårdtiden. En etablerad kontakt med mottagande enhet före överföring, antingen per 
telefon eller genom besök skulle kunna förebygga känslan av inte vara väntad, där det är 
möjligt skulle föräldrarna kunna bli tilldelade en kontaktperson som tar emot familjen när de 
kommer. Föräldrar som behövt fortsatt egen vård fördes direkt över till BB, flera familjer 
beskrev att de inte känt sig väntade varken på neonatalenheten eller på BB. De hade fått fråga 
sig fram för att få information och mammor på BB kände sig splittrade, dels då de oroat sig 
över sin egna medicinska status men samtidigt haft en önskan om att så fort som möjligt få 
komma till sitt barn på neonatalenheten. En utbyggnad av samvård, en vårdform där barn och 
föräldrar i behov av sjukvård kan vårdas tillsammans skulle förebygga detta problem. 

Föräldrar i studien uttryckte förvirring över att rutiner skiljde sig åt mellan de neonatala 
enheterna vilket skapade stor stress och oro. Vårdpersonalen behöver vara medveten om att 
små rutinskillnader kan utgöra en stor påfrestning för föräldrarna. För att minska 
påfrestningen vid överföringen till en ny enhet är det viktigt att i så stor utsträckning som 
möjligt inte genomföra förändringar gällande vårdrutiner i överföringsskedet. Förändringar 
till exempel en flytt ur kuvös till säng, kan genomföras i samråd med föräldrarna när de blivit 
trygga på den nya enheten. Viktigt är även ett fortgående utvecklingsarbete och samarbete 
mellan de neonatala klinikerna för att sträva mot att bedriva en så samstämmig vård som 
möjligt. Helder, Verweij och van Staa (2012) visade att skillnader i rutiner mellan enheterna 
ledde till stress och oro hos föräldrarna. Föräldrarna behövde förberedas på att rutinskillnader 
kan förekomma, även små skillnader som vårdpersonalen inte lägger något fokus vid kunde 
upplevas påfrestande. 
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Föräldrar beskrev att de skulle upplevt högre grad av delaktighet och minskad stress om 
någon av föräldrarna fått följa med i transporten. Även Mullaney och DeGrazia (2014) visade 
på att delaktighet under transporten var det vanligaste önskemålet från föräldrar till barn som 
överförts mellan neonatala enheter. När ett barn transporteras till ny vårdande enhet kan 
föräldrar uppleva känslor av distans och att inte känna sig behövda (van Manen, 2011). I 
studien var det en förälder som fått följa med i ambulansen tillsammans med sitt barn och en 
sjuksköterska, vilket upplevdes mycket positivt. I en ambulanstransport finns det vanligtvis 
plats för två medföljande. Vid transport av barn med stort vårdbehov behövs båda platserna 
för sjukvårdspersonal. Vid planerade överföringar sker ofta transporten med en medföljande 
sjuksköterska, varför utrymme för en förälder kan finnas. Rutiner kring medföljande föräldrar 
under transport är ett ämne för vidare studier. Vid planerade överföringar kan föräldrarna 
tillfrågas om de önskar att båda eller någon av föräldrarna åker i förväg och finns på plats när 
barnet anländer till den nya enheten, eller om de önskar vara med när ambulanstransporten 
anländer till sändande enhet. Delaktighet i beslut skapar en vidare känsla av kontroll och 
hjälper föräldrarna att hantera den påfrestning en överföring innebär. Enligt patientlagen ska 
sjukvården så långt som möjligt genomföras med beaktande av patients delaktighet i samråd 
med patienten (SFS, 2014:821). Målsättningen inom neonatalvård är att i så stor utsträckning 
som möjligt bedriva en familjecentrerad vård, där beslut kring barnet tas i samverkan med 
föräldrarna. Bridges (2003) beskriver transitionens process som ett avslut, en övergång och en 
ny integrering. Viktigt är att föräldrar ges möjlighet att passera samtliga stadier, för att kunna 
bearbeta förändringen och komma vidare genom transitionen. Vid ett plötsligt uppbrott från 
en vårdande enhet, kan föräldrarna missa möjligheten till det första stadiet i processen, 
avslutet och separationen. Föräldrar knyter ofta an till vårdpersonalen, känner trygghet och 
tillit och behöver få tid att bearbeta känslorna och ta avsked. Genom hela processen behöver 
föräldrarna individanpassat stöd, adekvat information och förberedelse. Föräldrarnas 
beskrivning av sina upplevelser i samband med överföring stödjer studiens teoretiska 
förankring där en överföring ses som en passage eller övergång, från ett tillstånd eller plats till 
ett annat, en transition utlöst av en förändring (Meleis, 2010).  

Slutsats 
Föräldrar till nyfödda barn i behov av neonatalvård upplever stor emotionell påfrestning vid 
överföring till ny vårdande enhet. Föreliggande studie har visat att föräldrar erfarit brister 
gällande information och framförhållning i samband med överföring. För att ge föräldrar, 
adekvat förberedelse, information samt optimalt stöd behöver överföring till ny vårdande 
enhet ses i ett helhetsperspektiv, som den process en transition innebär och inte som ett antal 
händelser separerade från varandra. En mer långsiktig planering, översikt av rutiner och ett 
nära samarbete mellan berörda vårdenheter är en förutsättning för ett familjecentrerat fokus i 
samband med överföring. 

Klinisk tillämpbarhet 
Resultatet i studien har lett fram till flera tänkbara förbättringsområden vid överföring till ny 
vårdande enhet. Rutinerna och planeringen kring barn som överförs till ny enhet kan behöva 
ses över. Fördjupad kunskap hos vårdpersonalen om hur föräldrar upplever en överföring till 
annan enhet behövs för att ge familjerna ett optimalt stöd och minska risken för negativa 
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upplevelser av överföringen. Följande fokusområden vid utveckling av förbättringsåtgärder 
har identifierats.  

Planering  
De flesta planerade överföringar genomförs för att vårdande enhet behöver frigöra vårdplatser 
till barn i behov av neonatal intensivvård. Önskvärt vid icke-akuta överföringar är att föräldrar 
i god tid får information om neonatalvårdens organisation och att en överföring kan komma 
att äga rum, även om en närmare tidpunkt inte kan delges.  

Information  
Konkret information om hur en överföring rent praktiskt går till behöver delges föräldrarna. 
Skriftligt informationsmaterial, till exempel folder med tydliga kontaktuppgifter till 
mottagande enhet, med telefonnummer, vägbeskrivning, information om 
parkeringsmöjligheter behöver utvecklas. Inför överföring bör föräldrarna få information om 
var de ska bo, var deras barn kommer vara och vem som tar emot dem på mottagande enhet.  

Individuellt anpassat stöd  
Inför en överföring behöver föräldrar få möjlighet att uttrycka sin oro och kunna ställa frågor. 
Det är viktigt att frigöra tid för samtal med föräldrarna på sändande enhet. Föräldrar har olika 
resurser att hantera en överföring och behöver få tid att bearbeta den kommande förändringen. 

Delaktighet  
För att öka föräldrars möjlighet till förberedelse och delaktighet kan ett förslag vara att införa 
en rutin där mottagande enhet tar kontakt med föräldrar per telefon före transport, eller 
erbjuder familjer ett besök på mottagande enhet. Möjligheten för föräldrar att följa med under 
transporten kan öka föräldrarnas delaktighet och minska tiden för separation.  

Efter transporten bör föräldrarna få snabb återkoppling om hur barnet mår och vårdpersonal 
som deltagit i transporten kan till exempel ringa föräldrarna och ge dem den återkopplingen. 
Vid ankomst till ny enhet bör föräldrarna så snart som möjligt få sitta ner i ett samtal med 
mottagande sjuksköterska och eller läkare. Det är viktigt att vårdpersonalen tar tillvara de 
kunskaper och erfarenheter föräldrarna har om sitt barn. Det kan till exempel gälla rutiner 
kring matning, hur barnet föredrar att bäddas om, känslighet för ljud och ljus. När personalen 
tar del av föräldrarnas kunskaper ökar föräldrarnas känsla av delaktighet och känslor av oro 
och kontrollförlust kan minska.  

Minimera separation mellan föräldrar och barn. 
Sträva efter att synkronisera transport av barn och föräldrar. För att minska tiden av 
separation mellan barn och föräldrar, i möjligaste mån, avvakta med överföring tills även 
föräldern är medicinskt tillräckligt stabil för en överföring. 

Sträva mot att bedriva en så samstämmig neonatalvård som möjligt. 
Eftersträva att förändra så lite som möjligt i rutinerna kring barnets vård i samband med 
överföringen och närmsta tiden efter.  



    

34 
 

Förbättrad kommunikation mellan vårdande enheter 
För att möjliggöra en fortsatt utveckling kring överföringen av barn behövs ett utvecklat 
samarbete mellan sändande och mottagande enheter.  

Framtida forskning 
I föreliggande studie har ett samlat grepp gällande ett helhetsperspektiv av föräldrars 
upplevelse efter överföring inte tagits. Intressant för vidare studier vore en fördjupning i om 
till exempel vårdtidens längd påverkas av en överföring till ny vårdande enhet, och hur/om 
föräldrarnas acklimatisering till ny vårdande enhet påverkas av upplevelsen inför och under 
överföring. En framtida studie med beaktande av i Schumacher och Meleis (1994) 
identifiering av indikationer på en hälsosam transition, där en hälsosam transition identifieras 
som ett subjektivt välmående, bemästring av roller och välmående relationer vore av intresse. 
Viktigt är även ett fortgående utvecklingsarbete och samarbete mellan de neonatala klinikerna 
för att sträva mot att bedriva en så samstämmig vård som möjligt.  
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Bilaga I 

 

Stockholm             

2013-10-09  

 

 

 

Hej  

Ert/era barn har vårdats på xxx- neonatalenhet någon gång under de senaste sex månaderna. 
Under barnets vårdtid har ni fått byta sjukhus. Överföring mellan sjukhus innebär ofta en 
påfrestning för föräldrarna, där oro och otrygghet kan upplevas. Ankomst till annan 
neonatalenhet innebär att lämna det som tidigare varit invant och tryggt.  

Det är med anledning av detta, som en studie har startats kring föräldrars upplevelser kring 
överföringen av ert/era barn till nytt sjukhus. Jag vill gärna ta del av er/era erfarenheter, hur ni 
upplevt situationen, till exempel vilken information ni fått inför överföringen och hur ni 
upplevde första tiden på nya enheten. Målsättningen är att kunna underlätta övergången och 
förbättra information inför överföringen och mottagandet av föräldrarna på den nya enheten.  

Jag kommer höra av mig till er per telefon och om ni är positiva till att delta så vill jag gärna 
genomföra en kort intervju, antingen i ert hem, eller på telefon.  

 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

 

 

Pernilla Dillner 

Tel: xxx-xx xx xx 
Mail: xxxxxxxxx 
Enhetens namn 

 



    

 

Bilaga II 

 

Intervjuguide  

Inledande frågor gällande bakgrundsinformation: 

a. Vilken födelsevecka är ditt barn fött? 
b. Orsak till behov av neonatalvård?   

  
 

 

1. Hur långt i förväg fick ni information om att ert barn skulle överföras. Av vem fick ni 
informationen?   

2. Blev ni informerade om orsaken till överföringen?   

3. När på dygnet skedde överföringen?   

4. Vilka känslor hade ni inför överföringen?   

5. Vad fick ni för information om den enhet ni skulle överföras till?   

6. Hur skedde planeringen kring överföring av er föräldrar?   

7. Var ni med när ert barn lades i transportkuvösen?   

8. Vad fick ni för första intryck av den nya enheten?   

9. Vad fick ni för information vid ankomst till nya enheten, hade ni ett ankomstsamtal?   

10. Fanns det möjlighet att bo kvar på nya enheten? Hade ni fått korrekt information 
angående ert boende inför överföring?   

11. Finns det något som hade kunnat underlätta för er inför överföring/ första tiden efter.   

 

 

 


