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Sammanfattning 
Bakgrund: Varje år transporteras cirka 2 500 nyfödda barn i Sverige till andra sjukhus 

på grund av tidig födelse, missbildningar, komplikationer eller för att de kräver en 

annan vårdnivå. Föräldrarnas upplevelser av transportprocessen kan på längre sikt 

påverka hela familjens hälsa och välbefinnande. För att kunna ge rätt stöd i samband 

med neonatala transporter ska sjuksköterskan ha kunskap och förståelse för hur 

föräldrarna upplever en neonatal transport av sitt barn. Syfte: Att beskriva föräldrarnas 

upplevelse vid en neonatal transport av barnet. Metod: Studien genomfördes som en 

litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Tre 

huvudkategorier identifierades: upplevelse av förlust av kontroll, upplevelse av trygghet 

och upplevelse av delaktighet. Dessa delades in i subkategorierna: oförberedd, 

påfrestning, rädsla och oro, utlämnad, förtroende, lättnad, närvara vid transport, 

informerade föräldrar samt ansvar för informationsutbyte. Slutsats: Sjuksköterskans 

bemötande har betydelse för hur föräldrarna upplever en neonatal transport av barnet. I 

samband med en neonatal transport är det viktigt att det finns välutvecklade och 

användarvänliga verktyg som personalen ska använda för att kunna bemöta föräldrarna i 

deras situation och därmed kunna förbättra deras upplevelser. Kommunikation är 

nyckeln till att minska negativa upplevelser för föräldrarna vid en neonatal transport. 
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Abstract 
History: Every year in Sweden around 2 500 new born children are transported to other 

hospitals due to early birth, deformities, complications or due to another level of care 

being required. The parental experiences of the transportation process might, in the long 

run, come to affect the health and well-being of the entire family. To be able to give 

proper support in conjunction with neonatal transports the nurse needs to have 

knowledge and a sense of understanding as to how the parents are experiencing a 

neonatal transport of their child. Purpose: To depict the parents experience during a 

neonatal transport of the child. Method: The study was conducted as a literature study 

where ten scientific articles were analyzed. Result: Three main categories were 

identified: the experience of losing control, the experience of security and the 

experience of participation. These were divided into the following sub categories: 

unprepared, strain, fear and anxiety, exposed, trust, relief, being present during 

transport, informed parents as well as an exchange of information. Conclusion: Nurses 

attitude is significance as to how the parents experience a neonatal transport of the 

child. It’s important that there are well developed and user friendly tools for the 

personnel to use in responding to the parents in their situation and to improve their 

experiences. Communication is the key to minimize negative experiences for the 

parents during a neonatal transport. 
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BAKGRUND 
Varje år transporteras cirka 2 500 nyfödda barn och 600 gravida kvinnor i Sverige till 

andra sjukhus på grund av för tidig födelse och livshotande komplikationer såsom 

andningsproblem, missbildningar, medfödda hjärtfel eller tillstånd som kräver kirurgi 

(Socialstyrelsen, 2014). Föräldrarnas upplevelser av transportprocessen kan på längre 

sikt påverka hela familjens hälsa och välbefinnande (Rowe & Jones, 2008). För att 

kunna ge rätt stöd i samband med neonatala transporter så ska sjuksköterskan ha 

kunskap och förståelse för hur föräldrarna upplever en neonatal transport av sitt barn 

(Fidler & McGrath, 2009; Rowe & Jones, 2008). Mosher (2013) har beskrivit att det 

sker en separationsprocess hos föräldrarna då det blir aktuellt med en neonatal transport 

av barnet (Mosher, 2013). Föräldrar utsätts för stor fysisk och känslomässig stress i 

samband med den separation och ovisshet som uppstår i samband med en neonatal 

transport (Mosher, 2013; Rowe & Jones, 2008). Studier visar även att bemötandet från 

sjuksköterskan på en neonatalavdelning påverkar föräldrarnas upplevelser i samband 

med att deras barn behöver transporteras till ett annat sjukhus (Rowe & Jones, 2008; 

Mosher, 2013). Föräldrarna är beroende av att transportteamet, enheten som skickar och 

den enhet som tar emot barnet stöttar familjen vid separationen av det sjuka barnet 

(Mosher, 2013).  

 

Mosher (2013) menar att som förälder få veta att ens barn måste transporteras är en av 

de mest traumatiska upplevelserna nyblivna föräldrar kan utsättas för. Stressen, 

ångesten och rädslan kan vara förlamande. Vid ett sådant tillfälle finns det inte något 

som någon kan säga för att helt få stressen att försvinna (Mosher, 2013). Med neonatala 

transporter avses förflyttning inom och mellan sjukhus för vård (Van Den Berg & 

Ewald, 2010). En neonatal transport kan enligt Socialstyrelsen (2014) medföra en ökad 

risk för det redan svårt sjuka barnet. De vanligaste riskerna är att barnet blir kallt, att 

droppslangar eller tuber glider ut, att luft-/ syrgastuber tar slut samt att batteritiden till 

övervakningsutrustning tar slut (Hellström-Westas & Ewald, 2008). Det har visat sig att 

det finns ett samband mellan neonatala transporter och en ökad risk för hjärnblödningar 

hos barn (Mohamed & Aly, 2010). Innan en transport är det viktigt att barnet 

stabiliseras (Socialstyrelsen, 2014). För att förebygga och minimera riskerna behöver 

personalen som transporterar barnet ha den kompetens som krävs för att genomföra 
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transporten. Väl utprövade rutiner, lämplig utrustning och säkra färdmedel är också ett 

krav för en säker transport (Socialstyrelsen, 2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

([HSL], SFS 1982:763, 6 §) är transporten en del av vårdkedjan och ska utformas så att 

den tillgodoser kraven på trygghet, kontinuitet, samordning, dokumentation och 

säkerhet i vården. Internationell erfarenhet visar att specialiserade transportteam är det 

bästa för att uppnå detta (Hellström-Westas & Ewald, 2008). Grundkravet för den 

personal som vårdar barnet under transporten är intensivvårdskompetens samt kunskap 

och stor erfarenhet av transportmedicin. Vid högrisktransporter ska alltid en neonatolog 

och en specialistsjuksköterska med stor erfarenhet av neo-/ IVA-vård handlägga 

transporten (Van Den Berg & Ewald, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2014) kan teamet 

anpassas utifrån barnets behov, dock ska det alltid bestå av minst en läkare och en 

sjuksköterska med god kompetens inom neonatal intensivvård och transporter av 

vårdkrävande nyfödda barn. Transporteamet har ansvar att stabilisera barnet inför 

transporten enligt Ohning (2012). Under transporten följer teamet med och ansvarar då 

för barnets vård samt den tekniska apparaturen som till exempel kuvös, respirator och 

övervakningsapparater. I samband med transporten sker en kommunikation med den 

mottagande enheten som vid anländandet tar över ansvaret för barnets vård och dess 

familj (Ohning, 2012).  

 

Neonatala transporter genomförs med vägambulans, ambulansflyg eller helikopter 

(Hellström-Westas & Ewald, 2008). The Rosie Hospital (n.d.) beskriver två olika typer 

av neonatala transporter. Det ena är de akuta neonatala transporterna som innefattar 

transporter av de akut sjuka barnen som ska transporteras till ett sjukhus med högre 

vårdnivå. Den andra typen av neonatal transport är de planerade transporterna som 

genomförs då barnet är stabilt (The Rosie Hospital, n.d). På en neonatalavdelning 

vårdas prematura och nyfödda sjuka barn (Hallström & Lindberg, 2009). De olika 

neonatalavdelningarna i landet bedriver vård på olika nivåer (Socialstyrelsen, 2004). 

Lagercrantz (1997) har beskrivit hur de olika vårdnivåerna bedöms: Nivå III: neonatal 

intensivvård vid ett regionsjukhus, Nivå II a: neonatalvård på länssjukhusnivå med 

tillgång till respiratorvård, Nivå II b: normal neonatalvård utan tillgång till 

respiratorvård, Nivå I: BB-vård utan anslutning till barnklinik (Lagercrantz, 1997). Den 

svenska neonatalvården för de mest sjuka och intensivvårdskrävande barnen har på 
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senare tid centraliserats, vilket har medfört att de barn som är i behov av mer 

specialiserad vård behöver transporteras till ett annat sjukhus (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Avgörande för transportsättet är transportlängden, geografiska förutsättningar, väder 

samt prioritet hur akut transporten är (Teasdale & Hamilton, 2008). Även 

resurstillgångar avgör vilken typ av tillvägagångssätt som ska användas (Fowlie, Booth, 

& Skeoch, 2004). Det vanligaste är att transporten sker med vägambulans som är 

lämplig vid transporter mellan 15 minuter och två timmar (Hellström-Westas & Ewald, 

2008). Enligt Ohning (2012) ska barnet vid längre sträckor transporteras med 

ambulansflyg då detta är det snabbaste sättet. Det medför risker vid omlastning mellan 

vägambulans och ambulansflyg vid transporten mellan sjukhus och flygplats. Vid 

medellånga sträckor är helikopter det snabbaste transportmedlet. Helikoptertransport är 

särskilt gynnsamt då båda sjukhusen har tillgång till en helikopterplatta, för att därmed 

kunna undvika omflyttning till vägambulans. Helikopter är inte alltid användbart då det 

transportsättet är väderkänsligt (Ohning, 2012).   

 

I Nationalencyklopedin (2015) definieras ordet förälder som en sammanfattande 

benämning på en fader och moder, det vill säga barnets föräldrar (National-

encyklopedin, 2015). Malusky (2005) beskriver att begreppet familj på senare tid har 

fått en ny betydelse och innefattar numera de personer som patienten själv uppger 

tillhöra familjen. Det kan till exempel vara en granne eller en nära vän (Malusky, 2005). 

Enligt WHO (n.d.) definieras ett nyfött barn, neonatalt barn, som ett barn under 28 

dagars ålder. Vidare definierar WHO (n.d.) ett prematurt barn som ett barn som är fött 

innan 37 fulla veckors graviditet. År 2013 föddes det 113 593 barn i Sverige, cirka tio 

procent av dessa vårdades på en neonatalavdelning för medicinsk vård (Svenskt 

Neonatalt Kvalitetsregister, SNQ, 2014).  

 

Roden (2005) menar att sjuksköterskans bemötande är viktig för att föräldrarna ska 

känna sig delaktiga. Genom ett aktivt deltagande av föräldrarna i barnets vård kan stress 

och oro för ett barn som vårdas på sjukhus minskas (Roden, 2005). I kompetens-

beskrivningen för barnsjuksköterskor (2008) framgår att sjuksköterskan ska möjliggöra 

optimal delaktighet för barn och närstående i omvårdnadsarbetet. Cooper et al. (2007) 
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beskriver att föräldrarna känner sig som mest engagerade i sitt barns vård och 

behandling då det finns en öppen och ärlig kommunikation med sjuksköterskan. Att 

personal visar förståelse och ser föräldrarnas behov kan upplevas som god 

kommunikation (Cooper et al, 2007). Enligt patientlagen kapitel 3 i Svensk 

författningssamling (Patientlagen, SFS 2014:821) skall korrekt individuell information 

kring samtliga delar i vårdprocessen ges till patient och/eller familj.  

 

I Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården (NOBAB, 2002) 

och enligt Förenta Nationernas Barnkonvention (UNICEF, 1989), artikel 9 och 18, 

betonas att barn på sjukhus, även ett nyfött barn, skall ha rätt att ha en förälder eller 

annan närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen. Föräldrarna skall även enligt 

NOBAB (2002) och FNs Barnkonvention, artikel 24e (UNICEF, 1989) få information 

om avdelningens arbetssätt och rutiner samt få stöd i att aktivt ta del i barnets vård. I 

december 2010 godkände Riksdagen en strategi för att stärka barnets rättigheter i 

Sverige (Socialdepartementet, 2010). Den strategin utgår från barnets rättigheter som 

tas upp i FNs barnkonvention. Genom ett gott bemötande från vårdpersonalen och ett 

inbjudande och välkomnande förhållningssätt kan föräldrars närvaro och delaktighet i 

sitt barns vård underlättas (Wigert, 2008).  

 

Wigert (2008) beskriver att sjuksköterskan använder sig själv i bemötandet med 

föräldrarna. Hur nära eller distanserad en relation till föräldrarna blir avgör den enskilde 

sjuksköterskan utifrån eget tyckande. Det finns en osäkerhet i att kunna bemöta 

föräldrar i kris på rätt sätt och undvikande förhållningssätt förekommer (Wigert, 2008). 

Sjuksköterskan måste enligt Mosher (2013) vara införstådd i att föräldrarna i samband 

med en neonatal transport kommer att påverkas känslomässigt och att dessa upplevelser 

kommer att förstoras på grund av avstånd och främmande miljöer (Mosher, 2013). 

Watsons (1991) definition på ordet upplevelse är en händelse eller en känsla, varje 

persons egen tolkning av hur något är och hur det upplevs (Watsons, 1991). 

 

Cullberg (2003) menar att psykiska kriser innebär upplevelser av övergivenhet, 

självförkastelse och/eller kaos. Cullberg (a.a.) delar in krisens förlopp och symtom i 

fyra olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 
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Chockfasen kommer i det initiala skedet. Det är i denna fas de föräldrar hamnar i då 

deras barn måste genomföra en neonatal transport. Denna fas kan innefatta timmar eller 

dagar och utsätter människan för stark påfrestning där försvaren mobiliseras. Under 

denna fas håller individen verkligheten ifrån sig med all sin kraft då det ännu inte har 

öppnats någon väg att ta in det som skett för att bearbeta detta. Ofta kan den drabbade 

var ytterligt välordnad men under ytan är allt kaos. Vederbörande kan efteråt ha svårt att 

minnas vad som sagts eller skett. Det är viktigt att som sjukvårdspersonal komma ihåg 

detta då medicinsk information lämnas. Viktiga upplysningar lämnas ofta i denna fas 

och effekten blir ofta att den drabbade inte kan ta till sig informationen och att den då 

glöms bort. Personer som befinner sig i chockfasen kan te sig starkt avvikande som till 

exempel återupprepa en mening flera gånger eller att förvirrat börja tala om 

likgiltigheter. Det är inte heller sällsynt att den drabbade blir stilla och paralyserad. 

Reaktionsfasen är nästa fas och inträffar då den drabbade förstår vad som har hänt och 

det inte längre går att förneka det inträffade. Bearbetningsfasen är en gradvis återgång 

till nuet. Här bearbetas betydelsen av vad som har orsakat krisen. Nyorienteringsfasen 

innebär en större förmåga till ett socialt liv, till nya relationer och en öppenhet till 

framtiden (Cullberg, 2003). 

 

Enligt Mosher (2013) sker ofta transporten akut i anslutning till förlossningen. 

Mamman till barnet är då nyförlöst och det är inte alltid att mammans tillstånd tillåter en 

omedelbar transport till samma sjukhus som barnet transporteras till (Mosher, 2013). 

Konsekvenserna blir att det blir en separation mellan mamma och barn. I sådana fall 

måste den andra föräldern välja mellan att stanna hos den nyförlösta mamman eller att 

följa efter det sjuka barnet. Vid dessa tillfällen är det viktigt att personalen gör vad de 

kan för att underlätta separationen mellan familjen. Så snart det är riskfritt ska hela 

familjen återförenas. En transport i samband med förlossningen och den stress som det 

innebär kan störa anknytningen till barnet och gör det svårare för föräldrarna att 

utvecklas i sin föräldraroll (Mosher, 2013). Reducerad stress hos föräldrarna påverkar 

anknytningen positivt (Hopwood, 2010).  

I omvårdnadsarbetet kommer sjuksköterskan i kontakt med föräldrar vars barn måste 

genomföra en neonatal transport till ett annat sjukhus. Litteraturstudien är viktig för att, 

utifrån ett föräldraperspektiv, få en fördjupad förståelse för föräldrars upplevelser av 
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neonatal transport i avsikt att identifiera föräldrarnas behov av stöd. Resultatet av denna 

studie är tänkt att på sikt komma till användning i omvårdnaden för både sjuksköterskan 

och familjen. 

SYFTE 
Syftet var att beskriva föräldrarnas upplevelser vid en neonatal transport av barnet. 

METOD 
Designen var en allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar har sökts och kritiskt 

granskats för att sedan analyseras och sammanställas (Forsberg & Wengström, 2013), 

för att svara gentemot syftet med studien. 

Urval 

Urvalet bestod av tio vetenskapliga originalartiklar (Bilaga 2). Sju av artiklarna var 

kvalitativa och tre artiklar hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska 

(Karlsson, 2014). Artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år, de skulle vara vetenskapligt 

utformade samt belysa föräldrars upplevelser i samband med neonatala transporter. 

Exklusionskriterier var allmänna litteraturstudier och biografier samt de artiklar som 

inte var skrivna ur föräldrarnas perspektiv. 

Datainsamling 

Datainsamling inleddes först med en pilotsökning för att undersöka om det fanns 

tillräckligt med material (Bilaga 1). Sökningen gjordes med inspiration av Forsberg och 

Wengström i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och SweMed+ (Forsberg & 

Wengström, 2013). Metoder som användes var trunkering, ämnesordsregister och 

booleska operatorer (Karlsson, 2014). De ämnesord som sökningen gjordes på var: 

parent, nursing, care, transfer, transport, transport service, infant, newborn, 

experience, neonatal och hospital. De olika sökorden användes både var för sig och i 

kombination med varandra. Vid pilotsökningen hittades 64 artiklar, 26 artiklar valdes ut 

då de verkade svara upp till syftet med studien. Vid sökningen lästes först titeln och 

abstraktet i artiklarna för att avgöra om de var intressanta för litteraturstudien. En del av 

artiklarna var reviewartiklar och användes till bakgrunden. Vidare var en del av 

artiklarna skrivna ur personalens perspektiv och exkluderades därför (Bilaga 1). 
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En slutgiltig litteratursökning (Bilaga 2) genomfördes i april 2015 på databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO för att finna fler artiklar i enlighet med Forsberg & 

Wengström, (2013). Även manuell sökning från vetenskapliga artiklars referenslistor 

tillämpades. En artikel svarade upp till syftet med litteraturstudien varför fritextsökning 

på den artikeln gjordes i Medsök (Karlsson, 2014). Andra metoder som användes var 

trunkering i slutet av orden för att täcka in olika varianter av ett begrepp, 

ordkombinationer med booleska operatorn AND för att begränsa sökningen och ge ett 

smalare resultat samt ämnesordssökning för att begränsa antalet träffar. Begränsningar 

som gjorts i sökningen var publiceringsår och språk i de fall då det förekommit många 

artiklar på språk som inte författarna behärskar (Forsberg & Wengström 2013; 

Karlsson, 2014). De ämnesord som användes var parent, parents/psychology, patient 

transfer, transfer, transport, transport service, intensive care, family centered care, 

care, infant, experience och neonatal (Bilaga 2). Vid genomgång av titlar och abstrakt 

kvarstod tio artiklar som svarade på syftet. En sammanställning gjordes av de 

vetenskapliga artiklarna och redovisades i en artikelöversikt (Bilaga 3 a-j). De utvalda 

artiklarna till litteraturstudiens resultat markerades med * i referenslistan. Författarna 

valde att göra en kvalitetsgranskning, enligt Röda korsets granskningsmall, av artiklarna 

för att bedöma deras vetenskapliga kvalitet och användbarhet för studien (Röda Korsets 

Högskola, 2005). 

Analys 

De valda artiklarnas abstrakt lästes först igenom för att försäkra litteraturstudiens 

författare om att de svarade på studiens syfte. Artiklarna som ingår i studien har lästs 

igenom flera gånger av båda författarna för att undvika feltolkning och missuppfattning 

av materialet, för att på ett så sanningsenligt sätt som möjligt redovisa resultatet. 

Personliga värderingar och förutfattade meningar har åsidosatts för att på så vis 

eftersträva ett objektiv förhållningsätt som inte påverkat materialet (Forsberg & 

Wengström, 2013). De valda studierna har sedan analyserats genom att det resultat i 

artiklarna som motsvarade syftet plockades ut och diskuterades gemensamt. Därefter 

gjordes en sammanställningen som resulterade i tre huvudkategorier med subkategorier.  
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Etiska övervägande och studiens betydelse 

Nio av de valda artiklarnas studier var godkända av en etisk kommitté eller hade det 

gjorts noggranna etiska överväganden. Den artikeln där det inte framgick om den var 

etiskt granskad var publicerad i en tidskrift som har krav på att allt material ska vara 

etiskt granskat. I de fall artiklarnas resultat motsagt varandra har de trots detta 

inkluderats då det inte är etiskt riktigt att välja enbart de artiklar som stödjer studiens 

författares egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Förförståelsen grundar sig på egna erfarenheter och egna värderingar har åsidosatts för 

att inte påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). För att inte påverka resultatet 

har författarna diskuterat sin egen förförståelse, som är att stödet till föräldrarna brister i 

samband med neonatal transporter, och har haft det under beaktning i hela studien. Båda 

författarna har erfarenhet av neonatalvård och neonatala transporter.  

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån tre kategorier med subkategorier i löpande text. 

 

 

Figur 1. Översikt av resultatets kategorier med subkategorier. 

Upplevelse av förlust av kontroll 

Oförberedd 

Föräldrarna kände sig oförberedda och missnöjda när det blev aktuellt med plötslig 

transport av deras nyfödda barn (Hall, 2005; Mullaney, Edwards & DeGrazia, 2014). 

Föräldrarna kände sig chockade över den plötsliga transporten (Staniszewska et al., 

2012; (van der Pal, Alpay, van Steenbrugge, & Detmar, 2014) och var inte förberedda 
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på barnets förflyttning och kunde inte se nödvändigheten i att deras barn skulle 

transporteras. De beskrev även att de blev överraskade av att barnet faktiskt skulle 

transporteras (Helder, Verweij, & van Staa, 2012). 

Påfrestning 

I flera studier, Morrone (2008); Granrud, Ludvigsen & Andershed (2014); Hawthorne & 

Killen (2006); Mullaney, Edwards & DeGrazia (2014), berättar föräldrarna att de 

upplevde en stor påfrestning när de plötsligt separerades från sitt barn då det 

transporteras till en annan vårdinrättning. Föräldrarna upplevde det jobbigt och 

stressande att vara separerade från sitt barn (Mullaney, Edwards & DeGrazia, 2014). 

Det var en stor påfrestning för familjen att barnet transporterades till ett annat sjukhus 

då föräldrarna på så sätt förflyttades bort från sin sociala trygghet i form av familj, släkt 

och vänner (Hawthorne & Killen, 2006). Pappan upplevde det som särskilt påfrestande 

då han både ville vara med sin nyförlösta partner samtidigt som han ville följa med 

barnet som behövde transporteras till ett annat sjukhus (Hawthorne & Killen, 2006; 

Mullaney, Edwards & DeGrazia, 2014). 

Rädsla och oro 

Föräldrarna upplevde en neonatal transport av deras barn som skrämmande och 

stressande (Mullaney, Edwards & DeGrazia, 2014; Morrone, 2008; Granrud, Ludvigsen 

& Andershed, 2014; Hall, 2005; Staniszewska et al., 2012; van Manen, 2012; Helder et 

al., 2012). Föräldrarna uttryckte att de var oroliga då de inte visste vad som skulle hända 

med barnet och att de gärna skulle velat ha en försäkran på att allt skulle gå bra 

(Morrrone, 2008; Mullaney, Edwards & DeGrazia, 2014). En förälder var orolig om 

barnet skulle klara en transport när barnet var så litet, med tanke på den höga ljudnivån i 

ambulansen (Granrud, Ludvigsen & Andershed, 2014). En mamma beskrev upplevelsen 

av att se sitt barn bli transporterat med ambulans som overklig. Hon kände sig förlamad 

av rädsla (Hall, 2005). För en del föräldrar väcker tanken på intensivvård och 

transporten till PICU (pediatric intensive care unit) minnen av förlust, handikapp och 

död i familjen. För ett par föräldrar som tidigare hade mist ett barn vid förlossningen 

blev transporten en påminnelse av det som hänt tidigare. Den ångest som föräldrarna 

hade känt överfördes även till andra familjemedlemmar, som i ett fall där även 

mormodern hade förlorat ett litet barn tidigare i sitt liv (Hall, 2005). 
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En förälder beskriver att det var mycket tankar i huvudet innan transportteamet kom 

(Morrone, 2008). Det fanns en överväldigande rädsla att inte veta någonting. Han hade 

inte sett barnen sedan förlossningen och inte sett dem som så sköra. När transportteamet 

kom insåg han hur allvarligt det var (a.a.). Vid en transport till ett sjukhus med lägre 

vårdnivå kände sig föräldrarna oroliga av att veta att den andra avdelningen inte hade 

den specialistvården som kunde komma att behövas om barnet skulle bli sämre igen 

(Hall, 2005). Ett par föräldrar beskrev hur de upplevde det när deras barn skulle 

transporteras från ett sjukhus i en liten stad till ett sjukhus med högre vårdnivå. Hennes 

medicinska tillstånd var kritiskt. Personalen på sjukhuset förklarade att de inte hade den 

rätta kompetensen och utrustningen som krävdes. Hennes föräldrar beskrev då att de 

aldrig varit så rädda i hela sina liv. De trodde att hon skulle dö. (van Manen, 2012). 

Utlämnad 

Föräldrar upplevde sig utlämnade då personalen inte riktigt förstod hur stort det är för 

föräldrarna med en neonatal transport av deras barn. En förälder beskriver sin 

maktlöshet när hon säger ”an unfamiliar nurse came and took the baby away” 

(Granrud, Ludvigsen & Andershed, 2014, s. e14). Det framkommer även i den studien 

att föräldrar har funderingar om hur säkerheten av deras barn är under transporten i 

ambulansen. En mamma berättar om när hon anlände till det nya sjukhuset. Det fanns 

ingen plats förberedd, mamman och barnet fick då en tillfällig plats i badrummet. Något 

som enligt mamman gjorde ett djupt intryck på henne (Hall, 2005). Föräldrarna 

uttryckte att de kände sig oförberedda på och dåligt informerade om skillnaderna mellan 

avdelningarna och de olika regler som gäller där (van der Pal, Alpay, van Steenbrugge 

& Detmar, 2014; Helder, Verweij & van Staa, 2012; Staniszewska et al., 2012). 

Föräldrarna kände sig ensamma och de upplevde det stressande att de inte kände någon 

på den nya avdelningen och att ingen visste vilka de var (Hawthorne & Killen, 2006). 

 

En mamma upplever sig utlämnad och beskriver en situation: 

That nurse at the hospital tossed my baby back in the incubator ad (sic) 

handled her too rough. Right after she told us not to be handling her at all. 

Cause we could hurt her to death. She the one who could hurt her to death 

(Morrone, 2008, s. 27). 
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Upplevelse av trygghet 

Förtroende 

I två studier frågades föräldrarna om transportteamet presenterat sig vid ankomst till 

avdelningen. 100 % svarade ja på frågan i studien av Morrone (2008) och 99.3 % i 

studien av Browning Carmo, Williams, West & Berry (2008). Att transporteamet 

berättade eller lovade att ta väl hand om barnet under transporten gav ett förtroende för 

transporteamet (Hall, 2005; Mullaney, Edwards & DeGrazia, 2014). Det visade sig 

också i studien av Mullany, Edwards & DeGrazia (2014) att transportteamets lugn 

reducerade stress och när föräldrarna återförenades med sitt barn betydde det mycket att 

de fortfarande vårdade barnet. Föräldrarna blev glada då de efter transporten fick ett 

meddelande om att barnet kommit fram och att allt hade gått bra (Granrud, Ludvigsen, 

& Andershed, 2014). Föräldrarna ansåg att deras behov hade respekterats, att 

transportteamet varit trevliga och artiga under transportprocessen och alla var nöjda 

med sina erfarenheter av transportteamet (Morrone, 2008). 

Lättnad 

En förälder i studien av Morrone (2008) uttryckte en lättnad av att veta att allt som 

hennes barn kunde behöva fanns tillgängligt på den nya avdelningen. Föräldrarna 

svarade även att de kände att deras barn var i goda händer när transportteamet kom. De 

var då lättade över att barnet skulle transporteras till ett sjukhus med vårdnivå tre. De 

kände sig även lugna och trygga av det leende som de fick av personalen i 

transportteamet (Morrone, 2008). En del föräldrar beskrev att de kände sig lättade av att 

veta att deras barn fick hjälp med andningen. För dem var transporten och 

respiratorbehandlingen ett sätt för barnet att få tillbaka sin styrka (Hall, 2005). 

Upplevelse av delaktighet 

Närvara vid transport 

Det framkom i studien av Browning Carmo, Williams, West, & Berry (2008) att 59.9 % 

av föräldrarna hade möjlighet att följa med vid transporten och det framgår i van der 

Pal, Alpay, van Steenbrugge & Detmar (2014) studie att det kändes bra för föräldrarna 

att få följa med vid transporten. Föräldrarna upplevde att om en förälder hade fått 

närvara vid transporten skulle deras stress minska (Mullaney, Edwards & DeGrazia, 

2014; Granrud, Ludvigsen & Andershed, 2014). Ett par föräldrar som hade velat få 



 

16 

 

närvara vid transporten fortsatte med att säga:”We could well understand that because if 

anything happend, there was no one to take care of us” (Granrud, Ludvigsen & 

Andershed, 2014, s. e14). En förälder kände sig avslappnad av att bara veta att det fanns 

möjlighet att följa med vid transporten (van Manen, 2012). En mamma fick närvara vid 

en transport i ett flygplan där hon upplevde ensamhet, att inte höra och få ta del av det 

som sägs samt en distans till sitt barn (van Manen, 2012). Hon beskrev hur hon kunde 

se när personalen vårdade hennes barn på andra sidan glasrutan. Hon försökte hela tiden 

tolka deras miner och kroppsspråk. Hon kände sig helt ensam och insåg att hennes barn 

kunde dö när som helst, helt ensam, utan att hon kunde prata med henne eller röra henne 

(van Manen, 2012). 

Informerade föräldrar 

Det var viktigt för föräldrarna att få information om vad som skulle ske med barnet, 

vem som skulle ta hand om barnet och varför barnet transporterades (Morrone, 2008; 

Browning Carmo, Williams, West & Berry, 2008; Mullaney, Edwards & DeGrazia, 

2014). Enligt Mullaney, Edwards & DeGrazia (2014) var det hela 48 % som ansåg att 

den viktigaste informationen under hela transportprocessen var den som beskrev vilken 

vård barnet skulle få under transporten. De flesta föräldrarna svarade att de fick god 

information, att transportteamet var villiga att svara på frågor och att de förstått den 

information som gavs (Browning Carmo, Williams, West & Berry, 2008; Mullaney, 

Edwards & DeGrazia, 2014; Morrone, 2008). På frågan i studien av Morrone (2008), 

har 75 % av föräldrarna svarat att de anser att de har blivit hjälpta av den skriftliga 

informationen som de fått. I denna studie beskrev även 75 % att de ansåg att de hade 

blivit förberedda på vad de hade att förvänta sig i samband med att deras barn skulle 

transporteras. Studien av Browning Carmo, Williams, West & Berry (2008) visade att 

88,4 % av föräldrarna hade fått information under transportens gång om vad som hände 

med barnet. I denna studie ansåg även 84 % att de kände sig informerade i vad som 

hände med barnet när de anlände till den nya avdelningen. En mamma beskriver att 

hennes barn var lugnt när hon lämnade honom liksom när hon åter träffade honom. Men 

eftersom personalen som transporterade honom hade gått skulle hon aldrig få veta om 

han var ledsen och orolig den första dagen i sitt liv (van Manen, 2012). 
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Ansvar för informationsutbyte 

Föräldrarna upplevde att personalen på den mottagande avdelningen inte var 

välinformerade om deras barns hälsotillstånd (Helder, Verweij & van Staa, 2012; van 

der Pal, Alpay, van Steenbrugge & Detmar, 2014). De beskrev dåligt överlämnande av 

medicinska journaler och att det blev föräldrarna som fick överlämna mycket 

information om syrgas, matning och mediciner. De uttryckte att de upplevde detta som 

mycket osäkert (van der Pal Alpay, van Steenbrugge & Detmar, 2014). Personalen var i 

ett fall inte korrekt informerade om barnets ålder och antog att barnet var fött i vecka 27 

trots att det stod i journalen att barnet var fött i vecka 25, detta trots att barnets mamma 

berättade den rätta åldern för sjuksköterskan (van der Pal Alpay, van Steenbrugge & 

Detmar, 2014). Likaså upplevde föräldrarna i ett fall att barnet var kallt efter transporten 

till ett annat sjukhus och föräldrarna fick då berätta för sjuksköterskan vilken temperatur 

kuvösen skulle ha då denna information saknades i journalen (van der Pal Alpay, van 

Steenbrugge & Detmar, 2014). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ämnet för litteraturstudien var från början att ta reda på föräldrars upplevelser i 

samband med att deras nyfödda barn transporterades akut till ett annat sjukhus. Syftet 

har under arbetets gång kommit att gälla även icke akuta transporter då det inte fanns 

tillräckligt underlag att via en litteraturstudie enbart studera de akuta transporterna. 

Genom att använda litteraturstudie som metod används tidigare forskning som kan föra 

vidare kunskap inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Tio artiklar hittades om ämnet som hade tydlig koppling till studiens slutgiltiga syfte. 

Det kan anses vara en svaghet att antalet funna artiklar endast är tio. Författarna anser 

att då det inte framkom fler artiklar trots utökade sökningar har de flesta relevanta 

artiklarna, på de språk som behärskas av författarna, gått att finna vid söktillfällena. 

Artiklarna som granskades var publicerade på engelska vilket kan ha betydelse för 

resultatet då de översattes till svenska, eftersom tolkningen av språk kan skilja sig 

beroende på vem som översätter (Henricson, 2014). 
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Författarna har valt att använda databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO då dessa 

databaser innehåller vetenskaplig forskning inom ämnet omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). En av artiklarna fanns inte att tillgå i dessa databaser utan hittades 

vid en manuell sökning, i Region Skånes databas Medsök. Detta efter att ha funnit 

artikeln i en annan artikels referens. Vid sökning i SweMed hittades endast en relevant 

artikel vilken även fanns med vid sökningen i de andra databaserna. Att sökningarna har 

gjorts i flera olika databaser kan ses som en styrka för trovärdigheten av studien 

(Henricsson, 2014). Inledningsvis vid pilotsökningen användes ämnesorden: parent, 

nursing, care, transfer, transport, transport service, infant, newborn, experience, 

neonatal och hospital. Detta för att svara upp till litteraturstudiens syfte om föräldrars 

upplevelser i samband med transport av nyfödda barn (Henricsson, 2014). För att i den 

slutliga sökningen finna fler relevanta artiklar, då en del av de funna artiklarna i 

pilotsökningen senare exkluderades, valde författarna att utöka antalet ämnesord. De 

valda ämnesorden som använts vid databassökningen i de olika databaserna är olika 

varianter av ord som har med transport att göra, olika ord som benämner föräldrar samt 

ord som täcker in barn som vårdas på en neonatalavdelning. De ämnesord som 

användes i den slutliga sökningen var: parent, parents/psychology, patient transfer, 

transfer, transport, transport service, intensive care, family centered care, care, infant, 

experience och neonatal. 

 

Genom att kombinera studier med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats kunde olika 

typ av information om föräldrars upplevelser i samband en neonatal transport belysas 

och ses från olika synvinklar (Forsberg och Wengström, 2013). Artiklar som svarade 

mot syftet och inte fanns i fulltext beställdes för att inte förbise relevant material till 

resultatet. Det styrker trovärdigheten att båda författarna till litteraturstudien har läst de 

olika artiklarna vid flera olika tillfällen för att undvika feltolkningar och 

missuppfattningar av materialet (Forsberg & Wengström, 2013). Det är även en styrka 

att båda författarna först var för sig och sedan gemensamt tog fram material ur 

artiklarna som var relevant för att svara till syftet på studien. Även det faktum att 

författarna hela tiden diskuterade sina olika tolkningar av innehållet vid analysen av det 

framkomna materialet som sedan presenterades i resultatet, styrker trovärdigheten 

(Henricsson, 2014).  
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Författarna valde att använda sig av Röda korsets granskningsmall då de gjorde 

kvalitetsgranskning av de funna artiklarna. Mallen var omfattande och innebar att 

författarna fick en god insyn i artiklarna. Det kan anses vara en svaghet att mallen inte 

gav författarna en tydlig bild av hur de skulle gradera kvaliteten på de olika artiklarna. 

Det skulle enligt författarna vara önskvärt att få tydlig gradering i form av poäng eller 

procent. Att författarna valde att dela upp artiklarna och gjorde kvalitetsgranskning på 

hälften av artiklarna var kan sänka reliabiliteten. Detta valde författarna att göra då det 

var tidskrävande och de behövde hålla tidsplanen. Intentionen var att enbart välja 

artiklar som var etiskt granskade. Dock fanns det inte angivet i en av de valda artiklarna 

om den var granskad av en etisk kommitté. Då det inte framgick om det fanns tillstånd 

från en etisk kommitté eller om det hade gjorts etiska övervägande undersökte 

författarna till denna studie om tidskriften där artikeln hade publicerats accepterar 

artiklar utan någon form av etisk hänsyn (Henricsson & Wallengren, 2014). Den 

tidskrift som artikeln har publicerats i har emellertid krav på att allt material ska vara 

etiskt granskat. 

 

Då kvaliteten på artiklarna ansågs som hög i sju av artiklarna, hög/medel i en artikel, 

medel i en artikel och att endast en artikel hade låg kvalitet anser författarna att 

tillförlitligheten i litteraturstudien är stark (Henricsson, 2014). De artiklar som höll en 

lägre kvalitet graderades lägre på grund av ett lågt deltagarantal eller på grund av ett 

stort bortfall. Dock ansåg författarna till denna litteraturstudie att de resultat som 

framkommit var viktiga att ha med i studien. En begränsning som användes var att 

artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, detta kan ses som en svaghet då det kan ha 

medfört att intressanta artiklar har missats. Det kan även vara en styrka för studien att 

den endast innefattar nyare forskning. 

 

Generellt sett är det fler mammor än pappor som ingår i de olika studierna. Det kan ses 

som en svaghet att det inte är lika andelar av båda könen. Andelen pappor ligger ändå 

högt vilket är förvånande för fattarna. De kulturella skillnaderna i de olika länder där 

studierna utförts skulle kunna innebära att en lägre andel pappor valt att delta. Att 

andelen pappor ändå är så pass stor skulle kunna styrka den förförståelsen författarna 

hade då de påbörjade studien, att en neonatal transport innebär en kris för hela den 
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drabbade familjen. Flera olika nationaliteter är representerade i artiklarna som använts 

till studien. Två av artiklarna är gjorda i Skandinavien vilket kan ses som en styrka då 

dessa länder har en liknande kultur som Sverige. De andra artiklarna är från olika andra 

länder som även de påminner mycket om den svenska kulturen. Det går trots detta inte 

att bortse från att olika länder har olika rutiner i samband med neonatala transporter 

vilket i sig skulle kunna sänka applicerbarheten av denna studies resultat till den 

verklighet vi har i Sverige. 

  

Författarna till denna litteraturstudie valde att göra studien då det var okänt hur 

föräldrarna upplever situationen i samband med en neonatal transport. Därav fanns det 

en öppenhet för allt som kom fram. Då det visade sig att det fanns få studier gjorda 

inom området inkluderades alla studier som gick att finna vid databassökningarna som 

svarade upp till syftet. Detta innebar att inga artiklar valdes bort för att på något sätt 

påvisa ett resultat som förväntats av författarna. Något i resultatet som förvånade 

författarna var hur dåligt informationsutbytet var mellan olika enheter och att då 

föräldrarna fick ta ansvar för att informera om sitt barn till den nya enheten. En annan 

sak som kan ha påverkat författarna är att de främst har erfarenhet av vägambulans. Det 

var anmärkningsvärt att så många föräldrar ansåg att det kändes viktigt att närvara vid 

transport då ingen av författarna har varit med om en förälder som har uttalat att de vill 

följa med under transporten. 

 

Resultatdiskussion  

En neonatal transport innebär en stor påfrestning för föräldrarna på grund av den 

separation som sker i familjen. Denna separation sker trots att det i NOBAB (2002) 

framgår att föräldrar ska få stöd och uppmuntran av vårdpersonalen för att aktivt kunna 

delta i barnets vård samt ha möjlighet att stanna hos barnet. I de flesta fall transporteras 

barnet tillsammans med vårdpersonal medan föräldrarna tar sig till den nya enheten i ett 

annat fordon. I vissa fall finns det möjlighet för en förälder att närvara under 

transporten. Det förekommer även att mamman av medicinska skäl inte har möjlighet 

att förflyttas dit barnet transporteras. I denna litteraturstudie uttrycker föräldrarna att de 

upplever att en separation är påfrestande och orsakar stress hos dem (Morrone, 2008; 

Granrud, Ludvigsen & Andershed, 2014; Hawthorne & Killen, 2006; Mullaney, 
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Edwards & DeGrazia, 2014). Det framkommer även att det kan innebära en extra stor 

påfrestning hos pappan då han är splittrad och vill vara både hos det sjuka barnet och på 

sjukhuset där mamman vårdas (Hawthorne & Killen, 2006; Mullaney, Edwards & 

DeGrazia, 2014). Två andra studier som är gjorda på neonatalavdelningar och har 

studerat mammors respektive pappors upplevelse av att ha fått ett för tidigt fött barn, 

dessa visar att föräldrarna upplever en påfrestning vid separation från barnet. I studien 

av Lindberg & Öhrling, 2008, beskrivs att även i de fall en mamma separeras från sitt 

barn på sjukhus av andra anledningar som till exempel när de inte får vara hos barnet 

över natten, upplever de en stor påfrestning (Lindberg & Öhrling, 2008). Även i studien 

av Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008, står det beskrivet att pappor upplevde en 

påfrestning av att vara separerade från sitt barn och när de inte var hos barnet längtade 

de dit (Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008). Detta styrker enligt författarna det som 

kommit fram i resultatet i denna litteraturstudie, att det är viktigt för föräldrarna att få 

vara hos barnet och undvika onödiga separationer. Det blir ännu viktigare att undvika 

separation, om det går, i de fall som barnet är svårt sjukt och måste transporteras. Det 

visar också att pappan som i vissa fall blir splittrad över att ha barnet på ett ställe och 

mamman på ett annat ställe behöver extra stöd från vårdpersonalen. Författarna till 

denna litteraturstudie anser att det är viktigt i sådana fall att vårdpersonalen har en 

tydlig kommunikation och att pappan får information både om barnets och mammans 

tillstånd. Även i de fall då mamman inte kan följa med till det sjukhus som barnet 

transporteras till är det viktigt att personalen kontinuerligt ger tydlig information om 

barnets tillstånd. Enligt Mosher, 2013, ska sjuksköterskan vara införstådd i att 

föräldrarna påverkas känslomässigt vid en neonatal transport och att dessa upplevelser 

kommer att förstoras på grund av avståndet och den främmande miljön. Det är därför 

viktigt med ett gott bemötande och olika handlingar som att till exempel låta föräldrarna 

fotografera sitt barn innan avfärd. Detta kan påverka föräldrarnas upplevelser positivt 

(Mosher, 2013). När föräldrar av olika anledningar som vid till exempel en neonatal 

transport separeras från sitt barn upplever de en påfrestning och längtan efter sitt barn. 

Föräldrarna är då i kris och befinner sig i chock. Det är enligt Cullberg (2003) viktigt att 

personalen har förståelse för hur föräldrarna reagerar och att de kan stötta föräldrarna i 

denna situation. Enligt författarna till denna studie behöver personalen ta sig tid att 

stötta föräldrarna och hjälpa föräldrarna att åter förenas med sitt barn efter en neonatal 
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transport. De kan behöva stöd i anknytningen till barnet då denna har blivit störd av den 

separation som uppstått. Ett sätt att hjälpa föräldrarna att bearbeta separationen är att så 

snart barnets tillstånd tillåter det se till så att föräldrar och barn får komma hud- mot -

hud. Detta minskar stressen hos både förälder och barn.  

 
Föräldrar får inte alltid närvara vid en neonatal transport av barnet. Trots att det både i 

Förenta Nationernas Barnkonvention (UNICEF, 1989), artikel 9 och 18, och i Nordisk 

standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården (NOBAB, 2002) framgår 

att ett barn på sjukhus, även ett nyfött barn, skall ha rätt att ha en förälder eller annan 

närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen. I denna studie har föräldrarna uttryckt 

det som positivt då de fått följa med under den neonatala transporten (Browning Carmo, 

Williams, West, & Berry, 2008; van der Pal, Alpay, van Steenbrugge & Detmar, 2014; 

Mullaney, Edwards & DeGrazia, 2014; Granrud, Ludvigsen & Andershed, 2014; van 

Manen, 2012). Föräldrar uttryckte även att de skulle upplevt att deras stress hade 

minskat om de fått följa med, en del säger även att bara vetskapen av att möjligheten 

fanns att få följa med under transporten minskade deras stress. Det framkom i en av 

dessa studier att en förälder upplevt det som väldigt ensamt att få följa med under den 

neonatala transporten (van Manen, 2012). I det fallet genomfördes transporten med 

flygambulans och föräldern satt bakom en glasruta och kunde inte kommunicera med 

personalen eller röra sitt barn. Hon upplevde därmed en väldig distans till sitt barn trots 

att hon satt på samma flygplan som barnet. I en annan studie som gjorts av Woodward  

& Fleegler (2001) på barn, från nyfödd upp till vuxen ålder, undersöktes hur föräldrarna 

upplevde det att få följa med respektive inte få följa med under en ambulanstransport. I 

den studien svarade 87 % av föräldrarna att de upplevde det som väldigt viktigt att de 

fick närvara. Det framkom också i denna studie att det finns många olika orsaker till att 

föräldrar inte kan, vill eller får närvara vid en ambulanstransport (Woodward & 

Fleegler, 2001). I en annan studie gjord av Joyce, Libertin & Bigham (2015) tar de upp 

att det i vissa fall har varit så dåliga väderförhållanden att föräldrarna inte har fått följa 

med. Ibland har föräldrarna valt att inte följa med under transporten då de vill ha med 

sin egen bil till det andra sjukhuset. Några föräldrar har valt att inte följa med i 

flygambulansen då de varit flygrädda (Joyce, Libertin & Bigham, 2015). Detta styrker 

enligt författarna att det inte är någon skillnad i föräldrarnas önskan att få närvara vid 
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transport vare sig det handlar om ett nyfött barn, som i denna studies resultat, eller äldre 

barn. Trots att föräldrar i resultatet i litteraturstudien uppger att de vill närvara under 

transport framkommer det i en annan studie flera olika anledningar som ibland 

föranleder att föräldrar avstår att följa med, detta är oftast olika praktiska skäl. Det 

framgick även i en av litteraturstudiens artiklar att en mamma upplevt det som väldigt 

ensamt trots att hon fått närvara under transporten. Hon satt bakom ett glas och kände 

sig väldigt distanserad från sitt barn trots att de var så nära. I det fallet fanns det ingen 

personal på hennes sida av glaset som kunde berätta hur barnet mådde. Detta visar, att 

det är viktigt i de fall då en förälder kan närvara vid en transport, att det finns möjlighet 

under transporten att föra en dialog med föräldern. Föräldern behöver vara informerad 

om att det inte alltid är möjligt att föra en dialog under transporten beroende på 

transportsättet och barnets tillstånd. Om barnets tillstånd är kritiskt kan det bli så att 

personalen behöver lägga fokus på barnets vård och får då informera föräldern efteråt. 

Författarnas erfarenheter är att föräldrar aldrig frågar om de får närvara under 

transporten. Det är ofta svårt att platsmässigt lösa att föräldern kan få följa med. I vissa 

fall skulle det vara möjligt att, med personalens goda vilja, ordna detta. Om det inte 

finns möjlighet för föräldern att närvara ska de få veta varför. Föräldrarna måste få 

fortlöpande information om hur barnet mår under transporten samt veta när barnet har 

kommit fram och hur resan har varit. Att få närvara under transporten och vara nära sitt 

barn påverkar föräldrarna så att de senare lättare kan bearbeta sina upplevelser i 

samband med den kris som de befunnit sig i.  

 
Föräldrar upplever rädsla och oro i samband med en neonatal transport. I denna studie 

framkommer det att föräldrarna upplever oro och rädsla för vad som sker och hur det 

ska gå för barnet (Mullaney, Edwards & DeGrazia, 2014; Morrone, 2008; Granrud, 

Ludvigsen & Andershed, 2014; Hall, 2005; Staniszewska et al., 2012; van Manen, 

2012; Helder, Verweij & van Staa, 2012). Andra studier som den av Joyce, Libertin & 

Bigham (2015) visar att även föräldrar till äldre barn som behöver transporteras 

upplever rädsla och oro. Hälften av de föräldrar som ingick i den studien upplevde 

rädsla och stress i samband med transporten (Joyce, Libertin & Bigham, 2015). 

Ytterligare en studie beskriver att föräldrarna upplever rädsla i samband med att de har 

ett svårt sjukt barn som vårdas på NICU (Heidari, Hasanpour & Fooladi, 2013). De 
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oroar sig för sin egen roll som föräldrar, känner en rädsla för de kommande 

konsekvenserna, som till exempel den mentala utvecklingen eller om barnet kommer att 

dö (Heidari, Hasanpour & Fooladi, 2013). Dessa två andra studier styrker enligt 

författarna att föräldrar upplever rädsla och oro i flera olika situationer då deras barns 

tillstånd är kritiskt samt att föräldrarna känner en oro för hur det kommer att gå för 

barnet. Att som förälder vara med i en situation då barnet behöver transporteras eller är 

svårt sjukt leder till att föräldrarna upplever en kris och känner rädsla och oro (Cullberg, 

2003). Enligt Cullberg, 2003, kan detta leda till en livslång psykisk invaliditet om inte 

den drabbade personen får adekvat hjälp. Det är i den situationen viktigt för personalen 

att komma ihåg att de ska ha förståelse för att föräldrarna kan reagera på olika sätt och 

även ha i åtanke att föräldrarna i efterhand kanske inte kommer ihåg vad som har hänt 

och sagts (Cullberg, 2003). Författarna anser att det är viktigt med fortlöpande 

information till föräldrarna genom hela transportprocessen. Det bör finnas en personal 

avsatt som hela tiden kan stötta föräldrarna och svara på deras frågor. Föräldrarna måste 

få tydlig och korrekt information om vad som händer med deras barn, vad som planeras 

och varför. Viktigt att komma ihåg är att föräldrarna befinner sig i kris och kanske har 

svårt att ta in informationen, varför den behöver upprepas och viss information kan 

lämnas skriftligt. Det är viktigt att personalen är väl förtrogen med krissituationens 

dimensioner och vilka behov föräldrarna har. Personalen behöver ha goda kunskaper av 

hur de ska bemöta en förälder som befinner sig i kris. Efter en transport är det viktigt för 

föräldrarna att senare få sitta ner och diskutera vad som hände och hur det kändes. 

 
Föräldrarna upplever brister i informationsutbytet mellan de olika enheterna gällande 

barnet. Utbyte av information mellan olika aktörer är av största betydelse i en 

kunskapsintensiv verksamhet som hälso- och sjukvården. Trots att transporten enligt 

hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], SFS 1982:763, 6 §) är en del av vårdkedjan och ska 

utformas så att den tillgodoser kraven på trygghet, kontinuitet, samordning, 

dokumentation och säkerhet i vården. Denna studie visar att informationsutbytet mellan 

enheterna om barnets tillstånd, syrgasbehov, matningar, mediciner och ålder var 

bristfälligt (Helder, Verweij & van Staa, 2012; van der Pal, Alpay, van Steenbrugge & 

Detmar, 2014). Föräldrarna fick ta ansvar för att ge denna information och detta 

upplevdes som osäkert av föräldrarna (van der Pal Alpay, van Steenbrugge & Detmar, 
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2014). En annan studie av Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 2014, handlar om 

föräldrars upplevelser av kommunikation på en neonatal intensivvårdsavdelning mellan 

föräldrar och personal. Denna beskriver att föräldrar upplever att de får ta ett oönskat 

ansvar för informationsutbyte mellan olika vårdgivare. De känner att de får fungera som 

budbärare och önskar att personalen ska ta detta ansvar istället (Wigert, Dellenmark 

Blom & Bry, 2014). Ytterligare en annan studie som studerat familjeperspektivet i 

samband med neonatala transporter har påvisat att viktig information om barnet riskerar 

ibland att inte överföras, då personalen antar att någon annan redan har vidarebefordrat 

informationen (Fidler & McGrath, 2009). Det kan vara mellan olika sjukhus eller 

mellan föräldrar och vårdgivare (Fidler & McGrath, 2009). Dessa studier styrker enligt 

författarna till denna litteraturstudie att det förekommer bristfälligt informationsutbyte. 

Föräldrar upplever att de har behövt ta ansvar för detta samt att de inte önskar ta det 

ansvaret. Information kommuniceras mellan huvudmän, vårdnivåer, specialiteter, 

personalkategorier, anhöriga och patienter och brister i denna informationsöverföring 

kan resultera i oavsedda och svåra konsekvenser. Enligt kvalitetsinstitutet Joint 

Commission (2006) är brister i kommunikationen den enskilt vanligaste orsaken till 

vårdskador. Även IVO:s interna riskanalys visar att denna typ av brister återkommer i 

anmälningar och klagomål (WHO, 2009). Det uppstår ofta en risk för 

kommunikationsfel mellan olika enheter eller yrkesgrupper i vårdprocessen (IVO). 

Detta kan förekomma mellan olika nivåer i vårdkedjan och även i överrapporteringen 

mellan olika arbetslag på samma enhet liksom vid konsultationer med olika specialister 

(IVO). Författarna till denna litteraturstudie anser att informationsutbytet mellan 

enheterna ska vara tydligt och ansvaret för detta ska ligga på personalen och inte på 

föräldrarna. För att underlätta för informationsutbytet ska det finnas ett 

kommunikationsverktyg som alla enheter kan använda och förstå. Detta skulle kunna 

vara i form av en separat checklista eller ett standardiserat bedömningsformulär i 

samband med transport.  

 

Slutsats 

Föräldrars upplevelser i samband med en neonatal transport påverkas av det bemötande 

och stöd de får från personalen som är involverade. Separationen som sker leder till en 

känslomässig påfrestning för hela familjen. Föräldrarna upplever en rädsla och oro över 
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att inte kunna vara där för sitt barn och se hur barnet mår under transporten, i de fall då 

de inte haft möjlighet att närvara. I de fall då föräldrar har haft möjlighet att närvara 

under transporten minskar föräldrarnas känsla av stress. Informationsutbytet mellan 

enheterna är bristfälligt. Utbyte av information ska vara tydligt och ansvaret för detta 

ska ligga på personalen och inte på föräldrarna. Det är viktigt att föräldrarna inte 

upplever att de är budbärare och behöver ta ansvar för att lämna vidare viktig 

information om sitt barn till den mottagande enheten. För att säkerställa 

informationsutbytet ska det finnas ett kommunikationsverktyg, i form av en separat 

checklista eller ett standardiserat bedömningsformulär, som alla enheter kan använda 

och förstå.  

 

Det är viktigt i samband med en neonatal transport att det finns välutvecklade och 

användarvänliga verktyg för personalen för att de ska kunna bemöta föräldrarna i deras 

situation och på så sätt kunna förbättra deras upplevelser. Personalen kan känna sig 

osäker på hur de ska kunna bemöta dessa föräldrar. Det är viktigt att personalen får 

utbildning och handledning i hur de skall bemöta dessa föräldrar. Föräldrar som har haft 

ett barn som behövt transporteras ska få möjlighet till en psykologkontakt och ha ett 

möte med involverad personal för att få en samlad bild av vad som hände och även få 

möjlighet att få svar på eventuella frågor. Kommunikation är nyckeln till att minska 

negativa upplevelser för de familjer som är med om en neonatal transport.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad pilotsökning inför litteraturstudie 

Datum Databas Sökord och boolesk operator (and, or, 

not) 
Begränsning

ar 

Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

3/3-2015 

 

CINAHL Parent* AND newborn* AND 

hospital* AND transfer* AND 

experience* 

10 år  

 

Trunkering  

Nyckelord 

10 Svarade ej till syftet. 

Ej originalartiklar 

5 

3/3-2015 

 

PsycINFO Parent* AND experience* AND 

infant* AND care* 

10 år 

Engelska 

Trunkering 

Nyckelord 

7 Svarade ej till syftet. 

Ej originalartiklar 

4 

7/3-2015 

 

PsycINFO Parent* AND experience* AND 

infant* AND transfer* AND 

neonatal* 

10 år 

 

Trunkering 

Nyckelord 

5 Svarade ej till syftet. 

Ej originalartiklar 

4 

7/3-2015 

 

CINAHL Family centered care* AND 

neonatal* AND transport* 

10 år Trunkering 

Nyckelord 

7 Svarade ej till syftet. 

Ej originalartiklar 

 

3 

10/3-

2015 

 

PubMed  Neonatal* AND transport 

service* AND parent* 

10 år Trunkering 

Nyckelord 

3 Svarade ej till syftet 

Ej originalartiklar 

1 

20/3-

2015 

 

CINAHL Parent* AND transfer* AND 

experience* AND infant 

10 år  Trunkering. 31 Svarade ej till syftet 

Ej originalartiklar 

8 

20/3-

2015 

 

SweMed + Neonatal AND parent AND 

transfer 

10 år MeSH 1 Svarade ej till syftet Ej 

originalartiklar 

1 



 

 

Bilaga 2 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning (tex. 

fritext, ab-stract, 

nyckelord, MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till exklusion 

av artiklar 

Utvalda artiklar  

23/4-

2015 

 

CINAHL 

 

 

 

Family centered care* 

AND neonatal* AND 

transport* 

10 år. Trunkering 

Nyckelord 

7 Inte vetenskapligt 

utformad. Inte 

relevant för syftet. 

 

1 

23/4-

2015 

 

CINAHL Parent* AND 

transfer* AND 

experience* AND 

infant 

10 år. Trunkering. 

Nyckelord 

31 Inte relevant för 

syftet. Större 

barn. Ur 

sjuksköterskans 

perspektiv. 

5 

23/4-

2015 

 

 

 

PubMed  Neonatal* AND 

transport service* 

AND parent* 

10 år Trunkering 

Nyckelord 

3 Inte relevanta till 

syftet. 

1 

23/4-

2015 

 

 

 

 

 

Medsök Evaluating the March 

of Dimes NICU 

Family Support 

Program: Parent 

Support for Neonatal 

Transport 

 

 

  1  1 

 



 

 

23/4-

2015 

 

PsycINFO Parents* AND infant* 

AND transfer* AND 

experiences* AND 

care* 

10 år. 

Engelska 

Trunkering 

Nyckelord 

7 Ur 

sjuksköterskans 

perspektiv. Inte 

relevanta för 

syftet. 

3   

23/4-

2015 

 

PubMed Infant*  AND 

neonatal* AND 

parents/psychology* 

AND patient transfer* 

AND intensive care* 

10 år. Trunkering 

Nyckelord 

5 Inte vetenskapligt 

utformad. Inte 

relevant för syftet. 

2   

 

*Artikeln har framkommit mer än en sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 a 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Mullany, 

D.M., 

Edwards, 

W.H. & 

DeGrazia, 

M. 

USA 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family-

Centered 

Care During 

Acute 

Neonatal 

Transport 

Att utvärdera 

transportteamets 

kommunikation 

med föräldrarna 

och identifiera 

vilka 

förbättringar som 

kan göras utifrån 

föräldrarnas 

perspektiv i 

samband med en 

akut transport.  

Samt att 

utvärdera hur 

delaktiga 

föräldrarna 

upplevde sig i 

denna situation. 

Mammor och 

pappor, eller andra 

personer som var 

stöd under 

förlossningen till det 

nyfödda barnet 

erbjöds att besvara 

en enkät om 

upplevelserna i 

samband med att 

barnet hade 

transporterats. 25 

familjer valdes ut 

och fick två enkäter 

var. 27 st valde att 

besvara hela enkäten, 

av dessa var det 

minst en förälder till 

20 barn som svarat. 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Enkäten fylldes i inom 

två veckor efter att 

barnet hade 

transporterats. Fick 

skriftlig information om 

studien och kunde välja 

om de ville avstå att 

svara på enkäten, svara 

på hela enkäten eller 

bara vissa frågor. 

Enkäterna lämnades 

anonymt i en låda. 

 

Deskriptiv statistik och 

innehållsanalys.  

Resultatet identifierade 

förbättringsområden för 

transportteamet. Dessa var att visa 

föräldrarna en informationsvideo, att 

mammorna ska få möjlighet att ge 

barnet bröstmjölk innan transporten, 

att ge information om hur föräldrarna 

kan bli delaktiga i barnets vård. 

40 % upplevde att de hade fått 

adekvat information om barnets vård 

under transporten, 40 % upplevde 

separationen som bekymmersam och 

smärtsam. 40 % ansåg att åtminstone 

en förälder skulle få följa med barnet 

under transporten. 

Hög.  

 

Studien har 

en tydlig 

metod och 

struktur. 20 

barn hade 

minst en 

förälder som 

svarade på 

enkäten vilket 

ger en bra 

trovärdighet 

och 

tillförlitlighet. 

 

Det har gjorts 

en etisk 

övervägning. 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 b 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Granrud, 

M. D., 

Ludvigsen, 

E. & 

Andershed, 

B. 

Norge 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents´ 

Experiences of 

Their 

Premature 

Infants´ 

Transportation 

From a 

University 

Hospital NICU 

to the NICU at 

two local 

Hospitals 

 

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

föräldrar till för 

tidigt födda barn 

upplever 

transporten av sitt 

barn från neonatal 

intensivvårdsavdel-

ning på ett 

universitetssjukhus 

(NICU-U) till en 

liknande enhet på 

ett lokalt sjukhus 

(NICU-L).  

Elva par föräldrar, valdes ut 

för intervju, till ett för tidigt 

fött barn som fötts vid ett 

universitetssjukhus och 

överförts till ett lokalt 

sjukhus och att tala norska. 

Fyra par föräldrar av dessa 

plockades ut retrospektivt. 

Två pappor valde att inte 

delta i studien. 

Exklusionskriterier var 

tidigare upplevelse av 

prematur transport.  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med båda 

föräldrarna samtidigt 

om båda deltog i 

studien. Sju 

intervjuer i hemmet, 

fyra gjordes på 

sjukhuset. Dessa 

spelades in på band 

för att sedan 

ordagrant skrivas 

ned. En intervjuguide 

användes. 

Etiskt granskad. 

Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet presenteras i ett 

tema: att leva i osäkerhet 

om huruvida barnet 

kommer att överleva, och 

tre kategorier: avstånd 

från barnet; fruktan att 

något skulle hända med 

barnet under 

transporten; och att 

uppleva närhet till barnet. 

Hög. 

 

Studien har en 

tydlig metod och 

struktur. 

Trovärdigheten 

och 

tillförlitligheten 

är stark då 

bortfallet 

endast är två 

stycken. 

 

 

Studien är 

etiskt granskad. 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 c 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hall, E. 

OC. 

Danmark 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danish 

parent´s 

experiences 

when their 

new born or 

critically ill 

small child is 

transferred to 

the PICU- a 

quality study 

Att identifiera 

danska föräldrars 

upplevelser när 

ett nyfött eller 

litet barn 

transporterades 

till eller från en 

intensivvårds-

avdelning. Att 

beskriva 

föräldrarnas syn 

på omvårdnaden 

under 

sjukhusvistelsen. 

Bekvämlighetsurval av 

13 föräldrar, av dessa 

var sex par och en 

ensamstående förälder, 

som samtliga blev 

intervjuade. Danska 

föräldrar med barn 

som hade 

transporterats och som 

var villiga att prata om 

sina upplevelser fick 

förfrågan om de ville 

delta.   

 

En intervjustudie. 

Studien är en kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Föräldrarna kontaktades av 

ansvarig sjuksköterska på 

avdelningen. Garanterades 

anonymitet. Intervjuerna 

spelades in på band, för att 

sedan skrivas ned ordagrant. 

Intervjuerna gjordes i 

hemmet en vecka samt tre 

månader efter att hemgång.  

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet av studien påvisade 

att föräldrarnas upplevelser av 

akuta transporter till PICU var 

att transporten innebar att 

barnet var i behov av extra 

vård eller att barnet kunde dö. 

Vissa föräldrar påmindes om 

tidigare krissituationer som 

t.ex. tidigare missfall. 

Föräldrarnas upplevelser av 

olika sjuksköterskors 

bemötande skilde sig. 

 

Hög. 

 

Studien har 

en tydlig 

metod och 

struktur vilket 

visar på en 

god 

trovärdighet 

och hög 

tillförlitlighet.  

 

Godkänd av 

en etisk 

kommitté. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 d 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Browning 

Carmo, K. 

A. 

,Williams, 

K. , West, 

M. & 

Berry, A. 

Australien 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quality 

audit of the 

service 

delivered by 

the NSW 

Neonatal and 

Paediatric 

Transport 

Service 

Att upptäcka olika 

områden hos NSW 

Neonatal och 

Paediatric 

Transport 

Service´s (NETS) 

där föräldrar, 

avlämnande och 

mottagande läkare 

är missnöjda och 

återkoppla till dem. 

Enkäter delades ut, mellan 

juli och dec 2005, till alla 

föräldrar, avlämnande 

konsulter och mottagande 

konsulter, som kom i 

kontakt med 

transportteamen. Enkäter 

med frågor och 

skattningsskalor. 152 

föräldrar av 988 valde att 

besvara och skicka tillbaka 

enkäten. 

 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie 

  

Enkäterna delades ut med ett 

portofritt kuvert att skicka 

tillbaka enkäten med. I de 

fall man glömde dela ut 

enkäter mailades dessa ut. 

Deltagandet var frivilligt och 

anonymt. 

 

 Man använde skalor från 

”håller inte alls med – håller 

med helt”.  

 

I analysen användes 

deskriptiv statistisk analys 

utförd i SPSS version 11.5 

 

 

  

Över 90 % av de 

föräldrar som besvarat 

enkäten upplevde den 

givna informationen 

de fått i samband med 

transporten som god. 

Medel. 

 

Studien har 

en tydlig 

metod och 

struktur vilket 

visar på en 

god 

trovärdighet 

och hög 

tillförlitlighet. 

Trots 

bortfallet är 

underlaget till 

studien stort. 

 

Etiskt 

godkänd. 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 e 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Van der Pal, 

S.M.  

Alpay, L.L. 

Van 

Steenbrugge, 

G. J. 

Detmar, S.B. 

 

Nederländerna 

 

2014 

 

 

 

An 

Exploration 

of Parents’ 

Experiences 

and 

Empower-

ment in the 

Care for 

Preterm 

Born 

Children 

 

Att 

undersöka 

föräldrars 

upplevelser 

av sjukhus-

vistelsen 

och 

eftervården 

för deras 

prematura 

barn och 

deras 

föräldra-

inflytande. 

 

Totalt 25 föräldrar som 

hade fått ett prematurt barn 

inbjöds till studien från en 

adress/mailadress lista 

Dutch Association of 

Parents of Newborn 

Infants. (VOC i 

Nederländerna) Två 

fokusgrupper med grupp 

diskussioner. 4 st föräldrar 

vars barn då var var 1 år 

gamla. 7st föräldrar vars 

barn var 4-5 år gamla. 14 

föräldrar som fått ett 

prematurt barn deltog i en 

grupp på ett Internet forum, 

detta för att få ett större 

antal deltagande.  

Kvalitativ och kvantitativ 

Gruppdiskussionerna utfördes 

av psykolog med erfarenhet att 

stödja föräldrar på NICU och 

en assistent. På internetforum- 

gruppen besvarade föräldrarna 

ett frågeformulär om 

bakgrundsinformation. 

Diskussionsforumet var öppet 

1 vecka med 15 primära 

ämnen baserade på fynden 

gruppdiskussionerna. 

Diskussionerna och citat från 

föräldrar i alla fokusgrupper 

användes för att utarbeta en 

sammanfattning.  

Kvalitativ innnehållsanalys.  

En empirisk studie. 

 

 

Studie visade att föräldrar 

sätter stort värde på alla 

initiativ som kan stödja 

och stärka dem i deras roll 

som föräldrar och att 

främja deras delaktighet i 

vården för sina barn.  

Kommunikation med 

föräldrar om transporten 

gav utrymme för 

förbättringar. Föräldrar 

angav en brist på stöd och 

förståelse för föräldrars 

oro i vården av deras barn 

under två viktiga perioder. 

Dessa var överföring till 

ett annat sjukhus och efter 

utskrivningen till hemmet. 

 

Hög/Medel. 

 

Studien har 

en tydlig 

metod och 

struktur vilket 

visar på en 

god 

trovärdighet 

och hög 

tillförlitlighet. 

 

 

Inte etiskt 

granskad och 

inte godkänd 

av en etisk 

kommitté 

 

 



 

 

Bilaga 3 f 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Van 

Manen, M. 

Canada 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying: 

Parental 

Experience of 

the Hospital 

Transfer of 

Their Baby 

 Att beskriva 

fenomenet av 

sjukhusförflyttn

ingar, ur 

föräldrarnas 

upplevda 

perspektiv, i 

samband med 

att de värnar om 

sitt barn på 

sjukhuset.  

Föräldrar till prematura eller 

sjuka nyfödda barn, från 

födelse till vistelse på NICU. 

Barnet skall ha gjort minst en 

förflyttning mellan olika 

sjukhus.  

Tolv föräldrar, varav åtta 

mammor och fyra pappor 

ingick i studien.  

 

Det är en deskriptiv 

kvalitativ studie. 

 

Intervjuades mellan 

en till tre gånger på 

en plats som 

föräldrarna själva 

valde ut. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

I resultatet presenteras 

föräldrarnas upplevelser i 

samband med olika 

förflyttningar uppdelat i fem 

olika kategorier: Överföring  

1. som bär över,  

2. som bär mellan,  

3. som en bärande kontakt, 

4. som en bärande 

vårdande och  

5. som bärande hem 

 

 

 

 

 

Hög. 

 

Studien har en 

tydlig metod 

och struktur 

vilket visar på 

en god 

trovärdighet 

och hög 

tillförlitlighet. 

Trovärdigheten 

stärks även då 

flera citat har 

återgivits. 

 

Etiskt 

granskad. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 g 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Helder, O. 

K., 

Verweij, J. 

C. M. & 

Van Staa, 

A. 

Holland 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transition 

from 

neonatal 

intensive 

care unit to 

special care 

nurseries: 

Experiences 

of parents 

and nurses 

Att förklara 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

upplevelser I 

samband med 

transport från 

neonatal 

intensivvårdsavd

elning till en 

specialiserad 

neonatalavdel-

ning 

Föräldrar till 52 barn 

valdes ut genom att titta 

på alla barn som 

transporterats de sista 6 

månaderna. 34 av dessa 

gick att nå på telefon, 

resten exkluderades. 10 

valde att inte delta. 

Slutligen intervjuades 

21 par föräldrar, då det 

inte gick att arrangera de 

sista tre intervjuerna 

inom tidsramen. En 

tredjedel av de 

deltagande var pappor, 

resten mammor.  

 

Kvalitativ explorativ 

studie. 

Föräldrarna intervjuades 

i familjens hem 6 

månader efter 

transporten. 

 

Bandinspelade 

semistrukturerade 

intervjuer som sedan 

skrevs ned ordagrant 

som sedan lades in i ett 

kvalitativt 

mjukvaruprogram.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

  

Föräldrarna kände sig inte 

delaktiga i samband med 

transporten och många 

ifrågasatte nödvändigheten 

av en transport. Det var svårt 

att vänja sig vid nya rutiner 

och jobbigt att bygga upp 

förtroende för 

sjuksköterskorna på den nya 

avdelningen. 

Hög 

 

Studien har en 

tydlig metod och 

struktur vilket 

visar på en god 

trovärdighet och 

hög 

tillförlitlighet. 

 

Etiskt godkänd. 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 h 

Artikelöversikt      

Författare 
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År 
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Resultat Kvalitet 

 

Hawthorne, 

J. & Killen, 

M. 

Storbrittani

en 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferring 

babies 

between 

units: Issues 

for parents. 

En del av 

den större 

forskningen. 

Foretelling 

futures: 

dilemmas in 

neonatal 

neurology a 

social 

science 

research 

project2002-

2004 

Att beskriva 

föräldrarnas 

dilemma- då barnet 

transporteras till ett 

annat sjukhus.  

Att upptäcka mer om 

den nya 

tvärvetenskapliga 

utvecklingen och 

utifrån synpunkter 

från neonatal- 

personalen och 

föräldrarna, kunna 

ge bra forsknings- 

baserad information 

som är likadan på 

alla avdelningar, 

oavsett var barnet 

befinner sig 

Icke randomiserat urval, 

valde ut barn för att få en 

variation av etnicitet, socio- 

ekonomisk bakgrund och 

kön. Föräldrar till 80 barn 

intervjuades i den stora 

studien.  

Endast 20 barn av de som 

deltog i studien 

transporterades och ingick 

därmed i denna del av 

studien. 

Det gjordes bandinspelade 

semi-strukturerade 

intervjuer med 40 stycken 

som arbetade på en 

neonatalavdelning och 

föräldrar till 80 barn.  

Kvalitativ studie. 

Föräldrarna till 65 barn 

intervjuades en gång på 

avdelningen och sedan en 

gång i hemmet innan barnet 

var 6 mån. Föräldrarna till 15 

barn intervjuades då barnet 

var 4-6 år gammalt. 

Föräldrarna fick både 

muntlig och skriftlig 

information om studien och 

det var frivilligt att delta. Ett 

par ville inte bli inspelade på 

band, då skrev man 

informationen från intervjun 

direkt. All data numrerades 

för att ge anonymitet. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet 

presenterades i fyra 

olika kategorier: 

Separation och 

förlust. 

Föräldrarnas 

upplevelser då 

barnet transporteras 

till en annan 

avdelning på 

samma sjukhus. 

Barnens 

upplevelser av att 

transporteras. 

Föräldrarnas 

upplevelser då 

barnet transporteras 

till ett annat 

sjukhus. 

 

Hög. 

 

Studien har en 

tydlig metod 

och struktur 

vilket visar på 

en god 

trovärdighet 

och hög 

tillförlitlighet. 

 

 

 

 

Etiskt 

granskad. 
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Resultat Kvalitet 

 

Stanis-

zewska, S. 

Brett, 

Redshaw, 

M 

Hamilton, 

K. 

Newburn, 

M. Jones, 

N. & 

Taylor, L. 

 

Stor-

britanien,  

2012 

 

 

 

 

The POPPY 

Study: 

Developing a 

Model of 

Family-

Centred 

Care for 

Neonatal 

Units 

Att utveckla den 

första 

internationella 

modellen av 

familje-centrerad 

vård baserad på 

ett starkt föräldra-

samarbete.  

I syntesen av 

robusta 

forsknings-

resultat för att 

generera filosofi, 

principer, modell, 

och indikatorer 

för tillämpning 

42 semistrukturerade 

intervjuer med mammor och 

fyra fokusgrupper med 

pappor med ett prematurt 

barn. Bekvämlighetsurval 

Steg 1 systematisk 

litteratursökning. Steg 2 

kvalitativ studie. Steg 3 

identifierat filosofin och 

principerna. Steg 4 

identifierat de viktigaste 

stegen i vårdmodellen. Steg 5 

Tog resultatet till 

vårdmodellen med data från 

steg 1 och 2. Steg 6 

utvecklade indikatorer av 

familjecentrerad vård. Steg 7 

inledande tester med 

föräldrar/praktiker.  

 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer 

utfördes 1-3 

månader efter 

att barnet 

skrivits ut. 

Intervjuer och 

fokusgrupper 

var noga 

inrättade för att 

säkerställa 

föräldrarna ett 

lämpligt stöd 

och de kunde 

även stoppa 

diskussionen när 

som helst om de 

blev upprörda. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

Sju skeden av föräldrarnas resa och 

erfarenheter genom 

neonatalavdelningen och 

identifierades och bildade 

arkitekturen i POPPY vårdmodell. 

Dessa är: innan inläggning, 

Inläggning, tidiga dagar, växa och 

utvecklas, överföringar mellan 

enheter och mellan vårdnivåer, 

förberedelse inför utskrivning, och 

övergången till hemmet och hemma. 

En filosofi, en uppsättning principer 

för att stödja modellen, och en 

uppsättning indikatorer för att 

vägleda genomförandet på 

neonatalavdelningar utvecklades. 

Överföringar mellan olika vårdnivåer 

inom ett sjukhus eller till ett annat 

sjukhus kan vara en svår tid för 

föräldrar, särskilt när de har blivit 

bekanta med en särskild 

neonatalavdelning.  

 

Hög 

 

Studien har 

en tydlig 

metod och 

struktur vilket 

visar på en 

god 

trovärdighet 

och hög 

tillförlitlighet. 

Stort 

deltagarantal. 

 

Etiskt 

godkänd. 
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Morrone, 

K-J. 

USA 

 

2008 

Evaluating 

the March 

of Dimes 

NICU 

Family 

Support 

Program: 

Parent 

Support for 

Neonatal 

Transport 

 

Syftet med 

studien var att 

arbeta i samarbete 

med March of 

Dimes Family 

Support Team och 

University of 

Connecticut 

Health Center 

(UCHC) för att 

utveckla ett 

utvärderings-

instrument för 

bedömning av 

transportmodulen 

genomförd av The 

March of Dimes 

NICU Family 

Support Program 

initiativ vid 

UCHC. 

Bekvämlighetsurval av alla 

föräldrar som upplevt 

överföringen av deras 

spädbarn från födelse-

sjukhus till UConn Health 

Center NICU, februari 2008 

till april 2008. Utifrån en 

litteratur-genomgång som 

betonade behovet och 

grunden för särskilda stöd till 

familjen i samband med 

transport skapades ett 

utvärderings-instrument. 

Pilottestades med 

specialistsjuksköterskor och 

föräldrar. Urvalsstorleken för 

transport undersökningen var 

4 föräldrar. 

 

Kvalitativ studie. 

Proceduren utfördes med ett 

anonymt deltagande av 

föräldrar i NICU som hade 

upplevt transporten inom sju 

dagar. The Match of Dimes 

Family Support Specialist 

inbjöd och gav enkäterna till 

föräldrarna. Ett 

informationsblad ingick i 

undersökningen som beskrev 

studien. Svaren lades i en 

utsedd låda i NICU. Svaren 

förvarades i en låst låda vid 

University of Connecticut.  

 

Kvantitativ analys av data 

utfördes med hjälp av SPSS 

version 14 för att slutföra 

enkla frekvenser och 

stapeldiagram.  

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Sammantaget enades 100 % 

av föräldrarna eller kom 

överens om att de var nöjda 

starkt genom sina 

erfarenheter med NICU 

transport team. The March 

of Dimes Familj Support 

Programmets Transport 

Modul har varit en positiv 

inverkan på föräldrarnas 

komfort och stöd. under 

hela transporten erfarenhet 

Det visade sig också att 

transport-teamet behöver 

fortsätta att förbättra 

kommunikationen vid 

barnets ankomst till det 

mottagande sjukhus efter 

transporten.  

 

 

Låg/ 

medel. 

 

Studien 

har en 

tydlig 

metod och 

struktur 

vilket 

visar på en 

god 

trovärdigh

et och hög 

tillförlitlig

het. Lågt 

deltagar-

antal. 

 

Etiskt 

granskad. 

 


