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Sammanfattning 
Denna rapport handlar om hur information om neonatalvård bör utformas. Syftet 
med examensarbetet var att undersöka detta. Utifrån resultaten från 
undersökningen har en broschyr i ämnet utformats. Broschyren vänder sig till 
föräldrar vars barn kommer att vårdas, vårdas just nu eller har vårdats på en 
neonatalavdelning på grund av för tidig födsel samt även till föräldrarnas 
anhöriga. Broschyren ska fungera som ett komplement till den muntliga 
informationen som personalen på neonatalavdelningen i Västerås ger till 
målgruppen idag. Till undersökningen användes en kvalitativ metod – intervjuer 
med föräldrar, deras anhöriga samt personal på neonatalavdelningen i Västerås. 
Det gjordes även utprovningar på broschyren för att se så att den passade den 
tilltänkta målgruppen. De huvudsakliga resultaten från undersökningen visar att 
en informationsbroschyr om neonatalvård bör: 
 

• informera om neonatalvård i allmänhet 

• informera om det som målgruppen är intresserad av att läsa 

• informera om sådant som personalen på avdelningen tycker är viktigt 

• informera på en allmän språknivå samt förklara svåra termer 

• informera om verkligheten utan att skrämma upp målgruppen 

• informera med fotografier som är tydliga och verklighetstrogna.
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1 Inledning 

Den broschyr som jag har utformat under detta examensarbete hade jag själv haft 
stor glädje av för två år sedan. Då föddes mitt eget barn 10 veckor för tidigt. Av 
egen erfarenhet kan jag därför säga att den här typen av information verkligen 
behövs. Visst var personalen på sjukhuset underbar. De stöttade och informerade 
oss oroliga föräldrar om allt vi behövde veta, men det hade ändå varit bra med en 
broschyr att bläddra i när vi vakade vid vårt barns sida eller när vi lade oss för att 
sova på kvällen. Inte bara vi föräldrar hade haft nytta av broschyren, även våra 
föräldrar och andra anhöriga hade fått en större förståelse för vår situation och en 
inblick i hur vårt barn togs omhand på sjukhuset. 

1.1 Bakgrund 
Avdelning 69 på Centrallasarettet i Västerås är en neonatalavdelning. Där vårdas 
barn som är för tidigt födda samt nyfödda barn med sjukdomar. Exempel på 
sjukdomar kan vara infektioner, lågt blodsocker eller andningsproblem. I 
Västmanland får 9 - 10 % av de nyfödda barnen vårdas på en neonatalavdelning. 
Cirka 5 % av alla nyfödda är för tidigt födda. Till för tidigt födda räknas de barn 
som föds före vecka 37. 

I oktober 2005 tog jag kontakt med avdelning 69 för att diskutera deras 
informationsbehov. Jag berättade om min idé att göra en broschyr som handlar om 
hur vården på en neonatalavdelning fungerar och vilka barn som vårdas där. 
Personalen på avdelningen tyckte att det lät intressant. De trodde att en sådan 
broschyr skulle vara ett stöd för föräldrar vars barn vårdas på avdelningen. Vi 
kom fram till att broschyren även skulle kunna vända sig till anhöriga.  

I april 2006 hade vi vårt andra möte. Neonatalavdelningen ville då att 
broschyren skulle handla om för tidigt födda barn och deras vård på avdelningen, 
inte andra nyfödda sjuka barn. Anledningen till att personalen ville det var att de 
flesta barn som vårdas på avdelningen är för tidigt födda. 

1.2 Termer 
Två termer som förekommer ofta i rapporten är neonatalvård och 
neonatalavdelning. Neonatalvård innebär vård av nyfödda sjuka barn samt vård 
av för tidigt födda barn. Broschyren kommer endast att handla om för tidigt födda 
barn och hur de tas om hand på neonatalavdelningen. När jag använder termen 
neonatalvård menar jag därför endast vården av för tidigt födda barn. När jag talar 
om neonatalavdelningen menar jag avdelning 69 på Centrallasarettet i Västerås.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en informationsbroschyr om 
neonatalvård bör utformas. För att uppnå syftet behöver jag besvara följande 
frågeställningar: 
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• Vilken information har målgruppen behov av? 
• Är målgruppen intresserad av en informationsbroschyr om neonatalvård? 
• Vilken typ av texter och bilder passar bäst i informationsbroschyren?  
 

Utifrån resultaten ska jag sedan utforma en broschyr. Broschyren ska fungera som 
ett komplement till den muntliga informationen som sjukhuspersonalen ger till de 
föräldrar vars barn kommer att vårdas, vårdas just nu eller har vårdats på en 
neonatalavdelning på grund av för tidig födsel. Broschyren ska även vända sig till 
föräldrarnas anhöriga. 

1.4 Målgrupp 
Den primära målgruppen är föräldrar vars barn kommer att vårdas, vårdas just nu 
eller har vårdats på en neonatalavdelning. Den sekundära målgruppen är anhöriga 
till dessa föräldrar. 

1.5 Varför ska informationen presenteras i en broschyr? 
Föräldrarna ska kunna välja var de vill ta in informationen: på sin sjukhussal, vid 
barnets vårdplats eller någon annanstans. I den situation som föräldrarna befinner 
sig i är en informationsbroschyr ett väl valt medium eftersom informationen då är 
lätt att ta med sig.  

Föräldrarna ska också kunna välja när de vill läsa broschyren. Palm och 
Windahl (1996, s. 33) talar om att det inte alltid är tillfället när informationen 
erbjuds som målgruppen vill ha den eller behöver den.  En del föräldrar kanske 
hellre vill läsa broschyren när de kommer hem. Då kan de återframkalla 
informationen genom att läsa broschyren som de fått med sig hem. 

Föräldrarna ska även kunna välja vad de vill läsa om. Broschyrens 
innehållsförteckning hjälper dem att hitta den information de söker. 

För att anhöriga ska kunna ta del av informationen är broschyren ett utmärkt 
medium. De anhöriga kan få broschyren hemskickad med posten eller få den om 
de kommer på besök. 

1.6 Avgränsningar 
På neonatalavdelningen vårdas barn som är för tidigt födda samt nyfödda barn 
som är sjuka. Enligt önskemål från min uppdragsgivare behandlar min broschyr 
endast vården av för tidigt födda barn. Motivering till detta är att de flesta barn 
som tas om hand på avdelningen är för tidigt födda. 

När det gäller den grafiska formen på broschyren så har landstinget en grafisk 
profil att utgå ifrån vid framställandet av informationsmaterial. Personalen gav 
mig dock fria händer att utforma broschyren, men jag kommer ändå att försöka 
följa Landstingets rekommendationer. När det gäller den här typen av information 
är en seriös sändare viktig. Enligt Pettersson (2001, s. 34) är det vanligt att 
sändare med hög trovärdighet informerar mottagarna om sin kompetensnivå. 
Broschyrens sändare, Landstinget Västmanland, är både välkänd och 
förhoppningsvis erkänd i sin målgrupp. Landstingets logotyp finns väl synlig på 
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broschyrens fram- och baksida. Broschyrens trovärdighet kommer att stärkas 
ytterligare genom att en barnläkare, som har granskat broschyren, kommer att 
namnges längst bak i broschyren.  

Broschyren kommer att överlämnas på cd-skiva till neonatalavdelningen. 
Avdelningen ansvarar sedan för kontakterna med tryckeriet. 
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2 Teori 

 
På en neonatalavdelning är det viktigt att vårdpersonalen stöttar föräldrarna 
psykiskt. Det är lika viktigt att de informerar föräldrarna om vad som händer på 
neonatalavdelningen och hur föräldrarna själva kan ta hand om och vårda sitt 
barn. Många föräldrar är oroade över att de inte vet hur de ska ta hand om sitt för 
tidigt födda barn. Informationen kan bidra till att föräldrarna känner sig mer 
delaktiga i vården av barnet och att de blir säkrare i sina föräldraroller. (Wallin 
m.fl. 2001, s. 280)  

2.1 Vad är informationsdesign? 
Pettersson (2003) beskriver informationsdesign på följande sätt: 

Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som omfattar ett 
helhetsperspektiv på studier av teknik och processer för utformning 
och användning av informationsmaterial. Informationsdesign tar 
utgångspunkt i informationsflödet från sändare till mottagare och 
analyserar varje del av kommunikationsprocessen på ett kritiskt sätt. 
Sändarna analyserar de avsedda mottagarnas behov av information, 
planerar arbetet, väljer medier, samlar in fakta, bearbetar och 
presenterar budskap i ord och bild, samt producerar och distribuerar 
sina informationsmaterial. Mottagarna gör aktiva urval bland 
tillgänglig information. De väljer att använda eller inte använda sina 
nya färdigheter och kunskaper. (s. 284) 

2.2 Att informera 
Att informera innebär enligt Stalfelt (1990, s. 74) en överföring av kunskap till 
andra. Kunskapen kan bestå av fakta, tankar och känslor. Informatörens roll är att 
förmedla kunskapen så att den blir tydlig för målgruppen. Informatören kan 
informera genom att berätta, beskriva, förklara eller redovisa något för någon.  

2.3 Föräldrar i kris 
Persson (Wallin m.fl. 2001) beskriver den livskris som en del föräldrar som föder 
sitt barn för tidigt hamnar i:  

Familjen kastas, ofta utan förvarning och förberedelser, in i en värld 
där deras barn svävar mellan liv och död, tydligt indikerat av lampor 
som blinkar och larm som utlöses när hjärtfrekvens eller oxygen-
nivåer sjunker. De uppfylls av starka, omtumlande och motstridiga 
känslor av både lycka över barnet och rädslor inför den ovissa 
utgången. Detta kan ske redan efter lite mer än halva graviditeten då 
kvinnan och mannen varken är psykologiskt eller praktiskt förberedda 
på att bli föräldrar. (s. 271) 
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2.4 Att informera föräldrar i kris 
Det är ofta komplicerat att förmedla information till föräldrar på en 
neonatalavdelning. Till en början är de flesta föräldrar chockade över att deras 
barn fötts tidigare än beräknat. För många föräldrar är det därför svårt att ta in den 
information de får. Beroende på hur barnet mår och utvecklas fortsätter 
föräldrarnas krissituation eller så går den över.  (Wallin m.fl. 2001, s. 280)  

På de flesta neonatalavdelningarna informeras föräldrarna både muntligt och 
skriftligt. På vissa avdelningar ges en del information i grupp.  (Wallin m.fl. 2001, 
s. 280)  

I boken Omvårdnad av det nyfödda barnet hävdar Persson (Wallin m.fl. 2001, 
s. 280) att hälso- och sjukvårdspersonal är vana att informera, men att de kanske 
inte alltid vet hur informationen bör ges. Det är här mitt examensarbete kommer 
in. Personalen på neonatalavdelningen är bra på att ge muntlig information, jag 
ska hjälpa dem med den skriftliga informationen. 

Persson (Wallin m.fl. 2001, s. 282) ger ett exempel på hur skriftlig information 
gavs till föräldrar på en neonatalavdelning i Toronto. Avdelningen hade tagit fram 
ett informationspaket som var ambitiöst utformat. Tyvärr lästes inte materialet av 
så många föräldrar. Vid en intervju med föräldrarna framkom det att de redan 
kände sig överhopade av information. De tyckte även att mycket av det som stod i 
materialet var irrelevant för just deras situation. En del föräldrar var för stressade 
över barnets situation och hade svårt att ta till sig av informationen.  

För att lösa informationsproblemet arbetade personalen fram ett nytt 
informationsmaterial tillsammans med en föräldragrupp. Arbetet resulterade i en 
pärm som föräldrarna får när de kommer till avdelningen. Pärmen förvaras vid 
barnets vårdplats och fungerar som ett stöd till den muntliga informationen som 
föräldrarna får.  

Den skriftliga informationen är nästan lika viktig, ibland ännu viktigare, för 
anhöriga. Eftersom de anhöriga inte befinner sig på neonatalavdelningen så har de 
inte möjlighet att få informationen muntligt från vårdpersonal. Den muntliga 
informationen de får ta del av får de via föräldrarna. En del av föräldrarna kanske 
inte alltid har tid och energi att höra av sig till sina anhöriga, då kan det kännas 
skönt att kunna ge sina anhöriga en broschyr som handlar om för tidigt födda barn 
och neonatalvård. 

Jag tror att när det gäller att informera min målgrupp så är det extra viktigt att 
vara lyhörd för vad de vill läsa om. Målgruppen har helt enkelt inte ork eller tid 
att läsa om sådant de tycker är irrelevant. Under mitt examensarbete kommer jag 
att undersöka vad målgruppen har för informationsbehov. Föräldrarnas och de 
anhörigas erfarenheter, neonatalavdelningens kunskaper och litteraturstudier ska 
ligga som grund för broschyrens innehåll och utformning. Under utformningen av 
broschyren kommer jag att tillämpa grundregler inom informationsdesign för att 
broschyren ska tilltala hela målgruppen. Som Pettersson (2002) säger: ”God 
informationsdesign gör vardagslivet enklare för de människor som behöver 
information.” (s. 27) 
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3 Metod 

I mitt examensarbete har jag arbetat utifrån Petterssons kreativa 
informationsdesignsprocesser: analys och synopsis, utkast, manus och original. 
(2002, s. 42) 

3.1 Analys och synopsis 
I analys- och synopsisfasen har jag analyserat och planerat mitt uppdrag. Det 
började med att jag träffade min uppdragsgivare för att diskutera deras 
informationsbehov. Under mötet diskuterade vi bland annat informationens 
innehåll och det medium som det ska presenteras i. Efter mötet kunde jag lättare 
klargöra syftet med mitt arbete. För att få en tydligare bild av målgruppen gjorde 
jag en målgrupps- och situationsanalys.  

3.1.1 Litteraturstudier 
För att få djupare kunskaper om neonatalvård och för tidigt födda barn läste jag 
litteratur inom ämnet. Genom litteraturstudierna har jag insett vilka delar som är 
viktiga att ta med i informationsbroschyren. Tyvärr hittade jag inte så mycket 
litteratur om hur personalen på en neonatalavdelning brukar ta hand om och 
informera föräldrarna. 
 
I den här fasen av examensarbetet hade jag några frågor som jag var tvungen att få 
besvarade för att kunna gå vidare i arbetet med broschyren: 

• Hur informeras målgruppen idag? 
• Hur vill målgruppen bli informerad? 
• Vad vill målgruppen ha för information? 
• Vilken information tycker neonatalavdelningen är viktig för målgruppen? 
• Finns det något intresse av en informationsbroschyr om neonatalvård hos 

målgruppen? 
 
För att bland annat kunna besvara dessa frågor valde jag att göra intervjuer med: 

• föräldrar från fyra familjer vars barn fötts för tidigt 
• tre anhöriga till dessa föräldrar 
• en anställd på neonatalavdelningen. 

 
Jag gjorde även en webbundersökning på ”Vi tidigas forum” på Internet. Men 
eftersom det endast var fem personer som svarade valde jag att inte ta med 
undersökningen i rapporten.
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3.1.2 Val av forskningsmetod 
Enligt Carlsson (1991, s. 16) ska forskningsmetoden avgöras beroende på vad det 
är som vi vill undersöka. Även forskarens teoretiska synsätt är avgörande vid 
valet av metod. Om forskaren söker efter orsak-verkanförklaringar är hans roll 
oftast objektivt iakttagande. I dessa fall passar kvantitativa forskningsmetoder. 
Om forskaren däremot tycker att det är viktigare att förstå än att förklara och vill 
betona hur olika människor subjektivt upplever sin omvärld är kvalitativa 
forskningsmetoder bäst. 

I mitt fall passar de kvalitativa forskningsmetoderna bäst eftersom mitt 
examensarbete handlar om människor och deras erfarenheter i en unik och känslig 
situation.  

3.1.4 Intervjuer 
Den typ av kvalitativ forskningsmetod som jag har använt mig av är intervjuer. 
Enligt Denscombe (2000, s. 132) är intervjuer en bra forskningsmetod om 
forskaren söker mer detaljerad information från ett mindre antal människor. Han 
menar att forskaren genom intervjuer kan: 

• undersöka människors känslor och erfarenheter 
• lättare få människor att öppna sig och dela med sig av känslig information 
• få information från människor med speciella erfarenheter. 

Urval av informanter 
Eftersom patienters identitet är konfidentiella uppgifter kunde inte neonatal-
avdelningen ge mig namn på personer att intervjua. Eftersom jag själv har en son 
som vårdats på avdelningen kände jag till fyra familjer som jag kunde kontakta. 
Jag ringde dem och presenterade mig själv och min uppgift. De tyckte att det lät 
intressant och ville gärna ställa upp på en intervju. Föräldrarna är mellan 30 och 
40 år. De har barn som har vårdats på neonatalavdelningen i Västerås någon gång 
under de senaste tre åren. De anhöriga som jag har intervjuat är anhöriga till de 
familjer som jag har intervjuat. De anhörigas ålder är mellan 38 och 65 år. Den 
anställda arbetar som barnsjuksköterska på neonatalavdelningen. 

Intervju med anställd på neonatalavdelningen 
Vid intervjun med en anställd ville jag undersöka hur avdelningen informerar 
målgruppen i dagsläget. Under intervjun frågade jag även lite mer om målgruppen 
och om vilken information som avdelningen tycker är viktig för målgruppen. (För 
att läsa alla intervjufrågorna till den anställda på neonatalavdelningen se bilaga 3.) 

Föräldraintervjuer 
Intervjuerna med föräldrarna genomfördes hemma hos familjerna. Intervjuerna 
var semistrukturerade personliga intervjuer. En personlig intervju innebär i 
praktiken ett möte mellan en forskare och en informant. (Denscombe 2000, s. 
136) En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en färdig lista med 
frågor som ska besvaras. Intervjuaren är dock flexibel när det gäller frågornas 
ordning och även öppen för att den intervjuade utvecklar sina synpunkter. 
(Denscombe 2000, s. 135) I mitt fall är detta bra eftersom ämnet kan få 
informanten att dela med sig av andra användbara erfarenheter som jag inte tänkt 
på att efterfråga.  
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Innan jag genomförde intervjuerna på riktigt gjorde jag en testintervju på min 
man, som tillhör den primära målgruppen. Jag tycker att testintervjuer är bra för 
att upptäcka luckor i frågeställningarna och för att se om vissa frågor är 
redundanta eller onödiga. De är även bra för att mäta hur lång tid intervjun tar att 
genomföra.  

Under föräldraintervjuerna ville jag undersöka om det fanns något intresse av 
en informationsbroschyr om neonatalvård hos den primära målgruppen. Därför 
frågade jag bland annat om hur föräldrarna informerades innan och på 
avdelningen, hur de ville bli informerade och vilken information de ville ha. Jag 
ville även få reda på familjernas bakgrund till varför de hamnade på 
neonatalavdelningen. Det är av intresse för att se om det påverkade deras svar 
angående informationen. 

Om forskningens syfte är att hjälpa eller stärka informanten är det bra om 
intervjuaren visar att han är personligt engagerad. Ett personligt engagemang kan 
uppvisas genom att visa känslor och att dela med sig av sina egna erfarenheter. 
(Denscombe 2000 s. 141) Att vara personligt engagerad är inte alltid lätt i en 
intervjusituation. Det är viktigt att intervjuaren lägger band på sig och inte gör sig 
själv till huvudperson i intervjun. Under mina intervjuer har jag haft stor nytta av 
min egen bakgrund som förälder till ett för tidigt fött barn. Jag tror att det har 
stärkt min personliga identitet så att mina informanter har vågat öppna sig mer. 
Jag har försökt att hålla en låg profil och endast delat med mig av mina egna 
erfarenheter om informanten har efterfrågat dem. (För att läsa alla 
intervjufrågorna till föräldrarna se bilaga 1.) 

Anhörigintervjuer 
På grund av tidsbrist utfördes intervjuerna med anhöriga via telefon. Förutom att 
jag inte träffade de anhöriga personligen fungerade intervjuerna på samma sätt. 
Eftersom anhöriga hör till den sekundära målgruppen var frågorna inte lika många 
och djupa som de som föräldrarna fick. Intervjuerna tog därför kortare tid att 
genomföra än föräldraintervjuerna. 

Under anhörigintervjuerna ville jag undersöka om det fanns något intresse av 
en informationsbroschyr om neonatalvård hos den sekundära målgruppen. Därför 
frågade jag bland annat om hur de uppfattade situationen då barnet vårdades på 
neonatalavdelningen och hur deras informationskanaler fungerade. (För att läsa 
alla intervjufrågorna till de anhöriga se bilaga 2.) 

3.2 Utkast 
Utifrån mina litteraturstudier och intervjuer fick jag en uppfattning om vilken 
information som passade för min broschyr. I utkastfasen började jag därför att 
strukturera den information som skulle finnas med. När jag diskuterat mitt 
upplägg med avdelningen började jag att skriva ett första utkast av texterna.  

Det bestämdes tidigt att de bilder som ska finnas med i broschyren ska vara 
fotografier. Fotografier visar verkligheten, vilket är viktigt i det här fallet.  
Broschyren ska ju ge målgruppen en inblick i hur det fungerar på en 
neonatalavdelning. Jag funderade mycket över vilken typ av bilder som behövdes 
till de olika delarna i broschyren. Målet var tydliga och verklighetstrogna bilder. 
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I slutet av utkastfasen började jag att arbeta med broschyrens grafiska 
utformning såsom form, färgsättning, typografi och samspelet mellan text och 
bild. Landstinget har en grafisk profil, men inom dess ramar finns det ändå stora 
möjligheter att påverka broschyrens utseende. 

3.3 Manus 
I manusfasen arbetade jag vidare med broschyren. Tyngdpunkten låg på texter och 
bilder. Jag jobbade med texterna som sedan granskades av sjuksköterskor och 
barnläkare på neonatalavdelningen. Personalen och jag diskuterade mycket vilka 
bilder som skulle finnas med i broschyren. När detta var bestämt skrev jag 
bildtexter till bilderna. 

3.4 Original 
När texter och bilder var färdiga och broschyren fått en väl fungerande layout 
gjorde jag utprovningar på broschyren för att se vad målgruppen tyckte om den. 
Utprovningarna ledde till några enstaka ändringar i broschyren. (Se kapitel 4.4 
Resultat från utprovningar.) 

Efter en sista granskning och godkännande från neonatalavdelningen har jag 
lämnat över broschyren till min kontaktperson för tryckning.  

3.4.1 Utprovning 
Den första utprovningen gick till så att testpersonerna fick titta på broschyren och 
skriftligen svara på ett frågeformulär. Formuläret bestod av öppna frågor, vilket 
innebär att testpersonen själv får formulera sitt svar. (Denscombe 2000, s. 122) 
Fördelen med öppna frågor är att testpersonen ges möjlighet att uttrycka svaren 
med sina egna ord och utveckla sina synpunkter. Nackdelar kan vara att 
testpersonen tycker att det är jobbigt att svara på frågorna och att jag som 
utprovare får det svårare att sammanställa svaren. I mitt fall tror jag inte att 
Denscombes nämnda nackdelar blir några hinder för mig. Testpersonerna är 
tillräckligt motiverade för att svara på frågorna och delar gärna med sig av sina 
erfarenheter. När det gäller sammanställningen av svaren är antalet testpersoner så 
få att det inte blir några problem.   

Frågorna i formuläret gällde broschyrens innehåll och utseende, det ingick inga 
kunskapsfrågor. Efteråt diskuterade testpersonerna och jag deras svar för att klara 
upp eventuella missförstånd. (För att läsa frågeformuläret se bilaga 4.) 

Eftersom det inte var så mycket som skulle åtgärdas efter den första 
utprovningen gjordes den andra utprovningen via e-post. Jag skickade ut det 
material ur broschyren som jag ville testa till testpersonerna. Utprovningen gick ut 
på att ta reda på om en speciell bild passade till en av texterna.  Testpersonerna 
svarade via e-post. 

Urval av testpersoner 
Utprovningarna genomfördes på tre av de familjer som jag tidigare intervjuat. Vid 
den första utprovningen hade jag även turen att få träffa ytterligare en familj vars 
barn vårdades på neonatalavdelningen just då. Jag tycker att det var bra att få med 
en familj som befann sig i en av de situationer där broschyren ska användas. De 
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anhöriga, som även de hade intervjuats tidigare, ingick också i 
utprovningsgruppen. 

3.5 Faktagranskning 
Genom hela arbetet med broschyren har jag haft ett stort stöd från 
neonatalavdelningen. Flera gånger har vi träffats för att diskutera texter och 
bilder. Broschyrens innehåll har blivit granskat av två sjuksköterskor från 
avdelningen vid flera tillfällen under utkast- och manusfaserna. Sjuksköterskorna 
har varit väldigt engagerade i mitt arbete med broschyren och kommit med flera 
förslag på ändringar i texten. I manusfasen blev innehållet även granskat av 
barnläkaren Birger Malmström. Innan broschyren gick till tryck granskades den 
en sista gång av en sjuksköterska och en barnläkare. Se kapitel 4.3 Resultat från 
faktagranskningarna. 

3.6 Källkritik 
Källkritikens uppgift är att värdera våra källor och bedöma dess trovärdighet. 
(Thurén 2003, s. 7) I mitt sökande efter information och under mina intervjuer har 
jag arbetat utifrån Thuréns fyra källkritiska kriterier: äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet (2003, s. 11). 

• Äkthet innebär att källan är vad den utger sig för att vara. (Thurén 2003, s. 
12)  

• Tidssamband innebär att en källa är trovärdigare ju mer samtida den är.  
(Thurén 2003, s. 26)  

• Oberoende innebär att en källa måste vara oberoende för att vara trovärdig. 
(Thurén 2003, s. 34)  

• Tendensfrihet innebär att en källa inte får ge en falsk bild av verkligheten 
på grund av olika intressen. (Thurén 2003, s. 63)  

3.7 Metodkritik 
För att uppnå mitt syfte och kunna besvara mina frågeställningar tycker jag att de 
valda metoderna är de bästa. Litteraturstudierna gav mig grundinformation inom 
neonatalvård. Med hjälp av intervjuerna har jag sedan fått ta del av föräldrars, 
anhörigas och en anställd på neonatalavdelningens erfarenheter. Intervjuerna har 
även hjälpt mig att hitta rätt i litteraturen när det gäller sökandet efter vilken typ 
av information målgruppen har behov av.  

Det som skulle kunna ifrågasättas är antalet intervjuer som jag har gjort. Hade 
jag haft mer tid hade jag kunnat göra flera intervjuer, men istället för kvantitet har 
jag satsat på kvalitet. De intervjuer som jag har gjort har varit djupintervjuer, 
vilket passar bäst i denna undersökning. Jag har genom intervjuerna sett att 
målgruppen har liknade erfarenheter och liknande behov. Jag tror inte att 
resultaten hade skilt sig så mycket från de resultat som jag kommit fram till om 
jag hade intervjuat fler. Hade jag gjort fler intervjuer hade jag säkert fått fler 
önskemål om broschyrens innehåll. Men eftersom broschyren riktar sig till både 
föräldrar och anhöriga finns det inte utrymme för specifika fall.  
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras resultaten från intervjuer, faktagranskningar och 
utprovningar. Först kommer en målgrupps- och situationsanalys. 

4.1 Målgrupps- och situationsanalys 
Pettersson (2003) påpekar hur viktigt det är att veta till vem budskapet vänder sig 
när man producerar informationsmaterial. Han säger: ”Ju mer information vi har 
om den aktuella målgruppen desto större är våra möjligheter att budskapet 
verkligen når de avsedda mottagarna och därefter blir förstått.” (s. 438) 

För att ta reda på så mycket som möjligt om målgruppen gjordes en målgrupps- 
och situationsanalys. Målgruppsanalysen talar om vilka egenskaper målgruppen 
har. Situationsanalysen talar om i vilken situation målgruppen befinner sig när de 
tar emot informationen. Målgrupps- och situationsanalysen utformades utifrån de 
uppgifter om målgruppen som framkom under samtal med uppdragsgivaren.  

4.1.2 Den primära målgruppen 
Föräldrarna, som är den primära målgruppen, består av kvinnor och män i åldern 
18 – 45 år.  

En del föräldrar vet i förväg att deras barn kommer att födas för tidigt, 
exempelvis vid för tidig vattenavgång. De har då lite tid på sig att förbereda sig så 
gott det går genom att bland annat läsa min broschyr.  

De föräldrar vars barn redan vårdas på avdelningen kanske inte har ro att läsa 
en mängd information om neonatalvård. Men de kanske kan bläddra lite i min 
informationsbroschyr och läsa det som de tycker är intressant.  

För vissa föräldrar uppkommer många frågor och funderingar när de kommer 
hem med sitt barn. Då har de möjlighet att i lugn och ro läsa igenom broschyren 
och förhoppningsvis bättre förstå vad som hände dem och deras barn.  

4.1.3 Den sekundära målgruppen 
Anhöriga, som är den sekundära målgruppen, är en bred målgrupp och kan bestå 
av allt från äldre barn upp till gammelmormor. Det är svårt med en så pass bred 
målgrupp. Men jag tror att den sekundära målgruppen kan ta del av broschyren på 
olika sätt. För de äldre barnen är bilderna informativa. Bilderna visar hur barnet 
kan se ut och hur det tas om hand. För den vuxna delen av den sekundära 
målgruppen är både bilderna och texten informativa. 

Anhöriga får oftast inte träffa barnet förrän det lämnar sjukhuset. Därför kan 
broschyren även stödja anhöriga i deras oro och funderingar. Under intervjuerna 
med några av föräldrarna framkom det att det ibland var de anhöriga som var mest 
oroliga. Eftersom de inte var närvarande och inte kunde träffa barnet hade de 
svårare att sätta sig in i hur barnet mådde, vilket ökade deras oro. 
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4.2 Resultat från intervjuerna 
Genom intervjuerna har jag fått svar på bland annat de frågor som jag ställde mig 
själv i analys- och utkastfasen: 

• Hur informeras målgruppen idag? 
• Hur vill målgruppen bli informerad? 
• Vad vill målgruppen ha för information? 
• Vilken information tycker neonatalavdelningen är viktig för målgruppen? 
• Finns det något intresse av en informationsbroschyr om neonatalvård hos 

målgruppen? 

4.2.1 Hur informeras målgruppen idag? 
I dagsläget ges den mesta informationen muntligt. Neonatalavdelningen har en del 
skriftligt informationsmaterial som de delar ut på avdelningen. 

Anställd på neonatalavdelningen 
Främst ges informationen muntligt av vårdpersonalen. Föräldrarna har 
kontinuerlig kontakt med den personal som arbetar på avdelningen. Det finns 
personal att fråga och få hjälp av dygnet runt på avdelningen. Strax efter barnets 
födelse har föräldrarna ett akut läkarsamtal. De erbjuds även ett eller flera 
planerade läkarsamtal efter någon dag och under resten av vårdtiden. 

Många av föräldrarna på neonatalavdelningen befinner sig i kris och har svårt 
att ta till sig av den information som ges. Informationen får många gånger 
upprepas vid flera tillfällen. Ofta kommer föräldrarnas frågor när de sitter i lugn 
och ro med sitt barn, för då känner de sig avslappnade och har lättare att tala med 
en sköterska som finns i närheten.  
 
Det informationsmaterial som avdelningen använder idag är: 

• Informationspärm. I varje sal finns en informationspärm där föräldrarna 
kan läsa om bland annat amning, kejsarsnitt och skötsel av barnet. 

• Broschyr om avdelningen. Broschyren beskriver avdelningens 
vårdfilosofi och hur det fungerar rent praktiskt på avdelningen, till 
exempel vilka yrkesroller som arbetar på avdelningen, ronder, mattider för 
inlagda mammor, föräldraförsäkring, besökstider, parkering och 
telefonnummer till avdelningen. 

• Broschyr om hemvård. När barnet bedöms som medicinskt stabilt och 
föräldrarna känner sig redo kan vården fortsätta i hemmet. Hemvård 
innebär att en barnsjuksköterska eller barnmorska från neonatal-
avdelningen kommer hem till familjen ett par gånger i veckan för att väga 
barnet och höra så att allt är bra med familjen. 

• Broschyr om sondmatning. Sondmatning är det vanligaste sättet att mata 
för tidigt födda barn. En tunn slang, sond, förs via barnets näsa eller mun 
ner i magsäcken. Med hjälp av en spruta, som vid varje mattillfälle 
kopplas till sonden, sprutas bröstmjölk ner i barnets mage. 

 
Under intervjun fick jag se några av de informationsbroschyrer som de delade ut 
till föräldrar. De flesta av broschyrerna bestod av ett ihopvikt A4. Broschyrerna 
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var gjorda av den egna personalen, som inte har någon erfarenhet alls av grafisk 
form eller att skriva informationstexter 

Föräldrar 
Innan barnet föddes fick två av familjerna muntlig information från en läkare och 
förlossningspersonal. För de övriga två familjerna skedde förlossningen så snabbt 
att de inte hann få någon information. 

Efter födelsen fick alla familjerna muntlig information från läkare och övrig 
vårdpersonal. På neonatalavdelningen fanns även en informationspärm och en 
broschyr om avdelningen. 

Anhöriga 
De anhöriga informerades av föräldrarna via telefon. 

4.2.2 Hur vill målgruppen bli informerad? 
Föräldrarna vill i första hand ha informationen muntligt, men de skulle gärna vilja 
ha en kortare broschyr som komplement. De anhöriga vill helst ha muntlig 
information från föräldrarna, men de känner även ett stort behov av ett skriftligt 
material. 

Föräldrar 
Föräldrarna tyckte att den information de fått under tiden på neonatalavdelningen 
fungerade mycket bra. De var alla överens om att den här typen av information är 
bäst att få muntlig. Men som ett komplement ville de gärna ha en kortare broschyr 
som handlar om vad som händer på en neonatalavdelning. Framförallt tror de att 
deras anhöriga kan ha stor nytta av en sådan. 

Anhöriga 
De anhöriga vill bli informerade muntligt från föräldrarna och skriftligt i form av 
någon slags broschyr. De känner ett stort behov av ett skriftligt material. Det kan 
bero på att de inte har samma möjligheter att få informationen muntligt som 
föräldrarna. Eftersom anhöriga knappt eller inte alls fick träffa barnet när det 
vårdades på avdelningen tyckte de att det var svårt att föreställa sig hur vården 
fungerade.  

4.2.3 Vad vill målgruppen ha för information? 
Föräldrar och anhöriga efterfrågar ungefär samma information. Föräldrarna har 
dock fler önskemål än de anhöriga. 

Föräldrar 
Samtliga föräldrar vill ha information om:  

• fakta om för tidigt födda barn 
• orsaker till varför en del barn föds för tidigt 
• vården av barnet 
• komplikationer 
• övervakning 
• hemvård 

19 



• hur barnets framtid kan påverkas av att det fötts för tidigt 
• tips på var man kan få veta mer. 

 
Några av föräldrarna tyckte även att broschyren skulle innehålla information om 
ovanliga komplikationer och prover som tas på barnet.  

Anhöriga 
De anhöriga vill ha information om: 

• fakta om för tidigt födda barn 
• vården av barnet 
• komplikationer 
• hur barnets framtid kan påverkas av att det fötts för tidigt. 

4.2.4 Vilken information tycker neonatalavdelningen är viktig för 
målgruppen? 
En anställd på neonatalavdelningen tycker att broschyren bör innehålla 
information om: 

• allmän information om för tidigt födda barn 
• varför en del barn föds för tidigt 
• lite kort om förlossningen 
• neonatalvård i allmänhet 
• matning 
• komplikationer: andningsproblem (lungor), ögonskador, gulsot, och ökad 

infektionsrisk 
• krishantering 
• hemvård 
• barnets framtidsutsikter. 

4.2.5 Finns det något intresse av en informationsbroschyr om neonatalvård 
hos målgruppen?  
Resultatet från intervjuerna visar att målgruppen gärna vill ha en 
informationsbroschyr om neonatalvård.  

Föräldrar 
Tre av familjerna uttryckte en direkt önskan om en sådan broschyr. De tror att den 
hade varit ett bra komplement till den muntliga informationen som gavs. De tror 
även att deras anhöriga hade haft ett stort stöd av broschyren. Några av 
föräldrarna uppfattade det som att deras anhöriga ibland var oroligare än de själva 
var under tiden som de vistades på neonatalavdelningen. 

Anhöriga 
Alla anhöriga saknade en broschyr om neonatalvård. Några av deras kommentarer 
om broschyren löd: 
”Lättare att ta till sig än att leta på egen hand.” 
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”Då hade man själv kunna studera och fått svar på frågor som man inte ens tänkt 
på.” 
”Då hade man fått veta lite mer om vad neonatalvård är.” 
 
I slutet av intervjuerna med målgruppen visade jag den anställdas förslag på 
innehåll för att se vad de tyckte om dem. Jag hade även lagt till några punkter som 
jag själv tyckte var viktiga:  

• Information om hur det är att vara anhörig till föräldrar som föder sitt barn 
för tidigt. 

• En berättelse där läsaren får följa ett föräldrapar tiden innan, på och efter 
neonatalavdelningen. 

Alla i målgruppen var positiva till förslagen. 

4.3 Resultat från faktagranskningarna 
Broschyrens texter granskades av två sjuksköterskor och en barnläkare från 
neonatalavdelningen. Här presenteras några av deras åsikter.  

• Svårt att förklara komplikationer. Den del som var svårast att förklara 
för målgruppen var delen som handlar om komplikationer. Det var även 
den delen som barnläkaren hade mest synpunkter på. En av synpunkterna 
gällde andningsstödet CPAP. Jag hade först skrivit följande: Behandlingen 
fungerar så att luft blåses in i barnets luftvägar via en näsadapter. Vid 
utandningen sker ett visst mottryck. På så sätt hålls lungorna utspända 
under hela in- och utandningen. För barnet känns det som att andas i 
motvind. Efter granskningen ändrades texten till: Behandlingen fungerar 
så att luft med lätt övertryck blåses in i barnets luftvägar via en 
näsadapter. På så sätt hålls lungornas luftblåsor utspända, vilket 
underlättar andningen. Sjuksköterskorna berättade för mig mer grundligt 
vad de olika komplikationerna och åtgärderna innebär. Detta gjorde det 
lättare för mig att skriva om dessa texter. 

• Inte skrämmas i onödan. Barnläkaren tyckte att en del saker som jag 
tagit upp kunde tonas ned på grund av att det kunde skrämma upp 
målgruppen i onödan. Till exempel hade jag räknat upp olika typer av 
funktionshinder som för tidigt födda barn kan drabbas av i framtiden, 
däribland CP-skador. Barnläkaren tyckte att det räckte med att jag bara 
skrev olika funktionshinder. 

• Barnet eller det? Det som sjuksköterskorna bland annat hade synpunkter 
på var att jag ibland kallade barnet för det. Jag hade skrivit till exempel: 
Oftast räcker det att röra vid barnet för att andningen ska komma igång 
igen, men ibland behöver det medicinsk hjälp. Sjuksköterskorna tyckte att 
det lät opersonligt. Jag tycker att det fungerar bra eftersom jag använder 
det när jag syftar tillbaka på barnet som jag nämnt tidigare. Men jag förstår 
vad de menar, och jag har följt deras linje. Efter granskningen skrev jag 
därför: Oftast räcker det att röra vid barnet för att andningen ska komma 
igång igen, men ibland behöver barnet medicinsk hjälp. 
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4.4 Resultat från utprovningarna 
Utprovningarna gjordes på föräldrar och anhöriga som medverkat i intervjuerna.  

Utprovning 1 
Vid utprovning 1 fick testpersonerna titta på broschyren och svara på ett 
frågeformulär.  Testpersonerna bestod av föräldrar från fyra familjer samt tre 
anhöriga. 

• Allmänt. Testpersonerna tyckte att broschyren såg intressant och proffsig 
ut. 

• Formatet uppfattades som bra, behändigt och lätt att bläddra i.  
• Innehållsförteckning. En förälder funderade på om siffrorna skulle 

högerställas istället för att stå precis intill.  
Åtgärd: Jag har valt att låta dem stå kvar som de gör eftersom det är 
lättare att se vilken siffra som hör till vilket kapitel om den är placerad 
nära kapitlets namn. 

• Innehållsförteckning. Samma förälder som ovan undrade varför en del av 
innehållsförteckningen var kursiv. 
Åtgärd: Anledningen till att några delar i innehållsförteckningen är kursiv 
är att de representerar berättelsen i broschyren. Texten i berättelsen är 
skriven med kursiv stil för att skilja sig från faktadelarna. Därför har jag 
även valt att göra rubrikerna i innehållsförteckningen som gäller 
berättelsen kursiva. För att förtydliga vad kapitlen handlar om har jag lagt 
till Berättelsen om Sara och Johan efter kapitlens namn. 

• Kapitlens ordning. En familj tyckte att underkapitlet Varför föds en del 
barn för tidigt? skulle komma före underkapitlet För tidigt födda barn 
behöver extra omvårdnad. 
Åtgärd: Jag bytte plats på kapitlen enligt familjens förslag eftersom det är 
en mer logisk ordning. 

• Innehåll. Alla tyckte att broschyren innehåller ”lagom” mycket 
information. En av familjerna ville ha mer information om vilka 
sjukdomar för tidigt födda och extremt för tidigt födda barn kan drabbas 
av. 
Åtgärd: Eftersom broschyren inte ska bli alltför omfattande handlar den 
om neonatalvård i allmänhet och om de vanligaste sjukdomar som för 
tidigt födda barn kan drabbas av. Därför har jag valt att inte fördjupa mig i 
sjukdomar som endast drabbar ett fåtal. Vill föräldrarna ha djupare 
information kan de se mina förslag på vidare läsning längst bak i 
broschyren. 

• Innehåll. En familj saknade information om ett andningsstöd som kallas 
syrgasgrimma. 
Åtgärd: Jag har lagt till ett stycke om syrgasgrimma eftersom det är ett 
vanligt andningsstöd. 

• Text. Testpersonerna tyckte att informationen var saklig och tydlig. Inga 
ord uppfattades som svåra eftersom de förklarades direkt i broschyren. 
Ordförklaringarna längst bak i broschyren uppskattades av alla.  
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• Bilder. Testpersonerna tyckte om bilderna. De tyckte att de passade till 
texten och sammanhanget. 

• Bildförslag till kapitlet om krishantering. Vid utprovningen bads 
testpersonerna att ge förslag på passande bilder till kapitlet om 
krishantering. Deras förslag var: 

o En lite otäck bild på ett barn så att man förstår att det kan vara 
svårt och jobbigt. 

o En bild där föräldrar får råd av en kurator. 
o En bild på någon som mår psykisk dåligt. Kanske en mamma med 

huvudet i händerna, där ansiktet inte syns. 
o En bild med mamma, pappa, barn och eventuellt någon från 

sjukvårdsavdelningen. 
o En bild på vårdpersonal som samtalar med föräldrarna. 
o En bild över vårdsalen på avdelningen, med föräldrar, barn och en i 

personalen i förgrunden. 
o En bild på en mamma och pappa som håller om sitt barn. 
o En bild där föräldrarna sitter i möte med en läkare eller annan 

vårdpersonal. 
Jag valde att använda en bild där två föräldrar samtalar med vårdpersonal. 
Det var ett alternativ som flera av testpersonerna föreslagit och även ett 
alternativ som jag och personalen diskuterat tidigare. 
Åtgärd: Jag arrangerade och fotograferade bilden till broschyren. Se 
Sammanfattning av utprovning 2 för att se vad målgruppen tyckte om 
resultatet. 

• Berättelsen om Sara och Johan uppskattades av alla testpersonerna. 
Deras kommentarer löd: 
”Intressant att läsa.” 
”Intressant, man känner igen sig i mycket av vad som skrivs.” 
”Bra! Sanningsenlig.” 
”Den är bra, gripande! Särskilt texten ”Tiden innan”. Man känner igen 
sig även om ens egen förlossning inte blev likadan.” 
”Den är gripande. Man blir berörd och tårögd.”  
”Mycket bra att knyta informationen till en berättelse. Det blir lättare att 
förstå.” 

• Behövs broschyren? Alla testpersonerna var överens om att en sådan här 
informationsbroschyr behövs. De tror att blivande föräldrar som vet att 
deras barn kan födas för tidigt, föräldrar på neonatalavdelningen och 
anhöriga till ett för tidigt fött barn kommer att ha nytta av broschyren. En 
förälder tyckte även att broschyren skulle finnas på barnmorske-
mottagningen. Två anhöriga tyckte att alla blivande föräldrar skulle få ta 
del av denna information. 

Utprovning 2 
Vid utprovning 2 fick testpersonerna läsa texten om krishantering igen och se 
bilden (se bild 1) som fotograferats till texten (se text 1). Testpersonerna bestod av 
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föräldrar från tre familjer samt tre anhöriga. Alla testpersoner tyckte att den nya 
bilden passar bra ihop med texten. Inga åtgärder behövde göras.  
 

 

Krishantering 
Att föda sitt barn för tidigt är för de flesta föräldrar 
omtumlande. När ett barn föds extremt mycket för 
tidigt, har missbildningar eller är svårt sjukt hamnar 
föräldrarna ofta i en psykisk kris. De oroar sig för 
barnets lidande och hur framtiden kommer att bli.  
 
Vårdpersonalen informerar föräldrarna om barnets 
tillstånd och stödjer dem att orka vara fysiskt och 
psykiskt nära sitt barn. För föräldrar som behöver 
ytterligare stöd finns en kurator och psykolog att 
prata med på neonatalavdelningen. Vid behov har 
avdelningen även tillgång till en präst. 

Bild 1. Bild till kapitlet om krishantering. Text 1. Text till kapitlet om krishantering. 
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 5 Diskussion 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en informationsbroschyr om 
neonatalvård bör utformas. För att uppnå syftet har jag försökt besvara följande 
frågeställningar: 

• Vilken information har målgruppen behov av? 
• Är målgruppen intresserad av en informationsbroschyr om neonatalvård? 
• Vilken typ av texter och bilder passar målgruppen? 

5.1 Vilken information har målgruppen behov av? 
Enligt fallet i Toronto som Persson berättade om i kapitel 2.3 Att informera 
föräldrar i kris bör man inte överösa föräldrar på en neonatalavdelning med 
information, speciellt inte information som de tycker är irrelevant. Det är istället 
bättre att höra med målgruppen vad de är intresserade av och informera om det. 
Genom intervjuerna har jag fått klara besked på vad målgruppen själv vill läsa om 
och vad neonatalavdelningen tycker är viktigt för målgruppen att veta. 
Föräldrarna och de anhöriga har ganska lika förslag på innehåll till broschyren. 
Att föräldrarna har några fler önskemål än de anhöriga tror jag beror på att 
föräldrarna är mer insatta i ämnet och därför vet vilken typ av information de vill 
ha.  

5.2 Målgruppens intresse av en informationsbroschyr? 
Alla som ingått i undersökningen är positiva till informationsbroschyren och 
tycker att den behövs. De tycker att den skulle vara ett bra komplement till den 
muntliga informationen som avdelningen ger.   

Under undersökningens gång har jag märkt att de anhörigas behov av en sådan 
här broschyr ibland verkar vara större än föräldrarnas. Föräldrarna befinner sig på 
neonatalavdelningen tillsammans med sitt barn. Dygnet runt har de tillgång till 
vårdpersonal att fråga om de har några frågor och funderingar. De anhöriga 
däremot har bara barnets föräldrar att kontakta för att få reda på hur barnet mår 
och vad som händer på neonatalavdelningen. Kontakten med föräldrarna sker när 
föräldrarna har tid och ork. Av egen erfarenhet kan jag säga att när man befinner 
sig på neonatalavdelningen med sitt barn så existerar inte omvärlden längre, man 
lever som i en bubbla. Det är lätt att glömma bort att höra av sig till sina anhöriga 
så ofta som de vill. Jag kan därför förstå den maktlöshet som många anhöriga 
känner. 

5.3 Vilken typ av texter och bilder passar målgruppen? 
Personalen på neonatalavdelningen har under examensarbetets gång varit mycket 
involverade i broschyrens bilder och texter. En viktig sak som vi diskuterade var 
att broschyren ska visa verkligheten utan att skrämmas.  

25 



Texter 
Jag har valt att endast ha med fakta om neonatalvård i allmänhet och undvikit att 
ta upp sällsynta fall. Anledningen till detta är att jag inte vill skrämma upp 
målgruppen i onödan eller att trötta ut dem genom att skriva för omfattande.  

Texten är skriven på en allmän språknivå för att kunna passa hela målgruppen. 
De svåra ord som förekommer är termer som används på en neonatalavdelning 
och som är bra för föräldrarna att känna till. Termerna förklaras direkt i texten och 
även längst bak i broschyren.  

Faktatexterna varvas med en berättelse. Jag tror att det är bra att blanda in en 
berättelse bland faktadelarna, det ger broschyren mer liv. Föräldrar som varit med 
om det känner igen sig, inte i allt, men i vissa delar. Anhöriga och blivande 
föräldrar får en känsla av hur det kan vara att föda sitt barn för tidigt. 

Bilder 
Bilderna i broschyren är fotografier på för tidigt födda barn som befinner sig på en 
neonatalavdelning. Med hjälp av fotografierna får alla i målgruppen ta del 
verkligheten på neonatalavdelningen. Jag har försökt att tänka på att inte använda 
bilder som kan uppfattas som skrämmande.  

Under arbetets gång har bilden på framsidan bytts ut två gånger. Den första 
bilden som jag föreslog var en närbild på ett för tidigt fött barn som håller sin 
mamma i handen (se bild 2). Men sjuksköterskorna som jag hade kontakt med på 
neonatalavdelningen ville hellre ha en bild där man såg barnets ansikte. Vi 
diskuterade olika alternativ och kom fram till att vi skulle använda en närbild på 
ett för tidigt fött barn som låg i sin mammas famn. Barnet på bilden har en CPAP, 
ett andningsstöd, fäst över näsan (se bild 3). När sedan en barnläkare granskade 
broschyren tyckte han att bilden var lite läskig. Barnläkaren påpekade att det var 
viktigt att inte skrämma upp målgruppen i onödan. Jag förstår hans resonemang. 
När jag tittar på bilden ser jag en fin bild på min son, jag tänker knappt på 
CPAPen. Men om jag tittar på bilden med målgruppens ögon, speciellt de som 
aldrig varit i kontakt med neonatalvård tidigare, kan jag hålla med om att den kan 
uppfattas som lite otäck. Barnläkaren föreslog istället en lugn och mysig bild på 
ett för tidigt fött barn (se bild 4). Det är den bilden som till sist blev broschyrens 
framsida. 

  

Bild 2. Det första förslaget på 
broschyrens framsida. 

 Bild 3. Det andra förslaget på 
broschyrens framsida. 

Bild 4. Det tredje och 
slutgiltiga  förslaget på 
broschyrens framsida. 
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5.4 Validitet och reliabilitet 
Enligt Carlsson (1991, s. 87) bör forskaren fundera på de valda mätinstrumentens 
validitet och reliabilitet. Validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta det man 
verkligen avser att mäta. Reliabilitet anger med vilken precision man mäter. 
Resultatet ska förbli oförändrat vid upprepade mätningar.  Begreppen validitet och 
reliabilitet är inte lika användbara vid kvalitativ forskning som vid kvantitativ 
forskning. (Carlsson 1991, s. 97)  

Kvalitativa forskningsmetoder såsom intervjuer är svåra att mäta. Därför tycker 
Carlsson (1991, s. 88) att man kan behandla kvalitativa forskningsmetoder mera 
som konst än som teknik. I en kvalitativ undersökning utgör forskaren en viktig 
del. Forskaren kan själv vara mätinstrumentet och beskriva och tolka det han 
upptäcker. Denscombe (2000, s. 250) hävdar att kvalitativa data produceras 
samtidigt som de tolkas och används av forskaren. 

För att jag på något sätt ska kunna värdera mina forskningsmetoder utifrån 
validitets- och reliabilitetskriteriet har jag försökt att själv agera mätinstrument 
och vara objektiv när jag har beskrivit mina resultat från intervjuerna. När det 
gäller validiteten så har jag i intervjuerna utgått från mina frågeställningar och 
försökt besvara dem. Reliabiliteten har visat sig i att de olika familjerna i 
intervjuerna hade liknande erfarenheter från neonatalvården och därmed hade 
liknande svar på intervjufrågorna. Detta gällde även de anhöriga. 
 

27 



6 Broschyrens utformning 

Jag har arbetat utifrån Landstingets grafiska profil (se källförteckning för länk) 
när jag gjort den grafiska utformningen av broschyren. Trots att den grafiska 
profilen har en del regler man bör följa, ger den utrymme för flera val i 
utformningen. Hur jag har gått tillväga vid utformningen och vilka val jag har 
gjort kommer jag att redovisa i detta kapitel.  

6.1 Allmänt 
Broschyren består av 28 sidor och har ett kvadratiskt format. Enligt Frank 
(Pettersson m.fl. 2004, s. 207) har det kvadratiska formatet en statisk inre kraft. 
Formatet gör ytan intressant, speciellt om man skapar kontraster mellan text, bild 
och form. Se kapitel 6.7 Layout för att se hur jag har disponerat innehållet på 
kvadraten. 

6.2 Innehåll 
Broschyren ger målgruppen allmän information om för tidigt födda barn och 
neonatalvård. Jag har hela tiden strävat efter att informera målgruppen utan att 
skrämma upp dem. Innehållet är en mix av de förslag som personalen, 
målgruppen och jag tycker är viktigast. Självklart har jag låtit målgruppens förslag 
väga tyngst, det är ju för dem broschyren produceras. För att broschyren ska ge en 
bild av verkligheten på neonatalavdelningen så har jag varit tvungen att 
komplettera och reducera en del av målgruppens förslag. Till exempel har jag valt 
att inte skriva om ovanliga komplikationer som endast drabbar ett fåtal barn. 
Skulle jag ta upp alla olika fall som kan ske skulle broschyren bli alltför 
omfattande och skrämmande. Enligt Stalfelt (1990, s. 69) är det viktigt att 
begränsa sig. Budskapet ska formuleras kort, klart och enkelt. Samtidigt måste 
skribenten vara saklig och begriplig. 

Berättelsen om Sara och Johan 
Under intervjuerna med föräldrar och anhöriga frågade jag om de skulle vilja ha 
med en fallbeskrivning i broschyren. Alla var positiva till idén.  I broschyren finns 
det därför en berättelse där läsaren får följa ett par som får ett för tidigt fött barn. 
Berättelsen finns med på tre ställen i broschyren: tiden innan förlossningen, tiden 
på neonatalavdelningen och första tiden hemma.  

Berättelsen är skriven i presensform, det vill säga nutidsform. Enlig Stalfelt 
(1990, s.25) rycks läsaren med när en berättelse berättas i presensform. Det är 
precis som om det som händer i berättelsen händer just nu. För att göra berättelsen 
ännu mer levande har jag även använt mig av olika sinnesintryck för att uttrycka 
Saras och Johans känslor  

Först placerade jag berättelsen i början av broschyren. När jag sedan visade 
upp den för mina kontaktpersoner på neonatalavdelningen var de först tveksamma 
till att ha den med. Anledningen till detta var att de tyckte att texten var lite 

28 



intensiv och att läsaren kanske skulle bli uppskrämd av berättelsen. Vi kom 
överens om att flytta in den ett kapitel i broschyren så att berättelsen inte är det 
första som möter läsaren.  Under utprovningarna på föräldrarna och anhöriga fick 
jag mycket positiv respons på berättelsen. 

6.3 Texter 
Enligt Pettersson (2003, s. 585) är en text en sammanhängande följd av skrivna 
ord.  

Jag har strävat efter att hålla en objektiv och vetenskaplig stilnivå för att 
texterna ska vara trovärdiga. I texterna introducerar jag termer som föräldrarna 
kan komma i kontakt med på neonatalavdelningen. Det kan vara bra för 
föräldrarna att lära sig termerna för att lättare kunna ta del av den information som 
vårdpersonalen ger på avdelningen samt om föräldrarna vill söka information på 
annat håll. Termerna förklaras direkt i texten. Svårare termer finns även med i 
ordförklaringslistan längst bak i broschyren. 

För att undersöka vilken språklig svårighetsgrad en text har kan man använda 
läsbarhetsindex, även kallat LIX. LIX är summan av meningarnas medellängd 
adderat med procentandelen långa ord. Till långa ord räknas ord med fler än sex 
bokstäver. Summan kan sedan jämföras med Björnssons (1968, s. 89) tabell för 
läsbarhetsindex. Medelvärdet för faktatexterna i broschyren hamnar på LIX-värde 
40, vilket innebär en medelsvår nivå. Broschyren innehåller många långa ord som 
till exempel förlossning, omvårdnad, föräldrarna och vårdpersonalen. Orden är 
inte är svåra, men eftersom de upprepas ofta blir medelvärdet högre än vad det 
borde vara. En del av sidorna har ett LIX-värde som motsvarar lätt nivå. 
Berättelsen i broschyren har ett LIX-värde på 26, vilket motsvarar en lätt nivå. 

6.4 Bilder 
Enligt Pettersson (2003, s. 57) är en bild bland annat en avbildning av en inre eller 
en yttre verklighet. Foton avbildar ofta delar av den yttre verkligheten. Pettersson 
(2003, s. 62) hävdar att bilder som används för information måste vara relevanta 
för situationen och anpassade för målgruppen.  

Jag har följt dessa råd och har därför i broschyren använt fotografier som visar 
verkligheten på en neonatalavdelning. I broschyren finns bland annat flera bilder 
på ett för tidigt fött barn och hur det tas omhand på avdelningen. Jag har hela 
tiden haft i åtanke att inte ta med bilder som kan uppfattas som skrämmande och 
olämpliga för målgruppen.  

Alla bilderna i broschyren är färgfotografier. De flesta bilderna är tagna av mig 
eller min man under tiden då vi vistades på neonatalavdelningen med vår son. 
Bilderna på sidan 21, 22 och 25 är tagna efteråt. Dessa bilder föreställer en 
anhörig tillsammans med ett barn, ett barn i 1 årsåldern samt en bild där två 
föräldrar sitter och samtalar med vårdpersonal. Bilden med samtalet är den enda 
av bilderna som är arrangerad. De människor som medverkar i den arrangerade 
bilden är dock föräldrar som befinner sig på neonatalavdelningen under 
broschyrens produktion. 
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Bildval 
När det gäller bildval i broschyren har två sjuksköterskor och en barnläkare från 
neonatalavdelningen varit involverade. Bildvalen har gått till så att jag först har 
tagit fram de bilder som jag tycker passar bäst i sammanhanget och visat dem för 
sjuksköterskorna. Sedan fick de även titta på andra tänkbara bilder. De tyckte att 
de flesta av de bilderna som jag valt passade i broschyren. När bilderna placerats i 
broschyren granskades den av en barnläkare.  

Den bild som vi hade svårast att hitta var den som skulle representera texten 
om krishantering. Vi diskuterade mycket vad bilden skulle föreställa. Till slut 
kom vi fram till att vi skulle låta testpersonerna under utprovningen ge förslag på 
vad de förknippar med ämnet krishantering.  

Bildtexter 
En bild kan tolkas på många olika sätt. För den del av målgruppen som själva har 
upplevt tiden på en neonatalavdelning är bilderna igenkännande och de har 
därmed lättare att läsa av bilderna. För den del av målgruppen som inte varit där 
eller sett bilder på för tidigt födda barn i sådana situationer kan en del bilder vara 
svåra att tolka utan bildtext. Enligt Bergquist (1986, s. 14) är det bildtextens 
uppgift att hjälpa betraktaren att tolka bilden på det sätt som sändaren vill och se 
det som han annars inte skulle se. Bergquist säger (1986): ”Att tolka en bild med 
hjälp av en bildtext är en aktiv process, där uppmärksamheten ständigt vandrar 
från bilden till texten och tillbaka igen.” (s. 14) 

Bergquist (1986, s. 15) påpekar också att det måste finnas en fysisk och saklig 
närhet mellan bilden och bildtexten. Fysisk närhet handlar om att bildtexten ska 
ligga fysiskt nära bilden. Saklig närhet handlar om att bildtexten ska handla om 
bilden. Bildtexterna i min broschyr har både en fysisk och saklig närhet till 
bilderna. De informerar om innehållet i bilderna och är placerade precis under 
bilderna.  

6.5 Färger 
Landstingets profilfärger är röd, svart och vit. Förutom profilfärgerna finns även 
fem komplementfärger: blågrön, mörkröd, grön, gul och blå. Komplementfärgerna 
kan kombineras och användas i olika nyanser, vilket gör att det finns en mängd 
variationsmöjligheter. Komplementfärgerna används bland annat i trycksaker. 

Bergström (2001, s. 285) säger att färger kan användas för att skapa struktur i 
ett informationsmaterial. Jag har valt att använda två av komplementfärgerna (se 
bild 5 och 6) och även en ljusare nyans av dem. De olika färgerna används för att 
särskilja broschyrens innehåll. Den gula färgen används på sidorna som handlar 
om neonatalvård. På de övriga sidorna, som bland annat handlar om för tidigt 
födda barn, har jag använt den gröna färgen. 
 

Bild 5. Den gula färgen som 
jag använt i broschyren. 

Bild 6. Den gröna färgen som 
jag använt i broschyren. 
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6.6 Typografi 
Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och de arrangemang 
som de används i. (Bergström 2001, s. 119) En av typografins viktigaste uppgifter 
är att underlätta läsningen. (Bergström 2001, s. 131)  

Brödtext 
Enligt landstingets grafiska profil ska brödtexten skrivas med teckensnitten Times 
New Roman eller Adobe Garamond. Båda dessa teckensnitt är antikvor, vilket 
innebär att de har ”fötter”. ”Fötterna” kallas med ett finare namn för seriffer.  
Bergström (2001, s. 131) påpekar seriffernas betydelse för en texts läsbarhet. 
Serifferna bildar en linje längs raden vilket underlättar läsningen. Därför passar 
antikva teckensnitt bäst för brödtext. I broschyren har jag använt antikvan Adobe 
Garamond till brödtexten. När det gäller teckengrad på brödtexten har jag följt 
Landstingets rekommendationer och använt 12 punkter. 

Rubriker 
Pettersson (2003, s. 513) uppger att det inte finns några allmänna regler för hur 
rubriker ska se ut. Men han ger några tips på hur man kan utforma sina rubriker 
för att de ska fånga läsarens uppmärksamhet. Genom att variera teckensnitt, 
teckengrad, teckensort, teckenfärg och placering av rubriken kan läsaren lättare 
skilja på de olika rubriknivåerna.  

Enligt Landstingets grafiska profil bör rubrikerna skrivas med teckensnitten 
Helvetica Neue eller Arial. Båda dessa teckensnitt är sanserifer, vilket innebär att 
de saknar ”fötter”. Även Bergström (2001, s. 127) tycker att man bör använda 
sanserifer i rubriker. Jag har använt Arial till rubrikerna i broschyren. 

I broschyren har jag två nivåer på huvudrubrikerna. Det som skiljer dem åt är 
storleken. Båda typerna av huvudrubriker är placerade ovanför den färgade linjen 
som löper över sidan. Jag har även två nivåer på underrubrikerna, som skiljer sig 
åt storleksmässigt. För att förtydliga skillnaden mellan dem är den största av 
underrubrikerna kursiv och den minsta av dem normal. Rubrikerna är skrivna i 
färg, samma gula och gröna som nämnts tidigare. 

Radlängd 
Radlängderna i min broschyr följer Bergströms (2001, s. 134) rekommendationer 
på hög läsbarhet. De längsta raderna innehåller 60 tecken, inklusive mellanslag. 

Berättelsen 
För att särskilja berättelsen som handlar om Sara och Johan mot faktadelarna har 
jag valt att skriva berättelsen med kursiv stil. Den kursiva stilen tycker jag gör 
texten mer personlig. 

6.7 Layout 
Frank (Pettersson mfl 2004, s. 218) förklarar layout som det fysiska arbetet med 
att placera ut text, bild och andra grafiska objekt på en bestämd yta. 
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Nästan alla uppslagen i broschyren har en liknande uppbyggnad. Det största 
undantaget är sidorna med berättelsen om föräldraparet. Dessa sidor består endast 
av text på en vit bakgrund. Anledningen till detta är att det är berättelsen som ska 
vara i fokus på dessa sidor. Sidorna Innehållsförteckning, Ordförklaring och Mer 
information om för tidigt födda barn består av text, rutor, linjer och tonade 
färgplattor. 

Alla de övriga sidorna är uppbyggda på ett likartat sätt (se bild 7). Utifrån 
broschyrens format har jag kunnat skapa uppslag där text och bild kan samsas 
tillsammans med luftiga ytor (se bild 8). På vänstersidorna ligger bilderna till 
vänster och texten till höger. På högersidorna ligger bilderna till höger och texten 
till vänster. Bilderna i broschyren är utfallande. Överst på sidorna finns en färgad 
linje. Nederst på sidorna finns en bredare list i samma färg, men i en ljusare ton. I 
listen står det vilket huvudkapitel som läsaren befinner sig i samt sidnummer. 
Huvudrubriker är placerade ovanför linjen, medan underrubriker är placerade 
tillsammans med brödtexten. 

 

 

Bild 7. De flesta sidorna i broschyren är utformade 
enligt bilden till vänster. En sida som står för sig själv 
är asymmetrisk, vilket innebär att text och bild 
balanserar mot varandra i diagonala riktningar. Texten 
till höger vägs upp av bilden till vänster och kapitellisten 
längst ned på sidan. 

 

 
Bild 8. Ett uppslag i broschyren är symmetrisk, vilket innebär att text och bilder är liksidigt 
placerade kring uppslagets mitt. 
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7 Slutsats 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur en informationsbroschyr om 
neonatalvård bör utformas. Utifrån resultaten har jag sedan utformat en broschyr. 
Min undersökning har visat att det man bör tänka på när man utformar en 
informationsbroschyr om neonatalvård till den tilltänkta målgruppen är att: 
 

• Informera om neonatalvård i allmänhet. Det går inte att informera om 
allt i en kort broschyr. Det innebär till exempel att inte informera om 
ovanliga sjukdomar och komplikationer.  

• Informera om det som målgruppen är intresserad av att läsa. Det 
innefattar information som de själva efterfrågar och även information som 
de kan ha nytta av som de själva inte tänker på. 

• Informera om sådant som personalen på neonatalavdelningen tycker 
är viktigt och brukar informera om muntligt. För föräldrarna är det bra 
om informationen upprepas vid flera tillfällen eftersom de ibland kan ha 
svårt att ta den till sig. För att även de anhöriga ska kunna ta till sig av den 
här typen av information är det bra om den finns med i broschyren. 

• Informera om ”lagom mycket”. Målgruppen kan bli avskräckta av en 
tjock broschyr med massor av text. Speciellt föräldrarna kan känna att de 
inte har ork eller tid att läsa igenom en tjock broschyr. 

• Informera på allmän språknivå och förklara svåra termer. Texten i 
broschyren är skriven på en allmän språknivå. De svåra ord som före-
kommer är förklarade både i texten och längst bak i en ordförklaringslista. 

• Informera om verkligheten utan att skrämma upp målgruppen. Det är 
bra att informera målgruppen om verkligheten på en neonatalavdelning. 
Men det är viktigt att inte skrämma upp målgruppen i onödan genom att 
exempelvis skriva om ovanliga framtida men som barnet kan få eller att 
visa otäcka bilder på sjuka barn. 

• Informera med fotografier. Fotografierna i broschyren visar verkligheten 
på en neonatalavdelning. Fotografierna föreställer för tidigt födda barn och 
hur de vårdas. För anhöriga och andra i målgruppen som inte sett för tidigt 
födda barn eller varit på en neonatalavdelning är fotografier väldigt 
informativa. 

• Underlätta för målgruppen att själva välja vad de vill läsa om i 
broschyren. Med hjälp av en innehållsförteckning med tydliga huvud- 
och underrubriker kan målgruppen enkelt hitta den information som de vill 
läsa om. 

• Varva fakta med en berättelse. Föräldrar som fött sitt barn för tidigt 
känner igen sig, inte i allt, men i vissa delar. Anhöriga och blivande 
föräldrar får en känsla av hur det kan vara att föda sitt barn för tidigt. 
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8 Vidare forskning 

Neonatalavdelningen har en webbsida med lite kort information om neonatalvård. 
Informationen på webbsidan skulle kunna utökas med information från 
broschyren eller så skulle broschyren finnas där för nedladdning. På så sätt blir 
informationen mer lättillgänglig för anhöriga och övriga intresserade.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka om andra 
neonatalavdelningar i övriga Sverige har liknande broschyrer. Om de har det kan 
man jämföra broschyrernas innehåll och utformning med varandra. Genom att 
testa de olika broschyrerna på målgruppen kan man komma fram till vilken typ av 
broschyr som passar målgruppen bäst.  
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BILAGA 1 
Sidan 1 av 2 

 

Intervjufrågor till föräldrar 
 
Kön: Ålder: 
 
1. I vilken vecka föddes ditt barn? 
2. Hur gammalt är barnet nu? 
3. Hur förlöstes ditt barn? 
4. Hur mådde ditt barn när det föddes? 
5. Hur mådde ni föräldrar vid förlossningen? 
6. Hur mådde barnet under vårdtiden på neonatalavdelningen? 
7. Vet du varför ditt barn föddes för tidigt? I sådana fall varför? 
8. Vilket sjukhus vårdades barnet på? 
9. Fick ni föräldrar bo tillsammans med ert barn på sjukhuset? 
10. Fick ni ta del av barnets vård? På vilket sätt? 
11. Hur länge vårdades ditt barn på neonatalavdelningen? 
12. Behövde barnet någon ytterligare vård när det hade lämnat neonatalavdelningen? 
Hemvård? 
13. Vad visste du om neonatalvård sedan tidigare? 
14. Information innan födseln 
a) Fick du någon information om hur vården av ditt barn skulle fungera på 
neonatalavdelningen? 
b) Hur gavs informationen? Muntligt eller skriftligt? 
c) Kände du att du kunde ta till dig av den information som gavs? 
d) Fick du besöka avdelningen innan födseln? 
15. Information efter födseln 
a) Fick du någon information om hur vården av ditt barn skulle fungera på 
neonatalavdelningen? 
b) Hur gavs informationen? Muntligt eller skriftligt? 
c) Kände du att du kunde ta till dig av den information som gavs? 
16. Kan du nu så här i efterhand säga att du saknade någon information? Var det något du 
hade velat veta mer om men inte ville eller hade chansen att fråga om? 
17. Önskar du att du fått informationen i någon annan form än den du fick? 
18. a) Vad hade du tyckt om att få en informationsbroschyr som handlar om vad neonatalvård 
är och hur den fungerar? 
b) När hade du läst den i sådana fall? På sjukhuset eller hemma? Motivera. 
c) Vad tycker du att en sådan broschyr ska innehålla? 
d), Skulle du tycka att det vore intressant med en fallbeskrivning i en sådan broschyr? 
e) Ungefär hur många sidor tycker du att broschyren skall vara? 
 
(Visa neonatalavdelningens och mina förslag på innehåll och fråga vad de tycker om det.) 
 
Förslag på innehåll 

• allmän information om för tidigt födda barn 
• varför en del barn föds för tidigt 
• lite kort om förlossningen 
• neonatalvård i allmänhet 
• matning 

  



BILAGA 1 
Sidan 2 av 2 

 
• komplikationer: andningsproblem (lungor), ögonskador, gulsot, och ökad 

infektionsrisk 
• krishantering 
• hemvård 
• barnets framtidsutsikter 
• information om hur det är att vara anhörig till föräldrar som föder sitt barn för tidigt 
• en berättelse där läsaren får följa ett föräldrapar tiden innan, på och efter 

neonatalavdelningen. 
 
19. Anhöriga 
a) Hur hanterade du dina anhörigas frågor om barnet och vården på sjukhuset? 
b) Hur tror du dina anhöriga upplevde ert och barnets situation? 
20  Vill du ställa upp på en utprovning av broschyren när den är färdig? 
 

  



BILAGA 2 
 

Intervjufrågor till anhöriga 
 
Kön Ålder:  
 

1. Vilken relation har du till barnet? 
2. I vilken vecka föddes barnet? 
3. Hur gammalt är barnet nu? 
4. Hur länge vårdades barnet på neonatalavdelningen? 
5a) Fick du träffa barnet när det var på sjukhuset?  
b) Hur gammalt var barnet då? 
c) Hur många gånger besökte du barnet under dess vårdtid på avdelningen? 
6. Hur upplevde du barnets och föräldrarnas situation? Hur kändes det att barnet var inlagt 
på en neonatlvårdsavdelning? 
7. Vad visste du om neonatalvård sedan tidigare? 
8. Tycker du att du fick tillräckligt med information från barnets föräldrar? 
9 a) Vad hade du tyckt om att få en informationsbroschyr som handlar om vad 
neonatalvård är och hur den fungerar? 
b) Vad tycker du att en sådan broschyr ska innehålla? 

 
(Visa neonatalavdelningens och mina förslag på innehåll och fråga vad de tycker om det.) 
 
Förslag på innehåll 

• allmän information om för tidigt födda barn 
• varför en del barn föds för tidigt 
• lite kort om förlossningen 
• neonatalvård i allmänhet 
• matning 
• komplikationer: andningsproblem (lungor), ögonskador, gulsot, och ökad 

infektionsrisk 
• krishantering 
• hemvård 
• barnets framtidsutsikter 
• information om hur det är att vara anhörig till föräldrar som föder sitt barn för tidigt 
• en berättelse där läsaren får följa ett föräldrapar tiden innan, på och efter 

neonatalavdelningen. 

 



BILAGA 3 
 

Intervjufrågor till en anställd på neonatalavdelningen 
 
1. Hur brukar information ges till föräldrar idag? 
2. Vilken information brukar ni ge? Innan födsel, efter födsel… 
3. Har ni någon broschyr som handlar om neonatalvård som föräldrarna får? 
4. Vilken erfarenhet har ni av att föräldrarna är mottagliga för den informationen ni ger? 
Skillnad på föräldrar som är i kris och de som befinner sig i ett stabilt läge. 
5. Vilken information är viktig att ha med i broschyren? 
6. Har ni några förslag på litteratur om neonatalvård och för tidigt födda barn? 



BILAGA 4 
 

Utprovning av broschyren om neonatalvård 
 
Innan du öppnar broschyren 
1. Vilket är ditt första intryck av broschyren? 
 
Läs innehållsförteckningen 
2. Är innehållsförteckning lätt eller svår att tyda? 
3. Tycker du att broschyren verkar innehålla intressant information? 
4. Vad är du mest intresserad av att läsa om? 
 
Bläddra igenom/skumläs broschyren 
5. Vad tycker du om ordningen på kapitlen i broschyren? 
6. Innehåller broschyren för mycket, för lite eller lagom med information? 
7. Saknar du någon information i broschyren? 
8. Hittar du några svåra ord som du inte förstår i broschyren? 
9. Vad tycker du om ordförklaringarna som finns längst bak i broschyren? 
10 Vad tycker du om berättelsen om Sara och Johan? 
 
Läs kapitlet om komplikationer (om du inte redan läst det innan) 
11. Är det något som är otydligt i texten? 
 
Utseende 
12. Vad tycker du om broschyrens format? 
13. Är bilderna i broschyren lätta att förstå? 
14. Tycker du att bilderna i broschyren passar till textens innehåll? 
15 Vad skulle du vilja se för bild vid texten om krishantering? 
16. Vad tycker du om broschyrens framsida? 
17. Är texten i broschyren tydlig när det gäller typsnitt och teckenstorlek? 
 
Till sist… 
18. Tycker du att broschyren behövs? 
19. Vem tror du skulle ha användning av broschyren? 
20. Tror du att dina anhöriga skulle vara intresserade av att läsa broschyren? Motivera. 
21. Har du något mer att tillägga? 



Vad händer på en neonatalavdelning?

Det för tidigt födda barnet



Innehållsförteckning

För tidigt födda barn  4
 Varför föds en del barn för tidigt?  4
 För tidigt födda barn behöver extra omvårdnad 5
 

Tiden innan 
Berättelsen om Sara och Johan  6

Förlossning  8
 Att föda för tidigt  8 
 Typ av förlossning  8
 Omhändertagande av barnet 9

Första tiden på neonatalavdelningen 
Berättelsen om Sara och Johan  10

På neonatalavdelningen  11
 Personal på neonatalvdelningen 11
 Samvård  11
 Anknytning mellan barn och föräldrar  11
 Familjevänlig miljö  12
 Övervakning  12
 Vanliga kontroller av för tidigt födda barn  13
  Ultraljud av hjärnan  13    
  Ögonkontroller  13
Matning  14
 Matning via sond eller kopp?  14
 Amning ger både mat och närhet  15
Komplikationer och åtgärder  16
 Låg kroppstemperatur  16
  Kuvös  16
  Värmesäng  16
  Vanlig säng  16
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 Problem med andning och cirkulation  17
  CPAP  17
  Respirator  17
  Syrgasgrimma 17
  Apnéer  18
 Ögon  18
 Infektioner  18
 Gulsot  18
Utvecklingsstödjande vård  19
 Hur går en observation till?  19
Krishantering  21
Anhöriga  22
 Syskon och mor- och farföräldrdrar  22
 Besök  22
Dags att åka hem  23
 Hemvård  23
 Utskrivning  23

Första tiden hemma
Berättelsen om Sara och Johan  24

Det för tidigt födda barnets framtid  25
 Uppföljning av barnet  25
 Barnets framtid  25
Ordförklaringar  26
Mer information om för tidigt födda barn 27
Källor till broschyren  27



Född för tidigt 5

De senaste decennierna har neonatalvår-
den förbättrats avsevärt. Idag överlever 
cirka 90% av barnen med en födelsevikt 
mellan 1000 och 1500 gram. Barn med 
en födelsevikt under 1000 gram överlever 
i cirka 70% av fallen. Förbättringen 
beror bland annat på ny teknik och nya 
mediciner. Minst lika viktigt är utveck-
lingen av omvårdnaden av barnet.

För tidigt födda barn

I Sverige föds cirka 100 000 barn varje år, av dem är 
mellan 4000 och 5000 födda för tidigt. I Västmanland får 
9 - 10% av alla nyfödda barn vårdas på en neonatalavdel-
ning.

En normal graviditet pågår i 40 veckor. Till för tidigt 
födda barn räknas de barn som är födda före 37:e gravidi-
tetsveckan. 
För tidigt födda barnen brukar delas in i tre olika grupper 
beroende på i vilken graviditetsvecka de föds:
• för tidigt födda - barn födda i veckorna 33 – 36
• mycket för tidigt födda - barn som föds i veckorna 
   29 – 32
• extremt mycket för tidigt födda - barn som föds före 
   vecka 29.

Varför föds en del barn för tidigt?
Varför ett barn föds för tidigt är många gånger svårt att 
svara på. Det kan finnas flera orsaker som sätter igång  
eller skyndar på en förlossning.
• Kvinnan kan ha drabbats av hotande havandeskaps-
   förgiftning eller annan sjukdom.
• Livmodern kan vara missbildad.
• Livmoderhalsen kan vara försvagad.
• Moderkakan ger inte barnet tillräckligt med näring.
• Moderkakan kan lossna och leda till syrebrist hos 
   barnet.
• Kvinnan kan ha utsatts för extrem psykisk stress.
• Kvinnan kan vänta fler än ett barn.

Född för tidigt4

För tidigt födda barn kallas även för 
prematurbarn.

• Värkarbetet kan ha börjat för tidigt.
• Barnet kan ha en infektion eller missbildning.

Ibland kan varken kvinnoläkaren eller barnläkaren ge nå-
gon förklaring till varför ett barn föds för tidigt. Det kan 
för föräldrarna kännas svårt att inte veta varför det blev 
som det blev. De kan även oroa sig över att en eventuell 
ny graviditet ska leda till ytterligare en för tidig födsel.

För tidigt födda barn behöver extra omvårdnad
Barn som föds för tidigt brukar behöva extra omvårdnad 
den första tiden och vårdas därför på ett sjukhus som har 
en neonatalavdelning. 

Neonatologi betyder nyföddhetsmedicin. På neonatalav-
delningen i Västerås vårdas för tidigt födda barn, sjuka 
nyfödda barn och deras mammor. 



Sara har precis skrivit klart en skoluppgift på datorn. Hon känner sig lite 
trött så hon går och lägger sig på soffan för att invänta kvällsnyheterna på 
tv. Sara blundar och börjar tänka på barnet som växer i hennes mage. Det 
är Johans och hennes första barn. Om 10 veckor är det dags för barnet att 
komma ut. Innan dess ska Sara gå en femveckors kurs till i skolan. Sen 
tänker hon bara vara hemma och förbereda sig och hemmet för den nya 
familjemedlemmen.

Plötsligt får Sara en känsla av att hon kissar på sig. Konstigt, hon som inte 
ens är kissnödig. Men något är fel, hon är alldeles blöt mellan benen. Och 
när hon ställer sig upp kommer det ännu mer. Hon går och sätter sig på 
toaletten och ser hur det helt okontrollerat rinner ut vatten mellan benen.
Panikslaget ropar hon på Johan.

Vad ska vi göra? Vem ska vi ringa? Tankarna snurrar, allting snurrar. Men 
mitt i kaoset kommer de till sans och ringer till förlossningen. På förloss-
ningen säger de att Sara och Johan ska komma in.

I bilen på vägen till förlossningen sitter Johan och svär. Sara sitter helt 
tyst och stirrar på gatubelysningen  som svischar förbi utanför bilrutan. 
Det var inte så här det skulle bli, tänker hon medan hon sakta smeker sin 
mage.

På förlossningen får Sara och Johan ett eget rum. En läkare undersöker 
Sara och det visar sig att vätskan som rann ur henne var fostervatten. 
Läkaren berättar för Sara att barnet i hennes mage troligtvis kommer att 
födas inom en vecka. Varje dag som barnet får vara kvar i magen är värde-
full för barnets utveckling. Därför är det viktigt att Sara tar det lugnt och 
helst ligger ner. 

Läkaren börjar prata om neonatalvård och hur duktiga de är på att ta 
hand om för tidigt födda barn. Johan ser sammanbiten ut och börjar ställa 

en massa frågor till läkaren. Sara hör inte längre vad de säger.  Det känns 
som om hon inte längre är där, utan att det är någon annan det gäller.

Sara och Johan får tillbringa natten på förlossningen. En barnmorska 
kontrollerar Sara och barnet med jämna mellanrum för att se så att de mår 
bra.

Nästa dag får de flytta till en avdelning med andra gravida. Under dagen 
gör de ett besök på neonatalavdelningen. Det känns overkligt att tänka på 
att snart kommer de själva att vara här med sitt barn.
Resten av dagen vilar Sara i sin säng med Johan sittandes bredvid.

På kvällen, strax efter det att Johan åkt hem, kommer värkarna. Sara 
känner de knappt, men när hon tittar på klockan ser hon att de upprepar 
sig var femte minut. Barnmorskan tar en CTG-remsa på henne. Sen går 
allting fort. Läkaren berättar för Sara att barnets hjärtljud går ned varje 
gång hon får en värk. På vägen ned till förlossningen ringer Sara till Johan: 
– Skynda dig hit, de ska plocka ut bäbisen nu.

När Johan kommer till förlossningen är Sara redan nedsövd och läkaren 
har påbörjat kejsarsnittet. Efter några minuter är barnet ute. Barnet mår 
inte riktigt bra och under några minuter får läkarna hjälpa barnet att 
komma igång ordentligt.

Johan ser inte riktigt vad som händer, han hör bara ett svagt gnyende från 
barnet. Det här är det värsta han varit med om. Hans tankar svindlar: 
Kommer barnet att få några men av det här? Tänk om barnet dör? Tan-
karna avbryts av en läkare som säger: – Grattis, du har fått en fin liten son! 

Johan får följa med barnet till neonatalavdelningen. Sara som fortfarande 
är nedsövd får stanna kvar på uppvaket. På vägen ut viskar Johan i hennes 
öra: – Älskling, vi har fått en son! 

Tiden innan 
Berättelsen om Sara och Johan

6 7



Vid en förlossning av ett för tidigt fött barn brukar, 
förutom förlossningspersonalen, personal från neonatal-
avdelningen vara närvarande. Deras uppgift är att ta hand 
om barnet och bedöma hur det mår. Om barnet mår bra 
efter förlossningen visas det upp för föräldrarna och läggs 
hud-mot-hud i mammas eller pappas famn. 

Omhändertagande av barnet
En del barn är mycket medtagna efter förlossningen 
och kan behöva hjälp med till exempel andningen. När 
barnläkaren bedömer att barnets tillstånd är stabilt flyt-
tas barnet över till neonatalavdelningen. Pappan brukar 
följa med barnet, medan mamman oftast måste stanna på 
förlossningen för eftervård. Så fort det är möjligt sam-
manförs familjen igen. 

Om förlossningen sker på ett sjukhus som saknar resurser 
att ta hand om för tidigt födda transporteras barnet och 
dess föräldrar till ett annat sjukhus som bedriver neonatal-
vård.

Förlossning 9

På neonatalavdelningen fotograferas 
barnet med en digitalkamera. För de 
mammor som inte haft möjlighet att se 
sitt barn vid förlossningen, blir bilden en 
första länk till barnet. 

Att föda för tidigt
Att föda sitt barn mycket tidigare än beräknat innebär 
ofta en chock för de blivande föräldrarna. De har inte 
hunnit förbereda sig, varken mentalt eller praktiskt.

Varje dag som går att förlänga graviditeten med är värde-
full för det ofödda barnet. Genom olika medicinska 
behandlingar av den blivande mamman försöker vårdper-
sonalen fördröja förlossningen. För att påskynda barnets 
lungmognad får kvinnan sprutor med kortison. 

Samtidigt som föräldrarna gör allt för att deras barn ska 
må bra och stanna kvar i sin trygga miljö i mammans 
mage är väntan svår. De får mer tid att tänka och oroa sig 
för vad som ska hända deras barn och hur dess framtid 
kommer att se ut. 

Vårdpersonalen stödjer föräldrarna och svarar på deras frå-
gor. De informerar även föräldrarna om neonatalvård och 
ger dem möjlighet att besöka neonatalavdelningen, om en 
sådan finns på sjukhuset.

Typ av förlossning
Barnets och den blivande mammans tillstånd bestämmer 
vilken typ av förlossning det blir. Mår barnet dåligt och 
behöver komma under vård fort tas barnet ut med hjälp 
av kejsarsnitt. Om bådas tillstånd är stabilt föder mam-
man normalt.

Förlossning

Förlossning8

Mår barnet bra efter förlossningen får det 
ligga hud-mot-hud med mamma eller 
pappa.



På neonatalavdelningen

Personal på neonatalavdelningen
På neonatalavdelningen arbetar barnläkare, kvinnoläkare, 
barnsjuksköterskor, barnmorskor och barnsköterskor med 
speciell barnutbildning. I arbetsteamet ingår även en 
kurator och en psykolog. Vid behov har avdelningen till-
gång till en präst. Varje familj har en omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska (OAS) som ansvarar för planering och upp-
följning av barnets omvårdnad.

Samvård
På neonatalavdelningen på Centrallasarettet i Västerås 
bedrivs samvård. Det innebär att den nyförlösta mamman 
vårdas på samma avdelning som sitt barn den första tiden. 
När mamman skrivs ut från avdelningen brukar föräld-
rarna erbjudas övernattningsrum på, eller i närheten av, 
avdelningen. 

För familjer vars barn vårdats en längre tid på neonatal-
avdelningen finns det särskilda familjerum där familjen 
kan bo tillsammans med barnet. Det ger föräldrarna en 
möjlighet att träna på att ta hand om sitt barn innan de 
lämnar avdelningen.

Familjevänlig miljö
En del barn måste stanna kvar på neonatalavdelningen i 
flera månader. För att underlätta sjukhusvistelsen försöker 
avdelningen skapa en familjevänlig miljö. Till exempel 
finns ett rum för samvaro, där kan föräldrarna laga och 
äta mat, se på tv eller umgås. 

När föräldrarna känner sig mogna visar 
personalen hur de kan delta i, och så 
småningom ta över, vården av sitt barn.
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Strax efter det att Sara vaknat upp ur narkosen förs hon till neonatal-
avdelningen för att träffa sin son. När Sara ser sitt barn börjar hennes 
tårar att rinna nerför kinderna. Han är så liten och han har en massa 
sladdar kopplade till sig. Sara vet inte om hon ska känna glädje eller sorg. 
Läkaren berättar att sonen mår bra, men att han behöver lite hjälp med 
andningen. Läkarens ord lugnar föräldrarna lite, men de är chockade.

Saras och Johans son får ligga i en kuvös i ett av avdelningens övervak-
ningsrum. Första gången som Sara och Johan kommer in i rummet möts 
de av leende personal som gratulerar dem. Grattis till vaddå, tänker Sara 
först. Men så kommer hon på att de gratulerar henne för att hon har blivit 
mamma. Det känns konstigt, har hon blivit mamma och Johan blivit 
pappa? Sara går fram till sin sons kuvös. Hon har svårt att förstå att bar-
net som ligger där är hennes son. 

Andra dagen på avdelningen sitter Sara med sin son liggandes på bröstet 
för första gången. Hon sitter i flera timmar med honom. Det känns under-
bart att få ha honom nära sig. Samtidigt känns det lite läskigt. Eftersom 
han är så liten är hon rädd att göra honom illa. Sara och Johan turas om 
att sitta hud-mot-hud med sin son. Det är de bästa stunderna på dagen.

Den första tiden på neonatalavdelningen är overklig för Sara och Johan. 
Det känns som om  världen utanför avdelningen inte existerar. Allting 
kretsar kring sonen. Sonen mår hela tiden bra och behöver endast lite hjälp 
med andningen ibland. På grund av att han är för tidigt född behöver 
han sondmatas. Det går en tunn slang genom näsan ner till magsäcken. 
Genom slangen sprutas det ner bröstmjölk som Sara har pumpat ut.

Efter någon vecka börjar Sara och Johan förstå att de har blivit föräldrar. 
De blir mer delaktiga i vården av sin son och hjälper till med matning, 
blöjbyten, tvättning och vägning. De har även hunnit fundera ut ett namn 
till sonen, Alex.
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Första tiden på neonatalavdelningen  
Berättelsen om Sara och Johan



Vanliga kontroller av för tidigt födda barn
Ultraljud av hjärnan
På barn som är födda före vecka 32 görs ett ultraljud av 
hjärnan. Med hjälp av ultraljudet kan läkaren upptäcka 
eventuella blödningar i hjärnan.

Ögonkontroller 
Barn som är födda före vecka 32 får genomgå flera un-
dersökningar av ögonen. Den första kontrollen sker vid 6 
veckors ålder och upprepas vid behov. Långvarig syrgas-
behandling och extrem omogenhet kan ibland påverka 
synen.
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För tidigt födda barn brukar vägas varje 
dag för att kontrollera att de växer.
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Att vårda barnet hudnära gynnar barnets 
utveckling. Närheten mellan föräldrar 
och barn stärker deras anknytning.

Anknytning mellan föräldrar och barn
När ett barn föds för tidigt kan det ta längre tid för för-
äldrarna att knyta an till barnet, än om barnet är fullgång-
et. Barnet är litet och känsligt, så föräldrarna kan känna 
sig rädda att göra barnet illa när de tar i det. En viktig 
uppgift för vårdpersonalen är att stödja föräldrarna och 
hjälpa dem att växa in i sina föräldraroller. 

Genom att använda den så kallade kängurumetoden, där 
barnet ligger hud-mot-hud på bröstet, får föräldrarna en 
nära kontakt med sitt barn. Bäralternativ, såsom toppar, 
skjortor och sjalar, finns att låna under vårdtiden. 

Övervakning
I vårdsalen finns alltid personal som övervakar barnen.
De barn vars tillstånd inte är stabilt är kopplade till över-
vakningsapparater. För att mäta syremättnaden i blodet 
kan barnet ha en saturationsmätare kopplad till handen 
eller foten. Hjärtfrekvensen övervakas med hjälp av tre 
elektroder fästa vid barnets bröstkorg. Resultaten från 
övervakningen visas på en skärm bredvid barnet. 



De allra minsta barnen får, förutom bröstmjölk, även 
dropp med en näringslösning som anpassats efter deras 
behov.

Amning ger både mat och närhet
För att amningen ska komma igång så fort som möjligt 
brukar barn som är tillräckligt medicinskt stabila ligga 
vid sin mammas bröst. Barnet får då chansen att suga på 
mammans bröst och kanske få i sig några droppar mjölk. 
Hudkontakten mellan mamma och barn stimulerar mam-
mans mjölkproduktion. 
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Amning är inte bara matning, utan även 
ett sätt att umgås med sitt barn.

Matning
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När barnet sondmatas ligger det gärna 
vid mammans bröst och tränar på att 
suga.

Ett för tidigt fött barn har inte hunnit bygga upp något 
energiförråd innan det föds. Tiden på neonatalavdel-
ningen handlar därför mycket om att få barnet att öka 
i vikt. Bästa maten för alla nyfödda barn är bröstmjölk. 
Den innehåller bland annat ämnen som är viktiga för 
hjärnans utveckling och antikroppar som skyddar barnet 
från infektioner.

Barnets förmåga att söka, suga och svälja samtidigt som 
det andas börjar tidigt. Men för det för tidigt födda 
barnet kan det ta lång tid innan det klarar av att suga sig 
mätt på egen hand. Under tiden är det viktigt att mam-
man underhåller sin mjölkproduktion genom att pumpa 
ur bröstmjölk flera gånger under dygnet. 

Det för tidigt födda barnet kanske inte kan äta själv, men 
det kan ändå få i sig mat på andra sätt. Beroende på bar-
nets ålder, vikt och hälsotillstånd beslutar vårdpersonalen 
vilken metod som ska användas vid matningen. 

Matning via sond eller kopp?
Sondmatning är det vanligaste sättet att mata för tidigt 
födda barn. En tunn slang, sond, förs via barnets näsa el-
ler mun ner i magsäcken. Med hjälp av en spruta, som vid 
varje mattillfälle kopplas till sonden, sprutas bröstmjölk 
ner i barnets mage. Barnet kan även få lapa i sig bröst-
mjölken via en liten kopp. Nappflaska brukar man vilja 
undvika för att barnet inte ska bli förvirrat när det är dags 
för amning. När föräldrarna känner sig mogna får de lära 
sig att själva mata sitt barn. 
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CPAP-behandling. För att hålla CPAPen 
på plats får barnet använda en speciell 
mössa.

Problem med andning och cirkulation
När ett barn föds för tidigt har lungorna ibland inte 
hunnit utvecklas tillräckligt för att barnet ska klara av 
andningen på egen hand. De mest omogna barnen brukar 
sakna ett ämne, surfactant, som hindrar lungorna från att 
falla ihop när de andas ut. Surfactant kan tillföras barnet 
som läkemedel. Oftast behöver dessa barn andningsstöd 
med hjälp av CPAP eller respirator.

CPAP
CPAP står för Continous Positive Airway Pressure.
Behandlingen fungerar så att luft med lätt övertryck blå-
ses in i barnets luftvägar via en näsadapter. På så sätt hålls 
lungornas luftblåsor utspända, vilket underlättar andningen.

Respirator
För en del barn är inte CPAP-behandlingen tillräcklig. 
De kan då behöva andningshjälp från en respirator som 
styr barnets andning. Vid respiratorbehandling har en tub 
förts ned genom barnets näsa eller mun till luftstrupen.

Syrgasgrimma 
Efter avslutad respirator- eller CPAP-behandling kan 
det hända att barnet ändå behöver en enklare form av 
andningsstöd. Med hjälp av en syrgasgrimma fäst över 
barnets näsa får barnet extra syre.

Komplikationer och åtgärder
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Kuvösen fungerar som en konstgjord 
livmoder och ger barnet värme och fukt.

Låg kroppstemperatur
För tidigt födda barn saknar värmeisolerande fett och har 
svårt att hålla kroppstemperaturen. På neonatalavdelning-
en vårdas de för tidigt födda barnen oftast i en kuvös eller 
värmesäng den första tiden.

Kuvös
En kuvös används för att kunna observera och värma 
barnet. I kuvösen ligger barnet inbäddat i ett litet ”bo”. 
Utifrån barnets behov anpassas kuvösens temperatur och 
luftfuktighet.

Värmesäng
Lite mognare barn som inte behöver ligga i kuvös, men 
som ändå har svårt att hålla värmen, kan vårdas hudnära 
eller läggas i en värmesäng med sänghimmel. Sänghim-
len är till för att skydda barnet mot störande ljud och 
ljus. Sängen har en vattenmadrass som värms upp av en 
värmedyna.

Barnsäng
När barnet klarar av att reglera sin egen kroppsvärme kan 
barnet fortsätta att ligga hudnära eller i en barnsäng. I 
barnsängen behöver barnet ha kläder på sig och eventuellt 
en mössa och extrafilt. Barnsängen kan även den förses 
med en sänghimmel.
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Föräldrarna är en viktig del i NIDCAP. 
Strävan efter lugn och ro kring barnet be-
tyder inte att kontakten mellan föräldrar 
och barn är störande. Att ligga hud-mot-
hud på mammas eller pappas bröst eller 
att känna en trygg hand över sig har en 
lugnande inverkan på barnet.

Utvecklingsstödjande vård 

Miljön på neonatalavdelningen har stor betydelse för 
barnets välbefinnande och hälsa. Vårdpersonalen strävar 
efter att barnet inte ska utsättas för en mängd olika sin-
nesintryck som det inte är redo att ta emot. Det är viktigt 
att skapa lugn och ro kring barnet.

NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care 
and Assessment Program) är en vårdmodell inom neona-
talvården. I vårdmodellen observerar personalen barnets 
beteende och får därmed en bild av vilken toleransnivå 
och mognadsgrad barnet har. Utifrån observationen kan 
personalen sedan anpassa miljön och vården kring barnet 
så att de stödjer dess utveckling. Personalen visar även 
föräldrarna hur de kan ta hand om sitt barn på bästa sätt.

Hur går en observation till?
Barnet observeras av en NIDCAP-observatör under till 
exempel några timmar för att se hur det reagerar på sin 
omgivning och olika vårdåtgärder. 

Observationen kan gälla:
• barnets autonomi - andning, cirkulation, temperatur
• barnets motorik - kroppsställning, muskelspänning och
   rörelser
• barnets dygnsrytm - hur övergångarna mellan sömn och
   vakenhet sker
• barnets uppmärksamhet och samspel - hur det reagerar 
   på syn- och ljudintryck från människor och miljö
• barnets självkontroll - hur det hanterar sinnesintryck.
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Behandling av gulsot. Ljuset från lampan 
är starkt, men inte farligt. Barnet har 
förtäckta ögon för att slippa få ljuset i 
ögonen.

Apnéer
Ibland kan barnet ha korta andningsuppehåll, så kallade 
apnéer. Apnéerna leder vanligtvis till att barnets puls blir 
låg. Oftast räcker det att röra vid barnet för att andningen 
ska komma igång igen, men ibland behöver barnet medi-
cinsk hjälp. För föräldrarna kan apnéerna vara obehagliga 
att uppleva, men de är vanliga hos för tidigt födda barn. 
Apnéerna brukar upphöra när barnet mognat. 

Ögon
Barn födda före vecka 32 undersöks rutinmässigt av en 
ögonläkare under vårdtiden. Orsaken är att blodkärlen i 
ögats näthinna är omogna och känsliga för bland annat 
höga halter av syrgas. Detta kan leda till förändringar i 
näthinnan och synnedsättning. Även närsynthet kan före-
komma. De få barn som drabbas av ögonkomplikationer 
behandlas med laser.

Infektioner
För tidigt födda barn har sämre immunförsvar än full-
gångna barn. Därför drabbas de lättare av infektioner. Re-
dan vid små tecken på infektion kan barnet få antibiotika.

Gulsot
Många för tidigt födda barn har gulsot. Orsaken till detta 
är att levern är omogen och inte klarar av att bryta ner 
bilirubinet (ett gallpigment). Gulsot behandlas ofta med 
ljusterapi.
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Genom samtal med föräldrarna kan 
vårdpersonalen lättare förstå hur föräld-
rarna upplever tiden på neonatalavdel-
ningen och hur de kan stödja dem på 
bästa sätt.

Krishantering

Att föda sitt barn för tidigt är för de flesta föräldrar om-
tumlande. När ett barn föds extremt mycket för tidigt, 
har missbildningar eller är svårt sjukt hamnar föräldrarna 
ofta i en psykisk kris. De oroar sig för barnets lidande och 
hur framtiden kommer att bli. 

Vårdpersonalen informerar föräldrarna om barnets till-
stånd och stödjer dem att orka vara fysiskt och psykiskt 
nära sitt barn. För föräldrar som behöver ytterligare stöd 
finns en kurator och psykolog att prata med på neonatal-
avdelningen. Vid behov har avdelningen även tillgång till 
en präst.

NIDCAP-observatören skriver sedan en sammanfatt-
ning från observationerna. Sammanfattningen innehåller 
rekommendationer för hur barnets vård på bästa sätt kan 
anpassas för att stödja barnet i sin utveckling. 

Exempel på anpassningar kan vara:
• att bädda åt barnet så att det har ett stöd kring kroppen
• att täcka över kuvösen med en filt eller att använda 
   sänghimmel till sängen
• att dämpa belysningen i vårdsalen
• att tala lågt.

Med hjälp av anpassningarna försöker personalen att 
efterlikna miljön i mammans mage. 
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Med hjälp av en sänghimmel hindras 
ljud och ljus från att störa barnet.



Hemvård
När barnet bedöms som medicinskt stabilt och föräldrar-
na känner sig redo kan vården fortsätta i hemmet. Hem-
vård innebär att en barnsjuksköterska eller barnmorska 
från neonatalavdelningen kommer hem till familjen ett 
par gånger i veckan. 

Under hembesöken vägs och mäts barnet och eventuella 
prover tas. Hembesöken är även ett bra tillfälle för föräld-
rarna att prata om hur vardagen tillsammans med barnet 
fungerar och ta upp eventuella funderingar. 

Eftersom barnet fortfarande är inskrivet på neonatalavdel-
ningen har föräldrarna möjligheten att kontakta avdel-
ningen dygnet runt för rådgivning. 

Utskrivning
Innan barnet skrivs ut från neonatalavdelningen får famil-
jen prova på kortare permissioner i hemmet och ibland 
även hemvård. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska och 
föräldrar diskuterar hur vårdtiden har varit och hur den 
framtida vårdkontakten, med bland annat barnavårdscen-
tralen, förväntas se ut.
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Utskrivning planeras utifrån varje fa-
miljs individuella behov. Föräldrarna bör 
uppleva att de lärt känna sitt barn och 
känner sig trygga i rollen att sköta om 
barnet på egen hand. 

Dags att åka hem

Syskon och mor- och farföräldrar
För föräldrar som har barn sedan tidigare kan vårdtiden 
på neonatalavdelningen bli ännu mer komplicerad. När 
föräldrarna är på sjukhuset känner de skuld över att de 
inte är med barnet därhemma, och när föräldrarna är 
hemma känner de skuld över att de inte är på sjukhuset. 
Barn brukar ha många funderingar: Varför får inte bebisen 
komma hem? och Varför är mamma och pappa  borta så 
mycket?  Det är viktigt att föräldrarna tillåter sig själva att 
även vara hemma med sitt eventuella tidigare barn.

Oftast får mor- och farföräldrar eller någon annan anhö-
rig passa barnet som är hemma. Även de kan känna oro 
över barnet och barnets föräldrar.

Besök
Eftersom det är många små och känsliga barn som vårdas 
på neonatalavdelningen är besöken av anhöriga begrän-
sade. Endast nära anhöriga såsom syskon till barnet och 
mor- och farföräldrar brukar göra ett eller flera korta be-
sök under vårdtiden. Föräldrarna och personalen kommer 
överens om vad som passar i deras fall.

Anhöriga
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Ett besök på neonatalavdelningen för 
att träffa barnet kan göra det lättare för 
anhöriga att förstå situationen.



Det för tidigt födda barnets framtid

Uppföljning av barnet
De barn som föds innan 32:a graviditetsveckan erbjuds 
uppföljning upp till fem års ålder. Uppföljningen består 
av att barnets hälsa och utveckling undersöks av läkare, 
sjukgymnast och psykolog på barnmottagningen. 

Barnets framtid
De allra flesta för tidigt födda barnen utvecklas normalt 
som de ska. Men att allt fler mycket för tidigt födda barn 
överlever innebär även ökade risker att de drabbas av 
någon form av funktionsnedsättning.

Hos mycket för tidigt födda barn är koncentrations- och 
inlärningssvårigheter vanligare än hos fullgångna barn. 
Dessa problem märks tydligare hos barnet när det har 
blivit lite äldre.

Vid uppföljningen av barnet undersöks 
till exempel barnets muskelstyrka och 
motorik, att barnet kan krypa, sitta och 
så småningom gå.
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Första tiden hemma
Berättelsen om Sara och Johan

Efter en månad på neonatalavdelningen får Sara  och Johan åka hem 
med sin Alex. De tycker att det känns lite läskigt att lämna avdelningen. 
Nu ska de ta hand om Alex hemma, helt själva. På avdelningen fanns det 
alltid någon att fråga om det var något de undrade över.

Första natten hemma kan Sara knappt sova. Hon ligger och lyssnar för att 
höra om Alex andas. När de var på sjukhuset hade Alex övervakning kopp-
lad till sig som larmade om Alex hade andningsuppehåll. Veckan innan de 
åkte hem så togs övervakningen bort helt. Alex växte och mådde bra så han 
behövde den inte längre. Men Sara kan ändå inte komma till ro och sova 
ordentligt.

Var tredje timme ska Alex sondmatas. Eftersom han inte vaknar av sig 
själv och är hungrig måste Sara ställa klockan och gå upp för att ge honom 
mat. På morgonen är hon jättetrött efter att ha legat och lyssnat efter Alex 
andetag och matat honom ett par gånger under natten. Som tur är ska 
Johan vara hemma sina 10 pappadagar från och med nu. Under tiden på 
neonatalavdelningen fick Johan ta ut vård av sjukt barn, så pappadagarna 
kan han ta ut nu.

Den första tiden hemma har Alex hemvård. Sara och Johan tycker att det 
känns skönt att någon från neonatalavdelningen kommer hem till dem för 
att se så att allting är bra med Alex. Under hembesöken vägs Alex för att se 
så att han får i sig ordentligt med mat. Efter tre veckor tas sonden bort och 
Alex blir mätt genom amningen. I och med att sonden är borta och Alex 
mår bra så blir han utskriven från neonatalavdelningen.

Med tiden känner sig Sara och Johan säkrare i sina föräldraroller. De 
tycker att det är mysigt att få vara hemma med sin Alex. Äntligen börjar 
det att kännas som om de är en vanlig familj. 
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Mer information om för tidigt födda barn
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Källor till broschyren

Broschyren är granskad av barnläkare Birger Malmström vid Centrallasarettet i Västerås.

Apné Kortare andningsuppehåll.
CPAP 
(Continous Positive Airway 
Pressure) 

Andningsstöd. Behandlingen fungerar så att luft med lätt övertryck blåses 
in i barnets luftvägar via en näsadapter. På så sätt hålls lungornas luftblåsor 
utspända, vilket underlättar andningen.

CTG En metod för att mäta fostrets hjärtfrekvens och livmoderns
sammandragningar. Används vanligen före och under förlossningen.

För tidigt födda barn Barn som är födda före 37:e graviditetsveckan.
Gulsot Orsaken till gulsot är att levern inte är mogen och inte klarar av att bryta 

ner bilirubinet (ett gallpigment). Barnet behandlas genom att ligga under 
en ljuslampa.

Kängurumetoden Barnet ligger hud-mot-hud på mammas eller pappas bröstkorg.
Neonatologi Nyföddhetsmedicin. Förutom att ta hand om för tidigt födda barn ar-

betar neonatalvårdsavdelningen med att ta hand om nyfödda barn med 
sjukdomar. 

NIDCAP 
(Newborn Individualized Deve-
lopmental Care and Assessment 
Program)

En vårdmodell där personalen genom observervationer av barnet får en 
bild av vilken toleransnivå och mognadsgrad barnet har. Utifrån observa-
tionerna kan personalen sedan anpassa miljön och vården kring barnet så 
att det stödjer dess utveckling. 

Prematurbarn Ett annat ord för för tidigt födda barn.
OAS
(Omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska)

Varje familj har en OAS som ansvarar för planering och uppföljning av 
barnets omvårdnad.

Respirator En andningshjälp som styr barnets andning. Vid respiratorbehandling har 
en tub förts ned genom barnets näsa eller mun till luftstrupen.

Samvård Vårdmiljö där hela familjen har möjlighet att vara tillsammans under 
barnets vårdtid.  

Saturationsmätare Mäter syremättnaden i blodet.
Syrgasgrimma En enklare form av andningsstöd som ger barnet extra syre.

Ordförklaringar

Ordförklaringar26
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En tidig förlossning innebär ofta en chock för de 
blivande föräldrarna. Barn som föds för tidigt brukar 
behöva extra omvårdnad den första tiden och vårdas 
därför på ett sjukhus som har en neonatalavdelning.

I den här broschyren beskrivs hur neonatalvård 
fungerar i allmänhet. Broschyren är främst skriven 
för föräldrar som fått ett för tidigt fött barn eller i 
förväg vet att deras barn kommer att födas för tidigt. 
Även anhöriga till dessa föräldrar kan finna svar på 
sina funderingar kring barnet och omvårdnaden.
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