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Sammanfattning  
När det är dags för ett barn att överflyttas från en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) till en 
vanlig vårdavdelning lämnas en känd miljö med känd personal och noggrann monitorering för att 
påbörja en ny fas på ett okänt ställe. Denna nya fas kan för föräldrarna representera förbättring av 
barnets hälsa och ett steg närmare hem, men är också initialt en period av oro, stress och rädsla. 
Studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser av överflyttning av sitt barn från BIVA till 
vårdavdelning. En kvalitativ metod användes med intervjuer som datainsamlingsmetod där fem 
föräldrar intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod. Resultatet visar att 
information om vårdavdelningen, möjligheter för smärtlindring till barnet och innehåll i det som 
överrapporteras var viktigast för att känna kontroll och trygghet. Det sågs stora skillnader mellan 
BIVA och avdelningen men överflyttningen upplevdes även som ett positivt steg för förbättring 
och hemgång. Föräldrarna hade överlag en positiv upplevelse av överflyttningen. Kontroll och 
trygghet är viktigt vårdtiden igenom och så också under överflyttningen. Den minskade 
vårdnivån innebar att föräldrar fick ta ett större egenansvar.  
 
Nyckelord: Pediatric intensive care, transfer, ward, parents, experience 
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INLEDNING 
Inom intensivvården läggs mycket vikt och tid på de anhöriga jämfört på en vanlig 
vårdavdelning, då de anhöriga oftast får anta rollen att vara patientens röst. Närmast anhöriga på 
en BIVA är för det mesta föräldrarna och barnen är oftast små. Detta innebär att de oftare än på 
intensivvårdsavdelning (IVA) för vuxna är mer engagerade i den vård som ges på 
intensivvårdsavdelningen. Kanske är det också så att de känner en större skillnad mellan vården 
på intensivvårdsavdelningen och vården på vårdavdelningen. På BIVA sker nästan dagligen 
överflyttning av patienter till vanlig vårdavdelning.  
 
 
Patienten lämnar en väl övervakad vårdmiljö där det oftast är en sjuksköterska och en 
undersköterska till en till två patienter. När de kommer till en avdelning där de kan dela vårdrum 
med upp till tre andra patienter. Vitalparametrar kontrolleras där bara några gånger per dygn och 
där finns en sjuksköterska och en undersköterska som har hand om många fler patienter. De 
anhöriga som på intensivvårdsavdelningen blivit omhändertagna och haft ett tätt förhållande med 
personalen riskerar att inte alls få den uppmärksamheten på vårdavdelningen.  
 
 
Eftersom båda författarna kommer att hantera situationer där patienter flyttas från 
intensivvårdsavdelning till vårdavdelning i vårt yrke är vi intresserade av upplevelser kring denna 
process. Vi valde att intervjua föräldrar dels för att den ena författaren kommer att arbeta på 
BIVA efter utbildningen och dels för att när vi sökte runt så fann vi inte så mycket studerat på 
föräldrar och det mesta som fanns är äldre än 10 år.  
 

BAKGRUND 
På en IVA bedrivs vård som är inriktad på att behandla samt förebygga svikt i ett eller flera 
organ. Patienten är svårt sjuk och/eller har svåra skador vilket kräver kontinuerlig övervakning av 
vitalparametrar, till exempel hjärtfrekvens, blodtryck och mätning av syrgassaturation samt att 
personal ständigt medverkar på rummet. Vården skall kunna bedrivas dygnet runt, året om. På 
IVA finns det högteknologisk utrustning för ständig monitorering och medicinering. Det finns 
också hög personaltäthet med adekvat kompetens för att klara av den intensivvårdskrävande 
patientens behov av vård och behandling (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) 
2009). 
 

Barnintensivvårdsavdelning - BIVA 
Minimikravet för en BIVA är att det skall kunna bedrivas en vård som kan behandla barn med 
svikt i ett eller flera vitala organ. För att kunna upprätthålla kompetens hos vårdpersonalen samt 
vårdkvalitén skall en BIVA ha minst fyra vårdplatser. Utrustningen skall vara anpassad för att 
kunna ombesörja de behov som uppkommer för att ta hand om kritiskt sjuka barn från nyfödd 
upp till 18 år (SFAI 2009, Svensk Förening för Barnanestesi och Intensivvård, 
Barnläkarföreningen & Svensk Barnkirurgisk Förening 2014).  



 

2 

 

 
Arbetstempot på en BIVA är högt och arbetsmiljön är stressig vilket är både fysiskt och psykiskt 
krävande. Patienternas sjukdomsbild och behov plus den högteknologiska miljön kräver en hög 
kompetens och specialistutbildad personal (Soini & Stiernström 2012, s. 14). På BIVA bedrivs 
arbetet i lag med en läkare och en sjuksköterska med specialistkompetens inom intensivvård, 
anestesi eller barnsjukvård samt en undersköterska där någon i laget ständigt är nära patienten. 
Till avdelningen skall också finnas tillgång till dietist, sjukgymnast och kurator som har 
erfarenhet av barn. Det skall, dygnet runt och året om, vara tillräckligt bemannat för att kunna 
bedriva den specialiserade vård med övervakning, diagnostisering, behandling samt omvårdnad 
som krävs på en BIVA. Den rekommenderade bemanningen är en specialistsjuksköterska per två 
patienter (Svensk Förening för Barnanestesi och Intensivvård, Barnläkarföreningen & Svensk 
Barnkirurgisk Förening 2014). 
 

Familjeperspektiv på BIVA 
I de flesta kulturer är familjen basen för organisationen i samhället och är i grunden en 
kombination av blodsband eller äktenskap mellan medlemmarna som ingår i familjen (Helander 
2015). Enligt Nationalencyklopedin (Helander 2015) är en familj personer som ingått ett 
äktenskap eller som är släkt med varandra. Sjukvårdsupplysningens hemsida i Sverige (Rosén 
2011) anger att det finns många fler beskrivningar grundat på hur konstellationen ser ut. Exempel 
på detta kan vara kärnfamilj, bonusfamilj, regnbågsfamilj och självvald familj. Det Rosén (2011) 
avser med familj är medlemmar som har en samhörighet till patienten genom blodsband eller 
släktskap eller att patienten räknar dem som sin familj. De sistnämnda ses även från ett 
vårdvetenskapligt perspektiv vara en närstående. Det vårdvetenskapliga perspektivet beskriver, 
liksom Rosén, att en närstående är en person som av patienten uppgetts vara närstående 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 119). Denna person/ personer kan då till exempel vara patientens 
vårdnadshavare i de fall där patientens riktiga föräldrar inte längre har vårdnaden. Alla dessa 
konstellationer benämns som föräldrar, anhörig eller närstående i texten.  
 

 
Barnets välbefinnande och behov är det som kommer främst för föräldrar på BIVA. Hela familjen 
drabbas när ett barn kräver teknisk support för att överleva (Mattsson, Arman, Castren & Forsner 
2014). På BIVA handlar arbetet inte bara om omvårdnadstekniska aspekter utan också det 
känslomässiga stödet till familjen det vill säga inte bara patienten utan även föräldrar och 
närstående. Det är hela familjen som vårdas och inte bara det sjuka barnet. Att vårda ett barn som 
är svårt sjukt väcker starka reaktioner hos anhöriga som är svårbemästrade. Även den vårdande 
personalen blir starkt känslomässigt engagerade. Reaktionerna blir än mer starka om sjukdomen 
leder till bestående men eller död. Dessa omständigheter visar på de speciella krav som ställs 
inom barnintensivvården. Extra resurser för att stödja patienter, anhöriga och personal behövs då 
situationen blir mer komplex med omhändertagande av en hel familj (Larsson & Frostell 2012). 
 
 
Hallström och Elander (2004) sammanfattar resultatet av flera nordiska studier där behoven hos 
familj och närstående vid vårdande av familjemedlem har studerats. Resultatet visade att föräldrar 
upplevde att deras insatser för barnet har stor betydelse för främjandet av barnets hälsa. De hade 
också stort behov av att känna trygghet från vården och att de själva ska kunna ge trygghet till 
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barnet. Ett sätt att känna trygghet var att få vara med i beslut och omvårdnadshandlingar som 
berörde deras barn. Kommunikationen är viktig både vad gäller att få som att delge egen 
information. Ju allvarligare sjukdomsbild, desto mer ökar behovet. Information om barnets 
tillstånd är viktigare än att få stöd känslomässigt. När föräldrar får vara med i omvårdnaden av 
deras barn och när de får information ger det dem en känsla av kontroll. Detta tillsammans med 
att de känner att kompetensen hos personalen är hög ger dem ökad trygghet i en annars otrygg 
situation (Hallström & Elander 2004; Mattsson et al. 2014). Vad har då föräldrars kontroll över 
situationen, känsla av kontroll och de effekter som detta resulterar i, för inverkan på barnets hälsa 
och välmående? Linton, Grant och Pellegrini (2008) menar att barn känner av föräldrarnas 
känslor och detta påverkar deras återhämtning. Om föräldrar och barn inte får information om 
vidare planerad vård kan de känna oro, osäkerhet, missnöje och bli arga. 
 

Vårdrelation 
I en vårdrelation finns ett professionellt engagemang hos vårdaren där fokus ligger på patienten 
och vilka behov denna har (Dahlberg & Segesten 2010, s. 190). Vårdarens yrke och kunskap gör 
att vårdrelationen aldrig blir helt jämlik. Vårdaren måste därför vara öppen och reflektera över 
det kunskapsövertag denne har över patienten (Wiklund 2003 s, 156; Dahlberg & Segesten 2010, 
s. 191). Dahlberg och Segesten (2010, s. 191) menar vidare att en sådan professionell kunskap 
krävs för att skilja vårdrelationen från en vänskapsrelation. Reis, Rempel, Scott, Brady-Fryer och 
Van Aerdes (2010) genomförde en intervjustudie med föräldrar till barn som vårdades på en 
neonatal intensivvårdsavdelning där föräldrarna upplevde att det som betydde mest för en 
tillfredsställande erfarenhet av vårdtiden var hur relationen mellan sjuksköterskan och föräldern 
såg ut. Föräldrar önskade i deras relation till sjuksköterskan att hon skulle ta rollen som lärare och 
beskyddare.  
 
 
Det är i vårdrelationen som vårdandet kan träda i kraft och där patientens lidande kan minskas, 
hälsoprocesser kan stärkas och möjligheterna till välbefinnande finns (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 190; Wiklund 2003, s. 155; ). I en intensivvårdsmiljö kan det vara svårt att veta vad man 
får och inte får göra med patienten. Som förälder vänder man sig då till sjuksköterskan för att få 
hjälp med hur barnet kan hanteras. I relationen mellan sjuksköterska och förälder informerar, 
guidar och uppmuntrar sjuksköterskan föräldern att vårda deras barn och detta i en miljö där det 
finns plats att lära. Sjuksköterskan möjliggör därmed att föräldrarna involveras i deras barns vård 
på ett meningsfullt sätt (Reis et al. 2010). Relationen kan vara både kort och lång, det 
gemensamma är att det skapas vårdande möten. Vårdaren med sin kunskap och professionalitet 
har i de vårdande mötena ett ansvar att de blir just vårdande och att de verkar stödjande för 
patientens hälsoprocess (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-193). Det stöd och den omsorg som 
sjuksköterskan kan ge föräldern i relationen mellan sjuksköterska och förälder kan hjälpa 
föräldern att hjälpa sitt barn (Mortensen, Olesen Simonsen, Bek Eriksen, Skovby, Dall & Elkit 
2015). 
 

Förflyttning från BIVA till vårdavdelning 
Enligt SFAI:s riktlinjer för utskrivning från IVA till vårdavdelning skall patienten vara stabil i 
vitalparametrar i förhållande till sitt aktuella sjukdomstillstånd samt eventuell grundsjukdom. 
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Vidare skall den mottagande avdelningen kunna tillgodose den vård som patienten är i behov av 
(SFAI 2009). När en patient flyttas från IVA till en vanlig vårdavdelning kan de känna en skillnad 
på vårdnivåerna. Det kan vara en drastisk skillnad i miljö, personaltäthet per patient och vad 
gäller övervakning av patient i form av monitorering. Arbetstempot kan skilja sig åt i båda 
vårdformerna. Patienten kan överflyttas från en lugn IVA sal där patienter vårdats på enkel- eller 
dubbel rum till att vårdas på en fyra- sal på avdelningen där det är mycket aktivitet från både 
personal och anhöriga. Förflyttningen kan också innebära att komma från en stressfull IVA in till 
en lugn avdelning (Chaboyer, Kendall, Kendall & Foster 2005; Forsberg, Lindgren & Engström 
2011).  
 
 
För familjen kan händelsen att barnet kommer till BIVA naturligtvis vara en mycket svår och 
stressfylld upplevelse. Under det att tiden går anpassar sig föräldrarna och barnet sig till att vara 
på en avdelning med mycket resurser och mycket personal (Linton, Grant & Pellegrini 2008). 
Van Waning, Kleiber och Freyenberger (2005) menar att när familjen efter en tid på BIVA ska 
flyttas till en vårdavdelning kan de uppleva detta som mycket stressfyllt. När barnet sedan 
bedöms som redo att flyttas över till en vanlig vårdavdelning lämnas en känd miljö med känd 
personal och noggrann monitorering för att påbörja en ny fas på ett okänt ställe. Barnet kan vara 
redo rent fysiskt för att förflyttas men är inte redo vad gäller den psykologiska delen. Trots att 
denna nya fas representerar en förbättring av barnets hälsa och ett steg närmare att få komma hem 
så är de också initialt en ny period av oro, stress och rädsla (Bouvé, Rozmus & Giordano 1999). 
Vidare hävdar Van Waning, Kleiber och Freyenberger (2005) att sjuksköterskorna som har 
förförståelse och vet om att det råder stor skillnad mellan BIVA och avdelningarna inte alltid 
tänker på att dessa skillnader kan uppfattas som väldigt stora för barnen och deras familjer. Van 
Waning, Kleiber och Freyenberger (2005) framhåller vikten av att förklara och förbereda barnet 
och föräldrar på varför de ska överflyttas till en vårdavdelning som en bidragande orsak till att 
deras oro och rädsla lindras. Ett försök att lindra oro och ängslan kan göras genom att förstärka 
det positiva i att bli överflyttad till exempel att förklara att överflyttningen är ett viktigt steg i 
återhämtningen (Coyle 2001).   
 

PROBLEMFORMULERING 
Beslut om överflyttning från IVA till vårdavdelning kan ibland fattas snabbt på grund av 
platsbrist. Detta kan leda till att anhöriga inte alltid upplever patienten som redo för den lägre 
vårdnivån som ges på vanlig vårdavdelning (Chaboyer, Foster, Kendall & James 2002; Berube, 
Fothergill-Bourbonnais, Thomas & Moreau 2014). De flesta studier som gjorts om anhörigas 
upplevelser av att patienten flyttas från IVA till vårdavdelning har studerat anhöriga till vuxna 
patienter. Publicerad forskning som beskriver upplevelser hos anhöriga till barn är sparsam. Att 
vara förälder till ett kritiskt sjukt barn är krävande både psykiskt och fysiskt. Föräldrarna vill 
finnas där och vaka över sitt sjuka barn hela tiden samtidigt som de ofta har ett ansvar utanför 
sjukhuset för resten av familjen – då främst syskon. Föräldrarna är beroende av fortlöpande 
information, hur prognosen för barnet ser ut och vad som kommer hända i framtiden (Berube et 
al. 2014). På BIVA finns dessutom hela tiden någon vårdpersonal på rummet och den noggranna 
monitoreringen ger snabbt besked om hur deras barn mår och vad de kan vara i behov av. Detta 
kan hos föräldrar medföra en känsla av kontroll av barnets tillstånd som de kan komma att sakna 
på vårdavdelningen.  
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För att kunna utveckla vårdkvalitén och göra förflyttningen till en så bra upplevelse som möjligt 
för föräldrarna är det därför viktigt att veta hur de upplever förflyttningen från BIVA till 
vårdavdelning. 
 

SYFTE 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av överflyttning av sitt barn från BIVA till 
vårdavdelning. 
 

METOD 
Eftersom studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser har en kvalitativ design med en 
induktiv ansats använts. Vid en kvalitativ ansats finns ett intresse hos forskaren att förstå och 
beskriva världen och sociala fenomen så som de upplevs av deltagarna i studien (Kvale & 
Brinkman 2014, s. 45). Det innebär att forskningspersonernas tankar om, upplevelser av och 
erfarenheter av situationer som händer dem i deras livsvärld är fokus för datainsamlingen. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2014, ss. 188-189) framhåller att då en kvalitativ ansats 
används pendlar forskaren mellan närhet och distans till informanten för att kunna finna sanning 
och mening i människors upplevelser om ett fenomen. 
 

Urval 
Inkluderingskriterierna var att föräldrarna skulle vara över 18 år, både män och kvinnor och minst 
en av föräldrarna förstod svenska i tal och text. Det kunde röra barn av båda kön och alla åldrar, 
barnet skulle ha vårdats minst 24 timmar på BIVA innan överflyttningen och 24 timmar på en 
barnkirurgisk eller barnmedicinsk vårdavdelning innan intervjun genomfördes. Både planerade 
och akuta förflyttningar inkluderades. Barn som överflyttats till barnkardiologisk avdelning 
exkluderades då de först får ligga på en övervakningssal, där många intensivvårdande hjälpmedel 
finns. Steget från all övervakning på BIVA är därför mindre och det kan fortfarande uppfattas 
som en intensivvårdande period för föräldrarna.   
 
 
När rekryteringen var genomförd var föräldrarna fem till antalet, tre män och två kvinnor. Ett 
föräldrapar, som intervjuades en och en och tre föräldrar till tre andra olika barn. De var alla 
föräldrar till postoperativa barn och flytten var till en barnkirurgisk vårdavdelning. Barnen hade 
vårdats cirka 24 timmar på BIVA och mellan ett till fyra dygn på barnkirurgisk vårdavdelning när 
intervjun genomfördes. 
 

Datainsamling 
En skriftlig förfrågan om att delta i studien, där studien syfte och genomförande kortfattat 
beskrevs, skickades ut till avdelningscheferna på en BIVA, en barnkirurgisk avdelning och två 
barnmedicinska avdelningar på ett universitetssjukhus. Tillsammans med informationsbrevet 
medföljde även ett samtyckesbrev (se Bilaga 1). Samtliga avdelningar fick ett uppföljande 
personligt telefonsamtal för att påskynda ett godkännande. När ett positivt godkännande muntligt 
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tagits emot per telefon hämtades det skriftliga samtycket in i samband med ett personligt möte. 
BIVA krävde även ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen, vilket inhämtades. En 
barnmedicinsk avdelning med kardiologisk inriktning valdes bort i samråd med avdelningschefen 
eftersom barnen på denna avdelning oftast läggs in på avdelningen från BIVA via ett 
övervakningsrum.  
 
 
Rekrytering av intervjupersoner skedde både med hjälp av sekreteraren på BIVA samt med 
personliga förfrågningar till föräldrar. Den första tiden lämnade sekreterarna ut ett 
informationsbrev (se Bilaga 2) till de föräldrar som möte inkluderingskriterierna. I brevet ingick 
information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt förtydligande av informanternas rätt till 
konfidentialitet och deras rätt att avsluta sin medverkan i studien närsomhelst under studietiden 
(Kvale & Brinkman, 2014, s. 107). Ett formulär med intresseanmälan medföljde. Det tog lång tid 
att få svar och genom en nästan daglig kontakt med sekreterarna märktes att intresseanmälningar 
som lämnats ut inte lämnades tillbaks av föräldrarna. Dessutom under insamlingstiden fanns det 
många hjärtsjuka barn på BIVA som exkluderats från kriterierna. Efter några veckor gjordes ett 
besök till BIVA där föräldrar som mötte inkluderingskriterierna muntligen tillfrågades om de var 
intresserade att delta. När föräldrarna tillfrågades om att medverka i studien fick de muntlig 
information om studien samt samma informationsbrev som tidigare lämnats ut. I samband med 
intervjuerna fick de intervjuade ge sitt samtycke genom att skriva under ett samtyckesbrev.  
 
 
Datainsamlingen gjordes genom halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer. Vid en 
halvstrukturerad intervju används en intervjuguide som innehåller vissa teman och kan också 
innehålla förslag på öppna frågor (Kvale & Brinkman 2014, s. 45). Öppna forskningsfrågor 
betyder att det ska finnas en öppenhet inom området för vad som finns att upptäcka. Intervjuaren 
bör vara nyfiken och ha en så öppen och intellektuell attityd som möjligt, både under insamlingen 
och under analys av data (Thorén-Jönsson 2012, s 137). Intervjuerna utgick från en intervjuguide 
(se Bilaga 3) som författarna tagit fram. En av intervjuerna ägde rum över telefon. De andra fyra 
ägde rum på ett avskilt rum inne på avdelningen. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
mobiltelefon, två mobiltelefoner användes som försäkran att inspelningen skulle fungera, och 
intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant. I genomsnitt varade intervjuerna 20 minuter.   

 

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 187) 
användes vid dataanalysen. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och är 
användbart för bland annat att analysera inspelade intervjuer. Med induktiv ansats analyseras 
intervjutexterna förutsättningslöst vilket får fram intervjupersonernas upplevelser på ett bra sätt 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 188).  
 
 
De inspelade intervjuerna skrevs ut i sin helhet, ordagrant och utgjorde materialet för analysen. 
När alla intervjuer skrivits ut påbörjades analysen. Intervjutexterna lästes igenom var och en för 
sig och meningsbärande enheter som svarade emot syftet skrevs över på ett enskilt papper. De 
meningsbärande enheterna analyserades mer ingående och lästes igenom flera gånger. De 
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enheterna som hade gemensamt innehåll bildade en subkategori. De subkategorier som hade 
samma innehåll skapade en kategori (Tabell 1). Slutresultatet blev åtta subkategorier som bildade 
tre kategorier. Varje kategori namngavs för att knyta an till innehåll samt syftet. 
 

Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen  

Meningsenhet  Subkategori     Kategori 

     

”Från att ha en dedikerad  
sjuksköterska till…va på alerten  
själv” 

Skillnader mellan BIVA 

och avdelning 

 

   Ett steg närmare hem 

”Också skönt att komma 
därifrån…man släpper ju inte 
iväg henne från BIVA om hon 
inte är så pass frisk och bra” 

På bättringsväg  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Helsingforsdeklarationen, upprättad av World Medical Association 1964 och senast uppdaterad 
2013, anser att vid forskning som involverar människor är det forskarens ansvar att se till att 
hälsan, värdigheten, rätten till självbestämmande och konfidentialitet för forskningspersonernas 
personuppgifter upprätthålls (World Medical Association (WMA) 2013). Studien genomförs 
inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå och innefattas inte av lag (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor. Dock har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 
(2002) etiska forskningsprinciper och Helsingforsdeklarationen (WMA 2013).  
 
 
Vårdenhetschefer och föräldrar fick skriftlig information om studiens syfte, metod samt 
möjligheten att ta del av studiens resultat efteråt. Föräldrarna fick vid intervjun muntlig och 
skriftlig information om informerat samtycke och om rätten att avbryta sin medverkan när som 
helst under forskningsprocessen utan att behöva ange orsak eller att det skall påverka fortsatt 
kontakt med vårdverksamheten. Om föräldrarna var intresserade av att medverka ombads de 
innan intervjun att skriva på ett informerat samtycke. Personuppgifter samt intervjutexterna har 
behandlats konfidentiellt och endast använts i detta forskningssyfte.     
 

RESULTAT 
Resultatet presenteras i tre kategorier med åtta subkategorier (Tabell 2), som beskriver föräldrars 
upplevelser av överflyttning av sitt barn från BIVA till vårdavdelning. 
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Tabell 2. Subkategorier och kategorier 
Subkategori Kategori 
 
 Att vara förberedd och välinformerad är 

skillnad mellan trygghet och otrygghet 
 En trygghet att känna till avdelningen och 

personalen 
 Oro för att barnet skall ha ont 
 Överrapporteringen mellan avdelningarna 

 
Behovet av information 

 
 Skillnader mellan BIVA och avdelning 
 På bättringsvägen 

 
Ett steg närmare hem 

 
 Oro inför transport 
 En trygg och säker transport 

 
Upplevelsen av transporten mellan BIVA och 
avdelningen 

 
 

Behovet av information  
Alla föräldrarna som var med i undersökning kände stor oro för sina barn. Genom intervjuerna 
fick de berätta vad det var som fick dem att uppleva lite mer trygghet och kunna lita på att deras 
barn hade det så bra de kunde i denna situation. Att få information upplevde de vara mycket 
viktigt. 
 
Att vara förberedd och välinformerad är skillnad mellan trygghet och otrygghet 
Under hela tiden som barnet vårdas på BIVA eller på vårdavdelningen känner föräldrarna att de 
har ett stort behov av att få information om situationen. De vill veta vad som har hänt och skall 
hända med och runt patienten. När de inte riktigt visste vad som var planerat infann sig en känsla 
av otrygghet. Då de lämnade sitt barns liv i andras händer så upplevde de att information de fick 
gav en känsla av kontroll och de kände sig mer förberedda på vad som skulle hända. I stort sett 
alla föräldrarna talade om att de var nöjda med informationen kring och under överflyttningen 
och kände sig förberedda. I ett fall skedde överflyttningen hastigt och föräldern befann sig vid 
tillfället inte vid barnets sida. Föräldern upplevde en stor otrygghet och stress i detta då hen inte 
hade kontroll på situationen. 
 
”Jag fick lite panik. Jag var stressad för att han var där nere och jag inte visste... Man kände sig 
lite otrygg för de hade plockat bort allt, han var urkopplad, och man hade inte riktigt varit med 
och sett.” 
 
Andra föräldrar pratade om vikten av kontinuerlig information. I deras fall hade det blivit en 
försening av överflyttningen men att de då hade fått information om detta vilket för dem gjorde 
överflyttningen till en bra upplevelse. De upplevde att de hade kontroll på situationen när de blev 
uppdaterade om förloppet. 
 
En trygghet att känna till avdelningen och personalen  
Två av föräldrarna hade varit med om överflyttning från BIVA tidigare. De upplevde en extra 
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trygghet i detta då de kände till händelseförloppet, personal och avdelning. Flera av föräldrarna 
upplevde en trygghet i att de fått träffa personalen från avdelningen innan överflyttningen.  
 
”Det var bra information, ehm bra att man hade träffat sköterskan …sköterskorna som kom upp 
och hämtade henne, så man hade träffat dem innan så att man visste vilka de var, det var också 
en liten-liten trygghet att man hade hälsat på dem, ehm innan.” 
 
Oro för att barnet skall ha ont 
Det viktigaste för föräldrarna var att deras barn inte skulle ha ont. Inför överflyttningen var det 
därför smärtlindringen som föräldrarna var mest oroliga inför och önskade mest information om 
innan. Informationen skulle innehålla förklaring och försäkran om barnets smärtlindring skulle 
räcka från BIVA till att de kom till avdelningen.  
 
”Alltså information om smärtlindringen, det här att jo men nu kopplar vi ur det här, men det är 
ingen fara, hon kommer inte känna någonting och även om det är en-en ett litet eh paus i 
smärtlindringen så kommer inte hon att märka det här.” 
 
Överrapporteringen mellan avdelningarna 
Det fanns en oro över att information missades att rapporteras mellan BIVA och avdelningen. Det 
kunde till exempel vara specifik information om barnets behov eller att alla ordinationer från 
BIVA inte skulle komma med och vidarebefordras till avdelningen. Några av föräldrarna 
uttryckte en önskan om att få vara med vid överrapporteringen till avdelningen för att känna 
större delaktighet i överflyttningen och känna att de hade mer kontroll på situationen. 
 
”Jag sitter ju inte som förälder med på dem där överlämningsmötena men eftersom det är så 
mycket kring min dotter så kanske man skulle vara lite integrerad själv liksom att hon har det här, 
för det är ju ganska mycket att vara påläst på kring min dotter.” 
 

Ett steg närmare hem 
Skillnader i vården på BIVA och avdelningen är stor. Trots oron över att övervakningen skulle 
minska och att ansvaret för barnets tillstånd skulle öka för föräldrarna kunde de se det positiva 
med att komma till vårdavdelningen. 

Skillnader mellan BIVA och avdelning 
På BIVA upplevde föräldrarna trygghet med att det alltid var vårdpersonal på rummet som hade 
barnet under uppsikt och med hjälp av övervakningsapparaturen hade full kontroll på barnet. 
Föräldrarna kände att de kunde fråga mer och prata med vårdpersonalen utan att de störde dem. 
På BIVA delades sjuksköterskans uppmärksamhet med kanske ett barn till medan sjuksköterskan 
på avdelningen kunde ha ansvar för fler barn fördelade på olika salar. På grund av den minskade 
personaltätheten på avdelningen och därmed en minskad uppmärksamhet på barnet upplevde 
föräldrarna att de fick ta ett större egenansvar och det fanns en oro över att situationen skulle 
förändras till det sämre. Föräldrarna talade om oro över  att lämna den ständigt övervakade 
BIVA-salen och komma till en sal med mindre övervakning och fler patienter per sjuksköterska. 
En förälder uttryckte det så här:  
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”Det går ju en snabb förändring i, i tiden man är här. Från att ha en dedikerad sjuksköterska 
till…va på alerten själv” 
 
Samtidigt förstod föräldrarna att det behövde vara en skillnad mellan avdelningarna, att 
förflyttningen till avdelning också var en förberedelse inför hemgång. Det är meningen att 
föräldrarna skall ta över lite mer av vården och sköta mer och mer för att det är ett steg närmare 
hemgång. 

På bättringsvägen 
Tanken på att de nu själva skulle ha lite mer ansvar för barnet på vårdavdelningen uttryckte en del 
av föräldrarna som lite skrämmande. 
 
”Och det är klart att händer det någonting när man är nere på avdelningen, lite…lite saker där 
man känner sig orolig, så blir det väl kanske ännu…ehm…mer att man känner att det var bättre 
på BIVA just det här att det faktiskt sitter någon person där hela tiden, att det alltid är någon som 
har koll.” 
 
Även om föräldrarna var oroliga över att barnen efter en överflyttning skulle vara mindre 
övervakade  både genom minskat antal personal på rummet och monitorer som larmar, så kunde 
de även förstå att det var för att deras barn blivit bättre som de flyttades. Detta var ju ett steg i rätt 
riktning. De hade fått ett förtroende för personalen och litade på deras kompetens och beslut om 
att barnet nu var redo för att förflyttas och de kände trygghet och lite mer lugn i att själva få se 
och förstå hur barnet hade ett minskat vårdbehov. 
 
”…också skönt att komma därifrån, då vet man att man…man släpper ju inte iväg henne från 
BIVA om hon inte är så pass frisk och bra.” 
 

Upplevelsen av transporten mellan BIVA och avdelningen 
När en transport sker av en patient ökar riskerna för patienten om tillståndet skulle försämras. 
Föräldrarna upplevde transporten av barnet som en källa till oro men även som något som gick 
lätt och smidigt. 

Oro inför transport 
Majoriteten av föräldrarna deltog i och var närvarande vid överflyttningen från BIVA till 
avdelning för första gången och att de på grund av detta hade de inte några förväntningar på 
överflyttningen som hel process. Över själva transporten mellan BIVA och avdelningen 
uttrycktes likafullt att det fanns en oro.  
 
”Man är väl lite ängslig att själva transporten, att det är ett litet ögonblick av mindre 
övervakning kanske.” 
 
Det som främst oroade föräldrarna inför transporten vad dock om barnets smärtlindring skulle 
räcka hela transportsträckan. Deras funderingar kring om barnet skulle kunna få ont kom när, 
som föräldrarna förklarade det, pumparna för smärtlindringen kopplades bort från barnet. 
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”Men det var just kommer det tiden räcka till att smärtlindringen åker på igen. Ehm, det hade jag 
velat ha ännu mer försäkran om som förälder att det är ingen fara att det drar ut på tiden här lite 
eller ja det kanske inte ens drog ut på tiden, för mig kändes det så att Gud alltså tänk om det 
hinner gå ur det här så hon hinner få ont. Det var en liten oro sådär.” 

En trygg och säker transport 
Transporten mellan BIVA och avdelningen beskrevs av föräldrarna som smidig och trygg. Det 
förklarades av att avståndet mellan avdelningarna inte var långt. Det kändes också som en 
säkerhet att det var fler personal med på transporten. En förälder beskrev detta så här: 
 
”Och det är också en trygghet tycker jag när man liksom, för det är mycket grejer som skall med; 
droppställningar och så om det händer någonting så är det någon som faktiskt kan vara kvar om 
dem, om dem behöver rusa iväg så.” 

 

Citatet ovan beskriver hur föräldrarna också beskrev överflyttningen som kontrollerad och säker, 
vilket medförde att de upplevde att transporten till avdelningen som lugn och trygg. 
 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att information om vårdavdelningen, smärtlindring och vad som överrapporteras 
var viktigast för att känna kontroll och trygghet. Det sågs stora skillnader mellan BIVA och 
avdelningen men överflyttningen var också ett positivt steg mot förbättring och hemgång. 
Föräldrarna hade en överlag positiv upplevelse av överflyttningen. 
 
Att känna trygghet i överflyttningen 
Känslan av kontroll och trygghet var de två främsta känslorna som identifierades i 
intervjumaterialet. När ett barn vårdas på BIVA förlorar föräldrar kontrollen över situationen. De 
lämnar sitt barns liv i andras händer och de vet inte längre vad som kommer hända. Det är en 
utelämnande situation och behovet av ett kontinuerligt informationsflöde är stort för att känna att 
de har kontroll och en insyn i vården av patienten, från att de blir inlagda till att de skrivs ut. 
Detta inkluderar också överflyttningen till en annan vårdavdelning (Häggström, Asplund & 
Kristiansen 2014). De föräldrar som fått otillräcklig information och där det brustit i 
informationen så de inte var närvarande vid barnets sida vid överflyttningen kände en otrygghet 
och panik. Det är obehagligt att veta att barnet var på en annan avdelning utan deras närvaro och 
de upplevde då att barnet var ensamt, även om hen hade vårdpersonal kring sig. Det upplevs vara 
en trygghet att ha träffat personal från vårdavdelningen innan överflyttningen från BIVA och att 
ha varit och sett hur den nya avdelningen de skall komma till ser ut. Även IVA-sjuksköterskor 
ger exempel på att detta är en god idé för att förbereda föräldrar och barn inför överflyttningen 
(Häggström, Asplund & Kristiansen 2012). Det kan ju dock vara så att det inte alltid finns tid för 
personal på avdelningen att komma till BIVA eller som förälder att prioritera att titta in på 
vårdavdelningen, föräldrar skulle då redan på BIVA kunna få en broschyr om den kommande 
vårdavdelningen (Tuset Gustad, Chaboyer & Wallis 2008). Hur informationen än ges om 
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vårdavdelningen är det en viktig del för en tryggare överflyttning för anhöriga (Leith 1998; 
Häggström, Asplund & Kristiansen 2012).   
 
 
Känslan av kontroll utvecklas också genom att veta att kommunikationen mellan BIVA och 
vårdavdelningen fungerar. Berube et al. (2014) beskrev att föräldrar upplevde att 
kommunikationen mellan BIVA och vårdavdelning inte var så bra. För föräldrar kan det därför 
vara viktigt att kunna vara med på överrapporteringen avdelningarna emellan för att vara trygg 
med att allt rapporterats och också känna en större delaktighet i vården och överflyttningen. Vi 
anser att det också är av värde att personalen är positivt inställda till flytten. En positiv atmosfär 
och en glad utstrålning att barnet skall få komma ifrån BIVA kan få föräldrar att känna lättnad att 
komma ifrån BIVA, det hårt övervakade, och se att detta var ett steg på väg hem. 
 
Att få ta ett större egenansvar 
Överflyttningen kan vara en känslomässig gunga för föräldrarna. De pendlar mellan lättnad att 
barnet är tillräckligt bra att de kan flyttas till en lägre vårdnivå och inte kräver intensivvård 
längre, samtidigt som en rädsla och tvivel om barnet verkligen är tillräckligt bra för flytt kan 
infinna sig (Chaboyer et al. 2005). Överflyttningen från BIVA till vårdavdelning bör dock ses 
som ett steg framåt i vårdprocessen. Det är ett tecken på att barnet är förbättrat och en 
förberedelse på att få komma hem. Eftersom det på vårdavdelningen inte finns personal på 
rummet hela tiden får föräldrarna vara mer tillhands för sitt barn och ta över mer av ansvaret 
själv. Flera studier talar om att föräldrar och anhöriga är oroliga att barnet överflyttas för tidigt 
från BIVA, även om det från BIVA är ansett vara redo att överflyttas till en vårdavdelning 
(Chaboyer et al. 2005; Häggström, Asplund & Kristiansen 2012; Berube et al. 2014). Det fanns 
dock inget tvivel bland föräldrarna att barnet inte var redo att flytta utan oron rörde sig om att de 
skulle vara mer på alerten själva på vårdavdelningen och hur skulle det gå om någonting mer 
allvarligt händer? På BIVA var det personalen som skötte allt och monitorering som hjälp till 
personalen som skapade en trygghet. Det var avsaknaden av personal och monitorering som 
skapade oro inför flytten, vilket överensstämmer med tidigare studier (Haines & Childs 2005; 
Berube et al. 2014).  
 
 
Men det behöver också vara skillnad mellan de båda avdelningarna eftersom nästa steg är att 
komma hem och då behövs det att föräldrarna tagit över mer och mer av vården för att själva 
kunna ta hand om sitt barn vid hemgång. Det finns också förståelse hos föräldrarna för detta och 
det fanns också en lättnad att lämna det hårt vakade BIVA-rummet. Även andra studier (Koegh 
2001; Chaboyer et al. 2005; Obas, Leal, Zegray & Rennick 2015) har visat att det finns en lättnad 
hos föräldrarna att få lämna BIVA och det ses som ett steg som tas eftersom barnet är förbättrat 
och det var ett steg närmare hem. Haines och Childs (2005) beskriver även hur föräldrar såg det 
positivt att bli mer involverade i omvårdnaden. 
 
 
På BIVA skapas en stark relation mellan sjuksköterskan och anhöriga, där anhöriga ibland till 
och med ser personalen som familj (Obas et at. 2015). Ambitionen av en vårdrelation är att 
minska lidande, hitta möjligheter till välbefinnande och stärka hälsoprocesser och den vårdande 
relationen utvecklas genom vårdande möten (Dahlberg & Segesten 2010, s. 190). De intervjuade 
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föräldrarna berättar om att de, trots den korta tid de var på BIVA, hade en nära kontakt med 
personalen på rummet. De hade dagligen vårdande möten där sjuksköterskan också såg behovet 
av att prata om något annat än sjukvård. När de sedan var dags för flytt så var det glada miner och 
en positiv inställning att barnets hälsa blir bättre vilket gjorde flytten till ett mindre lidande för 
föräldrarna. 
 

Metoddiskussion 
Studien gjordes med hjälp av en kvalitativ metod då syftet var att beskriva föräldrarnas 
upplevelser av att deras barn överflyttades från BIVA till avdelning. Med denna metod önskades 
föräldrarnas version skildras om hur överflyttningen gick till och vad de hade för upplevelser 
omkring den. Det var deras sanning och upplevelse som skulle beskrivas. Förhoppningen var att 
de skulle kunna förmedla denna genom att prata fritt utifrån stödfrågor. Med induktiv ansats förs 
föräldrarnas upplevelser fram ur deras perspektiv. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s 45) finns 
det vid en kvalitativ ansats ett intresse hos forskaren att beskriva informanternas berättelse om 
hur de upplever att situationen har gått till. Nunkoosing (2005) menar att intervjun används som 
arbetsmetod när intervjuaren vill få reda på vad en människas erfarenheter av en händelse är. 
Denna arbetsmetod används när syftet är att studera en persons upplevelser, känslor och behov 
och se det i en helhet av situationen de beskriver. Vidare menar Nunkoosing (2005) att intervjun 
som metod inte alltid är den bästa för att få fram informantens upplevelser och känslor då alla är 
olika bra på att intervjua och använder olika tekniker. Kanske passar det inte för alla informanter 
som alla har sina olikheter. Det finns en medvetenhet om att ovanan att intervjua därför skulle 
kunna betyda at resultatet hade kunnat se annorlunda ut om mer erfarenhet av denna arbetsmetod 
funnits. Nunkoosing (2005) menar också att det finns en risk under intervjun att informanten kan 
känna en underlägsenhet gentemot intervjuaren och dennes kunskaper i ämnet. Vid intervjuerna 
var det alltid bara en som gjorde intervjun för att på så sätt skapa en mer jämbördig situation. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det behövs mycket övning för de som intervjuar för att få 
god kvalitet på intervjuerna. Trots den ringa erfarenheten som fanns hos intervjuarna har 
stödfrågorna och ytterligare följdfrågor under intervjun, fått föräldrarna att berätta fritt om deras 
upplevelser kring förflyttningen. Genom att skicka första intervjun till handledaren har feedback 
givits på vad som bör tänkas på under intervjuerna för att få en bättre kvalitet. 
 
 
Efter att informationsbrev skickats till de berörda avdelningarna och godkännande av studien 
inhämtats av respektive avdelningschef, lämnades informationsbrev till föräldrar som stämde in 
på uppsatta kriterier. De föräldrar som ville delta fick lämna skriftligt informerat samtycke och 
lämnade sina kontaktuppgifter till sekreteraren på BIVA som i sin tur meddelade oss. Därefter 
kontaktades informanterna per telefon för att bestämma tid och plats för en intervju. Alla 
intervjuer kunde göras på avdelningen då patienten fortfarande var inskriven på vårdavdelningen, 
förutom en intervju som gjordes per telefon då patienten blivit utskriven och familjen lämnat 
avdelningen. Tid och plats valdes av informanterna och enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 
det viktigt att en trygghet finns för informanten i denna situation. Då informanterna valde att det 
skulle ske på avdelningen som de bekantat sig med och fick bestämma en tid för mötet anses det 
ha skapat en trygghet och därigenom en större möjlighet för informanterna att känna sig bekväma 
i situationen. Detta anses vara en fördel då informanterna skulle vara mer avslappnade och ha 
lättare för att dela med sig av sina erfarenheter.   
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I studien inkluderades föräldrar till barn som var inskrivna på kirurgi- och medicinavdelningen 
och de skulle tillbringat minst 24 timmar på BIVA för att inte exkluderas. Föräldrar till barn som 
var inskrivna på kardiologiavdelningen exkluderades då vårdförloppet är lite mer komplicerat och 
att de efter BIVA förflyttas till en sal med övervakning som påminner om den på BIVA och 
skillnaden skulle då inte bli så stor för dem.  Under tiden för datainsamlingen som varade från 
vecka 36 till vecka 46 fick vi fem informanter som alla var inskrivna på kirurgavdelningen.  Detta 
kan tyckas vara få för att få ett trovärdigt resultat, men Sandelowski (1995) menar att när vi söker 
information behövs ofta många informanter för att förstå att det svar som gavs från början var 
även det som erhölls efter att ha pratat med fler informanter, men att man inte kan veta det förrän 
efteråt. Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen och Kyngäs (2014) menar att en studies 
trovärdighet bland annat beror på hur bra datainsamlingen och analyseringen varit. Tidigare 
beskrivna tillvägagångsätt har gett föräldrarna möjlighet till att fritt få berätta sin sanning om sina 
upplevelser. När intervjuerna var genomförda transkriberades de. Då båda var för sig har 
analyserat intervjuerna har deras tolkningar inte påverkats av varandra och genom det stärkt 
studiens trovärdighet. För att beskriva tankegången genom analysprocessen och hur subkategorier 
och kategorier vuxit fram presenteras ett exempel i Tabell 1. De subkategorier och kategorier som 
skapats genom analysprocessen svarar var och en an på studiens syfte. Kategorierna är 
presenterade i den ordning som informanterna upplevde dem viktigast. I presentationen av 
resultatet har vi använt oss av citat för att stärka att data som presenteras kommer ur analysen av 
informanternas svar från intervjuerna och med detta stärka resultatets trovärdighet (Elo et al. 
2014). Citaten har inte numrerats eftersom urvalet är litet och kan därför vara lättare att 
identifiera. 
 
Förförståelse  
Att ha förförståelse för inför något innebär att ha en förståelse för det man ska ta sig för. Enligt 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 135-152) upplever alla människor världen och det 
som händer i den med hjälp av sin förförståelse. Är man inte medveten om förförståelsen finns 
det en risk att de som genomför studien omedvetet vinklar den och på så sätt påverkar resultatet 
genom att beskriva sin egen förförståelse (Malterud 2014, ss. 48-50). En av oss som intervjuat 
har tidigare jobbat på en avdelning med vuxna patienter och har fått ta emot dem när de kommit 
från intensivvårdsavdelningen. En av oss har jobbat med barn som patienter och har då mött 
deras föräldrar, men har aldrig varit med om att ta emot patienter från intensivvårdsavdelningen. 
Den förförståelse som vi erhållit genom tidigare erfarenheter har diskuterats och 
medvetandegjorts för att det så långt som möjligt inte skulle påverkat resultatet. Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström (2008, ss. 135) menar att om man är medveten om sin förförståelse har 
man också större möjlighet att kontrollera att den inte påverkar resultatet.  

Kliniska implikationer 
Resultat och diskussion visar föräldrars upplevelser av överflyttning till en vårdavdelning. Nedan 
nämns några punkter som kan vara av vikt i praktiken och av vikt för intensivvårdssjuksköterskan 
på BIVA och vårdavdelningssjuksköterskan att reflektera över. 
 

 Tydlig information om hur överflyttningen går till och om det är något speciellt, som till 
exempel smärtlindring, och att försäkra föräldrarna att överflyttningen är ett tecken på 
barnets förbättring och ett steg närmare hem.  
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 Gör överflyttningen till en positiv upplevelse. Utstråla glädje och positivitet att barnet 

skall överflyttas.  
 

 Låt föräldrarna vara med på överrapporten mellan avdelningarna. 
 

 Inför som rutin att vårdavdelningspersonalen presenterar sig före överflyttningen. 
 

Slutsats 
De resultat vi kommit fram till visar på vikten av att föräldrarna får bra information kontinuerligt 
och att vi som vårdpersonal visar och förklarar för dem vad som sker och varför. Genom att ta sig 
tid till att svara på deras frågor och förklara processen för dem kan vi ge dem en känsla av att ha 
kontroll på situationen och få dem att känna sig tryggare. En överflyttning  till en vårdavdelning 
med lägre vårdnivå är ett steg i rätt riktning för barnets förbättring och en förberedelse på vägen 
att få komma hem.  
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Informationsbrev till vårdenhetschef  

Hej! Vi, Johannes Axelsson och Linn Elam, är två sjuksköterskor som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som 
en del i utbildningen skriver vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Att ha sitt barn på BIVA kan vara en omvälvande upplevelse som väcker mycket känslor. När 
barnet sedan flyttas över till en vårdavdelning, bort från all monitorering och personaltäthet, kan 
detta ge både positiva och negativa upplevelser hos föräldrarna. För att kunna ge föräldrar en så 
bra upplevelse som möjligt är det viktigt att veta hur de upplever proceduren. Vår studie syftar 
därför till att beskriva föräldrars upplevelser av överflyttning av deras barn från BIVA till 
vårdavdelning. 
  Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med föräldrar till barn som vårdats på BIVA 
och flyttats över till vårdavdelning. Intervjuerna kommer att ske efter och kommer äga rum på 
vårdavdelningen eller annan överenskommen plats. 
  För att få kontakt med informanterna/föräldrarna till barn som skall flyttas över från BIVA, 
önskar vi få hjälp med att dela ut informationsbrev samt ta emot namn och kontaktuppgifter till 
de föräldrar som ger sitt muntliga medgivande till att blir kontaktad av undertecknade.  
Inklusionskriterier för studien är att barnet skall ha vårdats minst 24 timmar på BIVA, 
föräldern/föräldrarna skall vara över 18 år och kunna tala samt förstå svenska. Undertecknade 
kommer sedan ta kontakt med de föräldrar som är intresserade. 
  Informanterna kommer få muntlig och skriftlig information om studien samt blankett för 
skriftligt samtycke med information om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 
avbrytas utan angiven orsak.  
  Det insamlade datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, alla uppgifter som kan 
identifiera deltagare eller deras anhörig kommer att tas bort. Inga obehöriga kommer att ha 
tillgång till datamaterialet. 

Ansvariga för studien är Johannes Axelsson och Linn Elam med handledning av Berit Lindahl, på 
Högskolan i Borås. Kontaktuppgifter, se nedan.       

Hälsningar  

_______________________________     _______________________________ 

Johannes Axelsson                                      Linn Elam 

E-post: XXX                                               E-post: XXX  

Tfn: XXXX-XXXXXX                              Tfn: XXXX-XXXXXX 

Handledare: Berit Lindahl, Professor   
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
E-post: berit.lindahl@hb.se

mailto:berit.lindahl@hb.se


20 

 

Godkännande 

Undertecknad har tagit del av skriftligt informationsbrev och godkänner härmed att Johannes 
Axelsson och Linn Elam genomför examensarbetet inom ramen för vad som beskrivits i 
”Informationsbrev till vårdenhetschef på BIVA”.  

 

Göteborg/ 2015 

______________________________________________________________ 

Namnunderskrift/Namnförtydligande 
 

______________________________________________________________ 

Titel/Verksamhet/Ort 
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Informationsbrev till föräldrar 

Hej! Vi, Johannes Axelsson och Linn Elam, är två sjuksköterskor som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som 
en del i utbildningen genomför vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vårt examensarbete syftar till att beskriva föräldrars upplevelser av att deras barn flyttas från 
BIVA till vårdavdelning. Att vara förälder till ett barn som vårdas på BIVA är bara det en 
upplevelse och när barnet sedan flyttas över till en vårdavdelning kan det ge både positiva och 
negativa upplevelser. För att kunna göra överföringen till en så bra upplevelse som möjligt för 
föräldrar i framtiden och utveckla vårdkvalitén är det viktigt att veta hur du/ni upplever flytten 
från BIVA till vårdavdelning.  

Studien kommer genomföras som intervjuer. Vi hoppas därför att du/ni är villiga att delta i en 
intervju om hur du/ni upplevt flytten av ditt/ert barn från BIVA.  
  Medverkan är frivillig och du/ni kan när som helst avbryta studien utan att ange orsak. Det 
kommer heller inte att påverka nuvarande vård eller dina/era framtida kontakter med hälso- och 
sjukvården. Vill du/ni ta del av er intervju eller hela studiens resultat i efterhand kan du/ni 
kontakta oss på nedanstående uppgifter.   

Intervjun kommer äga rum efter flytten från BIVA och den kommer att ske på vårdavdelningen 
eller annan plats som du/ni önskar. Varje intervju kommer att ta 30-60minuter och de kommer att 
spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant. Alla personliga uppgifter som kan identifiera dig/er 
eller ditt barn kommer att tas bort i utskriften av intervjun och i sammanställningen av resultatet. 
Inga obehöriga kommer ha tillgång till intervjumaterialet och kommer endast användas till vårt 
examensarbete.   

Ansvariga för studien är Johannes Axelsson och Linn Elam med handledning av Berit Lindahl, på 
Högskolan i Borås.       

Hälsningar  

_______________________________     _______________________________ 

Johannes Axelsson                                      Linn Elam 

E-post: XXX                                               E-post: XXX  

Tfn: XXXX-XXXXXX                              Tfn: XXXX-XXXXXX 

Handledare: Berit Lindahl, Professor   
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
E-post: berit.lindahl@hb.se

mailto:berit.lindahl@hb.se
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Samtyckesformulär 

Undertecknad godkänner härmed att Johannes Axelsson och Linn Elam genomför 
examensarbetet inom ramen för vad som beskrivits i ”Informationsbrev till förälder”. 

 Jag har fått muntlig och skriftlig information om den aktuella studien.  

 Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan vidare förklaring och det kommer inte att påverka mina/våra framtida 

kontakter med hälso- och sjukvård.  

 Jag har fått en kopia på den skriftliga informationen samt mitt samtycke. 

Göteborg/ 2015 

_______________________________ 
Namnunderskrift informant 

_______________________________ 
Namnförtydligande 

 

_______________________________   _______________________________ 
Namnunderskrift ansvarig för studien     Namnunderskrift ansvarig för studien 
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Intervjuguide: 

 
Kan du berätta/beskriva hur förflyttningen från BIVA gick till?  
 
Hade du några förväntningar/föreställningar inför flytten?  

 Vad var dem?  
 
Hur upplevde du den flytten? 

 Utveckla känslor och upplevelser 
 
Hur och när fick du information om flytten? 
 
Stämde informationen överens med det som hände?  

 Hur? 
 
Hur upplevde du vården på de båda avdelningarna (BIVA/Vårdavdelning)?  

 Utifrån miljö, närhet till patienten, kontakt och närvaro med och av personal, 
övervakning?  

 
Vad var bra/ vad fungerade bra i flyttprocessen?  

 Finns det något som skulle kunna förbättras, vad? 
 
Har du några andra funderingar om flytten? 
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