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”Barnet har en förhöjd vakenhet och känslighet de första timmarna efter födelsen – säkert 

naturens givna förutsättningar för en så god start som möjligt i en ny värld”. 

(Wahlberg, 1984 s. 386). 
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Sammanfattning    
 

Av de barn som föds i Sverige behöver cirka 10 % vård eller övervakning på en 

neonatalavdelning. Detta kan leda till försening i kontakten med modern och ett ömsesidigt 

samspel kan störas.  
 

Syftet med denna studie är att beskriva hur kvinnor upplever det att separeras från sitt barn efter 

förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning. Sex stycken kvinnor har 

intervjuats. En kvalitativ metod har valts, inspirerad av fenomenologisk livsvärldsansats och 

analyserad med en kvalitativ innehållsanalys. 
 

Resultatet presenteras i fem kategorier som beskriver upplevelsen av att separeras från sitt barn 

efter förlossningen. Dessa kategorier är: Att inte vara  medveten, Att sakna kraft, Rädsla och oro 

för barnets hälsa, Att lämna över sitt barn i någon annans händer samt Att inte få vara nära sitt 

barn. 
 

Då barnet behövde vård på en neonatalavdelning uttryckte kvinnorna i studien ett lidande som 

präglades av rädsla över barnets hälsa. Brist på information om barnets tillstånd gav begränsad 

insikt i situationen som ledde till känslor av maktlöshet. Då barnets tillstånd snabbt kunde 

förändras kastades kvinnorna mellan hopp och förtvivlan och kämpade därmed med 

anknytningsprocessen. De funderade på om den tidiga separationen med barnet skulle påverka 

anknytningen dem emellan. Att kunna amma sitt barn skänkte dock en tillfredställelse som gav 

kvinnorna hopp. Kvinnorna fick inte möjlighet att vårdas på samma avdelning som sina barn 

vilket fick dem att känna sig stressade och kraftlösa. Om avdelningarna varit placerade intill 

varandra uttryckte flera kvinnor att separationen hade upplevts mindre negativ.  
 

Kärnan i resultatet visar framför allt på den oro de nyblivna mammorna känner för sitt barns 

hälsa samt sorgen över att inte få ge barnet sin värme och närhet i den utsträckning hon skulle 

vilja. 
 

Nyckelord: separation, upplevelser, mor- barn interaktion, neonatal, vårdrelation och 

barnmorska.
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INLEDNING 
 

För många av oss är en av de största händelserna i livet att bli förälder. De flesta gravida kvinnor 

och deras partner har en bild över hur förlossningen kommer att vara och hur de får barnet till sig. 

Tillstöter det komplikationer hos barnet kan i vissa fall föräldrarna, framför allt mamman inte få 

se sitt barn direkt efter förlossningen. Orsaken till detta är då att barnet behöver komma till ett 

akutrum för återupplivningsåtgärder eller andra interventioner. Många gånger efter en sådan 

händelse flyttas barnet till en neonatalavdelning för fortsatt observation eller behandling. Det kan 

också sedan tidigare vara planerat att barnet efter framfödandet skall överflyttas till 

neonatalavdelning på grund av känd orsak hos mamma eller barn. I andra fall kan det ske något 

oväntat några timmar efter förlossningen som gör att barnet måste flyttas till en 

neonatalavdelning. För föräldrar kan detta skapa oro och ängslan som barnmorskor måste ta på 

största allvar, samtidigt som föräldrar upplever en trygghet i att barnet vårdas på en avdelning 

med tillgång till kompetent personal 

 

Då vi arbetat som sjuksköterskor på BB-avdelningar samt neonatalavdelning har vi sett den sorg 

och oro som drabbar många av de kvinnor som inte får ha sina barn 24 timmar om dygnet. I 

denna studie har vi därför valt att intervjua kvinnor som separerats från sitt barn efter 

förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger 

på hur kvinnor upplever den tidiga separationen från sitt barn. 

 

Vår studie grundar sig på ett vårdvetenskapligt perspektiv där patientens önskningar och behov 

har en central roll samt begreppen livsvärld, lidande och välbefinnande, trygghet och 

vårdrelation.  

 

 

BAKGRUND 
 

Före år 1970 var rutinerna på förlossningsavdelningarna i Sverige att separera mor och barn åt 

efter förlossningen. Kontakten dem emellan skedde endast var fjärde timme då mamman skulle 

amma sitt barn. En anledning till denna separation var att förebygga infektion hos barnet, men 

denna risk har aldrig bevisats i vetenskapliga studier. Under 70-talet infördes därför samvård 

under dagtid på BB-avdelning och under 80-talet introducerades samvård dygnet runt (rooming-

in) på de flesta av landets BB-avdelningar. Idag uppmuntras tidig mor- barn kontakt då forskning 

visar tydligt att kontakt är bättre än separation (Socialstyrelsen, 2001; Wallin, 2001). 

  

Direkt efter förlossningen börjar ett samspel mellan mor och barn. Det nyfödda barnet har en stor 

förmåga att registrera och bearbeta olika förnimmelser och att då avge signaler som hjälper 

mamman att förstå och tillfredställa barnets behov. Forskning visar att barnets blick har stor 

betydelse för att utlösa känslor hos föräldrarna att vilja ta hand om sitt barn (Wahlberg, 1984). 

 

Dock kan det ske oväntade eller planerade händelser efter förlossningen som leder till att mor och 

barn måste separeras under en längre eller kortare tid. Då barnet eller den födande kvinnans 

tillstånd kräver att förlossningen behöver avslutas snabbt kan förlossningsinstrument som tång 

eller sugklocka användas. Barnet kan också utförskaffas genom kirurgi, så kallat kejsarsnitt. 

Förlossningsinstrumenten medför ökad komplikationsrisk för både mamma och barn.  
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För mamman kan bristningar och rupturer framkallas och för barnets del förekommer hudskador 

och intrakraniella blödningar. Den påfrestningen som barnet genomgår under en komplicerad 

förlossning innebär ofta att dess allmäntillstånd påverkas och det behöver i vissa fall övervakas 

och vårdas  (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). 

 

Kejsarsnitt, genomförda i Sverige, utgör inte någon större risk för barnet men det har visat sig att 

barnen drabbas av neonatala andningsstörningar i högre utsträckning än vaginalförlösta barn. 

Detta innebär att andningen påverkas de första dagarna vilket kan innebära stora risker främst för 

underburna barn (Faxelid et al., 2001). Risken för andningsstörning har rapporterats vara fem 

gånger vanligare hos barn förlösta med kejsarsnitt jämförts med vaginalförlösta barn (Sheiner, E., 

Levy, A., Katz, M. & Mazor, M., 2003). 

 

Barnmorskor spelar en viktig roll i omhändertagandet av föräldrarna då deras nyfödda barn 

separeras från dem och istället måste vårdas på en neonatalavdelning. Barnmorskors stöd och 

agerande efter förlossningen kan inverka på hur anknytningen mellan föräldrar och barn kommer 

att utvecklas (Faxelid et al., 2001). 

 

Det är viktigt att barnmorskor, men kanske framför allt att barnsjuksköterskor på 

neonatalavdelningen, är medvetna om mamma och barns behov att vara nära varandra. 

Personalen kan bjuda in mamman eller båda föräldrarna i vården så mycket som möjligt så de 

känner sig som de primära vårdarna. Genom att ge kontinuerlig information om barnets tillstånd 

så lindras mammans oro, vilket ökar välbefinnandet hos henne (Wigert, 2008). 

 

 

Vård av den nyblivna mamman 

 

Oavsett förlossningssätt övervakar barnmorskor förlossningsarbetet, fostret och den medicinska 

säkerheten men är även ett stöd för den födande kvinnan och hennes partner (Faxelid et al., 

2001). 
 
Efter att kvinnan är förlöst flyttas hon vanligtvis till en BB- avdelning. Det friska nyfödda barnet 

följer med mamman och är tillsammans med föräldrarna dygnet runt. Tidig hemgång, det vill 

säga inom 72 timmar, är numera regel om inga komplikationer tillkommer (Lindberg & 

Lagerkrantz, 2007). 

  

Barnmorskor på en BB- avdelning ansvarar för det friska, nyfödda barnet och skall 

uppmärksamma avvikelser från det normala. De ansvarar också för amning och 

amningskomplikationer, eftervård efter komplicerad och normal förlossning, ger stöd i 

föräldraskapet samt ger samtalsstöd vid graviditet och förlossningskomplikationer. En 

barnmorska skall ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som vilar på en humanistisk 

människosyn (Socialstyrelsen, 2007).  

 
Genom att ha en god vårdrelation skapas trygghet. Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson 

(1994) är människan en relationsvarelse som har det naturliga vårdandet i sig och hon menar att 

människans ursprungliga mönster är att vårda varandra (Eriksson, 1994).  
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För en äkta vårdrelation krävs öppenhet. I relationen mellan en nybliven mamma och en 

barnmorska ligger ansvaret för en god relation hos barnmorskan. En barnmorska skall ha en vilja 

att förstå kvinnan och hennes situation. Detta kräver att barnmorskan samtalar med kvinnan och 

möter henne i hennes upplevelse. Som barnmorska krävs det att vara närvarande på alla plan i 

mötet med kvinnan. I en situation där barnet måste vårdas på en annan avdelning än mamman 

själv kan det krävas ytterligare precision i mötet. Mamman kanske drar sig undan på grund av oro 

för barnets hälsa och som en försvarsmekanism vill hon inte prata om situationen. Kan 

barnmorskan då få kvinnan att öppna sig och prata om sina farhågor känns det oftast mycket 

bättre för kvinnan själv. En god vårdrelation har skapats där barnmorskan får möjlighet att 

bekräfta kvinnan (Berg & Lundgren, 2004). 

 

Ett lidande kan uppkomma då den nyblivna mamman måste separeras från sitt barn. Dock kan 

enligt Eriksson (1994) lidande och välbefinnande förekomma samtidigt. Det kan förekomma 

parallellt i upplevelsen av att vara separerad från sitt barn. Välbefinnandet finns där i lyckan över 

att ha fått ett väntat barn, barnet får den goda vård det behöver och möjlighet till besök hos barnet 

finns dygnet runt. Sedan finns också lidandet där på grund av att barnet behöver vård utöver den 

vård mamman själv kan ge, barnet befinner sig på en annan avdelning än mamman själv och 

kanske fick hon inte den stunden med barnet efter förlossningen som hon tänkt sig (Eriksson, 

1994). 

 

 

Vård av det nyfödda barnet 

 

De första dagarna och veckorna under ett nyfött barns liv kännetecknas av en tid då relationen 

mellan föräldrar och barn börjar utvecklas. När ett barn är prematurt eller sjukt vårdas det ofta på 

en neonatalavdelning den första tiden (Moehn & Rosetti, 1996).  
 

Neonatalvården har specialiserats efterhand och på 1970-talet inrättades neonatalavdelningar på 

barnsjukhusen och därmed utvecklades en allt mer medicinsk teknisk intensivvård. Föräldrarna 

fick då endast komma på speciella besökstider och ofta bara se barnet genom en glasruta. 

Kunskap om betydelsen av nära mor- barn relation började dock växa fram. Socialstyrelsen gav 

år 1975 ut rapporten SOU (1975:87) om föräldrars rätt att närvara hos sitt barn när det vårdas på 

sjukhus. Neonatalvården har successivt blivit mer familjeinriktad med en självklar 

föräldranärvaro. Idag har många sjukhus samvård av mor och barn, även då barnet kräver vård 

eller övervakning, men det är också fortfarande vanligt att de måste vårdas på två olika 

avdelningar (Wigert, 2008).   
 

Varje år föds cirka 100 000 barn i Sverige (Socialstyrelsen, 2008). Av dessa barn blir cirka 10 % 

inskrivna på en neonatalavdelning. Orsakerna till att barnet behöver vård varierar kraftigt och 

därmed vårdbehovet. Fullgångna barn kan efter vissa omställningsproblem behöva noggrannare 

observation än vad man har möjlighet till på en BB- avdelning. I andra fall kan det vara ett barn 

som fötts för tidigt och behöver omfattande vårdåtgärder för att överleva (Lindberg & 

Lagerkrantz, 2007).  
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När ett barn överförs till en neonatalavdelning innebär det för föräldrarna att sköta sitt barn 

tillsammans med vårdpersonal. Föräldrarna informeras om att de är välkomna att vara hos sitt 

barn dygnet runt men detta går inte alltid att uppnå på grund av brist på sovplatser för föräldrarna 

(Wigert, 2008). 

Kängurumetoden 

Kängurumetoden presenterade för första gången i Bogota, Colombia år 1979 som ett alternativ 

till otillräcklig kuvösvård (Bergman, 2005). Metoden är evidensbaserad och minskar mortaliteten 

och morbiditet, främjar amning och tillväxt, stabiliserar kroppstemperatur och metabolism samt 

har andra goda effekter. Känguruvården används idag på dagens förlossnings- och BB-

avdelningar(Hedberg-Nyqvist, 2006). 

 

Kängurumetoden har idag utvecklats då det anses vara mycket viktigt med samvård och nära 

kontakt mellan föräldrar och barn. Enligt World Health Organisation (WHO) innebär metoden att 

nyfödda barn, framför allt underburna barn bärs hud mot hud. Metoden är mycket lätt att använda 

för att främja hälsa och välbefinnande hos både underburna och fullgångna barn. 

Kängurumetoden leder till tidig, kontinuerlig och långvarig kontakt hud mot hud mellan mamma 

och spädbarn samt att små barn kan skrivas ut till hemmet tidigare (Hedberg-Nyqvist, 2006). 

  

 

Orsaker till att barn vårdas på neonatalavdelning  

 

En orsak till att behöva vård på en neonatalavdelning är att barnet är underburet, så kallat 

prematurt. WHO anger två olika definitioner för underburenhet, dels förlossning före 37 

fullgångna veckor, dels födelsevikt under 2500 gram. Förlossning före vecka 32 definieras som 

mycket tidig (Faxelid et al., 2001).  

 

I Sverige föds cirka 6 % av alla barn för tidigt, det vill säga före 37 fulla graviditetsveckor och 

cirka 1 % föds mycket för tidigt. Varför barnet föds för tidigt kan bara förklaras i hälften av 

fallen. Några orsaker kan vara cervixinsufficiens eller vissa sjukdomar som hypertoni och 

njursjukdom hos mamman. Flerfödsel är också en vanlig orsak (Lindeberg & Lagerkrantz, 2007). 

 

Barnet som föds för tidigt är ännu inte anpassat till ett liv utanför livmodern. Att upprätthålla sin 

kroppstemperatur är ett av de största problemen för barnet. Det är en av anledningarna till att de 

ligger i kuvös. Ett annat stort problem för många av de prematura barnen är andningen. Barnet 

andas oregelbundet och får andningsuppehåll då lungorna är omogna och saknar surfaktant (ett 

ämne som håller lungalveolerna utspända). Detta behandlas i första hand med syrgas. Mag-

tarmkanalen är också omogen hos det prematura barnet, varför många sondmatas (Lindeberg & 

Lagerkrantz, 2007).  

 

Det är inte bara för tidigt födda barn som kan behöva vård på en neonatalavdelning. Att födas 

efter fullgången tid kan också betyda risker. Att ett barn är överburet innebär att det föds efter 

vecka 42+0. Överburenheten ökar risken för att fostret lättare töms på sina energidepåer och 

drabbas av asfyxikomplikationer och därmed löper ökad risk för i perinatal död.  
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Enligt Lindeberg och Lagerkrantz (2007) skall förlossningen därför sättas igång före den 42:a 

graviditetsveckans slut. Rutinerna kan dock variera, för när igångsättning sker, på olika sjukhus 

(Lindeberg & Lagerkrantz, 2007). 

 

En annan orsak till att vårdas på en neonatalavdelning är infektion. Nyföddas försvarssystem är 

ännu inte moget och de är därför infektionskänsliga. Framför allt är skyddet mot sjukdomar 

orsakade av bakterier sämre. Exempel på infektioner den nyfödde kan drabbas av är 

hudinfektioner, lunginflammation och urinvägsinfektion. Barnet kan också ha drabbats av 

virusinfektioner såsom röda hund eller cytomegalvirus (CMV) redan i livmodern (Lindeberg & 

Lagerkrantz, 2007). 

 

Grupp B Streptokocker (GBS) är i dag den vanligaste orsaken till allvarliga bakteriella 

infektioner hos nyfödda. Omkring 20-30 % av alla gravida kvinnor är koloniserade vaginalt och/ 

eller rektalt med GBS. Urinvägsinfektion är ett vanligt tillstånd som orsakas av GBS. Infektionen 

kan överföras till fostret före förlossningen, även utan föregående värkarbete eller vattenavgång 

och kan orsaka intrauterin infektion och fosterdöd. Vanligaste är dock att överföringen sker under 

förlossningen (Jacobsson & Håkansson, 2006). 

 
Enligt Socialstyrelsens rekommendationer (2008) skall den gravida kvinnan med GBS behandlas 

även om hon inte har symtom. En GBS- koloniserad kvinna löper större risk för obstetriska 

komplikationer och en påtaglig risk för infektionsöverföring till barnet finns. GBS kan infektera 

fostret via andningsvägarna och ge upphov till pneumoni med eventuell spridning som medför 

sepsis och meningit. 90 % av barnen som infekterats av GBS insjuknar redan inom 24 timmar. 

Detta kan förhindras i stor grad om den födande kvinnan behandlas med förebyggande antibiotika 

vid förlossningens början och som sedan pågår med intermittent dosering tills förlossningen är 

avslutad. Efter förlossningen är det viktigt att barnet övervakas och behandlas vid behov 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 
Att ett nyfött barn drabbas av hypoglukemi (lågt blodsocker) är också en indikation på att det kan 

behöva vård på en neonatalavdelning. Hypoglukemi anses föreligga, oberoende av 

graviditetsålder och födelsevikt, om blodsockret är under 2,2 mmol/l under det första 

levnadsdygnet. Därefter bör gränsen höjas till 2,6 mmol/l. Vissa nyfödda barn löper ökad risk för 

att drabbas av hypoglukemi. Dessa är till exempel nyfödda barn till mödrar med diabetes mellitus 

eller graviditetsdiabetes samt barn med kort graviditetstid, intrauterin tillväxthämning, asfyxi, 

sepsis, hjärtfel eller undernäring. Orsaken till lågt blodsocker är en obalans mellan produktion 

och konsumtion av glukos. Tidiga symtom hos ett nyfött barn med hypoglukemi är bland annat 

skakningar, blekhet och kräkningar (Lindeberg & Lagerkrantz, 2007). 

 

 

Teorier om anknytning mellan mor och barn 

 

Den engelska barnpsykiatern och psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990) var en av de första 

som utvecklade en teori om bindning, så kallad attachment.  
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Teorin bygger på barnets känslomässiga anknytning till en förälder, oftast modern (Bowlby, 

1996) och hur vi människor på olika sätt påverkas av våra tidigaste relationer och hur vi under 

resten av livet hanterar och förhåller oss i nära relationer (Fonagy, 2007). 

 

Med begreppet anknytning menar Bowlby det emotionella band som växer fram mellan barnet 

och dess anknytningsperson som utvecklas när barnet behöver omvårdnad och föräldern vill ge 

omvårdnad (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm- Mothander, 2007). 

 

Broberg et al. (2007) skiljer på begreppen anknytning och bindning. En förälders bindning 

omfattar inte samma form av skydd som anknytningen. Bindningen innehåller ett erbjudande från 

omvårdnadspersonen om att fungera som barnets anknytningsobjekt. Bindningen är en process 

som går från föräldern till barnet och som skapas genom att föräldern har ett emotionellt 

engagemang i att erbjuda omvårdnad till det nyfödda barnet. I Bowlby´s teori beskrivs 

anknytningsutvecklingen i fyra faser, där de tre första gäller utvecklingen under de första två 

levnadsåren. Funktionen med anknytning är att ge barnet skydd mot faror som hotar barnets 

överlevnad. Nästan direkt efter födseln svarar barnet på stimuli vilket leder till större möjlighet 

till mänsklig kontakt. Nyfödda barns signaler medför att omgivande människor vill ge barnet 

omvårdnad. Det nyfödda barnet skulle inte överleva många timmar utan kontakt och omvårdnad. 

Barnet vet dock ännu inte vem som ska bli dess anknytningsperson. Spädbarnets huvuduppgift 

blir därför att lära sig att känna igen sina föräldrar medan föräldrarnas första uppgift blir att hålla 

barnet vid liv och att skydda det. Då detta sker utvecklas en samspelsdialog (Broberg et al., 

2007). 

 

 

Övergång till moderskap 

 

Övergång till moderskap kan beskrivas som ”transition” där graviditet och förlossning skildras 

som en resa mot det okända för den blivande modern (Cooper & Fraser, 2003). 

 

Fraser och Cooper (2003) menar vidare att övergången till moderskapet kan medföra en livskris, 

en period av känslighet där kvinnan blir emotionell påverkad och extremt ömtålig. Graviditeten 

är en tid av anpassning till moderskapet. Efter förlossningen behöver kvinnan tid för 

återhämtning för att bli sig själv igen. Hon måste känna av separationen från barnet genom 

födseln innan hon kan räcka ut sina armar och knyta an till barnet. Då kvinnan känner sig nöjd 

med sin förlossningsupplevelse kan hon genom sina moderskänslor ge mycket kärlek till barnet. 

En moder som har traumatiska erfarenheter av graviditet och förlossning har svårare att acceptera 

moderskapet (Fraser & Cooper, 2003).  

 

I en studie av Bialoskurski, Cox och Hayes (1999) beskrivs bindningen mellan mor och barn vara 

beroende av hur positiva känslor modern har till sitt barn. Kontakten mellan mor och barn visade 

sig öka om modern hade möjlighet att se och känna fysisk kontakt med barnet direkt efter 

förlossningen (Bialoskurski et al., 1999). 
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Enligt Kennell och Mcgrath (2005) skall mammor och friska barn vara tillsammans direkt efter 

förlossningen på grund av att de då har ökad fysisk och psykologisk möjlighet till anknytning 

under de första timmarna och dagarna. Om barnet får vara nära mammans hud känner det igen 

hennes doft och röst från livet inne i livmodern.  Försening i visningen av barnet för mamman 

eller separation under denna tid kan komplicera och senarelägga mammans bindning. Genom att 

mamman känner barnet hud mot hud frisätts oxytocin. Oxytocin är ett ämne som hjälper till i 

produktionen av bröstmjölk och för att amningen skall kunna komma igång. Det har även visat 

sig hjälpa till i kontraktionen av livmodern efter förlossningen (Kennell & Mcgrath, 2005). 

 

Enligt Fraser och Cooper (2003) är det under den postnatala fasen då barnet är fött som 

föräldrarna anpassar sig till det nya barnet, etablerar amning och genomgår förändringar i 

relationer och roller dem emellan. För nya mödrar innebär det olika emotionella tillstånd som 

pendlar mellan glädje och sorg. Övergång till moderskap är en testperiod då alla förändringar blir 

verkliga och kan medföra känslor av osäkerhet, rädsla och oro. Barnmorskor har en stödjande roll 

genom att förbereda den gravida kvinnan och hennes partner för de kommande fysiska, sociala, 

emotionella och psykologiska följderna som graviditet, förlossning och tiden efter kan innebära. 

Barnmorskor bör dessutom vara uppmärksamma på riskfaktorer, symtom och tecken på 

emotionell instabilitet hos kvinnan och så tidigt som möjligt ge kvinnan tid för förberedelse och 

bearbetning. Att lyssna och informera är viktiga delar i barnmorskors arbete (Fraser & Cooper, 

2003). 

  

Enligt Berg (1999) bör vården utformas så att kvinnan känner närvaro av en barnmorska från 

graviditetens början till att förlossningen är över så att den blivande modern emotionellt kan ta till 

sig moderskapet och knyta an till sitt barn. Graviditet och förlossning utgör en helhet där kvinnan 

genom fel bemötande och/eller brist på stöd och närvaro kan få en negativ upplevelse och 

påverkas i sin väg mot moderskapet. Vidare beskrivs den fysiska närheten till barnet vara en 

bekräftelse på moderskapet och den fysiska närheten kan lindra en traumatisk upplevelse (Berg, 

1999). 

 

Detta styrks även av Lundgrens (1999) studie som beskriver att barnmorskor har en uppgift att 

underlätta kvinnans födsloprocess. Hennes uppgift är också att ta över ansvaret om kvinnan ber 

om det, om komplikationer uppstår eller den naturliga processen störs på något annat sätt. I 

övergången till moderskapet har förlossningssmärtan en mening då den ger kraft i den nya 

situationen och därmed styrka och förmåga att möta sitt nyfödda barn (Lundgren, 1999). 

 

Efter en komplicerad förlossning hade kvinnorna i Bergs (1999) studie svårt att bekräfta sitt eget 

moderskap och upplevde känslor av otillräcklighet och overklighet. En bidragande orsak var då 

att barnet eller kvinnans tillstånd medförde att kvinnan separerades från barnet (Berg, 1999).  

 

 

Anknytning och separation mellan mor och barn 

 

Wallin (2001) belyser vikten av att den naturliga miljön för det nyfödda barnet är att få vara nära 

sin mor och hennes bröst. Genom att barnet får närhet, värme, doft och hudkontakt från sin mor 

startar ett ömsesidigt, biologiskt samspel som är känsligt för störningar och avbrott.  
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Forskning har visat att om barnet separeras från sin mamma och tas bort från denna närhet kan 

det reagera med oro. När barnet återförenas med modern återfår det sitt normala välbefinnande 

(Wallin, 2001).  

 

Närheten till barnet efter förlossningen är viktig och Berg och Lundgrens (2004) studie visar att 

om kvinnan haft en komplicerad förlossning leder närheten till barnet efteråt att kvinnans 

förmåga att knyta an främjas och en traumatisk förlossningsupplevelse mildras.  

 

Wahlberg (1984) menar att ett akut omhändertagande av barnet, samt vissa rutiner i övrigt på 

BB- och neonatalavdelningar innebär separation mellan mor och barn som kan leda till störningar 

i kontakten. Hela familjens stabilitet kan påverkas av en tidig separation (Wahlberg, 1984). 

Att sjukhusets rutiner samt personalens attityder kan leda till förlängd separation är något även 

kvinnorna i Erlandssons (2007) studie uttrycker. Erlandsson (2007) har studerat omvårdnaden av 

barnet när mor och barn separeras, hur pappan då blir den primära vårdaren och hur mamman 

upplever separation och återförening med barnet. 

  

En separation mellan mor och barn efter förlossningen kan leda till att mamman känner att 

hennes emotionella behov av att vara nära sitt barn inte är i fokus. Orsaken till dessa känslor kan 

vara att barnets hälsa kommer i första hand och därmed får mammans emotionella behov komma 

i andra hand. För mamman kan separation och överflyttning av barnet till neonatalavdelning leda 

till att hon inte känner sig behövd utan mer som en besökare till sitt barn. (Ewald, Flacking, 

Hedberg-Nyqvist & Starrin, 2005).  

 

Holditch- Davis och Shandor- Miles (2000) har också studerat mammors berättelse och 

upplevelse av att ha sitt barn på en neonatalavdelning. De menar att den största stressfaktorn för 

dessa mammor är att de känner en brist i föräldrarollen, mycket på grund av att de måste dela sin 

roll med sjukvårdspersonalen. 

 

Berg, Hellström, Johansson och Wigert (2006) menar att moderns oro för barnets hälsa gör att 

anknytningsprocessen blir svårare. Interaktionen mellan mor och barn blir underordnad barnets 

hälsa. Mammorna stänger ofta av sina känslor som en strategi för att hantera situationen och för 

att skydda sig själva vid en eventuell förlust av barnet. 

 

Även Nyström och Axelsson (2002) har studerat mödrars upplevelse av att vara separerade från 

sina nyfödda barn. Kvinnorna beskriver känslor av förlust, bedrövelse, smärta och sorg som visar 

sig i gråt, svårigheter att sova och minskad aptit. Mammorna uttrycker oro över att de nyfödda 

skulle bli påverkade av den tidiga separationen. 

 

Enligt Bystrova (2008) kan den tidiga separationen påverka interaktionen mellan mamma och 

barn. Enligt hennes studie som bland annat handlar om vårdrutiners inverkan på amning och mor- 

barn interaktion visar det sig att hud mot hud kontakt under de två första timmarna efter 

förlossningen ökar mammans känslighet för barnet såsom deras interaktion med varandra. Även 

mjölkproduktionen hos mamman är större på dag fyra efter förlossningen hos de kvinnor som 

inte varit separerade från sina barn. Detta beror dock endast på om barnet fått suga tidigt på 

mammans bröst (inom de två första timmarna efter förlossningen) eller inte (Bystrova, 2008). 
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Det har även visat sig att kvinnor som separeras från sina barn efter förlossningen slutar amma en 

till tre månader tidigare efter att barnet var fött jämfört med de kvinnor som fått tidig kontakt med 

sitt barn (Socialstyrelsen, 2001). 

 

 

Vården av mor och barn regleras av lagar och riktlinjer 

 

Barnmorskor och sjuksköterskors arbete styrs av Socialstyrelsen. Vården av mor och barn skall 

baseras efter samma allmänna råd som reglerar hur all vård skall utformas i hälso- och 

sjukvården. I Socialstyrelsens allmänna råd för omvårdnad inom hälso- och sjukvård beskrivs hur 

vården skall ges. Målet för all hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården skall vara av god kvalité och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården (Socialstyrelsen, SOSFS1993:17 Hämtad 2008-04-03 från: www.sos.se). 
 

Trygghet kan vara svårt att definiera men kan vara att ha kunskap och kontroll över sin situation. 

Motsatsen till trygghet är otrygghet och är ofta kopplat till hot. Hotet kan vara exempelvis en 

sjukdom, oro eller minskad kontroll. Otrygghet kan ses hos de mödrar som separeras från sina 

barn efter förlossningen. De kan känna otrygghet i vad som kommer att hända och de får själva 

en minskad kontroll över sitt barn (Dahlberg et al., 2003).  
 

Genom att få god information och möjlighet att förstå sitt barns sjukdom och dess 

allvarlighetsgrad och förstå vårdarnas agerande och den vård som ges kan en känsla av trygghet 

skapas (Dahlberg et al., 2003). 
 

Vidare skall behandlingen bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt 

så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.. För en gravid eller 

nyförlöst kvinna är det viktigt att barnmorskan lyssnar till både kvinnan och hennes partner. 

Då barnmorskan arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen är det viktigt hur hon bemöter sina 

patienter. En humanistisk människosyn och ett antagande om människors lika värde genomsyrar 

Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Ett genomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i kraven på god 

vård. Detta gäller även omvårdnad. Liksom all annan vård ges omvårdnad till patienter på lika 

villkor utifrån var och ens behov, oberoende av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund 

och religion. Patienten ges möjlighet att delta i beslut om och genomförande av sin omvårdnad. 

Varje situation är unik och omvårdnaden utformas därför individuellt. Det innebär för 

barnmorskan att behandla alla på lika villkor och ge alla möjlighet till samma vård. På 

Mödravårdcentral, Förlossningsavdelning eller BB- avdelning skall hon bemöta varje kvinna med 

värdighet och inte neka någon vård (SOSFS1993:17 Hämtad 2008-04-03 från: www.sos.se/). 

I ”Kompetensbeskrivningar för Sjuksköterskor och Barnmorskor- Allmänna råd från 

Socialstyrelsen 1995:5” (2007) klargörs att barnmorskans ansvarsområde står under tillsyn av 

Socialstyrelsen. Barnmorskan ansvarar för den normala förlossningen, för blivande och nyblivna 

föräldrar samt för nyfödda barn på förlossningsavdelningen och eftervården av dessa. Vidare 

skall hon främja och ansvara för patientens hälsa, informera, undervisa och handleda enskilda 

grupper. Hon skall också identifiera fysiska, psykiska och sociala hälsorisker hos blivande och 

nyblivna föräldrar. Vidare skall hon förbereda och stödja de blivande och nyblivna föräldrarna 

genom förlossningen och föräldraskapet och det nyfödda barnets behov.  
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Hon måste med utgångspunkt i kvinnans och barnets enskilda behov identifiera och bedöma 

komplikationer hos den födande kvinnan och/ eller hos fostret/ barnet samt vid behov påkalla 

gynekologs eller annan läkares hjälp och i akuta situationer påbörja adekvat behandling 

(Socialstyrelsen, 2007). 
 

Det är viktigt att vården av mor och barn utformas så att kontakten dem emellan främjas. I 

WHO:s rapport ”Safe Motherhood-Care in normal birth: a practical guide” (1996) beskrivs att 

uppmärksamhet skall ges till barnets tillstånd direkt efter födseln. Direkt observation av barnets 

luftvägar, kontroll och upprätthållande av barnets kroppstemperatur och avnavling skall göras. 

Det är också viktigt att så snart som möjligt lägga upp barnet på mammans bröst. Tidig hud mot 

hud kontakt med mamman är viktig för barnet av flera orsaker, framför allt psykologiskt för att 

mamma och barn skall lära känna varandra. Amningsförsök skall uppmuntras och ett första 

sugförsök skall om möjligt göras inom en timma efter förlossningen (WHO, 1996). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Vissa händelser under eller efter en förlossning medför ibland att barnet måste vårdas på en 

neonatalavdelning. Mor och barn separeras då för en kortare eller längre period. Barnmorskans 

stöd och agerande efter förlossningen kan ha stor betydelse för hur anknytningen mellan föräldrar 

och barn kommer att utvecklas. 

 

Vi vill studera hur kvinnor upplever det att separeras från sitt barn efter förlossningen då barnet 

behöver vård eller observation på en neonatalavdelning. Tidigare studier finns som beskriver 

kvinnors upplevelse av att vårda sitt barn på en neonatalavdelning samt hur det upplevs att 

vårdpersonal tar hand om barnet. Vi vill dock fokusera på upplevelsen av separationen med 

barnet samt hur kvinnan upplever det att inte få vara med sitt barn dygnets alla timmar. Hur 

beskriver nyblivna mammor deras upplevelse av att vara skilda från sitt barn? Studier om att få 

barn som behöver observation på en neonatalavdelning av olika anledningar och hur kvinnor 

upplever detta har varit svårt att finna.. Det som idag är skrivet är inriktat på kvinnors upplevelser 

av att ha fött barn för tidigt eller ha fått ett mycket svårt sjukt barn och hur det då känns att vårda 

sitt barn på en neonatalavdelning. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet är att beskriva hur kvinnor upplever att ha separerats från sitt nyfödda barn efter 

förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning.  

 

 

METOD 
 

En kvalitativ metod har valts för att beskriva hur kvinnor upplever separationen med sitt nyfödda 

barn, inspirerad av fenomenologisk ansats.  
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Materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Det finns flera olika versioner på 

hur data kan analyseras men enligt Polit och Beck (2004) lämpar sig innehållsanalysen vid 

bearbetning av beskrivande intervjuer (Polit & Beck, 2004). Fördelen med denna metod är att den 

möjliggör tolkning när ett mindre material skall bearbetas och gjorde den därför lämplig för vår 

studie (Lundman & Hällgren- Granheim, 2008). 

 

 

Ansats 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med inspiration av en fenomenologisk ansats som 

utgår från livsvärldsteorin.. Genom livsvärldsperspektivet står patientens upplevda värld i fokus 

(Dahlberg et al., 2003), det vill säga att vi strävat efter att uppmärksamma hur kvinnor upplever 

att ha separerats från sitt barn och att inte ha sitt barn hos sig dygnet runt.  

 

Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) skall en intervju syfta till att få fram informantens 

relation till det som avses undersökas. Intervjuarens roll är att stödja, i detta fall kvinnans, 

reflektion genom att ställa öppna, fördjupande frågor och inte ta något för givet, utan intresserat 

och nyfiket fråga vidare och detta har vi strävat efter. Vår öppna intervjufråga var: ”Hur upplever 

du separationen från ditt barn?” Det har inneburit att genomgående försökt ställa följdfrågor som 

”hur menar du?”, ”berätta mer”,  för att därmed komma närmare kvinnans upplevelse. Öppna 

frågor minimerar även risken att påverka informanten. En lyckad intervju bör bidra till att den 

intervjuade kommer nära sina upplevelser, blir medveten och själv får fördjupad förståelse för sin 

situation (Dahlberg et al., 2008). 

 

Under intervjuerna har vi fokuserat på att ha en äkta vilja att höra, se och förstå. Respekt och 

ödmjukhet har visats inför den kvinna som blir intervjuad. Genom att vi använt oss av muntlig 

och skriftlig information (se bilaga 1) samt en samtyckesblankett (se bilaga 2) har kvinnan 

informerats om att intervjuerna sker på hennes villkor och att hon när som helst har rätt att 

avbryta (Dahlberg, 2008).  

 

Vi har även strävat efter att tygla vår förförståelse. Ett medvetet tyglande är en förutsättning för 

att kunna vara öppna för vad som visar sig. Genom att erfarenheter från arbete på BB-avdelning 

och neonatalavdelning lyfts fram genom reflektion innan intervjuerna ägde rum samt under 

analysens gång skapades en medvetenhet om den egna förförståelsen (Dahlberg, 2006). 

 

 

Urval 

 

För att begränsa urvalet valdes kvinnor ut som uppfyllde vissa kriterier. Kvinnan skulle vara 

förstföderska, förlöst mellan cirka 24-48 timmar innan intervjun ägde rum, kunna förstå och tala 

svenska så både vi och hon kunde göra sig förstådd. Hon skulle heller inte ha någon psykiatrisk 

diagnos. Kvinnorna fick muntlig och skriftlig information och tillfrågades av tjänstgörande 

barnmorska på BB- eller förlossningsavdelning om de ville delta i studien (Forsman, 1997). 

Förfrågan om att delta i studien skedde 24-30 timmar efter förlossningen.  
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Om de valde att delta i studien fick de fylla i en skriftlig samtyckesblankett. Intervjuerna 

genomfördes på sjukhusen Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Norra Älvsborgs Länssjukhus 

(NÄL) efter godkännande av respektive avdelningsföreståndare. 

 

 

Datainsamling 

 

Inför intervjuerna skrev vi ett informationsbrev till personal på BB-avdelningen på Södra 

Älvsborgs Sjukhus, Borås och Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan (se bilaga 3). I brevet 

beskrevs studien kortfattat och vilka intervjuer som var önskvärda att göra. Inför intervjuerna, 

som ägde rum på förlossningsavdelningen, BB-avdelningen eller neonatalavdelningen var vi 

inlästa på ämnet och all berörd personal var informerad.  

 

Vi frågade inte själva kvinnorna om de ville delta i studien, utan överlät detta till personalen på 

aktuell avdelning. På detta sätt kunde personalen samtidigt informera och göra klart för 

kvinnorna att de inte var tvungna att delta. Utav totalt sex intervjuer genomförde vi en 

tillsammans. Utav resterande fem intervjuade den ena av oss två och den andra intervjuade tre. 

Alla samtal bandades. Intervjuerna var 30-60 minuter långa. 

 

Kvinnorna fick möjlighet att tala om sina tankar efter intervjun. Genom skriftlig information fick 

de telefonnummer till kontaktperson eller avdelningsföreståndare på BB-avdelningen så att de 

efter intervjun och vårdtillfället hade någon att prata med. Vi möjliggjorde även för 

informanterna att kontakta oss genom att ge ut respektive telefonnummer. Detta för att 

informanterna skulle ha möjlighet att få den bandade intervjun raderad (Forsman, 1997). 

 

 

Kontext 

 

För att få en förståelse för hur BB- och neonatalavdelningarna är placerade i förhållande till 

varandra samt för att öka överförbarheten och därmed ökad trovärdighet vill vi beskriva den 

fysiska miljön på respektive sjukhus: 

 

På ett av sjukhusen där fyra av intervjuerna ägde rum ligger BB-avdelningen på plan 8 medan 

neonatalavdelningen ligger på plan 3 i en annan byggnad. För att ta sig till neonatalavdelningen 

måste du ta hissen ner till plan 1, gå igenom en kulvert, för att sedan ta hissen upp till plan 3.  

Hela promenaden tar cirka 10 minuter, om du är någorlunda rask. På det andra sjukhuset där två 

av intervjuerna genomfördes är BB-avdelningen placerad på samma våningsplan som 

neonatalavdelningen med en korridor mellan avdelningarna som endast kräver någon minuts 

promenad. 
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Dataanalys 

 

Det material som samlats in under intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys (se 

tabell 1). Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehåll. Skillnader och likheter uttrycks i kategorier och teman 

(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). 

 

Det krävs kunskap för att tolka texter och det är viktigt att ta hänsyn till kontext.  Detta innebär 

att väga in i vilket sammanhang studien utförts samt att en del av hela texten måste förstås utifrån 

den text som kommer före och efter. Kontext kan vara i vilken miljö studien är genomförd och 

innefattar vetskap om deltagarnas levnadsförhållanden. En liten del av texten, till exempel ett 

citat, kan alltså inte plockas ut från resultatet. Ett samband måste ses med andra citat i texten som 

framkommit eller som har anknytning med texten. Vi har därför beskrivit den fysiska miljön som 

kvinnorna befann sig i under intervjutillfället (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). 

 

Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att identifiera skillnader och likheter i kvinnornas 

utsagor. Det som fokuserade och beskrev det vi avsåg att studera lyftes ur och bildade de texter 

som sedan analyserades. Dessa texter innehöll alla de citat där kvinnorna beskrivit upplevelsen av 

att separerats från deras barn efter förlossningen (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). 

 

Det första steget i analysen innebar att vi enskilt och noggrant läst hela materialet och markerat 

de meningsbärande texterna som beskrev upplevelserna. Några av intervjuerna bearbetades 

tillsammans, resterande var för sig. De citat som svarade på syftet klipptes ut med sax. När vi 

sedan sammanstrålade och diskuterade de meningsbärande delarna togs på detta sätt 

meningsenheter ut. Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) är meningsenheter ord, 

meningar och stycken som hör ihop genom sitt gemensamma innehåll. Dessa meningsenheter 

utgör grunden för analysen. 

 

Vi valde att analysera materialet tillsammans och samtidigt kunna diskutera och tygla vår 

förförståelse. Vi pendlade sedan under analysens gång mellan meningsenheterna och intervjuerna 

för att bli bekanta med materialet och skaffa oss en helhet. Detta gjordes också för att ta hänsyn 

till kontext. I nästa steg förkortades kvinnornas berättelser och gjordes därmed mer lätthanterlig 

utan att betydelsefull fakta gått förlorad. Det väsentliga i texterna sparades och detta innebar att 

kondensera (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). 

 

Den kondenserade texten abstraherades sedan. Meningsenheterna lyftes till en högre logisk nivå 

genom att vi försåg dem med koder och sammanförde dem i kategorier och teman. De koder som 

togs ut var ett eller flera ord som beskrev en meningsenhets innehåll. Under arbetet med att koda 

texten lyftes upplevelser ur som kvinnorna uttryckte i sina citat. Upplevelserna tolkades vara 

beskrivningar och uttryck för känslor. Ett eller flera kortfattade ord som beskrev känslor bildade 

de koder som användes i analysen. Koderna med liknande innehåll sammanfattades under 

kategorier. Efter att ha tolkat och bildat dessa koder skapades kategorier som sedan utgjorde 

resultatet. Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) är det viktigt att kontrollera 

abstraktionens giltighet genom att kontrollera den mot meningsenheter och kondenserad text. En 

kategori ska svara på frågan ”vad”. De data som framkommer skall inte hamna emellan två 

kategorier eller passa in under fler än en.  
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Därför skall ingen data som svarar på syftet således lämnas därhän för att det saknar lämplig 

kategori. En kategori kan också inrymma flera underkategorier. För att sammanbinda innehållet i 

flera kategorier kan teman skapas. Ett tema skall kunna svara på frågan ”Hur” (Lundman & 

Hällgren- Graneheim, 2008). 

 

De teman som framkommit ur resultatet har växt fram under analysarbetets gång. Efter att ha läst 

hela materialet upprepade gånger framträdde en helhet. Denna helhet gav en känsla av kärnan i 

kvinnornas upplevelser. Kärnan bildade de teman som beskrev kvinnornas upplevelse av att 

separeras från sitt barn efter förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning. (se 

tabell 1). 

 

Tabell  1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet och kategori från 

innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2008).  
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Hemskt faktiskt… just att inte veta… 

det var kaos i huvudet samtidigt som 

jag kände mig drogad efter 

förlossningen… det kändes som en 

dimma 

Att inte veta, 

kände mig 

drogad, kändes 

som en dimma  

Avskärmad 

från 

omgivningen 

Avskärmad Att inte vara  

medveten 

…jag var inte med helt heller… de tog 

han med en gång, man hann liksom 

inte att reagera så mycket 

...var inte med 

helt… hann inte 

reagera… 

Att inte vara 

med helt i 

tankarna. 

Försämrad 

tankeverksamhet 

Att inte vara  

medveten 

… jag blir rädd att det hände någonting 

så det kändes som den värsta känslan 

jag varit med om… att inte veta vad 

som hände 

Att inte veta vad 

som hände 

Att inte veta 

vad som hände 

Ovetande 

Man var ju så rädd att något skulle 

hända med henne… att inte veta vad 

som hade gått fel… att hon inte skulle 

klara sig… 

Att inte veta vad 

som hade gått 

fel… att hon inte 

skulle klara sig 

Oro över hur 

det går för 

barnet. 

Att inte ha kontroll 

över barnet 

Rädsla och oro för 

barnets hälsa 

 

…man blir orolig… man vet ju inte 

vad det är för infektion 

Oro över barnets 

infektion och 

behandling 

Oro över 

barnets 

infektion och 

behandling 

Ovisshet 

Är rädd för vad som ska hända… för 

vad som ska visa sig… om det bara är 

något lättåtgärdat 

Rädd för vad som 

ska visa sig… om 

det är något 

lättåtgärdat eller 

inte 

Rädsla över 

barnets 

tillstånd. 

Rädsla 

Vi blir väldigt trötta… vi får ju inte 

vila heller… så det blir inte många 

timmar sömn 

Vi blir väldigt 

trötta… får inte 

vila 

Upplevelse av 

trötthet, brist 

på vila 

Trötthet Att sakna kraft 

Man mår illa och stressad blir man 

ju… man har inte den energin… man 

mår jättedåligt av det… det är slitsamt 

Brist på energi,  

stressad och mår 

jättedåligt 

Brist på energi Slitsamt 

Är rädd för man vet ju inte vad som 

händer… det gäller ens barn att lämna 

över det in någon annans händer… det 

är ingen rolig situation… man vill ju 

inte att det ska vara så 

Rädsla över att 

lämna över sitt 

barn då man ej vet 

vad som händer 

Rädsla, 

ovisshet, ingen 

rolig situation 

Att sakna vetskap 

om barnet 

Att lämna över sitt 

barn i någon annans 

händer 
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Tabell 1. fortsättning 
Alltså man vet ju att barnen är under 

koll, men så är det att man vill ha 

kollen själv också, att vara nära och se 

Man vill ha kollen 

själv också, vara 

nära och se 

Känsla av att 

inte själv ha 

kontroll 

Brist på kontroll 

över barnet 

 

Man känner det väl hela tiden, att man 

vill ha sitt barn hos sig… men det är ju 

så mycket andra människor 

Vilja att ha sitt 

barn hos sig. 

Sorg och 

frustration 

över att andra 

tar hand om 

ens barn. 

Sorg Att lämna över sitt 

barn i någon annans 

händer 

 

…då fick jag de här känslorna… att 

hon vill ha med mig att göra, vill inte 

ha min närhet… förstår inte vem jag 

är… Det gjorde väldigt ont faktiskt 

 

Rädsla för att 

separationen 

medför att barnet 

inte vill ha 

mammans närhet. 

 

Sorg och 

rädsla över 

vad 

separationen 

medför 

 

Smärta 

 

Att inte få vara nära 

sitt barn 

 

 

 

Trovärdighet 

 
I denna studie har vi strävat efter att öka studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

genom att följa en vetenskaplig metod och beskriva i arbetet hur studien är utförd. Inom 

kvalitativ forskning är giltigheten beroende av vilka deltagare som ingått i studien. Giltigheten 

ökar då fynden och det material som framkommit representerar verkligheten. Läsaren kan i detta 

arbete noggrant följa hur urval och analys genomförts och får på det sättet möjlighet att själv 

bedöma giltigheten. Analysen har presenterats i en tabell för att läsaren överskådligt kan se hur 

resultatet framtagits och analyserats utifrån de citat som framkommit under intervjuerna. Enligt 

Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008 görs detta för att öka tillförlitligheten . 

För att öka trovärdigheten i studien har vi strävat efter att tygla vår förförståelse. Att också 

ständigt problematisera och ifrågasätta det som visar sig och inte ta något för givet är som 

tidigare viktigt, vilket  Dahlberg, 2006 också påtalat. 

Validering kan göras med experter inom området. Under arbetets gång har vi haft löpande 

kontakt med handledaren som själv är barnmorska och docent inom vårdvetenskap. 

Trovärdigheten för vårt resultat kan öka då kontext är beskriven tidigare i metoden. 

Överförbarhet är ett mått på i vilken utsträckning studien går att överföra till andra grupper eller 

situationer, till exempel till vilken grad vår studie skulle kunna genomföras på andra sjukhus med 

liknande resultat. Enligt Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008 leder detta till en högre 

trovärdighet av resultatet. 

 

 

Etiska överväganden 

 

 

De kvinnor som intervjuades fick före intervjun skriva på en samtyckesblankett om de ville delta 

i denna studie. Enligt personuppgiftslagen skall den som deltar i en studie lämna sitt samtycke till 

intervjuaren. Samtycket skall vara frivilligt och informerat.  
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Detta betyder att personen skall få information om studien och om hur materialet kommer att 

hanteras innan samtycke sker (Socialstyrelsen, 2005).  

Allt material bevarades otillgängligt för obehöriga och endast vi och våra handledare kunde 

komma åt de bandade intervjuerna. Informanterna fick också skriftlig och muntlig information 

om att de kunde avbryta intervjun. Eftersom intervjuerna spelades in på band fick de information 

om att de när som helst kunde få sin bandade intervju raderad. Informanternas namn används inte 

i materialet utan är tillgängliga endast för forskarna. Hantering av personuppgifter regleras av 

Personuppgiftslagen, SFS 1998:204. Det är tillåtet att behandla personuppgifter i en viss 

forskningsstudie men dock aldrig bryta sekretessen (Forsman, 1997; Socialstyrelsen, 2005). 

 

 

 

RESULTAT 
 

De sex kvinnor som deltog i studien var svenskfödda, friska, hade goda levnadsförhållanden och 

levde i en stabil parrelation. Samtliga var vaginalförlösta, varav tre med sugklocka och  

intervjuades inom 24-55 timmar efter förlossningen. Barnen var inskrivna på 

neonatalavdelningen på grund av prematuritet, infektion, hypoglukemi eller observation efter en 

traumatisk förlossning.  

 

I analysen av intervjuerna med kvinnorna om deras upplevelser av att ha separerats från sitt barn 

efter förlossningen då barnet behöver vård på neonatalavdelningen framkom följande kategorier; 

Att inte vara  medveten, Rädsla och oro för barnets hälsa, Att sakna kraft, Att lämna över sitt 

barn i någon annans händer samt Att inte få vara nära sitt barn. 

 

 

Att inte vara medveten 

Kvinnorna uttryckte att de upplevde att inte alltid vara  medvetna då de separerades från barnet 

efter förlossningen. För kvinnorna innebar detta minskad kontroll över situationen och därmed 

hotades deras känsla av trygghet. De beskrev att förlossningen hade tagit mycket kraft från dem 

och att de därför kände sig mindre närvarande då barnet fötts fram. På grund av detta kunde de 

inte alltid uttrycka vilka känslor de upplevt under separationen. 

 

… jag var inte med helt heller, jag... när man hade pressat så mycket. Sen gick det så fort med x 

så man hann inte... de tog han med en gång, man hann liksom inte reagera så mycket (3). 

 

Hemskt faktiskt… just att inte veta… ska hon vara där eller vad händer… när man inte vet 

exakt… är det något annat fel man misstänker… kan det vara något med hjärtat… man visste ju 

inte vad det var… det var mest kaos i huvudet samtidigt som jag kände mig drogad efter 

förlossningen… det kändes som en dimma (6). 

 
Kvinnorna uttryckte att de även timmar och dygn efter separationen kunde ha känslor av att inte 

helt ha förstått att barnet separerats från dem och vårdades på neonatalavdelning.  
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Mammorna uttryckte känslor av trötthet och distansering som ledde till att de inte riktigt var 

medvetna om situationen. 

 

Vi följde med (till neonatal)… just då så… alltså jag var så... man var nog lite avtrubbad också... 

man var så trött så man… tänkte nog inte så mycket på det just då… nu är det mer tråkigt… man 

vill ju ha sitt barn (2). 

 

… jag distanserar mig nog ganska mycket så... så kommer det en dag då  alla känslor kommer på 

en gång... men det ska gå bra (4). 

 

 

Att sakna kraft 

 

För kvinnorna innebar separationen även en känsla av ett pressat tidsschema då det upplevdes 

som svårt att få ihop alla tider under dygnet. Då avdelningarna har liknande rutiner på ungefär 

samma tider uttryckte kvinnorna svårigheter att samordna tiden för sig själv och sitt barn. 

Kvinnan kunde till exempel behöva medverka på ronden både på BB- och neonatalavdelningen. 

Då ronderna skedde ungefär samtidigt kunde det vara svårt att hinna med. Avståndet 

avdelningarna emellan kunde leda till ytterligare stress. Kvinnorna beskrev att upplevelsen av 

stress framkallade känslor som aggression, obehag och sorg och uttrycktes i fysiska symtom som 

trötthet och illamående. 

 
Ne.. jag blir stressad och mår dåligt av det faktiskt, det gör jag. Man känner det blir sådant 

stressmoment… som idag då när frukosten inte hade kommit på BB, så skulle jag amma här 

(neonatalavdelning) före ronden… för då känner jag mig jättestressad, för då vill jag till x och 

det viktigaste är ju att x får mat, tycker jag då, men... det blir som man kommer in i en ond cirkel, 

så det... nej, det känns inte bra (3). 

 

Man blir ju... jag blir ju jätteledsen och deprimerad och... man mår illa och stressad blir man 

ju... och man har inte den energin. Den energin ska man använda här på x, man har inte energi 

till att bli stressad. Och jag har inte krafter till det ändå, det har jag inte. Så det är ju det som 

känns… man mår jättedåligt av det… både psykiskt… För det... är slitsamt (3). 

 

 

Rädsla och oro för barnets hälsa 

 

Oro över barnets hälsa fyllde en stor del av kvinnornas tankar. Då barnet behövde vård på en 

neonatalavdelning uttryckte mammorna ett lidande som präglades av rädsla och maktlöshet. Brist 

på information om barnets tillstånd ledde till minskad insikt i situationen samt ängslan. 

Kvinnorna oroade sig för om barnet fick rätt vård och behandling. Oron fanns att den aktuella 

behandlingen inte var tillräcklig eller skulle bota den infektion som barnet beskrevs ha.  

Kvinnorna upplevde på grund av denna hopplöshet. 
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Man var ju så rädd att det skulle hända något med henne… att inte veta vad det var som hade 

gått fel… att hon inte skulle klara sig. Jag hade inte fixat om hon inte klarat sig… nej det hade 

jag nog inte fixat… (6). 

 

… jag var det tror jag, väldigt rädd för vad som... ja, vad som ska hända eller så... Jag litar ju på 

att de tar full kontroll eller att de har koll och så men man... är ju rädd för vad som ska visa sig... 

om det är några stora grejer eller... om det bara är något lättåtgärdat... så, ja... man ser ju inte 

fram emot besked eller så... på ett sätt, även om man vill höra att det är bra...(4) 

 

Många tankar fanns hos kvinnorna när de låg ensamma på sina rum på BB-avdelningen nattetid. 

De beskrev en rädsla och oro för vad som kunde hända barnet när de inte var där. Kvinnorna 

berättade om tankar där barnet plötsligt slutar andas eller då det börjar brinna på avdelningen där 

barnet befann sig. De beskrev att separationen blev allt mer tydlig då de gavs möjlighet till 

eftertanke. Detta innebar att då kvinnorna lämnades ensamma blev separationen mer påtaglig 

vilket ledde till många tankar kring barnet och vad som skulle kunna inträffa. 

 

Jag vågade inte riktigt vara glad heller… ifall det skulle hända något. Så kände jag även i natt då 

var jag rädd att hon skulle sluta andas… det sitter en rädsla där hela tiden… men jag börjar väl 

slappna av mer och mer… (6). 

 

Alltså på kvällen är jag jätteledsen. Och så i natt börja jag tänka på om det började brinna i 

denna byggnad, i huset här (neonatalavdelningen) och vad gör jag då när jag är där borta (BB-

avdelningen), ja, men det känns ju liksom... (3). 

 

De kvinnor som haft sitt barn hos sig efter förlossningen beskrev att de trodde sig påverkats 

mindre känslomässigt än de kvinnor som tvingats separeras direkt efter förlossningen. Detta på 

grund av att de kände en mindre oro då de inte upplevt barnet som sjukt eftersom barnet fått vara 

hos dem en tid efter förlossningen. Kvinnorna kunde tänka sig in i situationen om barnet hade 

varit tvunget att tas från dem direkt och de tror då att de hade upplevt en större oro för barnet. 

Och vi reagerade väl inte direkt så... eller överhuvud taget så... vi var inte särskilt oroliga heller 

eftersom vi fått ha henne så länge... det hade varit värre om de rusat iväg med henne från 

början... då hade jag nog tyckt det varit otäckt, men nu fick vi ändå... titta, känna och ta lite på 

henne innan (2). 

 

... det var ju tur att vi fick de timmarna där då (efter förlossningen) ...innan  hon fick åka upp... så 

det gjorde nog väldigt mycket... jag hade nog blivit besviken om de tagit henne från början (1). 

 

Upplevelsen av separationen påverkades av barnets hälsotillstånd. Då barnet inte mådde bra och 

krävde ytterligare behandling och längre vårdtid upplevdes detta svårt för kvinnorna. Tiden på 

neonatalavdelningen innebar för mammorna att ta emot mycket information och besked om 

barnets tillstånd som kunde förändras från dag till dag. Kvinnorna beskrev att separationen 

tillsammans med vetskapen om barnets tillstånd skapade växande känslor av oro som de var 

tvungna att bearbeta. Nya besked från personalen om barnets tillstånd som medförde förändring i 

vård eller behandling gav känslor av oro.  
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Och sen har det ju kommit mer och mer saker då som har gjort det jobbigt med separationen rent 

psykiskt... just att han fått en infektion… det har liksom bara växt och växt och växt... man har 

fått beta av massa saker (4). 

 

 

Att lämna över sitt barn i någon annans händer 

 

Separationen medförde att kvinnorna var tvungna att lämna över sina barn i någon annans händer 

och detta innebar känslor av rädsla hos dem. Kvinnorna beskrev att de ville ha kontroll över 

barnet och vården som utfördes. Separationen medförde minskad kontroll. Upplevelser av att 

vårdpersonalen inte heller hade kontroll över barnen uttrycktes. Detta medförde rädsla över att 

lämna över sitt barn i någon annans händer och var en svår känsla för kvinnorna.  

 

… är rädd för att man inte vet vad som händer, man vet inte vad det är för fel, tål han 

antibiotikan… blir det någon biverkan av det eller det är ju så väldigt mycket. Det gäller ens 

barn att lämna över det i någon annans händer och så vet man inte ens vad som är fel och inte 

ens läkarna vet vad som är fel... det är ingen rolig situation... man vill ju inte att det skall vara så 

(1). 

 

De sa till mig att jag kunde gå och duscha och så… att jag skulle ta det lugnt… men det kändes 

som att jag inte skulle kunna lämna henne en minut… ifall det skulle hända någonting… vad jag 

skulle göra då… och tänk om det skulle… det har varit dom tankarna som snurrat (6). 

 

Känsla av frustration över att inte ha sitt barn nära och att sakna kontroll över barnet var känslor 

som plågade kvinnorna. Samtidigt uttryckte kvinnorna att de hade tillit till personalen och att 

vården på neonatalavdelningen var bra. Trots detta upplevde de en sorg över att inte kunna 

närvara hos sitt barn dygnet runt och ge den värme och närhet barnet behövde. 

 
... att de har koll på honom och för hans skull så är det ju bäst att han är där han är… sen är det 

ju jobbigt att inte kunna vara nära och ge värme och närhet... en optimal situation hade varit att 

man fått vara med på en sådan vårdavdelning… Att man kunde vårda både mamma och barn... 

på något vis ihop... för att det hänger ihop... (4). 

 

Det känns helt förfärligt alltså. Alltså man vet ju att barnen är under koll, men så är det att man 

vill ju ha kollen själv också, att vara nära och se (3). 

 

Kvinnorna uttryckte att känslan av att vara ifrån sitt barn var mycket stark. Känslan präglades av 

sorg och frustration. Upplevelser av att själv vilja ta hand om sitt barn var en central önskan hos 

mammorna. Medvetenheten om kärleken till barnet upplevdes stark i och med separationen. 

Kvinnorna kände sig ledsna över att inte ha sitt barn nära och sorgsna över att barnet skulle känna 

sig ensamt och utlämnat utan sina föräldrar 

 

Man känner väl det hela tiden, att man vill ha sitt barn hos sig...  Det hade varit mysigt att bara 

kunna vara vi tre, men det är ju så mycket andra människor... så det blir ju inte den intima 

kontakten som man har (2). 
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Ja, det var... jag grät jättemycket igår. För det var... x var borta från mig… och allt kändes helt 

förfärligt. Att man... är på ett sjukhus och inte har koll, inte på x… eller liksom vad det än är så 

var det inte bra och det var det som kändes väldigt ledsamt (3). 

 

 

Att inte få vara nära sitt barn 

 

Att inte få vara nära sitt barn innebar för kvinnorna att de började fundera på om deras kontakt 

med barnet skulle påverkas i framtiden. De kände en rädsla över att anknytningen skulle 

försämras samt så var de rädda för att barnet inte skulle veta vem som var deras mamma. 

Kvinnorna beskrev att de efter en tid, då barnet visade tecken på dess bindning till henne, kände 

sig lugnare. Att kunna amma sitt barn skänkte en tillfredställelse som gav mammorna hopp. 

 

Det kändes jättehemskt… man har ju läst mycket att det skall vara hud mot hud och den viktiga 

kontakten och allting det här… jag var så rädd att hon inte skulle känna att jag var hennes 

mamma … det är därför jag försöker så mycket nu hela tiden… det är skönt att jag kommit igång 

med amningen... då känns det lite bättre. Igår var hon inte allt intresserad… då fick jag de här 

känslorna… att hon inte vill ha med mig att göra, vill inte ha min närhet… förstår inte vem jag 

är… Det gjorde väldigt ont faktiskt… men det känns bättre nu (6). 

 

Jag känner ju redan att jag börjar förstå vad man menar med anknytning...  jo, nu när jag börjat 

amma och jag satt med honom helt själv och ammade nu och det var väldigt lugnt där uppe och... 

och liksom även om han bara... inte verkade suga så ordentligt, när jag sen fick bekräftelse på att 

han hade fått i sig mer än vad de gav i tillägg och så där va... det blev så: Yes! Vi fixar detta, jag 

och bebisen, och... ja, jag kände mig... ja, det kändes som anknytning. Jag börjar fatta vad det 

här betyder. Så det kommer... ja, det är stort. Det börjar sjunka in tror jag (4). 

 

  

METODDISKUSSION 
 

 

Vi valde att göra en empirisk studie med intervjuer framför andra typer av metoder som till 

exempel litteraturstudier eller att studera biografier skrivna av dessa kvinnor. Vi kände att i en 

intervju med öppna frågor kunde vi komma in på känslor som kanske aldrig hade framkommit 

annars. Ett ytterligare skäl var att vi båda under tidigare utbildning gjort litteraturstudier och var 

nu mer motiverade till att gå ut i verkligheten och intervjua. Att använda sig av intervjuer kan 

innebära en nackdel då kvinnans anonymitet gentemot intervjuaren förminskas då de måste mötas 

under intervjutillfället (Forsman, 1997). Intervjuaren kan genom okunskap och ovana forma 

samtalet och därmed påverka materialet. Att använda intervjuer kan också vara en tidskrävande 

metod. Om vi hade valt att samla data genom observation skulle materialet troligen ha sett 

annorlunda ut. Vår uppfattning är att det är svårt att beskriva upplevelser genom observation då 

vi endast kunnat tolka kvinnornas reaktioner och känslor utifrån vår egen livsvärld. Möjligheten 

att få en djupare bild av kvinnornas livsvärld och upplevelser genom att ställa följdfrågor hade 

också gått förlorad.  
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Enkäter hade kunnat vara ett alternativ att samla data på men valdes bort då vi tror att färre 

kvinnor hade medverkat i studien. Detta på grund av att omställningen som kvinnorna genomgår 

då de blivit föräldrar och separerats från sitt barn kan medföra omtumlande känslor vilket kan 

upplevas mer positivt att få uttrycka i en intervju än i en enkät. En enkät kanske är lättare att 

avstå från då den nyblivna föräldern anser sig ha bristande tid  

Vi har reflekterat över att materialet kunde ha sett annorlunda ut om intervjuerna hade 

genomförts då kvinnorna hade åkte hem från BB-avdelningen, varit i sin hemmiljö och fått tid 

och möjlighet att bearbeta sin upplevelse. Vi frågade oss därför själva om hela den uttryckta 

upplevelsen av att separeras från sitt barn hade blivit annorlunda om vi hade intervjuat kvinnorna 

en längre tid efter förlossningen. Några av kvinnorna uttryckte själva att de inte riktigt förstått 

vad som hänt och att de var så trötta att de ännu inte reflekterat kring separationen. Ett resultat 

som byggts på intervjuer genomförda en längre tid efter vårdtillfället kan möjligen skiljas från 

vårt då upplevelsen kunde ha förändrats. Kvinnorna kunde då fått möjlighet att förstå vad som 

hänt och haft tid att reflektera över separationen. De kunde tänka i banor de inte gjort direkt efter 

förlossningen som till exempel om anknytningen påverkats. Men tiden som passerat kan också ge 

mer positiva tankar om upplevelsen av separationen. Kvinnorna hade kanske inte alls reflekterar 

över separationen som svår då de i efterhand hade facit att allt gick bra med barnet.  

 

Efter resultatets sammanställning och tydligare granskning av vårt arbete har vi funnit en stor 

svaghet i vårt tillvägagångssätt i utförandet av datainsamlingen. De brev som delades ut till de av 

BB-personalen utvalda kvinnorna präglades starkt av vår förförståelse. Vi beskrev i brevet att 

separationen av mor och barn ofta framkallade känslor av sorg och oro och det fanns möjlighet 

att denna förförståelse påverkat kvinnorna och därmed resultatets tillförlitlighet. Det fanns också 

en risk att urvalet påverkades genom att de kvinnor som ej upplevde dessa påstådda känslor ej 

ville delta i vår studie på grund av skamkänslor då de inte delade dessa negativa känslor. Vi som 

författare är starkt medvetna om denna svaghet i vår uppsats och funderar på om resultatet hade 

varit annorlunda om vi omformulerat brevet. 

 

Att delta i en studie och beskriva upplevelsen av att separerats från sitt barn efter förlossningen 

kan vara psykiskt krävande. Informanten skall beskriva sina känslor för någon som hon inte 

tidigare träffat. Intervjufrågorna kan väcka känslor och tankar som kvinnan inte känner sig 

bekväm med (Forsman, 1997). Även för intervjuaren kan det vara krävande. Det kan vara svårt i 

en intervjusituation att vara professionell på grund av ovisshet om vad som kan tänkas 

framkomma. Upplevelser kvinnorna beskriver kan väcka många olika känslor även hos den som 

intervjuar. En nybliven mamma som känner sorg på grund av separationen från sitt barn kan ge 

upphov till omedvetna känslor hos intervjuaren som i sin tur kan känna sig nedstämd. Detta är 

viktigt att ha i tanken så att även den som intervjuar får möjlighet att prata med till exempel sin 

handledare före, under eller efter arbetets gång. 

 

Intervjuerna genomfördes 24-55 timmar efter att kvinnorna var förlösta. Intervjun var då praktiskt 

möjlig och det var lättare att fånga upp kvinnorna under denna period då de fortfarande fanns 

kvar på sjukhuset. Vi ville att minst 24 timmar hade förflutit från förlossningen så kvinnan haft 

tid att återhämta sig något. En medvetenhet fanns hos oss att detta val fångade den akuta 

upplevelsen av separationen. Då människor genomgått något oväntat kan det medföra att de 

hamnar i chocktillstånd. Kvinnor som separerats från sitt barn direkt efter förlossningen då barnet 

behöver vård på en neonatalavdelning befinner sig ofta i ett tillstånd av labilitet. Enligt Cullberg 

(1992) varar chockfasen upp till några dygn.  



27 

 

Han menar att under denna fas kan den drabbade bete sig ytligt välordnat men under ytan är allt 

kaos. Vederbörande kan efteråt ha svårt att minnas vad som sagts eller skett (Cullberg, 1992). De 

kvinnor vi intervjuat har visat sina känslor under intervjutillfället, både lycka och sorg och vi tror 

att det de uttryckte under intervjun var vad de faktiskt kände. Dock är detta endast vår tolkning 

och vad kvinnorna egentligen kände vet endast de själva. 

 

Vi använde oss själva som verktyg under intervjuerna och var då tvungna att vara medvetna om 

vår förförståelse för att kunna tygla den. I vissa av intervjuerna var det stundtals svårt då vi 

kanske förstod för snabbt eller styrde frågan till ett svar. Dessa svar har vi dock bortsett från i vårt 

resultat där endast mammans egen upplevelse, med egna ord, lyfts fram (Dahlberg, 2006). Innan 

intervjuerna ägde rum upplystes informanterna om våra tidigare erfarenheter som vårdpersonal 

genom skriftlig information. Detta diskuterades inte under intervjuerna för att minimera risken 

för att påverka informanterna. Datainsamlingen skedde genom en tvåvägskommunikation där 

båda parter kunde medverka. Genom samtal ansåg vi oss skapa en kontakt med informanten. Vi 

strävade efter att skapa tillit och förtroende genom att ge information och vara lyhörda. 

 

Kvinnorna uttryckte sina känslor trots att de befann sig i en sårbar period. Materialet kändes 

tillräckligt efter sex genomförda intervjuer. Det fanns bortfall då nio kvinnor tillfrågades att delta 

men tre av dessa avböjde. Anledningen som gavs av kvinnorna till att inte medverka beskrevs 

vara trötthet och känslor av att inte vilja delta.  

 

Anledningen till valet av kvalitativ innehållsanalys som metod var på grund av vårt syfte som var 

att ta reda på kvinnors upplevelser av att separeras från sitt barn efter förlossningen då barnet 

behöver vård på en neonatalavdelning. Upplevelsen kan variera från kvinna till kvinna och 

eftersom kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera variationer med avseende på 

skillnader och likheter var metoden lämplig (Lundman & Hällgren- Granheim, 2008; Polit & 

Beck, 2004).  

Vi har strävat efter att med tydlig struktur främja studiens giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. För att behålla intresset hos läsaren samt för att ge möjligheten att bedöma 

giltigheten i vårt resultat har vi valt att stärka det med citat från våra intervjuer. Urvalet och 

analysen har redovisats noggrant utifrån hur vi gått till väga och utifrån vår vetenskapliga metod 

(Lundman & Hällgren- Granheim, 2008). Vi har strävat efter att öka tillförlitligheten för läsaren 

och har därför skapat en tabell som visar hur vi genomfört vår innehållsanalys. Då studien är 

utförd på två specifika sjukhus med varierande fysisk miljö kan överförbarheten påverkas något. 

På sjukhusen där intervjuerna genomfördes hade det ena sjukhuset kort avstånd mellan BB- 

avdelningen och neonatalavdelningen medan det andra hade ett längre avstånd som de nyförlösta 

kvinnorna beskrev som ett problem. Om vi valt att studera kvinnor på två andra sjukhus hade 

resultatet möjligen sett annorlunda ut. 

 

 

RESULTATDISKUSSION 
 

I vårt resultat framkom fem kategorier. Dessa kategorier svarade på syftet; att beskriva hur 

kvinnor upplever det att ha separerats från sitt nyfödda barn efter förlossningen då barnet behöver 

vård på en neonatalavdelning.  
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Kategorierna är: Att inte vara  medveten, Rädsla och oro för barnets hälsa, Att sakna kraft, Att 

lämna över sitt barn i någon annans händer samt Att inte få vara nära sitt barn. 

Kärnan i resultatet var främst den oro mammorna upplevde för barnets hälsa samt sorgen över att 

inte få vara tillsammans med sitt barn. Kvinnorna uttryckte ett lidande som präglades av rädsla 

och maktlöshet. Brist på information om barnets tillstånd skapade ytterligare oro. Detta resultat 

överensstämmer med den förförståelse vi bar på innan studiens påbörjan. 

 

Eriksson (1994) menar att leva är bland annat att lida. Att separeras från sitt barn efter 

förlossningen och vårdas på två olika avdelningar kan vara ett lidande för den nyblivna mamman. 

Genom att bekräfta mammans lidande, där du som barnmorska har en vilja att förstå visar du att 

du ser henne och den situation hon befinner sig i. Kvinnan kan, med hjälp av bekräftelse av 

andra, då omvandla lidandet till en positiv kraft istället för att gå in i ensamheten (Eriksson, 

1994).  

 

Ett flertal av kvinnorna i vår studie var oroliga över om separationen skulle påverka 

anknytningen mellan henne och barnet. Detta framkom även i Nyström och Axelssons (2002) 

studie. Vårt resultat visade på att kvinnorna var mycket välinformerade och medvetna om 

anknytningen samt vikten av hud mot hud kontakt direkt efter förlossningen.  

 

Kvinnorna i föreliggande studie vågade inte riktigt knyta an till barnet för rädsla över att förlora 

det, vilket även framkommer i tidigare forskning (Berg et al., 2006; Ewald et al., 2006; Nyström 

& Axelsson, 2002). Detta är förstårligt då de kastas mellan hopp och förtvivlan då barnets 

tillstånd snabbt kan förändras och de kan uppleva det svårt att skapa en relation till barnet då det 

ligger på en neonatalavdelning (Nyström & Axelsson, 2002). Kvinnorna i tidigare studier känner 

sig som "outsiders" och icke-behövda av sitt barn när det ligger på en neonatalavdelning. De 

uttrycker också att det mer känns som barnet tillhör neonatalpersonalen och då de är experter 

känner sig kvinnorna ovälkomna. Mammorna förtränger sina känslor som en strategi för att 

hantera situationen och för att skydda sig själva vid en eventuell förlust (Berg et al., 2006; Ewald 

et al, 2005). Bystrova (2008) menar att hud mot hud kontakt mellan mor och barn under de två 

första timmarna efter förlossningen är viktig då moderns känslighet för barnet ökar samt för att 

öka interaktionen mellan mor och barn. Detta menar även Kennell och McGrath (2005) som 

hävdar att separation eller försening av kontakten mellan mor och barn kan komplicera eller 

försena mammans bindning till hennes barn. 

Flera studier har gjorts där samspelet mellan kvinna och barn efter förlossningen har studerats 

samt hur de nyblivna mammorna reagerar på att vårda sitt barn på en neonatalavdelning. 

Resultaten visar på att fördelarna med kontinuerlig och nära kroppskontakt mellan mamma och 

barn är många (Berg et al., 2006; Ewald et al., 2005; Fraser & Cooper, 2003; Holditch- Davis & 

Shandor- Miles, 1999; Kennel & McGrath, 2005; Nyström & Axelsson, 2002; Wahlberg, 1984; 

Wigert et al., 2006). Bland annat menar Wahlberg (1984) att det nyfödda barnet avger signaler 

som hjälper mamman att förstå och tillfredställa barnets behov och att samspelet börjar direkt 

efter förlossningen. 

 

I vårt resultat framkom att kvinnorna inte alltid var vid fullt medvetande efter förlossningen och 

då barnet separerades från dem. Faktorer som påverkade deras medvetande relaterades ofta till 

själva förlossningen och de beskrev att de direkt efter denna inte kände att de var fullt närvarande 

eller hade kontroll över situationen.  
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Kvinnorna hann eller kunde på grund av trötthet, distansering eller fysiska komplikationer inte 

alltid se barnets blick. Enligt Wahlberg (1984) har barnets blick stor betydelse för att utlösa 

omhändertagande av föräldrarna. 

Vårt resultat tyder dock på att kvinnorna var måna om omhändertagandet av sina barn trots att 

kontakten dem emellan dröjde.  

 

Även Erlandsson (2007) beskriver att kvinnorna efter förlossningen känner sig bortkopplade från 

verkligheten och har svårt att förstå att de fött ett barn. De upplever också att tiden för 

separationen är längre än vad den egentligen är (Erlandsson, 2007). I flera av utsagorna, i 

föreliggande studie, beskrev kvinnorna hur de inte upplevde sig reagera över att barnet separerats 

från dem och att de inte direkt förstått vad som skett. Fraser och Cooper (2003) menar att kvinnor 

direkt efter förlossningen behöver tid för återhämtning för att bli sig själva igen. Först då kan de 

känna av separationen från barnet genom födseln och kan räcka ut sina armar och knyta an till 

barnet. Frågan är om detta är naturens sätt för kvinnan att gå från en fas till en annan i 

övergången till moderskap. 

 

Då barnet kräver övervakning och/eller vård tvingas mor och barn vanligen separeras och vårdas 

på olika avdelningar. På de sjukhus kvinnorna intervjuades i föreliggande studie har 

avdelningarna liknande rutiner och tider med till exempel ronder där kvinnorna kan behöva 

medverka på både BB- och neonatalavdelningens rond. Kvinnorna i vår studie upplevde att på 

grund av de olika avdelningarnas rutiner skapades ett pressat tidsschema som medförde känslor 

av stress, trötthet och upplevelse av att sakna kraft. Vissa av kvinnorna fick ibland invänta 

personal som kunde skjutsa dem i rullstol till neonatalavdelningen då de var nyförlösta och hade 

svårt att förflytta sig. Liknande resultat framkom även i Nyström och Axelssons (2002) studie. 

Det upplevs som ett hinder att besöka neonatalavdelningen så ofta de vill. Studien tyder också på 

att känsla av oro och stress uppkommer då kvinnorna ser andra kvinnor med friska barn på BB-

avdelningen (Nyström & Axelsson, 2002). Vår studie visar på ett annat resultat. De kvinnor i vår 

studie som separerats från sitt barn efter förlossningen upplevde att oro ofta uppkom då de låg 

ensamma och gavs tid att fundera. Denna tid beskrevs vara nattetid då barnet var på 

neonatalavdelningen och kvinnan var på BB-avdelningen. Även kvinnorna i Bergs et al., (2006) 

studie menar att separationen blev mer tydlig då det fanns tid för eftertanke. Det är på grund av 

detta extra viktigt att barnmorskor på BB-avdelningen uppmärksammar och inte glömmer bort 

den kvinna som tvingas tillbringa tid på BB-avdelningen separerat från sitt barn (Berg et al., 

2006). 

 
Behovet av stöd från barnmorskor i dessa situationer är således viktigt. Tidigare studier visar att 

de kvinnor som måste vårdas på en BB-avdelning känner sig splittrade då de inte känner någon 

gemenskap med de andra kvinnorna som har sina barn hos sig (Berg et al., 2006; Nyström & 

Axelsson, 2002). De känner sig heller inte hemma på neonatalavdelningen där deras barn vårdas 

eftersom de själva vårdas på BB-avdelningen (Berg et al., 2006; Nyström & Axelsson, 2002). 

 
Brist på information under och efter separationen beskrevs vara en faktor som förstärkte 

kvinnornas oro. Att få en klar diagnos på sitt barn var något kvinnorna saknade. Även Erlandsson 

(2007) menar att brist på samarbete och information leder till att kvinnorna i hennes studie känner 

sig helt i händerna på personalen och uttrycker då känslor av brist på kontroll. Genom god, 

kontinuerlig information om sitt barn ökar föräldrarnas känsla av kontroll.  



30 

 

Finns en god kontakt med läkaren på neonatalavdelningen ger det föräldrarna hopp (Erlandsson, 

2007). Wigert et al. (2006) visar även på att om kvinnorna får en god och kontinuerlig 

information angående barnets hälsa känner de en stor interaktion med barnet.  

 

Genom att föräldrarna ges mer kontroll tror vi att oron skulle reduceras drastiskt. Förtroendefulla 

relationer, då mellan föräldrar och vårdpersonal, samt kunskap och kontroll över situationen ger 

en känsla av trygghet. Minskad kontroll kan istället leda till otrygghet om vad som skulle kunna 

ske med barnet. 

 

Det är viktigt att lyssna till kvinnorna i dessa situationer. Brist på information medförde svåra 

upplevelser av att lämna över sitt barn i någon annans händer samt känslor av att inte få vara 

nära sitt barn. Kvinnornas upplevelse av brist på information är central och måste beaktas av 

både undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. Själva separationen kan ske akut 

eller under lugnare omständigheter. Många faktorer påverkar hur informationen ges och tas emot. 

Under ett akut läge, till exempel om barnets tillstånd är ostabilt, kan tiden i den direkta 

situationen hindra möjligheten till fullständig information. Det är då viktigt att någon personal 

medverkar i läkarens samtal och sedan kan stanna hos föräldrarna för att ge informationen på 

nytt. Barnmorskan måste därför vara lyhörd för kvinnans behov av information och meddela 

kvinnan upplysningar om barnets hälsa eller se till att någon annan gör det. 

 

Cullberg (1992) menar att under chockfasen kan väsentliga upplysningar i samband med ett 

chockartat besked gå förlorat på grund av att den drabbade har svårt att ta in informationen. 

Informationen blir ofta bortglömd då chockfasen lagt sig. 

 

Genom att ge kontinuerlig information om barnets tillstånd så lindras mammans oro, vilket ökar 

välbefinnandet hos henne (Wigert, 2006). Andra enkla medel för att skapa välbefinnande hos den 

nyblivna mamman kan vara att barnmorskan visar att hon bryr sig och finns här och nu. Att 

personal på neonatalavdelningen visar att föräldrarna är mycket viktiga för sitt barn även om det 

behöver medicinsk vård. Personalen på neonatalavdelningen kan möjliggöra för att mamman 

skall kunna medverka i all skötsel av barnet genom att vara flexibla och anpassa tiden för skötsel 

av barnet utifrån då mamman befinner sig på avdelningen. Personalen på BB- avdelningen kan 

öka känslan av välbefinnande hos kvinnan om de tar sig tid för samtal. Att det finns till exempel 

middagsmål sparat då mammorna inte varit närvarande under de måltiderna som serverats på 

grund av att hon då tillbringat tid hos sitt barn kan också vara ett sätt att skapa välbefinnande. 

Både barnmorskor och de som vårdar barnet skall arbeta för att skapa en god relation till barnets 

föräldrar samt uppmuntra dem till mycket närhet och hudkontakt med sitt barn. 

 

Barnmorskor kan också hjälpa föräldrarna genom att visa att deras reaktioner är helt normala och 

arbeta för ett klimat där de vågar visa vad de känner. Genom att reducera föräldrarnas stress kan 

hon hjälpa dem att få mer energi till kontakten med sitt barn (Holditch- Davis & Shandor- Miles, 

2000). 

Då barnet kräver övervakning och/eller vård innebär detta att mamman måste lämna över 

ansvaret för sitt barn till vårdpersonal på neonatalavdelningen. Detta beskrevs av kvinnorna i vår 

studie som en rädsla och en känsla av att förlora kontakten med sitt barn.  
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I Erlandssons (2007) studie uttrycker kvinnor att när personal gick iväg med barnet kändes det 

som något ”slets ut” från henne. Erlandsson (2007) menar vidare att separation mellan mor och 

barn någon gång under den första levnadsveckan medför en emotionell spänning även om barnet 

inte är allvarligt sjuk (Erlandsson, 2007). 

 

Nyblivna mammors främsta vilja är att vara nära sitt barn och känslan av förtvivlan vid en 

separation är återkommande i tidigare studier. Kvinnor uttrycker skuld, oro, rädsla och ensamhet. 

De rannsakar sig själva, om de gjort något fel under graviditeten som orsakat barnets tillstånd och 

känslor av att de överger sitt barn uppkommer (Berg et al, 2006; Erlandsson, 2007; Nyström & 

Axelsson, 2002). Mammorna känner maktlöshet på grund av att de vill ta ansvar för sitt barn men 

upptäcker att detta inte är möjligt då andra människor tar beslut för dem. De känner också 

besvikelse över att de är oförberedda för de komplikationer de varit med om, resultatet av sitt 

barns födelse blev inte som de förväntat sig. Orsaken till besvikelsen är att de känner att de inte 

kan prata med personalen och de upplever att de fått för lite information (Nyström & Axelsson, 

2002). En förstående attityd från personalen och att de håller mamman fullt informerad under 

separationen gör att mamman känner att hon har kontroll över situationen. Hon upplever tillit till 

personalen om de förstår hennes starka längtan till att vara när sitt barn (Erlandsson, 2007). Trots 

att kvinnorna i Nyström och Axelssons (2002) studie visar på känslor av tillit gentemot 

personalen upplever de att deras egen värme och närhet till barnen oerhört viktig. Sorgen över att 

inte kunna vara närvarande hos sitt barn dygnet runt är påtaglig (Nyström & Axelsson, 2002).  

 

I föreliggande studie framkom det att kvinnorna kände sig lugnare, vad gäller 

anknytningsprocessen, då de kommit igång med amningen. Vårt resultat visade på att amningen 

gav kvinnorna hopp om att allt skulle gå bra. 

 

När amningen fungerade gav detta kvinnorna respons på att det fanns en kontakt mellan henne 

och barnet. Amningen gav dem tillfredställelse och bekräftade dem i moderskapet. Kvinnorna var 

lyhörda för barnets tecken som visade på anknytning till dem. Amningen bringade också känslor 

av ansvar, kontroll och en stolthet över att ha blivit mamma. Som barnmorska på BB- avdelning 

eller personal på neonatalavdelning är det viktigt att kvinnorna får det stöd de behöver för att 

upprätthålla amning och på så sätt känna sig än mer betydelsefulla för sitt barn. Detta kan uppnås 

genom att mamma och barn får vara nära varandra så mycket som är möjligt. Om amningen till 

en början inte fungerar kan barnmorskan hjälpa mamman att pumpa brösten för att få ut 

bröstmjölk som hon sedan kan ge till sitt barn på tillmatningskopp eller matsond. 

 

WHO och UNICEF har gemensamt tagit fram de tio steg som ingår i "Att skydda, främja och 

stödja amning; mödra-, förlossnings-, BB- och barnhälsovårdens viktigaste roll." Steg fem och 

sju, trycker på kontakten som skall finnas mellan mor och barn även om de måste vara åtskilda 

från sitt barn. I steg fem står det beskrivet att det är viktigt, om inte barnet kan suga så ofta som 

det "borde", att mamman stimulerar sina bröst genom att handmjölka eller att pumpa. Minst åtta 

amningar/urmjölkningar per dygn krävs för att upprätthålla en hög nivå av prolaktinet.  

Steg sju´s ståndpunkt är att praktisera samvård av mor och barn (WHO, 1996).  

 

Även Bystrova (2008) menar att barn ej skall separeras från sina mödrar om ej absolut 

nödvändigt, utan de skall placeras hud mot hud så snart som möjligt. De skall sedan vara hud mot 

hud för att hos barnet motverka stressen av att blivit född och för att hållas varm samt för de 

positiva effekter kontakten har på mamma- barn interaktion.  
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Tidig amning har också positiv effekt på interaktionen mellan mor och barn. Den tidiga hud mot 

hud kontakten har dock ingen påverkan på mjölkproduktionen utan det är den tidiga amningen 

som är den viktiga faktorn i det avseendet (Bystrova, 2008). 

 

 

Praktisk tillämpning 

Genom denna studie har vi som blivande/nyblivna barnmorskor fått en ökad förståelse för 

kvinnor som separerats från sina barn efter förlossningen då barnet behöver vård på en 

neonatalavdelning. Som barnmorskor kommer vi att arbeta för att främja anknytningen mellan 

mor och barn. Vi kan arbeta för att möjliggöra för mamman att lättare träffa sitt barn och främja 

hudkontakten dem emellan.  

 

Att mjölkproduktionen hos mamman och således mjölkintaget hos barnet kan påverkas av 

sjukhusets rutiner känns skrämmande. Det är inte bara barnets näringsintag som då kan 

åsidosättas utan välbefinnandet och interaktionen mellan mor och barn kan också störas. I flera 

fall kanske mor och barn kan vårdas tillsammans oavsett om barnet till exempel har en infektion 

och kanske ändå inte är övervakad på neonatalavdelningen utan är inskriven där för 

antibiotikabehandling. Skulle då detta barn istället få vårdas rooming- in med sin mamma skulle 

amningen underlättas. Att låta barnet försöka suga på mammans bröst på förlossningsavdelningen 

innan det överflyttas till neonatalavdelningen är också mycket viktigt och något vi kommer sträva 

efter då detta ökar mjölkproduktionen hos mamman men också främjar interaktionen mellan mor 

och barn. 

 

Vi vill också stödja kvinnorna i den psykologiska påfrestning som separationen kan innebära 

genom att ge tid till samtal där vi inte bara fokuserar på det medicinska utan även den 

emotionella kris som den nyblivna mamman kan ha. 

 

Slutligen vill vi påpeka det som framkom i flertalet av intervjuerna som gjordes på ett av 

sjukhusen. Det var den besvikelse över BB- och neonatalavdelningens placering i förhållande till 

varandra. Kvinnorna uttryckte att upplevelsen av separationen hade blivit annorlunda om 

avdelningarna varit placerade närmare varandra eller att mammor och barn vårdats på samma 

avdelning trots barnets tillstånd. Kvinnorna beskrev att deras känslor av stress och oro då hade 

varit mindre. En viktig synpunkt att ta i beaktande när BB- och/eller neonatalavdelningar 

planeras eller byggs om.  

Vår förhoppning är att i framtiden kommer förlossnings-, BB- och neonatalavdelningar vara som 

en stor enhet där mor och barn vårdas tillsammans och tillgång till både barnmorskor, 

barnsjuksköterskor, undersköterskor, förlossnings- och barnläkare finns. Ett annat alternativ är att 

det finns barnmorskor på neonatalavdelningen som har ansvaret främst för kvinnan som då kan 

vara hos sitt barn dygnet runt. För att detta ska fungera krävs fler familjerum på 

neonatalavdelningar. 
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Förslag till framtida forskning 

Vidare studier bör göras då det inom området saknas forskningsresultat angående om och hur 

separationens effekter visar sig i ett längre perspektiv på mor och barn. Även studier där kvinnor 

intervjuats en vecka eller kanske några månader efter förlossningen då de inte befinner sig i 

samma riskperiod för psykiska symtom vore önskvärt. En annan intressant aspekt skulle vara att 

följa upp de kvinnor vi intervjuat även vid ett senare tillfälle för att kunna jämföra om 

upplevelsen har förändrats eller inte. Även studier som beskriver pappors upplevelser av dessa 

situationer skulle vara mycket intressant och vi hoppas därför att någon annan studerar detta i 

framtiden. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Grattis till ert nyfödda barn!! 
 
Alldeles nyligen födde du ditt första barn. En omvälvande händelse i ditt liv som du säkert haft många 
tankar och känslor kring de senaste 9 månaderna. Ibland blir det dock  inte alltid som man tänkt sig.  
Ditt barn vårdas på neonatalavdelningen och detta innebär för dig att du inte kan vara nära ditt barn 
dygnet runt utan måste gå mellan två avdelningar. För dig och din partner skapar detta självklart en stor 
oro och ängslan som vi som barnmorskor måste ta på största allvar. 
 
Vi är två barnmorskestudenter som går andra terminen här i Borås. Vi ska nu skriva en magisteruppsats 
och vårt arbetsnamn är än så länge:                  
 
”Kvinnors upplevelser att separeras från sitt barn strax efter förlossningen." 
 
Syftet med vår studie är att beskriva nyblivna mammors upplevelser av att separeras från sitt barn efter 
förlossningen samt hur det är att vårdas på olika avdelningar. 
Då vi båda har arbetat på BB-avdelningar samt neonatalavdelning har vi sett den sorg och oro som 
drabbar många av föräldrarna som inte får ha sina barn hos sig 24 timmar om dygnet.  
 
Vi vill därför intervjua 4-6 mammor vars barn överflyttats till neonatalavdelningen för observation. 
Intervjuerna äger rum på BB-avdelningen snarast efter att du fött barn och beräknas ta 20-50 minuter.  
Du som mamma skall vara vaginal förlöst, fått ditt första barn och ej vara ensamstående. Anledningen till 
att vi vill skriva om detta är att vi av erfarenhet vet att "neo-mammor” ibland kan känna sig lite bortglömda 
på BB och tycka att det är jobbigt att avdelningarna ligger långt ifrån varandra. Tänk om vi kunde ändra 
på detta!! Vi är intresserade av hur du som mamma upplever denna situation och vi vill därför komma och 
ställa några frågor till dig.  
Att delta i en studie där du som nybliven mamma  ska försöka förklara dina upplevelser att vara frånskild 
från ditt barn kan väcka många känslor och därför är det bra att veta att du när som helst har rätt att 
avbryta intervjun och att du vid behov får prata med barnmorska och/eller kurator efter intervjun. 
 
Om du väljer att medverka vill vi att du ska veta att vi har tystnadsplikt och dina svar behandlas anonymt. 
Intervjuerna kommer att  bandinspelas, avskrivas ordagrant och avidentifieras.  
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Bandet förvaras sedan under 10 år och inga obehöriga kommer att få tillgång till bandet. Du kan få 
intervjuerna som spelats in på band förstörda och avidentifierade när du vill. Vid databearbetning kommer 
ditt namn och personuppgifter att få en kod istället så att en enskild individ inte kan urskiljas. Ingen 
obehörig kommer att ha tillgång till koden och dina data och vid publiceringen kommer enskilda individer ej 
att kunna identifieras. Hantering av dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
 
Intervjuerna beräknas ta 20-50 minuter och genomförs när du fortfarande är inskriven på sjukhus. Om du 
vill delta var god skriv ditt namn, rumsnr och när ditt barn kom till världen nedan och lämna till ansvarig 
personal. 
 
 
Namn:_______________________________________ Rumnsnr:_______ 
Förlossningsdatum:_________________________ 
 
Ansvariga  
Ansvarig för studien är barnmorskestudenterna Marie Hjalmarsson och Linda Jensen. Vår handledare är 
Ingela Lundgren, barnmorska, medicine doktor och lektor vid Högskolan i Borås samt vår kontaktperson 
på BB-avdelningen; XXX. 
 
Marie Hjalmarsson & Linda Jensen Ingela Lundgren  
Sjuksköterskor  &  Barnmorska och universitetslektor  
Barnmorskestuderande  Institutionen för Vårdvetenskap, 
vid   Högskolan, Borås  
Institutionen för Vårdvetenskap Telefonnr: XXX 
Högskolan, Borås 
Telefonnr: Marie: XXX Linda: XXX  
 
Här infogades uppgifter  
om kontaktperson  på  respektive 
BB-avdelning  samt  telefonnummer. 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett  
 

Samtyckesblankett för deltagande i studie om kvinnors upplevelse av att 

separeras från sitt barn strax efter förlossningen 

 

Jag har läst den skriftliga informationen om studien och har även fått muntlig 

information från forskarna.  

Jag anser mig vara villig att delta i studien om kvinnors upplevelser av att separeras 

från sitt barn strax efter förlossningen. Jag har fått både muntlig och skriftlig 

information om studien och jag har förstått innebörden av att delta. Jag är medveten 

om att mitt deltagande i denna studie är helt frivilligt och att det när som helst kan 

avbrytas utan att detta får konsekvenser för min fortsatta behandling inom 

sjukvården. Jag är också medveten om att min intervju spelas in på band som 

kommer att bevaras under 10 år och att inga obehöriga har tillgång till bandet. Jag 

är medveten om att jag när som helst kan begära att detta band förstörs eller att data 

avidentifieras. 

 

  

__________________________________________________________             

Forskare   Datum 

 

__________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

__________________________________________________________ 

Deltagare i studien   Datum  

 

 

Namnförtydligande 

__________________________________________________________ 
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Bilaga 3 – Information till BB Personal 
 

Till all BB personal!! 
Hej, vi är två barnmorskestudenter som håller på att skriva på vår D-uppsats och vi vill nu 

komma till er avdelning för att intervjua några kvinnor. 

 

Flera mammor som vårdas på BB har sina barn på neonatal. För båda föräldrar skapar det skapar 

det stor oro och ängslan som alla som arbetar på en BB-avdelning måste ta på största allvar. Då vi 

tidigare arbetat på BB-avdelningar (SÄS och NÄL) samt neonatalavdelning (SÄS) har vi sett den 

sorg som drabbar många av dessa föräldrar. Dels får de inte ha sitt barn hos sig 24 timmar om 

dygnet och dels brottas de med en stark oro för barnets hälsa. På grund av detta skulle vi vilja 

intervjua 4-6 kvinnor om deras upplevelser av att separeras från sitt barn kort efter förlossningen. 

Tyngdpunkten i vår uppsats skall vi lägga på anknytningen mellan mor och barn och om den 

påverkas på något sätt pga. den tidiga separationen.  

Vår kontakt person på BB är XXX. Kvinnorna kommer att få skriftlig information om studien 

och beslutar de sig för att medverka får de också muntlig information från oss innan de tar ett 

slutgiltigt beslut. 

 

Studien kommer vara färdig januari –09 men intervjuerna kommer äga rum våren –08. Vi hoppas 

på stöd och intresse från er och ni får naturligtvis ta del av resultatet. 

Med vänliga hälsningar Marie Hjalmarsson & Linda Jensen  

 

 

 
 


