
Förfrågan om att delta i en studie om vård av för tidigt födda barn på BB 
 

Till er som är föräldrar till ett barn  
som föddes lite för tidigt och vårdas på BB på Akademiska sjukhuset. 

 
Ni tillfrågas om att delta i en studie om amning och matning på BB av barn födda efter 34-36 
graviditetsveckor och om eventuella medicinska problem hos barnen. Studiens mål är att ta 
fram kunskap som kan användas till bättre anpassning av vårdrutiner på BB för dessa barn. 
 
Gäller alla deltagare i studien: Deltagande i studien betyder att ni kommer att fylla i en 
förtryckt DAGBOK under tiden barnet är på BB: Tidpunkt och antal minuter markeras med 
att dra ett streck (I---I) för amning och eventuell tillmatning samt vård av barnet hud-mot-hud. 
Användning av amningsnapp, tillmatning med kopp/flaska samt pumpning markeras med (X). 
Ni kan också kommentera barnets dagliga vård med egna ord.  
 
Gäller några deltagare i studien: Vi vill veta vad föräldrar tyckte om stöd och information 
från personalen under vårdtiden. Därför vill vi göra en TELEFONINTERVJU med några 
föräldrapar cirka två månader efter förlossningen. (Ett mindre antal föräldrar kommer att 
intervjuas, och kanske kommer du att kontaktas om det.) Frågorna kommer att handla om 
amning/matning och dina synpunkter på vårdtiden. Intervjuerna ska spelas in på band och 
skrivas ut. En del uppgifter kommer också att tas från mammans och barnets journal. 
 
Det är helt frivilligt att delta i studien. Ni kan låta bli att delta eller avbryta deltagandet när ni 
vill utan att förklara varför. Barnets och er vård är densamma oavsett om ni deltar eller inte. 
 
Personuppgiftsansvarig är Landstinget i Uppsala län. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har 
Du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om Dig som hanteras och vid behov 
få eventuella fel rättade. Ni kommer att tilldelas ett nummer i en kodlista, kopplat till 
mammas och barnets namn och personnummer. Inga namn eller personuppgifter kommer att 
finnas i datalistorna eller någon annanstans. Kodlistan förvaras inlåst i brandsäkert skåp på 
Akademiska sjukhuset. Alla uppgifter och utskrivna intervjuer behandlas konfidentiellt; bara 
vi som arbetar med studien kan identifiera er genom numret och har tillgång till data. Det 
kommer inte att gå att identifiera er eller barnets identitet i rapporten, som kommer att 
presenteras för personal och publiceras i en vetenskaplig tidskrift.  
 
Kontakta gärna Elisabet Mattsson (kontaktperson/huvudansvarig för studien) och 
HelenaVolgsten om ni har några frågor!          
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SAMTYCKESBLANKETT 
 

Vill ni delta i en forskningsstudie 
om vård av för tidigt födda barn på BB? 

 
Om ni vill delta i studien, betyder det att: 

 Ni fyller i en DAGBOK under vårdtiden på BB.  

 Ni ger tillstånd till behandling av personuppgifter (PuL) enligt beskrivningen i följebrevet. 

 Medicinska uppgifter granskas för alla deltagare i studien: 
 

Från mammas journal:  
 Förstföderska/omföderska 
 Ålder 
 Medicinska diagnoser under graviditet, förlossning och vårdtid.  
 
Från barnets journal: 
 Ordinerade och givna matmängder 
 Vikt 
 Temperatur 
 Blodsocker- och gulsotsvärden (om sådana prover togs)  
 Antal dagar på sjukhuset 
 Eventuella medicinska diagnoser för barnet under de första två  
 månaderna 

 
 Ni kanske blir uppringda då barnet är cirka två månader för en TELEFONINTERVJU om  
 amning och matning av barnets och era upplevelser av vårdtiden på BB. 

 
FYLLS I AV BÅDA FÖRÄLDRARNA 

 
 
 

Uppsala datum…….………………………………... 
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