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Sammanfattning 

Bakgrund: Vid förlossning av friska, fullgångna barn läggs barnet hud-mot-hud direkt efter 

förlossningen. Om barnet är prematurt eller är sjuk vid födseln går det ofta miste om hud-mot 

hudkontakten med sin mamma. Forskning visar att tidig hud- mot hudkontakten främjar 

anknytning, ökar mjölkproduktionen samt att personalens inställning till hud- mot hudvård kan 

påverka i vilken utsträckning barnet vårdas hud mot hud. Syfte: Att beskriva och jämföra 

förlossnings- och neonatalpersonalens inställning till att minska separationen mellan mor och 

barn när barnet har ett behov av neonatalvård i direkt anslutning till födelsen. Metod: En 
tvärsnittsstudie, med deskriptiv och komparativ design har genomförts. Totalt delades 142 

enkäter ut på en neonatalavdelning och förlossningsavdelning i en mellanstor svensk stad, 99 

enkäter besvarades, vilket gav en svarsfrekvens på 70 %. Data analyserades med deskriptiv och 

analytisk statistik. Resultat: Personalen ansåg att det var viktigt att arbeta för att minska 

separation mellan mor och barn. Svårigheter i detta arbete var främst personalbrist, tidsbrist och 

att miljön inte var anpassad till arbetssättet. Riktlinjer kring arbetssätt för att minska separation 

ansågs viktigt av samtlig personal. Det fanns inga signifikanta skillnader i inställningen till 

separation utifrån arbetsplats, profession eller yrkeserfarenhet. Konklusion: Studien visade att 

samtlig personal var överens om att arbetet kring att minska separation mellan mor och barn var 

viktigt, men utmanande. Resultatet identifierar svårigheter i arbetet vilket lägger en grund för 

fortsatt utveckling av arbetssättet med att minska separationen mellan mor och barn. 

Förhoppningsvis kan det framöver leda till att så få barn som möjligt separeras från sin mor i 

onödan.  

Nyckelord: hud- mot hudvård, minska separation, mor-barn separation, vårdpersonal 

neonatalvård. 

  



 
 

Abstract 

Background: When giving birth to a healthy, full term infant, the infant is placed skin-to-skin 

immediately after birth. If the infant is premature or ill at birth, skin-to-skin contact with the 

mother is often lost. Research shows that early skin-to-skin contact promote attachment and, 

increases milk production. The staff´s attitude toward skin-to-skin contact can affect the extent to 

which the infant is skin-to-skin. Aim: The aim was to describe and compare delivery and 

neonatal staff´s attitudes to reduce separation between mother and infant during postnatal care 

when the infant needed neonatal care. Methods: A cross sectional study with a descriptive and 

comparative design. In total, 142 questionnaires were distributed to a neonatal unit and a delivery 

department in a medium-sized Swedish city. The response rate was 70 % (n=99). The answers 

were analyzed with descriptive and regression analyses. Results: The staff considered the work 

with decreasing mother-infant separation as important. There were difficulties mainly out of 

personnel resources, lack of time and that the environment was not adapted for early skin- to 

skincare. No significant differences in attitudes towards decreasing mother- infant separation 

were found out of workplace, profession or experience. All considered the guidelines about 

separation as important. Conclusions: It was found in the study that all staff agreed that work on 

reducing separation was important, but challenging. The result identifies difficulties in work, 

which provides a foundation for further development of the work method by reducing the 

separation between mother and child. Hopefully, in the future, as few children as possible can be 

unnecessarily separated from their mother. 

Key words: health professionals, mother-infant separation, neonatal care, reduce separation, skin 

to skin care 
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Inledning 

Klinikerna där studien bedrevs har sedan hösten 2016 aktivt arbetat för att minska mor- 

barnseparation i samband med födelsen när barnet är i behov av neonatalvård. Vid exempelvis en 

andningsstörning hos barnet kan hen få all vård i mors famn, tack vare en transportabel CPAP 

som finns på sjukhuset. Har barnet ett kvarstående behov av neonatalvård när mor är 

färdigvårdad på förlossningen flyttas familjen till neonatalavdelningen tillsammans, vilket 

betyder att mor och barn inte behöver separeras. Arbetet med att minska separation mellan mor 

och barn har lett till att antalet inskrivna barn på neonatalavdelningen minskat. 

Definitioner: i studien förekommer begreppen ”tidig hud- mot hudvård”, ”nollseparation” samt 

”zero separation”, de ska ses som synonymer. Med tidig hud- mot hudvård avses den initiala 

kontakten mellan mor och barn i samband med födelsen. Vidare kommer läsaren i kontakt med 

begreppet kontinuerlig hud- mot hudvård, som används på neonatalavdelningar bl.a. för att 

främja anknytningen, detta för att den forskning som finns ur ett omvårdnadsperspektiv i ämnet 

hud- mot hudvård i huvudsak har fokuserat på kontinuerlig hud- mot hudvård. 

  

1. Bakgrund 

När barn föds friska utan komplikationer, läggs barnet direkt på mors bröst och 

anknytningsprocessen kan påbörjas. När ett barn föds prematurt eller är i behov av neonatalvård 

är rutinen i västerländsk sjukvård att separera mor och barn. Mamman kan ofta bli uppmuntrad 

att tro att hon behöver vila efter förlossningen, att det är säkrast och bäst för barnet att komma till 

neonatalavdelningen (Bergman, 2014). År 2016 föddes 117 425 barn i Sverige, 11 144 (9,5 %) 

vårdades på neonatalavdelningen enligt registrering i Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ, 

2017). Med tidig hud- mot hudvård menas att barnet ligger naket eller med blöja i mors famn 

direkt efter förlossningen eller så snart som möjligt efter ett eventuellt behov av initial 

stabilisering (Hedberg-Nyqvist et al., 2010). I en Cochrane review framkom att barn som initialt 

vårdas i mors famn snabbare anpassar sig till livet utanför livmodern, än barn som vårdats 

traditionellt det vill säga att barnet separeras från sin mor och vårdas i säng alternativt kuvös. 

Barnen i hud- mot hudgruppen jämförda med de som fick traditionell vård höll i högre 

utsträckning kroppstemperaturen, de hade bättre blodsocker, var mer stabila kardiorespiratoriskt, 

grät mindre och ammades i högre utsträckning vid en och fyra månaders ålder. Tidig hud- mot 

hudkontakt verkade ha god effekt för barnets och moderns förmåga till samspel (Moore, 

Anderson, Bergman & Dowswell 2016).  

Oxytocin anses ha en betydande roll i utvecklingen av bandet mellan mor och barn, hormonet 

utsöndras vid hud –mot hudkontakt (Bergman, 2014; Buckley, 2015; Szymanska, Schneider, 

Chateu-Smith, Nezelof, & Vulliez-Coady, 2017) och i samband med förlossning 

är oxytocinnivåerna extra höga hos både mor och barn (Bergman, 2014; Buckley, 2015). Valet av 

tidpunkt för hud- mot hudkontakt anses ha betydelse då barnet ofta är extra alert de första två 

timmarna efter förlossningen (Bergman, 2014; Szymanska et al., 2017). Tidig separation mellan 

mor och barn har kopplats till ökad stress hos föräldrar. Tidig födsel och /eller sjukt barn skapar 

ofta rädsla hos föräldrar, vilket i studier visat sig minska föräldrarnas förmåga att ge respons 

gentemot barnet och kan ha betydelse för förmågan att knyta an till barnet. Vård på 

neonatalavdelning kunde ha långtgående negativa effekter på mor-barn anknytning samt på sikt 
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leda till utvecklings-psykologiska svårigheter för barnet (Feldman, Wellwe, Leckman & 

Eidelman, 1999; Flacking et al., 2012; Pennestri et al., 2015). 

Mödrar som separerades från sina barn vid födseln uttryckte känslor av rädsla, skuld, osäkerhet, 

maktlöshet och bristande kontroll. När personalen erbjöd stöd och information infann sig en 

känsla av att vara omhändertagen, vilket ökade deras tillit till den egna föräldraförmågan och till 

barnets kapacitet (Nyström & Axelsson, 2002). En norsk studie jämförde mammors och pappors 

upplevelse av anknytningsprocessen på en neonatal intensivvårdsavdelning. Deltagarna i studien 

samtalade om "det oväntade" och det "oförutsägbara" i att bli förälder till ett för tidigt fött barn. 

Föräldrarna upplevde att de drogs in i en situation utan möjlighet att ha kontroll. Den normala 

förlossningen, där mamman aktivt föder barn och sedan omedelbart får hålla barnet var ersatt av 

akut förlossning, rädsla och att barnet togs ifrån mamman för fortsatt vård. Papporna var ofta 

oroade både för sitt barn men också för mammans hälsa. Först när personalen försäkrat pappa om 

att mamma mådde bra, kunde han fokusera på barnet. Hud mot hud-kontakt beskrevs som en 

positiv upplevelse av de pappor som haft möjlighet till detta, vilket bidrog till att de kunde binda 

barnet till sig emotionellt och fysiskt. Det blev även ett sätt för papporna att känna sig viktiga 

(Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008). Flera studier har visat att föräldrar upplevde ambivalens 

mellan att de var nervösa och rädda att skada sitt sjuka / prematura barn, men också att de hade 

ett instinktivt behov av nära kontakt med sitt barn. De beskrev också att de blev föräldrar först 

när de haft sina barn i famnen för första gången, deras största rädsla / bekymmer var barnets 

säkerhet (Anderzén-Carlsson, Lamy, Tingvall & Eriksson 2014; Fegran et al., 2008; Maastrup, 

Weis, Engsig, Johannsen, & Zoffman 2017). En metaanalys visade att föräldrar upplevde hud- 

mot hudvård som ett sätt att lära känna sitt barn, det var också ett sätt att få känna sig viktig för 

barnet. Hud– mot hudvård gav en känsla av kontroll och ökade föräldrarnas tilltro till sig själva 

som föräldrar, på sikt medförde det till att de kunde ta fullt ansvar för sitt barn. För att underlätta 

hud- mot hudvård nämndes bland annat den fysiska miljön men även personalens stöd var viktigt 

(Anderzén-Carlsson et al., 2014). 

Forskning visar att sjuksköterskan hade en viktig roll i att uppmuntra, stötta och pusha föräldrar 

till att vårda sitt prematura barn hud mot hud. Föräldrar som blev pushade var nöjda och menade 

att det behövdes tills de hade mod att sitta hud mot hud med sitt barn (Maastrup et al., 2017). 

Forskning inom området hud –mot hudvård fann forskarna att det fanns ambivalens hos personal 

framförallt en känsla av att ha mindre kontroll över barnets medicinska status, även tidsbrist 

ansågs hindrande. Forskning gällande hud- mot hudvård på neonatalavdelningar visade också att 

personalens inställning till detta var av betydelse för i vilken utsträckning barnen vårdades hud-

mot-hud (Flacking, Thomson, Ekenberg, Löwegren & Wallin, 2013; Koopman, Callaghan-

Koru, Alaofin, Arghani & Farzin 2016; Kymre 2014; Mörelius & Anderson 2015; Olsson et., al 

2012). Det fanns även ett behov av mer kunskap, riktlinjer och försäkran om att mors famn är en 

minst lika bra vårdplats för barnet som kuvös, barnbord eller barnsäng (Koopman et al., 2016; 

Kymre 2014; Mörelius et al., 2015; Olsson et al., 2012).  

1.1 Problemformulering  
Mammans kropp beskrivs som den biologiska och "normala" platsen för ett nyfött barn, både för 

fullgångna och prematura barn. Hos mamman finns det beteendemässiga förändringar som 

främjar anknytning och viljan att skydda sitt barn, men också förbättrad mjölkproduktion. Något 

som kan stöttas genom att undvika tidig separation. Tidigare forskning beskriver att även för de 

svårast sjuka så är mors famn att föredra som vårdplats då mor och barn påverkar varandra 

positivt, samspelet mellan dem hjälper båda att läka. Det finns idag ingen forskning som tyder på 
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att annan plats än mors famn överhuvudtaget bör väljas om möjlighet finns. Forskning visar att 

personalens upplevelse av otrygghet / minskad kontroll kan påverka inställningen till hud- mot 

hudvård, vilket kan vara en bidragande orsak till att barnen vårdades i mindre utsträckning hud- 

mot hud. Genom att undersöka personalens inställning till att minska separationen mellan mor 

och barn i samband med födelsen, när barnet har behov av neonatalvård, samt identifiera 

svårigheter i arbetssättet kan vårdformen utvecklas på sikt och leda till att mor-barnseparationen 

minskas ytterligare.  

2. Syfte 

Att beskriva och jämföra förlossnings- och neonatalpersonalens inställning till att minska 

separationen mellan mor och barn när barnet har ett behov av neonatalvård i direkt anslutning till 

födelsen. 

2.1 Frågeställningar 
 Vilken är personalens inställning till att vårda barn i behov av neonatalvård på 

förlossningen / operationssal i mors famn för att minska separation av mor-barn i 

samband med födseln? 
 Vilken är personalens inställning till riktlinjer om arbetssättet? 
 Finns det svårigheter med att låta barnet vårdas hos mor, vilka? 
 Finns skillnader i inställningen vad gäller arbetet med att minska separation i samband 

med födseln mellan olika arbetsplatser?  
 Finns skillnader i inställning angående arbetet med att minska separation i samband med 

födseln utifrån yrkeserfarenhet? 
 Finns skillnader i inställningen till att minska separation i samband med födseln utifrån 

profession? 

3. Metod  

3.1 Design 
Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med deskriptiv och komparativ design.  

3.2 Urval  
Studien genomfördes på en neonatal- och en förlossningsavdelning i en mellanstor svensk stad, 

våren 2018. Deltagarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier för att delta i 

studien var samtlig personal som deltar i omvårdnadsarbetet (barnmorskor, barnsköterskor, 

sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och undersköterskor) på Neonatalavdelningen och 

Förlossningsavdelningen. Exklusionskriterier var övrig personal på avdelningen så som läkare, 

kuratorer och dietister. Även vikarier med mindre erfarenhet än tre månader exkluderades.  

Inför studien kontaktades arbetsplatsernas klinikchefer och avdelningschefer för godkännande via 

telefonkontakt för att presentera den tilltänkta studien, dess syfte och tillvägagångssätt. Därefter 

mailades avdelningschef samt klinikchef på respektive klinik ett informationsbrev om studien 

(Bilaga 1) med medföljande samtyckesformulär samt bilagd enkät (Bilaga 2). Samtliga gav 

skriftligt samtycke till att studien fick genomföras på respektive klinik.  

3.3 Enkätkonstruktion  
En egen enkät utformades eftersom ingen validerad enkät som besvarade syftet kunde identifieras 

(Bilaga 2). Frågorna utformades utifrån studiens syfte, vad tidigare forskning visat, egna 
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erfarenheter samt med stöd av personer med större erfarenhet inom området. Enkäten bestod av 

22 frågor, i fem delar. Inledningsvis bestod enkäten av sju demografiska frågor, såsom 

arbetsplats, kön, profession, utbildning, ålder och yrkeserfarenhet. Andra delen berörde fem 

frågor om nollseparation där personalen skulle ta ställning till hur viktigt de ansåg arbetet med 

nollseparation vara samt en fråga om eventuella svårigheter där de gavs förslag på slutna 

alternativ men även möjlighet att skriva ner andra svårigheter än dem som var föreslagna. Sedan 

följde fyra påståenden om arbetet med att minska separation där personalen skulle ange i vilken 

grad de höll med. Därefter följde två frågor som berörde styrdokument. Den sista delen av 

enkäten bestod av tre korta patientbeskrivningar där personalen skulle ta ställning till i vilken 

grad de höll med om att mor och barn separerades alternativt inte separerades i det beskrivna 

fallet. Enkäten avslutades med en öppen fråga där personalen gavs möjlighet att uttrycka sig fritt 

om arbetet med att minska separation.  

Svarsskalorna i enkäten varierade. Några av frågorna hade två svarsalternativ (ja och nej) medan 

andra hade tre till fyra svarsalternativ. Två av frågorna hade fritextsvar t.ex. antal år inom 

förlossnings- och neonatalvård. Fråga nummer åtta som löd "Känner du till begreppet: ”zero 

separation" / "nollseparation" var villkorad. De som svarade ja skulle besvara de efterföljande 

fyra frågorna medan de som svarade nej hänvisades till att fortsätta fram till fråga nummer 13. En 

fråga innehöll flersvarsalternativ om det fanns svårigheter i arbetet med att minska separation, 

samt en möjlighet att svara annat än de föreslagna alternativen. 

För att testa enkätens reliabilitet utfördes innan datainsamling ett test-retest. Enkäten lämnades ut 

till fem av studieförfattarna tillfrågade och utvalda personer på enheterna vid två tillfällen med en 

veckas mellanrum. Svaren från de två tillfällena jämfördes med varandra med test Cronbachs´ 

Alpha, utfallet blev 0,86 vilket anses vara tillförlitligt (Polit & Beck, 2012). En fråga avvek 

mellan testtillfällena, ett förtydligande om ett av patientfallen gällande vad deltagarna skulle ta 

ställning till utformades i den aktuella frågan. 

3.4 Datainsamling 
Informationsbrev om studien (Bilaga 3) och enkät (Bilaga 2) mailades till avdelningscheferna 

som vidarebefordrade dem till samtlig personal med information om att de som inte uppfyllde 

bifogade urvalskriterier skulle avstå att besvara enkäten. I informations-brevet gavs information 

om frivilligheten att delta, att samtycke gavs i och med inlämnad enkät, samt att deltagandet var 

anonymt. Vid daglig samling på respektive arbetsplats gavs muntlig information till personalen 

av avdelningschefen om pågående studie. Det var dock omöjligt att nå samtliga på detta vis på 

grund av olika arbetstider. Information gavs därför om studien även i det veckobrev som 

distribueras till all personal på de båda arbetsplatserna, ett forum som når de flesta. Förutom att 

enkäten distribuerades via mail till personalen för utskrift personligen, fanns även om så 

önskades utskrivna enkäter att hämta på respektive avdelningsexpedition. Besvarade enkäter 

lämnades sedan i en "postlåda" märkt med ”enkäter" i respektive arbetsplats personalrum. 

Datainsamling pågick mellan 2018-04-12 fram till 2018-05-02.  

Totalt 142 enkäter delades ut. Vid planerat datainsamlingsstopp hade 49 enkäter besvarats 

(svarsfrekvens 34,5 %). På grund av låg svarsfrekvens skickades ytterligare påminnelser ut och 

datainsamlingsperioden förlängdes fram till 2018-05-02 med information om att de respondenter 

som redan besvarat enkäten kunde bortse från påminnelsen. Totalt 99 enkäter besvarades, vilket 

gav en svarsfrekvens på 70 %.  
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Figur 1. Flödesschema över utskick av enkäter och svarsfrekvens. 

3.5 Bearbetning och analys 
Inledningsvis lästes enkäterna igenom för att få en överblick av materialet. Enkäterna kodades i 

samband med inmatning i Excel för att kunna gå tillbaka i materialet om så behövdes efter 

inmatning. Data överfördes sedan till SPSS (Statistical Package for the Social Science, version 

25.0) för analys. Deskriptiv och analytisk statistik användes vid bearbetning av enkätsvaren. 

Analys inom kvantitativ forskning är beroende av att data omvandlas till siffror för att möjliggöra 

analys. Nominal- och ordinaldata kodades därför om till siffror för att sedan analyseras (Polit & 

Beck, 2012; Djurfelt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Frågorna i enkäten var på nominal- och 

ordinalskalenivå. Demografiska fakta om studiepopulationen analyserades via deskriptiv statistik, 

frekvenser, procenttal, medel och standarddeviation (SD), median och interkvartilavstånd (IQR). 

Antal år i yrket samt ålder undersöktes utifrån medelvärde och SD samt median och IQR.  

För att möjliggöra analys grupperades vissa bakgrundsfakta enligt följande. Arbetsplatsgrupp, de 

som svarat neonatalavdelning / förlossning samt neonatalavdelning bildade en grupp. 

Förlossningsavdelningen, förlossning / BB utgjorde den andra gruppen. "Annat" som kunde vara 

personal som hade annan kombinationstjänst, lades in under förlossning då de även arbetade på 

förlossningsavdelningen. Vidare bildades två grupper utifrån "profession", barnsköterska och 

undersköterska utgjorde en grupp. Barnmorska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska bildade 

den andra gruppen.  

Frågan om "skillnader i inställning till arbetet med att minska separation" utifrån arbetsplats eller 

profession med normalfördelning (Fråga 13, 14, 16) undersöktes med Student t-test som 

142 utdelade 
enkäter

•57 st till 
Neo

•85 st till 
Förl.

49 besvarade 
enkäter 

• 33st från 
Neo

•16 st från 
Förl.

Påminnelse-
enkät skickas 

ut till all 
personal.

•57 st till 
Neo.

•85 st till 
Förl.

Ytterligare 50 
besvarade 
enkäter.

•15 st från 
Neo.

•35 st från 
Förl.

Totalt 
besvarades 99 

enkäter. 
Svarsfrekvens 

70 %.

•48 st från 
Neo.

•51 st från 
Förl.
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använder medelvärdet vid analys. Vid icke parametriska data (snedfördelat, fråga 15, 19 - 21) 

användes Mann-Whitney U-test för analys av skillnader mellan grupperna, som baseras på 

rangordning av medianvärden (Polit & Beck, 2012) En linjär regressionsanalys användes för att 

testa sannolikheten till att variansen i svaren på fråga 13–16 samt 19–21 berodde på 

yrkeserfarenhet som är en kontinuerlig variabel samt att svarsalternativen var på en fyrgradig 

skala. Siffran 1 motsvarade ”mest positiv till att minska separation” och siffran 4 ”minst positiv”. 

Valet gjordes utifrån att inga lämpliga gruppindelningar hittades då spridningen på antal år i yrket 

var så vid, 3 månader - 44år.  

Internt bortfall (mellan 1–4) finns på olika frågor i enkäten, ingen fråga utmärker sig, fråga 9–12 

var också villkorade och skulle inte besvaras av alla respondenter. De gavs siffran –9 för att 

särskilja och räknades inte med i statistiken i den specifika frågan (Djurfeldt et al., 2018). Därav 

ser det ibland avvikande ut att n 95 svarat på en fråga men procentsatsen blir 100 trots totalt 99 

insamlade enkäter. Dock blir statistiken rätt utifrån det antal som svarade på frågan (Djurfeldt et 

al., 2018). Signifikansnivån sattes till p < 0,05. Fritextsvar på fråga 12 samt 22 sammanställdes 

och presenterades i löpande text. På fråga 12 hade 38 respondenter lämnat fritextsvar, angående 

"andra svårigheter". Fritextsvaret i fråga 22 där möjlighet gavs att tillägga egna kommentarer 

angående arbetet att minska separation besvarades av 33 respondenter. Kommentarerna lästes 

igenom. De som berörde ämnet "minska tidig separation" presenteras sist i resultatet i löpande 

text där de sammanslagits efter gemensamt innehåll vilket kunde vara personaltillgång, 

utbildning etc.  

3.6 Etiska överväganden 
I lagen om etikprövning (SFS 2003:460) som avser studier med människor behöver inte studier 

"som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå" ansöka om 

etiskt tillstånd (2003:460 2§). I enlighet med god forskningssed har Helsingforsdeklarationens 

fyra etiska principer beaktats: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 

Nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 2013). Informationskravet uppfylldes genom att 

tillstånd för studien inhämtades från verksamhetschefchef samt avdelningschef på respektive 

klinik. I samband med tillfrågandet om tillstånd gavs muntlig och skriftlig information om 

studien (Bilaga 1). Studiedeltagarna informerades via informationsbrev (Bilaga 3) som mailades 

ut till samtlig personal. Samtyckeskravet respekterades då författarna skriftligt informerade om 

frivilligheten att delta och rätten att avbryta när som helst. Konfidentialitetskravet uppfylldes 

genom att deltagandet var anonymt, respektive svar kan ej härledas till specifik person. Samtliga 

enkäter förvarades inlåsta utom räckhåll för andra än författarna. Insamlat material används 

endast i syftet att genomföra den planerade studien samt kommer att destrueras efter godkänd 

uppsats och därmed uppfyllds nyttjandekravet. I enkäten efterfrågas inte om kända, känsliga 

uppgifter. Ingen direkt risk kan ses att orsaka skada då studien vänder sig till de som arbetar på 

avdelningarna. Möjligen kan det skapa stress hos någon / några i personalen men den risken 

anses försumbar. I presentationen av resultatet har grundtanken varit att återge det så 

verklighetstroget som möjligt. All information i enkäten har redovisats, bortsett från 

kommentarer i fritext som varit ovidkommande utifrån syftet med studien. Forskningsresultat kan 

påverkas av de beslut forskaren tar (Polit & Beck, 2012). Viss manipulation av data har skett, för 

att få analyserbara grupper. Dessa beslut har noggrant övervägts för att resultatet ska spegla 

respondenternas svar så riktigt som möjligt.  
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4. Resultat  

Resultatet utgår från de 99 enkäter som samlades in. Inledningsvis anges demografiska fakta om 

studiepopulationen. Därefter följer deskriptiv beskrivning av personalens angivna svar angående 

frågor som rör inställning till arbetet med att minska separation i samband med födelsen när 

barnet har behov av neonatalvård, i textredovisning. I fråga 13–16 samt 19 – 21 återfinns även 

fördelningen av svaren beskrivna i diagram utifrån procent. Sedan presenteras personalens 

inställning angående riktlinjer om arbetssättet. Redovisning sker i huvudsak efter en ordning 

utifrån frågeställningarna. Dock var detta opraktiskt gällande den analytiska delen om test av 

skillnader. Där presenteras resultatet utifrån de test som användes i tabeller. Sist i resultatet 

återges fritextsvar på den öppna frågan som avslutade enkäten.  

4.1 Demografiska data  
Samtliga respondenter var kvinnor, 100 % (n=99). Åldern varierade mellan 23 till 69 år, 

medelålder var 45,16 (SD 12,28) år (md 45, IQR 36–45). Deltagarnas profession (Diagram 1) var 

barnsköterska (n=21), undersköterska (n=14), sjuksköterska (n=9), barnmorska (n=42) samt 

specialistsjuksköterska (n=13). 

 

Diagram 1. Personalens profession 

Av respondenterna arbetade 52 % (n=51) på förlossningen samt 48% (n=48) på 

neonatalavdelningen. Yrkeserfarenheten varierade mellan 3 månader till 44 år, med ett 

medelvärde på 12,26 (SD 12,82) år (md 6,0, IQR 3–22,5). Erfarenhet av att vårda barn i mors 

famn på förlossningen när barnet hade behov av neonatalvård hade 71% (n=71). Mer än hälften, 

61% (n=59) hade utbildning i hud mot hudvård, medan 37 % (n=37) saknade utbildning. 

Utbildning som angavs var; internutbildning på arbetsplatsen, kurs i 

barnsjuksköterskeprogrammet, barnmorske-utbildningen samt kurser på högskola / universitet, 

till exempel neonatal intensivvårdskurs. Av respondenterna var det 4 % (n=4) som inte kände till 

begreppet "zero-separation" / "nollseparation". 
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4.2 Personalens inställning till arbetet med att minska separation av mor-barn 
92 % (n=86) ansåg att det var "mycket viktigt" att arbeta för nollseparation och 8 % (n=8) ansåg 

att det var "ganska viktigt". Likaså var inställningen att det var "mycket viktigt" 93 % (n=87) att 

motivera föräldrarna till nollseparation, medan 7 % (n=7) ansåg det som "ganska viktigt". 

I fråga 13 - 16, se diagram nedan, var svaren spridda, endast de mest frekventa svaren redovisas i 

texten. Drygt hälften av respondenterna, 51 % (n=51) instämde "till stor del" att barnet kunde få 

lika bra vård i mors famn på förlossningen trots behov av neonatalvård (Diagram 2). Påståendet 

att "barnet kan omhändertas bättre på Neonatalavdelningen" vid behov av neonatalvård angav 49 

% (n=48) att de instämde ”till viss del” (Diagram 3). Mer än hälften av respondenterna, 63 % 

(n=62) "instämde helt" till att det var viktigt att barnet hade möjlighet att stanna hos mamma trots 

behov av neonatalvård (Diagram 4). På fråga 16 instämde 55% av respondenterna "till viss del" 

att arbetet underlättades om barnet togs till neonatalavdelningen för fortsatt vård (Diagram 5). 

 
Diagram 2: Fråga 13 Barnet kan få lika bra vård i mors 

famn på förl/snittsal som på neo, trots behov av 

neonatalvård (n=98) 

 

 
Diagram 3: Fråga 14 Barnet kan omhändertas bättre på 

neo än förl. /snittsal vid behov av neonatalvård (n=98) 

 
Diagram 4: Fråga 15 Det är viktigt att barnet har 

möjlighet att stanna hos mamma trots behov av neovård 

(n=98) 

 
Diagram 5: Fråga 16 Mitt arbete utifrån min profession 

underlättas om barnet tas till neo för vård (n=98) 
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4.3 Personalens inställning till att separera / inte separera mor och barn i 

beskrivna patientfall, fråga 19 - 21  
På fråga 19 (flicka född i v 38+6, infektionsmisstanke) instämde 73 % (n=71) helt till att barnet 

kunde vårdas kvar hos mor på förlossningen innan gemensam transport till neonatalavdelningen 

(Diagram 6). Fråga 20 (flicka född i v 34+1, andningsstörning) hade olika svarsfördelning, 

(Diagram 7), nästan en tredjedel, 31 % (n=30), "instämde inte alls" till att mor och barn 

separerades i det aktuella fallet och 30 % (n=29) "instämde helt" till att mor och barn separerades. 

På fråga 21 (pojke född i v 29+1), instämde mer än hälften av respondenterna helt, 56 % (n=54) 

till att vårda barnet initialt på förlossningen innan transport till neonatalavdelningen (Diagram 8). 

 
Diagram 6: Fråga 19; flicka född i v. 38+6, infektions-

misstanke. Barnet får all vård på förlossningen, innan 

gemensam transport av mor och barn till neonatalen 

 

 
Diagram 7: Fråga 20; flicka född i v. 34+1, 

andningsstörning. Barnet tas till neonatalen, mor 

kvarstannar på förlossningen. 

 

 
Diagram 8: Fråga 21: pojke född i v. 29 + 1, välmående 

prematur. Barnet får all vård på förlossningen innan 

gemensam transport av mor och barn till neonatalen. 
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4.4 Personalens inställning till riktlinjer om arbetet med att minska separation 
Skrivna riktlinjer om arbetssättet med minskad separation ansågs av 83 % (n=81) som "mycket 

viktigt" (Diagram 9). Respondenterna ansåg även riktlinjer om ansvarsfördelning som "mycket 

viktigt" 80 % (n=78) (Diagram 10).  

 
Diagram 9: Fråga 17. Hur viktigt är det med riktlinjer 

för att minska separation 

 
Diagram 10: Fråga 18. Hur viktigt det är med riktlinjer 

ansvarsfördelning i arbetet med att minska separation 
 

4.5 Svårigheter att vårda barnet hos mor 
Majoriteten, 95 % (n=89) av respondenterna angav att det fanns svårigheter i arbetet med att 

minska mor - barnseparation, medan 5,3% (n 5) ansåg att det inte fanns några svårigheter 

(Diagram 11). På fråga 12 som handlar om upplevda svårigheter med att arbeta med 

nollseparation fick respondenterna markera föreslagna, uppräknade svårigheter samt avge eget 

alternativ i fritext. Flera alternativ kunde anges. Flest respondenter hade markerat "Personalbrist" 

(n=67), följt av "Miljön är inte anpassad för arbetssättet" (n=40) och "Tidsbrist" (n=35) (Diagram 

11). I fritextsvaret, "andra svårigheter": var de vanligaste kommentarerna barnets och moderns 

mående samt föräldrars inställning och förståelse till hud mot hud-vård. Andra svårigheter som 

kommenterades var kulturella skillnader, samarbete mellan förlossnings- och 

neonatalavdelningen, avsaknad av riktlinjer och kunskap, samt att all personal bör sträva åt 

samma håll.  
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Diagram 11: Fråga 12: angivna svårigheter att arbeta med nollseparation. Flervalsfråga. 

 

4.6 Skillnader i inställningen gällande arbetet med att minska separation 

utifrån arbetsplats, profession eller utbildning  
Inga signifikanta skillnader fanns i inställningen till arbetet med att minska separation i samband 

med födelsen när barnet är i behov av neonatalvård utifrån arbetsplats (p=>0,05), profession 

(p=>0,05 ) eller yrkeserfarenhet (p=>0,05). Samtliga frågor presenteras nedan utifrån de 

statistiska test som utförts. Tabell 1 och 2 presenterar skillnader i inställning utifrån arbetsplats 

(1) och profession (2) som testats med t-test, baserat på medelvärdesanalys. Ickeparametriskt test 

av skillnader i inställning utifrån arbetsplats (3) och profession (4), baserat på median presenteras 

i tabell 3 och 4. Linjär regressionsanalys användes för test av samband mellan "inställning till att 

minska separation" och sannolikheten att variansen / skillnaden i svaren på en fyrgradig skala 

mellan "instämmer helt" till "instämmer inte alls" förklaras av yrkeserfarenhet. Ingen statistisk 

skillnad fanns på samtliga variabler, fråga 13 - 16 samt 19 - 21 (p = > 0.05).   

35
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*Tabell 1. Inställning till att minska separation utifrån arbetsplats. Student´s t-test, variabel fråga 13, 14, 16. 

Variabler   Neonatal Förlossningen Student´s t-test p 

  n Mean (SD) n Mean (SD) t (CI 95%) p-value 

Fråga 13 
Barnet kan få lika bra vård i mors famn på förl/snittsal 

som på neo trots behov av neovdelning 48 2,13 (,761) 50 2,24 (,687) -0,786 -(0,41 0,18) 0,434 

Fråga 14 
Barnet kan omhändertas bättre på neo än förl. /snittsal 

vid behov av neonatalvård 48 2,48 (,772) 50 2,50 (,763) -0,134 -(0,33 0,29) 0,893 

Fråga 16 
Mitt arbete utifrån min profession underlättas om 

barnet tas till neo för vård 48 2,13 (,733) 47 2,11 (,866) 0,113 -(0,31 0,35) 0,910 

 

*Tabell 2. Inställningen till att minska separation utifrån profession. Student´s t-test, variabel fråga 13,14 16.  

Variabler   Ssk   Usk/Bsk Student´s t-test p 

  n Mean (SD) n Mean (SD) t (CI 95%) p-value 

Fråga 13 
Barnet kan få lika bra vård i mors famn på förl/snittsal 

som på neo trots behov av neovdelning 63 2,19 (,692) 35 2,17 (,785) 0,124 -(0,29 (0,32 0,901 

Fråga 14 
Barnet kan omhändertas bättre på neo än förl. /snittsal 

vid behov av neonatalvård 63 2,40 (,730) 35 2,66 (,802) -1,632 -(0,58 (0,06 0,106 

Fråga 16 
Mitt arbete utifrån min profession underlättas om 

barnet tas till neo för vård 61 2,05 (,717) 34 2,24 (,923) -1,092 -(0,52 (0,15 0,278 

*Medelvärde baseras på en 4-gradig skala mellan "instämmer helt" till "instämmer inte alls" p = > 0.05 på 

samtliga variabler i Tabell 1 & 2. 

 

Tabell 3. Inställning till att minska separation utifrån arbetsplats, Mann- Whitney U-test, variabel: fråga 15, 19, 20 & 

21. 

Variabler Neo Förl Mann-Whitney U U p 

  n n 25th 50th (md) 75th u-value p-value 

Fråga 15 
Det är viktigt att barnet har möjlighet att stanna hos mamma 

trots behov av neovd 48 50 1,00 1,00 2,00 1078,000 ,303 

Fråga 19 
Flicka född i v. 38+6, infektions-misstanke. Barnet får all vård 

på förlossningen, innan gemensam transport av mor och barn 

till neonatalen. 46 51 1,00 1,00 2,00 1049,500 ,249 

Fråga 20 
Flicka född i v. 34+1, andningsstörning. Barnet tas till 

neonatalen, mor kvarstannar på förlossningen. 46 51 1,00 2,00 4,00 1055,000 ,376 

Fråga 21 
Pojke född i v. 29 + 1, välmående prematur. Barnet får all vård 

på förlossningen innan gemensam transport av mor och barn 

till neonatalen. 46 51 1,00 1,00 2,00 1081,500 ,461 
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Tabell 4. Inställning gällande arbetet att minska separation utifrån profession, Mann- Whitney U-test, variabel fråga: 

15, 19, 20 & 21.  

Variabler Ssk Bsk Mann-Whitney U U p 

  n n 25th 50th (md) 75th u-value p-value 

Fråga 15 
Det är viktigt att barnet har möjlighet att stanna hos mamma 

trots behov av neovd 63 35 1,00 1,00 2,00 1097,000 ,961 

Fråga 19 
Flicka född i v. 38+6, infektions-misstanke. Barnet får all vård 

på förlossningen, innan gemensam transport av mor och barn 

till neonatalen. 63 34 1,00 1,00 2,00 952,000 ,245 

Fråga 20 
Flicka född i v. 34+1, andningsstörning. Barnet tas till 

neonatalen, mor kvarstannar på förlossningen. 63 34 1,00 2,00 4,00 823,500 ,052 

Fråga 21 
Pojke född i v. 29 + 1, välmående prematur. Barnet får all vård 

på förlossningen innan gemensam transport av mor och barn 

till neonatalen. 63 34 1,00 1,00 2,00 1045,500 ,830 

 

4.7 Fritextsvar 
Sist i enkäten fanns en fritextfråga (fråga 22), där respondenterna fick skriva fria kommentarer 

angående arbetet med ”att minska separation”. De vanligaste kommentarerna handlade om 

personaltillgången som var det som kommenterades flest antal gånger. Därefter nämndes: 

tidsaspekten, miljö och material / utrustning, utbildning och riktlinjer om nollseparation till all 

personal samt barnets och mors mående.  

 

5. Diskussion   

5.1 Metoddiskussion  
Kvantitativ ansats passar väl för att beskriva och jämföra skillnader mellan grupper. En 

enkätstudie valdes då detta gav möjlighet att nå ut till fler deltagare. Kvalitativ metod kunde dock 

ha gett mer djupgående information om inställningen hos några få i personalen och deras 

upplevda svårigheter med arbetssättet. Kvantitativa studier utmärks av generaliserbara, valida och 

reliabla resultat. Forskarens kontakt med studiedeltagarna är formell och sparsam, resultatet 

påverkas inte av interaktionen mellan deltagare och forskare såsom i kvalitativ forskning. Det är 

av vikt att forskaren bibehåller ett neutralt synsätt till insamlade data (Denscombe, 2016; Polit & 

Beck, 2012). Fördelen med egenkonstruerad enkät var möjligheten att ställa exakt de frågor av 

intresse utifrån syftet, samt att enkätstudier är ett relativt effektivt sätt att nå många. Valet att 

hålla deltagandet anonymt gjordes utifrån tanken att det kunde skapa ökad trygghet hos 

deltagarna att medverka i studien och eventuellt få ärligare svar då insamlad data ej kan härledas 

till specifik person (Polit & Beck, 2012). 

5.1.1 Intern Validitet         

En svaghet i studien kan vara att en egen enkät konstruerades då ingen lämplig utifrån studiens 

syfte kunde hittas. Undersökta studiepopulationen är kollegor med författarna. Det finns en risk 

för att objektiviteten kan ha påverkats utifrån förförståelse om ämnet och arbetsplatserna. Denna 
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påverkan har beaktats genom att diskutera frågornas utformning med personer som har mer 

erfarenhet inom området, analys av vad tidigare forskning visat samt genom ett neutralt och 

objektivt förhållningssätt, vilket kan stärka studiens validitet. Inmatning av data i Excel som 

sedan överfördes till SPSS skedde i samarbete och kontrollerades av båda författarna, inga 

avvikelser har upptäckts. 

5.1.2 Reliabilitet 

För att stärka studiens reliabilitet utfördes inför studien en test-retest av enkäten för att förhindra 

uppenbara risker med felformulerade frågor som kunde missförstås, samt för att kontrollera 

mätinstrumentets stringens. Testet gav ett utslag på 0,86 med Cronbachs´ Alpha vilket anses 

reliabelt (Polit & Beck, 2012). 

5.1.3 Extern validitet 

Då bekvämlighetsurval användes, kan resultatet inte uttrycka något för andra än den undersökta 

populationen. Ett icke slumpmässigt urval är inte representativt, vilket ger ett lägre tillförlitligt 

resultat som ej kan generaliseras (Polit & Beck, 2012). Det var inte aktuellt i denna undersökning 

då författarna ämnade undersöka en specifik arbetsgrupp där arbetsplatsernas utformning och 

tillgång till specifik medicinsk teknik möjliggör arbetssättet, vilket inte är fallet på många andra 

kliniker. Den undersökta gruppen kan anses homogen utifrån sin kunskapsbas och speciella 

kännedom om arbetssättet. Svarsfrekvensen totalt var 70 % vilket medför att risken för 

snedvridning är relativt liten (Polit & Beck, 2012). Sett till klinikerna hade 

förlossningsavdelningen en svarsfrekvens på 60% och neonatalavdelningen 84 %. Ingen 

bortfallsanalys har utförts med anledning av anonymiteten. En mängd svårigheter kan diskuteras 

utifrån risken för svarsbias som också påverkar generaliserbarheten. Huruvida de som inte svarat 

(n=43) påverkat resultatet är omöjligt att uttala sig säkert om. Risk för så kallad svarsbias finns 

alltid (Polit & Beck, 2012). Var respondenterna som svarade mer positivt inställda till ämnet än 

de som inte svarade? Det finns en personlig anknytning till de undersökta arbetsplatserna vilket 

kan öka risken för så kallad för svarsbias enligt Polit & Beck (2012). Respondenterna kan ha 

svarat enligt vad de tror förväntas av dem. Beslut om anonymitet togs dock som nämnts tidigare 

med anledning av att eventuellt få ärligare svar. Visst internt bortfall finns, mellan n 1-4, orsak 

till det kan vara att någon fråga varit otydlig, misstag / stress hos den som fyllt i enkäten, dock 

sticker ingen fråga ut speciellt, det är få interna bortfall och de förmodas inte ha påverkat 

resultatet nämnvärt. Statistiskt har internt bortfall hanterats så att det inte räknas med i just den 

specifika frågan (se bearbetning och analys). 

I efterhand sågs en brist i att personal som roterar mellan BB-avdelning och förlossnings-

avdelning som under datainsamlingsperioden arbetade på BB-avdelningen inte fick en egen 

"postlåda" att svara i. De fick antingen ta sig till neonatalavdelningen eller 

förlossningsavdelningen för att lämna svar, vilket kan ha gett lägre svarsfrekvens. Ett 

förtydligande av begreppet nollseparation kunde eventuellt ha gett andra svar, framförallt i öppna 

frågor, då några respondenter lämnat svar som tydligt syftade till kontinuerlig hud- mot hudvård 

på neonatalavdelning som ställer andra krav än tidig hud-mot-hudvård i anslutning till födelsen 

när barnet har ett behov av neonatalvård. Möjligen hade resultatet även påverkats om det i 

enkäten framgått att gällande de svårast sjuka barnen med behov av livsuppehållande åtgärder så 

går liv alltid före nollseparation, några respondenter har i fritextsvar kommenterat farhågor kring 

det.  
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Fyra frågor överraskade i studien, fråga 13, 14, 20 och 21 i enkäten (Bilaga 3) där 

respondenternas svar avvek från varandra. På fråga 13 hade 82 % angett att ”barnet kan få lika 

bra vård på förlossningen”. På fråga 14 har respondenterna svarat emot det de angett i fråga 13. 

Där har 84 % svarat att ”Barnet kan omhändertas bättre på neonatalavdelningen”. Orsaken kan 

eventuellt ligga i otydlig frågekonstruktion eller beroende på vilket scenario respondenterna såg 

framför sig? På fråga 20 och 21 hade fler än förväntat svarat "instämde helt" eller "delvis" till att 

flickan född i vecka 34+1 separeras från mor för vård på neonatalavdelningen. Även i fallet med 

gossen född i vecka 29+1 hade respondenterna svarat "instämmer helt” eller ”instämmer delvis" 

till att all initial vård sker på förlossnings-avdelningen fram tills att mor är färdigvårdad och de 

gemensamt kan transporteras till neonatalavdelningen. Svaren överensstämmer inte med hur 

klinikerna arbetar idag. Barn födda i v 34 med samma typ av problem som flickan i fallet, får 

numera stanna hos mor, medan barn födda i v 29 separeras från sin mor. Därför ställer sig 

författarna frågande till om det kan vara så att respondenterna inte läst frågorna ordentligt? Dock 

erbjuds i fallet "född i vecka 29+1" miljömässiga lösningar utifrån de behov barn kan ha vid 

födsel i vecka 29+1, vilket även kan tolkas som att viljan finns att inte separera mor och barn bara 

förutsättningarna ges.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva och jämföra förlossnings- och neonatalpersonalens inställning 

till att minska separation mellan mor och barn i samband med födelsen när barnet har behov av 

neonatalvård. Sammanfattningsvis visade resultatet i den genomförda studien att det var viktigt 

för samtlig personal att det fanns skrivna riktlinjer kring arbetssättet och att det var viktigt att 

arbeta med nollseparation och motivera föräldrar till tidig hud- mot hudvård. Svårigheter i arbetet 

med att minska separation var personalbrist, miljömässiga faktorer, tidsbrist, om barnet eller mor 

var svårt sjukt, oro för barnets säkerhet samt utbildning, kulturella skillnader och föräldrars 

inställning med mera. Inga signifikanta skillnader utifrån arbetsplats, profession eller 

yrkeserfarenhet upptäcktes i inställningen till att minska separation mellan mor och barn när 

barnet var i behov av neonatalvård.   

5.2.1 Inställning och riktlinjer 

Personalens inställning var att arbetet med att minska separation mellan mor och barn var viktigt 

när barnet har behov av neonatalvård i samband med födelsen. På frågor angående om lika bra 

vård kunde ges på förlossningsavdelning som på neonatalavdelning varierade svaren mer. 

Samtliga respondenter ansåg det viktigt för barnet att stanna hos modern trots behov av 

neonatalvård. Samtidigt verkar viss tveksamhet finnas utifrån om barnet kan få lika bra vård på 

förlossningsavdelningen som på neonatalavdelningen. Forskning har visat att personal upplever 

ambivalens gällande att de vet att hud- mot hudvård är bra men också en känsla av mindre 

kontroll främst på barnets medicinska status (Koopman et al., 2016; Kymre 2014; Mörelius et al., 

2015). Riktlinjer om arbetssättet ansågs som "mycket viktigt" eller "ganska viktigt" av samtliga 

respondenter och behov av utbildning nämndes i fritextsvaren. Annan forskning visar att 

utbildning och riktlinjer för kontinuerlig hud- mot hudvård verkade ha stor betydelse för i hur stor 

utsträckning det praktiserades (Koopman et al., 2016; Kymre, 2014; Strand, Blomqvist, Gradin & 

Hedberg, 2014). Kanske är det överförbart även till tidig hud- mot hudvård?  

Fysisk kontakt mellan mor och barn sänker kortisolnivåerna och minskar smärtpåslaget hos 

barnet. Det minskar också risken för anknytningsstörningar och emotionella problem senare i 
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livet (Flacking et al., 2012). Författarna anser att utbildning och riktlinjer hänger ihop när det 

gäller arbetet med nollseparation. Då samtliga deltagare ansåg att det var viktigt att arbeta för och 

motivera till nollseparation anser författarna att klinikerna har en bra grund för att utveckla 

arbetet med att minska separationen mellan mor och barn i samband med födelsen då barnet är i 

behov av neonatalvård. Genom gemensamma riktlinjer, utbildningar och diskussioner om 

arbetssättet kan risken för onödig separation i samband med födelsen minskas.  

5.2.2 Svårigheter i arbetet 

Gällande svårigheter i arbetet med nollseparation visade studien liknande svårigheter som 

tidigare forskning kommit fram till i arbetet med nollseparation (Flacking et al., 2013, Koopman 

et al., 2016; Mörelius et al., 2015). Personalbrist var den mest frekvent angivna svårigheten i 

studien men också tidsbrist. Författarna menar att det kan kopplas samman, är det brist på 

personal så finns kanske inte tiden för att arbeta som önskat. Även annan forskning tar upp 

tidsbrist / personalbrist (Koopman et al., 2016; Mörelius et al., 2015) Medan Niela-Vilén et al. 

(2013) menar att tidsbrist inte angavs som en faktor som påverkade tidig hud- mot hudvård. 

 "Miljön är inte anpassad för arbetssättet" var den näst största svårigheten som angavs. Tillgång 

till transportabel CPAP finns, avdelningarna är placerade nära varandra, vilket författarna till 

studien hade en teori om att det kunde minska beskrivna svårigheter utifrån miljön. Det är dock 

svårt att jämföra två grupper rättvist, förutsättningarna är olika i den specifika situationen då 

neonatalpersonalen vårdar på annan plats än de är ”vana” vid, vilket kan vara extra utmanade. För 

förlossningspersonalen kanske utmaningen ligger i att neonatalpersonalen är närvarande på 

förlossningssalen. Det kan ses som nya situationer för båda personalgrupperna. Kommentarer i 

fritext uttryckte svårigheter utifrån lokalernas utformning samt behov av medicinskteknisk 

utrustning på förlossningssalen. Ingen forskning om miljö och materiella behov har hittats utifrån 

behoven vid tidig hud- mot hudvård när barnet är i behov av neonatalvård i direkt anslutning till 

födseln. Forskning om miljö och hud- mot hudvård som finns har riktat in sig på kontinuerlig 

hud- mot hudvård på neonatalavdelningar som ställer andra krav (Flacking et al., 2012). 

Förlossningssalarna är i dagsläget anpassade för förlossningspersonalens behov i första hand och 

ska så vara. Kanske behövs vissa miljömässiga och materiella justeringar för att skapa 

förutsättningar för personalen att bedriva tidig hud- mot hudvård på ett patientsäkert sätt? Även 

"oro för barnets säkerhet" angavs vid vård i mors famn i anslutning till födelsen. Strand et al. 

(2013) diskuterar att det finns en rädsla och risk för att navelkatetrar och trakealtub kan komma i 

fel läge vid förflyttningar. Niela-Vilén et al. (2013) menar att det är en underlättande faktor om 

barnet mår bra. Kejsarsnitt eller om barnet var dåligt var det vanligaste hindret för att inte kunna 

utföra tidig hud mot hudvård. Även mammans mående spelade roll, men nämndes bara i enstaka 

fall (Niela-Vilén et al., 2013).  

I fritextsvar angavs bland annat kulturella skillnader och föräldrars inställning till hud mot 

hudvård som en svårighet. En studie beskriver att barnmorskor kan ha svårt att engagera föräldrar 

att ha barnet hud mot hud. De förstår inte alltid fördelarna med hud mot hudvård och kulturella 

skillnader kan också vara hindrande. Främst föräldrar från utomeuropeiska länder hade svårt att 

förstå varför barnet inte skulle ha kläder på sig (Zwedberg, Blomquist & Sigerstad, 2015). Trots 

att Zwedbergs studie rör barnmorskor anser vi att resultatet är applicerbart även på vår studie då 

arbetet med nollseparation även innefattar en del av barnmorskans arbete. 

5.2.3 Skillnader i inställning till att minska separation 

Studien visade inga statistiskt säkerställda skillnader i inställning till arbetet med minskad 

separation av mor och barn vid födelsen när barnet behöver neonatalvård utifrån, arbetsplats, 
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profession eller yrkeserfarenhet. Det talar kanske för att personalen delar kunskap om hur viktigt 

det är med tidig hud- mot hudvård. Det verkar finnas bra förutsättningar för ett samarbete 

klinikerna emellan.  

5.2.4 Genus och samhälle 

Författarna är medvetna om att genusperspektivet saknas i studien och diskussionen, men studien 

avser den tidiga hud- mot hudkontakten, de första timmarna postpartum. Forskning menar att mor 

och barn ska ses som en biologisk enhet. Det sker ett hormonellt samspel mellan mor och barn 

som gör att barnet anpassar sig bättre till livet utanför livmodern (Bergman, 2014; Szymanska et 

al., 2017). För mors del innebär den tidiga hud-mot hudkontakten bland annat att nivåerna av 

kortisol sänks, vilket bl.a. underlättar anknytningen och mjölkproduktionen (Flacking et al., 

2012). Pappor anses i forskningen som ett bra komplement, när mor inte kan ha barnet hos sig 

(Bergman & Bergman, 2013) vid exempelvis operationer postpartum eller intensivvård. Dock 

kan inte pappor ersätta det initiala samspelet som sker mellan mor och barn, vilket faktiskt talar 

för att det är modern som är viktigast för barnet just i samband med födelsen. Pappor ska givetvis 

uppmuntras att ha barnet hos sig också för att underlätta anknytningen dem emellan, pappan är 

ofta det viktigaste stödet för mamman. Vårdpersonal bör arbeta för att så långt som möjligt inte 

störa det känsliga samspelet mellan mor och barn de första timmarna i samband med födelsen. 

Enligt forskare kan en separation ha långtgående konsekvenser både för kognitiva funktioner och 

fysisk hälsa längre fram i livet (Flacking et al., 2012).   

Samhällsekonomiskt kan arbetssättet med att vårda barn hud mot hud minska antalet inskrivna 

barn på neonatalavdelningar, vilket i sin tur sparar pengar samt minskar risken för 

sjukhusrelaterade infektioner och anknytningsstörningar.    

5.2.5 Etiska perspektiv - tidig hud- mot hudvård kopplat till barnsjuksköterskans arbete 

I stressade situationer eller möten handlar sjuksköterskan oftast spontant, vilket kan bero på 

tradition, rutin, slentrian och obetänksamhet med mera (Thorsén, 2008). Det kan kanske innebära 

att det är svårt att ändra på en inarbetad rutin. Det vill säga att tänka nytt och minska separationen 

mellan mor och barn när barnet behöver neonatalvård? Är det verkligen etiskt rätt att vården inte 

bedrivs utifrån det forskning visar, att det är viktigt, att undvika separation mellan mor och barn? 

Det finns flera perspektiv på etik i denna fråga, både ur patientperspektiv och det egna 

yrkesperspektivet. Varken mor eller barn tjänar på en separation. För vem är konsekvenserna 

goda när mor och barn separeras? Sker separationen enbart för att sjuksköterskan tycker att 

arbetet underlättas kan det benämnas etisk egoism (Thorsén, 2008).  

De tre viktigaste principerna i medicinsk etik är autonomi, göra gott samt rättvisa. Autonomi 

innebär att varje människa är okränkbar utifrån tanken om personens inneboende värde. Hon har 

bestämmanderätt över sitt eget liv och öde. Principen att göra gott innebär att rädda liv och lindra 

smärta. Rättvisa ställer krav på samma behandling utifrån människors likhet i värde. Förståelse 

för dessa principer innebär att skydda människors okränkbarhet, liv och lika värde. Etik kan 

kopplas ihop med hur vi förhåller oss till livet som helhet (Henriksen & Vetlesen, 2001).   

Arbetet inom vård och omsorg medför att sjuksköterskan ständigt ställs inför mänskliga möten 

som är mer eller mindre krävande. Ibland innebär mötet att patienten eller anhörig befinner sig i 

kris, är svårt sjuk eller oförmögen till handling. Patienten är då beroende av sjuksköterskans 

yrkesinsats, vilket medför att sjuksköterskan har makt över situationen (Thorsén, 2008). Det 
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prematura / nyfödda barnet har ingen egen autonomi. Barnet är beroende av föräldrarnas förmåga 

att tillfredsställa hens behov. Föräldrar befinner sig dock i en svår situation när barnet föds sjukt 

och / eller prematurt och kan i det fallet anses vara beroende av sjuksköterskans handlande. Det 

finns studier där föräldrar har beskrivit sig själva som beroende av vårdpersonalen för att kunna 

ta hand om sitt prematura barn vilket medförde att de hamnade i beroendeställning till personalen 

(Guillaume et al., 2013; Maastrup et al., 2017). Etik innebär att respekt, integritet och 

människovärde inkluderas i mötet med människan. Benner och Wrubel lyfte fram centrala och 

etiska regler om respekt för individens integritet som ingår i sjuksköterskans yrkesetiska kodex. 

Deras teori beskriver sjuksköterskans ansvar för andra personer i patientens kontext. Då är det 

naturligt att sjuksköterskan inte bara tar hänsyn till patientens upplevelse, hänsyn tas även till 

betydelsefulla personer i patientens kontext (Kirkevold, 2000).  

Barnsjuksköterskan har en viktig uppgift att säkerställa så barnet inte utsätts för onödig 

separation som kan inverka negativt på anknytningsprocessen. Tidig hud – mot hudvård kan inte 

ensamt förklara avvikelser i anknytningen men genom att minska separationen mellan mor och 

barn i anslutning till födelsen när barnet har behov av neonatalvård kan det minska de skador som 

en separation kan orsaka i föräldra-barnrelationen. Tursz (2011) menar att prematur födsel och i 

synnerhet vård på neonatalavdelning ökar risken för anknytningsstörningar, vilket kan medföra 

en ökad risk för barnet gällande sviktande omvårdnad och misshandel (ibid). Det är viktigt att 

barnsjuksköterskan med sin specialistkompetens, initierar och implementerar specifika 

omvårdnadsåtgärder som främjar barn och familj. I arbetet ingår också att främja hälsa, 

förebygga ohälsa, hålla sig uppdaterad kring ny forskning samt informera och uppdatera 

medarbetare om den senaste forskningen (Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska, 2016). 

Inom neonatalvården är alla personalkategorier viktiga för att vården ska fungera optimalt. Alla 

medarbetare behöver arbeta för, samt identifiera områden som gör att mor-barnseparationen 

minskar, vilket kan ske först när gemensam utbildning och riktlinjer är framtagna. Samarbete och 

kommunikation mellan neonatal- och förlossningspersonal, men också personal inom anestesi 

och intensivvård, är avgörande för hur minskad separation kan åstadkommas när barnet har 

behov av neonatalvård då mamman också är i behov av vårdinsatser i anslutning till förlossning.  

Avslutningsvis får en kommentar från en respondent avsluta studien: "om vi vill, och ser vinsten, 

går allt att lösa"!   

5.3 Konklusion 

Studien visade att samtlig personal var överens om att arbetet kring att minska separation mellan 

mor och barn var viktigt, men utmanande. Resultatet identifierar svårigheter i arbetet vilket 

lägger en grund för fortsatt utveckling av arbetssättet med att minska separationen mellan mor 

och barn. Förhoppningsvis kan det framöver leda till att så få barn som möjligt separeras från sin 

mor i onödan.  

5.4 Klinisk Nytta 
Målet med studien var att beskriva och undersöka personalens inställning till att arbeta med att 

minska mor-barn separation. Studien identifierar också svårigheter i arbetet vilket kan vara av 

betydelse för vidare implementering av arbetssättet. Genom att lyfta ämnet kan det leda till 

ytterligare reflektion och i förlängningen en ökad förståelse för hur viktigt det är att minska 

separation mellan mor och barn i samband med födseln när barnet har ett behov av neonatalvård.  
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5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning inom området kan bestå av intervjustudier där mer djupgående information om 

personalens upplevelser att vårda barnet kvar i mors famn kan uttryckas. Även vilka behov 

personalen har av anpassning av miljön för att bedriva säker vård i mors famn när barnet är i 

behov av neonatalvård i direkt anslutning till födelsen behöver utforskas. Vidare är det av intresse 

att undersöka vilket kunskapsbehov som finns. Varför bedrivs inte vården på det sätt som 

forskning visat är mest gynnsamt för mor och barn, var finns motståndet?  
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