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Sammanfattning 
Bakgrund: Kängurumetoden, kangaroo care (KC) som innebär att barnet ligger hud-mot-hud 
med sin förälder eller anhörig, används i nästan hela Skandinavien sedan tidigt 1990-tal. 
Kängurumetoden har även använts på prematura barn och barn med låg födelsevikt som en 
viktig del i behandlingen. Sjuksköterskornas roll i denna behandling är att informera och lära 
föräldrarna om metoden och sedan övervaka barnet under hud-mot-hud kontakten.  

Syfte: Syftet var att beskriva kängurumetodens påverkan på prematura barn och barn med 
födelsevikt under 2000g. 

Metod: Beskrivande allmän litteraturstudie med systematisk sökning. 

Resultat: Ett positivt resultat, hos barn som mottog KC, visades vad gäller tillväxt, 
nervsystemets utveckling, hållande av temperatur, matning, interaktion, gråt vid smärta samt 
morbiditet och mortalitet. Hjärtfrekvens och saturation påverkades inte alls eller negativt i 
jämförelse med de barn som inte fick KC. De olika studierna visade olika resultat vad gällde 
påverkan på andningen samt utveckling och inlärning 

Slutsats: Hur barnet påverkas av KC är individuellt och beror på barnets utgångsläge, men 
det ger en större förekomst av positiva effekter än negativa effekter då den används på 
prematura barn.  

Nyckelord:  Kängurumetoden,  låg födelsevikt, omvårdnad,   
     prematur,   påverkan.   
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1. Bakgrund 

1.1 Prematura barn 
Med prematura barn menas barn som är födda efter 28 fulla graviditetsveckor (196 fulla 
dagar) och är födda före 37 fulla graviditetsveckor (259 fulla dagar). Är barnen födda innan 
28 fulla graviditetsveckor kallas de extremt omogna (World Health Organisation [WHO], 
2012). Den största gruppen prematura barn och även den grupp som växer snabbast är de barn 
som föds mellan vecka 34-37 (dag 239-259). Dessa kallas för sena prematura barn. Barn som 
föds prematurt har större risker att få komplikationer som andnöd, instabilitet i temperaturen, 
apné, hypoglykemi, kramper och även problem vid matningen. Barn som är födda för tidigt 
hamnar fyra gånger oftare på intensivvårdsavdelning än barn som är fullgångna vilket ökar 
tiden som de måste stanna på sjukhuset. Även dödligheten bland barn som är för tidigt födda 
är högre än hos de som är fullgångna. De löper även en större risk att dö under sitt första 
levnadsår (Munson, 2011). Ju tidigare barnet är fött desto mer ökar riskerna för sjukdomar 
och komplikationer. De barn som föds efter vecka 32 har oftast en god prognos och det brukar 
inte innebära speciellt många komplikationer såvida barnet inte har några medfödda 
missbildningar eller sjukdomar.  Många barn har som tidigare nämnts andningsproblem när de 
föds för tidigt och oftast beror det på att de har brist av surfaktant i alveolerna i lungorna. Ju 
tidigare barnet föds desto mer uttalad är denna brist. De har oftast också problem med 
temperaturregleringen då de saknar underhudsfett och kroppsytan är mycket större i 
förhållande till den kroppsvolym som barnet har (Fellman, 2008). 

Barn som är födda för tidigt har större risk för att behöva andningshjälp och behöver ofta få 
screening för sepsis. Detta relaterat till dåligt födointag eftersom dåligt födointag kan tolkas 
som ett tecken på sepsis. Ett prematurt barn har oftast ett underutvecklat nervsystem och detta 
kommer sig av att ett barn som är född i vecka 34 endast har en vikt på hjärnan som motsvarar 
65 % mot vad den väger hos ett fullgånget barn. Vecka 34-40 är viktiga veckor för hjärnans 
utveckling då cortex ökar med ca 50 % under den tiden. Det finns studier som visar att barn 
som är födda för tidigt har upp till tre gånger större risk att få förseningar i utvecklingen, 
problem med talet och utvecklingsstörningar jämfört med barn som föds fullgångna (Munson, 
2011). 

1.2 Kängurumetoden 
KC kommer från början ifrån Colombia (Hedberg-Nyqvist, 2008). Metoden har utvecklats 
under närmare 30 års tid men har inte riktigt fått sitt fäste förrän på senare tid. KC studerades 
och praktiserades först under 1970-talet. Då testades det med fullgångna barn de första 
timmarna efter förlossningen och visade att det gav en positiv effekt på mammans beteende 
gentemot barnet. Hon hade lättare att ta till sig barnet och det utvecklade relationen mellan 
mor och barn. Dock höll inte trenden med KC i och metoden försvann snabbt. Den första 
rapporten som kom om att KC hade testats på prematura barn kom 1983. Den första skrivna 
rapporten om KC hos prematura barn skrevs under 1988 och gavs sedan ut 1990. Efter detta 
följde en rad liknande artiklar och i nuläget finns det mycket skrivet om KC  för prematura 
barn som visar hur mycket bättre de har det med KC utifrån olika parametrar. Användandet av 
metoden hade 1993 kommit till Skandinavien som hade tagit till sig den och även större delar 
av Europa. Vid fullgångna barn rekommenderas KC och bör sättas igång så tidigt som en 
minut efter förlossning och fortsätta ända tills barnet fått sin första matstund för att barnet ska 
hålla sin temperatur och bli uppmuntrades till att suga (Ludington-Hoe, 2011). 
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Med KC menas att barnet ligger hud-mot-hud med sina föräldrar, adoptivföräldrar eller 
liknande. Barnet ligger upprätt mellan brösten, mitt på bröstkorgen (Ludington-Hoe, 2011) 
med en filt över sig för att inte förlora värme. På de avdelningar som det är möjligt och som 
har dessa resurser rekommenderas det att hud-mot-hud används för barn födda från vecka 28 
och/eller har en vikt på minst 600 gram (Hedberg-Nyqvist, 2008). Att ligga hud-mot-hud 
stimulerar C-afferenta nerver som gör att det utsöndras hormonet oxytocin. Oxytocin har en 
lugnande effekt samt stimulerar psykologisk utveckling och tillväxt hos barnet (Ludington-
Hoe, 2011). 

1.3 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskornas uppgift är att uppmuntra hud-mot-hud kontakt med mamman eller pappan 
efter att barnet är fött. Detta skall ske så fort som det är möjligt efter förlossningen. Barnet 
torkas av för att sedan läggas på mammas/pappas bröst och skall ligga i ett upprätt läge, med 
endast blöja och mössa på sig. Barnet bör ligga på detta sätt ofta om det är möjligt. 
Sjuksköterskan kan tänka på att barnet kan ligga hud-mot-hud med mamman eller pappan 
trots att hon ska utföra diverse undersökningar på barnet. Barn som är för tidigt födda bör inte 
badas då det inte kan hålla sin egen kroppstemperatur och instabiliteten i kroppstemperaturen 
kan i värsta fall leda till hypoglykemi (Munson, 2011). Oftast räcker det att barnet får en 
daglig tvättning av ansikte, händer och stjärt. När barnet ska få bada riktigt är det viktigt att 
sjuksköterskan tänker på att badbaljan ska stå under en värmelampa och vattnet ska vara 38-
39 grader celcius alternativt att barnet badas i kuvösen (Hedberg-Nyqvist, 2001a). Det är 
viktigt att sjuksköterskan kontrollerar de vitala värdena noga under den tiden som barnet 
ligger hud-mot-hud (Munson, 2011). I neonatalvård är det viktigt att upprätthålla en 
familjefokuserad omvårdnad och att sjuksköterskan ser föräldrarna som de viktigaste 
personerna för barnet och hjälper till för att underlätta anknytningsprocessen mellan dessa 
(Lundqvist & Kleberg, 2009). Det är också viktigt att stödja föräldrarna så att de kan vara 
delaktiga i omvårdnaden av sitt barn men även att de känner att de har en viss kontroll över 
den nyuppkomna situationen. Föräldrarna måste känna sig trygga i vården och därmed kunna 
förmedla tryggheten vidare till sitt barn. Detta kan uppnås genom att föräldrarna känner att de 
har bra kontakt med personalen och får relevant och förståelig information. Det är viktigt att 
som sjuksköterska förmedla vad som ska göras men även hur och varför det görs på detta sätt. 
Samtidigt under KC processen är det viktigt att föräldrarna känner att de kan få avlastning och 
stöd när det blir för mycket för dem eller om de bara behöver en paus. I vården av barn och 
föräldrarna kan omvårdnadsprocessen med fördel användas och vid första bedömningen se till 
barnet och föräldrarnas aktuella status. Hur de mår, vilka behov de har och vilka problem som 
finns. Detta gäller inte bara de fysiska utan även det psykologiska, sociala och kulturella 
problemen som kan finnas. För att få fram den fakta som behövs för att bedömma den aktuella 
situationen kan sjuksköterskan till exempel observera och även fråga hur föräldrarna mår. 
Utifrån detta kan omvårdnadsdiagnoser och omvårdnadsmål fastställas. Detta ger en tydligare 
struktur och en överblick av vad man vill åstadkomma. Genom detta kan en planering läggas 
upp om hur målen ska uppnås. I slutändan är det även viktigt att se till sig själv och utvärdera 
om resultatet blev som det var förväntat (Hallström, 2009). 
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2. Problemformulering 
Barn som föds för tidigt har ofta en rad olika komplikationer som gör att de kräver speciell 
vård; till exempel problem med temperaturreglering, andning och saturation. Idag har KC 
metoden blivit mer och mer förekommande på neonatalavdelningar och används då genom att 
föräldrarna har barnet hud-mot-hud på bröstet. 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva kängurumetodens påverkan på prematura barn och barn med 
födelsevikt under 2499 g. 

4. Metod 
Detta arbete genomfördes som en beskrivande allmän litteraturstudie med en systematisk 
litteratursökning (Forsberg & Wengström, 2008).  

4.1 Sökstrategi 
De databaser som användes under sökningen var; Cinahl, Pubmed samt Medline (Bilaga1). 

En systematisk sökning gjordes i Medline och Pubmed  genom att använda MeSH-ord som är 
speciella sökord framtagna för den specifika databasen. De MeSH-orden som användes var: 
Kangaroo care, Kangaroo-mother care method, Infant premature diseases. Orden 
kombinerades för att göra sökningen snävare (Bilaga 1). 

I Cinhal användes Cinhal headings som är motsvarigheten till MeSH för att göra den 
systematiska sökningen. De headings-ord som användes var: Kangaroo care, Infant 
Premature, Intensive care, Neonatal. Orden kombinerades även här för att göra sökningen 
snävare (Bilaga 1).   

Begränsningar som valdes var att artiklarna inte fick vara publicerade tidigare än år 2000, de 
skulle vara vetenskapligt granskade av någon med expertkunskap inom området, så kallad 
peer-reviewed (Willman, Stoltz & Bathsevani 2011), och de skulle vara skrivna på engelska. 

Inklusionskriterierna var att det måste vara barn födda före 37 fulla graviditetsveckor eller 
väga <2499 g. 
Exklusionskriterierna var barn födda efter 37 fulla graviditetsveckor eller att artikeln beskrev 
föräldrars eller sjuksköterkors upplevelse av kängurumetoden och de fick inte vara 
litteraturstudier. 

En manuell sökning genomfördes genom att granska de utvalda artiklarnas referenser för att  
kunna få någon mer artikel som svarade på syftet. 

4.2 Urval 
Sökningen gav 65 artiklar i Cinahl, samt en vardera i Pubmed och Medline. Artikeln i 
Pubmed och Medline svarade inte på syftet då den behandlade mödrars upplevelse av KC, och 
exkluderades därför (Bilaga 1).  

Urval 1: I urval ett lästes samtliga titlar av de artiklar som framkom i sökningen. Många 
artiklar kunde redan här exkluderas då de inte svarade till syftet. Artikeln som hittades i 
Pubmed och Medline exkluderades då den behandlade mödrars upplevelse av 
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kängurueffekten. I Cinahl fanns 33 artiklar som kunde svara på syftet och dessa valdes 
därmed ut för att läsas vidare.  

Urval 2: I urval två lästes sammanfattningarna på de artiklar som hade blivit utvalda i urval 
ett. Här exkluderades de artiklar där barnen inte var födda före 37:e graviditetsveckan eller då 
artikeln beskrev upplevda känslor av metoden. 17 artiklar valdes ut från Cinahl då de svarade 
på studiens syfte. 

Urval 3: I urval tre lästes artiklarna i sin helhet. De artiklar som inte svarade på studiens syfte 
exkluderades därefter. Här valdes en artikel som enbart behandlade amning ut och resterande 
studier som enbart behandlade amning exkluderades då detta var ett smalt område och då 
resultaten i dessa studier var likvärdiga. Åtta artiklar valdes ut och bearbetades vidare.  

En manuell sökning utfördes genom att referenser i valda artiklar studerades. Från den 
manuella sökningen inkluderades en artikel. 

Totalt hade nio artiklar inkluderats under sökningen.   

I bilaga ett finns resultatet från sökningen utifrån boken ”Att göra en systematisk 
litteraturstudie” (Forsberg och Wengström, 2008). 

4.3 Värdering 
De nio utvalda artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades utifrån en kvantitativ 
granskningsmall då alla artiklar använde sig av kvantitativ metod (Willman, Bathsevani & 
Stoltz, 2011). Alla nio artiklar granskades och ansågs vara av god vetenskaplig kvalitet och 
inkluderades därmed i föreliggande litteraturstudie. 

I bilaga två finns en artikelmatris med de nio utvalda artiklarna.  

4.4 Dataanalys 
De nio artiklarnas resultat lästes flera gånger, av båda författarna, för att kunna identifiera de 
centrala fynden i studiernas resultat. När alla nio artiklarnas centrala fynd identifierats 
analyserades likheter och skillnader i fynden och dessa skapade olika subkategorier. Även 
dessa analyserades och kategorier framträdde (Forsberg & Wengström, 2008). Kategorierna 
som framträdde var: fysisk påverkan, psykisk påverkan och kognitiv påverkan. 

4. 5 Etiska överväganden 
De nio artiklarna kontrollerades av författarna för att se att de hade hade blivit godkända av 
etikprövningsnämnden eller motsvarande i andra länder (Polit & Beck, 2008). De artiklar som 
inte var godkända av den etiska kommittén eller där detta inte nämns utgick granskningen 
från fyra kriterier som skulle vara uppfyllda: Kravet på information, Krav på deltagarnas 
säkerhet, Krav på samtycke samt Krav på konfidentialitet (Sykepeiernes Samarbeid i Norden 
[SSN], 2003). 
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5. Resultat 
I de studier där det fanns en kontrollgrupp fick dessa endast traditionell vård, dessa barn 
mottog alltså ingen KC.  

5.1 Fysisk påverkan 

5.1.1 Respiration 
I en artikeln skriven av Ludington-Hoe, Anderson, Swinth, Thompson och Hadeed (2004) 
visades det en sänkning i saturation under den tiden som barnen fick KC men att den efter 
testet går upp igen. Tester gjordes före (pretest), efter (posttest) och under (testperiod) det att 
barnen mottog KC om de var i KC – gruppen eller under det att de inte mottog KC om de var 
med i kontrollgruppen. Under pretestet låg saturationen i KC -  gruppen på 95,30% och gick 
under KC ner till 94,30% för att under posttest gå upp till 94,90%. I kontrollgruppen låg 
saturationen under pretest på 95,99%, för att sedan stiga till 96,18% under testperioden och i 
posttestet gå upp till 96,76%. Saturationen sjönk inte under accepterade nivåer och visar 
därför inte på någon signifikant skillnad. Andningsfrekvensen visade ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna men visade en signifikant skillnad inom KC - gruppen. Där de 
under pretestet låg på 34,76 andetag per minut för att under testet gå upp till 37,64 andetag per 
minut och under posttest gå ner till 36,51 andetag per minut. 

I en studie med tvillingar skriven av Jarell, Ludington-Hoe och Abouelfettoh (2009) beskrivs 
effekterna av delad KC, vilket innebär att barnen ligger tillsammans på sin förälder eller 
anhörigs bröstkorg. Författarna beskriver hur bebis A reagerade med sämre andning under 
delad KC än vad bebis B gjorde. Bebis A låg på ett intervall mellan 18 - 93 andetag per minut 
och hade ett medelvärde på 58 andetag per minut. Efter endast två minuter steg bebis A:s 
andningfrekvens till 91andetag per minut och på endast 30 sekunder sjönk den kraftigt till 24 
andetag per minut. Andningen höll sig sedan stabil till den 19:e minuten då 
andningsfrekvensen steg till 89 - 92 andetag per minut. Bebis B reagerade bättre på den 
delade KC:n och hade en stabil andningsfrekvens mellan 23 - 42 andetag per minut under de 
första åtta minuterna för att under minut 8 - 22 ha en andningsfrekvens på 13 - 20 andetag per 
minut. Först när bebis A avlägsnades steg bebis B:s andningsfrekvens till 60 - 71 andetag per 
minut. All andningsfrekvens över 55 andetag per minut var förenat med rörelser i 
extremiteterna dock inte av gråt.  

Fortsättningsvis i artikeln av Jarell et al. (2009) beskrivs hur bebis A reagerar på delad KC i 
saturation. Saturationen startade på 95 - 97% och låg där de första 6,5 minuterna för att 
därefter minska till 90 - 93%. Som lägst gick bebis A ner till 81% i saturation och därmed 
läggs han med ansiktet riktat uppåt vilket upprepades alla gånger hans saturation sjönk till 
under 88%. Efter 22 minuter ansågs hans saturation vara för låg och hans andningsfrekvens 
för hög och fick därför återvända till kuvösen. Bebis B hade en saturation på 69 - 100% de 
första 8 minuterna och resterande tid låg saturationen mellan 92 - 99%. Han låg därmed inom 
de kliniskt accepterade gränserna.  

5.1.2 Hjärtfrekvens 
I artikeln skriven av Ludington-Hoe et al. (2004) framkom att barnen som mottog KC visade 
en skillnad i hjärtfrekvens före KC, under KC och efter KC. Mellan pretest-test  låg 
hjärtfrekvensen på 144,04 slag per minut och gick upp till 152,17 slag per minut vid test. 
Mellan test-posttest låg det på 152,17 slag per minut och gick under posttest ned till 148,19 
slag per minut. Hjärtfrekvensen höll sig fortfarande inom den kliniskt accepterade radien före, 
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under och efter testet, medan kontrollgruppen som inte mottog KC, inte påvisade någon 
skillnad i hjärtfrekvens under testtiden.  

I artikeln skriven av Jarell et al. (2009) framkommer att bebis A och bebis B under KC låg 
stabilt i hjärtfrekvens med en intervall på 157 - 179 slag per minut (bebis A) och 151 - 172 
slag per minut (bebis B). Bebis A hade ett medelvärde på 171 slag per minut och bebis B hade 
ett medelvärde på 161 slag per minut. 

5.1.3 Temperatur 
Ludington-Hoe et al. (2004) beskrev att hudtemperaturen höjdes något under testtiden men 
gick efter testet tillbaka till utgångsläget. Under pretest låg temperaturen inom KC - gruppen 
på 36,33 grader celcius för att under test gå upp till 36,99 grader celcius. Under posttestet 
hade temperaturen gått ner till 36,40 grader celcius. Ingen kroppsvärme gick förlorad under 
testet. Kontrollgruppen låg stabilt kvar på samma temperatur under hela testperioden.  

I artikeln skriven av Jarell et al. (2009) var det ingen signifikant skillnad mellan de båda 
barnen under delad KC. Bebis A började med en temperatur på 36,5 grader celcius och steg 
sedan upp till 36,9 grader celcius efter 16,5 minuter för att ligga kvar där i 4,5 minuter och låg 
resterande tid på 36,8 grader celcius. Det bör även observeras att bebis A tappade 2,3 grader 
celcius under transporten tillbaka till kuvösen. Bebis B hade en starttemperatur på 36,0 grader 
celcius och gick upp till 36,4 grader celcius under de första 2 minuterna för att sedan sjunka 
till 36,0 grader celcius igen. Efter 3,5 minuter steg temperaturen igen för att som högst ligga 
på 36,7 grader celcius vid 26 minuter av KC. Bebis B hade en sluttemperatur på 36,5 grader 
celcius de sista 5 minuterna.    

5.1.4 Tillväxt 
I artikeln skriven av Rao, Udani och Nanavati (2008) beskrevs tillväxten av barn med låg 
födelsevikt. Barnen som mottog KC var tidigare födda och hade en lägre vikt vid studiens 
start med en medelvikt på 1607,6 gram. Kontrollgruppen hade en högre startvikt och låg på ett 
medelvärde på 1690,5 gram. KC - gruppen hade en signifikant skillnad i tillväxtkurvan 
jämfört med barnen som mottog traditionell vård. Barnen som fick KC hade en 
medelviktökning på 23,99 gram per dag medan kontrollgruppen hade ett medelvärde på 15,58 
gram per dag i viktökning. KC - gruppen hade en tillväxt på 0,99 cm per vecka medan barnen 
som fick traditionell vård hade en längdökning på 0,70 cm per vecka. Huvudomfånget hos de 
barn som mottog KC ökade med 0,75 cm per vecka och de som fick traditionell vård hade en 
ökning på 0,49 cm per vecka.  

Charpak, Ruiz-Peláez, Figueroa och Charpak (2001) beskrev att KC - gruppen låg 
procentuellt bättre till i tillväxt än vad kontrollgruppen gjorde. Av de uträkningar som hade 
gjorts för hur mycket de skulle ha växt vid 12 månaders ålder låg KC - gruppen på 97,6% och 
kontrollgruppen låg på 97,1% i huvudomfång av normalkurvan och i längd låg KC - gruppen 
på 94,1% och kontrollgruppen låg på 93,4% av normalkurvan. Dock låg kontrollgruppen 
procentuellt bättre till på vikten då de låg på 96,2% av normal viktkurva och KC - gruppen låg 
på 96,1% av normal viktkurva. Dessa siffror visar dock inte på någon signifikant skillnad.  

5.1.5 Matning 
Rao et al. (2008) menade att det inte var någon skillnad i amningen i de båda grupperna 
gällande då mammorna påbörjade amningen och hur lång tid barnen blev ammade. Enda 
skillnaden mellan grupperna var att det var färre i kontrollgruppen som inte enbart helammade 
vid studiens slut.  
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Charpak et al. (2001) påvisade att förekomsten av både delvis och helamning var signifikant 
högre hos KC - mödrar än hos de i kontrollgruppen i upp till 3 månader. Efter 3 månader 
minskade antalet ammande mödrar i båda grupperna. Antalet ammande mödrar gick i KC - 
gruppen från 98% till 19,7% och hos kontrollgruppen från 93,3% till 22,2% under det första 
året. 

Chiu och Andersson (2009) gjorde en studie på matningen och situationen runt matningen. 
Där påvisades att KC gruppen hade högre totalpoäng i matningen enligt ett instrument som 
användes. Det var dock inte någon signifikant skillnad i den totala poängen mellan KC - 
gruppen och kontrollgruppen efter mätningar vid 6 månader och 12 månaders ålder.  

Hake-Brooks och Anderson (2008) beskrev skillnaderna i amning från att barnen skrivs ut 
från sjukhuset fram till och med 18 månader där det påvisades en signifikant skillnad i amning 
under alla månaderna då det var självrapportering. KC - gruppen hade en högre förekomst av 
amning under kontroller vid utskrivning, 6 veckor, 3 månader, 6 månader, 12 månader och 18 
månader. Dessa resultat gällde de som ammade helt och delvis.   

5.1.6 Nervsystemet 
Enligt Feldman och Eidelman (2003) visades ingen signifikant skillnad på nervsystemets 
mognad som mättes genom kontroller via en hjärtmonitor, på nervus vagus mellan de barn 
som mottog KC och de barn som fick traditionell vård vid 32 veckors gestationsålder. 
Däremot visades en signifikant skillnad mellan nervsystemets mognad på barnen som fick KC 
och de barnen som mottog traditionell vård vid 37 veckors gestationsålder. 

5.1.7 Morbiditet 
Rao et al. (2008) menade att barnen i kontrollgruppen hade en högre förekomst av hypotermi 
då detta förekom hos 38 barn av 103 och endast hos sex barn av 103 i KC - gruppen. 
Hypoglykemi visades vara en stor skillnad i de båda grupperna då 36 stycken barn led av det i 
kontrollgruppen och endast fyra barn i KC - gruppen. Sepsis förekom hos båda grupperna, 15 
barn i kontrollgruppen men endast fyra i KC - gruppen. I KC - gruppen var förekomsten av 
apné signifikant lägre då endast ett av barnen led av detta och i kontrollgruppen var det åtta 
barn som hade apnéattacker.  

5.1.8 Mortalitet 
Charpak et al. (2001) beskrev mortaliteten hos KC - gruppen och hos kontrollgruppen under 
de första 12 månaderna. Den största skillnaden mellan grupperna visade sig under månad 3 
och månad 9. Under månad 3 låg dödligheten hos KC - gruppen på sju dödsfall av 350 barn 
och på 16 dödsfall av 343 barn i kontrollgruppen. Under månad nio dog tio barn i  KC -  
gruppen och i kontrollgruppen dog 19 barn.  

5.2 Psykisk påverkan 

5.2.1 Interaktion 
Feldman, Eidelman, Sirota och Weller (2002) beskrev interaktionen mellan mor och barn före 
och efter utskrivning från sjukhuset. Innan utskrivning påvisade mödrarna i KC - gruppen mer 
positiva interaktioner mellan sig och sitt barn, såsom att de tittade mer på sina barn, rörde vid 
sina barn mer och visade oftare positiva känslor och de kunde lättare läsa av sina barn än 
kontrollgruppen. Ända upp till 6 månader efter utskrivningen hade mödrarna i KC - gruppen 
en högre förekomst av positiv interaktion mellan sig och sitt barn än kontrollgruppen.     
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Chiu och Anderson. (2009) visade på att KC - gruppen vid 6, 12 och 18 månader hade ett 
högre resultat i ”total mother score” vilket är ett instrument som visade på mammans 
interaktion med barnet, känslighet för signaler, respons på otillfredställelse, kognitiv fostring 
och social emotionell uppfostran än vad kontrollgruppen hade. Det var dock ingen signifikant 
skillnad i resultatet vid de olika tillfällena. 

5.2.2 Gråt vid smärta 
Kostandy et al. (2008) visade på att gråtande vid hälstick första dagen pågick längre vid KC 
då de grät i 84,3 sekunder och kontrollgruppen grät i 81,8 sekunder men under 
återhämtningen efter hälsticket pågick gråtandet kortare tid vid KC då de grät 5,8 sekunder 
och kontrollgruppen grät 25,5 sekunder. Vid test på dag två minskade tiden då barnet grät vid 
hälstick i KC - gruppen då de grät i 55,0 sekunder men ökade i kontrollgruppen som då grät i 
96,2 sekunder. Totalresultatet från båda dagarna visade på en signifikant skillnad då KC - 
gruppen grät kortare tid än kontrollgruppen.   

5.3 Kognitiv påverkan 

5.3.1 Utveckling och inlärning 
Charpak et al. (2001) undersökte den psykomotoriska utvecklingen med hjälp av en läkare vid 
6 månader och 12 månader korrigerad ålder. KC - gruppen hade en högre totalpoäng än vad 
barnen i kontrollgruppen hade. Dock var det ingen signifikant skillnad mellan de båda 
grupperna.  

Feldman et al. (2002) beskrev den motoriska och den psykosociala utvecklingen hos de 
prematura barnen. KC - gruppen hade en positiv signifikant skillnad i både den motoriska och 
den psykosociala utvecklingen vid 6 månaders korrigerad ålder, jämfört med kontrollgruppen 
då ett validerat test utfördes för att få fram resultat i detta. Testet visade tydliga resultat där 
KC - gruppen hade kommit längre i utvecklingen. De fann även att KC hade en särskild 
positiv inverkan på den motoriska utvecklingen på betydligt sjukare prematura barn.  

Chiu och Anderson. (2009) beskrev barnens utvecklingsnivå där det framkom att KC - 
gruppen hade sämre resultat på utvecklingstestet vid 6 månader än vad kontrollgruppen hade. 
Däremot låg KC - gruppen och kontrollgruppen på samma nivå på kontroll vid 18 månaders 
ålder. Vid 6 månaders ålder visade kontrollgruppen mer tydliga tecken på vad de vill än vad 
de gör i KC - gruppen. 

5.4 Resultatsyntes 
Av resultaten framkom att barn som mottog KC visade dålig eller ingen förändring på 
hjärtfrekvens och saturation gentemot de barn som inte mottog KC. I temperatur, tillväxt, 
matning, nervsystemets utveckling, morbiditet, mortalitet, interaktioner och gråt vid smärta 
visades på ett positivt resultat om barnet mottog KC. Vid andning, utveckling och inlärning 
framkom olika resultat gällande barnen som mottog KC där det inte påvisade någon 
signifikant skillnad i ett resultat, samt positiv och negativ signifikant skillnad i två andra 
resultat.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet och anledningen till att författarna valde att göra en allmän litteraturstudie med en 
systematisk sökning om KC beror på att båda författarna är intresserade av att arbeta med 
barn och båda intresserade av hur KC påverkar barnet.  

Författarna valde databaserna Cinahl, Pubmed och Medline då det är de som har flest 
vetenskapliga artiklar inom omvårdnad Det bör uppmärksammas att det inte gjordes en 
fritextsökning i Medline eller Pubmed, som endast gav ett resultat under den systematiska 
sökningen, då författarna ansåg att det resultat de fått under sökningen i Cinahl var tillräckligt 
för att göra denna allmänna litteraturstudie.  

Under urvalet fanns det en begränsning på antalet artiklar som fick vara med i resultatet i 
denna litteraturstudie och detta påverkar naturligtvis vilka artiklar som kom med. Detta, samt 
det faktum att detta inte är en systematisk litteraturstudie, kan med största sannolikhet påverka 
tillförlitligheten i resultatet och är en klar nackdel med studien.  

Alla artiklar som valdes ut var kvantitativa studier där de flesta (sex av nio) var kontrollerade 
randomiserade studier, detta anser författarna är en klar fördel och styrka för resultatdelen och 
det var också mycket därför de valdes framför andra om det fanns fler artiklar inom samma 
påverkansområden under urvalet.  

Analysen gjordes med hjälp av Forsberg och Wengström (2008). Detta var enligt författarna 
ett bra hjälpmedel i analysen då arbetet blev mer strukturerat och lättare att utföra. 

6.2 Resultatdiskussion 
Författarna till föreliggande studie anser att det som sjuksköterska är viktigt att ha en 
familjefokuserad omvårdnad då sjuksköterskan interagerar mycket med föräldrarna till barnet. 
Föräldrarna är en stor del av barnets tillvaro och även de viktigaste personerna för barnet. I 
det avseendet är det viktigt att som sjuksköterska se till föräldrarna och deras behov. Många 
föräldrar kanske spenderar mer tid med att tillgodose barnets behov och ser inte sina egna. Då 
måste sjuksköterskorna se till både barnet och föräldrarna. I och med att föräldrarna måste 
känna sig trygga för att kunna förmedla trygghet till sina barn måste sjuksköterskorna bidraga 
till den tryggheten. En trygghet kan skapas genom att föräldrarna är informerade så att de 
förstår situationen och vet vad det är dom ska göra och varför. Vet föräldrarna vad de ska göra 
känner de sig därmed tryggare i sin situation. Dock är det viktigt att inte glömma bort barnet i 
det hela och bara lägga allt ansvar på föräldrarna. Sjuksköterskan måste bidraga med 
avlastning för föräldrarna så att de känner att de vill och orkar med all press som det ställs på 
dem att ta hand om ett för tidigt fött och kanske sjukt barn vilket även styrks av Lundqvist & 
Kleberg (2009). Vid omhändertagande av barnet kan det vara bra att tänka på att ta i barnet 
lite lätt före undersökningar eller då barnet ska lyftas ut ur kuvös och läggas på mammans 
eller pappans bröst så att barnet förvarnas om att nu kommer något att hända. Ett exempel på 
detta är att lägga bara en hand på barnet. Det gör kanske inte hela processen lika skrämmande 
och oväntat för barnet vilket även framkommer i Fellman (2008). Vidare anser författarna att 
det är av största vikt att sjuksköterskan stannar kvar i närheten när KC utövas för att kunna 
hjälpa till och se över den medicinska säkerheten för barnet. Men det är även bra att ge 
familjen utrymme att vara ensamma vilket styrks av Persson (2001). Enligt författarna till 
föreliggande studie är det viktigt att sjuksköterskan kommer ihåg att informera om denna 
form av omvårdnad då det är ett bra sätt för föräldrarna att vara delaktiga. Författarna till 
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föreliggande studie tror att många sjuksköterskor glömmer bort denna typ av omvårdnad eller 
att dom inte känner till de effekter som KC har vilket även styrks av DiMenna (2006). 

I Jarell et al. (2009) beskrivs hur bebis A reagerade sämre än bebis B i andningsmönstret. 
Bebis A hade en mer oregelbunden andning som varierade kraftigt medan bebis B låg stabilt 
ända till bebis A blev flyttad. Författarna tror att anledningen till att bebis A kan ha haft en 
sämre andning kan bero på bebis A:s sjukdomshistoria då bebis A hade haft problem med 
respirationen och tidigare hade blivit intuberad flera gånger. Detta tror författarna kan tyda på 
att det bör ses till tidigare komplikationer men också att KC kan vara individuellt och barnet 
alltid bör vara under övervakning av en sjuksköterska då KC utförs på prematura barn. Bebis 
B:s andningsfrekvens låg stabilt under hela KC men när bebis A avlägsnades ökades bebis B:s 
andningsfrekvens kraftigt. Detta skulle kunna relateras till trygghet som bebis B känner då 
han ligger bredvid bebis A. Då bebis A avlägsnas skulle det kunna skapa stress hos bebis B på 
grund av att det blir oroligt runt omkring. Dessutom tror författarna att en orsak kan vara att 
bebis B känner att mamman blir orolig över situationen kring bebis A:s andningsproblematik 
och därmed blir påverkad och stressad av det. Författarna menar även att bebis B:s 
andningsfrekvens kan ha gått upp då bebis A avlägsnas relaterat till att mamman kanske 
flyttade runt lite och bebis B inte längre låg i samma ställning, vilket även styrks av WHO 
(2003) där de beskriver att bebisar kan reagera vid lägesändringar. 

I Ludington-Hoe et al. (2004) påvisades ingen signifikant skillnad på andningen i KC -  
gruppen. Detta tror författarna till litteraturstudien tyder ytterligare på att KC är individuellt 
och att tidigare sjukdomshistoria bör tas med i beräkningen då tvillingarna i Jarell et al. 
(2009) var betydligt sjukare än barnen i studien av Ludington-Hoe et al. (2004) vilket 
författarna till föreliggande studie tror kan ha påverkat resultatet genom att har barnet 
andningsproblematik innan KC startar kan detta påverka andningen negativt medan det 
kanske inte påverkar något alls om bebisarna inte har någon andningsproblematik.  

I både studien av Jarell et al. (2009) och Ludington-Hoe et al. (2004) sjönk saturationen under 
KC. Bebis A i Jarell et al. (2009) sjönk som lägst i saturation ner till 81 procent. Här bör som 
tidigare även ses till bebis A:s tidigare sjukdomshistoria med andningsproblematik. Vidare 
kan den sjunkande saturationen bero på transporten från kuvös till mammans bröst då bebis B 
hade lägre saturation i början av KC men höjde den till en godkänd nivå efter åtta minuter. 
Utifrån dessa resultat kan det vara bra att ha noga övervakning på saturationen under KC för 
att ha uppsikt på om den sjunker under accepterade gränser anser litteraturstudiens författare.  
Vidare tror författarna till föreliggande studie att den låga saturationen kan vara relaterad till 
eventuell andningsproblematik hos barnen. 

I artikeln skriven av Ludington-Hoe et al. (2004) visades ingen större skillnad i temperatur 
under KC på barnen. Däremot i Jarell et al. (2009) tappade bebis A 2,3 grader celcius under 
förflyttningen från KC till kuvösen. I övrigt låg temperaturen stabilt under KC. Prematura 
barn har oftast problem med värmeregleringen och kan sällan hålla sin temperatur på egen 
hand (Fellman, 2008). I och med detta anser författarna till litteraturstudien att det är viktigt 
för sjuksköterskan att hon är noga med att bebisen håller värmen vid transport till och från 
kuvösen. För att lyckas med detta kan det vara bra att linda in bebisen i en eller flera filtar för 
att bibehålla värmen och detta styrks i Hedberg-Nyqvist (2001a) där författarna påpekar att 
prematura barn ofta tappar värme genom avdunstning och att kläder eller filtar minskar 
avdunstningen. Författarna till litteraturstudien anser att om barnet av någon anledning blir 
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kall när han/hon ligger hud-mot-hud kan en filt eller eventuellt plastfolie vara ett bra 
komplement som kan läggas över barnets rygg. Detta beskriver även Persson (2001). 

Rao et al. (2008) påvisade att det inte var någon skillnad när KC - gruppen och 
kontrollgruppen började amma och hur lång tid de ammade, däremot var det fler i KC - 
gruppen som blev helammade. I artikeln av Chiu och Anderson (2009) framkom det inte  
någon signifikant skillnad mellan grupperna men KC - gruppen hade dock högre totalpoäng 
gällande matningen. Charpak et al. (2001) och Hake-Brooks och Anderson (2008) påvisade 
däremot en signifikant skillnad i amning där KC - gruppen helammade och delammade mer 
än kontrollgruppen som tidigare övergick till annan mat.  Författarna till föreliggande studie 
tror att anledningen till att KC - gruppen ammades mer kan vara att närheten är mer naturlig 
och de har närheten på ett annat sätt. Däremot visade studierna inte att KC skulle minska 
förekomsten av amningen.  

I artikeln skriven av Rao et al. (2008) framkom att barnen som mottog KC hade en högre grad 
av tillväxt än barnen i kontrollgruppen som mottog traditionell vård. Även Charpak et al. 
(2001) visade på att KC gruppen hade en högre grad av tillväxt och låg procentuellt bättre till 
i förhållande till tillväxtkurvan än vad kontrollgruppen gjorde. Detta kan kanske relateras till 
ovanstående studier där de beskrivs att barn som fått KC blir ammade i större utsträckning än 
vad barn som inte mottog KC blev. Då kan det tänkas att de får mer modersmjölk och detta 
kan vara en bidragande faktor till varför de växer bättre än barnen som inte mottagit KC. 
Enligt författarna till föreliggande studie ger KC en bättre tillväxt utifrån de resultat som 
framkommit vilket även styrks av WHO (2003).   

I artikeln av Rao et al. (2008) är förekomsten av hypotermi större i kontrollgruppen än i KC - 
gruppen. Detta tror författarna till litteraturstudien kan härledas till att barn som är för tidigt 
födda inte kan hålla temperaturen och KC hjälper barnen att hålla den uppe. Men som tidigare 
diskuterat kan transport till och från KC sänka temperaturen om sjuksköterskan inte 
säkerställer att barnet hålls varmt. Däremot medan barnet ligger på mammans bröst får barnet 
värme ifrån sin mamma. Detta kan vara en orsak till att hypotermi inte är lika vanligt 
förekommande hos barn som mottar KC vilket även styrks av WHO (2003). Vidare tror 
författarna till föreliggande studie att om sjuksköterskan ser till att barnet inte tappar värme 
kan detta vara en bra metod för att förebygga hypotermi. Förekomsten av hypoglykemi var 
betydligt högre i kontrollgruppen än i KC - gruppen. Detta kan kanske förklaras genom att 
barnen i KC - gruppen enligt Charpak et al. (2001) blev ammade i större utsträckning än barn 
som inte mottog KC. Då tänker författarna till litteraturstudien att modersmjölken är speciellt 
anpassat för barnet i fråga och innehåller alla ämnen och den näring som barnet behöver i 
större utsträckning än vad kanske ersättning innehåller och att den lättare passerar mage och 
tarmar vilket även styrks av Hedberg-Nyqvist (2001b). Detta kan kanske leda till att barnen i 
KC - gruppen som blev ammade i större utsträckning har en mindre förekomst av 
hypoglykemi. Samma slutsats drar författarna till föreliggande studie om sepsis och dess 
förekomst, då förekomsten av sepsis var högre i kontrollgruppen som inte mottog KC än vad 
det var i gruppen som fick KC. Författarna till litteraturstudien drar den slutsatsen att 
morbiditeten hos KC barnen var lägre jämfört med barn som inte mottagit KC vilket även 
styrks i WHO (2003).  

Charpak et al. (2001) visar på en skillnad i mortaliteten hos barnen. I kontrollgruppen var 
mortaliteten högre än den var i KC - gruppen. Det tror författarna till föreliggande studie kan 
härledas till att barnen i KC - gruppen hade mindre förekomst av apné. Den högre 
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förekomsten av apné kan leda till andningsuppehåll senare som blir svårare att återhämta sig 
ifrån. Det kan också bero på att barnen som mottagit KC hade en mindre förekomst rent 
generellt av morbiditet, vilket leder till att barnet inte får lika mycket komplikationer och det 
är därmed inte lika påfrestande på kroppen. Författarna till litteraturstudien ser att resultatet 
visar på att KC kan minska mortaliteten vilket även styrks av WHO (2003).  

Både i Feldman et al. (2002) och Chiu et al. (2009) påvisas en ökad förekomst av interaktion 
mellan mor och barn då de har använt sig av KC. Författarna till föreliggande studie tror att 
orsaken till detta kan vara att om KC används får mamman en närmare kontakt med barnet 
genom att ha barnet hud-mot-hud. Författarna till litteraturstudien tror att detta kan öka 
känslan av närhet, och hjälpa till att känna av barnets signaler på ett bättre sätt då man har 
barnet nära och att man därmed lär sig att känna igen dom på ett annat sätt vilket även 
beskrivs i Persson (2001). Samtidigt tror författarna till föreliggande studie att det kan hjälpa 
föräldrarna att bli säkrare i sin roll och får lättare att hantera barnet vilket även framkommer i 
WHO:s informationsfolder (2003). 

I artiklarna av Feldman et al. (2002), Chiu et al. (2009) och Charpak et al. (2009) framkom 
olika resultat vad det gällde barnens utveckling. Charpak et al. (2009) visade ingen signifikant 
skillnad i utvecklingen mellan KC barnen och de barnen som fanns i kontrollgruppen vid 6 
och 12 månader. Vid denna studie skulle barnen ha en födelsevikt på 2000 gram eller mindre 
där de flesta låg mellan 1801 gram – 2000 gram. Feldman et al. (2002) visade på att barnen i 
KC - gruppen visade en större utveckling än barnen i kontrollgruppen vid 6 månaders ålder. I 
denna studie skulle barnen ha en födelsevikt på mellan 530 gram – 1720 gram. I Chiu et al. 
(2009) visades en sämre utveckling vid 6 månaders ålder på barnen som mottagit KC. I den 
studien skulle barnen ha en födelsevikt mellan 1300 gram – 3000 gram. Det som det kan 
tänkas bero på att de fått olika resultat kan dels vara att barnen som påvisade en förbättrad 
utveckling vid 6 månaders ålder vid KC var de barn som vägde minst vid födseln. De barn 
som däremot visade en sämre utveckling vid 6 månaders ålder av de som mottog KC var de 
barn som vägde mest. Författarna till litteraturstudien tror att barn som väger mindre är mer 
mottagliga av kontakten av sin förälder eller anhöriga. Det kan också tänkas att de olika 
resultaten beror på att alla tre studierna använde sig av tre olika instrument för att bedöma 
barnens utveckling. 

Det slutliga resultatet av de olika parametrarna visar att de positiva effekterna överväger de 
negativa effekterna hos KC vilket även styrks av DiMenna (2006).  
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7. Slutsats och kliniska implikationer 

7.1 Slutsats 
Av de artiklar som har studerats har resultat framkommit som visar på att KC och dess 
positiva effekter överväger de negativa effekterna. Dock är det viktigt att sjuksköterskan ser 
till barnets sjukdomshistoria och barnets aktuella status. Det är även viktigt att sjuksköterskan 
under KC har uppsikt på barnet och dess vitala parametrar. Detta för att det har framkommit 
att barn kan reagera individuellt på KC. KC har visat sig ha en positiv påverkan på tillväxten, 
matningen och visade sig även bidra till en sänkning av mortalitet samt morbiditeten. KC har 
även visats ha en positiv inverkan på interaktionen mellan mor och barn då det stärker 
relationen.   

7.2 Klinisk implikation 
Resultatet i denna studie visar en förbättring hos barnen på många olika områden. Dels i den 
fysiska utvecklingen men även den psykologiska och kognitiva utvecklingen. Detta kan vara 
till nytta i den kliniska vården då det visar på att dessa resultat uppnås genom relativt enkla 
metoder som inte kräver högteknologiskt utrustning utan endast närhet. Eftersom KC är en 
omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskor kan initiera är det viktigt att kunna påvisa evidens för 
behandlingen. 

8. Idéer för fortsatt forskning 
Fortsatt forskning kan behövas inom påverkansområdet utveckling. Oberoende forskare  
skulle kunna undersöka hur barn med olika födelsevikt utvecklas med hjälp av KC, och 
kontrollgrupper, men att de olika forskarna då använder ett och samma instrument. Fortsatt 
forskning kan även behövas genom att kontrollera de olika effekterna inom KC gruppen på ett 
mer individuellt plan och inte bara jämföra mot en kontrollgrupp som inte mottar KC. 
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Bilaga 1 

Cinahl 
Nr  Sök historia  Resultat  Urval 1  Urval 2  Urval 3 
1  Kangaroo care  198    
2  Infant, Premature  2798    
3  Intensive care, neonatal  902    
4  1 OCH 2  65 33 17 8 
5  1 OCH 3  7 4(3) 1 0 

 
Sökning gjord 13 januari 2012 
Begränsningar: engelska, från år 2000 
 

Pubmed 
Nr  Sök historia  Resultat  Urval 1  Urval 2  Urval 3 
1  Kangaroo-mother care 

method 
 1 1        0  

2  Infant, Premature  1965    
3  1 OCH 2  0    

 
Sökning gjord 13 januari 2012 
Begränsningar: engelska, från år 2000 
 
 

Medline 
Nr  Sök historia  Resultat  Urval 1  Urval 2  Urval 3 
1  Kangaroo-mother care 

method 
 1(1) 1         0  

2  Infant, Premature, 
Diseases 

 703    

3  1 OCH 2  0    
 
Sökning gjord 13 januari 2012 
Begränsningar: engelska, från år 2000 
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Bilaga 2 
Författare, Artikelns 
titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Charpak, N., Ruiz-Peláez, 
J., Z, & Charpak, Y. 
(2001). A randomized, 
controlled trial of 
kangaroo mother care: 
results of follow-up at 1 
year of corrected age. 
Pediatrics, 108(5), 1072-
1079. 

Colombia 

 

Att utvärdera 
effekten och 
säkerheten av 
KC för 
spädbarn med 
låg 
födelsevikt. 

Metod: Kvantitativ studie. En prospektiv randomiserad, 
kontrollerad studie.   

Inklusionskriterier: Barn med en födelsevikt ≤ 2000 gram 
och med föräldrar eller släktingar som kunde förstå och var 
villiga att följa de generella instruktionerna kring att ta hand 
om ett prematurt barn samt uppfyller kraven kring 
uppföljning av barnet under ett år. 

Exklusionskriterier: Remiss till annat sjukhus, planer att 
lämna Bogotá inom den närmsta framtiden, dödlig eller 
kraftiga missbildningar, tidigt stora problem som härrör från 
perinatala problem och föräldrar eller familj som vägrar att 
följa uppföljningsprogrammet eller för de som fick KC - 
vägra följa interventionsprogrammet.   
 

Urval: 4 stratifierade grupper, 2 kontroll grupper och 2 KC 
grupper, randomiserades via en lista med randomiserade 
nummer.  

Bortfall: 777 barn randomiserades till antingen 
kontrollgruppen eller KC-gruppen, av dessa barn föll 31 
barn bort, 14 från KC-gruppen och 17 från traditionell vård-
gruppen, på grund av förhållanden som inte upptäcktes vid 
randomiseringen men som innebar att de inte kunde fortsätta 

Styrkor: 
Randomiserad 
studie. Mycket 
litet bortfall. Stort 
stickprov. 

Svagheter: 
Personalen som 
gjorde 
bedömningar av 
barnet vid 
uppföljningarna 
var ej blindade. 

Risken för 
spädbarnsdöd var 
mindre, dock ej 
signifikant, hos 
barn som mottog 
KC. Det fanns en 
signifikant 
skillnad i tillväxt 
hos barnen som 
mottog KC. 
Morbiditeten var 
jämförbara i de 
båda grupperna 
men det fanns en 
skillnad i lägre 
svårighetsgrad av 
sjukdom hos barn 
som mottog KC.  

Barn som mottog 
KC ammade 
längre än de barn 
som fick 
traditionell vård.  
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deltagandet i studien. 

Studiegruppen: Vid starten av studien var 746 stycken 
spädbarn randomiserade till antingen KC-intervention eller 
traditionell vård. Efter 12 månaders uppföljning återstod 693 
stycken spädbarn (93% av urvalet). 

Datainsamling: Barnens mentala utveckling mättes med 
hjälp av Griffith scale of mental development. Tillväxt 
mättes via förändringar i längd, vikt och huvudomkrets och 
uttrycktes både som absoluta värden och som propotioner av 
förväntade värden enligt National Center for Health 
Statistics standards. Intervjuer och datajournaler användes 
också och informationen lades in i ett dataprogram.      

Analysmetod: Statistisk analys  
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Författare, Artikelns titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Chiu, S., & Anderson, G. 
(2009). Effect of early skin-
to-skin contact on mother-
preterm infant interaction 
through 18 months: 
randomized controlled trial. 
International Journal of 
Nursing Studies, 46(9), 
1168-1180.  

USA 

 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
effekten av 
hud-mot-hud 
kontakt 
mellan mor- 
sent 
prematurt 
barn 
interaktion 
under 18 
månader. 

Metod: Kvantitativ metod. Randomiserad kontrollerad 
studie med uppföljning. 

Inklusionskriterier: Mödrar som var engelsktalande, 
18 år eller äldre, förväntad singelfödsel, och friska nog 
att genomgå KC. Barnens inklusionskriterier var att de 
skulle ha ett Apgar-poäng ≥6 vid 5 minuter efter 
förlossningen, vägde mellan 1300 - 3000 g vid födsel, 
32 till <37 gestationsveckor, och tillräckligt friska för 
att genomgå KC. 

Exklusionskriterier:. Mödrar som använde droger 
under graviditeten eller om de hade haft eklampsi, en 
okontrollerad anfallssjukdom, svår depression eller 
psykisk sjukdom refraktär till behandling, eller en 
maternell sjukdom som kräver transport till en 
intensivvårdsavdelning efter förlossningen. Barnen 
blev exkluderade om de hade en sjukdom som kunde 
förhindra att de kunde mottaga KC, eller om de blev 
diagnostiserade med en svår medfödd anomali. 

Urval:. Randomiseringen skedde via en datoriserad 
metod. 

Studiegruppen: 95 mödrar med sina spädbarn, av 
dessa mottog 50 stycken spädbarn KC och 45 stycken 
spädbarn mottog vanlig traditionell vård.  

Bortfall: 100 stycken mödrar tillfrågades. Efter 

Styrkor: 
Randomiserad studie. 
Det använda 
instrumentet är sedan 
tidigare validerade 
och reliabiliteten är 
hög. 

Svagheter: 
Urvalsgruppen visade 
sig vara mycket 
heterogen med 
mycket hög-risk 
grupper och kan leda 
till att minska chansen 
att upptäcka en 
signifikant skillnad i 
interventionseffekter 

KC gruppen 
och 
kontrollgruppe
n hade 
jämförbara 
resultat vid 6 
och 12 
månader. KC 
gruppen hade 
lägre 
inlärningspoän
g vid 6 
månader, en 
skillnad som 
försvann 
därefter.  
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utskrivning från sjukhuset hade 95 stycken mödrar 
möjlighet till uppföljning. Vid uppföljningen vid sjätte 
månaden föll 23 stycken barn bort, vid tolv månader 
hade ytterliggare två barn fallit bort och vid sista 
uppföljningen hade sex stycken barn tillkommit som 
hade fallit bort/ej haft möjlighet vid tidigare 
uppföljningar.  

Datainsamling: Nursing Child Assessment Satellite 
Feeding Scale and Teaching Scale (NCAST), användes 
för att mäta Mor - prematurt spädbarns interaktion 
(MPI). Bedömningarna gjordes på inspelningar man 
gjort under matningssessioner och inlärningssessioner, 
dessa var blindade.  

Analysmetod: Statistisk analys 
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Författare, Artikelns titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Feldman, R., Eidelman, A., 
Sirota, L., & Weller, A. 
(2002). Comparison of 
skin-to-skin (kangaroo) and 
traditional care: parenting 
outcomes and preterm 
infant development. 
Pediatrics, 110(1 part 1), 
16-26. 

Israel 

Att undersöka om 
KC interventioner 
hos prematura barn 
påverkar föräldra-
barn interaktioner 
och barnens 
utveckling. 

Metod: Kvantitativ studie. En prospektiv 
jämförelsestudie. 

Inklusionskriterier: Barnen ska ha en 
födelsevikt på 530 gram – 1720 gram. De ska 
vara födda graviditetsvecka 25-34.  

Exklusionskriterier: Barn som hade 
intraventrikulär blödning grad 3 eller 4, perinatal 
asfyxi eller en genetisk metabolisk sjukdom 
exkluderades. Mödrar som hade drogproblematik 
exkluderades. Även nykomna invandrare uteslöts 
på grund av språkproblematik som kunde 
uppkomma vid enkätundersökningen. 

Urval: Väntrumsurval.  

Bortfall: 148 stycken mödrar, som fått antingen 
ett barn eller tvillingar, tillfrågades, varav 93 
stycken angående KC, 8 stycken av dessa 
tackade nej till att deltaga i studien. 6 mödrar i 
den traditionella vård-gruppen tackade också nej 
till att vara med i studien.  

Studiegruppen: 146 stycken spädbarn (134 
mödrar), varav 73 fick mottaga KC och 73 
stycken fick traditionell vård. 

Datainsamling: 6 stycken instrument användes 

Styrkor: Litet bortfall. 

Svagheter: Urvalet var 
inte randomiserat.   

 

KC hade en 
signifikant positiv 
inverkan på 
spädbarnets 
perceptuella- 
kognitiva- och 
motoriska 
utveckling såväl 
som på 
föräldraprocessen.  
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under studien. Apgar poängsystem minuterna 
efter förlossningen. Home Observation for the 
Measurement of the Environment (HOME), 
Infant Characteristic Questionnaire (ICQ), 
Bayley Scales of Infant Development 2nd edition 
(Bayley-II), Coding Interactive Behavior och 
Mother-Newborn Coding System. Även 
frågeformulär användes i form av The Beck 
Depression Inventory och the Neonate Parental 
Inventory.  

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

 



7(17) 

 

 

Författare, Artikelns titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Feldman, R., & Eidelman, 
A. (2003). Skin-to-skin 
contact (Kangaroo Care) 
accelerates autonomic and 
neurobehavioural 
maturation in preterm 
infants. Developmental 
Medicine & Child 
Neurology, 45(4), 274-281. 

Israel 

 

Syftet var att 
undersöka 
effekterna av KC 
på vagala tonen, de 
olika stadierna av 
sömnen och 
neuroutvecklingen 
på för tidigt födda 
barn.  

Metod: Kvantitativ fall-kontroll studie. 

Inklusionskriterier: En vikt mellan 540-1650 
gram. Födda mellan 25-33 graviditetsveckan. 
Mödrarna var villiga att utföra KC under minst 1 
timme per dag. 

Exklusionskriterier: Intraventrikulär blödning 
grad III och IV, asfyxi under förlossning, metabol 
sjukdom, genetisk sjukdom eller om de 
fortfarande blev ventilerade.  

Urval: Systematiskt kvoturval. Där mödrar med 
barn som uppfyllde kriterierna blev informerade 
om KC och fick sedan ett val om att vara med. 

Bortfall: Inget bortfall under studien. 

Studiegruppen: 35 barn i KC gruppen och 35 
barn i kontrollgruppen. Mödrarna var mellan 21-
42 år och fäder mellan 24-45 år.  

Datainsamling: Barnet kontrollerades under KC 
test med en hjärtmonitor och sjuksköterskan som 
spelade in under den exakta tiden som barnet låg 
på moderns bröst. Utbildad personal 
kontrollerade barnens stadier under kvällstid 
mellan 19-23. Barnen kontrollerades vid 37 

Styrkor: Att de gör 
tester vid både 32 
veckors ålder och åter 
vid 37 veckors ålder 

Svagheter: Att studien 
ej var randomiserad. 

 

Vid första 
kontroll visades 
ingen skillnad i 
KC gruppen och i 
kontrollgruppen 
men däremot 
visades skillnader 
under det andra 
testet i 
nervsystemets 
mognad. 
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veckors ålder av en utbildad neurolog.  

Analysmetod: Statistisk analys 
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Författare, Artikelns titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Hake-Brooks, S., & 
Anderson, G. (2008). 
Kangaroo care and 
breastfeeding of mother-
preterm infant dyads 0-18 
months: a randomized, 
controlled trial. Neonatal 
Network, 27(3), 151-159. 

USA 

Att bestämma 
effekterna av 
KC på 
amningsstatus 
hos mor - för 
tidigt fött 
barn, som 
grupp, från 
födsel fram 
till 18 
månader. 

Metod: Kvantitativ metod. Prospektiv randomiserad 
kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: Mödrar som var engelsktalande, 
18 år eller äldre, förväntad singelfödsel, och friska nog 
att genomgå KC. De var exkluderade om de använde 
droger under graviditeten eller om de hade haft 
eklampsi, en okontrollerad anfallssjukdom, svår 
depression eller psykisk sjukdom refraktär till 
behandling, eller en maternell sjukdom som kräver 
transport till en intensivvårdsavdelning efter 
förlossningen. Barnens inklusionskriterier var att de 
skulle ha ett Apgar-poäng ≥6 vid 5 minuter efter 
förlossningen, vägde mellan 1300 - 3000 g vid födsel, 
32-36 gestationsveckor, och tillräckligt friska för att 
genomgå KC. 

Exklusionskriterier: Barnen blev exkluderade om de 
hade en sjukdom som kunde förhindra att de kunde 
mottaga KC, eller om de blev diagnostiserade med en 
svår medfödd anomali. 

Urval:. Randomiseringen skedde via en datoriserad 
metod.  

Bortfall: 100 stycken mödrar tillfrågades, 68 stycken av 
dessa mödrar svarade att de tänkte amma sina barn och 
var därför aktuella för studien. 66 mödrar tackade 

Styrkor: Grupperna 
var mycket 
proportionerligt 
fördelade, tack vare 
dataprogrammet. 
Randomiserad 
studie.   

Svagheter: 
Uppföljningsdata var 
endast baserad på 
vad mödrarna själva 
sade/påstod. 

 

Barn som mottog 
KC ammade 
signifikant längre 
än barn som mottog 
traditionell vård. 
KC-gruppen 
ammade också mer 
exklusivt än barn 
som fick traditionell 
vård. 
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slutligen ja till att vara med i studien.   

Studiegruppen: 30 stycken mödrar med barn ingick i 
kontrollgruppen, 36 stycken mödrar med barn ingick i 
KC- gruppen. 

Datainsamling: Amningsstatusen noterades genom en 
något modifierad Index of Breastfeeding Status (IBS). 
KC tiden noterades genom två instrument, en 
kontaktbok (för att skriva upp tiden man håller barnet i 
KC) och Index of Mother-Infant Separation (I-MIS). 
Även två telefonintervjuer och tre möten efter 
utskrivning från sjukhuset genomfördes.    

Analysmetod: Statistisk analysmetod 
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Författare, Artikelns titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Jarrell, J., Ludington-Hoe, 
S., & Abouelfettoh, A. 
(2009). Kangaroo care with 
twins: a case study in which 
one infant did not respond 
as expected. Neonatal 
Network, 28(3), 157-163. 

USA 

Syftet var att 
relatera effekter 
(inklusive 
oacceptabla 
sådana) hos 
tvillingar som 
mottog delad KC, 
att ge förklaringar 
för de oväntade 
effekterna, och att 
ge förslag för säker 
sjukvårdspraxis. 

Metod: En kvantitativ studie. En 
beskrivande, utvärderande fallstudie. 

Inklusionskriterier: Stabila vitala tecken 
de senaste 24 timmarna. 

Exklusionskriterier: Icke stabila vitala 
tecken de senaste 24 timmarna. 

Urval: Väntrumsurval 

Studiegruppen: Ett par identiska 
tvillingar. 

Datainsamling: En hudtemperatursond, 
en buktermometer för spädbarn, 
kardiorespiratoriska monitorer och 
pulsoximeter användes för att manuellt 
avläsas och antecknades för hand var 30 
sekund, med hjälp av en klocka som gav 
ett hörbart ljud vid varje 30 sekund. Även 
gråt, sömn och vakenhet observerades.    

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

Styrkor: Påvisar den 
individuella skillnaden 
hos spädbarn. 

Svagheter: För liten 
studiegrupp för att 
kunna dra 
generaliserade 
slutsatser.  

 

 

Spädbarn A reagerade 
sämre på delad KC och 
påvisade vitala parametrar 
utanför de kliniskt 
godkända gränserna och 
behövde därför återvända 
till kuvösen. Spädbarn B 
påvisade vitala parametrar 
uppskattades vara inom 
de kliniskt godkända 
gränserna under delad 
KC.  

 

 



12(17) 

 

 

Författare, Artikelns titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Kostandy, R., Ludington-
Hoe, S., Cong, X., 
Abouelfettoh, A., Bronson, 
C., Stankus, A., & och 
Jarrell, J. (2008). Kangaroo 
care (skin contact) reduces 
crying response to pain in 
preterm neonates: pilote 
results. Pain Management 
Nursing, 9(2), 55-65. 

USA 

 

Att undersöka om 
barn som mottar 
KC under ett 
hälstick gråter 
mindre än barn 
som mottar 
traditionell vård 
under ett hälstick.   

Metod: Kvantitativ metod. Prospektiv 
cross-over med randomisering. 

Inklusionskriterier: 30-32 
gestationsveckor, inom 2-9 dagar efter 
födsel, antingen NPO (Nil Per Os) eller 
bolusmatning, inga tecken på 
hälvävnadsinflammation enligt neonatal 
skin condition score, kräver kuvös. 

Exklusionskriterier:. Barnen 
exkluderades om de hade känd medfödd 
anomali, grad III eller IV intraventrikulär 
hemorrage, tidigare kirurgi, tidigare utsatt 
för droger, någon nedbrytning av 
hälvävnad eller inflammation i 
hälvävnaden, något lugnande eller 
analgetika inom 24 timmar innan studien.   

Urval:. Randomiseringen gjordes via 
permuterad blockdesign.  

Bortfall: 10 mödrar tillfrågades och alla 
10 tackade ja till att vara med i studien.  

Studiegruppen: 10 barn och deras 
mödrar. 

Datainsamling: Barnen videofilmades 

Styrkor: Inget bortfall. 
Randomiserad studie. 

Svagheter: Liten 
studiegrupp (endast 10 
stycken). Blindningen 
var ej total. 

 

De fann en signifikant 
skillnad i tiden barnen 
grät vid hälsticket om de 
mottog KC gentemot om 
barnen fick traditionell 
vård.  
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under tiden som de mottog hälsticket, och 
bedömdes sedan av oberoende analytiker 
med Anderson behavioral state scoring 
system. Banden var blindade för att 
resultaten skulle bli tillförlitliga.  

Analysmetod: Statistisk analysmetod. 
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Författare, Artikelns titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ludington-Hoe, S., 
Anderson, G., Swinth, J., 
Thompson, C., & Hadeed, 
A. (2004). Randomized 
controll trial of kangaroo 
care: Cardirespiratory and 
thermal effects on helaty 
pretem infants. The Journal 
of Neonatal Nursings, 
23(3), 39-48 

USA 

 

Att avgöra 
säkerheten och 
effekter på friska 
prematura barn av 
tre 
sammanhängande 
timmar av 
Kängurumetoden 
jämfört med 
standard 
neonatalvård av att 
mäta hjärtats 
påverkan samt 
svaret på 
värmereglering. 

Metod: Kvantitativ studie. Randomiserad 
kontrollstudie. Test före, test efter med 
kontrollgrupps design.  

 
Inklusionskriterier: Barnen skulle vara 
födda mellan v32-36 och vara medicinsk 
stabila, i öppna spjälsängar och vara nivå 
två på neonatalavdelningen. 
 
Exklusionskriterier: Hade fått medicin 
de närmaste 24 timmarna och var inte 
medicinsk friska. 

 
Urval: Randomiserat urval med slutna 
kuvert.  

Bortfall: Inget bortfall. 

 
Studiegruppen. KC gruppen: 11 
stycken, 6 pojkar, 5 flickor. 32-36 veckor 
gamla vid födsel. 

Kontrollgruppen: 13 stycken, 7 pojkar, 6 
flickor. 32-36 veckor gamla vid födseln. 

Datainsamling: Datainsamlingen för 

Styrkor: Att studien 
studerade resultat före, 
under och efter test. 
Randomiserad studie. 

Svagheter: Litet urval 
av personer som var 
med i studien.  

 

Hjärtfrekvensen visade på 
en höjning under KC test 
medan kontrollgruppen 
hade en mindre 
förändring. Saturationen 
visade sig vara sämre i 
KC gruppen och låg lägre 
än i kontrollgruppen både 
före, under och efter 
testet. Hudtemperaturen i 
KC gruppen var bättre 
under test än den var i 
kontrollgruppen.  
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Hjärtfrekvens och respiratorisk takt 
gjordes genom en hjärtbildskärm. För att 
testa temperaturen på buken sattes en 
sond in under huden. Saturationen mäter 
genom en oximeter som sattes på barnets 
vänstra fot. Pågående inspelning av 
blodflödesmätningen via 
hjärtbildskärmen användes även för att 
beräkna apné, bradykardi, och 
andningsfrekvenser.  

Analysmetod: Statistisk analys 
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Nanavati, R. (2008). 
Kangaroo Mother Care for 
Low Birth Weight Infants: 
A Randomized Controlled 
Trial Indian Pediatrics, 45, 
17-23. 

Indien 

 

 

Att undersöka och 
jämföra 
kängurumetoden 
med traditionell 
vård angående 
tillväxt hos 
underviktiga (low 
birth Wright - 
<2000 g) 

Metod: Kvantitativ metod. Prospektiv, 
randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: Barn födda med en 
födelsevikt under 2000 g. 

Exklusionskriterier: Barn som var 
mycket dåliga och behövde 
ventilationshjälp eller inotrop hjälp, barn 
med kromosom- och livshotande 
medfödda anomalier, barn som krävde 
förflyttning eller vars moder var kritiskt 
sjuk eller som inte kunde följa 
uppföljningsschemat. 

Urval: Randomiseringen skedde via 
slutna-kuvert-metoden.  

Bortfall: 103 barn i KC gruppen och 103 
barn i traditionell vård-gruppen.  11 
stycken barn föll bort  och en dog under 
uppföljningen i KC-gruppen. 38 stycken 
barn föll bort under uppföljningen i den 
traditionella vård-gruppen och fem 
stycken dog.  

Studiegruppen: 91 stycken barn som 

Styrkor: 
Uppföljningen av barn 
som mottagit KC var 
mycket hög (93.73%). 
Randomiserad studie. 

Svagheter: Bortfallet i 
uppföljningen av barn 
som mottagit 
traditionell vård 
(bortfall på 38.2%). 

 

KC barnen hade ett bättre 
genomsnittlig viktökning 
per dag. Även tillväxten i 
huvudomfång, 
bröstomfång och längd 
var större hos barn som 
mottagit KC. Det fanns en 
signifikant skillnad i 
morbiditet hos barnen 
som fick traditionell vård 
gentemot barnen som fick 
KC. Fler barn som mottog 
KC var exklusivt ammade 
vid slutet av studien (98% 
vs 76%). 
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mottagit KC analyserades, 60 stycken 
barn som mottagit vanlig traditionell vård 
analyserades. 

Datainsamling: Barnen vägdes på en 
standardvåg som dagligen kalibrerades, 
en infantometer användes för 
längdmätningen. Huvudomfång, 
bröstomfång, mittarmsmått och fotlängd 
mättes enligt standardiserade metoder. 
Mödrarna blev intervjuade med ett 
förstrukturerat frågeformulär. 

Analysmetod: Statistisk analys 
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