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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det finns stora fördelar för både barn och föräldrar med vård hud-mot-hud. I 

akuta situationer har det länge varit norm med separation, trots en strävan efter nollseparation 

inom förlossnings- och eftervården.  

Syfte: Att undersöka barnmorskors erfarenheter och tankar kring akut omhändertagande av 

nyfödda barn hud-mot-hud med modern inne på förlossningsrum.  

Metod: Kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer med nio barnmorskor med erfarenhet 

av akut omhändertagande av nyfött barn hud-mot-hud med modern. Data analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier: en strävan att inte skilja mor och barn 

åt, omgivande faktorer samt individuella förutsättningar hos den enskilda barnmorskan. 

Barnmorskorna som intervjuades upplevde att arbetssättet med neopelare gav fördelar för 

både barn och föräldrar i form av möjlighet till nollseparation, hud-mot-hud och sen 

avnavling. För att kunna använda arbetssättet i en högre omfattning och med mer trygghet 

krävs mer träning. Arbetssättet upplevdes generellt ta mer plats jämfört med barnbord och 

krävde mer anpassning av barnmorskorna. Det upplevdes vara svårare att optimera barnets 

position vid ventilering. Vid mycket dåliga barn ansågs barnbordet nödvändigt.  

Slutsats: Den generella uppfattningen var att arbetssättet med neopelaren var fördelaktigt och 

kunde utvecklas för användning i högre grad. Barnmorskorna hade en gemensam strävan efter 

nollseparation. Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning kring vinster med 

nollseparation och värdet av löpande utbildning för personal. Vidare forskning i ämnet kan ge 

ökad kunskap hos vårdpersonal vilket i framtiden kan hjälpa i arbetet med minskad 

separation. 

Nyckelord: familjefokuserad omvårdnad, födsel, hud-mot-hud, neonatal återupplivning, 

nollseparation 

  



ABSTRACT 

Background: Both parent and infant enjoy many benefits from skin-to-skin care. The norm 

has previously been to separate the mother and infant in emergency situations, even though 

there is a consensus to strive for zero-separation during birth and postpartum care.  

Aim: To explore midwives’ experiences about resuscitation of newborn infants skin-to-skin to 

the mother in the birthing room.   

Method: A qualitative design. Semi structured interviews with nine midwives with 

experience of emergency care of newborn infants skin-to-skin. Data was analyzed with a 

qualitative content analysis.  

Results: The content analysis resulted in three categories: a strive to not separate mother and 

infant, surrounding factors and individual prerequisites of the midwife. The midwives 

experienced benefits in the form of ability to practice zero separation, skin-to-skin and late 

cord clamping. More practice is needed to expand the use of the work procedure and sense of 

security. It was perceived as more space consuming and demanded adaptation. It was more 

difficult to optimize the infant’s position during ventilation. A separation was perceived as 

necessary when taking care of very sick infants.  

Conclusion: The general comprehension was that the work procedure was beneficial and 

there was room for improvement. The midwives had a mutual strive for zero separation. The 

results of the study are consistent with earlier studies about the benefits of zero separation and 

continuous education for health workers. More studies on the topic can increase awareness 

among health workers, which in turn can help to reduce separation.  

Key words: birth, family-centered care, neonatal resuscitation, skin-to-skin, zero separation 
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BAKGRUND 

Det har länge varit vanligt att separera mor och barn vid akuta situationer direkt efter födsel. 

Trots en ökad förståelse för vikten av nollseparation är det idag fortfarande norm att separera 

mor och barn vid akuta situationer. Det är därför viktigt att arbeta för att sträva efter 

nollseparation inom förlossnings- och eftervården, oavsett om barnet är välmående, i behov 

av vård eller för tidigt fött (Klemming, Lilliesköld, & Westrup, 2021; Bergman, 2019).  

Nollseparation - innebörd för barnet  

Ett av de största hoten för ett nyfött barn är en separation från modern. Det nyfödda barnet 

påbörjar emotionella, fysiologiska och psykologiska processer redan de första minuterna 

utanför livmodern och gör det bäst genom ostörd hud-mot-hudkontakt med modern. Om 

barnet störs genom separation från modern finns risker att barnet hindras att gå igenom detta. 

Andra viktiga faktorer med tidig hud-mot-hudkontakt är att barnet lättare håller en jämn 

temperatur, har möjlighet att börja amma samt får kontakt med moderns hudflora, något som 

kan hjälpa barnets immunförsvar och utveckling (Bergman, 2019). Vid en omedelbar, 

kontinuerlig och oavbruten hud-mot-hudkontakt med modern den första timmen efter födsel 

går barn naturligt igenom nio stadier inför första amningen. Genom att tillåta barnet att ligga 

kvar på moderns bröst ostört ökar chanserna för en fungerande amning och att störa den 

processen kan påverka barnet negativt (Brimdyr et al., 2018). Att vårdas hud-mot-hud är en av 

de effektivaste metoderna för smärtlindring hos nyfödda (Johnston et al., 2017). Hud-mot-

hud-vård med förälder är även en av de icke-farmakologiska behandlingarna som finns med i 

de svenska riktlinjerna för smärtbehandling av nyfödda (Svensk barnsmärtförening, 2022). 

Nollseparation - moderns/föräldrarnas upplevelser 

Stevens et al. (2019) har undersökt kvinnors upplevelser som blivit separerade från sina barn 

direkt efter kejsarfödsel och kvinnorna beskriver en ledsamhet och ilska över separationen. De 

önskade att få knyta an till sina barn, upplevde att de saknade att skapa en relation och 

koppling till det nyfödda barnet och de önskade att få möjlighet att tillsammans med sin 

partner och barnet kunna skapa en relation som nybliven familj. Enligt Lundqvist et al. (2021) 

upplever föräldrar att hud-mot-hudkontakt hjälper dem att känna mer delaktighet vid neonatal 

vård. Föräldrar som givits möjlighet till oavbruten hud-mot-hudkontakt upplever också att de 

känner sig mer värdefulla som föräldrar och att de hade känt en oro om de blivit tvingade till 

en separation. 
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Nollseparation - betydelsen för barnmorskor och övriga vårdgivare 

Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor (2008) ska barnmorskan arbeta 

evidensbaserat och stödja kvinnan i hennes emotionella, spirituella, fysiska och psykiska 

välmående och behov. Barnmorskan ska också arbeta aktivt för att utveckla och implementera 

nya vårdformer med syfte att främja hälsa hos kvinnan med familj. 

Sundin och Mazac (2015) fann i ett projekt för att införa vård hud-mot-hud efter kejsarsnitt att 

personalen initialt hade svårt att efterleva de nya rutinerna. Både ytterligare utbildning i de 

nya rutinerna samt återkommande påminnelser krävdes för att personalen skulle känna sig 

mer trygga med rutinerna som i sin tur gjorde att de efterföljdes allt mer. 

En litteraturstudie som undersökt hur barnsjuksköterskor från olika delar av världen upplever 

möjligheterna att bedriva vård hud-mot-hud visar att de upplever olika hinder (Vittner, 

Casavant & McGrath, 2015). I Skandinavien ansågs det som en självklarhet att vårda barnen 

hud-mot-hud, och det sågs som ett misstag om vården var tvungen att konverteras till kuvös. 

På andra ställen i världen upplevdes behov av ytterligare utbildning och information. I studien 

framkom även fram att cheferna påverkar möjligheten till att utföra hud-mot-hud-vård genom 

deras syn på omvårdnad samt tillgång till tillräcklig bemanning. I vissa fall upplevdes 

utrymmesbrist men oftast var det en brist på personal som försvårade genomförandet. 

Barnsjuksköterskorna upplevde att det var en balansgång mellan att uppmuntra föräldrarna till 

hud-mot-hud-vård och respektera om de inte ville eller kände sig bekväma med det. Vissa såg 

behovet av att informera och utbilda föräldrarna och stämma av så att de hade förstått vikten 

av hud-mot-hud (språkligt och kulturellt). I en intervjustudie som gjorts på skandinaviska 

neonatalavdelningar uttryckte personalen att det var viktigt med hud-mot-hud-vård så tidigt 

som möjligt och så mycket som möjligt, speciellt för de sjukaste barnen (Kymre & Bondas, 

2013).  

Akut omhändertagande och neonatal HLR 

Vid födseln sker en övergång från att barnet syresätts med blod via navelsträngen till att andas 

självständigt med lungorna. Om barnet vid födseln inte andas tillräckligt effektivt eller visar 

tecken på syrebrist behöver barnet akut omhändertagande med andningshjälp. Effektiv 

ventilation är det i särklass viktigaste vid det akuta omhändertagandet av ett nyfött barn 

(Foglia & te Pas, 2018). För att bedöma barnets vitalitet efter födseln används Apgar-poäng 
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vid en, fem och tio minuters ålder. Tonus, puls, irritabilitet, hudfärg och andning bedöms och 

poängsätts från noll till två poäng per parameter (American Academy of Pediatrics, 2015). 

Mellan fem till tio procent av alla nyfödda barn klarar inte av att få en fullgod egen andning 

direkt efter födseln. För att dessa barn skall klara sig behöver de direkt och adekvat stöd.  

De flesta av dessa barn behöver dock endast en kort period av andningshjälp för att få i gång 

egen andning, men cirka två procent av barnen behöver ytterligare andningsstöd (Blennow & 

Sjörs, 2013). Enligt medicinska födelseregistret hade 0,3 % av barnen mindre än fyra i Apgar-

poäng och 1,7 % av barnen mindre än sju Apgar-poäng av alla levande födda i Sverige vid 

fem minuters ålder år 2020 (Socialstyrelsen, 2021).   

Barnbord 

Barnbord är en separat arbetsstation för akut omhändertagande av nyfödda barn med tillgång 

till HLR-utrustning i form av syrgaskälla, andningsunderstödet NeoPuff, sug och 

monitorering (saturation, EKG, eventuellt blodtryck och temperatur). Barnbord är ofta 

utrustade med värmekälla i form av strålvärme samt värmemadrass och tidur. I nära 

anslutning till barnbordet finns övrig utrustning för intubation och navelkateterisering, 

läkemedel, varma handdukar med mera. Barnbordet finns ofta i ett separat rum. I vissa fall 

finns barnbord i direkt anslutning till förlossningssängen, till exempel i speciella 

infektionsrum eller i operationssalar (Blennow & Sjörs, 2013). 

Vid neonatal HLR ska barnet ligga på rygg med huvudet lätt bakåtlutat. Om barnet tas till 

barnbord läggs en hopvikt handduk, cirka två till tre cm tjock, under barnets skuldror för att 

positionen skall bli optimal. Barnets huvud ska varken vara för mycket eller för lite bakåtböjt 

för att säkra luftvägen (Neonatal HLR-utbildning, 2021).  

Avnavling 

Historiskt sett har avnavling, det vill säga klipp av navelsträngen, utförts direkt efter födseln. 

Evidensen visar dock att sen avnavling (30 sekunder till två minuter postpartum) kan göra att 

barnet kan få en väsentligt ökad blodvolym, ca 100 ml mer för ett normalstort fullgånget barn. 

Sen avnavling kan även vara positivt för barn som kan behöva extra insatser och riktlinjerna 

säger att navelsträngen kan behållas intakt medan den första utvärderingen sker. Avnavling 

får dock inte försena eventuellt behov av neonatal HLR (Neonatal HLR-utbildning, 2021). 

Sen avnavling bidrar även till att stamceller hinner föras över från placenta till barnet, som 
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inte bara är till nytta direkt efter födseln utan även senare i livet (Wiklund, Nordström & 

Norman, 2008). En systematisk litteraturöversikt visade att barn som blivit sent avnavlade 

(>30 sek postpartum) hade lägre mortalitet jämfört med de barn som hade blivit tidigt 

avnavlade (Fogarty et al., 2018). Andersson et al. (2019) har undersökt skillnaden mellan tidig 

och sen avnavling hos nyfödda barn som behövt andningshjälp direkt efter födseln. De fann 

att barnen med intakt navelsträng hade bättre saturation, högre Apgar-poäng och började 

andas själva tidigare än de barn som hade avnavlats tidigt. 

Lokala rutiner på Akademiska sjukhuset i Uppsala 

Enligt M. Jirhede, barnmorska och biträdande avdelningschef på förlossningsavdelningen 

(personlig kommunikation, 4 mars 2022) har det under två och ett halvt år funnits tillgång till 

så kallade neopelare på alla förlossningsrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är 

utrustning som gör det möjligt att övervaka barnets puls och syresättning samt suga ren mun 

och ge andningsunderstöd med NeoPuff till det nyfödda barnet direkt på förlossningssalen. 

Neopelaren står i direkt anslutning till förlossningssängen och eventuellt andningsunderstöd 

samt övervakning av barnet kan ske då barnet ligger hud-mot-hud med modern. 

Enligt Akademiska sjukhusets lokala rutiner på förlossningsavdelningen (2021) kan idag barn 

med otillräcklig egen andning och barn med behov av andningshjälp omhändertas direkt inne 

på förlossningssalen med hjälp av neopelaren och då rekommenderas vård hud-mot-hud med 

modern för att minska risk för nedkylning hos barnet. Kontraindikation för akut 

omhändertagande inne på förlossningssal är barn födda under v. 35+0, barn som förväntas 

vara i behov av akut vårdinsats, exempelvis vid prenatal känd missbildning eller sjukdom 

och/eller vid prenatala tecken på asfyxi. Moderns medicinska tillstånd ska tas i beaktande vid 

bedömningen. Om barnet inte har utvecklat en egen andning eller successivt visar tecken på 

förbättring efter 60 sekunders fungerande ventilation ska barnet förflyttas till ett annat rum för 

fortsatt akut omhändertagande vid barnbord. Vid eventuell förflyttning till neonatalavdelning 

bör transporten av barnet ske hud-mot-hud med modern i möjligaste mån.  

Innan arbetet med neopelarna infördes, under hösten 2019, hade utbildning skett för hela 

personalen. Flertalet möten, riskanalyser och utbildningstillfällen både teoretiskt och praktiskt 

genomfördes. Även neonatal avdelningens läkare var informerade om införandet, eftersom de 

skulle kunna bli inkallade på förlossningssalen. Utbildning i neopelarna ingår i 

introduktionsmaterial för ny personal. NeoHLR-utbildning utförs vanligtvis regelbundet på 
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förlossningsavdelningen. Under de senaste två åren, under den globala coronapandemin, har 

dock inga utbildningar kunnat genomföras på avdelningen på grund av nationella och lokala 

restriktioner enligt barnmorskan och biträdande avdelningschefen på Uppsalas 

förlossningsavdelning M. Jirhede (personlig kommunikation, 4 mars 2022).  

Teoretiskt ramverk 

John Bowlbys anknytningsteori (Bowlby, 2010) beskriver hur och varför barn skapar band 

med sina föräldrar. Barnet behöver närhet, trygghet, stabilitet och emotionellt välmående. 

Barnet använder sig sedan av kunskaperna från den första tidens anknytning för relationer 

genom hela livet. Enligt anknytningsteorin har barn medfödda beteenden som strävar till att 

att knyta an till en primärperson, såsom en förälder. Även föräldrabeteendet, bindningen till 

barnet, är förprogrammerat. Kontakten skapar både fysiska och känslomässiga band mellan 

barnet och föräldern. Anknytningen startar direkt efter födseln, eller till och med tidigare 

under graviditeten. Under den första timmen efter förlossningen börjar modern smeka barnet, 

le och prata med det. Anknytningen är personspecifik, vilket gör att föräldern, eller annan 

primärperson, blir en trygg bas för barnet att utgå ifrån. Barnet använder sedan den trygga 

basen, föräldern, att utgå ifrån och återkomma till när hen börjar utforska världen. När barnet 

upplever faror eller obehag återvänder barnet till den trygga basen, föräldern för trygghet och 

skydd. Barnets sårbarhet och omvårdnadssökande beteende frambringar ett altruistiskt 

omvårdnadsgivande beteende hos föräldern när anknytningen fungerar väl. Förälderns uppgift 

är att ge skydd, tröst och stöd. Om anknytningen blir störd, eller inte fungerar, kan det leda till 

olika problem i relationen mellan förälder och barn. Anknytningen kan skapa mönster som är 

trygga eller otrygga. Olika saker kan störa anknytningen eller bindningen såsom separation, 

sjukdom och andra faror. Bowlby (2010) menar att anknytningen kan påverkas om mor och 

barn skiljs åt tidigt efter förlossningen. Även tiden som mor och barn är åtskilda kan påverka 

anknytningen. Det är av yttersta vikt av att skydda det nyfödda barnets psykiska välmående 

och främja relation och anknytning till deras föräldrar (Papapetrou et al., 2020).   

Problemformulering 

Forskning visar att direkt, kontinuerlig och oavbruten kontakt hud-mot-hud efter födsel är 

viktigt för både mor och barn. Nyfödda barn med behov av initial andningshjälp gynnas av 

sen avnavling genom en möjlighet till ökad saturation, högre apgar-poäng och tidigare egen 

andning. Vid behov av akut omhändertagande av det nyfödda barnet separeras ofta mor och 

barn då barnet tas ut till ett annat rum för vård. Detta examensarbete undersöker barnmorskors 
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erfarenheter och upplevelser av akut omhändertagande och möjligheter till vård hud-mot-hud 

inne på förlossningsrummet. I dagsläget finns inte tillräcklig forskning kring barnmorskors 

upplevelser av akut omhändertagande av det nyfödda barnet hud-mot-hud inne på 

förlossningssal. Studien kan genom mer kunskap och förståelse kring vikten av hud-mot-hud 

och nollseparation bidra till att fler förlossningskliniker arbetar evidensbaserat genom en 

minskad separation mellan mor och barn i samband med nyfödda barns behov av akut 

omhändertagande.  

Syfte 

Att undersöka barnmorskors erfarenheter och tankar kring akut omhändertagande av nyfödda 

barn hud-mot-hud med modern inne på förlossningsrum.  

Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser har barnmorskor av akut omhändertagande av barn hud-mot-hud 
med modern på förlossningssalen? 

2. Upplever barnmorskor att det finns fördelar och möjligheter med neopelaren? 
3. Vilka hinder/svårigheter upplever barnmorskor att det finns vid användning av 

neopelaren? 

METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats då syftet var att undersöka barnmorskors 

erfarenheter och upplevelser. För att få fram en nyanserad bild av barnmorskornas upplevelser 

valdes semistrukturerade intervjuer för att inhämtning av material (Polit & Beck, 2017). 

Analysen av materialet gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim, Lindgren 

och Lundman, 2017).  

Urval 

Genom strategiskt urval tillfrågades barnmorskor vid förlossningsavdelningen på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala om deltagande i studien. Urval skedde i samråd med biträdande 

avdelningschef på förlossningsavdelningen. Inklusionskriterier för studien var barnmorskor på 

förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset med erfarenhet av akut omhändertagande 

av nyfödda barn. Exklusionskriterier var övrig personal på förlossningsavdelningen. 

Till en början skickades ett e-postmeddelande ut till neoHLR-gruppen, bestående av sju 

barnmorskor, vid förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. E-postmeddelandet 
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innehöll information om studien samt en förfrågan om deltagande (bilaga 1). Deltagarna fick 

själva svara författarna via e-post om de ville delta. Samma e-post skickades sedan till alla 

barnmorskor på förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. En person hörde av sig 

efter denna rekrytering, där barnmorskorna självständigt fick återkomma till författarna. 

Författarna valde därför att fortsätta med en mer uppsökande rekrytering. Information om 

studien förmedlades till personalen under rapporteringen vid skiftbyte under några dagar på 

förlossningsavdelningen. Under en dag befann sig författarna sig personligen på 

förlossningsavdelningen och frågade de barnmorskor som var på plats om de kunde tänka sig 

att delta i studien. Vid detta tillfälle rekryterades åtta barnmorskor. Författarna bedömde efter 

detta att antalet deltagare var bra för att få tillräcklig mängd data för att kunna besvara syftet 

med studien, varefter rekryteringen avslutades. 

Totalt nio barnmorskor intervjuades. De hade jobbat som barnmorskor mellan ett och 21 år, 

med ett medeltal på 9,4 år. De hade mest erfarenhet från att ha jobbat i Uppsala, mest på 

förlossningen, men vissa hade även erfarenhet från bland annat BB och neonatalavdelning.  

Datainsamlingsmetod 

Data har insamlats genom individuella, semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide med öppna frågor. Den ena författaren utförde fem intervjuer och den andra fyra 

intervjuer. 

Då ett validerat frågeformulär för att besvara studiens syfte inte fanns tillgängligt utformades 

en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden innehöll frågor angående 

barnmorskors erfarenheter och upplevelser av att utföra akut omhändertagande av barn hud-

mot-hud inne på förlossningssalen. Frågorna i intervjuguiden baserades på författarnas 

kliniska erfarenhet samt vetenskapliga studier (Bergman, 2019; Brimdyr et al., 2018; Stevens 

et al., 2019). Efter de inledande fyra intervjuerna, som genomfördes av de två författarna, 

utvärderades intervjuguiden. En intervjufråga bytte plats i guiden, annars hölls guiden kvar 

som planerad. Författarna ställde egna följdfrågor, för att få så innehållsrika och detaljerade 

svar som möjligt (Polit & Beck, 2017). 

Tillvägagångssätt 

En ansökan om genomförande av studien skickades till verksamhetschef inom kvinnokliniken 

på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Verksamhetschefen gav sedan sitt godkännande om 

genomförande av studien. Avdelningschef och biträdande avdelningschef på 
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förlossningsavdelningen informerades och inkluderades också i planerna kring 

studien. Rekryteringen skedde i samråd med biträdande avdelningschef. 

Samma dag som rekryteringen genomfördes hölls fyra intervjuer direkt på 

förlossningsavdelningen, en intervju påbörjades men slutfördes dagen efter över telefon och 

fyra utfördes över telefon några dagar senare. Intervjuerna utfördes enskilt och spelades in 

med hjälp av diktafon. Intervjuerna tog mellan fem och tjugo minuter att genomföra.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien utförs i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) och anses inte strida mot etik 

eller regler för forskning. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) behövs ingen ansökan om etikprövning för arbeten som utförs under 

högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå. Studien genomfördes på ett sätt som 

säkerställde konfidentialitet för intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 2017). Studiedeltagarna 

informerades både muntligt och skriftligt innan intervjun med hjälp av ett informationsbrev. 

Informationsbrevet innehöll information om studien och dess syfte samt att det var frivilligt 

att medverka. Alla deltagare undertecknade en samtyckesblankett.  

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim, Lindgren och Lundman (2017). Texten lästes flera gånger av båda författare och 

meningsbärande enheter markerades. De meningsbärande enheterna var delar av texten som 

kunde relateras till syftet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). De meningsbärande 

enheterna kopierades in i ett kalkylblad och kondenserades till kortare enheter. De 

kondenserade enheterna tolkades och kondenserades ytterligare för att bilda koder. Kategorier 

bildades genom att liknande koder sattes samman och kategorierna svarade på vad koderna 

handlade om (Graneheim, Lindgren och Lundman, 2017). Underkategorier skapades sedan för 

att precisera kategorierna ytterligare. Bearbetningen av meningsbärande och kondenserade 

meningar, koder, kategorier och underkategorier gjordes fortlöpande i kalkylbladet för att 

underlätta sorteringen och överblicken av datan. Bearbetning och analys gjordes både 

gemensamt och parallellt av författarna. Det bildades tre kategorier och nio underkategorier. 

  



 
 
 

14 

Tabell 1 Exempel på den kvalitativa bearbetningen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
mening  

Kod Underkategori Kategori 

“Jamen, positionen på 
barnet, hur man skulle 
få till det, och det kan ju 
fortfarande vara lite 
svårt, beroende på hur 
mamman ser ut.” 

Positionen, lite 
svårt, beroende 
på mamman 

Position Att vårda barnet  

i en bra position  

hud-mot-hud 
 

En strävan 
att inte 
skilja mor 
och barn 
åt 

”Fördelarna är ju att 
bebisen hela tiden kan 
ligga kvar hos, vara med 
sina föräldrar och ligga 
kvar på mamman, att 
inte behöva separera 
dem.” 

Ligga kvar hos 
mamman 

Hud-mot-hud 

“Om det blir ett trauma 
för dem, så är en stor 
fördel att de har varit 
med om samma sak, i 
samma situation.” 

Vid trauma bra 
att föräldrarna 
varit 
tillsammans 

Avdramatiserar Främja 
anknytning 
genom att göra 
föräldrarna 
delaktiga  

”Det här med intakt 
navelsträng också. ... 
Det är ju inte alltid det 
går, men det är ju det 
man kanske strävar efter 
i alla fall.” 

Strävar efter 
sen avnavling 

Sen avnavling Sen avnavling 

 

RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors erfarenheter och tankar kring akut 

omhändertagande av nyfödda barn hud-mot-hud med modern inne på förlossningsrum. Efter 

analys av materialet från intervjuerna framkom tre kategorier och nio underkategorier, enligt 

tabell 2.  
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Tabell 2 Översikt av underkategorier och kategorier. 

Underkategorier Kategorier 

Sen avnavling En strävan att inte skilja mor och barn åt 

Att vårda barnet i en bra position hud-mot-
hud 

Främja anknytning genom att göra  

föräldrarna delaktiga  

Kollegornas roll Omgivande faktorer 

Begränsningar i förlossningsrummet 

Praktiska hjälpmedel 

Kliniska förutsättningar 

Positiva upplevelser av neopelaren Individuella förutsättningar hos den  

enskilda barnmorskan 

  
Upplevelser av begränsningar med 
neopelaren 

 

En strävan att inte skilja mor och barn åt 

Att vårda barnet i en bra position hud-mot-hud 

Möjligheten till att ha barnet hud-mot-hud nämndes som en stor fördel. Vård hud-mot-hud 

gav barnet möjlighet att hålla en jämn temperatur. Hud-mot-hud kunde ibland upplevas vara 

vad barnet behövde för att bli piggare och påbörja egen andning. Neopelaren gjorde det även 

möjligt att vid behov fortsätta vårda barnet hud-mot-hud med partnern och stanna inne på 

förlossningssalen vid tillfällen då modern inte hade möjlighet till att ha barnet hos sig. 

Barnmorskorna såg det som en utmaning att få till en bra position på barnet vid ventilering, 

vid vård på mammans bröst. Vid ventilering på barnbord ligger barnet på en plan yta med ett 

litet stöd under skuldrorna och vid vård hud-mot-hud mot mamman är underlaget ojämnt. 
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Mammans kroppskonstitution och bröststorlek kunde påverka hur väl barnets position kunde 

optimeras. Längden på navelsträngen kunde påverka och positionen på barnet upplevdes som 

en övningssak, ju mer träning, desto lättare att få till. 

“Man måste ju hålla barnet på ett speciellt sätt, hålla i kroppen och hålla i huvudet och så 

hålla i masken. Så att det inte blir att... Så att man får ner luften rätt.” 

Barnmorskan behövde även respektera mammans önskemål, då hennes kropp används för att 

vårda barnet på vid användning av neopelaren. Det kändes inte alltid bra för mamman, vissa 

kvinnor kunde sig obekväma eller vara rädda för blod och ville inte ha barnet hos sig i akuta 

situationer eller innan det var avtorkat.   

Sen avnavling 

Neopelaren möjliggör att barnmorskan inte behöver navla av för att gå iväg med barnet från 

mamman till barnbordet vid behov av andningsunderstöd. Fördelarna med att barnet får ha 

navelsträngen intakt under en längre tid är att barnet får det blod den behöver från 

moderkakan. Sen avnavling gjorde även att NeoHLR kunde påbörjas ännu tidigare jämfört 

med om barnmorskan behövde navla av och ta sig ut till barnbordet. Det fanns en 

samstämmighet hos barnmorskorna i fördelarna med sen avnavling.  

“Ett barn som är taget när det kommer ut, det behöver ju ännu mer intakt navelsträng än ett 

piggt barn.” 

Främja anknytning genom att göra föräldrarna delaktiga 

Användning av barnbordet kräver ofta en separation som inte ansågs vara optimal för vare sig 

mor eller barn. En barnmorska beskrev av hon flera gånger fått höra från föräldrar i 

postpartumsamtal att de upplevde separationen traumatisk och att de uppfattade att barnet 

hade dött. 

“Det blir ju oftast väldigt obehagligt för henne att ligga kvar och inte veta liksom, vad händer 

med mitt barn. Det är väldigt traumatiskt för många.” 

Barnmorskorna var enade i att nollseparation var en viktig fördel som neopelaren 

möjliggjorde. Några barnmorskor förklarade all form av vård som kunde bedrivas med 

nollseparation ansågs vara att föredra. Barnmorskan gjorde hela tiden en bedömning i 
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rimligheten i att stanna och om barnet var helt slappt och situationen krävde det så 

separerades mor och barn. Prioriteten var att kunna vara kvar på salen så länge som möjligt.  

“Även om barnet blir sämre under, liksom, minuterna, eller under tiden den är kvar inne på 

sal så försöker man undvika så mycket det går att separera mamma och bebis.” 

Kontakten mellan mamma och barn upplevdes stärkande vid användande av neopelaren, och 

gjorde att barnet hade högre möjlighet till anknytning. Även om barnet senare skulle behöva 

flyttas från mamman för annan typ av vård så ansågs stunden mor och barn fått ha 

tillsammans värdefull för anknytning. 

Flera barnmorskor upplevde att det var lugnare och mindre dramatiskt att använda neopelaren 

när de vårdade ett medtaget barn jämfört med hur det var att använda barnbordet. De nämnde 

att vissa föräldrar ibland inte ens märkte att barnet var taget för att omhändertagandet 

hanterades så smidigt inne på salen med hjälp av neopelaren. Föräldrarna var nöjda och 

arbetet flöt på fint. Processen med akut omhändertagande avdramatiserades inne på 

förlossningssalen i stället för att separera mor och barn och ta ut barnet till barnbordet.  

Vid användning av barnbord upplever mamman som är kvar på salen en sak, och partnern 

som är vid barnbordet upplever något annat. Båda kan ha upplevt trauma men utan förståelse 

för vad den andra varit med om. Vid användning med neopelaren i akuta situationer ansågs 

det därför vara en fördel att familjen är med om samma sak samtidigt. I de fall där den akuta 

situationen blir ett trauma för familjen har både den födande och partnern sett samma saker 

och upplevdes därför ha lättare att bearbeta traumat.  

Barnmorskorna upplevde även att möjligheten att stanna kvar inne på förlossningssalen vid 

akut omhändertagande av ett nyfött barn underlättade kommunikationen med föräldrarna både 

direkt under händelsen och i efterhand. En annan fördel var att båda föräldrarna fick 

förstahandsinformation, både från barnmorskan och även från eventuellt inkallad barnläkare. 

Båda föräldrarna fick hela tiden se vad som hände med barnet och de kunde vara delaktiga, 

vilket upplevdes som positivt av barnmorskan. Det upplevdes som en fördel att mamman 

kunde vara mer delaktig, även i de fall där hon själv behövde vård. Mamman kunde få vård 

inne på salen samtidigt som hon såg sitt barn och var delaktig i vad som hände kring barnet. 

Delaktigheten ansågs minska oron som kunde uppstå när barnet behövde akut vård.  
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”Jag kände att det var tryggt att vara kvar inne på sal att mamman får uppleva, eller får se 

allt vi gör än att få en andrahandsinformation hela tiden och inte veta var barnet är.” 

En av grunderna vid användandet av neopelaren beskrevs vara att larma, för att få in mer 

personal som kan ta hand om både mor och barn och därmed möjliggöra samvård.   

Möjligheten till samvård nämndes som någonting positivt med neopelaren. Även i de fall där 

det uppstått komplikationer med mamman hade neopelaren kunnat användas. Andningsstöd 

hade i ett fall kunnat ges inne på förlossningssalen hud-mot-hud med pappan samtidigt som 

mamman togs omhand för stor blödning. Familjen kunde då hela tiden vara tillsammans, se 

och höra allt som hände och vara delaktiga. Detta tillfälle upplevdes som utmanande och lite 

rörigt men samtidigt välfungerande.   

Omgivande faktorer 

Kollegornas roll  

Gott samarbete med annan personal upplevdes som en faktor som främjade användandet av 

neopelaren. Både samarbetet barnmorskor emellan samt mellan barnmorskor och 

undersköterskor upplevdes välfungerande, där erfarenhet spelade roll i samarbetet. Ju mer 

erfarna kollegor, desto bättre samarbete upplevdes. Om en kollega var osäker på utrustningen 

eller inte så erfaren kunde det påverka barnmorskan till att hellre använda sig av barnbordet. 

Möjligheten till hjälp och stöd från erfarna kollegor upplevdes som en trygghet.  

Upplevelsen var att barnläkarnas inställning till neopelaren varierade, vilket påverkade 

användandet. De barnläkare som upplevdes lugna och trygga med att jobba med neopelaren 

hade generellt mer erfarenhet. De erfarna barnläkarnas positiva inställning och stöd främjade 

användandet av neopelaren på förlossningsavdelningen. Samarbetet med erfarna 

neonatalläkare var speciellt välfungerande.  

“Några barnläkare är väldigt positiva till det här och då främjar de det här jättemycket 

medan andra inte är det. Och det kanske handlar om erfarenhet och så också.”  

Upplevelsen var att det kunde finnas ett motstånd till att använda neopelaren hos vissa 

barnläkare, speciellt primärjourer. De upplevdes vara mer bekväma med barnbordet och ville i 

högre utsträckning använda det. Det ansågs bero på vana och att dessa läkare kände en högre 

kontroll, fick en bättre överblick och lättare såg hur barnet mådde vid det bekanta barnbordet, 
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jämfört med vård med neopelaren. En barnmorska berättar om att det hänt att läkare blivit 

stressade och upprörda av att se att barnet vårdades med neopelaren och ansåg att barnet 

behövde flyttas till barnbordet direkt. 

“När man ringer och larmar en barnläkare så säger de ju ofta ... Då säger ju de nästan alltid 

men då vill jag att ni tar ut barnet till barnbordet.” 

Begränsningar i förlossningsrummet 

Platsbristen inne på förlossningssalen upplevdes av några barnmorskor som ett hinder för 

användandet av neopelarna. Det kunde speciellt kännas trångt när det blev mycket personal 

inne på salen. Ibland behövde även mamman vård i samband med användning av neopelaren, 

något som krävde ännu mer personal inne på salen och därmed tog ännu mer plats. 

“Det kan bli trångt på sal om det är många saker som händer samtidigt, både kring mamma 

och kring barn.” 

Arbetsytan, mammans kropp, upplevdes också vara begränsande och ibland kunde det vara 

svårt att få plats med allt på mamman. Barnbordet upplevdes ge mer utrymme att arbeta på. 

En barnmorska uttryckte även att utrustningen tar plats när det inte används och att den 

påverkar miljön negativt på salen. 

“De tar ju ganska mycket plats och står där inne som ett skelett liksom, och det stör ju miljön 

litegrann.” 

Något som kunde hindra användandet var praktiska begränsningar, som var utrustningen var 

placerad. På vissa förlossningsrum var utrustningen placerad i skåp med skjutdörrar. 

Skjutdörrarna kunde haka upp sig och upplevdes försvåra tillgängligheten och möjligheten att 

avläsa monitorer.   

Praktiska hjälpmedel 

Något som barnmorskorna upplevde främjade användandet av neopelaren var att utrustningen 

var lik utrustningen som används vid barnbordet. De beskrev att neopelaren innehåller den 

utrustning de behöver vid akuta situationer och att den är lättillgänglig. De var vana vid 

utrustningen och tyckte att neopelaren var ett bra komplement till barnbordet.  

“Det är ju samma utrustning som vi har ute vid barnbordet.” 
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Det fanns även önskemål om bättre lösningar för förvaring, då materialet som tillhör 

utrustningen lätt kunde ramla ner på golvet och kontamineras.  

“Det är att sugkatetrarna ofta åker ur och hamnar på golvet och då blir de ju förorenade, och 

går inte att använda.” 

Kliniska förutsättningar 

Det framkom att användandet av neopelaren inte journalförs någonstans. Det finns inget 

sökord i patienternas journal som visar att neopelaren har använts. Detta efterfrågades av en 

barnmorska. Hon konstaterade att det i nuläget skulle kräva en genomgång av alla journaler 

för att hitta när och hur ofta utrustningen har använts. 

När nya arbetssätt infördes kunde ett motstånd upplevas på grund av otryggheten i det nya. 

Utbildning och träning upplevdes vara vad som behövdes för att arbeta bort motståndet och 

skapa trygghet i att använda det nya arbetssättet. Det största hindret som barnmorskorna 

upplevde för användandet av neopelaren var bristen av träning och utbildning. Barnmorskorna 

kunde känna sig osäkra på hur trygga deras kollegor var i användandet av utrustningen och 

önskade därför mer träning och utbildning. Det kunde hända att barnmorskan valde att gå ut 

till barnsal i stället för att använda sig av neopelaren för att hon inte upplevde att kollegorna 

var tillräckligt erfarna eller trygga med neopelaren. Vid införandet av utrustningen hade en 

bra genomgång hållits men under den senaste tiden hade det inte varit så kontinuerligt. 

Utbildning och träning hade överlag varit begränsad under coronapandemin och det fanns 

önskemål om mer utbildning och träning, för alla personalgrupper på förlossningen. 

“Jag tycker att vi behöver träna mer på akuta omhändertagandet av nyfödda. Och även träna 

på scenariot inne på sal ... Att få, få alla både undersköterskor och barnmorskor med på, ja 

men med på hur ska vi göra.” 

Eftersom det händer relativt sällan att barnmorskorna behöver ge akut omhändertagande, så 

var det få gånger de intervjuade barnmorskorna varit med om att använda neopelaren. De 

uttryckte att det var svårt att bli van och känna sig trygg eftersom det händer så sällan. De 

menade dock att det kan åtgärdas med träning. Då rutinerna fortfarande var ganska nya ansågs 

arbetet med neopelaren som en vanesak, som initialt krävde en acceptans för att vara obekväm 

innan tryggheten kommer. 
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“Det handlar om att just våga använda sig av utrustningen. Och ju fler gånger man använder 

utrustningen desto mer trygg blir man.” 

Utförandet av akut omhändertagande direkt på förlossningssalen regleras i PM. Dessa PM 

sågs av vissa barnmorskor som ett hinder för användandet av neopelaren eftersom det 

begränsar vilka barn som får tas om hand inne på förlossningssalen. En barnmorska uttryckte: 

“Jag hoppas att vi kan, vi kan få utöka vilka barn vi kan få ta omhand på mammans bröst.”  

Behovet av att bedöma om barnet enligt PM får vårdas med neopelaren gav en ambivalens till 

vilka barn som får vårdas inne på salen och vilka barn som måste tas ut till barnbord.   

Individuella förutsättningar hos den enskilda barnmorskan 

Positiva upplevelser av neopelaren 

Flera barnmorskor beskrev arbetssättet med neopelaren som välfungerande och att dess 

existens var en fördel och trygghet. Mer egen erfarenhet gav högre trygghet i jobbet och akuta 

situationer upplevdes mindre stressande. Det fanns en önskan om att använda neopelaren i en 

högre utsträckning. 

“Jag tycker ju att det här är roligt, jag tycker ju att det är en bra grej att vi har och jag vill 

gärna använda mig av den.” 

Upplevelser av begränsningar med neopelaren 

Andra barnmorskor tyckte att arbetet med neopelaren var krävande och att använda 

barnbordet var mer välfungerande. Det ansågs vara viktigt med en klar indikation till 

användning av neopelaren. 

“Jag tycker inte heller att man ska tänka att, jamen tänka att man vill inte att det ska bli en 

överanvändning ... överanvändning vi ju inte ha heller utan det ska ju finnas en klar 

indikation.” 

Barnmorskorna beskrev likheter och skillnader mellan neopelaren och barnbordet. Att ha två 

olika alternativ att använda sig av vid vård av det nyfödda barnet krävde en bedömning av 

barnmorskan om var vården skulle ske. Barnmorskan behövde ta hänsyn till riskfaktorer hos 

både mamma och barn och löpande göra en bedömning av rimligheten i att stanna kvar på 

salen. 
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”Man blir lite ambivalent till vilka barn ska gå ut och vilka barn ska vara kvar. Jag kan 

liksom tänka på två specifika fall där vi börjar ventilera en som vi sen i efterhand liksom 

insåg att det här barnet kanske skulle tagits ut till barnbordet. Och sen, någon gång gick vi ut 

till barnbordet och det skrek med en gång och där kanske man skulle liksom, ha stannat kvar 

på rummet.” 

Vid vård av väldigt påverkade barn sågs användning av barnbordet som en självklarhet, även 

om en strävan fanns av att behålla navelsträngen intakt, undvika separation och vårda inne på 

förlossningsrummet så länge som möjligt. Vård vid barnbordet ansågs ge möjlighet till att ha 

högre kontroll på barnet, jobba mer effektivt, ge mer utrymme och barnets position var lättare 

att optimera. Barnbordet såg också likadant ut varje gång och krävde mindre anpassning för 

barnmorskan. 

“Behöver barnet mer än bara ventilering, då ska jag ju gå ut. Jag ska ju inte påbörja 

kompressioner och så. Ett så dåligt barn ska jag ju inte vara kvar med inne hos mamma, och 

det är ju ganska självklart tycker jag ju också. Det tycker jag ju, dit behöver vi ju inte sträva, 

efter att ha så dåliga barn hos mamma.” 

Vid vård med neopelaren behövde också föräldrarnas oro och känslor tas i beaktande på ett 

annat sätt. Moderns inställning till att vården av barnet gavs med hennes kropp som 

arbetsbord påverkade och vissa mödrar önskade heller inte få upp ett blodigt barn på bröstet.  

DISKUSSION 

Barnmorskorna som intervjuades hade vissa skilda åsikter, men var överlag övertygade om att 

neopelaren gav fördelar för både barn och föräldrar i form av möjlighet till nollseparation, 

hud-mot-hud och sen avnavling. Andra fördelar var möjligheten till samvård och att föräldrar 

kunde vara mer delaktiga. För att kunna använda neopelaren i en högre omfattning och med 

mer trygghet krävs mer träning. Kollegors erfarenhet och uppfattning om neopelaren 

påverkade användandet. Ett omhändertagande av ett nyfött barn hud-mot-hud med modern 

inne på förlossningsrummet upplevdes generellt ta mer plats och krävde mer anpassning av 

barnmorskorna. Det upplevdes vara svårare att optimera barnets position vid ventilering och 

föräldrarna och deras oro behövde tas i hänsyn. Vid mycket dåliga barn ansågs barnbordet 

nödvändigt. 
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Resultatdiskussion 

En strävan att inte skilja mor och barn åt 

En strävan efter nollseparation bör eftersträvas inom förlossningsvården och därmed arbetar 

barnmorskorna i Uppsala i enlighet med tidigare forskning (Klemming, Lilliesköld, & 

Westrup, 2021; Bergman, 2019). Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor 

(2008) ska barnmorskan arbeta aktivt för att utveckla och implementera nya vårdformer med 

syfte att främja hälsa hos kvinnan med familj. Barnmorskorna som intervjuades bekräftar en 

följsamhet till den internationella etiska koden för barnmorskor genom att framföra en önskan 

om utveckling och användning av neopelaren i högre grad. 

Barnmorskorna som intervjuades nämnde möjlighet för hud-mot-hud som en viktig fördel 

som neopelaren möjliggör för barnet. Fördelarna med hud-mot-hud bekräftas av tidigare 

forskning. Hud-mot-hud möjliggör att barnet kan upprätthålla en jämn temperatur samt få 

kontakt med moderns hudflora. Barnet får även möjlighet att genomgå emotionella, 

fysiologiska och psykologiska processer som bäst görs genom ostörd hud-mot-hudkontakt 

med modern (Bergman, 2019). Ostörd kontakt hud-mot-hud den första timmen efter födseln 

ger enligt Brimdyr et al. (2018) en bra grund för amningsstart och vård hud-mot-hud är också 

en effektiv smärtlindring (Johnston et al., 2017; Svensk barnsmärtförening, 2022).  

Genom att vårda ett barn med behov av andningsunderstöd med neopelaren hud-mot-hud inne 

på förlossningssalen kunde enligt barnmorskorna ofta sen avnavling tillämpas, och var något 

som strävades efter. Enligt Isacson et. al. (2022) är sen avnavling något som barnmorskor 

över hela Sverige ser nyttan med och strävar efter. Föräldrarnas önskemål och kunskaper om 

fördelarna med detta påverkade också till den sena avnavlingen. Wiklund, Nordström och 

Norman (2008) menar att sen avnavling inte bara är till nytta direkt efter födseln utan även 

senare i livet. Den sena avnavlingen gör att stamceller hinner föras över från placenta till 

barnet. Fördelar med sen avnavling bekräftas också av Andersson et al. (2019), som menar att 

sen avnavling hos barn med behov av andningshjälp ger resultat i form av bättre saturation, 

högre Apgar-poäng och tidigare egen andning jämfört med barn som avnavlats tidigt. 

Barnmorskorna nämnde svårigheten i att hålla en optimal position för barnet under ventilering 

då barnet vårdas hud-mot-hud med mamman och underlaget kunde variera beroende på 

mammans kroppskonstitution. Under ventilering vid neonatal HLR ska barnet vårdas på rygg 
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med huvudet lätt bakåtlutat, varken för mycket eller för lite bakåtböjt för att säkra luftvägen. 

En hopvikt handduk, cirka 2-3 cm tjock, läggs under barnets skuldror för att optimera 

positionen (Neonatal HLR-utbildning, 2021). Det är alltså en noga avvägning mellan för 

mycket och för lite bakåtlutning av barnets huvud redan på barnbord, där underlaget är 

optimalt, och därmed förståeligt att ett ojämnt underlag ytterligare kan utmana ventileringen.  

Enligt Bowlbys anknytningsteori (2010) kan anknytningen påverkas om mor och barn skiljs åt 

tidigt efter förlossningen. Barnmorskorna beskrev hur de strävade efter nollseparation i högsta 

möjliga mån, då kontakten mellan mor och barn direkt efter födsel ansågs stärkande och gav 

möjlighet för anknytning. De såg det även som positivt att ha gett mor och barn en stund 

tillsammans, även om barnet senare behövde flyttas från mamman för annan typ av vård. Det 

stärks av Bowlbys teori (2010) som menar att tiden som mor och barn är åtskilda kan påverka 

anknytningen. De mödrar som spenderat mer tid med sina barn direkt efter födseln har 

generellt ett mer kärleksfullt beteende gentemot sina barn. All tid som mor och barn har 

möjlighet att spendera i varandras närvaro efter födseln är alltså av värde. En trygg 

anknytning kräver också att förutsättningarna för föräldrarnas bindning till barnet främjas. 

Föräldraförmågan stärks när föräldrarna får känna sig viktig för barnet och känna sig 

delaktiga i omvårdnaden. Stress, rädsla och trauman kan försvåra för förälderns bindning. 

Föräldern behöver kunna reglera sina egna känslor för att kunna vara lyhörd inför barnet. 

Barnmorskornas upplevelser om det positiva i samvård, delaktighet och neopelarens möjlighet 

att avdramatisera stärks av Lundqvist et al. (2021), som beskriver att föräldrar som upplevt en 

separation till det nyfödda barnet upplevde oro, ledsamhet och ilska och kände en 

uppskattning i den delaktighet som nollseparation och vård hud-mot-hud möjliggör. 

Delaktigheten gjorde att föräldrarna i högre grad kände sig värdefulla som föräldrar. En 

följsamhet till rutiner kring nollseparation gör att den internationella etiska koden för 

barnmorskor (2008) därmed följs, då barnmorskan ska arbeta evidensbaserat och stödja 

kvinnan i hennes emotionella, spirituella, fysiska och psykiska välmående och behov.   

Omgivande faktorer 

Enligt Neonatal HLR-utbildning (2021) ger barnbordet tillgång till HLR-utrustning i form av 

syrgaskälla, andningsunderstödet NeoPuff, sug och monitorering. Det är, precis som de 

intervjuade barnmorskorna beskriver, samma utrustning som neopelaren har. Även om 

arbetssättet med neopelaren inne på förlossningssalen är relativt nytt är det en fördel att själva 



 
 
 

25 

utrustningen som används är bekant och trygg. Utrustningen beskrevs som lättillgänglig, 

beroende på vilken sal som användes. Där neopelaren fanns inbyggd i väggen bakom 

skjutdörrar upplevdes åtkomst till neopelaren svår. Barnmorskorna önskade även bättre 

praktisk förvaring, så att material tillhörande neopelaren inte ramlade ner på golvet och 

kontaminerades. Innehav av korrekt utrustning är enligt Sawyer, Lee och Aziz (2018) bara 

användbar om utrustningen är lättillgänglig vid behov av användning. Det bör också vara lätt 

att hitta det som behövs av utrustningen, alltså är det viktigt med välfungerande förvaring av 

tillhörande material och barnmorskornas önskemål är relevant. 

Barnmorskorna beskriver att platsbristen kan vara besvärande, speciellt i de fall där både mor 

och barn behöver vård och mängden personal som behöver vara i rummet ökar. Vid en akut 

situation där ett barn behöver återupplivning är det av vikt att kompetent och tillräcklig 

mängd personal kan utföra nödvändiga åtgärder, och därmed är det viktigt att all personal som 

behöver finnas på plats faktiskt också får plats att arbeta (Sawyer, Lee, & Aziz, 2018).  

Barnmorskorna upplevde att verksamheten hade behov av information och träning för 

följsamhet till neopelarens rutiner, något som också Vittner, Casavant och McGrath (2015) 

såg i en studie där barnsjuksköterskor intervjuades angående möjligheter till vård hud-mot-

hud. Generellt upplevde barnmorskorna som intervjuades att all utbildning hade minskat, 

framför allt under pandemin. Den tidigare träning som genomförts i NeoHLR innebar träning 

med samma utrustning som neopelaren har, men lokaliserat på barnbordet. Även om 

barnmorskorna upplevde att de hade behov av mer träning med neopelaren, kan det ses som 

positivt att neopelarens utrustning upplevdes bekant. Tidigare studier bekräftar vikten av 

utbildning och information för att personalen ska känna sig mer trygga med nya rutiner vilket 

leder till ökad följsamhet. (Koopman et. al., 2016; Sundin & Mazac, 2015). Sawyer, Lee och 

Aziz (2018) menar att det är viktigt att regelbundet öva med simuleringsträning inom neonatal 

återupplivning. Simuleringsträning ger resultat i form av goda tekniska, kognitiva och fysiska 

färdigheter. För att upprätthålla färdigheterna krävs återupprepning av simuleringsträning, 

mer än en gång per år. Barnmorskornas önskan om mer utbildning är alltså relevant då 

regelbunden simuleringsträning ger goda resultat för personalens färdigheter.  

Det framkom att barnmorskorna påverkades av lokala rutiner och PM gällande utsträckningen 

av vård hud-mot-hud i det akuta skedet. Vittner, Casavant och McGrath (2015) bekräftar att 

ledningens syn på omvårdnad påverkar möjligheten till att utföra vård hud-mot-hud. 
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Barnmorskorna beskrev att det var en trygghet att ha kollegor till hjälp och stöd. Enligt 

Vittner, Casavant och McGrath (2015) är det viktigt att ha tillräckligt med kollegor runt sig 

för att bedriva vård hud-mot-hud. Kollegornas roll är därmed viktig för att möjliggöra vård 

med neopelaren. Sawyer, Lee och Aziz (2018) bekräftar vikten av kompetent personal på 

plats för utfallet av neonatal återupplivning, och nämner behovet av att all personal vet sin roll 

vid akuta situationer. För ett gott samarbete krävs också förståelse mellan kollegorna, 

kommunikation och en ödmjukhet. Det är viktigt med en ömsesidig respekt för varandra och 

ens respektive roller i vården. Samarbete är en ständigt pågående process och främjas av att 

personalen har en förståelse inför att all personal bidrar med olika delar, som tillsammans 

kompletterar vården (Sangaleti et al., 2017).  

Barnmorskorna upplevde att barnläkarnas inställning till neopelaren kunde variera, vilket 

kunde försvåra användandet. Sangaleti et al. (2017) bekräftar att inte ha gemensamma mål 

kan försvåra samarbete. Andra faktorer som kan försvåra samarbete är hierarki, 

kommunikationssvårigheter, brist på gemensam träning och brister i vårdsystem.  

Individuella förutsättningar hos den enskilda barnmorskan 

Barnmorskorna strävar efter en nollseparation och arbetar för att i högsta utsträckning 

möjliggöra detta. Det är i linje med Klemming, Lilliesköld och Westrup (2021) och Bergman 

(2019), som ser stora fördelar för barnet med förfarandet. Genom att barnmorskorna främjar 

nollseparation upplever inte bara barnet fördelar, utan även föräldrarna. Mödrar som tvingats 

separeras från sina nyfödda barn upplevde en ilska, ledsamhet och saknade att knyta an till sitt 

barn (Stevens et al., 2019). Genom att främja nollseparation får föräldrarna mer positiva 

upplevelser i samband med sina barns födslar. Barnmorskorna följer därmed den 

internationella etiska koden för barnmorskor (2008) genom att de arbetar evidensbaserat och 

stödjer kvinnan i hennes emotionella, spirituella, fysiska och psykiska välmående och behov. 

Genom barnmorskornas önskemål och strävan efter utökat användande av neopelaren arbetar 

de aktivt för att utveckla och implementera nya vårdformer med syfte att främja hälsa hos 

kvinnan med familj.  

Arbetet med neo-HLR vid barnbord är mer implementerat på förlossningsavdelningen i 

Uppsala genom att det har funnits längre tid än neopelarna, som implementerades 2019, och 

därmed har personalen haft mer tid på sig att utbildas, träna och vänja sig vid barnbordet. 

Barnmorskan och biträdande avdelningschefen på Uppsalas förlossningsavdelning M. Jirhede 
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(personlig kommunikation, 4 mars 2022) förklarar även att coronapandemin har bidragit till 

färre utbildningstillfällen och det har därmed inte funnits möjlighet för den tänkta 

utbildningen och barnmorskornas önskade träning med neopelaren.  

Barnmorskorna förklarade att barnbordet var en självklarhet vid väldigt sjuka barn. Barnet 

kunde få mer hjälp vid barnbordet och personalen kunde ha en bättre överblick och vårda 

barnet mer effektivt. En av fördelarna med barnbordet var att det såg likadant ut varje gång 

och krävde mindre anpassning från barnmorskans håll. Sawyer, Lee och Aziz (2018) bekräftar 

vikten av att ha ett standardiserat, väl implementerat arbetssätt vid akuta situationer.   

Metoddiskussion 

Urval 

Den ursprungliga planen var att deltagarna skulle få anmäla sig frivilligt efter att ha fått 

information om studien. Då detta inte gav önskad mängd deltagare ändrades rekryteringen till 

en mer uppsökande strategi. Denna strategi menar Polit och Beck (2017) är vanlig inom 

kvalitativ forskning. Strategin kan ha påverkat resultatet, men behöver inte ha gjort det i en 

negativ riktning. Däremot är det möjligt att studien nu visar ett bredare resultat, eftersom vissa 

deltagare som är med i studien kanske inte hade ställt upp på en intervju om de inte hade 

blivit personligen tillfrågade. Den uppsökande strategin gav en bred variation i ålder och 

yrkeserfarenhet bland deltagarna. En svaghet med rekryteringsdagen på 

förlossningsavdelningen är att endast de som var på plats just den dagen blev tillfrågade 

personligen. Å andra sidan hade alla barnmorskor på avdelningen fått information om studien 

och haft möjlighet att medverka vid intresse.  

Tillvägagångssätt 

Data insamlades med hjälp av intervjuer både i sjukhusets lokaler och över telefon. Planen var 

att göra alla intervjuer “face to face” men eftersom studien genomfördes under en tid då det 

förekom restriktioner i samhället på grund av coronapandemin så tog författarna beslutet att 

göra vissa av intervjuerna över telefon. Detta kan ha påverkat resultatet, men behöver inte 

heller ha gjort det. Intervjuerna som gjordes över telefon var lika långa eller ibland längre än 

de som utfördes på plats. Deltagarna fick själva bestämma om de ville genomföra intervjun på 

plats eller över telefon. 



 
 
 

28 

Intervjuguiden (bilaga 2) innehåller de frågor som författarna utgick ifrån i sina intervjuer. 

Flera av frågorna är snarlika varandra, men belyser utförandet av akut omhändertagande hud-

mot-hud från olika perspektiv. Deltagarna upprepade sig visserligen något, men det gav 

samtidigt deltagarna en möjlighet att fördjupa sig i ämnet och ytterligare saker framkom 

vartefter deltagarna kände sig mer bekväma i intervjusituationen.  

Analys 

Studien handlar om barnmorskors erfarenheter och tankar kring akut omhändertagande av 

nyfödda barn hud-mot-hud med modern inne på förlossningsrum, alltså deras egna 

upplevelser. Att analysera människors upplevelser enligt kvalitativ innehållsanalys kan vara 

svårt när materialet ska delas in i kategorier. Ibland kan upplevelserna höra till fler kategorier 

samtidigt (Graneheim, Lindgren och Lundman, 2017). Analysprocessen var utmanande då 

kategorier och underkategorier ändrades och utvecklades flera gånger under analysprocessen. 

Till en början skapades kategorier som utgjorde möjligheter, hinder samt neutrala uttryck för 

upplevelserna. Detta ledde dock till att vissa meningsbärande enheter kunde tillhöra flera 

olika underkategorier och även flera kategorier. Efter revidering av kategorierna hittades till 

slut en uppdelning som gjorde att inga koder passade in under flera kategorier/underkategorier 

men inte heller föll emellan desamma (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Forskningsetiska överväganden 

Genomförande av studier är viktigt då resultat kan framkomma som kan leda till en bättre 

implementering av nya rutiner på arbetsplatser, så som med neopelaren. Studien anses inte 

strida mot forskningsetiska regler. Den följer Helsingforsdeklarationen (2013). Deltagandet i 

studien var frivilligt. Försiktighetsåtgärder vidtogs för att skydda deltagarnas integritet och 

deras personliga information. Samtliga deltagare gav sitt skriftliga samtycke efter att ha fått 

skriftlig och muntlig information om studien. Då studiegruppen var relativt liten (nio 

barnmorskor) bedömdes det därför att allt resultat inte skulle redovisas, exempelvis specifik 

information om hur länge respektive deltagare arbetat som barnmorska. Detta för att behålla 

deltagarnas konfidentialitet i den mån det var möjligt. Studien följer Barnkonventionen (2018) 

genom att arbeta för barnets bästa. Det anses speciellt viktigt i fall som dessa, där barnet inte 

kan föra sin egen talan. Barnet ska också i högsta mån inte skiljas från sina föräldrar mot 

deras vilja. Denna studie stödjer detta genom att utforska möjligheter till minskad separation. 
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Trovärdighet 

Det är upp till läsaren att bestämma hur trovärdig en kvalitativ studie är. Författarens uppgift 

är att beskriva processen så noggrant som möjligt så att läsaren kan följa med i de beslut som 

tagits längs vägen (Graneheim, Lindgren och Lundman, 2017). I denna studie har studiens 

utförande och analysarbete beskrivits så noggrant och lättförståeligt som möjligt för att öka 

trovärdigheten och tillförlitligheten. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) menar att 

resultatets giltighet stärks om det visar typiska och representativa särdrag. Detta kan till 

exempel fås genom urvalet av deltagare. Denna studies representation bedöms vara hög med 

tanke på urvalet. Deltagarnas yrkeserfarenhet som barnmorskor varierade stort, vilket kan 

bidra till variationerna av upplevelser. Intervjuerna utfördes separat av respektive författare, 

vilket kunde leda till olika följdfrågor, men materialet bearbetades gemensamt. Materialet har 

löpande analyserats och diskuterats gemensamt, vilket ökar tillförlitligheten. Citat från 

deltagarna har presenterats i resultatet för att öka trovärdigheten och skapa en förståelse av 

analysprocessen för läsaren. 

Båda författarna till studien har gjort verksamhetsförlagd utbildning på 

förlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En av dem hade vid tillfället 

för studien varit med om akut omhändertagande av barn direkt på förlossningssalen med hjälp 

av neopelaren. Vissa av deltagarna hade varit handledare åt barnmorskestudenter. För att 

undvika personlig påverkan så långt som möjligt så fördelades deltagarna så att så lite kontakt 

som möjligt hade skett tidigare mellan deltagare och intervjuare. Författarnas förförståelse 

kan påverka en studie. Det råder dock delade meningar ifall förförståelsen är ett hinder eller 

en möjlighet. Om förförståelsen försöker frångås kan budskap som grundar sig på 

igenkänning gå förlorade, samtidigt som användning av förförståelsen kan hjälpa till att få en 

djupare insikt i fenomenet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En annan utmaning är att 

förförståelsen ofta ligger på ett omedvetet plan vilket kan påverka både intervjusituationen 

och analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Ifall en deltagare hade varit 

mycket negativt inställd till neopelarna, hade det kanske varit svårt att uttrycka det i en 

intervjusituation. 

Eftersom förlossningsvården är relativt snarlik i hela Sverige torde överförbarheten vara stor 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Med tillgång till utrustning motsvarande neopelaren 

skulle man kunna jobba på samma sätt nationellt. Resultatet i studien visar även att det finns 

en spridning och variation gällande hur de enskilda barnmorskorna upplever akut 
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omhändertagande av barn hud-mot-hud med modern. Överförbarheten stärks här med tanke 

på hur variationen tenderar att vara för hur den enskilda barnmorskan gör i en specifik 

situation (Isacson et. al., 2022).  

Vidare forskning 

Resultatet från denna studie visar att barnmorskorna ibland upplever motstånd från vissa 

barnläkare till akut omhändertagande av barnet direkt på förlossningssalen. Endast 

barnmorskor har intervjuats i denna studie och det är deras upplevelser som undersökts. 

Vidare undersökningar kan utföras för att ta reda på barnläkarnas inställning till neopelaren 

och undersöka om, och i så fall vad, de behöver för att samarbetet runt akut omhändertagande 

av barn direkt på förlossningssalen ska kunna bli bättre.   

Kliniska implikationer 

Den allmänna attityden till akut omhändertagande av barn direkt på förlossningssalen hos 

barnmorskorna i Uppsala är god. Tillsammans med de starka, evidensbaserade fördelarna med 

bland annat hud-mot-hud, sen avnavling och tidig anknytning borde arbetssättet med 

neopelare inne på förlossningssalen spridas till andra förlossningskliniker i Sverige. Det finns 

även utvecklingspotential för vilka barn som kan tas om hand inne på förlossningsrummet. 

Planer finns för att utveckla omhändertagandet av prematurt födda barn direkt på 

förlossningsrummet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Studien visar att det finns vissa praktiska saker som skulle kunna åtgärdas för att användandet 

att neopelaren skulle bli bättre. Sugkatetrarna skulle kunna förvaras på ett annat sätt för att 

förhindra att de ramlar ner på marken och blir oanvändbara. Neopelarens utrustning förvaras i 

vissa förlossningsrum i skåp med skjutdörrar som försvårar användandet. Det fanns även vissa 

tankar om att användandet av neopelaren skulle kunna journalföras på något sätt för att i 

efterhand kunna studera utfallet, till exempel genom att skapa sökord i journalen som används 

vid just dessa tillfällen. Platsbrist var också en försvårande omständighet och mer utrymme i 

förlossningsrummen skulle kunna bidra till ökat användande.  

Slutsats 

Studien bidrar till en ökad förståelse kring barnmorskors erfarenheter av att vårda nyfödda 

barn hud-mot-hud med modern vid akuta situationer. Den generella uppfattningen var att 

arbetssättet med neopelaren var fördelaktigt och hade möjlighet att utvecklas för användning i 
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högre grad. Barnmorskorna såg fördelar med arbetssättet, både för barnet och för föräldrarna. 

Viktiga fördelar var möjlighet till sen avnavling, hud-mot-hud och föräldrarnas delaktighet. 

Kollegors erfarenhet och inställning påverkade i vilken grad arbetssättet utövades. Svårigheter 

med arbetssättet handlade om platsbrist, behov av mer anpassning från personalen och 

otrygghet. För att upprätthålla kunskaper och känna trygghet i utövandet sågs ett behov av 

kontinuerlig utbildning och träning. Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning 

kring vinster med nollseparation och värdet av fortlöpande utbildning för personal. 

Barnmorskorna hade en gemensam strävan efter nollseparation, vilket stärker behovet av ett 

fortsatt arbete för att minska separation mellan mor och barn. 
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BILAGA 1: FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I INTERVJUSTUDIE 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie: 

Barnmorskors upplevelser av akut omhändertagande av nyfödda barn 

Vi heter Marie Nordqvist och Johanna Lundgren och studerar barnmorskeprogrammet på 
avancerad nivå vid Uppsala universitet. Som examensarbete planerar vi att under våren 2022 
genomföra en studie av barnmorskors upplevelser av akut omhändertagande av nyfödda barn 
på förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. 

Det har länge varit vanligt att separera mor och barn vid akuta situationer direkt efter födsel. 
Trots en ökad förståelse för vikten av nollseparation är det idag fortfarande norm att separera 
mor och barn vid akuta situationer. Studien kommer förhoppningsvis att genom ökad kunskap 
av barnmorskors erfarenheter belysa styrkor och utmaningar som akut omhändertagande av 
barn direkt efter födsel medför. Studien ämnar finna lösningar för att utveckla akut 
omhändertagande direkt på förlossningssalen (med hjälp av neo-pelaren) och därmed minska 
behovet av separation mellan mor och barn. Studien kommer att presenteras i en skriftlig 
rapport. 

Deltagande i studien kommer innebära att en intervju genomförs och spelas in i Akademiska 
sjukhusets lokaler. Intervjun kommer att genomföras av antingen Marie eller Johanna och 
beräknas ta ca 15–30 minuter. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, 
avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Intervjuerna 
kommer att transkriberas i nära anslutning till intervjun av den författare som inte utfört 
intervjun och därefter analyseras. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Om 
du accepterar att medverka i studien kommer en tid för sammanträffande och utförande av 
intervjun bestämmas. 

Ansvariga för studien är Johanna Lundgren, Marie Nordqvist och handledare Ylva 
Thernström Blomqvist. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon 
av oss. 

Vänliga Hälsningar 
Marie Nordqvist 
marie.nordqvist.2028@student.uu.se 

Johanna Lundgren 
jjohannalundgren@gmail.com 

Handledare: Ylva Thernström Blomqvist 
Bitr. avdelningschef vid intensivvårdsavdelningen för nyfödda avd 95F och adjungerad 
universitetslektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 
ylva.thernstrom_blomqvist@kbh.uu.se 
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Skriftligt informerat samtycke till medverkan i intervjustudie med titeln 

”Barnmorskors upplevelser av akut omhändertagande av nyfödda barn”.  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om barnmorskors upplevelser av akut 

omhändertagande av nyfödda barn. 

Ort/Datum/År 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

Barnmorskors upplevelser av akut omhändertagande av nyfödda barn 

Hur länge har du arbetat som barnmorska? 

Hur länge har du jobbat på förlossningen i Uppsala? 

Har du erfarenhet av förlossningsvård från något annat ställe?  

Vad är ditt tillvägagångssätt om ett barn behöver övervakning eller andningsstöd i direkt 

anslutning till födsel? 

Har du utfört akut omhändertagande av ett barn hud-mot-hud med modern på 

förlossningssalen? 

Hur upplevde du situationen/situationerna? 

Hur upplever du att det är att använda neo-pelaren för dig som barnmorska?  

Vilka fördelar och möjligheter finns med neo-pelaren? 

Finns det några hinder/svårigheter för att använda neo-pelaren? 

Finns det i så fall någonting som skulle förenkla användandet? 

Hur upplever du att samarbetet med annan personal fungerar vid akut omhändertagande på 

förlossningssal? 

 

 

 

 

 

 


