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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hud-mot-hud är en evidensbaserad omvårdnadsåtgärd. Vårdformen används i 

flera länder och är etablerad inom neonatalvården. Hud-mot-hudvård är lättillgänglig, 

kostnadseffektiv och har många hälsofördelar för både prematura barn och deras mammor.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer mammor upplever hindrar eller 

underlättar för att vårda sitt prematura barn hud-mot-hud. 

Metodbeskrivning: En systematisk litteraturstudie med kvalitativa studier och två mixade 

studier med både kvalitativ och kvantitativ design. För att analysera resultaten användes 

manifest innehållsanalys. 

Resultat: Av de studier som granskades inkluderades 17 studier i litteraturöversikten. Dessa 

visade att majoriteten av mammor upplevde hud-mot-hud som positivt och stärkande för 

föräldraskapet. Mammorna beskrev att de faktorer som underlättade hud-mot-hud var stöd 

från vårdpersonalen och familjen samt att få interagera med sitt barn utan förbehåll. De hinder 

för hud-mot-hud som mammor upplevde kopplades till miljön på neonatalavdelningen, 

bristande stöd från vårdpersonalen, chock och trauma av att föda prematurt samt den fysiska 

ansträngning som hud-mot-hud medförde. 

Slutsats: Hälso- och sjukvården har goda skäl till att fortsätta att förbättra arbetet med att 

möjliggöra hud-mot-hudvård i låg- och höginkomstländer med tanke på alla positiva 

hälsoeffekter det ger mammor och barn. Litteraturöversikten visar att mammor behöver stöd, 

information, en bekväm och avskild miljö samt att få interagera med sitt barn utan onödiga 

restriktioner. Det kan i sin tur stärka de känslomässiga banden till barnet. 
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ABSTRACT 

Background: Skin-to-skin contact is an evidence-based practice. It is used in several 

countries and is established in neonatal care. Skin-to-skin care is accessible, cost-effective and 

has many health benefits for both preterm babies and their mothers.  

Aim: The aim of the study was to investigate mothers’ experiences of barriers and facilitators 

to skin-to-skin care with their preterm baby. 

Method: A systematic literature review was carried out and included qualitative studies as 

well as two mixed studies with both qualitative and quantitative design. Manifest content 

analysis was used to analyze the results. 

Results: Out of all the reviewed studies, 17 studies were included in the literature review. The 

majority of mothers experienced skin-to-skin as something positive and empowering in their 

parenthood. Mothers described facilitators to skin-to-skin as getting support from health care 

professionals and family as well as being able to interact with their child without any 

restrictions. The skin-to-skin barriers that mothers experienced can be linked to the 

environment in the neonatal ward, lack of support from health care professionals, the shock 

and trauma of giving birth prematurely, and the physical discomfort that the practice of skin-

to-skin entailed. 

Conclusion: Health care services need to continue to improve and enable skin-to-skin care in 

low- and high-income countries alike given all the positive health effects it brings to mothers 

and children. This literature review indicates that mothers need support, information, a 

comfortable and secluded environment, and to be able to interact with their child without 

unnecessary restrictions. This may in turn strengthen the emotional bonds with the child. 
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INLEDNING 
 

Enligt WHO (2003) beräknas en graviditet som fullgången från vecka 37+0. Beräkning sker 

oftast med hjälp av ultraljud mellan vecka 16 och 18 men kan också beräknas efter sista 

mensens första dag. Prematurbarn kallas barn som föds innan 37 fullgångna 

graviditetsveckor. Prematurbarn delas in i tre grupper: måttlig prematur, mycket prematur och 

extremt prematur. Måttlig prematur inträffar mellan vecka 32 till 37 veckor, mycket prematur 

från vecka 28 till 32 veckor och extremt prematura från vecka 22 till 31 veckor (WHO, 2018). 

I Sverige uppgår andelen prematura barn enligt Socialstyrelsen (2014) till 0,4% av alla 

födslar, det vill säga cirka 400 barn per år och av dessa barn överlever ca 75%. Chansen till 

överlevnad är hög i Sverige som är ledande i världen på prematur överlevnad. Risker med att 

födas för tidigt kan innebära att barnet avlider, drabbas av infektioner eller sjukdomar av 

allvarlig karaktär med bestående men (Socialstyrelsen, 2014).  

BAKGRUND 

Prematuritet- ett globalt problem 

Årligen föds ungefär 15 miljoner prematura barn världen över enligt WHO (2018). En miljon 

av alla prematura barn överlever inte. Låginkomstländer står för den högsta andel av dessa 

barn, omkring hälften av alla barn som föds innan vecka 33 dör till följd av nedkylning, brist 

på amningsstöd, andningssvårigheter eller infektioner (WHO, 2018). I höginkomstländer 

överlever majoriteten av prematura barn. Dödligheten fortsätter att minska i antal tack vare 

bättre socioekonomiska förhållanden tillsammans med bättre livsstil och näringsintag och i 

takt med att sjukvården utvecklas succesivt (Blencowe, 2013; Socialstyrelsen, 2014; WHO, 

2018). Fortsatt hög dödlighet i låginkomstländer kan bero på att samhällsutvecklingen inte 

sker i samma takt som i välfärdssamhällen och brist på modern teknologi samt brist på 

utbildad vårdpersonal. Tre fjärdedelar av prematura barn kan räddas genom kostnadseffektiv 

vård och genom förebyggande insatser för den gravida kvinnan (Blencowe, 2013; 

Socialstyrelsen, 2014; WHO, 2018). 

Barn som vårdas på neonatalavdelning  

Enligt Socialstyrelsen (2014) vårdar en neonatalavdelning barn som är prematura och barn 

som av andra orsaker behöver vård som exempelvis barn med infektioner, 

andningssvårigheter eller lågt blodsocker. Ungefär en tredjedel av alla barn som vårdas på 
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neonatalavdelningen är prematura barn (Socialstyrelsen, 2014). Neonatalvården ska stärka 

mammors delaktighet av omvårdnaden till sitt prematura barn och bidra med psykosocialt 

stöd som kan behövas till mammor och familjer som behöver bearbeta krisen som en 

prematur födsel kan medföra. De familjer som oftast stannar längst på neonatalavdelningen är 

familjer med extremt prematura barn (Socialstyrelsen, 2021). 

Neonatalvården ska alltid utgå från barnens rättigheter enligt FN:s barnkonvention (UNICEF, 

2018), där framgår det att barnet inte ska skiljas från sin mamma om det inte är nödvändigt 

för barnets bästa, något som styrks av Socialstyrelsen (2021). Vårdpersonal ska erbjuda 

mammor och barn att vara hud-mot-hud så ofta det är möjligt och aktivt uppmuntra mammor 

till omvårdnad (Socialstyrelsen, 2021). 

Hud-mot-hud 

Hud-mot-hud är en del av känguruvården som enligt WHO (2003) innebär amning, helst 

exklusivt, tidig och kontinuerlig hud-mot-hudkontakt med mamman, pappan eller annan 

familjemedlem, som påbörjas på sjukhus men kan fortsättas i hemmet vid tidig utskrivning. 

Känguruvård är främst avsedd för prematura och lågviktiga barn (WHO, 2003). Denna studie 

kommer att fokusera på hud-mot-hud men inte på övriga delar i känguruvården. Det kommer 

att förekomma citat i resultatet som refererar till känguruvård översatt till engelskans 

kangaroo mother care, (KMC). Trots att KMC nämns i citaten så har författarna försäkrat sig 

om att det är i enlighet med studiens syfte, det vill säga att det är upplevelsen av hud-mot-hud 

som avses i citaten och inte amning eller uppföljning efter utskrivning från sjukhuset enligt 

WHO:s definition av KMC (WHO, 2003).  

 

WHO (2003) har tagit fram riktlinjer gällande hud-mot-hudkontakt som i praktiken innebär 

att det nakna barnet, omedelbart eller åtminstone inom tio minuter efter förlossningen, 

placeras mot mammans nakna bröst. För prematura barn rekommenderas hud-mot-hud tills att 

barnet väger 2500g eller uppnår 40 fullgångna veckor (WHO, 2017).  

Hud-mot-hud är en enkel men livräddande intervention menar Blencowe och medarbetare 

(2013) som används i flera länder men behöver bli mer integrerad. Hud-mot-hud kan vara 

livsavgörande för prematura barn i låginkomstländer, speciellt i de fattigaste områdena. I 

höginkomstländer är fokus mer på barnet och mammans hälsa och samspel. Insatser regionalt 

och nationellt behöver implementeras för hud-mot-hud av prematura barn, detta kan öka 

möjligheten att prematura barn i låginkomstländer överlever i större utsträckning (Blencowe 

et al., 2013). 
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Enligt flera studier visar att nyfödda barn som inte separeras från sina mammor och får 

kontinuerlig hud-mot-hudkontakt gråter mindre, har högre blodsocker, stabilare hjärt- och 

andningsfrekvens samt visar bättre anpassning till den yttre miljön. De ammar i större 

utsträckning och har en längre amningsduration (Boundy, 2016; Conde-Agudelo & Diaz-

Rosello, 2016). Mammor som inte separeras från sina barn får också positiva effekter av hud-

mot-hudkontakten visar Cooijmans och medarbetare (2017). Mammor har visat sig reagera 

med minskad stress och ångest samt har en lägre förekomst av postpartumdepression. Det 

finns även ett samband mellan hud-mot-hud och snabbare återhämtning av mammans fysiska 

hälsa, bättre sömnkvalitet, minskad fysiologisk stress och att det främjar en positiv amnings 

upplevelse (Cooijmans et al., 2017). Strävan efter kontinuerlig hud-mot-hudkontakt för alla 

mammor och barn innebär att alla fördelar som hud-mot-hud medför optimeras, både för 

barnet och mamma (WHO, 2017). 

Konsekvenser av separation  

Konsekvenser av separationen mellan mammor och nyfödda barn är många enligt Ahlqvist-

Björkroth och medarbetare (2017). Mamman kan uppleva obehag och stress över att inte få ha 

sitt nyfödda barn i famnen. En känsla av maktlöshet och rädsla över sitt nyfödda barns hälsa 

är vanligt förekommande (Ahlqvist-Björkroth et al., 2017). Den fysiska separationen kan 

påverka den känslomässiga kontakten med barnet och kan försena den etablerade amningen 

eftersom mjölkproduktionen till viss del påverkas av barnets närhet och sökande vid bröstet 

(Mäkelä et al., 2018; Tandberg et al., 2018). Mammor som känner sig otillräckliga och har 

svårt att ta till sig sitt barn efter förlossningen har en ökad risk för postpartumdepression. En 

deprimerad mamma interagerar mindre med barnet, har sämre uppmärksamhet och minskad 

lyhördhet för sitt barns omvårdnadsbehov (Righetti-veltema et al., 2003).  

 

Barn som separeras från sin mamma har enligt Pennestri och medarbetare (2015) efter 

förlossningen svårare att anpassa sig till livet utanför livmodern genom svårigheter att reglera 

sin kroppstemperatur och blodsockernivåer samt att få den tidiga amningen att fungera. 

Långvarig separation leder till ökad stress för barn som kan leda till psykologiska svårigheter 

i vuxen ålder (Pennestri et al., 2015). Det påverkar den sociala, mentala och känslomässiga 

utvecklingen för barnet under första levnadsåret (Pires de Almeida et al., 2012). 
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Barnmorskans kompetensområde  

Barnmorskan ska arbeta utifrån barnkonventionen och det innebär att barnets rätt att inte 

separeras från sina föräldrar ska skyddas. Barnet har rätt till sina föräldrar om det inte av 

medicinskt uppenbara skäl är det enda rätta att separera dem (UNICEF, 2018). Mamman har 

rättigheter att få vara nära sin nyfödda och inte bli separerad från barnet (Lindgren et al., 

2016). I barnmorskans kompetensbeskrivning finns beskrivet att barnmorskan har en viktig 

roll i stödjande insatser som att bidra med information till kvinnan och hennes partner om 

vikten av hud-mot-hud. Barnmorskans stöd till mamman i det blivande föräldraskapet är 

viktig, barnmorskan ska kunna identifiera kvinnans unika situation (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 2018).  

Teoretisk referensram 

Bowlbys (1956) anknytningsteori menar att alla barn föds med behov som de själva inte kan 

tillgodose och därför behöver alla nyfödda barn hjälp för att överleva. Nyfödda barn har 

genom evolutionen försetts med medfödda beteendesystem som ger dem den omvårdnad de 

behöver av anknytningspersonen. En anknytningsperson är en person som regelbundet 

tillgodoser barnets behov och som barnet känslomässigt knyter an till för att överleva.  

Anknytningsteorin uppstod i slutet av 1950-talet av John Bowlby som ifrågasatte samhällets 

dåvarande syn på barnets behov. Dåtidens syn var att barn bara behövde vara rena och socialt 

skötsamma och det saknades fokus på barnets psykiska välmående. John Bowlbys (1956) 

forskningsgrupp gav mammorna möjlighet att vara nära och knyta an till sitt barn. Mammor 

fick börja övernatta på sjukhuset om barnet var inlagd och fick delta mer i vården. Enligt 

Bowlby är det viktigt att barn får de bästa möjliga förutsättningarna till trygg anknytning. 

Detta innebär att anknytningspersonen visar kärlek, närhet och aktivt tillgodoser barnets 

behov. När mamman knyter an till barnet kallas det bindning. Bowlby skiljer på anknytningen 

som barnet har till mamma och bindningen som mamman har till barnet. Bindningen beskrivs 

som det emotionella engagemanget i barnet som den nyblivna mamman har och processen 

börjar under graviditeten och fortsätter att utvecklas efter förlossningen. Mammans 

emotionella engagemang ökar viljan att ta hand om barnet genom att ge omvårdnad och visa 

kärlek och ge närhet. Detta kallas omvårdnadssystemet och bör skiljas från 

anknytningssystemet. Samspelet mellan mamma och barn fungerar bra när mamman svarar 

adekvat på barnets signaler (Bowlby, 1956). 
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Problemformulering 

Det nuvarande kunskapsläget kring hud-mot-hudkontakt visar på många positiva och viktiga 

effekter för nyfödda barn och nyblivna mammor. Detta praktiseras dock inte i den omfattning 

eller på det sätt som skulle vara mest fördelaktigt för barn och mammor. Det finns flera 

styrdokument på internationell nivå för barnmorskor som belyser detta område och hur det är 

en viktig del av barnmorskans professionella arbete med familjer efter förlossningen. Med 

tanke på alla fördelar som hud-mot-hud ger samt att vårdformen är lättillgänglig, billig och 

enkel att genomföra är det av intresse att undersöka vilka upplevelser mammor har samt vad 

som underlättar eller försvårar att ha sitt barn hud-mot-hud under nyföddhetstiden. Denna 

litteraturöversikt kan leda till ökad förståelse för hur hud-mot-hudkontakt kan främjas och 

vara till hjälp för barnmorskan i sitt praktiska arbete genom att öka förståelsen för vilka 

hinder eller underlättande möjligheter mammorna upplever med hud-mot-hudkontakt. Det är 

viktigt att förbättra vården för både mammor och barn och barnmorskan ska sträva efter att 

arbeta evidensbaserat. En litteraturöversikt kommer göras för att få en överblick över vad 

mammor upplever som hindrande eller som underlättar möjligheter vid hud-mot-

hudkontakten. 

Syfte 

Beskriva vilka hinder och underlättande möjligheter nyblivna mammor upplever i samband 

med att vårda sitt prematura barn hud-mot-hud.  

Frågeställning 

Vilka upplevda hinder finns för hud-mot-hud hos mammor till prematura barn? 

Vilka upplevda möjligheter finns för hud-mot-hud hos mammor till prematura barn?  

METOD 

Design 

En systematisk litteraturstudie valdes och en översikt av kvalitativa artiklar och ett fåtal 

kvantitativa artiklar genomfördes. Valet av systematisk litteraturöversikt ger fördelar i form 

av att forskningsresultat samlas, granskas och sammanställs på ett vetenskapligt sätt (Forsberg 

& Wengström, 2008). Denna studie kommer att presentera aktuellt kunskapsläge om 

mammors upplevelser av hindrande och underlättande möjligheter för att utföra hud-mot-hud 
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med sitt nyfödda barn. Syftet med en litteraturstudie är att granska och sammanställa befintlig 

forskning som svarar på uppsatsens syfte och frågeställningar (Polit & Beck, 2017).  

Urval 

Artiklarna söktes fram ur databaserna PubMed och CINAHL via Uppsala 

universitetsbibliotek. PubMed är en bred databas som inkluderar vetenskapliga artiklar inom 

bland annat medicin och omvårdnad. CINAHL är en databas som är specialiserad på 

omvårdnadsforskning och inkluderar bland annat vetenskapliga artiklar och 

doktorsavhandlingar. Dessa två databaser kompletterar varandra bra vid en litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2008). Urvalskriterierna var att artiklarnas rubrik eller abstrakt 

behövde svara på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Artiklarna som var publicerade 

mellan år 2012 och 2022 valdes eftersom aktuella forskningsresultat efterfrågades. Artiklarna 

behövde vara tillgängliga i free full text eller abstract, peer reviewed (referensgranskande) och 

etiskt godkända. De flesta artiklar som valdes ut var kvalitativa studier eftersom syftet var att 

ta reda på mammors upplevelser av hud-mot-hud. Inklusionskriterier var artiklar skrivna på 

engelska och som inkluderade mammor. Exklusionskriterier var artiklar skrivna på andra 

språk än engelska, artiklar som var äldre än tio år, artiklar som inte var peer reviewed, artiklar 

med tonårsmammor, mammor som var patienter själva, sjuka barn, kejsarsnitt och artiklar 

som inte svarade på litteraturstudiens syfte eller frågeställningar.   

Datainsamlingsmetod 

Under första sökningarna experimenterade författarna med söktekniker och sökord, något som 

resulterade i många och mindre lyckade träffar, en fas som Östlund (2012) kallar den 

inledande informationssökningen. Författarna bokade möte med en bibliotekarie för att få 

hjälp att förfina sökningen. Det resulterade i bättre verktyg för att få fram relevanta artiklar, 

det Östlundh (2012) kallar för den egentliga informationssökningen. 

Tillvägagångssätt 

Primärt gjordes en testssökning i CINHAL för att få en översikt av forskningsläget inom 

ämnesområdet. Textsökningen gav information om hur många artiklar det fanns tillgängliga 

inom ämnesområdet och om syftet och frågeställningarna var tillräckligt väldefinierade. 

Därefter begränsades sökningen genom att använda specifika sökord med hjälp av Medical 

Subject Heading, MeSH, termer. En avancerad sökning gjordes på CINHAL med sökord 

”skin to skin” som i MeSH term blev ”Kangaroo mother care” tillsammans med enkla sökord 
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som ” mothers experiences”, ”parents experiences” och ” quantitative study”. ”Kangaroo 

mother care” och de enkla sökorden kombinerades med booleska termen AND och OR för att 

öka sökningens specificitet och sensitivitet (Karlsson, 2017). Samma MeSH-term och sökord 

användes på PubMed Advanced Search. Genom att exkludera artiklar som var äldre än 10 år 

och som inte var peer reviewed eller inte svarade på litteraturstudiens syfte ökade resultatets 

trovärdighet. Peer reviewed betyder att artiklarna är lästa och granskade av ämnesexperter 

innan publicering (Karolinska institutet, 2021). Alla sökträffars titlar lästes för att kunna 

avgöra relevansen för litteraturstudiens syfte. Om titeln var relevant för litteraturstudiens syfte 

lästes artikelns abstrakt. Artiklar vars abstract ansågs passande lästes i sin helhet av båda 

författarna och för att utvärdera kvalitén på de artiklar som valdes användes två 

granskningsmallar. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2012) för 

kvalitativa studier och Fridberg (2012) granskningsmall för kvantitativa studier. De artiklar 

som hade låg kvalité exkluderades från litteraturstudien och de artiklar som hade medelhög 

och hög kvalité inkluderades i litteraturstudien. I resultatet presenteras 18 studier från olika 

länder: Etiopien, Malawi, Sverige, Finland, England, Elfenbenskusten, USA, Ghana, 

Danmark, Kenya, Brasilien, Sydafrika och Kina. Artiklar som presenteras i resultatet hade 16 

artiklar med kvalitativ design och två artiklar som hade både kvalitativ och kvantitativ design. 

En del av de valda artiklarna hade intervjuer med både nyblivna mammor och pappor till 

prematura barn, dock har författarna valt att enbart lyfta mammornas upplevelser och 

erfarenheter. Samtliga valda artiklar presenteras i Bilaga 4 och återfinns i studiens resultat.  

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom en etisk ansökan till en litteraturstudie inte krävs, ställs kravet i stället på att 

författarna granskar artiklarnas etiska övervägande i överstämmelse med Codex (2021). I 

Helsingforsdeklarationen (2008) står beskrivet att forskning på människor ska beakta 

människors värdighet och integritet. Människans autonomi och integritet ska skyddas, 

samtycke och deltagande ska vara frivilligt och att deltagarna ska ta del av studiens syfte och 

delgivits vad det innebär att delta i studien. Dessutom ska forskarna till studierna inhämta ett 

etiskt godkännande av ett etiskt råd innan studien påbörjas eftersom forskning på människor 

kräver tillstånd (Helsingforsdeklarationen, 2008; Vetenskapsrådet, 2017). Författarna har 

granskat att varje enskild artikel har ett etiskt godkännande från en etisk kommitté enligt 

Codex (2021). 
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Bearbetning och analys 

Av de titlar som väckte författarnas intressen lästes sammanfattningen, abstract, som totalt 

blev 230 artiklar. 67 artiklar valdes ut och lästes i sin helhet av båda författarna och av dessa 

valdes 30 artiklar ut och genomgick en kvalitetsgranskning. Efter att dessa 30 artiklar hade 

kvalitetsgranskats enligt SBU:s mall (2012) för de kvalitativa studierna och enligt Fridberg 

(2012) för de kvantitativa studierna, kunde 18 artiklar med medelhög till hög kvalité väljas ut. 

Därmed exkluderades artiklar som var av låg kvalité (Polit & Beck, 2018). 

Kvalitetsgranskningen av kvalitativa studier fokuserade på fem områden: Syfte (1p), Urval 

(5p), Datainsamling (4p), Analys (4p) och Resultat (7p).  Svaren som gav ett Ja fick ett poäng 

som kunde resultera i: låg kvalité 0-10p, medel 11-15p och hög 16-21p (Bilaga 1). Även vid 

kvalitetsgranskningen av de kvantitativa studierna rangordnades studierna i låg-, mellan- och 

hög kvalité baserat på granskningsfrågorna. Författarna gjorde bedömningen låg kvalité om 

artikeln svarade på 1–8 frågor, medel 9–12 frågor och hög kvalité om 13–16 av frågorna 

uppfylldes (Bilaga 2).  

 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats av Graneheim och Lundman har använts till 

att analysera de artiklar som har valts ut. Författarna läste alla resultat från de valda studierna 

för att få en helhetsbild. Texten delades i två kategorier: hindrande och underlättande 

möjligheter. Meningsenheter identifierades och kondenserades, abstraherades och fick en kod 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Det här arbetet gjordes översiktligt i en tabell. När 

arbetet med att identifiera liknelser och skillnader i studierna som valts ut skapades en tabell 

över citat, meningsbärande enheter som sedan kodades, som i sin tur sorterades i kategorier, 

se tabell 1. Två tydliga kategorier kunde identifierades genom innehållsanalysens induktiva 

ansats, hindrande och underlättande möjligheter som mammor upplevde för att praktisera 

hud-mot-hudkontakt. Dessa två kategorier delades vidare upp i vardera fyra underkategorier 

som ett sätt för läsaren att få en enkel överblick och bidra med struktur i arbetet.  
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondencerad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag vill inte stressa barnet för att 

göra hud-mot-hud som innebär 

att jag måste flytta barnet till mig 

(Lewis et al., 2019).  

Jag blir rädd för vad 

som ska hända 

Känslor som hindrar Motstridiga 

känslor 

 

Jag vet inte hur man utför hud-

mot-hud och när jag frågar 

vårdpersonalen om hjälp får jag 

det inte (Lomoley et al., 2013). 

Jag får inte hjälp Brist på stöd Bristande 

information och 

stöd från 

vårdpersonalen 

 

Upplevda hinder 

Det är alltid ljust och mycket 

ljud, det är aldrig natt på 

avdelningen. Här går inte att vila. 

(Heinemann et el., 2013). 

Ljud och ljus på 

avdelningen stör vår 

ro  

Hinder i miljön Strörande 

faktorer I 

miljön 

 

Jag får ont i axeln och ryggen, 

det är obekvämt att utföra hud-

mot-hud. Jag måste ofta pausa 

(Taurus & Thjale, 2015) 

Hud-mot-hud 

medför fysisk 

utmattning  

Fysiskt hinder Fysisk 

påfrestning till 

följd av hud-

mot-hud 

 

 

RESULTAT 

Två olika kategorier identifierades: mammors upplevda hinder för hud-mot-hud och 

mammors upplevda möjligheter för hud-mot-hud. Dessa kategorier delades in i fyra 

subkategorier vardera, vilka presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2:  Huvudkategori och subkategori 

Mammors upplevda hinder för hud-mot-hud Mammors upplevda möjligheter för hud-mot-hud 

Motstridiga känslor Positiva känslor 

Bristande information och stöd från vårdpersonalen Information och stöd som stärkte mammor 

Störande faktorer i miljön Stärkande stöd av partner 

Fysisk påfrestning till följd av hud-mot-hud När hud-mot-hud bidrog till anknytning 
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Mammors upplevda hinder för hud-mot-hud 

Faktorer som identifierades som hinder presenteras i fyra subkategorier, motstridiga känslor, 

bristande information och stöd från vårdpersonalen, störande faktorer i miljön och fysisk 

påfrestning till följd av hud-mot-hud.  

Motstridiga känslor 

Mammor upplevde känslor som både bestod av enorm glädje att äntligen få träffa sitt barn 

men också bävan över komplikationer vid prematur födsel.  Dessa motstridiga känslor bidrog 

i sin tur till känsla av ambivalens och i många fall ett avståndstagande till sitt barn och en 

passivitet till omvårdnaden av sitt barn. Att föda ett prematurt barn beskrevs som en 

chockartad upplevelse till följd av mental oförberedelse av många mammor (Lewis et al., 

2019; Lomotey et al., 2019).  Detta bidrog till att de inte vågade utföra hud-mot-hud av rädsla 

för att skada barnet, i stället kändes det tryggare att sitta bredvid kuvösen och observera sitt 

barn (Lemmen et al., 2013; Lewis et al., 2019; Lomotey et al., 2019; Maastrup et al., 2018).  

Vetskapen om hur livsnödvändigt hud-mot-hud var i kombination med den medicintekniska 

utrustningen stärkte rädslan för att röra barnet. Samtidigt fanns en längtan hos mammorna att 

utföra hud-mot-hud för att vara nära sitt barn. Mammor som trots rädsla utförde hud-mot-hud 

vågade inte röra på sig, utan satt oftast helt stilla för att inte riskera dra loss en slang från 

barnet, vilket gjorde att mammor inte kunde njuta av att vara nära sitt barn (Bilal et al., 2021; 

Chisenga et al., 2015; Lemmen et al., 2013; Lilliesköld et al., 2022; Lomotey et al., 2019).  

Motstridiga känslor uppkom även till följd av kulturella föreställningar. I kulturer som ansåg 

att prematur födsel var ett straff bidrog detta till osäkerhet. Det fanns en stark längtan att 

utföra hud-mot-hud men detta hindrades av rädsla för att straffas ytterligare (Bilal et al., 2021; 

Mathias et al., 2020). 

 I situationer då information om hud-mot-hud redan gavs under förlossningen, ledde detta till 

motstridiga känslor och upplevdes oviktig och onödigt eftersom mammornas oro för barnets 

överlevnad överskuggade informationen. I situationer där informationen om hud-mot-hud 

uteblev, samtidigt som vårdpersonalen insisterande att hud-mot-hud skulle utföras, upplevde 

mammorna motstridiga känslor eftersom de ville vara nära sitt barn men upplevde metoden 

som ett för tvärt sätt att närma sig (Lemmen et al., 2013). 
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Bristande information och stöd från vårdpersonalen 

Information om hud-mot-hudmetoden som gavs av vårdpersonal varierade. Den kunde både 

vara allt för omfattande men också bristande, inkonsekvent och i vissa fall helt utebliva. I 

samtliga nämnda situationer kom det inte till nytta för mammorna. När informationen var för 

omfattande upplevde mammor sig överväldigande, något som resulterade i att det mesta 

glömdes bort. I de fall där informationen var otillräcklig resulterade det i att mammor 

upplevde osäkerhet (Lemmen et al., 2013).  Utebliven information och möjligheten att utföra 

hud-mot-hud resulterade i utebliven hud-mot-hud (Lewis et al., 2019). När informationen om 

hud-mot hud inte var samstämmig mellan olika vårdpersonal, eller till och med motstridig, 

resulterade det i en upplevelse av förvirring kring metodens betydelse och utförande. Trots det 

hade mammorna en hög tolerans för de motstridiga råden och gjorde som de blev tillsagda 

utan någon ytterligare förklaring. I de fall vårdpersonalen inte kunde besvara mammornas 

frågor eller när frågor besvarades med vaga och svävande svar om hud-mot-hudkontakt 

resulterade det i att mammorna var skeptiska till metoden och att den uppfattades som en 

tillfällig trend (Lemmen et al., 2013)  

Hud-mot-hud upplevdes som stärkande samtidigt som de upplevde att relationen med 

vårdpersonalen innebar många utmaningar. Känslan att vara underordnad vårdpersonalen i en 

sårbar och främmande miljö försatte mammor i en position där de upplevde att även de blev 

patienter. Denna upplevelse stärktes när vårdpersonalen inte var lyhörda för frågor eller när 

stödet uteblev (Kourouma et al., 2021; Lewis et al., 2019; Lilliesköld et al., 2022; Lomotey et 

al., 2019; Maastrup et al., 2018). Trots det visade mammorna stor förståelse för 

vårdpersonalens situation när de såg att avdelningarna var överbelagda i kombination med 

brist på personal (Lemmen et al., 2013; Lilliesköld et al., 2022; Maastrup et al., 2018). 

Störande faktorer i miljön 

Vissa sjukhus hade rutiner som innebar att mammor var tvungna att lämna sjukhuset 

på natten. Det bidrog till att många upplevde förtvivlan över separationen från sitt 

barn. Hud-mot-hud värdesattes högt av mammor som separerades från sitt barn om 

nätterna. Många ansåg att dessa restriktioner kontraproduktiva för anknytningen 

(Heinemann et al., 2013). 

I dessa fall stannade många av mammorna kvar i korridoren och sov på golvet i väntan 

på att få tillgång till avdelningen (Heinemann et al., 2013; Lomotey et al., 2019). 

Rutinerna om restriktioner upplevdes också frustrerande när barnet grät i samma 
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ögonblick som de var tvungna att lämna avdelningen, särskilt när mammor kände att 

hud-mot-hud kunde lugna barnet (Lomotey et al., 2019; Parentes da Silva et al., 

2021).  

Mammor som inte hade avskildhet när de utförde hud-mot-hud upplevde att 

integriteten inte kunde bevaras. Ombyte till sjukhuskläder fick ibland ske på toaletter 

och trots att de fick låna särskilda sjukhuskläder för att utföra hud-mot-hud, kände 

mammor sig nakna. I de fall där män till andra mammor vistades på avdelningen blev 

mammorna illa till mods och hade svårt att slappna av. Helst av allt önskade mammor 

att få vara ifred när de utförde hud-mot-hud (Lilliesköld et al., 2022; Zhang et al., 

2021). 

Miljön på neonatalavdelningen gav ingen inbjudande atmosfär för mammorna. 

Blinkande maskiner, högljudda larm och medicinteknisk utrustning upplevdes 

stressande. De upplevde att det var svårt att vila med hög bullernivå och konstant 

påslagna lampor (Lemmen et al., 2013). De försökte häva denna stress genom att vara 

så mycket som möjligt hud-mot-hud och hitta det normala i det onormala (Heinemann 

et al., 2013; Norén et al., 2018).  

 

Fysisk påfrestning till följd av hud-mot-hud 

Fysisk påfrestning till följd av utföra hud-mot-hud ledde till sömnlöshet, ont i kroppen 

och överspända muskler som ett resultat av att inte våga röra sig. När barnet låg hud-

mot-hud hos mamman under natten var det särskilt ansträngande då rädslan för att 

somna och tappa barnet bidrog till sömnlöshet. Vidare bidrog även snäva och hårda 

sängar till bristande nattsömn och till smärta i kroppen efter natten (Heinemann et al., 

2013; Norén et al., 2018; Tarus & Tjale, 2015). Mammor som hade som vana att röra 

sig när de sov förblev sömnlösa eller sov dåligt (Mitchell et al., 2021; Nyondo-

Mipando et al., 2021).  

Bortsett från dålig nattsömn och för lite vila upplevde mammorna en minskad 

rörlighet och begränsad förmåga att göra aktiviteter eftersom de utförde hud-mot-hud 

större delen av dagen (Mitchell et al., 2021; Norén et al., 2018; Nyondo-Mipando et 

al., 2021). Den stillasittande hållningen upplevdes som obekväm, vilket bidrog till 

ryggsmärta. Detta ledde i sin tur till att stunderna som för hud-mot-hud inte blev så 

långvariga, kanske 20–30 minuter åt gången (Tarus & Tjale, 2015; Zhang et al., 2021). 

Den höga temperaturen på neonatalavdelningen och värmen från att ha barnet hud-

mot-hud bidrog också till obehag (Tarus & Tjale, 2015). 
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Hud-mot-hud begränsade mammornas dagliga behov av mat, sömn och toalettbesök. Mat som 

inte tillhandahölls av neonatalavdelningarna fick mammorna själva införskaffa och vissa 

sjukhus hade restriktiva regler gällande in- och ut passage för att skydda barnen från 

infektioner. (Kourouma. et al., 2021; Mitchell et al., 2021; Nyondo-Mipando et al., 2021). 

Mammornas måltider och toalettbesök innebar dessutom avbrott i hud-mot-hudsessionen 

(Zhang et al., 2021).  

Mammors upplevda möjligheter för hud-mot-hud 

Positiva känslor  

Mammor var i högsta grad nöjda med hud-mot-hudkontakt på sjukhus där vårdpersonalen 

arbetade väletablerat med hud-mot-hud och kände till metodens sammanhang, nytta och 

praxis. Detta gav en känsla av trygghet till de nyblivna mammorna (Lemmen et al., 2013). 

Det fanns många positiva upplevelser bland mammorna som intervjuades och de berättade om 

glädje när de var på en avdelning som använde hud-mot-hudvård som metod (Tarus & Tjale, 

2015). Hud-mot hudvård med sina nyfödda barn resulterade i en känsla av lättnad och lycka. 

Tack vare hud-mot-hud efter förlossningen upplevdes övergången smidig från att ha burit 

barnet i livmodern och sedan få vara tätt intill barnet genom hud-mot-hudvård (Lilliesköld et 

al., 2022). Mammorna började lita på sin egen förmåga att veta vad som var bäst för deras 

barn (Lilliesköld et al., 2022). Flera mammor beskrev att hud-mot-hudvård kändes naturligt 

och att det gav barnet en bra start i livet. Positiva känslor, omedelbar lycka och att få sin 

föräldraroll bekräftad beskrevs av en mamma. Hon fylldes med inre glädje genom närheten 

med sitt barn (Maastrup et al., 2018; Mathias et al., 2020). Det fanns många kommentarer från 

mammor om hur deras positiva erfarenheter av hud-mot-hud gav dem både glädje och hopp. 

Mammor som utförde hud-mot-hudvård åtnjöt den nära kroppskontakt de hade med sina barn 

(Lomotey et al., 2019). 

Information och stöd som stärkte mammor 

Mammor som fick information om hud-mot-hudvårdens fördelar och hur hud-mot-hud 

utfördes genom praktisk genomgång hade efter några dagar fått ökad kunskap om hud-mot-

hudvård. De fick information om de fysiska fördelarna med hud-mot-hud och önskade att 

delta i sitt barns omvårdnad. (Kourouma. et al.2021; Lemmen et al., 2013; Zhang et al., 

2021). Mammors förtroende för hud-mot-hudvård ökade ju mer information de fick och 

vårdformen upplevdes som lika naturlig som att ta hand om ett nyfött barn, bland de 
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välinformerade mammorna (Zhang et al., 2021). De mammor som var mest nöjda med att 

vårda barnet hud-mot-hud vårdades på sjukhus där det var en väletablerad vårdform. På dessa 

sjukhus gavs information om hud-mot-hud på ett uppmuntrande sätt och informationen var 

konsekvent oavsett vem som gav den (Lemmen et al., 2013; Maastrup et al., 2018). Osäkerhet 

och rädslor kunde övervinnas tack vare vårdpersonalens positiva inställning och underlättande 

förhållningssätt till hud-mot-hud (Maastrup et al., 2018). Mammor upplevde vårdpersonalen 

som kompetent när de gav information men också när de erbjöd handgriplig hjälp, som att 

positionera barnet rätt till exempel. Vårdpersonalens närvaro och tillgänglighet bidrog till en 

känsla av trygghet hos mammorna. Attityden hos vårdpersonalen upplevdes ofta som hjärtlig 

och välmenande (Lomotey et al., 2019). 

Stärkande stöd av partner 

Majoriteten av mammorna upplevde hud-mot-hudvård som mer positivt om pappan var 

närvarande. Då blev det en intim familjestund tillsammans (Lemmen et al., 2013). En mamma 

beskrev att när hon såg sin partner med deras nyfödda barn hud-mot-hud kunde hon tillåta sig 

att tillfälligt släppa taget och kände en viss lättnad i det ögonblicket (Lilliesköld et al., 2022). 

Mammor beskrev stödet från partnern som oerhört viktigt, men även annat socialt stöd 

upplevdes betydelsefullt och de uppskattade stöd och sympati från familj, vänner och bekanta 

(Heinemann et al., 2013). Praktisk hjälp uppskattades och kunde exempelvis vara att en 

partner, familjemedlemmar eller vänner tog med mat och förnödenheter till sjukhuset och 

uppdaterade föräldern som var inlagd på sjukhuset om hur de andra barnen hade det hemma 

och hur livet utanför sjukhusväggarna flöt på (Nyondo-Mipando et al., 2021). Mammor som 

hade en partner som kunde vara delaktig beskrev att de byggde ett team tillsammans med sin 

partner. På neonatalavdelningen fanns det flera nyblivna föräldrar, detta gjorde att mammor 

kunde få stöd från andra mammor som var i samma situation som de själva. De kände en 

koppling till varandra och en del mammor fick en gemenskap med andra föräldrar. De 

uppmuntrade varandra genom att prata och dela erfarenheter och gav i vissa fall tips och råd 

till varandra när det gällde hud-mot-hudvård (Mathias et al., 2020). Om vårdpersonalen var 

upptagen och inte hade möjlighet att hjälpa mammorna att lägga sitt barn hud-mot-hud kunde 

mammorna hjälpa varandra i stället. En annan mamma beskrev att hon hade barnet hud-mot-

hud så ofta hon kunde om det fanns någon som hjälpte henne (Mathias et al., 2020). 
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När hud-mot-hud bidrog till anknytning 

Gemensamt för majoriteten av mammorna var anknytningen och interaktionen som de fick till 

sina nyfödda barn med hjälp av hud-mot-hudvård. Enligt mammorna förstärktes bandet 

mellan barn och mamma under tiden de fick vara nära varandra. Lemmen et al, (2013) 

beskriver att när föräldrarna fick svar på sina frågor angående hud-mot-hudvård blev de 

gradvis mer bekväma och upplevde en önskan om att vara mer delaktig i vården av sitt barn. 

Detta förstärktes när vårdpersonal bjöd in föräldrarna att delta i vården. Mammor kunde 

utföra sondmatning, blöjbyte, vända barnet och få barnet att komma till ro. Detta upplevdes 

mycket tillfredsställande för mammorna som kom barnet närmare genom interaktion 

(Lemmen et al., 2013). Anknytningsprocessen mellan mamma och barn uppstår under tiden 

mamman lär känna, älska och acceptera sitt barn (Tarus & Tjale, 2015). Hud-mot-hudvård gör 

det möjligt för mamma och barn att bekanta sig med varandra och förstå varandras signaler 

(Norén et al., 2018). En annan mamma upplevde känslor av delaktighet vid hud-mot-hudvård, 

som en möjlighet att aktivt delta i omvårdnaden av sitt barn och känna sig betydelsefull redan 

från start (Lilliesköld et al., 2022). De flesta mammor som intervjuades oavsett studie hade 

positiva erfarenheter av hud-mot-hudvård. Det framkom att det kändes som en meningsfull 

uppgift som gav en känsla av lugn och avkoppling (Flacking et al., 2016; Heinemann et al., 

2013; Lomotey et al., 2019; Lemmen et al., 2013; Lilliesköld et al., 2022; Maastrup et al., 

2018; Munn et al., 2018; Norén et al., 2018; Tarus & Tjale, 2015). Känslomässig närhet 

kunde uppnås genom fysisk närhet till sitt nyfödda barn (Heinemann et al., 2013). För många 

föräldrar var det första gången de kände att deras barn var deras (Flacking et al., 2016; 

Maastrup et al., 2018; Munn et al., 2018). Sammanfattningsvis var det en stark känsla av 

glädje och njutning som stärkte mammors band till sina barn när de kunde interagera hud-

mot-hud med barnet och tillgodose barnets behov (Lomotey et al., 2019). 

DISKUSSION 

Det övergripande resultatet visade att majoriteten av mammor upplevde hud-mot-hud som 

något positivt och stärkande för föräldraskapet. Mammorna beskrev att de faktorer som 

underlättar hud-mot-hud är stöd från vårdpersonalen och familjen samt att få interagera med 

sitt barn utan förbehåll. De hinder för hud-mot-hud som mammor upplevde kopplades till 

miljön på neonatalavdelningen, bristande stöd från vårdpersonalen, chock och trauma av att 

föda prematurt samt den fysiska ansträngning som hud-mot-hud medförde. 
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Resultatdiskussion  

Upplevda hinder för hud-mot-hud 

Mammor saknade den mentala förberedelsen när en förlossning skedde oväntat. Situationen 

blev chockartad och resulterade i att de inte vågade utföra hud-mot-hud av rädsla utan i stället 

upplevde trygghet när de enbart observerade barnet. Rädsla och ångest som kan följas av att 

få ett prematurt barn menar Chan och medarbetare (2015) försämrar samspelet mellan 

mamma och barn samt bristande tro tillsammans med begränsad kunskap minskade mammors 

vilja att utföra hud-mot-hud.  

Enligt Svenska Barnmorskeförbundet (2018) har barnmorskan en unik position och stödet 

från barnmorskan till nyblivna mammor i det här fallet är ovärderligt. Ett stöd kan innebära att 

vara närvarande, försäkra mammor när dem upplever osäkerhet och hjälpa dem att omfamna 

upplevelsen av hud-mot-hud. 

Studie gjort av Anderzén-Carlsson och medarbetare (2014) bekräftar att yttre miljö kan både 

vara stödjande och dränerande för mammor till prematura barn. En miljö som upplevdes 

stödjande underlättade återhämtningen och vidare blev störmoment i miljön en källa till 

dränering.  

Brist på rum, överbelagda avdelningar och restriktioner medförde att mammor inte fick 

tillgång till sitt barn dygnet runt utan fick lämna avdelningen till natten. Separationen var en 

källa till mycket stress och stor ångest. Moberg och medarbetare (2020) visar i sin studie att 

möjligheten för mammor att vara med sitt barn dygnet minskar mammors stress. Vidare säger 

Moberg och medarbetare (2020) att separation skapar lidande hos mammorna samt påverkar 

kroppsliga funktioner som frisättning av hormonet Oxytocin, ett hormon som är 

väldokumenterat att bidra till mammors känslighet för sitt barn. 

Ett antal studier har beskrivit att konsekvenser av separation mellan mamman och barnet kan 

bidra till att barn som inte får tillbringa hud-mot-hud med mamman har svårare att anpassa sig 

till det extrauterina livet i form av svårreglerad kroppstemperatur och blodsocker. Störande 

moment bidrog till att störa mammans bindning till sitt barn (Ahlqvist Björkroth et al., (2017), 

Mäkelö et al., (2018) och Tandberg et al., (2018) 

Bristande komfort på avdelningen bidrog att mammor hade svårt att sova och upplevde fysisk 

utmattning, sängarna var smala och hårda och mammorna fick aldrig vila från en hög ljud- 
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eller ljus nivå på avdelningen. Mammorna som utförde hud-mot-hud under hela dygnet utan 

stöd av vare sig vårdpersonal eller familjemedlemmar upplevde både utmattning och 

bristande stimulans.  

Inre sårbarhet till följd av fysisk utmattning medförde känslomässig obalans för mammorna. 

Förståelse och stöd från vårdpersonal är en viktig hörnsten i all vård. Barnmorskan har en 

viktig roll under stödjande insatser (Svenska Barnmorkseförbundet, 2018). En stödjande 

insats kan vara att bidra med information om fördelarna med hud-mot-hud. När relationen 

med vårdpersonal är god kan det bidra till positiva effekter såsom empowerment, 

tillfredställelse och självförtroende över att som mamma kunna bidra. Information ger 

mammor en chans att vara mer delaktiga i barnets vård, vidare kan Information också 

möjliggöra att de kan ta egna beslut och själva överväga för och nackdelar med informationen 

som de får.  

Bristande information var vanligt men det förekom också att informationen uteblev samt att 

mammornas frågor möttes med vaga eller svävande svar. Vid de tillfällen informationen brast 

eller var undermålig brast också mammornas förståelse både för metoden hud-mot-hud och 

för vårdpersonalen. Information som ges innan födseln kan resultera i att mammor upplever 

motstridiga känslor då fokus enbart är på att barnet ska överleva. Enligt WHO (2003) ska 

varje sjukhus som tillhandahåller hud-mot-hud upprätthålla styrdokument och riktlinjer till 

vårdpersonalen som ska bidra med samstämmighet och en gemensam policy kring 

information och praktisk hjälp. Mammor som inte fick information upplevde en obalans i 

makten och kände att de var underordnade vårdpersonalen. Detta bidrog till känslan av att 

vara utsatt. Information var nödvändig för att bibehålla kontroll hos mammor som upplevde 

bristande kontroll av situationen och att dem var underordnade vårdpersonalens kunskap och 

erfarenheter. Enligt Ektröm och medarbetare (2003) och medarbetare är stöd för dessa 

mammor viktigt, att ta deras upplevelser på allvar och visa lyhördhet för deras situation 

eftersom mammor som fick en tidig anknytning genom hud-mot-hud var mer benägna att 

amma, kunna hantera situationen bättre och få tillbaka den förlorade kontrollen.  

Möjligheter som underlättade hud-mot-hud 

Anknytningen mellan barn och mamma förstärktes när de fick vara hud-mot-hud och nära 

varandra. Resultatet visar att mammor upplevde att de kunde komma närmare sitt barn 

emotionellt genom interaktionen. Detta stärks av Widström och medarbetare (2019) som 
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skriver hur viktigt första timmarna för barnet och mamma är. Det är en känslig tid och lätt att 

störa interaktionen med till exempel olika vårdrutiner. Hud-mot-hudvården gjorde att 

anknytningsprocessen och bindningsprocessen utvecklades succesivt mellan barn och mamma 

(Blencowe et al, 2013). Mammor fick chans att lära känna, älska och acceptera sitt barn. 

Enligt Cho och medarbetare (2016) hade mammor som vårdade sina barn hud-mot-hud högre 

anknytningspoäng än de mammor som inte hade vårdat barnet hud-mot-hud. Samma resultat 

kan ses i denna studie, anknytningen stärktes när interaktion av hud-mot-hudvård mellan 

mamma och barn kunde tillgodoses. Liknande resultat beskrivs av Boundy, 2016 och Conde-

agudelo, och Diaz-Rosello, 2016. 

Enligt studien av Olsson och medarbetare (2017) visade att partners delaktighet var viktigt för 

både pappa, mamma och barn vilket stämmer överens med denna studies resultat. Mammor 

uppskattade också stöd från familj, vänner och anhöriga. En del mammor fick nya vänner på 

neonatalavdelningen som hade liknande erfarenheter som de själva. Bry och Wigert (2019) 

gjorde en studie för att ta reda på vilka psykosociala behov mammor till prematura barn hade 

under sjukhusvistelsen på en neonatalavdelning, i resultatet kom det fram ett tema som hette 

”Andra föräldrar som unik stödkälla” (Bry & Wigert, 2019, sid 14) som stödjer denna studies 

resultat att underlättande faktorer för en positiv upplevelse av hud-mot-hudvård kan vara stöd 

från andra mammor i liknande situation.  

Flera mammor beskrev att hud-mot-hudvård kändes naturligt och att de trodde att det gav 

barnet en bra start i livet. Cantrill och medarbetare (2014) styrker denna studies resultat att 

mammor och barn behöver vara hud-mot-hud eftersom det är det mest naturliga för barnet och 

barnets överlevnadsinstinkt är att få närhet.  

Enligt Svenska Barnmorskeförbundet (2018) är det viktigt att barnmorskor arbetar 

evidensbaserat med familjen i fokus. Detta styrker Socialstyrelsen (2021) med sina nationella 

rekommendationer om hur vårdpersonalen ska kunna stötta mammor till prematura barn, för 

att ge bra stöttning behövs vårdpersonal ha god kunskap och kunna erbjuda praktisk hjälp vid 

behov. Enligt denna litteraturstudies resultat kunde osäkerhet och rädslor övervinnas tack vare 

vårdpersonalens goda attityder. Mammor upplevde att vårdpersonal hade god kompetens när 

det erbjöds praktisk handgriplig hjälp, till exempel positionera barnet rätt vid hud-mot-

hudvård. Vårdpersonalens närvaro och tillgänglighet bidrog också till en ökad trygghet 

upplevde mammorna. Blomqvist och medarbetare (2013) kunde också identifiera att 

vårdpersonals positiva attityder underlättade hud-mot-hudvården för mamma och barn. 
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Resultatet visade att hud-mot-hud med alla positiva fördelarna gjorde att mammor kände en 

känslomässig bindning till barnet. Att föda barn prematurt var ofta chockartat och många 

mammor kände skuld över att ha fött barnet för tidigt, men den känslan mildrades med hjälp 

av den fysiska närheten till barnet. Trots störande moment i miljön, restriktioner på 

avdelningar som medförde att mammor separerades från sina barn och frånvaro av stöd eller 

information från vårdpersonal ville de flesta mammor inget hellre än att få vara nära sitt barn.  

Studiens resultat styrker John Bowlbys (1958) anknytningsteori, att det är lättare för mammor 

att vårda och ta hand om sina barn om de får vara fysiskt nära sitt barn. Barnet kan knyta an 

till sin mamma när mamman ges möjlighet att vara hud-mot-hud och delaktig i barnets vård. 

Mamman utvecklar sitt omvårdnadssystem och bindning till barnet. Studiens resultat kom 

fram till att hud-mot-hudvård underlättade för mammor att visa kärlek och omtanke mot sitt 

barn. Ur ett etiskt perspektiv är det bästa för mamma och barnet att få vara med varandra, nära 

hud-mot-hud som stödjer emotionell närhet och trygghet. Neonatalvården ska arbeta enligt 

barnkonventionens (UNICEF, 2018) föreskrifter om att mammor och barn inte ska skiljas om 

det inte är absolut nödvändigt. Enligt barnkonventionen ska vårdpersonal också erbjuda 

mamma och barn hud-mot-hudvård så ofta det är möjligt att uppmuntra mammor att spendera 

tid med sitt barn. Ur ett samhällsperspektiv kan hud-mot-hudvård vara ett fördelaktigt mål för 

hälso- och sjukvården. Om mamma får möjlighet att utveckla ett bra omvårdnadsystem och 

får stark bindning till barnet och barnet får en trygg anknytning till mamma i tidig ålder ökar 

chanserna att få välmående barn, ungdomar och senare unga vuxna. Samhället tjänar i längden 

på att förbättra folkhälsan och ge människor en chans till att må så bra de kan utifrån deras 

förutsättningar. Moore och medarbetare (2012) har kommit fram till att barn som inte 

separeras från sina mammor gråter i mindre utsträckning, mår bättre fysiskt och anpassar sig 

lättare i den yttre miljön, Pennestri och medarbetare (2015) styrker Moores resultat om att 

barn gråter mindre och anpassar sig lättare i den yttre miljön vid hud-mot-hudvård. Denna 

studies resultat visar att mammor känner sig lugna och trygga när de kan trösta och vara hud-

mot-hud med sina barn. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att inte missa mammor 

som behöver hjälp med en krissituation som att vårda sitt barn på neonatalavdelningen kan 

innebära. Mammor som separeras från sina barn kan lättare få postpartumdepression och som 

senare i livet kan leda till fortsatt psykisk ohälsa, speciellt om mamman inte får den hjälp hon 

behöver i tid (Cooijmans et al 2017). Psykisk ohälsa som till exempel depression är ett 

folkhälsoproblem och bör om möjligt förebyggas både för den enskilda individen och för 

barnen som lever med en förälder som har psykisk ohälsa. Barn till deprimerade mammor har 
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risk att utveckla känslomässiga och beteendemässiga svårigheter (Korhonen et al.,2012; 

Weissman et al.,2016).  

Metoddiskussion 

Studiens design 

Motivet för valet av systematisk litteraturstudie var att skapa en översikt av kunskapsläge 

inom ett avgränsat område. Genom ett strukturerat arbetssätt skapas en beskrivande 

sammanställning efter kritisk granskning av ämnesområdet (Friberg, 2012).   

En styrka för kvalitativ och mixad metod, det vill säga kvalitativ och kvantitativ design är att 

den subjektiva upplevelser inte missas (Forsberg & Wengström, 2008). Den kvalitativa 

ansatsen i denna litteraturstudie gör att både bra och dåliga erfarenheter kommer fram genom 

intervjuer. En svaghet i denna litteraturstudie kan vara att författarna valt ut artiklar som 

stödjer syftet eller valt bort artiklar som författarna har ansett inte var relevanta. Forsberg & 

Wengstörm (2008) styrker att det finns en risk för selektivt urval eftersom författarna väljer 

studier som passar in i deras syfte.  

Datainsamlingsmetod  

Valet av databaserna CINHAL och PubMed ligger till grund av SBU:s (2020) 

rekommendation för att variera träffar och optimera sökträffarna. Forsberg och Wengstöm 

(2008) styrker fördelarna med de valda databaserna med anledning av att databaserna har 

olika fokusområden, PubMed som är en bredare databas har fokus på medicin och omvårdnad 

medan CINHAL med något mindre utbud men fokus på omvårdnad (Forsberg & Wengstöm, 

2008). Dessa två databaser har kompletterat varandra som sökmotorer till denna studie.  

Urval 

Urvalskriterierna för denna studie var att abstract och rubrik skulle vara relevanta för 

litteraturstudiens syfte. Författarna började med att avgränsa fem år, något som utökades till 

tio år för att undersöka hur fenomenet ter sig över tid om det hade skett en förändring. 

Resultatet mellan fem och tio års sökning visade ingen skillnad och därför valde författarna 

att söka artiklar tio år tillbaka i tiden. Det kan ses som en svaghet att ta med både gammal och 

ny forskning. Ny forskning innebär ny kunskap men att inkludera äldre forskning kan ge en 

mer nyanserad bild av forskningsevidensen. Nya teorier och modeller kan komma fram och 

ge kunskap om hållbarhet om äldre forskning (Segersten, 2012). Författarna till 
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litteraturstudien valde att endast inkludera artiklar med full abstrakt eller free full text, som 

var granskade av andra forskare, så kallat peer reviewed och som var etiskt godkända. För att 

få en bättre sökning, bokades en tid med bibliotekarie. Östlund (2012) skriver att hjälp av 

bibliotekarie med fördel kan användas för att förfina sökningen och urskilja vetenskapliga 

artiklar.  

 

Artiklar skrivna på engelska valdes uteslutande för att författarna inte behärskar andra språk 

än svenska och engelska och för att viktig information kunde gå förlorad om författarna 

översatte texter på andra språk än engelska. Enligt Östlund (2012) är majoriteten av 

vetenskaplig publicering skriven på engelska. Risken att missa väsentliga artiklar var 

obetydlig enligt författarna eftersom de flesta större studier fanns tillgängliga på engelska.  

I och med att artiklarna som söktes hade en kulturell spridning med olika synsätt på när en 

kvinna blir vuxen, valde författarna medvetet att utesluta artiklar med yngre mammor 

(adolescensen) i artiklarna. 

Vidare valde författarna bort pappors upplevelser, upplevelser efter kejsarsnitt samt mammor 

och barn som var i behov av medicinsk hjälp. Pappor exkluderades med anledning av bristen 

på forskning samt att de oftast förekom i samband med kejsarsnitt. Valet att exkludera 

kejsarsnitt var att det inte är vedertaget att barn och mammor inte ska separeras i alla länder, 

rutiner ser olika ut. Medicinska hinder valdes också bort med anledning av att författarna ville 

undersöka hud-mot-hud under förhållanden där mamman var tillräckligt välmående för att 

kunna utföra hud-mot-hud. Författarna är medvetna om att studier har inkluderats där båda 

föräldrarna intervjuades men dock har författarna också varit noga med att enbart välja 

artiklar där mammornas intervjuer särskildes från pappornas. De artiklar som inte särskilde 

mammor och pappor valdes bort. 

Tillvägagångssätt 

Booleska termer AND och OR användes för att bestämma vilket samband de ska ha med 

varandra. Enligt Karolinska institutet (2021) är det lättare att hitta artiklar med hjälp av 

MeSH-termer eftersom alla artiklar är taggade med MeSH-termer innan de läggs upp i 

Pubmed. Användningen av booleska termer ger en ökad specificitet och sensitivitet enligt 

Karolinska Institutet (2021) Författarna valde medvetet att använda booleska termer och 

MeSH termer för att få mer specifika sökträffar. Detta resulterade i en enkelhet för författarna 

att välja ut artiklar som var relevanta till syftet.  
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Författarna har enligt Östlund (2012) metod valt att göra flera sökningar som har reviderats 

och analyserats flera gånger för att förfina sökprocessen. Författarna hittade en bra 

arbetsmetod som innebar att titel lästes igenom och vid relevant titelrubrik lästes abstrakt och 

om artikelns resultat stämde överens med litteraturstudiens syfte valdes artikeln vidare till 

kvalitetsgranskning enligt SBU granskningsmall (2012) och om den blev godkänd användes 

artikeln i litteraturstudiens resultat. 

Resultatanalys 

Artiklarnas resultat analyserades genom en innehållsanalys av Granheim och Lundman 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Resultaten lästes upp och delades in i kategorier och 

subkategorier utifrån syfte och frågeställningar. Detta gjorde det enklare att identifiera 

mönster och teman. Manifest abstraktionsnivå användes som innebär textnära och det som är 

synligt i texten. 

 

Analysen gjorde att författarna fick fram kategorier och subkategorier, som sen 

sammanställdes till ett resultat som svarade an på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Författarna har även i Bilaga 4 presenterat samtliga artiklar med titel, publiceringsår, 

publiceringsland, artikelförfattare, artikelns syfte, metod, deltagare, kort sammanställning av 

resultat, styrkor och svagheter samt kvalité.  

 

Artiklarna som är med i resultatet är granskade enligt SBU (2020) granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Granskningsmallarna har frågor som är avsedda att 

bedöma i vilken utsträckning resultatet har bias. Frågorna i mallen avser kvalitetsaspekter 

som kan påverka tillförlitligheten i studien (SBU, 2020). Artiklar med medelhög-och hög 

kvalité inkluderades i resultatet. 

Slutsats 

Mammors beskrivna upplevelser ger värdefull information om hur vi som personal kan 

optimera förutsättningarna för hud-mot-hud. Många upplever hud-mot-hud som glädjefyllt, 

hoppingivande och stärkande och att det är en tillgång i föräldrablivandet. Stöttande personal, 

tydlig och samstämmig information, stöd av partner och familj samt en bekväm och lugn 

miljö kan underlätta.  
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Kliniska implikationer 

Resultatet av litteraturöversikten är värdefullt för ett fortsatt arbete inom förlossningsvården, 

neonatalvården och BB-vård. Barnmorskor ska arbeta efter barnkonventionen som tydligt 

beskriver att barnets bästa ska prioriteras i varje enskild situation. Genom att arbeta 

evidensbaserat kan barnmorskor förbättra vården för nyblivna mammor. Denna 

litteraturöversikt kom fram till att mammor behöver vårdpersonal med goda kunskaper om 

hud-mot-hud och att arbetsrutiner inom området fungerar. Det behövs en tydlig policy och 

samstämmig information från vårdpersonalen för att mammorna ska känna sig trygga. 

Barnmorskorna behöver vara uppmuntrande och positiva till hud-mot-hudvård. Den fysiska 

miljön är också viktig för att mammor ska känna sig bekväma med att utföra hud-mot-hud, 

detta kan till exempel innebära bekväma sängar, fåtöljer och stolar. Avskildhet behöver 

prioriteras för att mammorna ska känna sig lugna och mindre stressade under hud-mot-

hudvård och avskildhet leder också till att störande ljud och ljus minimeras.   

Vårdpersonalen kan ge mammor ett känslomässigt stöd som är en viktig del av 

folkhälsoarbetet, det kan dels förebygga psykisk ohälsa, dels utgöra en samhällsekonomisk 

vinst.   
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relevant praktik väl 

artikulerade 

 

Hög kvalité 

 

Flacking et 

al. 

2016 

 

Sverige, 

Finland och 

England  

 

 

Pathways to emotional 

closeness in neonatal units 

- a cross-national 

qualitative study 

Hur, när och varför 

föräldrar upplever 

känslomässig närhet till 

sina barn på en 

neonatal enhet 

Kvalitativ 

studie 

 

Totalt deltog 23 

deltagare i studien: 

Sverige, n = 8; 

England, n = 6; 

Finland, n = 9 

Fysisk närhet som hud-

mot-hud bidrog till att 

mammor upplevde 

välbefinnande och 

glädje i föräldraskapet. 

Mammor upplevde 

känslomässig närhet till 

sitt barn. 

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess 

och analys.  



 

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

 

Hög kvalité 

 

Heinemann 

et al. 

 

2013 

 

Sverige 

 

 

Factors affecting parents' 

presence with their 

extremely preterm infants 

in a neonatal intensive care 

room 

Utforska föräldrars 

erfarenheter av faktorer 

på neonatal 

intensivvårdsavdelning 

som gjorde det lättare, 

eller svårare, för dem 

att stanna med sitt 

extremt prematura barn 

i ett öppet neonatal 

intensivvårdsrum 

Kvalitativ 

intervjustudie 

13 föräldrar varav 7 

mammor 

En aktiv föräldraroll 

gav dem en känsla av 

kontroll, gjorde det 

lättare för dem att 

hantera situationen och 

stärkte deras 

motivation att spendera 

tid med barnet. De 

uppskattade 

möjligheten att stanna 

på avdelningen utan 

begränsningar men 

även hud-mot-hud 

underlättades under 

stora delar av dagen 

genom att föräldrarna 

turades om med 

varandra. 

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess

och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Hög kvalité 



 

 

Kourouma et 

al. 

 

2021 

 

Elfenbensku

sten 

 

Barriers and facilitators to 

kangaroo mother care 

implementation in Cote 

d´lvoire: a qualitative 

study 

Bedöma hinder och 

underlätta för hud-mot-

hud 

Kvalitativ 

intervjustudie 

44 deltagare varav 

32 mammor 

Mammor upplevde 

diverse hinder: 

avsaknad av mat, 

tillträde till sjukhuset, 

brist på plats att utföra 

hud-mot-hud, även 

avsaknaden av 

vårdpersonal samt brist 

på utbildad 

vårdpersonal utgjorde 

ett hinder för hud-mot-

hud.  

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess

och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

 

Hög kvalité 

Lemmen et 

al.  

2013 

 

Sverige 

 

Kangaroo care in a 

neonatal context: parents' 

experiences of information 

and communication of 

nurse-parents 

Beskriva föräldrars 

erfarenheter av 

information och 

kommunikation som 

förmedlades av 

vårdpersonal före och 

under hud-mot-hud på 

neonatalavdelningar 

Kvalitativ 

intervjustudie 

20 föräldrapar 

varav 10 mammor 

Mammor upplevde 

chock och hade svårt 

att närma sig barnet i 

början. Mammor 

upplevde bladade 

känslor till hud-mot-

hud till följd av vilken 

information som gavs 

av vårdpersonalen.  

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess

och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 



 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Hög kvalité  

 

Lewis et al.  

 

2019 

 

USA 

 

  
Caregiving can be costly: 

A qualitatve study of 

barriers to conducting 

kangaroo mother care in 

US teritary hospital 

neonatal intensive care unit 

BMC Pregnancy 

Childbirth 

Förstå hinder och 

underlättande faktorer 

till tillhandahållande av 

hud-mot-hud på 

neonatalavdelningen 

Kvalitativ 

intervjustudie 

20 mammor Hud-mot-hud påverkas 

starkt av mentala, 

känslomässiga och 

fysiska effekterna för 

mamma med ett 

prematurt barn. Detta 

förvärras av 

strukturella hinder som 

kostsamma boenden, 

otillförlitliga 

transporter, brist på 

barnomsorg och 

otillräcklig 

mammaledighetspolitik 

som begränsar 

frekvensen och 

varaktigheten av hud-

mot-hud.  

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext. 

• Välbeskriven 

datainsamlingsmetod 

och analys.  

Svaghet: 

• Implikation för 

relevant praktik är 

otydligt. 

 

Medelhög kvalité 

 

Lilliesköld 

et al. 

 

2022 

 

Sverige 

 

 

Parents' Experiences of 

Immediate Skin-to-Skin 

Contact After the Birth of 

Their Very Preterm 

Neonates 

Utforska föräldrars 

erfarenheter av 

omedelbar hud-mot-

hudkontakt efter 

födseln av deras 

mycket prematur 

nyfödda barn och deras 

uppfattningar om vård 

Kvalitativ 

intervjustudie 

12 föräldrapar 

varav 6 var 

mammor 

Hud-mot-hudkontakt 

hjälpte föräldrarna att 

uppnå sina roller som 

viktiga vårdgivare och 

gav en lugnande fysisk 

känsla som främjade 

föräldrars känslor av 

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess

och analys.  



 

och stöd från 

vårdpersonalen 

samhörighet med sina 

nyfödda barn.  
• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Hög kvalité 

 

Lomotey et 

al.  

 

2019 

 

Ghana 

 

 

Experiences of mothers 

with preterm babies at a 

mother and Baby Unit of a 

teritary hospital: A 

descriptive 

phenomenological study 

Beskriva mammors 

erfarenhet av att få ett 

prematurt barn 

 

Kvalitativ 

intervjustude 

10 mammor Mammor var oroliga 

för förtidig förlossning 

och rädda för att barnet 

inte skulle överleva. 

Interaktionen genom 

hud-mot-hud och 

amning var omhuldade. 

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess 

och analys.  

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

 

Svagheter: 

• Vag definierad 

frågeställning 

Medelhög kvalité 



 

 

Maastrup et 

al.  

  

2018 

 

Danmark 

 

 

Now she has become my 

daughter´: parents´early 

experiences of skin-to-skin 

contact with extremely 

preterm infants 

Utforska föräldrars 

omedelbara 

erfarenheter av hud-

till-hudkontakt med 

extremt prematura barn 

Kvalitativ 

intervjustudie 

13 föräldrar  Föräldrar kände 

ambivalens i början av 

hud-mot-hudkontakt, 

senare kunde 

föräldrarna uppskatta 

hud-mot-hud. 

Processen bestod av tre 

steg: Övervinna 

ambivalensen, närhet 

gav föräldrarna ett 

behov att ge sitt barn 

omvårdnad och sist 

känna sig användbar 

som förälder och inse 

fördelarna med hud-

mot-hudkontakt.  

Styrkor:  

• Klart beskriven 

kontext.  

• Väldefinierad 

frågeställning. 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmet

od och 

transkriberingspro

cess och analys. 

Hög kvalité 

 

 

Mathias et 

al.   

 

2020 

 

Malawi 

 

Facilitating factors and 

barriers to accessibility and 

utlization of kangaroo 

mother care sevice among 

parents of low-birth-

weight infants i Mangochi 

District, Malawi: a 

qualitative study 

 

Bedöma underlättande 

och hindrande faktorer 

av KMC (Hud-mot-

hud)  

Kvalitativ 

intervjustudie 

 

12 deltagare  Sexton teman kom 

fram: tillgänglighet, 

socialt stöd, tiden för 

information om KMC, 

kunskap om KMC, 

säkerhet vid 

användning av KMC, 

Erfarenhet av KMC, 

kulturella och 

traditionella skillander, 

organisationen på 

sjukhuset. Kvinnors 

egenmakt, mammans 

kärlek, KMC 

specialicerade kliniker, 

två olika uppfattningar 

I fokusgruppen, 

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkribering 

processen och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

Svaghet: 



 

vårdkvalité och 

hjälpsökande 

beteende.  

• Implikation för 

relevant praktik är 

otydligt. 

 

Medelhög kvalité 

 

Mitchell et 

al. 

 

2021 

 

Kenya 

 

Parents, helathcare 

proffesionals and other 

stakeholders´experience of 

caring for babies born too 

soon in a low-resource 

setting: a qualitative study 

of essential newborn care 

for preterm infants in 

Kenya 

Förstå hinder och 

underlättande faktorer 

av nyföddhetsvård ur 

ett familje- och 

professionellt 

perspektiv 

Kvalitativ 

intervjustudie 

19 mammor  Tre globala teman kom 

fram från dataanalysen: 

Mammors fysiska och 

psykologiska behov, 

systempelare och 

KMC.  

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkribering 

processen och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Hög kvalité 

 

Munn et al. 

 

2018 

 

USA 

 

 

Factors Influencing 

Southeastern U.S. Mothers' 

Participation in Baby-

Friendly Practices: A 

Mixed-Methods Study 

 

Fastställa faktorer som 

påverkade sydöst 

amerikanska mammors 

deltagande I baby-

friendly metoden  

Kvantitativ 

och kvalitativ 

studie  

16 mammor  Mammor som fick 

hjälp med måttlig eller 

fullständig hud-mot- 

hudvård upplevde ökad 

förmåga att kunna delta 

I baby friendly vård. 

Sex teman kom fram 

från dataanalysen: 

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 



 

Mammans önskan om 

att amma, barnets 

hälsotillstånd, 

mammans 

hälsotillstånd, 

amningsbesvär, hade 

inte tillgång till 

amningsutrustning och 

stödtjänster.  

transkribering 

processen och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Svagheter:  

• Implikation för 

relevant praktik är 

otydligt. 

• Kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

Medelhög Kvalité 

 

Norén et al. 

 

2018 

 

Sverige 

 

 

Becoming a mother - 

Mothers´ experience of 

Kangaroo Mother Care 

Beskriva mammors 

erfarenhet av att ge sitt 

förtidigt födda barn 

KMC  

Kvalitativ 

intervjustudie 

13 mammor Mammor uppskattade 

hud-mot-hudkontakt, 

de accepterade 

ofrivillig fysisk 

separation från barnet, 

ge barnet bröstmjölk 

genom handmjölkning 

och sondmatning 

upplevdes 

tidskrävande.  

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkribering 

processen och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 



 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Hög kvalité 

 

 

Nyondo-

Mipando et 

al. 

 

2021  

 

Malawi 

 

 

Mothers´quality of life 

deliverying kangaroo 

mother care at Malawian 

hospitals: a qualitative 

study 

Undersöka perspektiv 

och upplevelser av 

mammors livskvalité 

under KMC vård  

Kvalitativ 

studie  

51 deltagare varav 

14 mammor  

KMC är en uttmattande 

upplevelse för mammor 

eftersom det kräver 

samma position under 

lång tid, försämrad 

sömn, begränsad 

rörelse, tristness och 

isolering.  

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkribering 

processen och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Hög kvalité 

 



 

 

Parentes da 

Silva Santos 

et al.  

 

2021  

 

Brasilien 

 

 

Skin-to-skin contact and 

breastfeeding at childbirh: 

women´s desires, 

expectations, and 

experiences 

 

Analysera kvinnors 

önskningar, 

förväntningar och 

erfarenheter av hud-

mot-hud och amning 

första timmen efter 

födelsen  

Kvalitativ 

intervjustudie 

18 mammor Mammor önskade att få 

vara hud-mot-hud med 

sitt barn direkt efter 

förlossningen, många 

mammor trodde att 

detta inte var möjligt 

pågrund av vårdrutiner. 

Detta bekräftades av 

deras upplevelse efter 

förlossningen.  

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkribering 

processen och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Hög kvalité 

 

Tarus & 

Tjale 

  

2015 

 

Sydafrika 

 

 

Mothers’ Experiences of 

Kangaroo Mother Care 

During Hospitalization of 

Their Preterm Babies at an 

Academic Hospital in 

Johannesburg 

 

Ta reda på mammors 

erfarenhet av 24h KMC 

vård på sjukhuset 

Kvalitativ 

intervjustudie 

9 mammor  

 

Tre huvudteman: “Det 

är ett band mellan mitt 

barn och mig själv”, 

“Interaktion mellan 

sjuksköterskor och 

mammor” och 

"Det är tröttsamt och 

uttömmande" 

 

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkribering 

processen och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 



 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Hög kvalité 

 

Zhang et al. 

 

2021 

 

Kina 

 

 

Maternal experience of 

intermittent kangaroo 

mother care for late 

preterm infants: a mixed-

method study in four 

postnatal wards in China. 

 

Beskriva hur mammor 

till sena prematura barn 

upplevde 

tillhandahållandet av 

intermittent 

känguruvård (KMC) 

Kvantitativ 

och 

kvalitativstudi

e 

752 mammor 

 

De flesta mammor 

upplevde inga 

svårigheter att 

tillhandahålla KMC, 

fick stöd från familj 

och medicinsk 

vårdpersonal och avsåg 

att fortsätta med KMC i 

hemmet. 

Styrkor: 

• Klart beskriven 

kontext 

• Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkribering 

processen och analys.  

• Systematisk 

dataredovisning 

• Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning 

• Implikationer för 

relevant praktik väl 

artikulerade 

Svagheter:  

• Kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

• Få intervjuade 

mammor  

Medelhög Kvalité 

 


