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Abstract 

Aim: To examine the reaction of extreme preterm infants with regarding to body temperature 

and transepidermal water loss during skin-to-skin care according to Kangaroo Mother Care 

(KMC) during the infant’s first week of life. 

Method: This was a descriptive quantitatively designed study, which was a pilot study within 

the framework of a larger project. Nine children, with a median gestational age of 24.91 

weeks, were examined by measuring body temperature (axilla and skin temperature) as well 

as transepidermal water loss before, during and after KMC. 

Results: The study showed that skin temperature tended to rise during KMC, especially for 

those children who were nursed with KMC for more than 60 minutes. Eight out of nine 

children had, after completing KMC, a normal axilla temperature. As was expected, 

transepidermal water loss was elevated when measured both pre and post test. Despite this, 

the children showed normal body temperature. 

Conclusion: The results of the study support that KMC can create a micro-climate that, for at 

least one hour, makes it possible for even extreme preterm infants to maintain a body 

temperature within the normal range during their first week of life. 

Keywords: Kangaroo mother care, body temperature, extreme preterm infant, bonding, 

transepidermal water loss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syfte: Att undersöka hur extremt underburna barn reagerar avseende kroppstemperatur och 

vattenavdunstning via hud vid vård hud-mot-hud enligt kängurumetoden (KMC) under första 

levnadsveckan. 

Metod: Denna studie hade en deskriptiv kvantitativ design. Studien utgjorde en pilotstudie 

som del i ett större projekt. Nio barn, med en graviditetslängd av 24,91 veckor i median, 

studerades via mätning av kroppstemperatur (axilltemperatur och hudtemperatur) och 

vattenavdunstning via huden före, under och efter känguruvård  

Resultat: Studien visade att hudtemperaturen tenderade att stiga under KMC, framförallt för 

de barn som vårdades i KMC mer än 60 minuter. Åtta av nio barn hade efter avslutad KMC 

en normal axilltemperatur. Vattenavdunstningen via huden var som förväntat hög både vid 

mätning pre-och posttest, trots detta visade sig barnen ha en normal kroppstemperatur. 

Slutsats: Studiens resultat stödjer att KMC kan skapa ett mikroklimat som under åtminstone 

en timme gör att även de extremt underburna barnen håller en kroppstemperatur inom 

normalområdet under första levnadsveckan.  
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BAKGRUND 

Fler och allt omognare underburna (födda efter < 37 graviditetsveckor) barn tas ut ur kuvös 

och placeras hud-mot-hud hos sin förälder för att främja bindning och anknytning, detta trots 

att det finns potentiella risker att barnet blir avkylt. Vård i kuvös, under strålvärme, på 

värmebädd och vid ljusbehandling är vårdmiljöer på neonatalavdelningar som är väl 

studerade avseende barnets kroppstemperatur och vattenavdunstning via huden. Vid vård hud-

mot-hud skapas en miljö som skiljer sig från miljön i kuvös avseende luftfuktighet och 

temperatur. Hur extremt underburna barn reagerar på miljön som skapas vid hud-mot-hud 

vård avseende kroppstemperatur och vattenavdunstning via huden har studerats i begränsad 

omfattning jämfört med de mer traditionella sätten att vårda nämnda patientgrupp. Det 

nyfödda barnet har svårt att reglera sin kroppstemperatur och riskerar nedkylning efter 

födelsen, därför ska barnets miljö vara termoneutral vilket betyder att barnet ska vårdas i den 

miljö där barnet varken behöver använda extra energi för att hålla värmen eller öka 

värmeavgivningen för att sänka kroppstemperaturen (Rutter, 2005). Normal kroppstemperatur 

för nyfödda barn är 36.5 – 37.5C (Berg & Wingren, 2008). 

Historik 

I slutet på 1800-talet introducerades kuvösvård till underburna barn (födda efter < 37 

graviditetsveckor) då förlossningsläkaren Tarnier inspirerad av en äggkläckningsmaskin (på 

franska, couveuse) lade underburna barn i uppvärmda lådor. Vid samma tidpunkt skrevs den 

första läroboken i neonatologi av kollegan Budin där han poängterade vikten av en hög och 

stabil omgivningstemperatur för det underburna barnet. Kuvösvården innebar ökade 

möjligheter till överlevnad för underburna barn. Dessvärre var det vanligt att barnen övergavs 

av sina familjer (http://www.neonatology.org). 

Separation 

Under flera decennier har barn som vårdats på neonatalavdelning rutinmässigt separerats från 

sina föräldrar då vården varit organiserad så att mamman vårdats på BB avdelning och barnet 

på neonatalavdelning. Erlandsson & Fagerberg (2005) fann att mammor som i samband med 

födelsen separerades från sitt nyfödda barn uttryckte en stark önskan att få vara nära barnet 

och upplevde att avdelningens organisation, personalen och andra omständigheter förlängde 

separationen från barnet. Mammornas möjlighet att vara nära sitt barn hade inverkan på deras 

känsla av att vara en självständig och oberoende förälder. Dessutom påverkades mammornas 

hälsa av att bindning till barnet drog ut på tiden. Att som nybliven mamma separeras från sitt 
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nyfödda barn är en stark stressfaktor och medför känslor som domineras av skuld och att ha 

övergivit sitt barn (Erlandsson & Fagerberg, 2005). Mammor med erfarenhet av att ha sitt 

barn på neonatalavdelning har vittnat om känslomässig pendling mellan utanförskap och 

delaktighet med betoning på utanförskap (Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006). 

Separationen från sitt nyfödda barn har beskrivits som mycket svår och gett mammor en 

upplevelse av att vara oviktiga både som mamma och person (Flacking, Ewald, 

HedbergNyqvist & Starrin, 2005). Det nyfödda barnets beteende vid separation har studerats 

genom att registrera antal minuter gråt, med barnet i säng intill föräldrarna och vid hudkontakt 

på mammas bröst. De barn som var separerade grät i rytmiska pulsar, så kallad separation 

distress call, gråten upphörde momentant vid återförening med mamman. Barn som hade 

obruten hudkontakt med mamman grät i signifikant mindre utsträckning (Christensson, 

Cabrera, Christensson, Uvnäs-Moberg & Winberg, 1995). 

Bindning - anknytning 

Bindning beskrivs som intima emotionella band till särskilda individer och är en 

grundläggande komponent i människans natur (Bowlby, 2001). Kennel och Klaus (1998) 

beskriver begreppet bindning som det känslomässiga band som knyts från förälder till barn 

medan anknytning är barnets band till föräldern eller anknytningsperson. Under spädbarns-

tiden och barndomen sker barnets anknytning till den person som förväntas ge tröst, skydd 

och stöd. Bindningsteorin går ut på att det nyfödda barnet påverkar omgivningen med hjälp av 

beteenden som gråt, leende, att fästa blicken eller att klänga sig fast, för att få närhet och 

omvårdnad (Bowlby, 2001). En mamma som direkt efter födelsen får sitt barn på bröstet 

börjar genast smeka och beröra barnet och uppvisar en känslomässig upptagenhet av sitt barn 

(Kennel & McGrath, 2005). Forskare har diskuterat betydelsen av en period av nära kontakt 

mellan föräldern och det nyfödda barnet de första minuterna, timmarna eller dagarna efter 

födelsen och beskrivit det som en känslig period som kan ha inflytande över föräldrars 

beteende gentemot barnet senare i livet (Kennel & Klaus, 1998). Vid prematur födsel eller då 

barnet i samband med födelsen är sjukt sker som regel separation mellan mamman och barnet 

vilket riskerar att försena bindning-anknytning. Flera studier har visat på vikten av tidig 

hudkontakt mellan mor och barn för att starta bindning och anknytning (Nagorski Johnson, 

2007; Tessier et al., 1998; Wigert et al. 2006).  

Vatten- och värmeförluster hos nyfödda barn 

Den optimala platsen för det nyfödda friska barnet är mammas famn och den värme som 

hennes kropp avger hjälper barnet att reglera värmen (Bystrova et al., 2003). Barn och vuxna 
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kan reglera sin kroppstemperatur trots stora skillnader i miljön som de omges av (Baumgart, 

Harrsch & Touch, 1999). Enligt dessa författare så kan kroppen göra förändringar för att 

skapa mera värme eller göra sig av med värme för att bevara en jämn kroppstemperatur, till 

exempel genom att huttra när man fryser eller svettas då man blir för varm. Det nyfödda 

barnets förmåga att reglera sin temperatur skiljer sig i vissa avseenden från detta och de är 

beroende av sin omgivning för att bevara en normal kroppstemperatur. En omgivnings-

temperatur som är lämplig för att barnet skall bibehålla sin kroppstemperatur är avgörande för 

dess chanser att överleva. Barnet producerar värme genom sin speciella ämnesomsättning, 

den sympatikusaktivitet som startas av kyla ökar förbränning av brunt fett som endast finns 

hos barn i nyföddhetsperioden. Vid förbränning av detta fett produceras värme som via fettets 

rika kärlförsörjning förs in i den centrala cirkulationen. Det underburna barnet har med ett 

omoget svar på kyla och mindre depåer av fett en större risk att bli nedkyld (Baumgart, 

Harrsch & Touch, 1999).  

Förbränningen av fett är mycket energikrävande och ett barn som inte vårdas i en 

termoneutralzon förbrukar kalorier till värmeproduktion istället för till viktuppgång (Soll, 

2008). Värmeförluster sker genom konduktion (värme leds bort via icke isolerande material i 

direktkontakt), konvektion (värmeförlust via luftdrag), radiation (värmeförlust via strålning 

till omgivande ytor) och evaporation (värmeförlust via avdunstning av vatten från hudytan) 

(Rutter, 2005).  

Mängden värme som försvinner från barnet till omgivningen beror bland annat på barnets 

isolering som utgörs av hud och underhudsfett (Baumgart et al., 1999). Underhudsfettet 

lägger barnet framför allt på sig under graviditetens sista trimester och det underburna barnet 

saknar det därför nästan helt. Det underburna barnets hud är mycket omogen och tunn med få 

cellager och stor genomsläpplighet. Hudens yttersta lager, hornlagret, utgör barriären för 

vattenförluster och är avgörande för hudens barriär funktion. Ett barn som väger 500 gram har 

en hudyta som är 5-6 gånger större relaterat till vikten än en vuxen. Huvudet utgör en stor del 

av hudytan, barnet har dessutom en hög hudtemperatur på huvudet på grund av hjärnans höga 

metabolism. Barnets kroppsställning kan begränsa värmeförlusterna då barnet ligger i en 

ihopkrupen ställning med armar och ben tätt intill sidorna ger det en mindre hudyta där 

förluster kan ske (Rutter, 2005). 

Hos fullgångna barn (födda efter 37 graviditetsveckor) är vattenförlusterna via huden 6-8 

g/m²/h medan det hos ett barn född efter 25 veckors graviditet kan vara 15 gånger så mycket 



 

4 

(Chiou & Blume-Peytavi, 2004). Vattenavdunstningen via huden sjunker med stigande 

graviditetslängd och ålder efter födelsen (postnatal ålder= PNA) (Se Figur 1). 

 

Figur 1. Vattenavdunstning via huden i relation till graviditetslängd och PNA                                                     
(Hammarlund, Sedin & Strömberg 1983). 

 

Den största förändringen i vattenavdunstning via huden sker de första levnadsdagarna (Ågren, 

Sjörs & Sedin, 1998). Hos barn födda efter 24-25 graviditetsveckor minskar avdunstningen så 

att den efter en vecka är 5 gånger så mycket som hos ett fullgånget barn. Efter första levnads 

veckan sker förändringen i en långsammare takt. Varje milliliter vatten som förloras genom 

huden innebär en förlust av 560 kalorier av värme, det är därför svårt att hålla ett barn med 

stor vattenavdunstning varmt. Samtidigt minskar en hög omgivande luftfuktighet 

vattenavdunstningen (Rutter, 2005). 

Vårdmiljöns effekt 

Den extrauterina miljön påskyndar utvecklingen av huden så att det underburna barnet vid 2-3 

veckors ålder har en barriärfunktion som liknar det fullgångna barnets (Chiou & Blume-

Peytavi, 2004). Det nyfödda barnets hud anpassar sig efter den extrauterina miljö som det 

vårdas i, till skillnad från vuxnas konstanta hudbeskaffenhet. Det extremt underburna barnet 

som vårdas i en miljö med lägre luftfuktighet (50 %) utvecklar tidigare barriärfunktionen i 

huden än barn som vårdats miljö med högre luftfuktighet (75 %) (Ågren, Sjörs & Sedin, 

2006).  

Barnets vårdmiljö                   

Det extremt underburna barnet föds i en period då en intensiv utveckling av hjärnan pågår och 

barnet befinner sig i en högteknologisk miljö i stället för i skydd av livmodern (Als, 1994; 
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Lagerkrantz, 2008). För att erbjuda en optimal vårdmiljö har de traditionellt vårdats i kuvös 

under större delen av de första levnadsveckorna. Vid vård i kuvös tillförs värme från 

omgivningsluften och vattenförluster hos barnet begränsas av hög luftfuktighet (Sedin & 

Ågren, 2008). Vård i kuvös har också betydande nackdelar. Barnet separeras fysiskt från sina 

föräldrar vilket leder till oönskad stress med negativa psykologiska och fysiologiska effekter 

för mor och barn (Charpak et al., 2005; Christensson et al. 1995).                                                                   

Kängurumetoden  

Genom att vårda underburna barn med kängurumetoden förhindras separation och därmed 

kan bindning-anknytning starta utan fördröjning. Kängurumetoden (KMC = Kangaroo Mother 

Care) definieras som tidig, långvarig och kontinuerlig (24 

timmar/dygn) hudkontakt mellan mamman och det lågviktiga 

barnet, både på sjukhus och i hemmet efter utskrivning med 

enbart amning (helst) och tidig hemgång med tillräcklig 

uppföljning (Charpak et al., 2005). Kängurupositionen innebär 

att barnet vårdas på mage hud-mot-hud i en upprätt position, 

med böjda armar och ben och huvudet vänt åt sidan (Bild 1.  

World Health Organization [WHO], 2003). Barnet är naket 

frånsett blöja och eventuell mössa och är placerat mellan 

mammans bröst under hennes kläder. Det är väsentligt med korrekt känguruposition så att så 

stor hudyta som möjligt är i kontakt med förälderns kropp, under dygnets alla timmar eller i 

den utsträckning som är möjlig. Föräldern bör ha en upprätt eller halvsittande position 

(Charpak et al., 2005). För barn födda efter 28-36 veckor och barn med låg födelsevikt 

(<2500 gram) finns utarbetade metoder för att vårda barnet på ett humant och säkert sätt 

enligt kängurumetoden. Det internationella nätverket för KMC rekommenderar KMC som 

rutinmetod för barn födda efter 28 graviditetsveckor (WHO, 2003).  

Kängurumetoden startade 1978 i Bogotá, Colombia där problemen var stora med överbelagda 

neonatalavdelningar, hög dödlighet och sjuklighet hos för tidigt födda barn. Dessutom var det  

vanligt att barnen övergavs av sina mammor. Efter införandet av kängurumetoden märktes en 

förbättring vad det gällde sjuklighet, dödlighet och det faktum att mammorna tog hand om 

sina barn (Charpak et al., 2005; Tessier et al., 1998). Rao, Udani & Nanavati (2008) har i en 

studie i Indien visat på flera fördelar med kängurumetoden såsom gynnsam tillväxt, lägre 

förekomst av hypotermi, hypoglykemi och sepsis. Tessier et al. (2003) fann att lågviktiga barn  

(≤ 1800 gram) i Colombia som känguruvårdades hade högre IQ, bättre neurologisk och 

 

Bild 1. Känguruposition 
(WHO,2003). 
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kognitiv utveckling vid 12 månaders uppföljning än de barn som inte erhöll KMC. Detta 

tolkades som att KMC skyddade det känsliga barnets hjärna från störande intryck från den 

omgivande miljön. Författarna föreslår att det är de sköraste barnen med risk att utveckla 

neurologiska resttillstånd som har störst fördel av KMC. I nämnda studie diskuteras även 

barnets upplevelse av förälderns närhet via smak, doft, ögonkontakt, hörsel och beröring som 

viktiga komponenter som kan ha stor betydelse för hjärnans utveckling.  

Vidare har man funnit att barn som känguruvårdats hade kortare vårdtid jämfört med barn 

som vårdades enligt traditionell neonatalvård; de ammade i större utsträckning vid utskrivning 

och hade även bättre viktutveckling (Cattaneo et al., 1998; Charpak et al., 2005; Dodd, 2004; 

Rao, Udani & Nanavati, 2008). Mörelius, Theodorsson & Nelson (2005) påvisade i en svensk 

studie att känguruvårdade barn hade lägre smärtpoäng vid smärtskattning vilket tolkades som 

att de var mindre stressade. Vid smärtsam procedur (hälstick) skattades barn som vårdades 

KMC till signifikant lägre smärtpoäng än de barn som vårdades i säng (Johnston et al., 2003). 

Mammor som känguruvårdade sitt underburna barn uppvisade minskad stress och kände sig 

starkare i mammarollen än de mammor som inte hade den möjligheten (Mörelius et al., 2005; 

Roller, 2005).  

Barn födda vid 26-36 graviditetsveckor har visat sig hålla värmen utmärkt vid känguruvård 

efter första levnadsveckan (Ludington-Hoe, Nguyen, Swinth & Satyshur, 2000). För de 

extremt underburna barnen är dock kunskaperna om detta begränsade. De studier som hittills 

är gjorda innefattar få barn födda tidigare än 27 graviditetsveckor (Bauer et al., 1997; Bauer, 

Pyper, Sperling, Uhrige & Versmold, 1998). En studie av barn i Tyskland födda vid ≤31 

graviditetsveckor visade att barnen steg i rekataltemperatur under hud-mot-hud vård, 

författarna påpekar att endast fyra barn vägde < 1000 gram och metoden inte ansågs tillräck-

ligt studerad för de minsta barnen i gruppen (Bauer et al., 1997). Bauer et al. (1998) fann i en 

studie att barn födda ≤ 27 graviditetsveckor sjönk i kroppstemperatur vid KMC under första 

levnadsveckan däremot steg kroppstemperaturen vid KMC under andra levnadsveckan. För 

de extremt underburna barnen är situationen mer komplicerad än för underburna barn som 

föds senare under graviditeten. Vården är oftast mer komplex med stort behov av övervakning 

och regelbundna vårdinterventioner och värmeförlusterna hos barnet är dessutom betydande 

(Berg & Wingren, 2008).  

Då få studier är gjorda om hur extremt underburna barn reagerar avseende kroppstemperatur 

och vattenavdunstning via huden då de vårdas KMC, separeras dessa barn vanligen rutin-

mässigt fysiskt från sina föräldrar. Detta innebär att kroppskontakt och därmed ömsesidig 
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närhet förhindras. Därför är det av stort intresse att undersöka kroppstemperatur och vatten-

förlust via huden hos de extremt underburna barnen då de vårdas hud-mot-hud.. 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur extremt underburna barn reagerar avseende 

kroppstemperatur och vattenavdunstning via huden vid KMC under första levnadsveckan. 

Frågeställningar 

     1. Vilken var barnets kroppstemperatur vid vård i kuvös och vid KMC?  

2. Vilken var omgivningstemperaturen och omgivningsfukten under vård i kuvös och vid 

KMC?  

3. Vilken var barnets vattenavdunstning via huden i kuvös? 

METOD 

Design 

Studien som är deskriptiv kvantitativ utgör en del av ett pågående forskningsprojekt som 

kommer att omfatta ett större material.  

Urval 

Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval av barn födda före 27 graviditetsveckor som 

vårdades på neonatalavdelningen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala mellan januari 2008 

och maj 2009. Inklusionskriterier var (a) bedömning av tjänstgörande neonatolog att det var 

lämpligt att känguruvårda barnet; denna baserades på S-Natriumvärde, viktförlust, och barnets 

sammantagna hälsotillstånd, (b) att mätningar var praktiskt genomförbara av författarna under 

barnets första levnadsvecka. Målet för rekrytering var ett material på 20 barn. Nitton 

föräldrarpar tillfrågades och samtliga valde att delta i studien. Då två barn var för känsliga för 

att inkluderas vid det planerade mättillfället utfördes mätningar på 17 barn. Av dessa 

studerades två barn på levnadsdag åtta respektive nio; sex barn hade navelkateter och kunde 

inte inta korrekt känguruposition. Dessa exkluderades därför ur studien. Totalt inkluderades 

därmed 9 barn.  

Miljö 

Miljön i rummet där barnen känguruvårdades och mätningarna utfördes var utformad så att 

det blev en lugn atmosfär. Intill barnens vårdplats fanns en föräldrasäng och skjutbara tyg-
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skärmar som möjliggjorde avskärmning. Ljus och ljud dämpades runt barnet under KMC och 

dörren ut till korridoren hölls mestadels stängd. Föräldern som känguruvårdade barnet instru-

erades att hålla om barnet med stilla händer och tala med låg röst.  

Datainsamlingsmetod 

Mätningar av kroppstemperatur, hudtemperatur, omgivningstemperatur, luftfuktighet och 

vattenavdunstning från huden gjordes vid ett tillfälle under den första levnadsveckan. 

Metoden för mätning i kuvös avseende kroppstemperatur, hudtemperatur, 

omgivningstemperatur, luftfuktighet och vattenavdunstning från huden är använd i tidigare 

studier (Ågren et al. 1998; Ågren et al. 2006). Kuvösluftens temperatur registrerades med en 

teletermometer YSI 43 TA, och barnets hudtemperatur mättes med temperaturprob YSI. För 

mätning av omgivningstemperatur och luftfuktighet vid KMC i denna studie utarbetades en 

metod av Johan Ågren, neonatolog Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Kontinuerlig 

mätning av hudtemperatur under KMC är en sedan tidigare dokumenterad metod (Ludington 

et al. 2000). Författarnas intention var att utföra mätning vid andra eller tredje tillfället för 

känguruvård så att den första hudkontakten fick bli så privat som möjligt. 

Bakgrundsdata såsom förlossningssätt, Apgarpoäng (bedömning av barnets vitalitet 1, 5 och 

10 minuter efter  födelsen), antenatalasteroider, surfactant, födelsevikt och gestationsålder 

inhämtades med journalgranskning. Aktuell data vid mättillfället såsom vikt, postnatal ålder, 

S-Natrium (S-Na), om barnet vårdades med Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 

eller respirator och mängd parenteral- respektive enteralnutrition, inhämtades från journal. 

Mätning utfördes pretest (i kuvös) – test (KMC) period av 60-120 minuter – posttest (i 

kuvös). Data dokumenterades i ett formulär (bilaga 2) som var framtaget av Ågren et al. 

(1998).  

Tillvägagångssätt 

Föräldrarna tillfrågades av författarna om medverkan. De fick skriftlig och muntlig 

information om studien och tillvägagångssätt vid mätproceduren (bilaga 1). 

Pretest:. Temperaturproben fästes med mjuk skumplastliknande tejp på barnets rygg och 

placerades så att barnet inte låg på den. Barnets axilltemperatur mättes med termometer 

avsedd för axillärmätning enligt avdelningens rutiner. Den relativa luftfuktigheten i kuvösen 

mättes med hygrometer. Med evaporimeter Ep1 mättes vattenförlust via huden på barnet 

genom att mätaren hölls mot barnets hud under 40 sekunder. 
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Förflyttning: Barnet förflyttads från kuvös till förälder genom att författarna lyfte barnet med 

en filt om sig och en mössa på huvudet från kuvös till förälder som halvsatt i säng. Förflytt-

ningen förbereddes väl för att undvika onödig avkylning.  

Test: Barnet placerades i känguruposition på förälderns bröst och täcktes med ett special-

designat täcke (bilaga 3) som medgav fortsatt mätning av omgivningsluftens temperatur och 

luftfuktighet. Täcket mätt 30 x 40 cm och var sytt i dubbla lager av ekologisk bomull med 

stoppning av filt. Den hade en påsydd ficka över en öppning där hygrometerns placerades 

utan att få direkt kontakt med barnets rygg (bild 2). Proben för mätning av hudtemperaturen 

var fortsatt fäst vid barnets rygg för upprepade registrering. Ytterligare ett vadderat täcke 

stoppades om barnet så att det inte blev luftinsläpp. Ljud och ljus dämpades i den mån det var 

möjligt för att erbjuda en lugn miljö för barnet och föräldern. Reglage för inställning av 

temperatur på vårdrummen var variabla mellan 23 och 27 C. 

 

 

Bild 2. Hygrometerns placering. Teckning av Camilla Julin, Maj 2009.  

Post test: Förflyttning tillbaka till kuvös förbereddes genom att det specialdesignade täcket 

avlägsnades och barnet täcktes med varm filt. Barnet lyftes av en av författarna tillbaka till 

kuvösen. Därefter utfördes samma mätningar som vid pretest. 

Vid sjunkande hudtemperatur (>1°C) under KMC, jämfört med starttemperaturen skulle 

undersökningen avbrytas. Efter föräldrarnas samtycke och då det av tjänstgörande neonatolog 

bedömdes lämpligt att känguruvårda barnet utifrån barnets hälsotillstånd genomfördes 

mätningen under barnets första levnadsvecka.  
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Analys av data 

Insamlad data bearbetades i SPSS med deskriptiv statistik och redovisas i form av tabeller och 

diagram. På grund av det begränsade urvalet redovisas deskriptiv statistik som median och 

spridning. Då vattenavdunstning via huden beror av luftfuktigheten och luftfuktigheten inte 

var konstant vid alla mättillfällen, så räknades de uppmätta värdena om till en tänkt 

luftfuktighet på 50 %. Detta gjordes enligt formeln TEWL50 = TEWL50 x (50/100-RH) (Ågren 

et al. 2005), där TEWL betyder TransEpidermal Water Loss och RH står för Relativ 

Humidity.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien behövde inte prövas av etikprövningsnämnd då metoden redan praktiseras kliniskt i 

viss omfattning för dessa barn på berörd avdelning. Besked om detta erhölls av ledamot i 

regionala etikprövningsnämnden. Tillstånd till studien medgavs av verksamhetschef och 

avdelningschef på avdelningen. All information och materiel hanteras konfidentiellt med 

kodade formulär. 

RESULTAT 

Antal barn som inkluderades i studien var nio. Gestationsåldern på de inkluderade barnen var 

24,91 (22,57-26,29) veckor (Tabell 1). Majoriteten (67%) var födda vid 25,0 

graviditetsveckor eller tidigare. Barnens födelsevikt varierade från 437gram till 943gram 

vilket visar en stor viktspridning i gruppen. Vid 5 minuters ålder hade sju barn >5 i Apgar 

poäng. Av de inkluderade barnen var sex pojkar och tre flickor. En övervägande del av 

mammorna, 6/9, förlöstes med sectio och majoriteten, 7/9, fick antenatala steroider. Av de 9 

inkluderade barnen var det endast ett som inte fick surfactant eftersom barnet aldrig var 

intuberad.  
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Barnets tillstånd och vård vid mättillfället 

Barnens postnatala ålder i samband med att mätningar utfördes var 4.3 (2-7) dagar (Tabell 1) 

och 25,47 (23,57-27,00) veckor i postmenstruell ålder. Kroppsvikt den dagen då mätningar 

utfördes var, 684 (437-943) gram (Tabell 1). Fyra av barnen behandlades med respirator och 

fem med CPAP.  Samtliga barn fick bröstmjölk enteralt och alla utom en hade partiell 

parenteral nutrition. Samtliga barn vårdades i sluten kuvös med förinställd luftfuktighet på 

85%. Vid mätning i känguruposition vårdades de flesta barnen, 7/9), i mammas famn, övriga 

hos pappa. Rumstemperaturen var 23,5°C (23,5-25,0). 

 

Tabell 1. Data för de 9 inkluderade barnen. GA: gestationsålder; PNA: Postnatalålder; Testvikt; barnets vikt den dagen 
mätning utfördes 

Barn GA 

veckor 

Födelsevikt 

gram 

PNA 

dagar 

Testvikt 

gram 

S-Na 

 

 

1 26 924 3 840 135  

2 26 774 5 696 132  

3 24 437 3 447 132  

4 22 510 7 504 131  

5 25 943 4 844 130  

6 23 595 5 557 135  

7 24 538 7 525 136  

8 26 747 2 657 139  

9 25 917 3 763 142  

Median 

(Spridning) 

24,91 

(22,57-26,29) 

684 

(437-943) 

4,3 

(2-7) 

648 

(447-844) 

135 

(130-142) 
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Barnets kroppstemperatur mätt som axill- och hudtemperatur  

Innan KMC hade barnen axilltemperatur inom normalområdet med 36,9ºC (38-36,5) och efter 

att barnen lagts tillbaka i kuvösen efter avslutad KMC var temperaturen 36,7 ºC (35,9-37,2) 

(diagram 1). Ett barn sjönk 1,5ºC i axilltemperatur, men det barnet hade 38ºC innan KMC 

startade och hade normal axilltemperatur efter att KMC avslutats. Detta barn exkluderades vid 

upprepad beräkning av axilltemperaturens median värde. Ny beräkning visade då att den 

gruppen hade normal temperatur innan KMC med ett medianvärde för axilltemperaturen på 

36,7 ºC (36,5-36,7) före, och 36,7ºC, efter KMC. Åtta av nio barn hade normal temperatur 

efter avslutad KMC och ett barn sjönk i temperatur och hade 35,9ºC i axilltemperatur (tabell 

2). 
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Diagram 1. Axilltemperatur (C°) före och efter KMC.  
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Tabell 2. Barnets kroppstemperatur, omgivningstemperatur, luftfuktighet, avdunstning, puls och syrgasbehov 
före, under och efter KMC. Median (spridning) 

  
Kuvös KMC Kuvös 

 
Pretest 0 min 

(n=9) 
15 min 
(n=9) 

30 min 
(n=9) 

60 min 
(n=9) 

90 min 
n=(4) 

120 min 
(n=2) 

Posttest 

Kroppstemperatur (ºC)         

 Axilltemperatur 36,9 
(36,5-38) 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

36,7 
(35,9-37,2) 

 Hudtemperatur  35,9 
(34,9-36,8) 

35,6 
(34,4-36,6) 

35,8 
(34,7-36,9) 

35,6 
(34,4-36,9) 

35,7 
(34,4-37,0) 

35,6 
(34,8-36,6) 

35,7 
(35,7) 

35,9 
(35,4-37,0) 

Lufttemperatur (ºC)         

 Kuvös 32,7 
(28,7-34,5) 

      31,6 
(27,5-34,5) 

 KMC   31,1 
(29,0-33,7) 

31,5 
(29,4-35,5) 

31,6 
(29,0-34,3) 

32,1 
(30,2-34,6) 

32,3 
(30,6-33,3) 

30,9 
(30,9) 

 

Luftfuktighet (%)         

 Kuvös 76 
(68-86) 

      75,4 
(56-87) 

 KMC  44 
(31-57) 

47 
(40-63) 

44 
(37-53) 

44 
(35-50) 

46 
(50-42) 

44 
(44) 

 

Vattenavdunstning 

(g/m²/h) 

58 

(35-86) 
      

59 

(49-84) 
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Hudtemperaturen under pretest var 35,9 ºC med en spridning mellan 34,9 och 36,8 ºC 

(Diagram 2). Efter förflyttning från kuvös till förälder sjönk hudtemperaturen till 35,6 (34,9-

36,8) ºC. Medianvärdet för hudtemperatur innan KMC avslutades, oavsett om barnen 

vårdades 60, 90 eller 120 minuter, var 35,9 (35,5-37,0) ºC. Två barn vårdades i KMC i 120 

minuter, två barn vårdades i KMC i 90 minuter och övriga fem barn i 60 minuter. Vid posttest 

uppmättes hudtemperaturen till ett medianvärde på 35,9 (35,4-37,0) ºC (tabell 2). 

Precis som för axilltemperaturen, upprepades beräkningen av medianen för hudtemperatur 

efter exkludering av värden för det varma barnet. Medianen för de resterande åtta barnen var 

vid start av KMC 35,5 (34,4-36,3) ºC och vid 60 minuter 35,8 (34,4-37,0) ºC. Det barn som 

hade 34,4 i hudtemperatur vid 60 minuter var ett av de två barn som vårdades i KMC i 120 

minuter. Barnet hade innan överflyttning till kuvös en hudtemperatur på 35,7ºC och en 

temperatur ökning på 1,3ºC under de sista 60 minuterarna (tabell 2). 
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Diagram 2. Hudtemperatur före, under och efter KMC. 
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Barnets omgivningstemperatur och omgivningsfukt under vård i kuvös och vid KMC. 

Barnets omgivningstemperatur i kuvösen var vid pretest 32,7 (28,7-34,5) ºC och under 

posttest 32,1 (30,2-34,6) ºC. Lägsta uppmätta omgivningstemperatur vid KMC var 29ºC och 

högsta uppmätta temperatur var 34,5ºC. Ett av de barn som hade högsta kuvöstemperaturen 

under pretest var det barn som var kall posttest. 

Uppmätt kuvösfukt under pretest var 76 (68-86 ) %. Luftfuktigheten under KMC varierade 

mellan 31 % och 63 %. Ett värde för luftfuktighet uppmättes till 95 % det ansågs inte rimligt 

och exkluderades.  

Barnets vattenavdunstning via huden i kuvös. 

Vattenavdunstningen via huden vid vård i kuvös var under pretest 58 (35-86) g/m²/h och 

posttest 59 (49-84) g/m²/h (tabell 2). Två värden för vattenavdunstning har exkluderats då de 

var orimligt höga och bedömdes som felvärden. 

DISKUSSION  

Studien visade att hudtemperaturen tenderade att stiga under KMC, framför allt hos de barn 

som vårdades i KMC längre än 60 minuter. Axilltemperaturen visade att alla barn utom ett av 

de nio, hade normal temperatur efter att ha vårdats hud-mot-hud. Förflyttning från kuvös till 

förälder orsakade tillfällig sänkning av hudtemperaturen. Vattenavdunstningen via huden var 

hög vid både pre-och posttest. Under KMC uppmättes lägre värden för luftfuktighet än i 

kuvös. Trots detta låg axilltemperaturen under posttest på ett medianvärde på 36,7° C.  

Resultatdiskussion 

De resultat som framkom i vår studie visade att barnens hudtemperatur steg under KMC och 

axilltemperaturen var oförändrad posttest. En studie av Bauer, Pyper, Sperling, Uhrig & 

Versmold (1998) visade att extremt underburna barn sjönk i genomsnitt 0,3°C och som lägst 

till 36,4°C i rektaltemperatur vi vård hud-mot-hud under första levnadsveckan. Däremot steg 

rektaltemperaturen vid vård hud-mot-hud vid upprepad mätning under andra levnadsveckan.  

Författarna drog då slutsatsen att detta inte var en säker vårdmetod för extremt underburna 

barn under första levnadsveckan. Bauer et al. (1998) beskrev vidare att barnens kropp  täcktes 

med en handduk medan huvudet lämnades bart, det är även oklart om barnen vårdades i 

korrekt känguruposition. Detta kan förklara varför dessa barn sjönk i temperatur (mätt rektalt) 
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till skillnad från barnen i vår studie vilkas temperatur (mätt som hudtemperatur) tenderade att 

stiga under KMC.  

Efter förflyttning från kuvös till KMC noterades en temperatur sänkning i vår studie såväl 

som i Bauer et al. (1998). Detta kan tolkas som att förflyttning är ett kritiskt moment där 

barnet riskerar att förlora värme. Ludington-Hoe et al. (2000) visade att förälderns 

hudtemperatur ändrade sig efter barnets kroppstemperatur vid känguruvård av barn födda 

efter 30 graviditetsveckor. Detta kan tala för att förälderns hudtemperatur anpassar sig för att 

skapa en optimal miljö även för sitt extremtunderburna barn så att barnets kroppstemperatur 

normaliseras.  

Det barn som posttest hade 35,9°C i axilltemperatur var det barn som hade lägst födelsevikt 

och lägst vikt vid mättillfället. Å andra sidan var det barn som posttest hade 37,2°C i 

axilltemperatur, alltså blev varm, det barn som hade näst lägsta vikt vid både födelsen och 

mättillfälle. Det som skiljde dessa två barn åt var postnatal ålder och tid som de vårdades i 

KMC. Det minsta barnet studerades vid tre dagars ålder och känguruvårdades i 60 minuter. 

Det näst minsta barnet studerades vid sju dagars ålder och vårdades 120 minuter i KMC. Att 

det barn som var yngre blev kall skulle kunna stärka det Bauer et al. (1998) fann, det vill säga 

att extremtunderburna barn tolererar KMC först efter en veckas ålder. Det emotsägs dock av 

observationen att sju  av nio barn i vår studie studerades vid en ålder mellan två och fem 

dagar; trots detta blev endast ett barn kallt.  

Omgivningstemperaturen i kuvös pretest uppvisade en större spridning i vår studie än i 

studien av Bauer et al. (1998) där temperaturen varierade mellan 34,4±0,4. Man skulle kunna 

anta att barn som kräver hög kuvöstemperatur inte tolererar KMC.  Dock tycks sambandet 

inte vara så enkelt, då ett barn blev kallt och ett annat barn tvärtom steg i kroppstemperatur 

under KMC, trots att de vårdades i samma höga kuvöstemperatur (34,5°C).  

Omgivningsfukten vid KMC var som väntat lägre än i kuvösen. Under känguruvård är det 

dock en begränsad hudyta som exponeras för denna torrare luft. Barnets framsida ligger tätt 

emot föräldern och barnets flekterade läge minskar den hudyta där avdunstning kan ske. Då 

endast ett barn blev kallt så tycks det som att barnen ändå tolererade den miljö som skapas vid 

KMC avseende luftfuktighet.  Det saknas tidigare studier avseende luftfuktighet vid KMC av 

extremt underburna barn. 

Vattenavdunstningen var som förväntat hög vid båda mättillfällena. Det är välkänt att det är 

svårt att hålla ett barn med hög vattenavdunstning varmt. De tre barn med högsta uppmätta 



 

17 

vattenavdunstning steg alla i axillttemperatur. Detta antyder att den vårdmiljö som skapas vid 

KMC tycks ge förutsättningar för adekvat kroppsstemperatur även hos extremt underburna 

barn. Ågren et al. (2006) fann att extremt underburna barn som vårdats i kuvös med 50 % 

luftfuktighet snabbare utvecklade barriärfunktionen i huden än de barn som vårdades i högre 

luftfuktighet. På liknande sätt kan den lägre luftfuktigheten vid KMC tänkas leda till en 

snabbare utveckling av barriärfunktionen hos dessa barn.       

Metoddiskussion 

Målet var att inkludera 20 barn, men det slutliga urvalet blev endast nio barn. Orsaken till att  

detta var att det av olika skäl inte var möjligt att utföra mätningar på alla barn som uppfyllde 

inklusionskriterierna samt begränsad datainsamlingstid.  Det kan ses som en begränsning i vår 

studie att endast nio barn inkluderades. I jämförelse med Bauer et al. (1998) som i sin studie 

inkluderade elva barn var endast fem födda före 27 graviditetsveckor. Vår studie innefattade 

således fler extremt underburna barn. 

Vid KMC registrerades hudtemperatur. Detta är en för barnet säker mätmetod som ger 

möjlighet till kontinuerlig mätning utan att störa varken barnet eller föräldern. Pre- och 

posttest mättes även axilltemperatur. Det är dock inte känt vilken mätmetod och vilken plats 

för temperaturmätning som är optimal för underburna barn (McCall, Alderdice, Halliday, 

Jenkins & Vohra, 2009). Rektal temperaturmätning är en välkänd och vedertagen metod, men 

är dock kontraindicerad för patienter med risk för necrotiserande enterocolit (NEC) (van der 

Spek, van Lingren & van Zoreen-Grobben, 2008). Den var därför inget alternativ, eftersom 

extremt underburna barn har en ökad risk att drabbas av NEC. Hissink Muller, van Berkel & 

de Beaufort (2008) visade att den postnatala åldern påverkade skillnaden mellan rektalt och 

axillärt uppmätt temperatur, på så sätt att lägre ålder gav mindre skillnad mellan de olika 

mätplatserna, oberoende av barnens gestationsålder. Detta tolkades som att låg postnatalålder 

ger större värmeförluster genom den omogna huden och att axilltemperatur då också kan 

anses stämma bättre överens med den centrala kroppstemperaturen. Utifrån vad som 

framkommit i aktuell forskning kan därför valet av mätmetoder för kroppstemperatur i denna 

studie anses väl motiverat. 

Förflyttning av barnet i vår studie var inte standardiserad, liksom i vilken utsträckning barnet 

skulle täckas med filtar. Då alla mätningar inte utfördes av författarna kan det tänkas att 

barnen förflyttades på olika sätt och täcktes med varierande antal täcken. Författarnas kliniska 

erfarenhet är att det senare görs på många olika sätt; - viss personal håller barnet inlindat i filt 
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vid förflyttning, andra gör det inte. Sättet som barnet täcks vid KMC kan också variera. Detta 

är en tänkbar källa till bias och skulle kunna förklara varför ett barn blev kallt.  

Några barn sondmatades under pågående KMC och andra en stund innan. Om 

matsmältningen producerar värme hos barnet eller om måltiden är ansträngande och kräver 

energi skulle detta kanske kunna påverka resultatet av mätningarna. Det kunde ha varit en 

fördel att följa samma principer som Bauer et al. (1998) gjorde sina mätningar. Dessa utfördes 

samma tid varje dag och hudkontakten påbörjades hos alla barn efter ett standardiserat 

tidsintervall efter matning.  

Slutsats och kliniska implikationer 

Denna studie är så vitt författarna känner till den första undersökning som studerat 

kroppstemperatur och vattenförlust via huden på extremt underburna barn vid känguruvård 

under den första levnadsveckan. 

Kängurumetodens fördelar bör vägas in mot de eventuella risker det skulle innebära att 

känguruvårda extremt underburna barn. Det har ifrågasatts om det är etiskt försvarbart att 

vårda dessa barn utanför kuvös med potentiell risk för att bli nedkylda. Av denna anledningen 

finns starka skäl att ta hänsyn till barnets känslighet och tecken på påfrestning vid bedömning 

av lämpligheten att tillämpa metoden. Risker för negativa effekter av KMC-vård på extremt 

underburna barn kan emellertid förebyggas genom att genomföra överflyttning och utforma 

barnets placering och hur det täcks på skonsammast möjliga sätt, vägleda föräldrarna att se 

barnets på ansträngning, och anpassa vårdmiljön i form av ljud, ljus och aktivitet i rummet. 

Att erbjuda de allra minsta och mest känsliga barnen och deras föräldrar närhet till varandra 

medförs stora vinster avseende bindning och anknytning och barnets behov av sinnesintryck 

som stödjer dess neurologiska utveckling. Enligt WHO rekommenderas KMC för barn födda 

efter >28 graviditetsveckor. Därmed är det inte sagt att  barn som är födda efter < 28 

graviditetsveckor inte ska känguruvårdas.  

Det behövs dock ytterligare forskning där ett större antal barn studeras utifrån flera olika 

aspekter såsom fysiologisk stabilitet, gestationsålder och födelsevikt. Ett större 

undersökningsmaterial möjliggör även statistiska jämförelser. Den vinst som föreliggande 

projekt kan bidra till är att det finns data som stödjer möjligheten att starta tidig hudkontakt 

för den här gruppen av barn och föräldrar. Detta i sin tur har stor betydelse för att stärka 

föräldra-barn relationen. 
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Föräldrainformation: Undersökning av värmebalans och vårdmiljö vid känguruvård av för
tidigt födda barn. 
 
För tidigt födda barn förlorar vatten och värme från kroppsytan. Förlusterna är störst de första
dagarna efter födelsen och minska successivt. För att kompensera värmeförlusten och undvika 
nedkylning får barnet värme från omgivningen. Detta kan ske på olika sätt. Vid vård i kuvös
tillförs värme från omgivningsluften och vattenförlusterna begränsas genom hög luftfuktighet.
Vid vård hud mot hud får barnet värme genom hudkontakten med en förälder, och
vattenförlusten begränsas genom att luften under täcket blir fuktig. Känguruvård har flera
fördelar för barn och föräldrar och ingår rutinmässigt i vården på 95 F. 
 
Man vet igenom tidigare studier att lätt-måttligt underburna barn håller värmen utmärkt vid 
känguruvård från födelsen. Men för barn som föds mycket för tidigt är kunskapen om hur de
håller värmen begränsad. Det innebär att känguruvård ofta påbörjas först efter flera dygn. 
Ni tillfrågas nu om deltagande i en undersökning av hur ert barn håller värmen under
känguruvård. Avsikten med undersökningen är att ge kunskap om den temperatur och
fuktighet som barnet har vid känguruvård. Deltagande i undersökningen är helt frivillig och
kan avbrytas när som helst utan att Ni behöver förklara varför. 
 
Ert deltagande innebär att en mätning kommer att göras när känguruvård bedöms lämpligt (av
tjänstgörande barnläkare) utifrån barnets hälsotillstånd. Först registreras kuvösluftens
temperatur och fuktighet. Barnets kroppstemperatur och förluster av vatten från huden mäts.
Efter att barnet flyttats till känguruposition täcks barnet med ett täcke som medger fortsatt
mätning av omgivningens temperatur och fuktighet. Efter avslutad känguruvård mäts
vattenförluster från huden och kroppstemperatur igen. Mätning av hudtemperaturen sker
kontinuerligt under hela undersökningen med en liten mätare som fästs på barnets rygg.
Barnets temperatur mäts även med en termometer i armhålan före känguruvård och efter
avslutad känguruvård. 
 
Mätningarna innebär ingen smärta eller obehag och påverkar inte barnets vård för övrigt.
Undersökningen innebär ingen risk och leds av en erfaren barnläkare som har lång erfarenhet
av vård av för tidigt födda barn.  
Uppgifter om barnet och resultat lagras med kodnummer (utan namn och personnummer).
Barnets identitet kommer inte att framgå någonstans i data eller sammanställningen av
studien. 
 
Om du har några frågor om undersökningen: hör av Dig till någon i forskargruppen. 
Uppsala 2009-02-12 
 
Johan Ågren   Ann-Britt Heinemann  Victoria Karlsson             
Neonatalläkare Sjuksköterska  Sjuksköterska                     
johan.agren@ ann-britt.heinemann@  victoria.karlsson@             
akademiska.se akademiska.se  akademiska.se     
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Studie nr:      

      

Datum:  Ålder:  Vikt:   

Rumstemp:      

      

Pretest  test    Posttest 

 1:a mätn  0 min 15 min 30 min 60 min       min        min 1:a mätn 

 Kl.  Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. 

Temp luft  Temp luft    Temp luft 

Temp rygg  Temp rygg    Temp rygg 

Temp axill      Temp axill 

      

RH luft  RH luft    RH luft 

Evaporation (ER)      Evaporation (ER)
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       Specialdesignat täcke: översida, med hygrometer placerad. 

 
 

 
 
                                  Specialdesignat täcke: undersida, med hygrometer placerad.  

 
 


