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SAMMANFATTNING 
 
Omvårdnadsarbetet inom den högspecialiserade Neonatalvården för nyfödda sjuka och för 
tidigt födda barn består bland annat i att möjliggöra hud-mot-hudkontakt mellan barn och 
förälder. Sjuksköterskan ska genom anpassad vårdmiljö, kompetens, erfarenhet och riktlinjer 
undervisa och hjälpa föräldrar att ge känguruvård till sitt barn.   
 
 
Syftet var att beskriva vårdpersonals attityder och erfarenheter samt faktorer som påverkar 
tillämpningen av känguruvård inom neonatalvården. 
 
En litteraturöversikt har genomfördes för att systematiskt söka och identifiera samt värdera 
och analysera relevant forskning i litteraturen. 
 
Resultatet visade att ledningens inställning, vårdpersonalens arbetssituation, kompetens och 
erfarenhet, föräldrars upplevelser, medicinsk säkerhet och miljö var faktorer som både kunde 
vara underlättande och försvårande för tillämpningen av KV. Att ha en engagerad chef och en 
närvarande och intresserad läkare var en underlättande faktor. Att ha erfarna och kompetenta 
sjuksköterskor, att minska oro för hög arbetsbelastning samt ha teoretisk och praktisk 
utbildning, ökade motivationen och tillämpningen av vårdformen.  
 
Slutsatsen var att en initierad ledning bör vara engagerad och ha insikt om känguruvårdens 
resursbehov. Organisationen bör prioritera personalresurser i införandeprocesser och 
utbildning av KV. Vårdmiljön behöver anpassas genom familjecentrerad vård vilket 
underlättar känguruvården, minskar arbetsbelastningen och ökar den medicinska säkerheten.  
 
 
 
Nyckelord: Känguruvård, prematur, attityd, erfarenhet, tillämpning. 
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INLEDNING 
 
Kangaroo Mother Care (KMC) eller känguruvård på svenska (KV) är en metod som 
ursprungligen introducerades i Bogota i Colombia. Metoden innebär att för tidigt födda barn 
vårdas hud mot hud på mammans bröst. I Sverige har metoden kommit att användas i syfte att 
underlätta anknytningen och öka delaktigheten i vården för föräldrarna. År 2003 gav World 
Health Organisation (WHO) ut praktiska riktlinjer för känguruvård dygnet runt. WHO 
rekommenderar metoden för alla barn med låg födelsevikt (<2500g) och för sjuka barn 
oavsett om de föds i en miljö med begränsade hälso- och sjukvårdsresurser eller i ett med 
goda resurser. Rekommendationen baseras på omfattande forskning som visat på ett stort 
antal fördelar både för barn och för familjer. Konsensusuttalanden har också publicerats av 
nationella expertgrupper som hävdar att kängurumetoden är en universell metod, som bör 
tillämpas fullt ut där det är möjligt, även i en högteknologisk neonatalvård i höginkomstländer 
(Nyqvist et al., 2010). KV är etablerad på de flesta neonatalenheter i Sverige och intresset är 
stort och engagerar vårdpersonal i alla kategorier. Metoden är enkel och billig och gör att 
föräldrar upplever en större delaktighet i vården av sitt barn, vilket även leder till en 
patientsäkrare vård (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Avsikten med detta arbete var att få fördjupad kunskap inom området och se hur litteraturen 
belyser vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av KV. Avsikten var också att i 
litteraturen få en överblick över vad som kan försvåra respektive underlätta tillämpningen av 
känguruvård i syfte att öka tillämpningen på sektionen. 
 

  

BAKGRUND 
 
Neonatalvård 
Neonatalvård innebär sjukvård av nyfödda barn. I Sverige föds årligen drygt 100 000 barn, 
omkring var tionde barn behöver läggas in för vård på en nyföddhetsavdelning. Orsaken till 
vårdbehovet kan vara för tidig födsel, andningsstörning, gulsot och infektion. Ibland uppstår 
även komplikationer efter syrebrist i samband med förlossningen, vilket kan vara en orsak till 
vårdbehov (Svensk Neonatalt Kvalitetsregister, 2012). Ett barn som är medtaget efter 
förlossningen kan behöva omedelbar intensivvård med aktiva återupplivningsåtgärder. Barnet 
kan behöva övertrycksventilation (CPAP) för att få fullgod syresättning och cirkulation, 
värme och skydd för att inte förlora vätska via huden (a.a.). Respiratorvård är ibland 
nödvändig då andningssvårigheter är vanligt. De små lungblåsorna (alveolerna) klibbar lätt 
ihop sig när lungorna är omogna och gör andningen mycket tung. Då ges ett 
ytspänningsnedsättande medel (surfaktant) som öppnar upp lungblåsorna, via en tub i näsan 
(a.a.) 
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När barnet stabiliserats, transporteras det till neonatalavdelningen där det övervakas för att 
kontrollera blodcirkulation, kroppstemperatur, vätskebalans, näringstillförsel, metabola 
funktioner och neurologiska funktioner (Socialstyrelsen, 2004).  
 
De sjukaste barnen och de som är mycket för tidigt födda behöver neonatal intensivvård 
dygnet runt. Barn med svåra fosterskador behöver ibland opereras under nyföddhetsperioden. 
Omkring 30 procent av barnen som är i behov av neonatalvård föds prematurt, det vill säga i 
graviditetsvecka 22-36. De extremt för tidigt födda barnen behöver alltid intensivvård och det 
är inte ovanligt med komplikationer såsom hjärnblödningar och infektioner. Därför måste det 
finnas tillgång till medicinsk personal med specialistkompetens, laboratorieanalyser, röntgen 
och ultraljud. Dessa barn har också de längsta vårdtiderna, ofta flera månader (a.a.). 
 
Neonatalvårdens organisation 
 
Den neonatala intensivvården är högspecialiserad och kräver tillgång till neonatologisk 
specialistkompetens. Vården för de extremt för tidigt födda och sjukaste barnen är 
centraliserad till vissa sjukhus. Centraliseringen av intensivvården har sannolikt bidragit till 
en ökad överlevnad bland nyfödda och Socialstyrelsen fastslog 2004 att en fortsatt 
centralisering borde ske (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Utvecklingen inom neonatal intensivvård är snabb vilket ökar kraven på att utveckla vårdens 
kvalitet och personalens kompetens. Vid en förestående mycket för tidig förlossning behövs 
en tydlig vårdplan som omfattar information om kriterier för beslut om förlossningssätt, 
tidpunkt för förlossningen och barnets prognos, så att personalen kan ge kvinnan och paret 
optimalt stöd och omvårdnad. Kontinuerligt stöd av barnmorska eller annan vårdpersonal som 
är närvarande vid hela förlossningen och en tidig kontakt med läkare och sjuksköterska från 
neonatalenheten är värdefullt. Vid risk för hotande förtidsbörd vid extrem underburenhet skall 
barnet om möjligt förlösas på ett regioncentrum och transporteras dit i livmodern. Om ett 
extremt underburet barn inte föds på ett regioncentrum bör det efter stabilisering transporteras 
till ett sådant på ett medicinskt säkert sätt. Den neonatala handläggningen vid och efter 
förlossningen skall grundas på både god medicinsk och god omvårdnadskompetens. Ett 
neonatalt team skall omhänderta barnet efter förlossningen och stabilisera barnet innan 
transport till neonatalavdelning sker. På neonatalavdelningen ska den utrustning och det 
kunnande som krävs dygnet runt finnas vad gäller övervakning och behandling av barnet. 
Föräldrarna skall aktivt ges möjlighet att delta i vården. Omvårdnad av ett för tidigt fött barn 
innebär noggrann skötsel av huden, näsvård, blöjbyte samt vägning med stillsamma och 
försiktiga rörelser. Det är viktigt att barnet hålls ihop för att minska stress, att det är varmt för 
att minimera avkylning. Strikta hygienrutiner är grundläggande i omvårdnaden (Jackson & 
Wigert, 2013).  
 
Barnets födelse görs mindre traumatisk genom en anpassning av miljön i förlossningsrummet 
för att skydda barnet mot avkylning, vätskeförlust och störande stimuli. Vårdrutinerna bör 
anpassas så att kvinnan/partnern får vara med barnet så snart som möjligt.  
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Vårdpersonalen har en betydelsefull roll ur omvårdnadsaspekten när det gäller att stödja 
föräldrarnas anknytning till barnet. Ett nära samarbete mellan personal i den obstetriska 
vården och neonatalvården, samt en lyhördhet inför föräldrars individuella behov, möjliggör 
ett optimalt bemötande. Omvårdnaden bör få en central roll både för barnet och för 
föräldrarna då man kan se triaden som en patient. Utvecklingsstödjande neonatalvård syftar 
till att optimera förutsättningarna för barns tillfrisknande och utveckling. Utvärderingar har 
visat positiva effekter vad gäller morbiditet och utveckling. Exempelvis har det visat sig att 
konsekvent tillämpning av smärtskattning och icke farmakologiska smärtlindringsmetoder 
såsom hud-mot-hudkontakt kan ha god inverkan på barns utveckling. Även stöd vid samspelet 
mellan barn och föräldrar under och efter vårdtiden kan ge positiva effekter på barnets 
utveckling och familjens hälsa.  
 
Det stora behovet av högspecialiserad intensivvård innebär stor risk för separation av 
föräldrar och barn vilket kan leda till en risk för psykisk belastning för dem, vilket kräver 
adekvata stödresurser (Socialstyrelsen, 2013). Känguruvård kan vara en billig och enkel 
metod som underlättar både barnets och föräldrars fysiska och psykiska välmående (a.a.).  
 
Neonatalvård i Stockholm 
Cirka 29000 barn föds årligen i Stockholm (SNQ, 2012). De sjuka och prematura barnen 
uppgår till en tiondel av alla som föds och fördelas på de fyra neonatalenheterna Sachsska 
barn – och ungdomssjukhuset, Karolinska sjukhuset (KS) Huddinge, KS Solna, och KS 
Danderyd. Enheten i Solna kan erbjuda avancerad intensivvård av barn födda from 
graviditetsvecka 23 och Huddinges enhet from v 26. Organisationens utformning får till följd 
att barn måste flyttas mellan de olika neonatala enheterna. Orsaken till flytt kan vara att ett 
sjukhus måste flytta ett barn som stabiliserats till förmån för ett som behöver fullt avancerad 
intensivvård (a.a.) 
 
Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn 
De flesta föräldrar är förväntansfulla och ser fram emot sitt barns födelse. De bygger upp en 
bild av hur den första tiden kommer att bli, planerar för att vara tillsammans och lära känna 
det nya barnet, att bli en familj. Att föräldrarna har ett behov av stöd och hjälp när det gäller 
att få en nära kontakt med sitt barn är väl känt. En för tidig förlossning är i de flesta fall helt 
oväntad och innebär oftast en akut kris som följs av en lång period med stora påfrestningar 
(Wereszczak, Miles & Holditch-Davis, 1997; Eriksson & Pehrsson, 2005). Föräldrar till barn 
som vårdas på en neonatalenhet har ofta upplevelser av separation och förlust. När ett barn 
föds prematurt har föräldrarna förlorat den sista delen av graviditeten, de har missat 
möjligheten att känslomässigt och praktiskt förbereda sig för sitt barns ankomst. De hamnar 
ofta i en kris då verkligheten inte blir så positiv som de tänkt och planerat. Denna plötsliga 
och oväntade händelse är svår att hantera i en sjukhusmiljö där både barnet och kanske även 
modern är allvarligt sjuk. Många föräldrar får en känsla av att ha förlorat kontrollen (Jackson 
& Wigert, 2013). Neonatalavdelningen är också en ny och obekant miljö där föräldrar inte 
kan sköta sitt barn själva utan hjälp av personalen vilket leder till stress. Att som förälder ha 
ett barn som behöver vårdas på en neonatalvårdsenhet kan beskrivas som en känslomässig 
berg- och dalbana.  



4 

Den helt nya omtumlande situation, som föräldrar som får ett sjukt eller prematurfött barn 
hamnar i, medför ofta en stor känslighet för allt som sker kring deras barn. De kan uppleva 
stark rädsla, hjälplöshet, maktlöshet och ångest inför detta  
(Wereszczak et al., 1997).
 
Känguruvård på neonatalavdelningen 
 
Att få vara nära sitt barn och sitta med det hud-mot-hud är avstressande för både förälder och 
barn och leder till en känsla av delaktighet i vården (Davis, Edwards & Mohay 2003; Jackson, 
Ternestedt & Schollin, 2003). KV har vidareutvecklats för att undvika separation, samtidigt 
som den högspecialiserade intensivvården kan fortgå med samma kvalitet och patientsäkerhet. 
Den är i första hand ett alternativ till vård i kuvös eller värmesäng fram till dess att barnet är 
så moget att det klarar livet utanför livmodern på samma villkor som ett fullgånget barn och 
är ett sätt att efterlikna miljön i livmodern. Barnet ligger hud mot hud, hör förälderns hjärtslag 
och andning samt får dess värme. Detta leder till att både barn och förälder får mindre stress 
och en möjlighet att knyta an till varandra (a.a.). 
 
Studier visar på många fördelar med känguruvård för barnet, t ex ökad fysiologisk stabilitet, 
minskad smärtreaktion, minskad stress, bättre sömn, bättre tempreglering och underlättad 
amning. Metoden är etablerad på de flesta neonatalenheter i Sverige och intresset är stort och 
engagerar vårdpersonal i alla kategorier. Metoden är enkel och billig och gör att föräldrar 
upplever en större delaktighet i vården av sitt barn, vilket även leder till en patientsäkrare vård 
(Ludington-Hoe, 2003). Enligt WHOs riktlinjer rekommenderas känguruvård till barn med 
låg födelsevikt. En svensk riktlinje utformad 2010, rekommenderar att implementera 
känguruvård i all neonatal intensivvård men med fortsatt vetenskaplig utvärdering  
(Nyqvist et al., 2010). 
 
Samtidigt som KV ger barnet närhet och värme får föräldrarna en möjlighet att utveckla sin 
känslighet för barnets signaler. Förmågan att tolka signaler kan ha betydelse för barnets 
tillväxt och utveckling (Forcada-Guex, Pierrehumbert, Borghini, Moessinger, Muller-Nix, 
2006; Smith, Landry & Swank, 2006). 
 
 
Positiva effekter för barnet med känguruvård 
 
Effekter av känguruvård har studerats på såväl barnets säkerhet som effekter hos föräldrarna. 
Av resultaten framgår att vårdformen kan ha en positiv effekt på barnets fysiologiska 
stabilitet, tillväxt och utveckling och att föräldrarnas stress och anpassning till föräldraskapet 
kan påverkas positivt (Byers, 2003; McGrath, & Brock, 2002; Feldman, Eidelman, Sirota, & 
Weller 2002; Tessier et al., 2007). Känguruvård i samband med sondmatning tycks även 
påverka halten av cholecystokinin och därmed den gastrointestinala funktionen (Törnhage, 
Serenius, Uvnäs-Moberg & Lindberg, 1998). Detta kan förklara en positiv effekt på barnets 
tillväxt i samband med känguruvård.  
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I en reviewartikel (Conde-Agudelo, 2006) publicerad i Cochrane Library hävdas att det 
fortfarande saknas studier som gör att man med säkerhet kan rekommendera känguruvård som 
vårdrutin för alla barn med en låg födelsevikt under 2500 g.  
 
Vårdpersonalens roll vid känguruvård 
 
Utbildning och kompetens behövs för att ge säker, trygg och god omvårdnad till både det lilla 
barnet och dess föräldrar. Teoretisk och reell kunskap stöds av evidens för känguruvård i 
omvårdnadsarbetet (Davis et al., 2003). Vårdpersonalens uppgift är att informera föräldrarna 
om vad känguruvård innebär, hur den går till och vilka fördelar den ger till både barn och 
föräldrar. Vården bygger på kunskapen och förståelsen om hur den påverkar barnet positivt i 
längden. Föräldrarnas närvaro dygnet runt medför att de lär känna sitt barn väl vilket bidrar 
till vården såväl som till familjens välmående (a.a). I den konventionella neonatalvården är 
vårdpersonalens huvudsakliga uppgift att konkret sköta och handha barnet (Jackson, & 
Wigert, 2013). 
 
Att vårda enligt kängurumetoden innebär förändringar i arbetssituationen. Vid den 
familjecentrerade känguruvården, där föräldrarna är delaktiga och sköter omvårdnaden av sitt 
barn blir vårdpersonalens roll att uppmuntra, stötta och bekräfta föräldrarna (WHO, 2003). 
Vårdplatsen flyttas till förälderns bröst, vilket gör det svårare för personalen att observera 
barnets andning, färg och tonus. Föräldrarna får därför hjälpa till med observationerna. 
Planering kring vårdåtgärder görs tillsammans med föräldrarna utifrån barnets tillstånd. Det 
medicinska ansvaret däremot ligger på vårdpersonalen . Om barnet försämras måste 
känguruvården avbrytas för att barnet ska kunna observeras och då bör vårdpersonalen känna 
sig trygg och kunnig med vårdformen (Neu, 2004). 
 
Problemformulering  
Studier har visat att känguruvård innebär stora fördelar för det förtidigt födda barnet och dess 
föräldrar vad gäller både den fysiska hälsan och anknytningen (Conde-Agudelo, 2006). Med 
anledning av detta bör känguruvård tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. 
Det är därför angeläget att undersöka vad som underlättar respektive försvårar tillämpningen 
av känguruvård.  
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva vårdpersonals attityder och erfarenheter samt faktorer som påverkar 
tillämpningen av känguruvård inom neonatalvården 
 

METOD 
En litteraturöversikt har genomförts för att uppfylla syfte. En litteraturöversikt innebär att ha 
en tydlig frågeställning, att systematiskt söka och identifiera samt värdera och analysera 
relevant forskning i litteraturen. Genom en litteraturöversikt kan frågeställningar besvaras 
såsom: vad fungerar bäst? vad är effektivt och vilken evidens finns för rekommendationer av 
vissa åtgärder eller behandlingar (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Metoden valdes för att belysa och beskriva det aktuella kunskapsläget. Litteraturöversikten 
syftade till att få en syntes av information från tidigare genomförda aktuella empiriska studier 
som var relevanta och av god kvalitet som kan utgöra ett underlag för bedömningar och 
slutsatser. 

Urval 
Inklusionskriterier 
Artiklar som beskriver faktorer av betydelse för tillämpning av känguruvård samt personalens 
upplevelse och erfarenhet av känguruvård av för tidigt födda barn eller barn med låg 
födelsevikt (<2500g) på neonatalvårdsenhet. Urvalet gjordes med tidsbegränsning för artiklar 
från år 2000 och endast artiklar skrivna på engelska och svenska inkluderades Original 
artiklar som var peer-reviewed och etiskt godkända, publicerade från och med år 2000 
inkluderades.  
 
Exklusionskriterier 
Reviews, artiklar skrivna på andra språk än engelska uteslöts. Artiklar som avsåg känguruvård 
till fullgångna barn som vårdats på förlossningsenheten samt artiklar som utgör en generell 
rekommendation (State of the art) exkluderades. 
 

Genomförande 
Databaserna PubMed och Cinahl användes för artikelsökningen som genomfördes med hjälp 
av fri sökning med sökord. Sökorden som användes var Kangaroo Care, Kangaroo Mother 
Care, preterm, attitudes, experience, och practice. Relevanta sökord identifierades för de olika 
databaserna. Vid sökning i Cinahl användes det lämpliga sökordet Kangaroo Care och 
identifierades med hjälp av databasens katalogiseringsord CINAHL Subject Headings. Den 
booleska termen AND användes för att begränsa sökningarna och ge ett smalare resultat (i 
enlighet med Forsberg & Wengström, 2008). Sökningarna redovisades i en söktabell (tabell I) 
som visade kombination av sökord, antal träffar, antal granskade abstracts, antal granskade 
artiklar samt inkluderade artiklar. Artikelns titel granskades först, därefter abstrakt och 
slutligen granskades artikeln i sin helhet. 
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Tabell 1. Artikelsökning i databaserna PubMed och Cinahl 

 
 
 

Datum för 
sökning i 
databas 
 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

2014-01-28 och 
2014-02-09 
PubMed 

Kangaroo Mother 
Care 

307  0 0 0 

2014-01-28 och 
2014-02-09 
PubMed 

Kangaroo Care 471  0 0 0 

2014-01-28 och 
2014-02-09 
PubMed 

Kangaroo Care AND 
preterm 

166 35 12 5 

2014-01-28 och 
2014-02-09 
PubMed 

Kangaroo  care AND 
preterm AND 
attitudes 

18 5 4 4 

2014-01-28 och 
2014-02-09 
PubMed 

Kangaroo care AND 
preterm AND 
experience 

18 5 4 4 

2014-03-09 
PubMed 

Kangaroo care AND 
preterm AND 
practice 

22 2 2 2 

2014-01-28 och 
2014-02-09  
Cinahl 

Kangaroo Care 1614 0 0 0 

2014-01-28 och 
2014-02-09  
Cinahl 

Kangaroo Mother 
Care 

1061 0 0 0 

2014-01-28 och 
2014-02-09  
Cinahl 

Kangaroo Care AND 
preterm 

142 2 0 0 

2014-01-28 och 
2014-02-09 
Cinahl 

Kangaroo care AND 
preterm AND 
attitudes 

18 0 0 0 

2014-01-28 och 
2014-02-09 
Cinahl 

Kangaroo care AND 
preterm AND 
experience 

18 0 0 0 

2014-01-28 och 
2014-02-09 
Cinahl 

Kangaroo care AND 
preterm AND 
practice 

18 0 0 3 
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Databearbetning 
De artiklar som inkluderades lästes i sin helhet och bedömdes utifrån litteraturöversiktens 
syfte. De redovisades i en artikelmatris (Bilaga I ) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). För 
översättning från engelska till svenska användes Norstedts ord (http://www.ord.se). Den 
vetenskapliga kvaliteten bedömdes med en tregradig skala: I motsvarar hög, II medel och III 
låg kvalitet (Bilaga 3). (Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 
avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån SBU och SSF 
(1999) samt (Willman et al., 2006).   
 
Litteraturöversikten inkluderade både kvantitativa och kvalitativa studier som var relevanta 
för studiens syfte. Samtliga utvalda artiklar lästes upprepade gånger för att finna det som 
belyste vårdpersonalens upplevelse och erfarenhet av tillämpningen av känguruvård samt för 
att identifiera faktorer som kan påverka tillämpningen.  Likheter och skillnader i 
resultatinnehåll identifierades och analyserades. Vid genomläsningen användes olika färger 
för att markera de olika typerna av faktorer, utforma teman och därmed underlätta 
resultatbearbetningen. 
 
Forskningsetiska övervägande 
När man genomför en litteraturöversikt bör etiska överväganden göras avseende urval och 
presentation av resultatet. Artiklarna som används i en litteraturöversikt ska vara granskade av 
etisk kommitté eller följa etiska principer där noggranna etiska övervägande gjorts. Det 
innebär att forskningen ska vara till godo, rättvis och med respekt för människovärdet (Polit 
och Beck, 2004). Litteraturen ska vara aktuell och relevant för intresseområdet. Det är också 
viktigt att redovisa samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten. Det är oetiskt att endast 
presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2008). I den 
aktuella litteraturöversikten inkluderades enbart artiklar med etiskt godkännande. 

 

RESULTAT 
Sexton studier ingick i denna litteraturöversikt. Fem olika rubriker framkom vid 
databearbetningen. Rubrikerna var ledningens inställning, vårdpersonalens arbetssituation, 
kompetens och erfarenhet, Föräldrars upplevelser, Medicinsk säkerhet och Miljö. Varje rubrik 
hade underrubrikerna underlättande respektive försvårande faktorer för tillämpning av 
känguruvård. 

 
Ledningens inställning 
 
Underlättande faktorer 
Stöd och uppmuntran från ledning var betydelsefullt. Att ha en engagerad chef och en 
närvarande och intresserad läkare var likvärdigt med att ha en facilitator, en stödjande person 
vid införandet av känguruvård. Detta, tillsammans med teoretisk och praktisk utbildning, 
ökade motivationen och tillämpningen av vårdformen (Wallin et al., 2004). Därtill 
underlättades förutsättningarna för att få tillgång till praktisk handledning, utbildning och 
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riktlinjer (Bergh, Royen & Pattinson, 2008). En ledning som uppmuntrade delaktighet i 
införandet av känguruvård på enheten var av avgörande betydelse för den fortsatta 
tillämpningen. Vårdpersonalens upplevelse av delaktighet ökade tack vare ett tillåtande klimat 
för diskussioner, frågor och förslag till förändringar. Teamarbete och stöd från kollegor 
angavs som en förutsättning för känguruvård (Parisi de Holland et al., 2008).  
 
Försvårande faktorer 
Brist på personalresurser försvårade tillämpningen (Parisi de Holland et al., 2008). 
Personalbrist, hög personalomsättning och hög arbetsbelastning var tydligt försvårande 
faktorer som ledde till motstridiga åsikter bland personalen om känguruvårdens tillämpning. 
Motivationen till att uppmuntra känguruvård från personalens sida varierade och var relaterad 
till oron för sänkt personaltäthet och ökad arbetsbelastning (a.a). Något som framkom och 
ytterligare förklarade den ökade arbetsbelastningen var att vårdformen krävde tid för 
information, utbildning och stöd till föräldrarna i större utsträckning än i tidigare 
konventionell vård (a.a.). Vad som också identifierades var att vissa enheter hade restriktioner 
för föräldranärvaro t.ex. i samband med rond och inskrivning av en ny patient. Endast en 
tredjedel av enheterna tillät föräldranärvaro 24 timmar om dygnet (Olsson et al., 2012). 
  
En tydligt stöttande och uppmuntrande ledning som var engagerad i och positiv till 
känguruvård var viktigt enligt personalens erfarenhet. Även om enheterna hade olika 
tillvägagångssätt i införandet av känguruvård, så blev resultatet detsamma. Delaktigheten 
ökade, teamarbetet blev bättre och ansågs av personalen som en förutsättning för att 
framgångsrikt kunna utöva känguruvård. Oro för hög arbetsbelastning och personalbrist 
identifierades som försvårande faktorer (Wallin et al., 2004; Bergh, Royen & Pattinson, 2008; 
Parisi de Holland et al., 2008).  
 
Vårdpersonals arbetssituation 
 
Underlättande faktorer 
Vårdpersonal på enheter som möjliggjort känguruvård genom anpassad omgivning och miljö, 
riktlinjer, kunskap och erfarenhet hade en mer positiv upplevelse och erfarenhet av 
känguruvård. De hade också mindre motstridigheter inom arbetsgruppen och en mer positiv 
upplevelse av känguruvårdens tillämpning (Strand, Blomqvist, Gradin & Nyqvist, 2013). 
Detta bekräftas i flera andra studier där det visade sig att det fanns ett samband mellan 
personalens uppfattning om vårdformens betydelse och upplevd arbetsbelastning. Den 
vårdpersonal som hade stor tilltro till vårdformen upplevde att den något ökade arbetsinsatsen 
uppvägdes av vårdformens fördelar för barn och föräldrar (Charpack & Ruiz-Pelaéz, 2006; 
Chia, Sellick & Gan, 2005; Flynn & Leahy-Warren, 2010; Parisi de Holland et al., 2008; 
Gathwala et al., 2010). 

 
Det var också viktigt för personalen att få reflektera kring vårdformen och utforma vårdmiljön 
(Parisi de Holland et al., 2008). Personalen som var mer aktiva i tillämpningen av 
känguruvård var mer övertygade om att familjerna ville sova med sitt barn och påtalade i 
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högre grad familjernas behov att minska stress, genom att känguruvårda sitt barn, särskilt när 
det fanns syskon. Personalen underströk vikten av att få föräldrarna att känna sig bekväma 
(Strand et al., 2013). 

Försvårande faktorer 
Motsatsen kunde ses där ovanstående faktorer saknades och där personalen varken hade 
adekvat utbildning eller riktlinjer som stöd. Den icke anpassade vårdmiljön försvårade 
tillämpningen av känguruvård och gjorde att fler valde att ha konventionell vård i kuvös (a.a.). 
Vårdpersonalen uttryckte att de var osäkra på om föräldrarna kände sig tvingade av personal 
att utöva känguruvård. Vårdpersonalen förhöll sig olika inför om tvånget var positivt eller 
negativt. (a.a.). Vårdpersonalen hade förståelse för att föräldrarna behövde sova på natten 
istället för att vårda barnet med känguruvård, men hade svårt att utröna vad föräldrarna 
egentligen själva ville (Strand, et al., 2013; Olsson et al., 2012). Låg socioekonomisk situation 
gjorde det svårt för pappor att närvara eftersom de var tvungna att arbeta. Kulturella faktorer 
påverkade föräldrars önskan till känguruvård, exempelvis den traditionella idén, som även 
personalen till viss del hade, om att män inte bör ta hand om nyfödda barn. Detta medförde att 
personalen inte blev motiverad att uppmuntra känguruvård (Veras, Traverso-Yepes, 2011). 
Tillämpningen påverkades av personalens upplevelse av arbetsbelastning. Studierna påvisade 
att variationerna berodde på vilken typ av enhet man arbetade på. Upplevelsen påverkades 
även av delaktighet och förekomst av motstridigheter i arbetsgruppen relaterad till inställning 
till känguruvård (Strand et al., 2013; Charpack.et al., 2006; Flynn & Leah-Warren, 2010; 
Parisi de Holland et al., 2008; Chia et al., 2005; Gathwala et al., 2010). 
 

Kompetens och erfarenhet  
 
Underlättande faktorer 
Längre erfarenhet inom neonatalvården visade sig vara gynnsamt för tillämpning av 
känguruvård och personalen upplevde då också att de var mer bekväma med vårdformen 
(Strand et al., 2013; Blomqvist, Ewald, Gradin, Nyqvist & Rubertsson, 2012; Chia et al., 
2005; Engler et al, 2002; Flynn & Leahy-Warren, 2010; Nagorski Johnson, 2007).  
Utbildning, riktlinjer och stöd, ledde till att personalen upplevde sig ha tillräcklig kunskap och 
erfarenhet i känguruvård för att känna att det var professionellt tillfredställande att möjliggöra 
känguruvård för föräldrar (Blomqvist et al., 2012). Enbart kunskap och riktlinjer i sig 
påverkade inte tillämpningen av känguruvård, däremot gjorde alla tre faktorerna tillsammans 
skillnad. Kunskap, erfarenhet och riktlinjer behövdes för att ha en positiv effekt (Chia et al., 
2005; Engler et al., 2002). Personalen kom till insikt om att de hade haft mindre kunskap om 
känguruvård än de tidigare trott. Efter undervisning med extern föreläsare, rollspel, praktiska 
övningar och diskussioner fick personalen en ökad kunskap. De hade då förmåga att 
observera och konstatera barnets ökade välmående med känguruvård i jämförelse med vård i 
kuvös. Detta ledde till en attitydförändring som underlättade tillämpningen av känguruvård 
(a.a.). Personalen uttryckte behov av kollegialt stöd för att underlätta tillämpningen (Nagorski 
& Johnson, 2007). 
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Försvårande faktorer 
Känguruvård visar sig vara ett exempel på att klinisk praxis baseras på personalens attityder 
snarare än på evidens. Endast hälften av enheterna hade riktlinjer för känguruvård och viss 
personal ansåg att riktlinjerna var svåra att förstå (Olsson, et al., 2012). Att personalen hade 
kort erfarenhet av neonatalvård och brist på adekvat utbildning och erfarenhet i känguruvård 
var försvårande för tillämpningen (a.a.). 
 
Teoretisk och praktisk utbildning, längre erfarenhet av neonatalvård samt riktlinjer var 
underlättande faktorer för tillämpningen. Att personalen varit delaktig i införandeprocessen av 
kängurumetoden var också en betydelsefull faktor. Tillämpningen var högre på de enheter 
personalen varit delaktig i införandet (Blomqvist et al., 2012; Chia et al, 2005; Engler et al., 
2002; Flynn & Leahy-Warren, 2010; Nagorski Johnson, 2007; Olsson et al., 2012). 
Genomgående påvisades att personalens erfarenhet av känguruvård var mer begränsad än de 
själva tidigare upplevt. Detta framkom först när de fått adekvat utbildning och tillämpat 
känguruvård i större utsträckning (Strand et al., 2013).  
 
Medicinsk säkerhet 
 
Underlättande faktorer  
En underlättande faktor för tillämpning var tidig introduktion av känguruvård. Barn som fick 
tidig känguruvård hos sin pappa medan mamman var sjuk, spenderade fler minuter per dag 
med känguruvård under hela sin vårdtid än de barn som fick senare känguruvård. Detta gällde 
barn med högre födelsevikt (Strand et al., 2013). Ju tidigare introduktion till känguruvård 
desto mer tid fick barnet med känguruvård per dag (Mörelius et al., 2011). 
 
Försvårande faktorer 
Trots att känguruvård var medicinskt säkert även när barnet ligger i respirator, uttryckte 
vårdpersonalen oro för en tidig introduktion och man uppvisade större tveksamhet till att 
vårda barn med känguruvård som låg i HFOV, hade pleuradrän och umbilikalkateter (a.a.). 
Barn med andningsstörning och låg födelsevikt vårdades kortare tid per dag under 
sjukhusvistelsen relaterat till personalens tveksamhet (a.a.).  
 
Den medicinska säkerheten och barnets tillstånd påverkade tillämpningen av känguruvård. 
Vårdpersonalen upplevde att ju sjukare och yngre barnet var desto svårare var det att tillämpa 
känguruvård. Underlättande faktorer för tillämpning av känguruvård var större och friskare 
barn som fick känguruvård i tidigt skede hos sin pappa (Strand et al., 2013; Mörelius et al., 
2011).  
 
Föräldrars upplevelse  
 
Underlättande faktorer 
Kompetent, hjälpsam och uppmuntrande personal underlättade tillämpningen av känguruvård 
för föräldrarna. De blev positiva och självständiga när de fick bekräftelse på att de gjorde rätt 
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när barnet låg i känguruposition (Blomqvist et al., 2012). Eget rum, lugn atmosfär och 
möjlighet att stanna över natten gjorde att föräldrarna kunde känguruvårda längre.  
Föräldrarna uppskattade att möbler och apparatur var anpassad för deras behov (Gathwala, 
Singh & Singh, 2010; Strand et al., 2013). 
 
Försvårande faktorer  
Personalens attityd kunde vara försvårande för föräldrars tillämpning av känguruvård. Viss 
personal var högljudd och störde föräldrarna när de känguruvårdade, utan att be dem om lov 
och utan anledning. Personal från BB uppmuntrade inte alltid mödrar att vara på 
neonatalenheten med sitt barn (Blomqvist et al., 2012).  
 
Föräldrars olika upplevelser och inställning till känguruvård påverkades av personalens 
kompetens och erfarenhet. Personal med kortare erfarenhet inom neonatalvården upplevde att 
det kunde finnas en svårighet i att förstå föräldrars behov och önskan. Föräldrar till för tidigt 
födda barn upplevde mycket stress relaterad till separationen från sitt barn. Föräldrar som 
praktiserade känguruvård kände mindre stress, förbättrat humör och upplevde sig mer 
kompetenta i omvårdnaden av sitt barn (Mörelius et al., 2013). Föräldrarna kände sig trygga 
och säkra med att känguruvårda sitt barn i en miljö som var anpassad för detta vilket var 
underlättande. Den socioekonomiska situationen försvårade känguruvården i 
låginkomstländer. För pappor i höginkomstländer underlättades närvaron hos barnet, och 
möjliggjorde känguruvård tack vare det ersättningssystem som fanns (Blomqvist et al., 2012; 
Gatwhala, Singh & Singh, 2010; Veras, Traverso-Yepes, 2011). 
 
 

Miljö  
 
Underlättande faktorer 
Vårdpersonal på enheter som möjliggjorde för föräldrar att stanna på avdelningen dygnet runt 
upplevde sig mer positiva till känguruvård vilket ökade tillämpningen (Strand et al., 2013). 
Inställningen till känguruvård hos vårdpersonal påverkades även av den fysiska omgivningen 
(Chia et al., 2005; Engler et al., 2002; Nagorski Johnson, 2007; Olsson et al., 2012). 
De faktorer som underlättade tillämpningen av känguruvård var att ha en vuxensäng bredvid 
varje vårdplats och två vuxensängar för tvillingar, familjerum och familjekök där familjen 
kunde vara med sitt prematura barn och dess syskon, både dagtid och nattetid efter utflyttning 
från intensivvårdssalen, fram till utskrivning till hemmet. I familjerummet var släkt och 
vänner välkomna för besök och för att avlösa föräldrarna i känguruvård. Postnatal vård av 
modern som tillhandahölls av barnmorska på BB-avdelningen var underlättande för både 
personal och föräldrar (Olsson et al., 2012.).  
 
Försvårande faktorer 
Vid jämförelse med enheter som saknade ovanstående gynnsamma faktorer kunde man tydligt 
se frånvaron av den positivare inställningen till känguruvård (Strand, et al., 2013). Man såg en 
tydlig tendens till att föredra konventionell vård i kuvös. Exempel på miljöfaktorer som 
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försvårar känguruvård var att ha en vilstol istället för en vuxensäng vid vårdplatsen och att ha 
för få familjerum och umgängesytor till anhöriga (a.a.).  
Andra faktorer var bristen på fysiskt utrymme och att ha för hög ljudnivå, både för personal 
och patienter (Olsson et al., 2012; Strand et al., 2013). Anpassning av vårdmiljön, inredning 
och utformning hade betydelse för hur känguruvård tillämpades (Chia et al., 2005; Engler et 
al., 2002; Nagorski Johnson, 2007). 
 
Miljö och omgivning påverkade tillämpningen av känguruvård enligt vårdpersonalen. Att ha 
gott om utrymme till personal, egna rum till föräldrar och syskon, anpassad utrustning och en 
dämpad ljudnivå samt att hela avdelningens miljö var anpassad för att tillämpa känguruvård 
upplevdes av personalen som underlättande (Strand et al., 2013; Chia et al., 2005; Engler et 
al., 2002; Nagorski Johnson, 2007). 
 

 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Författaren till denna litteraturöversikt avsåg att få ökad kunskap om och identifiera faktorer 
av betydelse för tillämpningen av känguruvård samt vårdpersonals upplevelse och erfarenhet. 
Data till denna studie inhämtades med hjälp av en litteraturöversikt. Det är enligt Forsberg 
och Wengström (2008) en lämplig metod för att belysa och beskriva ett intresseområdes 
aktuella kunskapsläge. En litteraturöversikt kan enligt Polit och Beck (2004) också användas 
för att påvisa brister och behov inom ett forskningsområde och för att utveckla evidensbaserad 
vård. Genom att granska, analysera och sammanställa resultat från artiklar inom 
intresseområdet identifierades faktorer som var betydelsefulla för studiens syfte. Metodvalet 
anses därför som lämpligt. 

Ett antal olika benämningar för känguruvård förekom i artiklarna. Samtliga benämningar som 
användes syftade till den ursprungliga benämningen Kangaroo Mother Care (KMC). 
Benämningarna var Kangaroo Care (KC), Kangaroo Holding (KH), Kangaroo Mother 
Method (KMM), skin-to-skin contact (SSC). Författaren till denna studie har valt att använda 
den svenska benämningen känguruvård (KV) 
 
Urval 
Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl då dessa innehåller 
omvårdnadsforskning. En vid sökning gjordes i MedLine vilket inte visade ytterligare resultat. 
Detta begränsade antalet artiklar. Träffarna för de relevanta artiklarna i Cinahl överensstämde 
till stor del med PubMed. Endast originalartiklar på engelska fick ingå, och alla inkluderade 
artiklar var publicerade efter 2000. Sökningarna gjordes i januari och februari 2014. Sökorden 
som användes var Kangaroo Mother Care, Kangaroo Care,  preterm, attitudes, experience och 
practice.  Boolska termen AND användes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 
MESHtermer och fler sökord prövades men begränsade urvalet och gav inga ytterligare 
relevanta träffar. Vid ett andra sökningstillfälle hade ett antal nya artiklar tillkommit varav två 
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inkluderades som uppfyllde på studiens syfte. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
inkluderades.  
 
Styrkor svagheter och tillförlitlighet  
I de artiklar som granskades fanns relevanta referenser som inte kom fram genom sökorden i 
sökningarna. Dessa inkluderades som relaterade artiklar och handlade om implementering av 
känguruvård. Författaren valde att inkludera dessa då resultatet stödde syftet i föreliggande 
studie. Inhämtad data kommer från sjuk- och barnsköterskor. Artiklarna som valts ut till 
denna litteraturöversikt är publicerade i Sverige, Brasilien, USA, Indien, Australien, 
Colombia, Sydafrika och Irland. Därför förekommer kulturella och socioekonomiska 
skillnader som är betydande. Många studier är gjorda i låginkomstländer där känguruvården 
är livsuppehållande och en ersättare för kuvös. I höginkomstländer är känguruvården mest 
använd för att främja anknytningen mellan barn och föräldrar. Författaren fann sju artiklar 
studerade på svenska förhållanden och en för norska förhållanden som var relevanta för 
studiens syfte. Antalet artiklar i litteraturöversikten är lågt vilket bör beaktas av läsaren. Arton 
artiklar kvalitetsgranskades och sorterades i en matris (Bilaga I). Författarens kunskap och 
erfarenhet att klassificera vetenskapliga artiklar är inte så stor. Artiklarna är skrivna på 
engelska vilket kan medföra att författaren gjort bristfälliga översättningar. 
 
Resultatdiskussion  
 
Huvudresultatet av denna litteraturöversikt var att personalens upplevelse och erfarenhet av 
känguruvård är tätt förknippad med de faktorer som identifierats som påverkar tillämpningen 
av känguruvård. De faktorer som framkom var att ledningens positiva attityd till vårdformen 
och personalen var viktig. En positiv attityd leder till att ledningen möjliggör en optimering av 
vårdmiljön, ser till att ge utbildnings- och personalresurser för att stärka personalens 
kompetens och  delaktighet i införandeprocessen. Vårdmiljön och personalens kompetens och 
erfarenhet  påverkade också tillämpningen. Dessa faktorer påverkas av varandra och bildar en 
kedja där alla länkar måste vara lika starka. 
 
Ledningens roll 
Man kan se resultat som pekar på vikten av positiv inställning och stöd från organisation och 
ledning (Bergh et al., 2008; Parisi de Holland et al., 2008).  
Ledningens inställning kan vara en underlättande faktor för personalens upplevelse av 
känguruvård. Den anger tonen för och förhållningssättet till känguruvård och påverkar 
enhetens sätt att arbeta. En initierad ledning bör ha insikt om vårdformens resursbehov. Det 
avser både personaltillgång, arbetsbelastning, kompetens och delaktighet. Ledningens 
inställning och engagemang påverkar personalens attityd till känguruvård. Personalens attityd 
i sin tur, påverkar tillämpningen av känguruvård. För att få en positiv inställning bör 
ledningen låta personalen vara delaktig i införandeprocessen, påverka vårdmiljön och 
reflektera över hur enheten ska tillämpa känguruvård. Adekvat utbildning inom området anses 
viktigt både för personalen men även för föräldrar. Det är av största vikt att ledningen 
möjliggör undervisning och utbildning för personal och att personaltillgången är god. 
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Ledningen ansvarar för prioriteringar inom organisationen och kan bidra med 
personalresurser, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, och extra stödresurser vid t ex 
införandeprocesser (Wallin et al., 2004). Eftersom en anpassad vårdmiljö kan underlätta 
tillämpningen av känguruvård kan vissa förändringar i vårdmiljön behövas. Författarens 
uppfattning är att omstruktureringar i vårdmiljön kan vara kostsamma och tidskrävande. 
Dessa behöver ombesörjas av ledningspersoner som har ett övergripande helhetsperspektiv. 
De bör vara insatta i vad som krävs för att få en enhet väl anpassad för känguruvård. För att 
optimera arbetet bör även vårdpersonalen vara delaktig i införandeprocessen (Paulsen Bell & 
MacGrath, 1996).   
 
I form av stöd, uppmuntran och engagemang från ledning och läkare, motiveras personalen 
till delaktighet och utveckling. Detta kan leda till en positiv effekt på tillämpning av 
känguruvård och även öka personalens strävan efter att ha en evidensbaserad vård (a.a.). 
Omvända förhållanden där en förändring beslutas från ledningen, utan möjlighet för 
personalen att reflektera över känguruvård utifrån den egna vårdmiljön, kan ge negativ effekt 
för tillämpningen. Enligt Parisi de Holland et al. (2008) var personalbrist, hög 
personalomsättning och hög arbetsbelastning tydligt försvårande faktorer som ledde till 
motstridiga åsikter bland personalen om känguruvårdens tillämpning. Motivationen till att 
uppmuntra känguruvård från personalens sida varierade och var relaterad till oron för sänkt 
personaltäthet och ökad arbetsbelastning. 
 
Kompetens och erfarenhet 
Upplevelsen och erfarenheten av känguruvård kan påverkas av hur länge personalen arbetat 
inom neonatalvård och vilken grundkunskap de har (Strand et al., 2013). I litteraturöversikten 
framkom det att tillämpningen påverkades av om det fanns risker med känguruvård. 
Bedömningen av barnet sker inför varje känguruvårdstillfälle och utifrån individens kunskap 
och erfarenhet. Personal med kortare erfarenhet inom neonatal vård använde oftare generella 
riktlinjer utifrån graviditetsvecka eller födelsevikt. De med längre erfarenhet bedömde oftare 
barnet utifrån dess egna förutsättningar (Nagorski Johnson, 2007). Behovet av stöd från 
kollegor vid tillämpning uttrycktes i flera studier.  För att undvika att tillämpningen begränsas 
på grund av individens kunskap och erfarenhet kan mindre erfaren personal ges stöd av en 
mer erfaren kollega för bedömning av det enskilda barnets förutsättningar.  

Studien visar på de faktorer som påverkar vårdpersonals inställning och upplevelse av KV och 
att med utbildning inser sin tidigare brist på kunskap om KV. Faktorer som underlättar är 
äldre och friskare barn med högre födelsevikt, som får KV tidigt hos sin pappa när mamman 
är sjuk, god kunskap och erfarenhet, miljö och omgivning, engagerad ledning och läkare, god 
personaltillgång (Strand et al., 2013). Adekvat teoretisk och klinisk utbildning samt riktlinjer 
utformade för enheten kan vara  gynnsamt för tillämpningen av känguruvård. Vårdpersonal, 
läkare, chefer och föräldrar lär av varandra och uppmuntras i att vårdformen ger goda effekter 
för patienten. Detta leder i sin tur till mer positivt förhållningsätt, till att följa riktlinjer och 
mindre motstridigheter inom arbetsgruppen (Blomqvist et al., 2012; Chia et al, 2005; Engler 
et al., 2002; Flynn & Leahy-Warren, 2010; Nagorski Johnson, 2007). 
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Miljö 
Det framkom att det är viktigt att ha en väl anpassad vårdmiljö för känguruvård, en 
familjecentrerad vård, som innebär att föräldrar kan stanna dygnet runt med sitt barn (Jackson 
& Wigert, 2013).  
Att vistas i vårdutrymmen som gör det lättare för syskon, släkt och vänner att komma på 
besök och stötta familjen  och där man kan umgås och laga mat utan att behöva lämna 
enheten, underlättar inte bara för familjen utan även personalen (Strand et al., 2013). Deras 
upplevelse och erfarenhet av känguruvården påverkas av arbetsmiljön och arbetsbelastningen 
då dessa båda är relaterad till vårdmiljö. Att ha gott om utrymme och utrustning som passar 
känguruvård, underlättar arbetet för personalen och gör att arbetsbelastningen minskar (Chia 
et al., 2005; Engler et al., 2002; Nagorski Johnson, 2007; Olsson et al., 2012). Alla patienter 
och anhöriga har sin givna plats som är ämnad för avancerad vård med barnet hud-mot-hud 
hos sina föräldrar. Detta ger en stabilitet i arbetet kring familjen. Personalen kan fokusera på 
patientarbetet och samordna vårdåtgärder tillsammans med föräldrarna utifrån barnets behov 
(WHO, 2003; Nyqvist et al., 2010). Föräldrarna har ett eget rum under hela vårdtiden där de 
kan dra sig undan vid behov och ha tid för återhämtning. Där kan också enskilda läkar- och 
kuratorsamtal ske (Nyqvist et al,. 2010). Det leder till en patientsäkrare vård där sekretessen 
bevaras och föräldrarna kan uttrycka sina tankar, känslor och upplevelser. Detta är 
information som inte alltid kommer fram i samtal som sker på en vårdsal med flera patienter. 
Att ta tillvara föräldrarnas åsikter och ideer bör vara en viktig del i kvalitetsarbetet på enheten. 
 
Om miljön inte är anpassad, t ex för få familjerum i relation till antal patienter, innebär det att 
mycket tid och energi går åt för personalen till att lösa praktiska problem. Det kan t ex handla 
om att skapa utrymme kring vårdplatsen med apparatur, vuxensäng och föräldrar. Detta kan 
leda till återkommande omflyttning av patienter och anhöriga vilket kan upplevas som  
stressande för både familj och personal. Det tar tid från omvårdnadsarbetet och kan skapa 
konflikter, meningsskiljaktigheter och frustration i gruppen. Arbetsbelastningen ökar och 
resultatet blir inte tillfredställande. I en icke anpassad miljö är utrymmet ofta begränsat, vilket 
kan leda till att vårdpersonal inte vill riskera den medicinska säkerheten (Olsson et al., 2012; 
Strand et al., 2013). Dessa faktorer är viktiga för helhetsupplevelsen av vårdtiden.  
 
Att vårda sitt förtidigt födda barn på sjukhus i tre månader, vilket är vanligt, är en mycket 
ansträngande upplevelse för föräldrar i kris. Om vårdorga-nisationen kan bidra med att 
underlätta vårdtiden för famljen genom att ha en anpassad vårdmiljö, engagerad kompetent 
personal och en intresserad ledning som är insatt vad som krävs för att få en optimal vård, då 
kan känguruvårdens tillämpning underlättas. Genom detta kan anknytningen mellan föräldrar 
och barn öka och vi kan vidare minska risken för depression hos föräldrar och verka för att de 
får en god start i den nya lilla familjen. 
 
Om en familj är trygg med sitt barn under vårdtiden och har lärt sig att tolka barnets signaler 
och behov, vet hur barnet reagerar vid försämring och vad det då behöver för slags hjälp och 
behandling blir familjen autonom. Det kan det leda till minskade akuta besök efter utskrivning 
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som ofta beror på oro och rädsla. Det främjar patienten och familjen som helhet men är viktigt 
även ur ett samhällsperspektiv. 
 

Slutsats  
Slutsatsen var att ledningen inom neonatalvården0bör vara engagerad och ha insikt om 
känguruvårdens resursbehov. Organisationen bör prioritera personalresurser i 
införandeprocesser och utbildning av KV. Vårdmiljön behöver anpassas genom 
familjecentrerad vård vilket underlättar känguruvården, minskar arbetsbelastningen och ökar 
den medicinska säkerheten.  
 
Fortsatt forskning 
Det finns mycket forskning på området känguruvård och metodens betydelse för barnet och 
familjen är väl studerad. När det gäller området tillämpning av känguruvård saknas bred 
forskning framför allt på svenska förhållanden. Tillämpningen varierar inom svensk 
neonatalvård och faktorer som påverkar den bör ytterligare studeras. För att uppnå resultat 
som visar hur man framgångsrikt kan införa och tillämpa metoden kan t ex en kvantitativ 
studie genomföras i form av observationsstudie som ytterligare tar reda på personalens 
upplevelser och erfarenheter av känguruvård. Utifrån denna studies resultat vore det även 
intressant att, med en kvantitativ observationsstudie, belysa verksamhetsledningens 
inställning till känguruvård på neonatalvårdssektionen, och betydelsen av denna inställning 
för tillämpning av känguruvård. 
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Författare 
År 
Land 
År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 
 

Bergh, A.M., v 
Royen, E., 
Pattinsons, 
R.C., 
2008 
Sydafrika 

Scaling up 
kangaroo 
mother care in 
South Africa, 
"on-site" versus 
"of-site" 
educational 
facilitation. 

Syftet med studien var att 
jämföra effekten av att använda 
ett evidensbaserat 
utbildningspaket i kombination 
med intern (on-site) eller extern 
(off-site) facilitator för 
implementering av KV. 

Randomiserad kontrollerad studie med två 
grupper. En grupp fick utbildning samt två 
besök av facilitator (on-site). Den andra gruppen 
fick utbildning och externt stöd (off-site) av 
facilitator vid ett tillfälle. Utvärdering med 
besök efter 6 och 8 månader. Implementering av 
KV skattades medhjälp av ett standardiserat 
instrument. Etiskt godkänd. 

n=36 När det gäller förekomst av KV fann man 
inga signifikanta skillnader mellan den första 
och andra gruppen. Implementeringen 
underlättades av ledning och organisation 
som gav förutsättningarna till att få tillgång 
till praktisk handledning, riktlinjer, 
utbildningspaket. Tillgången till facilitator 
internt eller extern var jämförbart.  

I  
RCT 

Blomqvist, Y. 
T., Ewald, U., 
Gradin, M., 
Nyqvist, k. H., 
Rubertsson, C., 

2012 

Sverige 

Initiation and 
extent of skin-
to-skin care at 
two Swedish 
neonatal 
intensive care 
units. 

Syftet var att beskriva 
införandet och omfattningen av 
föräldrars tillämpning av hud-
mot-hudvård med sina 
prematura barn på två svenska 
neonatala enheter.  

Deskriptiv, explorativ studie med två grupper. 
Grupp A och B En del av långtgående projekt 
som undersökte olika aspekter av KV. Grupp A 
hade längre erfarenhet och för KV en mer 
anpassad miljö än grupp B. Dat insamlades från 
journaler och från ett frågeformulär som 
besvarades av föräldrarna. 

n =104 Resultatet visar signifikanta skillnader i 
omfattningen av KV. Ju tidigare barnet läggs 
hud mot hud desto mer tid får barnet i KV per 
dygn. Motiverad och erfaren personal som 
bekräftar föräldrarnas tillämpning av KV och 
en anpassad vårdmiljö underlättar KV och 
gör att föräldrarna blir självständiga. Barnets 
medicinska säkerhet påverkar initieringen av 
KV. 

P 

Blomqvist, Y. 
T., Frölund, L., 
Rubertsson, C., 
Nyqvist, K. H., 
2012 
Sverige 

Provision of 
Kangaroo 
Mother Care: 
supportive 
factors and 
barriers 
perceived by 
parents 

Att identifiera faktorer som 
föräldrar till för tidigt födda 
barn upplever som 
underlättande faktorer eller 
hinder för sin tillämpning av 
KMC och utforska när och 
varför föräldrar avbryter KMC. 

Deskriptiv, kvalitativ studie med frågeformulär 
till föräldrar med barn födda i GÅ v28-33 

n=76 
(mödrar) 
N=74 
(fäder) 

Fyra kategorier identifierades: 
Föräldrarelaterade faktorer, tid, 
barnrelaterade faktorer och vårdmiljö. 
Vårdpersonalens positiva inställning och 
bemötande och den anpassade vårdmiljön 
innebar stöd. Men där personalen var 
störande och oengagerad var det en 
försvårande faktor för föräldrarna i 
tillämpningen av KV. 

I 
K 

Charpak, N., 
Ruiz-Pelaes, 
J.G., 
2006 
Colombia 

Resistance to 
implementing 
Kangaroo 
Motherr Care in 
developing 
countries, and 
proposed 
solutions 

Syftet med studien var att 
identifiera hinder för 
implementering av KV och 
föreslå strategier för att 
utvärdera och förbättra 
spridning av KV 

Kvalitativ studie. Öppna frågeformulär till 
koordinatorer från 17 enheter i 15 länder där 
implementering av KV fungerat. Intervjuer med 
samma frågor på 15enheter där 
implementeringen fungerat mindre bra.  

n=17 
n=15 

Hos personalen identifierande faktorer av 
betydelse för implementering var: tveksamhet 
till metoden, ökad arbetsbelastning, bristande 
kunskap och begränsningar i vårdmiljön. 
Övriga faktorer som identifierades var 
socioekonomiska förutsättningar för 
mamman, kulturella faktorer hos pappan och 
upplevt motstånd från personal relaterade till 
seder. 

I 
K 



 

II 
 

Chia, P., 
Sellick, K., 
Gan, S. 
2005 
Australien 

The attitudes 
and practices of 
neonatal nurses 
in the use of 
Kangaroo Care 

Denna studies syfte var att 
undersöka attityder och 
tillämpning av KV hos 
australiensiska sjuksköterskor 
samt identifiera möjliga hinder 
för att införa KV. 

Kvantitativ och kvalitativ studie i två faser. Den 
första fasen var en kvantitativ deskriptiv studie 
med frågeformulär. Den andra fasen var 
djupintervjuer med 4 respondenter. Etiskt 
godkänd. 

Fas I n=34 
Fas II n=4 

Identifierade faktorer av betydelse var 
personalens erfarenhet, utbildning, behov av 
kollegialt stöd, personalresurser, tidsåtgång, 
stöd från ledningen, samt utbildning 
tillsammans med riktlinjer. Utbildning, stöd, 
uppmuntran och assistans till föräldrar samt 
vårdmiljöns utformning. Faktorer som 
försvårade KV var hög arbetsbelastning, 
bristfällig utbildning, bristande stöd från 
organisationen och avsaknad av tydliga 
riktlinjer. 

II 
P/K 

Engler, A., 
Ludington-Hoe, 
S., Cusson, 
R.M., Adams, 
R., Bahnsen, 
M., 
Brumbaugh, E., 
Williams D., 
2002 
USA 

Kangaroo Care 
National survey 
of practice, 
knowledge, 
barriers and 
perception. 

Att kartlägga synpunkter hos 
vårdpersonal om uppfattning, 
kunskap, tillämpning och 
hinder avseende KV. 

Kvantitativ och kvalitativ studie med deskriptiv 
ansats. Frågeformulär som besvarades av 
sjuksköterskor som hade mest erfarenhet. Etiskt 
godkänd. 

n=1133 
(596) 

Man fann hinder för att praktisera KV för 
vissa typer av barn ur ett medicinskt 
säkerhetsperspektiv. Försvårande faktor var 
också icke anpassad vårdmiljö Det 
identifierades också ett motstånd från 
sjuksköterskor läkare och familjer att initiera 
KV. Många intensivvårdsenheter tillät inte 
KV för barn i oscillator t.ex. Låg födelsevikt 
var inte kontraindicerande. I Respondenter 
från enheter där KV tillämpades hade mer 
positiv inställning till KV än på de enheter 
som inte praktiserade KV. Underlättande 
faktor var anpassad vårdmiljö. 

II 
P/K 

Flynn, A 
Leahy-Warren, 
P., 
2010 
Irland  

Neonatal nurses' 
knowledge and 
beliefs 
regarding 
kangaroo care 
with preterm 
infants in an 
Irish neonatal 
unit. 

Denna studie undersökte 
irländska neonatalsjuk-
sköterskors evidensbaserade 
kunskapsnivå och tilltro till KV 
för förtidigt födda barn.  

Kvantitativ deskriptiv studie med sjuksköterskor 
på en neonatalenhet. Frågeformulär som testats i 
pilotstudie mätte tilltro och kunskap. Likertskala 
användes för området tilltro. För kunskap 
användes påståenden sant eller falskt. Etiskt 
godkänd. 

n=87 
(26) 

Trots relativt kort erfarenhet var KV 
implementerat i stor utsträckning. De erfarna 
sjuksköterskornas kunskap om vårdformens 
fördelar och positiva effekter för barn och 
föräldrar, var hög och de ansåg att fördelarna 
av KV uppvägde arbetsinsatsen. 
Uppfattningen om KV var positiv och det 
fanns tilltro till vårdformen. Barnets säkerhet 
hade betydelse för tillämpningen. 

II 
P/K 

Gathwala, G., 
Singh, B., 
Singh, J., 
2010 
Indien 

Effect of 
Kangaroo 
Mother Care on 
physical 
growth, breast-
feeding and its 
acceptability. 

Syftet med studien var att 
undersöka om implementering 
av KMC till barn med låg 
födelsevikt förbättrar tillväxt 
brötuppfödning och 
acceptansen för metoden hos 
mödrar och personal. 

Randomiserad kontrollerad studie med lottning 
till konventionell vård eller KV. Exklusion av 
sjuka, instabila barn och barn med större 
medfödda missbildningar. Frågeformulär med 
Likertskala, till personal och mödrar. Informerat 
samtycke inhämtades från mödrarna. 

n =50 
mödrar 
n=12 
personal 
 

Samtliga mödrar var bekväma med 
tillämpningen av KV. De upplevde att KV 
medförde närhet till barnet och att 
tillämpningen inte störde. Anpassad 
vårdmiljö och möbler underlättade. 
Upplevelsen från personalen var att 
vårdformen inte ökade deras arbetsbelastning 
och inte heller begränsade övervakningen av 
andra barn. De var motiverade till att 
uppmuntra mödrarna att tillämpa KV. 

II 
RCT 



 

III 
 

 
Gontijo, T.L., 
Meirelas, A.L., 
Malta, D.C., 
Prioretti, F.A., 
Xavier, C.C., 
2010 
Brasilien 

Evaluation of 
implementation 
of humanized 
care to low birth 
weight 
newborns- the 
Kangaroo 
Method. 

Syftet var att utvärdera 
implementering av KV efter 
deltagande i ett nationellt 
utbildningsprogram. 

Kvantitativ och kvalitativ tvärprofessionell 
studie i två faser. Fas1: Ett frågeformulär 
skickades till 293 sjukhus som under tre år fick 
utbildning i KV. Frågeområdena var struktur, 
process och resultat. Fas2: Besök på 29 utvalda 
sjukhus där en observationsstudie genomfördes 
för utvärdering av implementeringsprocessen 
utifrån en strukturerad manual. Etiskt godkänd. 

Fas 1: n=293 
(117) 
Fas 2 n=29 

KV var fullt implementerad på ca hälften av 
de responderande sjukhusen. På 25 sjukhus 
hade vårdformen inte alls implementerats. De 
identifierade hindren var: få vårdplatser för 
KV, brist på lämplig plats för föräldrarna att 
vistas på. Hög tillgång till teknisk och 
medicinsk utrustning. 

II 
P/K 

Heinemann, A-
B., Hellström-
Westas, L., 
Hedberg 
Nyqvist, K., 
2013 
Sverige 

Factors 
effecting 
parents` 
presence with 
their extremely 
preterm infants 
in a neonatal 
intensive care 
room 

Syftet var att beskriva 
föräldrars upplevelse av 
faktorer som påverkade deras 
vistelse med sitt för tidigt födda 
barn på en neonatal 
intensivvårdsenhet. 

Kvalitativ studie med deskriptiv design baserad 
på semistrukturerade intervjuer. 

n=13 Föräldrarna fastslog att: de borde bli erbjudna 
möjlighet att vara närvarande i 
intensivvårdssalen utan restriktioner, få starta 
känguruvård och delta i omvårdnaden av sitt 
barn så fort som möjligt. Den fysiska miljön 
borde erbjuda en lugn atmosfär och 
avskildhet. 
Tillgång till egna familjerum på enheten 
ökade föräldrarnas möjligheter att vara 
närvarande. 

II 
K 

Parisi de 
Holland, T. C., 
Coelho, E. R. 
B., Melleiro, 
M.M., 
2008 
Brasilien 

Implantation of 
the Kangaroo 
Mother Method 
in the 
perception of 
nurses in a 
university 
hospital 

Syftet med denna studie var att 
förstå sjuksköterskor på 
uppfattning om implementering 
av KV på en 
neonatalvårdsenhet. 

Detta är en explorativ-deskriptiv kvalitativ 
studie med fem medverkande sjuksköterskor 
från ett sjukhus i Sao Paolo 

5 Studien visar på vikten av att organisation 
och ledning involverar medhjälpare på 
enheten under förändringsprocessen genom 
att få utforma vårdmiljön och reflektera kring 
vårdformen och ha adekvata personalresurser 
för att effektivisera tillämpning av KV. 
Underlättande faktorer såsom ökat teamarbete 
och ökad delaktighet för föräldrarna 
identifierades. Personalbrist, hög 
personalomsättning och hög arbetsbelastning 
var tydligt försvårande faktorer som ledde till 
motstridiga åsikter bland personalen om 
känguruvårdens tillämpning. Motivationen 
till att uppmuntra känguruvård från 
personalens sida varierade och var relaterad 
till oron för sänkt personaltäthet och ökad 
arbetsbelastning. 

II 
K 

Kymre, I. G., 
2014 
Norge 

NICU nurses` 
ambivalent 
attitudes in 
skin-to-skin 
care practice 

Syftet var att belysa essensen 
av intensivvårdssjuksköterskors 
attityd till tillämpningen av 
hud-mot-hudvård för förtidigt 
födda barn. 

Deskriptiv, fenomenologisk, kvalitativ studie 
med intervju med öppna frågor. Etiskt godkänd. 

n=18 Sjuksköterskorna var ambivalenta till 
känguruvård. De ansåg att de inte alltid kunde 
möjliggöra känguruvård som i deras tycke var 
den optimala vårdformen. Attityderna kom 
från ett komplext samspel mellan övertygelse, 
normer och evidens som hade en 
multidisciplinär grund.  

II 
K 



 

IV 
 

 
Mörelius, E. 
Angelhoff, C., 
Eriksson, J., 
Olhager, E., 
2011 
Sverige 

Time of 
initiation of 
skin-to-skin 
contact in 
extremely 
preterm infants 
in Sweden 

Syftet med denna studie var att 
beskriva tiden för det första 
tillfället med hud-mot-
hudkontakt för extremt 
prematura barn i ett nationellt 
perspektiv. Att undersöka 
plausibla faktorer som påverkar 
tillfället för den första hud-
mot-hud kontakten. 

En prospektiv, deskriptiv studie av 520 barn 
från sju olika regionsjukhus i Sverige. 

n=520 Medianen för första tillfället med hud-mot-
hudkontakt var vid 6 dagars ålder. (0-44)  
Faktorer som ansågs försena hud-mot-
hudkontakten var: låg födelsevikt, klinisk 
risk, det vill säga t.ex. barn med pleuradrän, 
umbilikalkateter och HFOV-vård. för barnet 
och antal dagar med respiratorvård. Ju 
tidigare introduktion till känguruvård hos 
pappan, desto mer tid fick barnet med 
känguruvård per dag under vårdtiden. Den 
traditionella vården och personalens 
inställning till KV spelade stor roll. KV 
påverkade föräldrarnas stress positivt. 

I 
R 

Nagorski., 
Johnsson, A., 
2007 
USA 

Factors 
influencing 
implementation 
of Kangaroo 
Holding in a 
special care 
nursery. 

Syftet med studien var att 
beskriva faktorer som 
identifierats av sjuksköterskor 
som främjar Kangaroo Holding 
inom en 
neonatalvårdsavdelning. 

Kvalitativ deskriptiv studie där två instrument 
användes: Ett frågeformulär för demografisk 
data och ett frågeformulär som utformats för 
denna studie som delades ut till personal om 
förutsättningar och hinder för KV. Etiskt 
godkänd. 

 Faktorer som identifierades som betydelse för 
implementeringen var utbildning, stöd och 
uppmuntran från ledningen, personalresurser, 
stöd från erfaren kollega, behov hos 
föräldrarna och anpassning av vårdmiljön. 
Vårdpersonal med längre erfarenhet än fem år 
inom neonatalvård var mer positiv till KV.  

I 
K 

Olsson, E., 
Andersen, R. 
D., Axelin, A., 
Jonsdottir, R. 
B., Mastrup, R., 
Eriksson, M. 
2012 
Sverige 

Skin-to-
skincare in 
neonatal 
intensive care 
units in the 
Nordic 
countries: a 
survey of 
attitudes and 
practice 

Syfte med denna studie var att 
undersöka tillämpningen av 
hud-mot-hudvård i de nordiska 
länderna, förekomsten av 
riktlinjer och personalens 
inställning till hud-mot-
hudvård. 

Kvalitativ, deskriptiv jämförande studie där ett 
frågeformulär skickades till alla neonatalenheter 
i Norden. De besvarades av chefsjuksköterskor 
och sjuksköterskor var respondenter. Etiskt 
godkänd. 

n = 109 (87 
%) enheter 
n = 1446 (72 
%) 
respondenter 

Studien visar att alla neonatalenheter i 
Norden erbjuder hud-mot-hud kontakt till 
barn och föräldrar 3-6 h/dygn. Underlättande 
faktorer var positiv och erfaren personal som 
tydligt såg positiv utveckling hos barn som 
fått känguruvård. Försvårande faktorer var 
risk för medicinsk säkerhet, brist på utrymme 
och brist på riktlinjer alternativt svårförstådda 
riktlinjer. Vissa enheter hade restriktioner för 
föräldranärvaro. Resultatet visar att 
implementering av känguruvård under längre 
tid, för yngre och sjukare barn är möjlig.  

I 
K 

Strand, Y T 
Blomqvist, M 
Gradin and K H 
Nyqvist 
2013 
Sverige 

Kangaroo 
mother care in 
the NICU: staff 
attitudes and 
beliefs and 
opportunities 
for parents 

Syftet med denna studie var att 
jämföra inställningen till 
känguruvård bland personal på 
två intensivvårdsavdelningar 
som gav föräldrar olika 
förutsättningar för att kunna 
vara delaktig i sitt barns vård 
och praktisera känguruvård. 

Detta var en tvärsnitts-undersökning med plats 
för öppna frågor. Den delades ut till all personal 
på neonatal IVA avdelningar på två 
universitetssjukhus som hade olika 
förutsättningar. Frågeformulären byggde på en 
liknande studie och författarnas egna 
erfarenheter och följde Likertskalan. 

74 % 
(85/115) 
svarande 
respektive 74 
% (41/50) 

Studien visar på de faktorer som påverkar 
vårdpersonals inställning och upplevelse av 
KV och att med utbildning inser sin tidigare 
brist på kunskap om KV. Faktorer som 
underlättar är äldre och friskare barn med 
högre födelsevikt, som får KV tidigt hos sin 
pappa när mamman är sjuk, god kunskap och 
erfarenhet, miljö och omgivning, engagerad 
ledning och läkare, god personaltillgång.  
Faktorer som försvårar är yngre och sjukare 

I 
P 



 

V 
 

barn, trånga vårdutrymmen, brist på 
familjerum med utrymme för syskon och 
familj, hög arbetsbelastning, brist på stöd från 
kollegor och ledning och medicinsk osäkerhet 

 
Veras, R.M., 
Traverso-
Yepes, M., 
2011 
Brasilien 

The Kangaroo 
program at a 
Brazilian 
maternity 
hospital: the 
preterm/low 
weight babies 
healthcare 
under 
examination 

Syftet med studien var att 
undersöka hur genomförandet 
och tillämpningen av WHOs 
Känguruvårdsprogram såg ut 
på et förlossningssjukhus i 
Brasilien. 

Kvalitativ studie. Två fokusgrupper: mödrar och 
vårdpersonal. Studien genomfördes med 
observationer och intervjuer av fokusgrupper. 
Etiskt godkänd. 

n=11 
(mödrar) 
n=12 
(personal) 

Identifierade försvårande faktorer och hinder 
vid införande av KV var: mödrarnas 
socioekonomiska situation och brist på stöd 
för densamma, konflikter mellan personal och 
föräldrar, brist på känslomässigt stöd till 
föräldrar och okunskap hos både personal och 
föräldrar. 

II 
K 

Wallin, L., 
Rudberg, A.,  
Gunningberg, 
L., 
2004 
Sverige 

Staff 
experiences in 
implementing 
guidelines for 
Kangaroo 
Mother Care- a 
qualitative 
study 

Syftet med studien var att 
undersöka personalens 
erfarenheter av att 
implementera riktlinjer för 
känguruvård inom 
neonatalvården. 

Del av en randomiserad kontrollerad studie med 
två interventionsgrupper och två kontrollgrupper 
i tre faser: före, under och efter implementering. 

n=45 Engagerat förändringsteam med facilitator 
ledde till lyckad implementering. Ökad 
kunskap och förändrad attityd hos personalen 
ledde till ökat välbefinnande hos barn och 
föräldrar genom känguruvård. Engagerad 
chef och läkare gav likställt resultat som med 
facilitator. Försvårande faktorer såsom oro 
för hög arbetsbelastning och personalbrist 
identifierades. 

II 
RCT 

Förkortningar:  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I=hög vetenskaplig kvalitet, II=medelhög vetenskaplig kvalitet, III=låg vetenskaplig kvalitet. 
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     Bilaga 3 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 
genomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 
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