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Abstrakt 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Syfte. Undersöka användningen av kängurumetoden hos extremt för tidigt födda barn. 

Bakgrund. Kängurumetoden (KM) är en evidensbaserad metod som innebär att barnet bärs 

hud mot hud på förälderns bröst i upprätt ställning. Metoden har många fördelar för det för 

tidigt födda barnet och har visat sig vara effektiv för att skapa starka band föräldrar och barn 

emellan. Forskning visar att det är en säker vårdmetod även för extremt för tidigt födda barn.   

Design. En retrospektiv explorativ journalgranskningsstudie med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Journaler granskades för de 49 extremt för tidigt födda barn vårdade vid 

Norrlands universitetssjukhus mellan oktober 2011 och oktober 2013.  

Metod. Statistiska beräkningar gjordes med icke parametrisk korrelation enligt Spearman och 

Wilcoxon signed ranks test. I den kvalitativa delen utfördes textanalys av 

journalanteckningar. 

Resultat. Medianålder vid kängurudebuten var fyra dagar. De flesta barn kängurudebuterade 

med mamman, och pappor utövade känguruvård i mindre utsträckning än mammor. Ju 

tidigare barnet var fött, desto längre dröjde kängurudebuten, men känguruvård har 

förekommit så tidigt som dag fyra hos de mest för tidigt födda barnen.  

Slutsats. Neonatalvården har mycket att vinna på om vårdpersonalen lyckas hjälpa föräldrar i 

allmänhet, och pappor i synnerhet, till att tidigt våga närma sig och känguruvårda sina extremt 

för tidigt födda barn. Med utbildning och träning för personal och stöd till föräldrarna, kan 

KM användas i större utsträckning för de extremt för tidigt födda barnen. 

Kliniska implikationer. Resultaten av denna studie bidrar till insikter och djupare kunskap 

om användningen av KM för extremt för tidigt födda barn. Resultatet kan användas för att 

identifiera utvecklingsmöjligheter men även för att utvärdera framtida förbättringsarbete. 

Kunskapen om och tron på vinsterna med KM kan rädda liv. 

 

Nyckelord. Kängurumetoden, Känguruvård, Extremt för tidigt född, Kängurudebut, 

Omvårdnad, Anknytning, Neonatal omvårdnad, Sverige 

 

 

  



 
 

Abstract 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Aims. To study the use of the KMC for extremely preterm infants. 

Background. Kangaroo-Mother care (KMC) is an evidence-based method that involves 

carrying the infant skin to skin on the parent’s chest in an upright position. The method brings 

many benefits for the preterm infant and has proven to be effective for creating strong bonds 

between parents and infants. Research shows that KMC is a safe method even for extremely 

preterm infants.  

Design. A retrospective exploratory medical records review using both quantitative and 

qualitative approach. Medical records were reviewed for the 49 extremely preterm infants 

cared for at Norrland’s University Hospital between October 2011 and October 2013.  

Methods. Statistical analysis were made by non-parametric correlation by Spearman and 

Wilcoxon´s signed ranks test. In the qualitative part text analysis of medical records was 

performed.  

Results. KMC onset was in a median age of four days after birth. The kangaroo onset was 

most often with the mother, and fathers performed less KMC than mothers. The more preterm 

the infant was born, the later kangaroo onset, but KMC has occurred as early as day four for 

the most preterm infants.  

Conclusion. Neonatal care has much to gain if nursing staff succeed in helping parents in 

general, and fathers in particular, to an early KMC onset. With education and training for staff 

and support to the parents, KMC can be used for the extremely preterm infants to a greater 

extent.  

Relevance to clinical practice. The results of this study contribute to the understanding and 

deeper knowledge about the use of KMC for extremely preterm infants. The result can be 

used to identify needs for development, but also to evaluate future improvements. Knowledge 

of and belief in the benefits of KMC can save lives. 

 

Keywords. Kangaroo-Mother Care Method, KMC, Extremely premature infants, Kangaroo-

Mother Care Onset, Preterm Nursing, Neonatal Nursing, Attachment Theory, Bonding, 

Sweden  

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hennes hud är så stabil nu att vi får lov att känguruvårda, med andra ord; ha henne nära. 

Att få detta lilla, lilla knyte placerat på mitt bröst, hud mot hud... bitarna föll på plats. Hjärtat 

blev helt. Så här ska vi vara, du och jag, tätt tillsammans!” 

 
(Adbro, 2011, http://adbro.blogg.se/2011/december/liten-uppdatering-liten.html) 

 

http://adbro.blogg.se/2011/december/liten-uppdatering-liten.html
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Bakgrund 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Prematuritet är globalt den största orsaken till dödsfall i spädbarnsåldern. Varje år dör över en 

miljon nyfödda barn på grund av komplikationer av för tidig födsel. Känguruvård är en 

evidensbaserad metod för att minska neonatal dödlighet och sjuklighet, och skulle kunna 

förhindra upp till 450 000 prematura dödsfall årligen (Engmann et al. 2013).  

 

När ett barn föds för tidigt byts den skyddande miljön i livmodern mot en medicinsk och 

högteknologisk intensivvårdsmiljö under en mycket känslig utvecklingsperiod i barnets liv 

(Lundqvist & Kleberg 2009). Det för tidigt födda barnet har inte samma neurologiska mognad 

som det fullgångna barnet och behöver en omvårdnad som tar hänsyn till dess känslighet och 

nedsatta tolerans för stimuli. Föräldrarna ses som de viktigaste personerna i barnets liv. Att 

låta barnet ligga hud mot hud på förälderns bröst har visat sig ha många fördelar, både för det 

för tidigt födda barnet, dess föräldrar och anknytningen dem emellan (Lundqvist & Kleberg 

2009). 

 

Kängurumetoden (KM) tillkom i början på 1970-talet då pediatrikern Edgar Rey från 

Colombia försökte hitta en lösning på problemen med för lite kuvöser och separationen 

mellan mor och barn efter förlossningen. Han kom på att om barnet bars hud mot hud mellan 

mammans bröst i en upprätt ställning, så fick det både värme, närhet och kärlek. Det bidrog 

även till en ökad bröstmjölksproduktion och amning. På detta sätt kunde barnet ligga från 

några minuter upp till hela dygn, i dagar eller veckor. Hos barnen som fått vård enligt KM 

sågs, förutom ett förbättrat samspel mellan föräldrar och barn, en ökad överlevnad jämfört 

med barn som vårdats i kuvös (Rey & Martinez, 1983). KM används än idag. 

 

Ny forskning bekräftar det Rey och Martinez såg redan på 1970-talet att känguruvård gynnar 

amning och bröstmjölksproduktion (Acuña-Muga et al. 2014) - barn som känguruvårdats 

helammas i större utsträckning (Gathwala et al. 2010; Jeffries 2012) och under en längre tid 

än barn som inte känguruvårdats (Nyqvist et al. 2010a). Idag vet vi även att KM ger en 

perfekt temperaturreglering (Nyqvist et al. 2010a), och den har också visat sig stabilisera 

blodtryck (Park et al. 2013), hjärtfrekvens och saturation (Bauer et al. 1998, Bergman et al. 

2004, Ludington-Hoe et al. 2003). Vidare har forskning visat att KM effektivt kan minska den 
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smärta det för tidigt födda barnet utsätts för vid smärtsamma procedurer (Johnston et al. 

2008). 

 

Gällande rekommendationer för barnets position vid känguruvård är hud mot hud, med armar 

och ben böjda i en grodliknande ställning och huvudet vänt mot sidan och upprätt, i en 

vertikal eller halvlutad position på förälderns bröst. En tubtop eller ett elastiskt tyg kan 

placeras runt förälderns bröst för att bibehålla barnets placering och barnet kan ha en blöja för 

att undvika obehag för föräldern. För att barnet ska kunna upprätthålla en bra temperatur får 

det en mössa på sig och placeras under förälderns kläder eller med en filt över barnets rygg 

och huvud. Barnet och utrustningen fixeras och det är viktigt att säkerställa fri luftväg för att 

förhindra obstruktiv apné (Nyqvist et al. 2010b). Rekommendationerna säger att varje tillfälle 

av känguruvård bör vara minst 60 minuter (Nyqvist et al. 2010a). En vårdmiljö som stödjer 

KM erbjuder en god tillgång till fåtöljer för känguruvård, möjlighet att skapa en egen hörna 

och avskärmning från övriga salen (Stikes & Barbier 2013), samt en dämpad och behaglig 

ljudnivå (Blomqvist et al. 2013). God bemanning främjar känguruvård (Blomqvist et al. 2013, 

Heinemann et al. 2013, Stikes & Barbier 2013). 

 

Kängurumetoden har fördelar även för föräldrarna, som i studier har beskrivit hur hud-mot-

hud-kontakten ökat deras välbefinnande (Heinemann et al. 2013) och fått dem att slappna av 

(de Macedo 2007). Förutom att närheten till barnet också har ökat föräldrarnas känsla av 

delaktighet i barnets omvårdnad (Feldman et al. 2014, Heinemann et al. 2013, Jeffries 2012, 

Nyqvist et al. 2010a), har ett flertal studier visat att KM gynnar anknytningen (Arivabene & 

Tyrrell 2010, Feldman et al. 2014, Nyqvist et al. 2010a). 

 

Med anknytning menas förekomst av emotionella band mellan ett barn och en person 

(vanligen spädbarn och förälder eller annan vuxen) som barnet fäster sig vid (Järtelius 2014). 

Normalt startar anknytningen i den stund barnet föds och läggs på mammans bröst. När barnet 

föds extremt för tidigt uteblir denna tidiga hud-mot-hud kontakt eftersom barnet separeras 

från föräldrarna och läggs i en kuvös på neonatal intensivvårdsavdelning. Det för tidigt födda 

barnet är inte lika vaket och kontaktsökande som det fullgångna barnet och många föräldrar 

upplever att den naturliga kärleken som de tror ska infinna sig direkt uteblir när de inte kan 

vara nära och röra barnet som de vill. Detta är faktorer som kan försvåra anknytningen när 

barnet föds för tidigt (Pettersson & Fors 2012). 
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Anknytningsteorin grundades på 1950-talet av psykoanalytikern John Bowlby och har som 

utgångspunkt att det lilla barnet från allra första början behöver utveckla en relation med 

minst en primär vårdgivare för att den sociala och emotionella utvecklingen ska ske på ett 

positivt sätt (Bowlby 1994). Bowlby menade att alla barn tidigt utvecklar en anknytning till 

sina föräldrar, och denna kommer att påverka barnets självbild och hur barnet kommer att se 

på och fungera i relationer senare i livet. Bowlby talade om anknytning av olika kvalitet: 

trygg och otrygg anknytning. En trygg anknytning skapas när föräldrarna är lyhörda, 

förutsägbara och varma i sin tidiga kontakt med barnet. Ett barn med en trygg anknytning 

kommer att våga utforska sin omgivning och pröva nya saker eftersom det känner sig tryggt 

med att föräldern finns där och stöttar eller tröstar när barnet blir ledset eller rädd. En otrygg 

anknytning skapas när föräldern reagerar på barnets beteende på ett inkonsekvent och 

skrämmande sätt, och saknar förmåga att känna in barnets behov. Barn med en otrygg 

anknytning vågar inte på samma sätt upptäcka världen, eftersom de inte kan lita på att 

föräldrarna finns där för dem. Enligt anknytningsteorin skapar barnet, baserat på sin 

anknytningserfarenhet, modeller för hur relationer, andra människor och hur barnet själv 

fungerar, som används för att förutse och tolka andra människors beteenden. Ett barn med en 

trygg anknytning kommer att uppfatta sig själv som värd att älskas, medan ett barn med en 

otrygg anknytning kommer att förvänta sig okänsliga reaktioner från andra och kommer att 

uppfatta sig själv som värd mindre kärlek (Bowlby 1994).  

 

KM har visat sig ha positiva effekter för det för tidigt födda barnet och dess föräldrar även på 

lång sikt. Föräldrar som känguruvårdat sitt för tidigt födda barn har efter hemskrivning 

nämligen visat sig ha mer fysisk kontakt med barnet och tolkar barnets signaler bättre än 

föräldrar som inte känguruvårdat (Feldman et al. 2002). Vid en uppföljning efter sex månader 

var barn som känguruvårdats piggare, hade mer ögonkontakt med sina föräldrar och visade 

både en bättre psykomotorisk (Feldman et al. 2002) och kognitiv utveckling (Feldman et al. 

2014, Jeffries 2012, Nyqvist et al. 2010a). 

 

Två riktningar inom känguruvården har vuxit fram, den ena är den mer ursprungliga metoden 

i låginkomstländer där barnen vårdas hud mot hud dygnet runt (Nyqvist et al. 2010b). Där kan 

KM vara enda möjligheten att rädda en för tidigt född bebis till livet (Lawn et al. 2010). I 

höginkomstländer tillämpas den andra inriktningen, metoden med intermittent känguruvård 

(en eller några timmar åt gången, inte nödvändigtvis varje dag) (Nyqvist et al. 2010b). 

Engmann et al. (2013) menar att känguruvården här felaktigt uppfattas som en metod för för 
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tidigt födda barn endast i låginkomstländer, som ett andrahandsalternativ (”näst bäst”) till 

kuvösvård (Engmann et al. 2013). KM är en säker vårdmetod även för de extremt för tidigt 

födda barnen (Jeffries 2012, Ludington-Hoe et al. 2003, Park et al. 2013). Karlsson et al. 

(2012) undersökte säkerheten för de extremt för tidigt födda barnen vid känguruvård med 

fokus på temperatur och fukt. I studien ingick 26 barn, varav nio var födda i GV 22 och 23. 

Sju av dessa kängurudebuterade under första levnadsveckan. Författarna fann att barnets 

temperatur sjönk något vid överflyttning till föräldern, men att den sedan steg successivt till 

ursprungsnivån under känguruvården. Utifrån resultaten av mätningarna drog de slutsatsen att 

det går att ha temperaturkontroll vid tidig uppstart av känguruvård även för de tidigast födda 

barnen, förutsatt att tiden hos föräldern är lång nog för att barnet ska återfå normal temperatur 

(Karlsson et al. 2012). Vätskeförlusten uppmättes till dubbelt så stor under känguruvården 

jämfört med i kuvösen men författarna menar att om känguruvård tillämpas under ett fåtal 

timmar per dygn borde det inte vara av klinisk betydelse (Karlsson et al. 2012). Med tanke på 

vad forskningen visat har neontalvården även i höginkomstländer mycket att vinna genom att 

låta barnen ligga hud mot hud hos sina föräldrar. 

 

 

Problemformulering 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Forskning har tydligt visat att KM har fördelar både för det för tidigt födda barnet och dess 

föräldrar. Även de tidigast födda barnen kan efter individuell bedömning på ett säkert sätt 

tillgodogöra sig fördelarna av känguruvård. Det saknas dock mer ingående beskrivningar av 

användningen av KM under första levnadsmånaden hos de extremt för tidigt födda barnen. 

 

 

Syfte 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva användningen av kängurumetoden hos extremt 

för tidigt födda barn. 

 

Frågeställningar 

 Vid vilken ålder i dagar och med vem kängurudebuterar extremt för tidigt födda barn? 
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 Förekommer skillnader mellan mammors och pappors utövande av KM? 

 Hur ofta och hur länge känguruvårdas extremt för tidigt födda barn de första fyra 

levnadsveckorna? 

 

 

Metod 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Design 

Studiens design var en retrospektiv explorativ journalgranskningsstudie med både kvantitativ 

och kvalitativ ansats. Studien genomfördes som ett vårdutvecklingsprojekt och rapporten 

skrevs utifrån riktlinjer för den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Nursing. 

 

Kontext 

Studien utfördes vid den neonatala intensivvårdsavdelningen vid Norrlands 

universitetssjukhus i Umeå, vars upptagningsområde omfattar de fyra nordliga länen. 

Avdelningen har 18 vårdplatser och vårdar ungefär 300 barn per år. Cirka 10 % av barnen 

som vårdas är födda extremt för tidigt, vilket enligt WHO definieras som barn födda före 

gestationsvecka (GV) 28 (WHO 2013). Föräldrarna bor på eller i anslutning till avdelningen 

och får vara med sitt barn dygnet runt. 

 

Urval 

Perinatalt kvalitetsregister (PNQ) användes för att identifiera de 57 barn som föddes extremt 

för tidigt och vårdades vid den studerade avdelningen under perioden 2011-10-01 – 2013-10-

01. De barn som transporterades till hemsjukhus eller avled inom de första sju dygnen 

exkluderades (n = 8). 

 

Tillvägagångsätt 

Uppgifter om känguruvård fanns i intensivvårdsövervakningslistor i pappersform. Den 

dokumenteras genom att ett horisontellt streck dras mellan tidpunkten för känguruvårdens 

start och avslut på intensivvårdsövervakningslistan, exempel ses i Figur 1.  
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Figur 1 Hur känguruvård dokumenteras på intensivvårdsövervakningslistan. Här har mor 

utövat känguruvård i 150 min och far i ca 80-85 min.  

 

Samtliga 49 journaler fanns tillgängliga i Barnklinikens journalarkiv. Dessa journaler 

granskades beträffande kängurudebuten enligt en variabellista som utarbetats av författarna 

för att besvara syftet med föreliggande studie (Bilaga 1). Exempel på variabler som 

undersöktes vid kängurudebuten var ålder i dagar, andningshjälp, vikt, duration samt vilken 

förälder som var först att känguruvårda. 35 av barnen vårdades minst fyra veckor på den 

aktuella neonatala intensivvårdsavdelningen. I denna grupp granskades utövandet av KM 

enligt ytterligare en variabellista (Bilaga 2). Vid granskningen efter fyra veckors vårdtid 

användes variabler som total känguruvårdtid vecka för vecka samt fördelningen av 

känguruvård mellan mammor och pappor.  

 

Analys  

De uppgifter som inhämtades från journalerna fördes in i Statistical Package for Social 
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Science (SPSS) version 21.0  för statistisk bearbetning. Två filer skapades, en där samtliga 

barn som inkluderats i studien ingick och en fil med de barn som vårdats minst fyra veckor 

vid den studerade avdelningen. Vid den statistiska analysen användes förutom beskrivande 

statistik, Spearmans korrelationstest samt Wilcoxon Signed Ranks Test. Ett p-värde < 0,01 

betraktades som signifikant. 

Följande riktlinjer användes för tolkning av sambandet mellan variablerna:  

0,76 – 1,00 ”mycket starkt samband”,  

0,51 – 0,75 ”ganska starkt samband”  

0,26 – 0,50 ”ganska svagt samband” 

< 0,25 ”mycket svagt samband” (Stukat 1993). 

 

Vid den kvantitativa analysen med statistiska jämförelser och deskriptiva data 

utkristalliserades grupper av barn som väckte författarnas intresse för en utökad kvalitativ 

journalgranskning:  

 Barn som kängurudebuterade dag 1 eller 2 

 Barn som inte känguruvårdades av sina pappor under de första fyra levnadsveckorna 

 De fem barn som känguruvårdades minst tid under de första fyra levnadsveckorna 

 De fem barn som känguruvårdades mest tid under de första fyra levnadsveckorna 

Den utökade journalgranskningen utgick från journalsystemet Cross sökord ”Psykosocialt”, 

”Aktivitet” och ”Välbefinnande”. Textanalys av journalanteckningar skrivna under de första 

fyra levnadsveckorna genomfördes och sammanställdes. Både likheter och olikheter inom 

grupperna identifierades och presenteras integrerat med resultatet av den kvantitativa 

analysen. 

  

Definitioner 

Det finns många ord för att beskriva denna vårdform och vi har valt att använda den svenska 

Meshtermen kängurumetoden. För att nyansera språket har även begreppen känguruvård, hud 

mot hud och kängurudebut använts. Med kängurudebut avses första tillfället barnet 

känguruvårdas. I abstraktet på engelska används Kangaroo-Mother Care Method, som är den 

gällande engelska Meshtermen. Vid hänvisning till dag avses dag 1 som födelsedagen. 
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Etiska överväganden  

När forskning utförs inom högskoleutbildning på avancerad nivå gäller inte lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Projektplanen till 

föreliggande studie godkändes av medicinske chefen Aijaz Farooqi på neonatala 

intensivvårdsavdelningen (Bilaga 3) eftersom detta arbete även utgör ett 

vårdutvecklingsprojekt. Legitimerad personal som lyder under patientdatalagen (SFS 

2008:355) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) utförde studien. Varje 

journal avidentifierades och kodades för att säkerställa sekretessen. Kodnyckeln förvarades 

väl åtskilt från datamaterialet. 
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Resultat  
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Kängurudebut 

Av de 49 barn vars journaler granskades var 23 (47 %) flickor och 26 (53 %) pojkar, av dessa 

var 15 tvillingbarn. Gestationsålder vid födelse var i medel 178 dagar (SD 12) vilket 

motsvarar 25+3 v. Det tidigast födda barnet var fött i GV 22+4. Födelsevikten var i medel 

735 g (SD 230), barnet som vägde minst vägde 396 g.  

 

Medelålder vid kängurudebut var 6,1 dagar och i median 4 dagar (SD 4,7, spridning mellan 

dag 1 och 21). Ju tidigare barnet var fött desto längre dröjde kängurudebuten (r -0,7, p = 

0,000) vilket illustreras i Tabell 1 och Figur 2. Det fanns dock undantag där barn födda i GV 

22 och 23 kängurudebuterat dag fyra.  

 

Tabell 1 Ålder i dagar vid kängurudebut 

 

 

GV vid 

födelse 

 

Antal 

 

Ålder i 

median  

 

Min- 

ålder  

 

Max- 

ålder  

 

Ålder i 

medel 

 

 

SD 

22 7 9,0 4 18 10,8 5,4 

23 4 8,5 4 16 9,2 5,1 

24 8 6,5 3 21 8,6 6,0 

25 10 5,5 2 9 5,5 2,5 

26 10 3,0 1 7 3,0 1,8 

27 

 

10 3,0 2 5 3,1 0,9 

Total 

 

49 4,0 1 21 6,1 4,7 
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Figur 2 Samband mellan graviditetslängd i dagar och ålder vid kängurudebut 

 

 

Av barnen kängurudebuterade 40 (82 %) med mamman jämfört med sju (14 %) barn som 

kängurudebuterade med pappan. I två av fallen (4 %) var det inte specificerat vem barnet 

kängurudebuterade med. 

 

För gruppen av sju (14 %) barn som kängurudebuterade dag 1 eller 2 utfördes en fördjupad 

journalgranskning. Den visade att tre av dessa familjer hade tidigare erfarenhet av 

känguruvård. Fem familjer hade barn sedan tidigare och för två var det första barnet. Två av 

barnen med tidig kängurudebut föddes som tvillingar, i båda fallen avled tvilling-syskonet 

dag 1 eller 2.  

 

Den lägsta vikt som noterades vid kängurudebut var 385 gram (medel 717 g, SD 201). Ju 

lägre födelsevikt desto senare kängurudebut (r –0,6, p = 0,000) se Figur 3. 
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Figur 3 Samband mellan födelsevikt och ålder vid kängurudebut 

 

Kängurudebuten varade mellan 10 och 220 minuter (mediantid 120 minuter). Alla barn i 

studien hade någon form av andningshjälp vid kängurudebuten, 24 barn (49 %) hade CPAP 

och 25 barn (51 %) respirator. Barn med CPAP debuterade från dag ett till dag sju (median 

dag tre) och barn med respiratorstöd debuterade från dag två till dag 21 (median dag åtta). Vid 

kängurudebut hade 37 av de 49 barnen (76 %) navelkateter, 25 (51 %) ljusbehandlades, 20 

(41 %) hade perifert insatt central venkateter (PCVK) och fyra (8 %) hade perifer artärkateter. 

Inget barn hade pleuradränage.  

 

Känguruvård under barnets fyra första levnadsveckor 

Av de 35 barn vars journaler granskades för de fyra första levnadsveckorna var 16 (46 %) 

flickor och 19 (54 %) pojkar, av dessa var 11 (31 %) tvillingbarn. Gestationsålder vid 

födelsen var i medel 174 dagar (SD 10) vilket motsvarar 24+6 v. Det tidigast födda barnet var 

fött i GV 22+4. Födelsevikten var i medel 654 g (SD 180), barnet som vägde minst vägde 396 

g.  
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Under de fyra första levnadsveckorna känguruvårdades de extremt för tidigt födda barnen 

mellan 2 och 44 gånger (median = 19 gånger) och i genomsnitt mellan 60 och 226 minuter per 

tillfälle (median = 136 minuter). Ju tidigare barnet var fött desto färre gånger 

känguruvårdades det (r 0,714, p = 0,000) och även under mindre tid (r 0,647, p = 0,000). 

Figur 4 illustrerar sambandet mellan gestationsålder vid födelse och total tid med känguruvård 

under de fyra första levnadsveckorna. 

 

 

Figur 4 Samband mellan gestationsålder i dagar vid födelsen och total tid av känguruvård i 

minuter under de första fyra levnadsveckorna 

 

Ju fler dagar i respirator desto färre tillfällen (r -0,77, p = 0,000) och mindre tid (r -0,68, p = 

0,000) med känguruvård under fyraveckorsperioden. Det senare sambandet illustreras i Figur 

5. Journalgranskningen visade också att när föräldrarna väl hade börjat känguruvårda sina 

barn så fortsatte de göra det mer regelbundet. 
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Figur 5 Samband mellan antal dagar i respirator och total tid med känguruvård i minuter 

 

Nio av de 35 barnen (26 %) känguruvårdades aldrig av sina pappor under den studerade 

perioden. Den fördjupade journalgranskningen visade följande: Samtliga pappor/familjer var 

hemmahörande på annan ort än den studerade. De skäl som återfanns i journaltexter till att 

inte känguruvårda var sjukhusrädsla, äldre syskons skolgång på hemorten, nytt jobb eller 

egenföretagande utan möjlighet att vara ledig. Pappor till tre av barnen var inte delaktiga i 

barnens liv. Alla mammor känguruvårdade sina barn. 

 

Sett till hela vårdtiden utövade mammorna signifikant mer känguruvård än vad papporna 

gjorde (p = 0,000). Mammor känguruvårdade mellan 90 och 3725 minuter (median 1470 min 

och papporna mellan 0 och 3560 min (median 740 minuter). Figur 6 illustrerar skillnaderna 

vecka för vecka. När pappor som aldrig känguruvårdade sina barn exkluderades blev tiden 

som papporna känguruvårdade mellan 150 och 3560 minuter (median = 1058 minuter). 
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Figur 6 Mediantid i minuter med känguruvård, för mammor respektive pappor, vecka för 

vecka 

 

De fem barn som känguruvårdats minst respektive mest tid blev föremål för en mer detaljerad 

journalgranskning. De barn som känguruvårdats minst tid (i genomsnitt sju timmar och 10 

minuter totalt) var alla födda i GV 24 eller tidigare. Fyra av fem barn var familjens första barn 

och i den familj där syskon fanns var mamman ofta ensam med barnen på avdelningen. 

Majoriteten av papporna till dessa barn deltog ej i omvårdnaden. 

 

De barn som känguruvårdats mest av sina föräldrar (i genomsnitt 3 timmar och 27 minuter per 

dag) hade det gemensamt att de var hemmahörande på annan ort än Umeå. Föräldrarna till 

dessa barn var tidigt engagerade i omvårdnaden och frågade själva efter att få känguruvårda, 

även de dagar barnen inte mådde bra. Vårdpersonal som dokumenterat har tydligt beskrivit att 

dessa barn mått väldigt bra under känguruvården.  
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Diskussion 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna studie är att ju tidigare barnet var fött desto senare inträffade 

kängurudebuten och att pappor känguruvårdade i mindre utsträckning än mammor. 

Diskussionen kommer därför att fokusera på dessa resultat. 

 

Kängurudebut 

Resultatet visar att det fanns ett tydligt samband mellan gestationsålder vid födelse och ålder 

vid kängurudebut, ju tidigare barnet var fött desto senare kängurudebuterade det. Barn födda i 

GV 22 kängurudebuterade i median dag nio jämfört med dag tre för barn födda i GV 27. 

Dock har känguruvård förekommit första levnadsveckan för 36 % av barnen födda i GV 22 

och 23. Det visar att det finns möjlighet även för de minsta att känguruvårdas så tidigt. 

Studien visar ändå att majoriteten av dessa barn faktiskt kängurudebuterade efter första 

levnadsveckan, för ett barn dröjde det ända till dag 18. Det får oss att reflektera över faktorer 

som fördröjer kängurudebuten. 

 

En tänkbar fördröjande faktor är att barnets medicinska tillstånd gjorde att det inte var 

möjligt. Ju tidigare barnet är fött desto skörare är det och desto större är riskerna för 

komplikationer (Thernström Blomqvist & Normann 2013). Enligt en rekommendation från 

International Network on Kangaroo Mother Care (Nyqvist et al. 2010b) bör de extremt för 

tidigt födda barnen bedömas individuellt innan känguruvård tillämpas under första 

levnadsveckan. Oavsett ålder bör känguruvård endast undvikas när barnet reagerar på 

omvårdnad med allvarlig instabilitet som apné, färgskiftning, bradykardi och desaturation 

(Nyqvist et al. 2010b). Ett flertal studier visar att just oro för barnets säkerhet kan medföra att 

känguruvården fördröjs eller inte blir av (Kymre & Bondas 2013, Olsson et al. 2012, Stikes & 

Barbier 2013). Ett orosmoment är risken för att endotrakealtuben glider och kanske åker ut 

hos barn som respiratorbehandlas (Karlsson et al. 2012). Vårdpersonal har i intervjuer 

uttryckt större oro när barnet är instabilt än när det väger väldigt lite (Stikes & Barbier 2013). 

I samma studie framkom även att ett fåtal av personalen är bekväma med att praktisera 

känguruvård när barnet högfrekvensventileras, har navelkatetrar och/eller pleuradränage. En 

väl utarbetad guide till kängurumetoden har visat sig vara ett bra sätt att öka trygghetskänslan 

hos vårdpersonalen. Välutbildad personal, som känner till fördelarna med KM och som 
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erbjuds utbildning vid behov, leder till ökad användning av kängurumetoden (Stikes & 

Barbier 2013). 

 

Det kan vara svårt för föräldrar att fysiskt närma sig ett barn som kanske inte överlever och 

som de ännu inte knutit an till (Watson 2011), vilket kan vara ytterligare en faktor som 

fördröjer kängurudebuten. Enligt Bowlbys anknytningsteori (1994) använder sig det nyfödda 

barnet av signaler som gråt, leende och kontaktsökande för att uppmärksamma föräldrarna på 

sina behov. När föräldrarna är lyhörda och på ett förutsägbart sätt reagerar på och besvarar 

barnets signaler kan en trygg anknytning skapas och barnets sociala och emotionella 

utveckling ske på ett positivt sätt (Bowlby 1994). När barnet är fött för tidigt uppvisar det på 

grund av sin omogenhet svagare signaler, vilket gör det svårare för föräldrarna att förstå och 

tolka det rätt (Nordström & Stjernqvist 1999). Föräldrarna behöver vägledning och stöd i 

omvårdnaden av sitt för tidigt födda barn för att lära sig att tolka dess signaler, vilket alltså är 

en förutsättning för anknytning (Lundqvist & Kleberg 2009). Vidare visar ett flertal studier att 

känguruvård underlättar anknytningen mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar (Roller 

2005, Arivabene & Tyrrell 2010, Feldman et al. 2014, Nyqvist et al. 2010a). Av detta 

kommer en situation där föräldrarna har svårt att närma sig sitt för tidigt födda barn för att de 

ännu inte har knutit an, samtidigt som det är först när de får ha sitt barn hud mot hud som 

många föräldrar beskrivit att de har börjat knyta an och känt att de har blivit förälder. Det 

måste därför anses viktigt att vårdpersonalen hjälper föräldrarna till tidig hud-mot-hud 

kontakt. Det kan behövas både uppmuntran och information om fördelarna med KM (Kymre 

& Bondas 2013, Stikes & Barbier 2013), men när föräldrarna väl har tagit steget att 

känguruvårda första gången visar forskning att de flesta vill fortsätta med det regelbundet 

(Kymre & Bondas 2013, Blomqvist et al. 2013). 

 

 

Skillnader mellan mammor och pappor 

 

Alla Sveriges neonatalavdelningar arbetar efter en filosofi som syftar till att mammor och 

pappor i samma utsträckning ska erbjudas möjlighet att känguruvårda sina barn (Nyqvist et al. 

2010b). När barnet vårdas på sjukhus har båda föräldrarna möjlighet att ta ut tillfällig 

föräldrapenning samtidigt (Lagerqvist 2013). Trots det visar vår studie att det finns stora 

skillnader i användningen av kängurumetoden mellan mammor och pappor. Kängurudebuten 

inträffade med mamman i 82 % av fallen och mammorna utövade mer känguruvård under 
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vårdtiden än papporna. Det får oss att fundera över varför skillnaden mellan mammors och 

pappors utövande av kängurumetoden är så stor.  

 

Historiskt sett har fokus legat på att involvera mamman i vården av det för tidigt födda barnet 

(Nagorski Johnsson 2008) och fortfarande blir pappor mer sällan erbjudna att känguruvårda 

sina barn, enligt en nyligt publicerad studie (Pallas Alonso et al. 2012). Mammor och pappor 

har också olika sätt att tackla svårigheterna med att få barn för tidigt (Fegran et al. 2008).  

Mammor tycks fokusera på samspelet och relationen till barnet och även om det till en början 

känns skrämmande vill de vara nära, lägga sina händer på och delta i omvårdnaden av barnet 

(Fegran et al. 2008, Nagorski Johnsson 2008). Forskning visar att papporna intar en roll som 

försvarare av sin familj och att de känner att de behöver stödja mamman i hennes omställning 

att bli mamma (Lundqvist et al. 2007) snarare än att själva skapa emotionella band till barnet. 

De tycks fokusera på att förstå monitorerna och teknologin och har frågor om framtiden. 

Papporna kan ha lätt att distansera sig och låta mammorna ta hand om barnet (Nagorski 

Johnsson 2008) men när de väl vågat närma sig barnet upplever de kontakten som väldigt 

positiv (Fegran et al. 2008). Vårdpersonalen kan genom att visa papporna hur de kan hålla 

om, tala till och på andra sätt delta i omvårdnaden hjälpa papporna att närma sig barnet 

(Nagorski Johnsson 2008). I en svensk intervjustudie berättade papporna att det var först när 

de kunde hålla sitt barn för första gången som de upplevde att de blivit pappa (Lundqvist et al. 

2007). Vad som orsakat att resultatet i vår studie ser ut som det gör vet vi inte, men vi kan 

anta att de beskrivna resultaten från andra studier skulle kunna vara överförbara till mammor 

och pappor i vår studie. För att veta säkert skulle en intervjustudie med föräldrar till de för 

tidigt födda barnen ge komplementära svar. Sammanfattningsvis kan vårdpersonalen med en 

ökad medvetenhet bli bättre på att uppmärksamma pappornas behov av stöd och erbjuda dem 

att känguruvårda både tidigare och oftare. Det finns även anledning att involvera pappan tidigt 

i omvårdnaden eftersom det är ett krävande arbete att ta hand om ett spädbarn. Bowlby (1994) 

menade att det är ett 24-timmars jobb sju dagar i veckan, som inte är ett jobb för en ensam 

människa om det ska utföras väl.   

 

Med tanke på vad resultatet visade, att pappor är mindre delaktiga i känguruvården än vad 

mammorna är, så hade det varit intressant att vidare undersöka området i intervjuer med 

pappor. Vi tänker även att det hade varit intressant att genomföra en interventionsstudie som 

ökar pappors medverkan i känguruvården.  
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När barnet inte kan känguruvårdas 

Resultatet visar att barn med många respiratordagar känguruvårdades i mindre utsträckning 

och att ju tidigare barnet var fött, desto äldre hann det bli innan kängurudebuten. För några 

barn dröjde det flera veckor innan de fick känguruvård första gången. När barnet är för litet 

eller för skört eller av andra anledningar inte kan känguruvårdas har vårdpersonalen en viktig 

uppgift att gynna anknytningen genom att visa föräldrarna alternativa sätt att skapa närhet och 

hudkontakt (Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist 2013). I en litteratursammanställning 

om vad mammor behöver för att knyta an till sitt för tidigt födda barn framkom att de 

behövde få vara hos sitt barn, delta i omvårdnaden, kunna se och tolka dess signaler, kunna ge 

den egna bröstmjölken och medverka vid beslut runt barnet (Broms & Engström 2009). 

Pappors upplevelse liknade mammornas i stort, de uttryckte i intervjuer att, förutom när de 

fick känguruvårda sitt barn, så var det vid första ögonkontakten med barnet som de för första 

gången kände sig som pappa (Lundqvist et al. 2007). Vår erfarenhet från neonatalvården är 

dock att de nyblivna föräldrarna kan ha svårt att våga ta en första kontakt med sitt extremt för 

tidigt födda barn. Från början kan det vara svårt att ens våga lägga handen på och hålla om sitt 

lilla barn. Föräldrar kan också initialt ha svårt att veta vad de kan och får göra, och detta är 

något som vi som vårdpersonal kan behöva påminna oss om. Både mammor och pappor har 

beskrivit att en god relation till barnsjuksköterskan är viktig för att de ska kunna närma sig 

och knyta an till sitt för tidigt födda barn (Lundqvist et al. 2007, Broms & Engström 2009) 

och vi anser därför att vi har en viktig uppgift att bjuda in och stegvis involvera föräldrarna i 

omvårdnaden. Lyckas vi med det, har vi både stärkt dem i sin föräldraroll och underlättat 

anknytningen till barnet. När barnet sedan är stabilt nog att känguruvårdas, är föräldrarna 

förhoppningsvis redo att ta emot barnet hud mot hud.  

 

Metoddiskussion  

För att besvara syftet med föreliggande studie utfördes journalgranskning av 

övervakningslistor och dokumentationssystemet Cross. Metoden journalgranskning kan 

användas för att upptäcka brister och öka patientsäkerheten, men även i syfte att utveckla 

vården. En styrka med journalgranskning är att data finns förhållandevis lättillgängligt. 

Svagheter är att journalanteckningar kan vara ofullständiga och att det finns risk för 

feltolkning av dokumentationen (Billhult & Gunnarsson 2012). 
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Uppgifter om vilka barn som vårdats under perioden hämtades från det perinatala 

kvalitetsregistret PNQ. I PNQ, eller SNQ (Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister) som är det nya 

namnet, bokförs uppgifter om nyfödda barn som behöver vård vid sjukhusens 

neonatalavdelningar. Samtliga 36 neonatalavdelningar i landet registrerar fortlöpande 

uppgifter i SNQ (snq.se, 2014). När information hämtas från ett register antas det ofta att 

registret är fullständigt, men tyvärr är det, enligt Olsson & Sörensen (2011), vanligt att 

registerdata är ofullständiga, och en del registerdata kan vara direkt felaktiga eller spegla 

slumpmässiga händelser (Olsson & Sörensen 2011). Enligt registeransvarig för SNQ i Umeå 

håller Umeås data god kvalitet (Håkansson 2014).  

 

Känguruvård är en vårdåtgärd som personalen är skyldig att dokumentera (SFS 2008:355). 

Att dokumentera på övervakningslistan går snabbt och kan utföras av såväl sjuksköterskor, 

undersköterskor som föräldrar. Vår erfarenhet att vårdpersonalen vid den studerade 

avdelningen i de allra flesta fall är noggranna med att dokumentera när känguruvård 

förekommit för det extremt för tidigt födda barnet. Det går emellertid inte att bortse från att 

det någon gång kan ha missats. 

 

Reliabilitet kallas ibland precision och anger graden av tillförlitlighet i en mätning. Begreppet 

används vid upprepade mätningar och är ett mått på överensstämmelsen mellan ett antal 

mätvärden uppmätta på samma sätt (Jakobsson 2011). Det går troligtvis inte att komma ifrån 

att personal kommer att dokumentera känguruvården med en varierad noggrannhet. När 

känguruvårdens duration avlästes fanns även där utrymme för felmarginal, då det kunde vara 

svårt att läsa av tid för känguruvård med en större precision än 5-10 minuter. Men då 

känguruvårdandet oftast pågick över en timme anser vi inte att det ska ha påverkat resultatet i 

någon större utsträckning.   

 

Med validitet menas i vilken grad en mätning verkligen mäter det den avser att mäta, och 

används vid kvantitativa mätningar (Jakobsson 2011). Vid den studerade avdelningen 

dokumenteras känguruvården tydligt på en egen rad i barnets övervakningsjournal. Denna rad 

används inte till annan dokumentation än just känguruvård. En variabellista upprättades för att 

svara på syftet med studien och varje journal granskades noggrant enligt denna lista. 

Validiteten i vår studie kan därmed anses som god. 
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Känguruvård kan förutom på övervakningslistan dokumenteras i löpande text i 

journalsystemet Cross och därifrån hämtades uppgifter till den utökade journalgranskningen.  

En brist med detta kan vara att känguruvård inte alltid dokumenteras i löptext. Anledningar 

kan vara att det ses som dubbeldokumentation eller att den vid känguruvården involverade 

vårdpersonalen inte är den som dokumenterat. Vid den utökade journalgranskningen fann vi 

ändå mycket dokumentation, både om känguruvård och andra psykosociala faktorer som 

kunde tänkas påverka känguruvården. En sammanställning av denna dokumentation 

adderades till resultatet och syftade till att ge en mer levande beskrivning av känguruvården 

på avdelningen. Detta ger dock enbart en aptitretare av vad som kan vara tänkbara orsaker till 

exempelvis kängurudebut dag ett eller två. För att öka trovärdigheten och överförbarheten 

skulle området behöva undersökas ytterligare med hjälp av exempelvis enkäter eller 

intervjuer. 

 

Valet att undersöka en specifik neonatal intensivvårdsavdelning kan ses som en begränsning. 

I vårdutvecklingssyfte kan det dock vara en fördel då resultatet kan användas som bakgrund 

för interventioner och utbildningsinsatser på den aktuella avdelningen. För att uppnå validitet 

i en undersökning måste populationen vara tillräckligt stor då det annars kan vara svårt att 

tolka resultatet och dra säkra slutsatser (Forsberg & Wengström, 2003). Det kan tyckas att 

våra undersökningsgrupper om 49 respektive 35 barn inte var så stora men de samband som 

undersökts har alla varit tydliga och statistiskt signifikanta. Undersökningsmaterialet är 

dessutom hela populationen för båda åren och kan därmed ses som en totalundersökning. Som 

sådan har den fördelar som gör att resultatet bör kunna vara överförbart till liknande 

kontexter. En studie av Mörelius et al.( 2012) visade emellertid att det finns stora nationella 

variationer i vilken utsträckning känguruvård utövas. Därför är det rimligt att tänka att 

resultaten i denna studie som handlar om ålder vid kängurudebut och total tid med 

känguruvård inte är generaliserbara. Däremot kan mönster, som skillnader mammor och 

pappor emellan och samband mellan gestationsålder vid födelse och ålder vid kängurudebut, 

vara överförbara till andra kontexter.  

 

Då det förekommit vissa extrema värden i materialet valdes ibland att både presentera 

medelvärdet samt medianen för att resultatpresentationen skulle bli tydligare.  
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Slutsats och kliniska implikationer  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Denna studie har beskrivit känguruvård av extremt för tidigt födda barn. Resultatet visar att 

pappor i mindre utsträckning än mammor utövar känguruvård, att ju tidigare barnet är fött 

desto längre dröjer kängurudebuten, men också att känguruvård förekommit så tidigt som dag 

fyra hos de mest för tidigt födda barnen. KM har många bevisade fördelar för det för tidigt 

födda barnet och kan effektivt skapa starka band föräldrar och barn emellan. En trygg 

anknytning skapar förutsättningar för att barnets sociala och emotionella utveckling ska kunna 

ske på ett positivt sätt. Sammantaget har neonatalvården mycket att vinna på om 

vårdpersonalen lyckas hjälpa föräldrar i allmänhet, och pappor i synnerhet, till att tidigt våga 

närma sig och känguruvårda sina extremt för tidigt födda barn. Med utbildning och träning för 

personal och stöd till föräldrarna, kan KM användas i större utsträckning för de extremt för 

tidigt födda barnen. 

 

Resultaten av denna studie bidrar till insikter och djupare kunskap om användningen av KM 

för extremt för tidigt födda barn. Resultatet kan användas för att identifiera 

utvecklingsmöjligheter men även för att utvärdera framtida förbättringsarbete. Kunskapen om 

och tron på vinsterna med KM kan rädda liv.  
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Bilaga 1. Variabellista och exempel för de journaler som granskades beträffande kängurudebuten 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Patientnummer 

 

Graviditets-

längd veckor 

 

Graviditets-

längd dagar 

 

Total 

graviditets-

längd i dagar 

 

 

Kön 
1 Flicka 

2 Pojke 

 

Duplex 
1 Ja 

2 Nej 

 

 

Födelsevikt 

(g) 

 

Födelselängd 

(cm) 

8 25 1 176 2 2 715 32 

10 23 5 166 2 2 618 31 

12 

 

26 6 188 1 1 440 29 

 

 

Patientnummer 

 

Huvud-

omfång (cm) 

 

Apgar 1 min 

 

Apgar 5 min 

 

Apgar 10 min 

 

Födelsesätt 
1 Vaginal 

2 Sectio 

 

 

Avliden 
1 Ja 

2 Nej 

 

 

Ålder vid 

dödsfall 

8 23,2 1 7 7 2 2 - 

10 21,3 4 5 7 1 2 - 

12 

 

21 5 7 7 2 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Patientnummer 

 

Antal äldre 

syskon 

 

Hemsjukhus 
22 Västernorrland 

23 Jämtland 

24 Västerbotten 

25 Norrbotten 

 

 

Mors ålder 

 

Ålder vid 

känguru-

debut 

 

Vikt vid 

känguru-

debut 

 

Andningshjälp 

vid 

kängurudebut 
1 CPAP 

2 Respirator 

 

Duration 

känguru-

debut (min) 

8 2 25 39 3 679 1 65 

10 1 25 39 4 532 2 140 

12 

 

0 25 29 3 385 1 100 

 

 

Patientnummer 

 

Kängurudebut 

med 
1 Mor 

2 Far 

3 Ospec. 

 

 

Navelkateter 

kängurudebut 
1 Ja 

2 Nej 

 

Perifer 

artärkateter 

kängurudebut 
1 Ja 

2 Nej 

 

 

Pleuradrän 

kängurudebut 
1 Ja 

2 Nej 

 

 

PCVK 

kängurudebut 
1 Ja 

2 Nej 

 

 

Ljusbehandling 

kängurudebut 
1 Ja 

2 Nej 

 

8 3 1 2 2 1 1 

10 3 1 2 2 2 2 

12 

 

1 1 2 2 2 1 

 

 

Patientnummer 

 

Ålder vid 

kängurudebut 

med mor 

 

 

Ålder vid 

kängurudebut 

med far 

 

8 4 7 

10 6 - 

12 

 

3 4 



 
 

 

Bilaga 2. Variabellista och exempel för de journaler som granskades under barnets första fyra levnadsveckor 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Patientnummer 

 

Total 

känguru-

vårdtid dag 

1-7 

 

 

Antal 

känguruvård-

tillfällen dag 

1-7 

 

 

Känguru-

vårdtid med 

far dag 1-7 

 

Känguru-

vårdtid med 

mor dag 1-7 

 

Känguru-

vårdtid med 

ospec. dag 1-7 

 

Antal 

respirator-

dagar dag 1-7 

 

 

Antal CPAP-

dagar dag 1-7 

8 430 5 65 300 65 1 6 

10 400 3 0 260 140 7 0 

12 

 

740 7 300 440 0 2 5 

 

 

Patientnummer 

 

Total 

känguru-

vårdtid dag 

8-14 

 

 

Antal 

känguruvård-

tillfällen dag 

8-14 

 

Känguru-

vårdtid med 

far dag 8-14 

 

Känguru-

vårdtid med 

mor dag 8-14 

 

Känguru-

vårdtid med 

ospec. dag 8-

14 

 

Antal 

respirator-

dagar dag 8-

14 

 

Antal CPAP-

dagar dag 8-

14 

 

 

8 195 2 55 0 140 6 1 

10 300 3 0 200 100 7 0 

12 

 

1620 11 700 800 120 0 7 

 

På samma sätt samlades data in för dag 15-21 samt 22-28.  

  



 
 

 

Bilaga 3. Samtycke av medicinsk chef till att genomföra 

journalgranskning 

__________________________________________________________________________________________ 

 


