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Abstrakt 

Bakgrund: Vården av extremt prematurfödda barn (EPB) har gått mycket framåt och i olika 

länder är de olika aktiva i omhändertagandet vid födseln av dessa barn. Omvårdnaden har stor 

betydelse för hur dessa barn ska klara sig utan svåra men. The Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) är en strategi för hur EBP bör 

skötas i förhållande till vad de klarar av och har visat sig ha betydelse för att skydda dessa 

barns känsliga hjärna. God smärtlindring är också viktigt då smärtan är skadlig för hjärnans 

utveckling både på kort och lång sikt. Barnets anknytning till sina föräldrar har betydelse för 

deras självkänsla. Självkänsla hos extremt prematurfödda barn är inte så väl studerat varför 

syftet med studien är att undersöka självskattad självkänsla hos extremt prematurfödda barn. 

Metod: Urvalet bestod i en totalpopulation av EPB födda i Sverige mellan mars 1990-april 

1992 och en kontrollgrupp bestående av barn födda på samma sjukhus, med samma kön och 

så nära födelsedatum som möjligt i fullgången tid och med en normal födelsevikt. Alla barn 

har fyllt i självskattningsformuläret ”Jag tycker jag är”. Chi2-test, t-test och Mann-Whitney U-

test har utförts för att jämföra grupperna. Signifikansnivån var satt till p=0,050. 

Resultat: EPB skattade sig lägre jämfört med barnen i kontrollgruppen förutom inom 

domänen relationer till familjen där de skattar sig högre. De EPB med intraventrikulär 

hemorragi (IVH) grad III-IV/PVL skattade sin självkänsla signifikant lägre än de EPB utan. 

Mellan EPB med socioekonomiska risker och utan socioekonomiska risker fanns inga 

signifikanta skillnader vad gäller självskattning för självkänsla, medan det fanns signifikanta 

skillnader inom flera domäner för barnen i kontrollgruppen mellan barnen med och utan 

socioekonomiska risker. 

Slutsats: De flesta EPB skattar sin självkänsla inom normalvariationen dock skattar de den 

lägre inom flera domäner jämfört med kontrollgruppen. Troligtvis har både omvårdnaden och 

föräldrar inverkan på hur barnen skattar sin självkänsla.  
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