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ABSTRACT

INNEHÅLL

Babies born prematurely are deprived of normal sensorimotor stimulation when placed
in an artificial environment, the incubator. The aim of this project was to design a series of
products that could promote the baby’s emotional and neurological development, and
to facilitate parental bonding.
The products designed in this project has a theoretical basis on the research available
today on cognitive and emotional development in children born prematurely. They
were developed in close cooperation with a group of parents and nurses in a neonatal
intensive care unit.
Presence is a product collection for developmental care, consisting of a mattress, a figure
and a necklace. The mattress has vibration sensors that transfer the mother’s heart beat
and speakers with recorded heartbeat and her voice. The figure in silicone is designed for
sensorimotor stimulation and can be together with the child in the incubator. The figure
wears a cloth with mother’s scent. The cloth can be worn by parent in a necklace made
of silicone.
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INLEDNING
BAKGRUND

UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT HUR BRA
MAMMA OCH BARN KAN KNYTA AN
DET FÖRSTA ÅRET PÅVERKAR HUR BRA
RELATIONEN FUNGERAR RESTEN AV
LIVET MELLAN PARTERNA. DET FÖRSTA
ÅRET ÄR DÄRMED EN MYCKET VIKTIG TID
FÖR BÅDA PARTER. (1).

I en avhandling från Lunds Universitet som
bygger på en av de längsta nationella
uppföljningar som gjorts av barn födda
före 29:e graviditetsveckan, har det visat
sig att många av de problem som för
tidigt födda barn visar i 10-årsåldern följer
med ända till vuxen ålder. Avhandlingen
visade att barn som är födda för tidigt hade
koncentrationssvårigheter och svårare att
klara skolan än andra barn. Skillnaderna höll
i sig högre upp i åldrarna, de för tidigt födda
klarade sig sämre i skolan och färre valde
teoretiskt gymnasium. Även avvikelser i längd
och vikt höll i sig upp i vuxen ålder, liksom
skillnader när det gäller sociala kontakter (2).
EMOTIONELL UTVECKLING

För att ytterligare öka chanserna till ett friskt liv med hög livskvalitet
för ett barn som föds för tidigt måste vi titta närmare på den unika
situation ett för tidigt fött barn befinner sig i. Ett prematurt barn
kan inte i alla aspekter jämföras med ett fullgånget spädbarn,
då det prematura barnet inte är färdigutvecklat och redo för de
utmaningar som ställs fysiskt och mentalt. Även om prematura
barn visar stor anpassningsförmåga och beteenden lika fullgångna
spädbarns måste de första intrycken i kuvösen likna de stimuli som
barnet får i livmodern, för att barnet ska fortsätta utvecklas normalt.
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I Sverige föds 5,5 - 6% av alla barn för tidigt.
Det innebär att nästan vart tjugonde barn
föds före den 38:e graviditetsveckan och
väger mindre än 2 500 gram. Många av
dessa barn föds när nästan hälften av den
normala graviditeten återstår. Överlevnaden
hos för tidigt födda barn har ökat de senaste
åren, men kunskapen om deras fortsatta
utveckling har varit ofullständig.
Idag undersöks ofta den motoriska och
neurologiska utvecklingen hos barnen
medan man är mindre observant på
emotionell utveckling och den oro det
innebär för såväl barn som föräldrar när de
första månaderna efter förlossningen måste
tillbringas på sjukhus (2).

En annan skillnad gäller de för tidigt föddas
förmåga att knyta an till andra människor, ett
problem som i det långa loppet kan innebära
en större risk att råka ut för mental ohälsa (3).
“Här behövs mer forskning”, säger
Anne-Li Hallin, legitimerad psykolog och
psykoterapeut vid Skånes universitetssjukhus.
Anne-Li Hallin förmodar att man skulle
upptäcka samma anknytningsproblematik
hos barn som varit svårt sjuka under
spädbarnsperioden som hos de här barnen
som har haft en turbulent start i livet. Hon
hoppas att resultatet av hennes forskning ska
leda till att sjukvården blir mer uppmärksam
på samspelet mellan föräldrar och barn (3)(4).
- Idag undersöks ofta den motoriska och
neurologiska utvecklingen hos barnen medan
man är mindre observant på emotionell
utveckling och den oro det innebär för såväl
barn som föräldrar att de första månaderna
efter förlossningen måste tillbringas på
sjukhus (3).
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DESIGNPROBLEM
VÅRDMETODER

Idag rekommenderas hud mot hudvård,
även kallad kängurumetoden, som en av de
viktigaste delarna i neonatal vård. Barnen
placeras då vertikalt med huvudet högre än
kroppen, hud mot hud mellan brösten på
modern eller på fadern. Denna metod har
man sett ger mycket goda resultat hos barnet
i form av hjärtfrekvens, andningsmönster
och temperaturkontroll (1). Denna metod gör
också att både förälder och barn blir lugnare
och knyter an till varandra bättre.
PROBLEM MED HUD MOT HUDVÅRD

I dag uppmuntras föräldrar att känguruvårda
sitt barn så mycket som möjligt, men detta
kan vara svårt av olika skäl. Barnen är väldigt
sköra och ibland för ömtåliga för att hålla i.
Föräldrarna kan ha svårt att slappna av då
de är rädda att skada barnen, detta gör
att metoden blir tröttande. Barnen är ofta
kopplade till slangar vilket gör att föräldrarna
blir väldigt låsta. Föräldrarna upplevde att
det var svårt att sova med barnen eftersom
ansvaret kändes så stort och många föräldrar
upplevde att de inte tog sig tid att gå på
toaletten eller att äta (1).
I fall där mamman behövde vård efter
förlossningen och vårdades på BB var det
svårare att känguruvårda. Avdelningarna
ligger ibland långt ifrån varandra och
timmarna med hud mot hudvård blev färre (1).
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GENERELLT VAR DEN GENOMSNITTLIGA
KROPPSTEMPERATUREN FÖR BARN
SOM BEHANDLAS MED HUD MOT
HUDVÅRD, LIKSOM ÖVRIGA FYSIOLOGISKA
PARAMETRAR, SIGNIFIKANT
OFÖRÄNDRADE FÖRE, UNDER SAMT
EFTER HUD-MOT HUDVÅRD. DOCK
FRAMKOM ATT NÄR MAN TITTADE PÅ
VEM BARNET SATT HOS, ÖKADE DEN
GENOMSNITTLIGA HUDTEMPERATUREN
MED 0,1 GRAD NÄR BARNET SATT HOS SIN
MAMMA OCH SJÖNK MED 0,3 GRADER
NÄR BARNET SATT HOS SIN PAPPA (5).

I EN UNDERSÖKNING MED
KÄNGURUMETODEN SOM GJORTS MED
FÖRÄLDRAR I BRASILIEN, JAPAN, SVERIGE,
SYDAFRIKA OCH USA UNDER ÅREN
1989-2011 KAN METODEN BESKRIVAS
SOM: STÄRKANDE I FÖRÄLDRARROLLEN,
MEN ENERGIKONSUMERANDE(1).
FÖRÄLDRARNA BLIR UTMATTADE AV
ANSVARET FÖR DET SKÖRA BARNET, DE
LÅNGA SITTNINGARNA OCH SIN EGEN
ORO INFÖR BARNET(1).

KOMPLEMENT TILL HUD MOT HUDVÅRD

En annat fall där det finns goda grunder att
tro att metoden har positiv och lugnande
inverkan på barnet, är virkade bläckfiskar
som har lagts hos barnen. Sköterskor har
observerat att barnens puls går ner och
syreupptagningsförmågan förbättras när
barnen har bläckfiskarna hos sig (6).
Den danska trenden som spridit sig till Sverige
handlar om att gosedjuren har en lugnande

effekt på för tidigt födda bebisar. Men många
sjukhus har infört ett bläckfiskförbud.
- En tygleksak kan samla bakterier och bli
en riskfaktor för infektioner. Om vi skulle
låta barnen ha bläckfiskarna så skulle vi
behöva tvätta dem dagligen, och det har vi
ingen möjlighet att erbjuda, säger Berit Paul,
enhetschef på neonatalavdelningen, till TV 4
Nyheterna Malmö (6).

“BARN SOM ÄR FÖDDA FÖR TIDIGT ÄR OROLIGA OCH RÖR PÅ SIG MYCKET. DE ÄR OFTA
KOPPLADE TILL SLANGAR OCH VILL GÄRNA DRA I DESSA. BLÄCKFISKENS ARMAR GER
BEBISEN NÅGOT ATT GRIPA TAG OCH DRA I. DEN LUGNANDE EFFEKTEN BEROR PÅ ATT
ARMARNA PÅMINNER OM NAVELSTRÄNGEN
NÄR FOSTRET LIGGER I MAMMANS MAGE”, SÄGER BARNSKÖTERSKAN HANNA
OLAUSSON PÅ NEONATALAVDELNINGEN I BORÅS (7).
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SPECIFIERAD PROBLEMFORMULERING
SYFTE

Syftet i det här projektet är att undersöka för
tidigt födda barns möjlighet till emotionell
utveckling under den tid de vistas på sjukhus.
Jag vill undersöka möjligheterna att minska
avståndet mellan barn och förälder under
tiden barnet vistas på sjukhus.

METOD

MÅL

MÅLGRUPP

Målet är att utveckla en produkt som skulle
kunna minska avståndet mellan barn och
förälder under tiden barnet vistas i kuvös.
Produkten ska så bra som möjligt fungera i
den vårdsituation som finns idag innefattande
attityder och vårdrutiner, förutsatt att detta
inte begränsar nyttovärdet och kvalitén av
produkten.

Målgruppen är för tidigt födda barn; det vill
säga barn som är födda före den 38:onde
graviditetsveckan.
AVGRÄNSNING

Projektet avgränsades till den tid för tidigt
födda barn vistas på sjukhus och lever
i kuvös. Fokus ska ligga på att minska
avståndet mellan barn och föräldrar.

Produkten ska med god sannolikhet kunna
främja barnens tillväxt och utveckling, för ett
liv med hög livskvalitét och minskad risk för
handikapp.

Projektet har en teoretisk grund utifrån den
forskning som finns idag av små barns
kognitiva och emotionella utveckling.
Resultatet innefattar tänkbara lösningar som
med stor sannolikhet fungerar och som kan
implementeras i den vårdsituation som råder
idag.

EXAMENSARBETETS FOKUS
Tänk om man kan göra en produkt som når
upp till de höga kliniska krav som ställs i en
sjukhusmiljö och som fyller de funktioner de
virkade bläckfiskarna har?
Syftet är att produkten ska fungera som ett
komplement till den föräldrarnärvaro som är
viktig för barnets utveckling. Produkten ska

Projektet innefattar inte tester på små barn
utan ha en teoretisk utgångspunkt med
utlåtanden från personer med insikt och
expertis i ämnet.

ha en positiv inverkan på barnets utveckling
och emotionella behov, samt fungera som
ett stöd för att underlätta för mamman i
föräldrarrollen. Produkten ska också fungera
som en påminnelse om förälders viktiga roll i
vårdarbetet (Se fokusdiagram fig. 1).

PROCESSBESKRIVNING

Jag har tillsammans med vårdpersonal besökt
och undersökt den vårdmiljö barnen vårdas i.
Jag har tagit del av fakta och forskning inom
ämnet.
Jag har undersökt material och teknik utifrån
den miljö produkten ska användas i.
Jag har varit i kontakt med föräldrar och
utvärderat formgivning utifrån deras
efrarenheter och perspektiv.
Jag har under processens gång
undersökt olika synvinklar utifrån barnets,
vårdpersonalens och föräldrarnas perspektiv.
Projektet innehåller:
-Research
-Intervjuer
-Utforska teknik
-Formarbete
-Modell

MY
FOCUS
NO LIFE
SUPPORT

INCUBATOR

OCTOPUS

Examensarbetets fokusområde
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IN MOTHERS
WOMB

100

0

fig. 1

SKIN TO
SKIN
TREATMENT

ARMS GIVE THE
BABY SESORY
MOTOR
STIMULATION.
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DATAINSAMLING

FOSTRETS UTVECKLING
Foster är anpassade för att utvecklas i
den skyddande livmodermiljön. Även om
miljön inte är helt tyst så dämpas ljud och
känselintryck av fostervattnet. Modern förser
sitt foster med värme och näring samtidigt
som det påverkas av hennes biologiska och
hormonella rytm. Barn som föds för tidigt
mister denna skyddande livmodermiljö.
Förutom att bli separerad från sina föräldrar
blir barnet beroende av vård i en miljö där
det utsätts för starka yttre stimuli, i form av
ljus, ljud, hög aktivitet, dofter, ansträngande
och smärtsamma - ofta livsnödvändiga -

FÖRÄLDRARNAS ROLL
De senaste decenniernas medicinsktekniska förbättringarna inom neonatalvården
har minskat dödligheten och sjukligheten
hos barnen, men barnens och familjens
psykosociala behov har inte uppmärksammats
tillräckligt mycket. En miljö som tillgodoser
personalens möjligheter att kunna ge god
medicinsk-teknisk vård räcker inte för att
stödja de känsliga barnens tillväxt och
utveckling och för att deras familjer ska trivas
i miljön.

MAMMANS ROLL

Mamman befinner sig dessutom i en fas där
hon inte är psykologiskt och fysiskt redo för
att separeras från fostret när ett barn föds för
tidigt. Detta beskrivs av många kvinnor som
en stor tomhet.2 Är barnet född mycket för
tidigt tillbringar den sina första levnadsveckor i
kuvös och är då många gånger för instabil för
att känguruvårdas (8)(1).

Föräldrar beskriver att de känt sig hjälplösa,
inte kunnat tillgodose barnets fysiska och
känslomässiga behov och att de förlorat
den förväntade föräldrarollen. De beskriver
också att personalen upplevs som experter i
vården av barnet och att föräldrarna känner
sig överflödiga och i beroendeställning till
personalen (8)(1).

procedurer samt störd sömn. Tillsamman
kan detta få följder för barnets organsystem,
motoriska och kognitiva utveckling samt
för anknytningen mellan barn och föräldrar.
Underburna barn är inte tillräckligt mogna
för att samspela och hantera flera stimuli
samtidigt. Orsaken är att barnets hjärna ännu
inte är mogen nog för att filtrera intryck. Detta
leder till att barnet är mycket känsligt och
reagerar med oregelbunden andning och
andningsuppehåll (apnéer) som följd(1). (se
barnets utveckling fig. 2)

VECKA
47-52
42-46
Vecka 37-42 Fullgången graviditet

37-41
32-36

kuvös

25-27

Doftsinnet utvecklas

21-24
17-20

Barn 2 är född vecka 23 och är därför mycket liten. Barn 2 är nu 3 veckor gammal. Barn 2 ligger i kuvös på Niva
(neonatal intensivvårdsavdelning). Barn 2 har drabbats av en infektion och är mycket svag och rör knappt på
sig. Barnet är kopplat till syrgas, en massa slangar, kateter och det finns en temperaturmätare på barnet och en
i kuvösen. På detta sätt kan man jämföra barnets kroppstemperatur med den i kuvösen utan att behöva störa
barnet.

Hörseln utvecklas

13-16
9-12
2-8

Det är mycket vanligt att barnen drabbas av infektioner när det är så små, vilket är mycket farligt. Personalen
har pratat med föräldrarna och försökt informera dem om det för att göra dem mer förberedda inför om barnet
skulle bli akut sjukt. Mamman berättar att hon fått hålla sitt barn tre gånger sendan det fötts och att dessa
stunder varit de mest fantastiska som finns. “Man är aldrig så lugn som då” säger hon. Mamman berättar att det
är svårt att ta pauser och att hon aldrig släpper tanken på barnet.

0-4

Lek med föremål
Socialt samspel
Fokuserad uppmärksamhet,
fullt utvecklad syn

Synen fullt utvecklad

28-31

BETEENDE

Snabba ögonrörelser,
koordinerade andningsrörelser
Komplexa rörelser, tumsugning

Andningsrörelser
Snabba ögonrörelser

Koordinerade hand-till-ansikte rörelse
Öppnade ögon och ögonrörelser
Individuella rörelser av huvud, armar och ben

Flexionsställning
Ryckiga rörelser

fig. 2

Barnets utveckling i
livmodern.

Från mitt besök på Neonatvårdsavdelning Umeå Universitetssjukhus
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STRESS OCH SMÄRTPROBLEMATIK
HÖRSEL
För tidigt födda barn upplever stress och
smärta orsakat av omvårdnadshandlingar
under en ofta lång sjukhusvistelse (1). Även
om deras smärtreaktioner är mer omogna
så är de mer känsliga för smärta än äldre
barn. För tidigt födda kan störas mer än 200
gånger per dygn och utsättas för i medeltal 10
smärtsamma vårdprocedurer per dag under
sina första levnadsdagar. Många forskare har
observerat ökade nivåer av stresshormoner
(kotisolnivån i salivprov), fysiologiska
reaktioner och beteendereaktioner i samband
med omvårdnad av barnet. Upprepad och
långvarig exponering för smärta har visat sig
påverka strukturen och funktionen i hjärnan
(1). Det är viktigt att vi börjar förebygga och
hitta smärtstillande åtgärder i omvårdnaden av
för tidigt födda.
Att behandla barnet med hud-mot hudvård
under smärtsamma vårdprocedurer har man
sett har en lugnande och smärtlindrande

inverkan på barnet. Det har även genom tester
visat att prematura barn visar mindre tecken
på smärta och gråter mindre om de utsätts
för doft behaglig under ingreppen. Vissa
dofter verkar distrahera spädbarn från lindrigt
smärtsamma stimuli . De är dock inte effektiva
nog för att avleda vid mer smärtsamma
procedurer.

I en artikel från Global Health kongressen
(2012) understryker man vikten av att för
tidigt födda exponeras för rätt slags dofter:
“Through this paper, we provide not only a
review of relevant literature, but we also draw
attention to the importance of early exposure
to odors in prematurely born infants. We want
to highlight the importance of both protecting
neonates from stressful environmental odors
as well as providing them with comforting
parental odors in the NICU (neonatal intensive
care units) incubator.” (11)
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upprätthölls medan frekvensen av apné
associerad med svår bradykardi (hjärtfrekvens
<70 slag per minut) minskade kraftigt
(45%) och påverkade alla spädbarn. Inga
biverkningar observerades.
SLUTSATS: Införandet av en behaglig doft i
kuvös är av terapeutiskt värde vid behandling
av apnéer (13).

FÖRÄLDRARS INVERKAN

Det finns även forskning som tyder på att
föräldrars inverkan för att reducera stess
hos det egna barnet kan vara skyddande för
utvecklingen av strukturen i hjärnan(9).
Särskilda program för föräldrar har provats
som bygger på att föräldrar lär sig att
känna igen och minska inverkan av stress
på sitt barn. Den kognitiva och språkliga
utvecklingen påverkades gynnsamt av
detta(10).

LUKTSINNET
Under fostertillväxten kan den första nasala
vävnaden observeras under vecka 7 eller 8
av graviditeten. Ungefär vecka 17 kan fostret
smaka. Lukt och smaksinne kallas hos fostret
för “olfactory” och upplevs som ett sinne
hos fostret. Omkring 24 graviditetsveckan
kan barnet använda luktsinnet. Det innebär
att luktsinnet är fullt fungerande för för tidigt
födda som tillbringar sina första veckor i
kuvös.

som barnen hade i kuvösen under 24 timmar.
Resultatet visade att alla typer av apnéer,
hade en minskning på 36% på 12 av 14
spädbarn. Apnéer utan bradykardi minskade
44% under dagen med doftbehandling, och
denna minskning påverkade alla spädbarn.
Frekvensen av apné med måttlig bradykardi
(puls mellan 70 och 90 slag per minut)

MINNS DOFTER

En studie av Schaal m fl. (12) visade att för
tidigt födda barn kan särskilja doft från sin
mammas kropp och bröstmjölk från andra
mödrars luktprov. Vidare forskning visar att
barn vrider sitt huvud och gör sugrörelser
med munnen om de exponeras för smaker
som var en del av moderns kost under
graviditeten. Detta visar att fostret redan under
graviditeten smakar och luktar mammans kost
vilket ger dem en första preferens direkt efter
förlossningen. Liknande tester visar att barn
lugnar ner sig om de får lukta på moderns
bröstmjölk. Och det har visats sig att nyfödda
gråter mindre vid separation från sina föräldrar
om de exponeras för fostervattenlukt(11).
DOFTBEHANDLING

En studie (13) utfördes på 14 för tidigt
födda barn med apneér (andningsuppehåll)
och bradykardi (farligt låg puls), där det
droppades doft av vanillin på en huvudkudde

HÖRSEL
En av anledningarna till att omställningen
från livmodern till en tillvaro i kuvös är så
stressande för ett prematurt barn är att
barnets hörsel är väl utvecklat redan i tidigt
fosterstadie. Den typ av ljud och ljudnivå
barnet utsätts för i en kuvös är väldigt olikt
den barnet upplever i livmodern. Även om
kuvösen till viss del stänger ute störande ljud,
så är lågfrekventa ljud i livmodern ersatta med
ljud av andningsmaskin, ventilation, monitorer
och alarm.
INSPELNING AV MAMMANS RÖST

En studie som genomfördes i neonatal
intensivvårdsavdelning vid Brigham and
Women sjukhus (BWH) i Boston (14) visar
ett samband med att för tidigt födda barn är
mindre benägna att sluta andas (apné) eller
få farligt låg puls (bradykardi) när de lyssnar
på inspelningar av sin mammas hjärtslag och
röst.
Barnen var mycket mindre sannolikt att
uppleva kardiorespiratoriska händelser
(farligt låg puls) när de hörde deras mödrars
ljudinspelningar, jämfört med rutinsjukhusljud
och oljud .
“Våra resultat är lovande och visar att
exponering för MSS (Maternal Sound
Stimulation) kan hjälpa för tidigt födda barn på
kort sikt genom att minska kardiorespiratoriska
händelser“, säger studieförfattare Amir
Lahav, chef för BWH s Neonatal Research

Lab till HealthDay News (15). “Resultaten
tyder också på att det finns en tid då barnets
auditiva utveckling är mest intakt och att
detta ingripande av MSS skulle vara mest
effektfulla”, säger Amir Lahav(15).
AUDITIV INLÄRNING

Nya bevis för auditiv inlärning (16) och
röstigenkänning hos fostret tyder på att detta
är baserad på prenatala erfarenheter. Det är
därför viktigt att kompensera för tidigt födda
barns förlust av sin egen mors röst och
hjärtslag. Överdriven exponering för buller
under denna kritiska tid i utvecklingen ökar
barnets fysiologiska sårbarhet och risken
för att utveckla neurosensoriska handikapp.
Det är därför möjligt att den nuvarande
utformningen av NICU kuvöser, vilken typ
av buller som de själv generera och bristen
av moderns ljud minskar kapaciteten hos
barnet att framgångsrikt utvecklas utanför
livmodern(16).
SPRÅKUTVECKLING

Studier (17) visor också att vår förmåga att
känna igen om utveckla ett språk är baserat
på prenatala erfarenheter. Barnet i livmodern
känner igen mamman melodier och tongångar
i språket och föredrar dessa framför andra
språk när barnet är fött. Barn som är födda
för tidigt har en senare språkutveckling än
fullgångna barn vilket kan vara kopplat till att
barnet mister sin möjlighet att höra mammans
röst i livmodern(17).
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SENSOMOTORIK
Bläckfiskens armar påminner om
navelsträngen som fostret håller i
i livmodern. När barnet får hålla i
armarna får det prematura barnet bättre
syreupptagningsförmåga i blodet och pulsen
blir lugnare (6) (7). Än vet vi inte vet den
direkta kopplingen till att barnen får låg puls
när de håller i armarna; det skulle kunna
vara en reaktion på att barnet känner igen
situationen från när barnet låg i livmodern.
Men vi vet att “hand till mun” reflexen
är en viktig del av den sensomotoriska
utvecklingen hos fostret och kan ses i tidigt
utvecklingsstadie i livmodern (18). Reflexen
utvecklas till barnets förmåga att kravla till
bröstet, greppa bröstvårtan och börja amma
när det är alldeles nyfött. Rörelsen stimulerar
även ögats rörelser och utvecklingen av
syntolkningen i hjärnan hos barnet (18).
Kanske kunde bläckfisken hjälpa till att
stimulera den neurologiska utvecklingen i
kuvösen?

BESÖK PÅ NEONATALVÅRDAVDELNING
STIMULERA SENSOMOTORIKEN

Det har rapporterats att 15-45 % av mycket
för tidigt födda spädbarn har någon form av
mildare funktionshinder (18), ofta kopplat till
motoriska, visuella och kognitiva störningar.
I en studie (18) där man undersökte för
tidigt föddas förmåga att se och sträcka sig
efter föremål, upptäckte man att prematura
spädbarn som inte sträckte sig efter
föremålet vid 4 månaders korrigerad ålder
löpte större risk att utveckla neurologiska
funktionsnedsättningar, medans fullgångna
spädbarn som inte sträckte sig vid 4
månaders ålder inte löpte någon risk.
Kanske skulle ett “reaching behaviour” kunna
stimuleras genom att barnet uppmuntras att
sträcka sig efter ett föremål, till exempel där
ett föremål har en doft som undersökningar
visar att barnet söker sig till? Kanske skulle
även den sensomotoriska utvecklingen kunna
stimuleras med hjälp att ett föremål som
bläckfisken där man även tillför en sån doft?

BESÖK 1 NEONATALVÅRDSAVDELNING
UMEÅ UNIVERSITETSSJUKHUS

Under första besöket på sjukhuset fick jag titta
på miljön som barnen och föräldrarna vistas i
under sin tid på sjukhuset. Jag fick träffa två
barn som vårdades på avdelningen och deras
föräldrar. Första barnet vårdades i kuvös
och andra barnet hade kommit ur den mest
kritiska fasen och vårdades i barnsäng med
värmande vattensäng.
Jag gick tillsammans med Cindy, min
kontaktperson på sjukhuset, igenom
grundläggande vårdutrustning och vårdrutiner.

BESÖK 2

Andra besöket tittade jag närmare på
utrymmet i kuvösen och de tillbehör som
används där, samt de rengöringsmetoder som
används på avdelningen.
Cindy Nabro, samarbetspartner,
sjuksköterska, neonatal

MEDICINSK UTRUSTNING BARNET ÄR KOPPLAT
TILL I KUVÖSEN

Barnen är kopplade till massa slangar vilket
försvårar all hanteringen av barnen. Att lyfta
barnen ur kuvöserna tar mycket energi från
dem. Och föräldrarna tycker det är svårt
att hålla i barnen när alla kroppsdelar är
“upptagna” av slangar.
TEMPERATURMONITOR

RESPIRATOR

EKG OCH BLODTRYCK

ljusskydd

(används om barnet har hjärtfel)

tub

sensor

MATNINGSTUB

INFUSION PUMP
( DROPP)

SYRE SATURATION
MONITOR

fig. 3

Medicinsk utrustning i
kuvösen.
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KUVÖSEN
Kuvösens främsta uppgift är att hålla värme och
luftfuktighet för barnen. Barnen är inte utvecklade
tillräckligt för att hålla sin kroppstemperatur
och deras hud är outvecklad och känslig.
Kuvösen kyddar även barnet från bakterier

och är ljuddämpande när luckorna är stängda.
Kuvöserna hålls mörka med en filt eller så är
barnes ögon övertäckta eftersom barnen blir
störda av ljus. Barnen mår oftast bäst av att ligga
på mage.

TOFFELN

I kuvösen används en toffel som
barnet ligger i. Toffeln finns i olika
storlekar anpassat efter barnets.
Barnet ska ha lite plats över i
toffeln och stöds upp med hjälp
av rullar för att ligga rätt. Barnet
lindas in tillsammans med en
filt under sig och en över sig.
Toffeln är försedd med tygband
som man lindar runt barnet, detta
för att barnen blir lugna om de
ligger trångt och har ett motstånd
runt sig. Filten i kuvösen blir fort
fuktig och måste ibland bytas
mellan 1-4 timmar. Toffeln byts
och tvättas cirka varannan dag.
Barnet har också stöd för ryggen
form av tyg rullar för att kunna
ligga i fosterställning.

Kuvösen ä kopplad till maskiner och displayer.
Något som föräldrar utrycker är en jobbig del i
upplevelsen på sjukhuset.
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ANALYS

DIAGRAM FOKUSOMRÅDEN

BENEFITS

PROBLEM AREAS

Arms is reminding of
the cord who is a part
of the baby’s natural
grip behaviour in the
womb.

Infection risk because
of the incubators
varm and damp
environment.

FOKUS
Diagram över projektets researcharbete.

OPPORTUNITY

Implement smell from
mother makes the
baby healtier.

Makes the baby calm
with smoother heart
beat and increased
oxygenation in the
blood.
Bringing personal
and positive emotions
around the baby as
and individual for
parents and staff.
Helping parent to
bond.

Being a support for
the mother 24h and
being a reminder
about the parents
important role.

BABY
FOR
&
MOTHER

COM FORT

PRYCOLOGICAL
&
EMOTIONAL RESEARCH

WHAT THE BABY TOUCHES
&
WHAT TOUCHES THE BABY!

FOR THE BABY
IN ARTIFICIAL
ENVORENMENT

EMOTIONAL
BONDING TO
PARENTS

PSYKOLOGICAL STIMULATION

SENSES

MATERIALS

OPPORTUNITY

TOUCH

NATURAL ENVORONMENT-

- Misses the womb
- Pain
- Smell
- Noise

In the way for the staff
in the takecare of the
baby.

Hearing recordings
of humming and
voice makes the baby
recognize a language
and learn to talk
earlier.

Implement sensation
of heart beat on the
skin.
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Even more cabels in
the incubator.
Technical parts is
operated outside the
inbubator- must be air
safe into the incubator.
Fit the environment
but don´t look to
clinical
The child’s emotional
needs could be
forgotten or be set
aside.

BENEFITS

PROBLEM AREAS

Premature babies
are less likely to stop
breathing or have
their heart rate slow
dangerously when
listening to recordings
of their mother’s
heartbeat and voice.

In the way for the staff
in the takecare of the
baby.

Hearing recordings
of humming and
voice makes the baby
recognize a language
and learn to talk
earlier.
OPPORTUNITY

In the way for the staff
in the takecare of the
baby.

Premature babies
are less likely to stop
breathing or have
their heart rate slow
dangerously when
listening to recordings
of their mother’s
heartbeat and voice.

VISUAL

DISCOM FORT

The child’s emotional
needs could be
forgotten or be set
aside.

PROBLEM AREAS

OLFACTORY (SMELL, TASTE)

ATTITUDES

Ends up to far away
from the baby when
staff is moving it.

BENEFITS

Implement tactile
heart beat on the skin.

AUDITORY

(THE WOMB)

More clinical materials
might be less cuddly.

Even more cabels in
the incubator.
Technical parts is
operated outside the
inbubator- must be air
safe into the incubator.
Fit the environment
but don´t look to
clinical
The child’s emotional
needs could be
forgotten or be set
aside.
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KONCEPT

UTVÄRDERING FUNKTIONSMODELLER
Baserat på mina tre fokusområden:
sensomotorik, doft, och hörsel gjorde jag
funktionsmodeller och utvärderade dessa med
sjuksköterskor. Jag valde även att lägga till
ett fjärde fokusområde: taktil upplevelse av
hjärtljud. Sjuksköterskorna var indelade två
och två i tre grupper.

Utifrån min första utvärdering med
sjuksköterskorna gjorde jag tre concept
baserat på de styrkor som jag fann i
första utvärderingen. Tilsammans med 4
sjuksköterskor gjorde jag en ny utvärdering.
Jag bad sjuksköterskorna att plocka ut styrkor
och svagheter i de tre concepten och sen
välja det concept de tyckte var bäst.

Nyckel:

SAMMANSTÄLLNING
FUNKTIONSMODELLER
RENGÖRING

Mycket bra

FORM

MATERIAL

sjuksköterskorna var koncept nr 3. Där all
teknik är integrerat i madrassen och inte
behöver flyttas och är enkelt att rengöra. En
analog “bläckfisk” utan sladdar är lättare
att rengöra och skulle kunna vara barnets
personliga. Sköterskorna var mycket
positiva till en doftduk eftersom framförallt
mammans doft är väldigt viktig. Reglerbara
armar med olika utseende ger en valfrihet till
barnet. För “alla barn är olika”, säger Maria,
Sjuksköterska.

ANDRA UTVÄRDERINGEN

STORLEK

FUNKTIONSMODELLER

Bra

MÖJLIGGÖRA

IMPLEMENTERA

GRIPBETEENDE

LUKT

Mindre bra

Dåligt

BÄST KONCEPT

Det koncept som fick bäst omdömme av

IMPLEMENTERA IMPLEMENTERA KÄNSEL
HJÄRTLJUD

AV HJÄRTSLAG

+

Inga sladdar inne i
kuvösen
Lätt att rengöras

BÄST I TEST

Ljud och vibration
integrerat i kuvösen och
kan ej glömmas bort.

-

Madrassen kan stå på
utan att det märks - kan
vara utmattande för
barnet, (timer och lampa
en lösning).

+

Allt integrerat
Flexibelt, kan dra ut
sladden när de inte
behövs
Bra att bläckfisken är söt
Bra med olika armar

Säkert och reglerat med
fast installation

Bra om bläckfisken är söt

-

Mycket sladdar
Ljudet nära örat- skadligt

+

Bra med clips
Kudden med vibration
går att flytta

-

Svårare att rengöra

Tråkig
Liten yta för doft
Färre valmöjlighet att
hålla i

Dyrare bläckfisk att ge
bort till barnet

Kudden måste ha ett
fodral som tvättas

Elektronik, mer en del av
sjukhuset

Bra med doftduk
Bra om bläckfisken är söt
Bra med olika armar
Doftduken
Analog bläckfiskmer vänligt; barnets
personliga
Elektroniken, en del av
kuvösen

BÄST I TEST

Fungerar vid
ljusbehandling också

VALT
CONCEPT
Kuvös

TEKNISK ENHET

SLADDAR

DOFTDUK
STYRDOSA
GUMMI
REDAN EXISTERANDE
PRODUKTER I KUVÖSEN

RENGÖRING

FORM

MATERIAL

STORLEK

MÖJLIGGÖRA

IMPLEMENTERA

IMPLEMENTERA

IMPLEMENTERA KÄNSEL

GRIPBETEENDE

LUKT

HJÄRTLJUD

AV HJÄRTSLAG

Kan spolas
varm
under kranen

+

HÖGTALARE

+
VIBRATIONSSENSORER
FÖR TAKTIL PULS

STÅLTRÅD

OLIKA FORM, STORLEK OCH
MJUKHET PÅ ARMARNA
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Kuvös

DOFTTEST
LÄMPAR SIG SILICON FÖR ATT FÅNGA
UPP DOFTÄMNEN FRÅN HUDEN?

EN BIT SILICON
- DOFTFRI

GUMMI

SILICONBITEN LÄGGS I KÖTTFÄRSSÅS I 20
MINUTER

VÄRMESLINGA

HÖGTALARE

STYRDOSA

RESULTAT: Silicon har viss
förmåga att fänga upp och
bära doft. Denna egenskap
är dock inte särskilt star och
doften ligger mer på yan
och försvinner lätt. Silicon
är därför inte optimalt för
att implementera doft från
mamman

TEKNISK ENHET

VIBRATIONSSENSORER
FÖR TAKTIL PULS

SLADDAR

OLIKA FORM, STORLEK OCH
MJUKHET PÅ ARMARNA

STÅLTRÅD

SILICONBITEN SPOLAS I
KALLT VATTEN. 1 MINUT

SILICONBITEN DOFTAR
MYCKET KÖTTFÄRSSÅS

SILICONBITEN SPOLAS I
VARMT VATTEN. 1 MINUT

DOFTAR NÅGOT MINDRE

Kuvös

04
TEKNISK ENHET

SLADDAR
VAR
APPLICERA
DOFT?
STYRDOSA

GUMMI
Kan spolas
varm
under kranen

HÖGTALARE

KUDDE:
VIBRATIONSSENSORER
FÖR TAKTIL PULS

19

+

SILICONET TVÄTTAS I
VARMT VATTEN OCH
DISKMEDEL. 1 MINUT

04

DOFTAR LITE MINDRE

SILICONBITEN LÄGGS
I VARMT VATTEN OCH
DISKMEDEL. 2 TIMMAR

SILICONET DOFTAR INTE
LÄNGRE

20
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TEORETISK BAKGRUND

Jag gick en Ardoino kurs i med
programmering för att kunna bygga en
prototyp med taktil upplevelse av hjärtslag.
För att kunna utvärdera denna funtions
tillsammans med sjuksköterskor.

Medicinsk silicon (medical grade) används
i kuvösen och är lätt att rengöra. Siliconet
fångar inte upp fukt i kuvösen och är därför
lämplig i miljön. Armarna på bläckfisken
efterlikar formen på navelsträngen. En
navelsträng är mjuk med en fastare kärna och
skulle kunna efterliknas i silicon.

För att ta reda på vilket material som bäst
lämpar sig för att fånga upp doftämnen hos
mamman gjorde jag material tester. Jag bar
materialprover mot huden i 4 timmar och
utvärderade sen dessa mot testpersoner.
RESULTAT: textil, i det här fallet frotté är bäst
lämpat för att ta upp doftämnen från huden
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Personlig ägodel i form av
gosedjursliknande snuttefilt är
vanligt på kuvösen.

BEHOV HOS FÖRÄLDRAR

Det finns ett behov hos föräldrar att lägga
in något personligt hos barnet i kuvösen till
exempel en snuttefilt. Detta går inte på grund
av infektionsrisk och filten eller gosedjuret
hamnar uppepå kuvösen eller en hylla
bredvid.
Många föräldrar har även behov av att samla
minnen från tiden på sjukhuset för att minnas
och även kunna visa och berätta för barnet
när det växer upp. Tuber och sprutor som
har kommit i kontakt med barnet har ett
emotionellt värde för föräldrarna.
Det finns även ett problem med att minnen
i form av foton ofta glöms bort att tas i den

23

turbulenta tid som familjen upplever på
sjukhuset.
Det finns även fall där barnet inte överlever,
och enligt sjuksköterskorna finns det då ofta
ett behov av att begrava barnet tillsammans
med något, til lexempel en nalle.
Jag tycker att det vore bra om min produkt
medförde en lekfullhet och personlig koppling
till barnet. Föräldrarna tillbringar mycket
tid vid kuvösen och har då bara apparater
och medicinska produkter som dar deras
uppmärksamhet förutom barnet. Det vore bra
om produkten triggade föräldrarnas fantasi
och bröt av mot sjukhusestetiken.

Tittskåp på väggen som förälder har gjort
iordning i barnets rum.
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FORMARBETE
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UTVÄRDERING FÖRÄLDRAR
FORMINRIKTNINGAR

FORMUTVÄRDERING

Tillsammans med föräldrar utväderade jag
mina koncept. Framförallt låg fokus på vilket
formuttryck föräldrarna ville se i kuvösen med
sitt barn. Formgivningen hade tre inriktningar:
Djurliknande, organisk och klinisk stil.
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KLINISKT

29

DJURLIKT

30

ORGANISKT

KONCEPT 1

doftduk

figuren kan ses från
båda håll

grafiskt tryck på
madrass

plats för figur

högtalare

taktil puls

abstrakt figur

Styrdosa (sitter utanför kuvösen)

sladden är böjd
för att kunna
hängas

KONCEPT 2
doftduk

grafiskt tryck på
madrass

plats för figur

högtalare

taktil puls

Styrdosa (sitter utanför kuvösen)

klämma för
montering

klinisk form
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KONCEPT 3

doftduk

“Superhero” doftduken är som
en mantel

kan se ut som en
haklapp också

grafiskt tryck på
madrass

plats för figur

högtalare

taktil puls

sagodjur

Styrdosa (sitter utanför kuvösen)

sugpropp

Valt formförslag
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RESULTAT

Presence

Presence är en produkt som bygger på prematura
barns upplevelser från livmodern. Presence är en
samlingsprodukt som återger mammans närvaro i
kuvösen genom doft, ljud och taktil stimuli för barnet.
Presence stärker även föräldrarna i sin föräldrarroll och
öka deras medverkan i vården av det egna barnet.
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Presence innehåller en figur för att erbjuda barnet
greppmöjligheter i kuvösen. Armar ben och öron på figuren
är utformad för att efterlikna navelsträng, föräldrars fingrar
och tuben på respiratorn som barnet är kopplad till. Figuren
är i silicon och har olika hårdhet på delarna för att erbjuda
valmöjligheter för barnet. Delarna är böjbara och har en kärna
av metalltråd för att kunna anpassa formen och fixeras i
kuvösen. Figuren går att värma upp genom att spolas under
kran i varmt vatten innan den läggs i kuvösen. Figuren har en
doftduk som kan bäras av mamman för att sedan fästas på
figuren (se halsband).
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Figuren är utformad som en superhjälte och finns i fler
färger. Figuren är barnets personliga och kan vara i kuvösen
hos barnet och kan sedan tas med hem när barnet lämnar
sjukhuset.
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20 min

Presence innehåller en madrass
som är anpassad till dagens
kuvöser. Madrassen har inbyggda
högtalare vid huvudändan av
kuvösen. Högtalarna spelar upp
inspelning av mammans röst och
hjärtljud. Madrassen återger en
taktil upplevelse av hjärtljuden där
barnet ligger. Madrassen har även en
nersänkning där figuren kan placeras
när den inte används.
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En handkontroll är kopplad till
madrassen och är placerad utanför
kuvösen med en sugpropp.
Kontrollen har inställningar för taktil
puls och ljudinspelning som varvar
hjärtljud tillsammans med röst och
bara inspelning av hjärtljud. Kontrollen
har ett vridreglase för att reglera
intensiteten av den taktila pulsen.
Pulsen kan då användas för att väcka
barnet och förbereda det på en
vårdomsorg. Kontrolle n har även en
timer på 20 minuter samt en lysdeod.

skyddande plasstyg

madrassvar

högtalare
kretskort
vibrationssensorer

madrassvar

skyddande plasstyg
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Till produktsamlingen hör ett
halsband som mamman kan bära. I
halsbandet fäster man doftduken så
att denna tar upp doft av mamman
för att sedan läggas i kuvösen. Duken
i kuvösen blir fuktig och måste bytas
ut regelbundet och kan då ersättas
med doftduken mamman bär på sig.

Halsbandet är i mjuk silicon och har
ett magnetfäste i nacken.

MODELLARBETE

MODELL
SLUTMODELL
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DISKUSSION

DESIGN AV KUVÖSER

Vi vet idag inte mycket om för tidigt födda
barns emotionella upplevelse av att leva i
en artificiell miljö som kuvösen är. Så sent
som på 70-talet beskrivs i läroböcker och
vetenskapliga artiklar att man ansåg att det
var onödigt med smärtlindring vid kirurgiska
ingrepp på prematura spädbarn (1) eftersom
man trodde att brnens förmåga att känna
smärta ännu inte var utvecklad. Idag vet
vi att dessa barn är mycket känsliga för
smärta och det finns idag riktlinjer kring
smärtbehandling av prematura barn. Sett från
det medicintekniska perspektivet har det hänt
mycket inom neonatalvården, men kuvösen
är i stort sett den samma som de första
kuvöserna som började användas i slutet av
1800-talet (1). Sett ur det perspektivet behöver
vi utveckla kuvöser som är mer anpassade till
barnets prenatal erfarenheter från livmoder.
Att prematura barn är mycket känliga för
stress är något som har uppmärksammmats
på senare år (1) och idag utbildas familjer
till för tidigt födda barn i NIDCAP (Newborn
Individualized Developmental Care and
Assessment Program). NIDCAP är en
relationsbaserad omvårdnadsmodell som
grundar sig på det underburna barnets
utveckling i sin miljö och barnets förmåga
att kommunicera och uttrycka stress och
smärta. Familjens medverkan i barnets vård
har minskat stressen hos det egna barnet och
gett positiva kognitiva resultat (10). Föräldrars
medverkan i sitt barns vård är mycket viktig
för båda parter, problemet är att dagens
kuvöser inte är anpassade för kontakten
mellan barn och föräldrar. Kuvösen måste
anpassas till att mer likna barnets naturliga
miljö, det vill säga i livmodern. Föräldrarna
befinner dessutom själva i en tuff och många
gånger traumatisk situation och kan inte
helt på egen hand ta ansvar för kontakten
med barnet Därför borde kuvösen utformas
som ett stöd för föräldrarna och hjälpa dem
i deras vård av sitt barn. Kuvöser är idag,
både invändigt och utvändigt, framför allt
anpassade för en medicinteknisk vård av
barnet. Kuvösen går ej att vagga (man kan
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REFERENSER

anta att barnet är van vid rörelse från sin
upplevelse i livmodern) och för att vidröra
barnet måste personen stå upp vid kuvösen.
Det finns alltså inga möjligheter att sänka
kuvösen för att kunna sitta och vidröra barnet
eller om mamman till barnet själv vårdas på
sjukhuset och är sängburen. Kuvösen är heller
inte anpassad till att utestänga störande ljud i
form av apparater och omgivning som kan ha
en störande inverkan på barnet.
MIN PRODUKT

Jag har i det här projektet inte ändrat på
designen av själva kuvösen eftersom jag
ansåg att det arbetet vore för stort inom
projektets tidsram. Jag har i projektet inriktat
mig på de delar som jag tror skulle ha en stor
inverkan för barnet och har i projektet tittat
på lösningar på hur man på bästa sätt kan
implementera min produkt i kuvösen och de
vårdrutiner som finns idag.
Eftersom produkten inte testas under projektet
har resultatet ett visionärt perpektiv som
bygger på den forsking som har gjorts i
ämnet. Projektets syfte är även att lyfta fram
barns emotionella och psykosociala behov i
neonatalvården för att belysa vikten av mer
forsking inom ämnet.
ATTITYD

Jag upplever att den attityd hos vårdpersonal
som jag har varit i kontakt med i det här
projektet tyder på ett flexibelt och öppet
förhållningssätt i varje barns unika fall.
Personalen är observant på varje barns
individuella behov och har en stöttande roll för
föräldrarna. Att erbjuda hjälp till personal och
föräldrar i form av produkter för att lugna och
stödja prematura barn skulle vara stärkande
för alla parter. Jag har i utvecklingen av
produkten tagit stor hänsyn till de vårdrutiner
i form av rengöring, material och användning
som finns idag för att inte öka belastningen
för vårdpersonalen. Jag ser att det skulle vara
möjligt att implementera min produkt i den
vårdsituation som råder idag.
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