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3. Implementering

Effective implementation of KMC

Key persons
• Parents and extended family 

• Health care staff 

• The health system

Key factors

• Appropriate training for health staff

• Adherence to protocols 

• Creation of a welcoming environment for families

Cattaneo et al 2018

KMC implementation Enablers & Barriers

• Healthcare workers (HCWs) and health facilities face 
unique barriers to implementing KMC, especially in areas of 
social support, leadership buy-in, and access to training.

• Clear and consistent communication between HCWs and 
health facility leadership is an important enabler of 
successful KMC adoption.

• Analysis of KMC adoption through a health system 
perspective, with a focus on HCWs and health facilities, 
should inform strategies for health system adoption of 
KMC at the facility, regional, and national levels.

Chan et al 2017 Seidman et al 2015 

Seidman et al 2015 Seidman et al 2015 
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Det här tror vi är viktigt

Det du gör ofta blir du bra på!

• Föräldranärvaro

• Involvera föräldrar

• Tidig start

• Undvik onödiga kriterier innan tex
KMC/amning

.

Hud mot hud kontakt 
fullgångna, friska barn

• Ökat antal barn som ammas

• Ökad amningslängd

• Barnen gråter mindre

• Bättre cardio/resp stabilitet

• Underlättar bindning/anknytning

• Minskad risk för avkylning

• Minskad risk för hypoglykemi

Moore et al 2016

BB-vård i hemmet Sensory input close to the parent

! Auditory input
! Smells 
! Eye contact
! Body movement
! Healthy bacteria

(Perry BD, 2002)
(Maitre et al, 2017)
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Föräldramedverkan; 
delaktighet i barnets vård

Föräldramedverkan; 
delaktighet vid ronder

Föräldranärvaro vid rond

Syskon Närhet utan att vårda hud-
mot-hud
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Att vårda barnet hud-mot-hud

Att amma

Breast feeding of preterm infants, Ragnhild Måstrup, Lund 2014

Aktivt stöd för tidig amning

Så snart barnet inte är 
mycket känslig (svår 
apné, bradycardi) vid 
hantering

Oavsett mognad, ålder, 
vikt…
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Barn som vårdats hud-mor-hud…

• Mamman lär känna sitt barn och märker när 
barnet är redo att amma

• Kommer igång snabbare med amningen

• Får kortare vårdtid

• Mat på bestämda klockslag

• Amningsvägning

• Inte amningsväga

• Ammas fritt

Fortsätta äta efter klockan

Äta ”Dygnsmängd” ”Dygnsmängd” ”Dygnsmängd” ”Dygnsmängd” 

”Nedtrappningsschema””Nedtrappningsschema””Nedtrappningsschema””Nedtrappningsschema”

Nedtrappning av tillmatning, 

upptrappning av amning, Ex

Dag 1 Amma + 250 ml /dygn

Dag 2 Amma + 200 osv...

Vikt 1475 g , 9 dagar gammal, 32+0
Ordinerad dygnsmängd 230 ml

Sond25 ml 02:00

Ammat10 ml05:00

Ammat10 ml07:00

Kopp15 ml24:00

Ammat15 ml23:00

Ammat15 ml19:00

Ammat10 ml18:00

Ammat10 ml17:00

Kopp25 ml16:00

Ammat10 ml14:30

Ammat10 ml14:00

Ammat20 ml13.00

Ammat10 ml11:30

Ammat10 ml11:00

Ammat10 ml10:30

Sond25 ml10:00

Att komma hem

“I was at the NICU all the time, so at 
home it worked at least as well”


