
2019-06-13

1

1. Historik

Landmarks infant hospital care 

1445 Florens (Ospedal degli innocenti)

1745 London (Coram Fondling Hospital)

1802 Paris (Maternity ward + nursing beds)

1922 Sick newborn departments

1960 NICU (Gluck New Haven)

1960 Neonatology (Schaffer) 

Nutrition of ”sick/premature” infants

1851 Gavage feeding human milk 

1865 Cow milk+ wheat + maltose +/- rhum

1920 Similac® (”similar to lactation”)

1946 Starving 72h

1959 Enfamil® (”infant meal”)

1970 In US (and Sweden) 75% fed formula

1977 Nestlé boycott

2014 EFCNI sponsored by Nestlé

Neonatalvårdens utveckling

Nyfödd 1 kg eller 27 v graviditetslängd:

• 1970: 95% mortalitetsrisk

• idag: 95% överlevnadschans

Stephane TARNIER    1828 -97

Fransk obstetriker

Såg en farmare kläcka

kycklingar i värmeskåp,

beställde ett eget för 

underburna barn 

… uppfann kuvösen
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Pierre BUDIN   1846 - 1907

Vän till Tarnier…

utvecklade kuvösvård,

skrev bok

Rekommenderade icke 

separation - kuvösen fick 

glasfönster.

100 år sedan www.neonatology.org

Martin COUNEY   1860   - 1950

Kommersialiserade

kuvösvården. 

Världsutställningar världen runt

Utställning New York, sista

showen 1944

…..”oddities and freaks”...

... inclusive Dr. Couney's “Baby 

Incubator” pavilion
www.neonatology.org

www.neonatology.org www.neonatology.org
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Ewald, 2006

Personal – den primäre vårdaren
Separation...

• 50-talet

– ”A 2-year-old Goes to Hospital” 1952

– The Platt Report 1959

– Förändringar inom barnsjukvården runt 
om i Europa

• 70-talet

– Föräldrar fick börja bo tillsammans med 
större barn på sjukhus

– ”Sensitive periods”

• 90-talet

– Rooming-in på BB

• Idag…

– Barn på neo börjar få ha sina föräldrar 
hos sig dygnet runt
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Neonatologen
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Fjättrad av tekniken?
Var är barnet - och föräldrarna?

Incubator/Isolette®

ett avslöjande varumärke

Kangaroo Mother Care (KMC)

• Hud-mot-hudkontakt

• Bröstmjölk

• Tidig hemgång med ändamålsenlig 
uppföljning
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Family-centred care (FCC)

Broadly defined as promoting a partnership between 

the parents and healthcare professionals in the 

care of the child 

Smith et al. 2002

Family integrated Care

• Extension of FCC

• Partner and collaboration with parents

• Information sharing (rounds)

• Parent participation in care

• Parent education and support

• Multidisciplinary teams

Shoo Lee 2013

Zero-separation 

• Sensorisk interaktion mellan barn och mor reglerar 

fysiologisk adaptation

• Separation påverkar epigenetiska processer

• Separation stör normalbiologiska och psykologiska  

processor som gynnar attachment/bonding

• Hud-mot-hud snarast efter förlossning och om 

möjligt oavbrutet första timmarna och dygnen

Bergman 2014

Modern neonatal intensivvård


