
Stipendiat og barnesykepleier Ingjerd Gåre 
Kymre (f.1959) disputererte for graden PhD, 
studier i Profesjonspraksis ved Universitetet 
i Nordland den 3. april i år. Hun har 15 års 
erfaring fra Nyfødt intensiv avdeling ved 
Nordlandssykehuset HF. De siste 14 årene 
har hun jobbet ved Høgskolen i Bodø/
Universitetet i Nordland, hovedsaklig med 
videreutdanningen i barnesykepleie. Ingjerd 
har mastergrad i praktisk kunnskap fra 2007. 
Tittelen på hennes avhandling er: 

Å iverksette hud-mot-hud omsorg for  
premature nyfødte barn og deres foreldre – 
En undersøkelse av praksisens mening og 
vilkår fra sykepleieres perspektiv. Veiledere 
for henne har vært professor James McGuirk, 
UiN og professor Terese Bondas, UiN som 
hennes biveileder.

En vakker vårdag i Bodø tok jeg plass i Audi-
torium Petter Thomassen ved UiN. Mange 
tilhørere var møtt også til prøveforelesning 
med tema: Prematuritet og familiesentrert 
neonatal omsorg: Tilknytning mellom  
foreldre og svært premature barn på  
neonatalavdelingen.

Kymres artikkelbaserte avhandling omhandler 
at det er vanlig at premature nyfødte barn 
som tåler forflytning ligger hud mot hud 
hos sine foreldre, og vi vet stadig mer om 
fordelaktige effekter av denne nærheten. 
Omfanget av dette er ulikt praktisert. Ingjerd 
Gåre Kymre retter i sin doktoravhandling 
søkelyset mot «hud-mot-hud» - praksisens

mening sett fra erfarne sykepleiere ved 
nyfødt intensivavdelinger i Norge, Sverige 
og Danmark. Praktisk kunnskap kommer til 
uttrykk gjennom handling, og handlinger 
er bærere av mening. Med utgangspunkt 
i variert praksis har denne avhandlingens 
hensikt vært å beskrive en essens av mening 
ved det at sykepleiere iverksetter hud mot 
hud omsorg gjennom en fenomenologisk 
tilnærming. Når et prematurt barn er i ferd 
med å dø iverksettes hud-mot-hud omsorg 
med en sterk tro på at det haster mens 
barnet ennå lever. 

Å iverksette hud-mot-hud omsorg for første 
gang innebærer å balansere det premature 
nyfødte barnets umiddelbare og utviklings- 
rettede behov med om foreldrene er klare 
for det. Denne nærheten ses som en katalysator 
for en gjensidighet som det er viktig å komme 
i gang med. 

Sykepleieres holdninger i hud-mot-hud 
omsorg er likevel ambivalente når de  
tilsynelatende er lojale til en tradisjonell 
norm som innebærer adskillelse, men anser 
hud-mot-hud omsorg som optimalt for  
gjensidighet, velvære og helse. 

Erfaringen, overveielsen og praksisens vilkår 
er sentrale faktorer i sammenheng med at, 
hvordan og når sykepleiere iverksetter hud-
mot-hud omsorg. Ulike perspektiver på hva 
som veileder overveielser og omsorgs- 
handlinger ble reflektert og diskutert mellom 
opponenter og stipendiat. Multidisiplinært 
basert kunnskap om hud-mot-hud omsorg 
balanseres i overveielsen.  Praksisens vilkår 
avhenger av hvorvidt både forskningsbasert 
og erfaringsbasert kunnskap om hud-mot-
hud kontaktens kommuniserende egenskaper 
og betydning for velvære og helse blir  
ignorert, akseptert eller prioritert, for eksempel 
ved at barn og foreldre er tilgjengelige for 
hverandre.

Som tilhører sitter avhandlingens inn- 
ledningsvise prolog igjen hos meg – om  
farmoren som når Ingjerd var liten fortalte 
om barnet hun mistet 3 uker gammelt og 
som farmoren hadde fått holde tett inntil 
seg..., ei tid: ” jeg har ham her”, sa hun og 
holdt hendene mot brystet.

Doktorgradsarbeidet er et fyrtårn i nyere tid 
og viser fagområdet veien videre for å anvende 
Kymres funn i praksis med de mest sårbare 
familier ved livets begynnelse.

Å iverksette hud-mot-hud omsorg 
for premature nyfødte barn og 
deres foreldre
LIV MARI BRANDT, UNIVERSITETSLEKTOR I BARNESYKEPLEIE, VIDEREUTDANNINGENE ABIKO, IHO UIT- NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
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Bedømmelseskomité var professor Ruth 
H. Olsen, UiN (leder), professor Karin 
Dahlberg, Göteborgs Universitet  
(førsteopponent) og førsteamanuensis 
Liv Fegran, Universitetet i Agder  
(andreopponent).

10     TIDSSKRIFT FOR BARNESYKEPLEIERE NR 2/2014


