
Abstrakt. 
 
Bakgrund. Plötslig spädbarnsdöd definieras som när ett barn under ett år plötsligt 
och oförklarligt dör utan att dödsorsak går att fastställa. Det är den största 
dödsorsaken bland barn mellan en månad och ett år i utvecklade länder. 
Sjuksköterskan bör vara välinformerad om vetenskaplig forskning inom ämnet, 
och arbeta aktivt för att föra denna kunskap vidare till föräldrar. 
Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll och 
föräldrars följsamhet gällande information om plötslig spädbarnsdöd. 
Metod. En litteratursökning gjordes. Sökorden som användes var nursing, sudden 
infant death syndrome, parents, risk factors, information och compliance. En 
innehållsanalys gjordes av 15 artiklar som ingick i studien. 
Resultat. Sjuksköterskor och föräldrar var överlag medvetna om plötslig 
spädbarnsdöd och förebyggande åtgärder, men det sågs en stor variation av hur 
aktuella rekommendationer följdes. Sjuksköterskor som jobbat länge och 
flerbarnsföräldrar var minst mottagliga för information.  
Diskussion. Sjuksköterskor i kontakt med nyblivna föräldrar bör vara väl insatta i 
hur de på ett pedagogiskt sätt förmedlar information, då dessa har ett stort ansvar i 
att påverka föräldrars beteende. Sjuksköterskan ska även själv följa rådande 
rekommendationer, då detta i stor utsträckning påverkar föräldrarna.   
Slutsats. Forskningen om plötslig spädbarnsdöd har de senaste 15 åren gått 
snabbt framåt. Rent medicinskt har stora framsteg gjorts, men forskning om hur 
information ska spridas för att nå fram och påverka föräldrar utgör en betydligt 
mindre del av ämnet som helhet. Gällande den delen behövs mer och vidare 
forskning i framtiden. 
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Bakgrund.  

Plötslig spädbarnsdöd har funnits i alla tider. I bibeln berättas om mammor som 

”legat ihjäl” sina barn och i medeltida kyrkohandlingar kan man läsa om barn som 

hamnat under mamman i sömnen och kvävts. Detta var med största sannorlikhet 

ofta fall av plötslig spädbarnsdöd. Först under de senaste decennierna har plötslig 

spädbarnsdöd blivit en egen dödsorsak. Fram till 1975 ansågs det vara en ovanlig 

sjukdom och cirka ett av 2000 barn fick diagnosen. Men från sjuttiotalets mitt och 

cirka tio år framåt ökade fallen till det dubbla. Kritisk analys av statistik har visat 

att det faktiskt stämde, och inte bara rörde sig om en ändring av diagnossättning 

eller en förändrad statistisk metod (SoS, 1996, s. 9-10). Plötslig spädbarnsdöd 

definieras som när ett barn under ett år plötsligt och oförklarligt dör utan att man 

med varken anamnes, inspektion av dödsplatsen eller obduktion kan fastställa 

dödsorsaken (Larsson, 1997, s. 331). 

 

Trots att fallen minskat de senaste åren är plötslig spädbarnsdöd fortfarande den 

största dödsorsaken bland barn mellan en månad och ett år i utvecklade länder. 

Under den första levnadsmånaden är det mest sällsynt att barnet drabbas, den 

vanligaste åldern är mellan två och fyra månader. Pojkar löper en något större risk 

att drabbas än flickor. Plötslig spädbarnsdöd går inte att förutse och i de flesta fall 

avlider barnet i sömnen, utan några tecken på att något skulle ha varit fel innan 

insomnandet (Moon, Horne & Hauck, 2007). 

 

Det finns mer än en möjlig orsak till plötslig spädbarnsdöd och genom åren har 

det presenterats en hel del hypoteser om varför det inträffar. Forskningen i ämnet 

har fokuserat på andningsreglering och det autonoma nervsystemets funktion hos 

spädbarn. Dålig stabilitet i spädbarnets andningskontroll är en möjlig anledning, 

då detta kan leda till ett förlängt andningsuppehåll som inte bryts på ett normalt 

sätt. Luftvägsobstruktion är en annan teori, vilket betyder att svalget inte öppnar 

sig som det ska vid inandning och att luftpassagen därmed blir blockerad. Även 

hjärtarytmier, störd temperaturbalans vid sömn och inandning av samma luft som 

andats ut är möjliga anledningar (SoS, 1996, s. 11-12). I de allra flesta studier som 

har presenterats om plötslig spädbarnsdöd har rökning både under och efter 

graviditeten visat sig vara en av de största riskfaktorerna, eftersom det leder till 
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bland annat minskad lungvolym och nedsatt hjärtfunktion. Andra stora 

riskfaktorer är infektion, för tidigt fött barn och att barnet blir lagt att sova på 

mage (Moon, Horne & Hauck, 2007). Vid sovande på mage finns risk att barnet 

andas in syrefattig luft, då en luftficka kan bildas i sängkläderna (Esposito, Hegyi 

& Ostfeld, 2007).  

 

American Academy of Pediatriks gick år 2005 ut med speciella 

rekommendationer om förebyggande åtgärder för plötslig spädbarnsdöd. Barnet 

alltid ska placeras på rygg när det ska sova, spjälsängens madrass ska inte vara för 

mjuk och sängkläderna ska stoppas fast runt madrasskanten. Barnet ska inte 

överhettas och rökning både under och efter graviditeten avråds. Barnet ska sova i 

en egen säng nära föräldrarnas i sovrummet. Napp rekommenderas när barnet 

sover och det bör uppmuntras att suga på tummen när det är vaket. Kommersiell 

information angående riskminskning för plötslig spädbarnsdöd bör undvikas och 

likaså för stor tillit till babylarm (Moon, Horne & Hauck, 2007). 

 

Sjuksköterskan som arbetar med blivande och nyblivna föräldrar bör ha god 

kunskap och vara välinformerad om befintlig och pågående forskning angående 

plötslig spädbarnsdöd. Hon ska kontinuerligt hålla sig uppdaterad och ta till sig av 

ny forskning inom området. Den kunskap hon har och förmedlar till föräldrar ska 

vara vetenskapligt bevisad (Esposito, Hegyi & Ostfeld, 2007). När sjuksköterskan 

ger information bör hon innan samtalet ha tänkt igenom vilken information som är 

väsentlig i den specifika situationen. Hon bör genom att fråga ta reda på vilken 

kunskap föräldrarna redan har och ta till sig deras funderingar, föreställningar och 

eventuella oro. Struktur i samtalet är viktigt och sjuksköterskan ska således vara 

tydlig och ta en sak i taget. Hon bör ofta göra pauser och låta föräldrarna bidra 

med sina åsikter och funderingar, samt kontinuerligt försäkra sig om att 

föräldrarna förstår det hon förmedlar (Klang Söderkvist, 2001, s 18, 105). En 

förtroendefull relation med föräldrarna är viktig eftersom en sådan ger goda 

möjligheter att vid information- och rådgiving påverka föräldrarna (Esposito, 

Hegyi & Ostfeld, 2007). 
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Syfte. 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll och föräldrars 

följsamhet gällande information om plötslig spädbarnsdöd. 

 

Frågeställningar. 

Vilka kunskaper har och behöver sjuksköterskan? 

Ger sjuksköterskans information någon effekt på föräldrars beteende?  

Hur ser föräldrars kunskap och behov av information ut? 

 

Metod. 

En systematisk litteraturstudie den mest lämpade metoden för att systematiskt 

söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett valt ämne eller 

problemområde, eftersom den utgår från en tydligt formulerad fråga. Endast 

kritiskt granskade och kvalitetsbedömda artiklar av hög eller medelhög kvalitet 

används, vilket minskar risken för att felaktiga slutsatser dras (Forsberg & 

Wengström, 2003, s 26-27). Författarna gjorde en systematisk litteraturstudie, 

med syftet att sammanställa studier som berörde syfte och frågeställningar.  

 

Litteratursökning. 

Relevanta artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl. En manuell sökning i 

artiklarnas referenslistor gjordes, vilket resulterade i att ytterligare 5 studier 

tillkom. Sökresultatet presenteras i bilaga 4, tabell 3. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier var artiklar publicerade tidigast 1988, skrivna på 

engelska som godkänts av etisk kommitté eller genomgått etisk granskning, 

samt passade ihop med syfte och frågeställningar. Exklusionskriterier var 

artiklar publicerade tidigare än 1988, artiklar skrivna på annat språk än 

engelska, samt rent medicinska artiklar och rewievartiklar. 
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Datum: 2007-
12-19 

Sökord: Träffar: 
PubMed 

Träffar: 
CihAhl 
 

1 Nursing 423787 311419 
2 Sudden infant death syndrome 6720 588 
3 Parents 101282 23777 
4 Risk factors 390536 79937 
5 Information 496990 113627 

6 Compliance 80186 20635 

7 1 & 2 416 51 

8 1 & 2 & 3 140           1 24 

9 1 & 2 & 4 139 21 

10 1 & 2 & 5 26 9 

11 2 & 3 & 4 277           5 53 

12 2 & 3 & 5 155           2 28             1 

13 2 & 3 & 6 16             1 7 

Träffar i kursiv stil är titlar vi har granskat, totalt 895 stycken. Träffar i fet stil visar urvalet 
av artiklar, totalt 10 stycken.  

 

Klassificering och värdering. 

Artiklarna klassificerades enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

(Hellzén, Johanson och Pejlert, 1999, s. 48), samt Polit och Beck (2004, s. 192), 

se bilaga 1. En tregradig skala användes vid bedömning av den vetenskapliga 

kvaliteten; hög vetenskaplig kvalitet (I), medelhög vetenskaplig kvalitet (II) eller 

låg vetenskaplig kvalitet (III), se bilaga 1, tabell 1. 

 

Bearbetning. 

Bearbetning av litteratur skedde enligt SBU:s metod (Hellzén, Johansson, & 

Pejlert, 1999, s. 16-17) vilket innebär att den gjordes i tre faser.  

Fas 1.  

895 titlar lästes sammanlagt av författarna, och av dessa sorterades sedan 

dubbletter bort. Av kvarvarande titlar lästes 100 abstrakt. Av de 100 lästa 

abstrakten valdes 14 relevanta artiklar ut för vidare granskning. Kriterier för 

fortsatt granskning i fas 2 var att de hade en vetenskaplig grund, berörde syftet 

och någon av de tre frågeställningarna: 1) Vilka kunskaper har och behöver 

sjuksköterskan? 2) Ger sjuksköterskans information någon effekt på föräldrars 

beteende? och 3) Hur ser föräldrars kunskap och behov av information ut? 

Rent medicinska artiklar och artiklar skrivna på annat språk en engelska 

exkluderades, samt artiklar publicerade sedan mer än 20 år tillbaka.  
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Fas 2. 

De 14 artiklarna från fas 1 lästes av båda författarna. För att upptäcka ytterligare 

intressanta studier gjordes en manuell sökning i relevanta artiklars referenslistor, 

vilket resulterade i att ytterligare 5 artiklar tillkom. Av de 19 genomlästa 

artiklarna föll 3 bort på grund av att de ej berörde syfte och frågeställningar. 

Dessa presenteras i bilaga 3, tabell 2. Resultatet blev 16 artiklar som gick vidare 

till kvalitetsgranskning i fas 3. 

Fas 3. 

En kvalitetsgranskning och fördjupning av innehållet i artiklarna gjordes av 

författarna med hjälp av SBU:s granskningsmall (Hellzén, Johansson & Peilert, 

1999), se bilaga 2. Detta resulterade i att ytterligare en artikel föll bort på grund 

av för låg kvalitet (III), denna presenteras i bilaga 3, tabell 2. Resultaten 

diskuterades och jämfördes och kommer att redovisas i resultatet. Information om 

de utvalda artiklarna presenteras i bilaga 4, tabell 3.  

 

Analys. 

Målet med en innehållsanalys är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. 

Detta görs genom att man systematiskt och stegvist klassificerar data för kunna 

identifiera mönster och teman i en text. Data från redan genomförda studier 

granskas och bearbetas (Forsberg och Wengström, 2003, s. 23, 146-147).  För att 

få en tydlig bild över vad som presenterades i artiklarna lästes dessa flera gånger 

av författarna. Artiklarna sorterades in i grupper efter innehåll, och framträdande 

mönster i respektive grupp tydliggjordes. Detta ledde till att fyra kategorier 

framkom: 1) sjuksköterskans roll som informatör och förebild, 2) nyblivna 

föräldrars medvetenhet och kunskap, 3) faktorer som påverkar föräldrars kunskap, 

och 4) faktorer som påverkar föräldrars val av barnets sovposition. 

 

Etiska överväganden. 

Innan en systematisk litteraturstudie genomförs bör författarna alltid göra etiska 

överväganden. Noggranna etiska överväganden av studierna som ingår i 

litteraturstudien ska ha gjorts, alternativt ska dessa fått tillstånd av en etisk 

kommitté. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien skall redovisas och alla 

resultat presenteras, oavsett om de stöder forskarens åsikter eller inte (Forsberg & 
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Wengström, 2003, s 73-74). Artiklar där noggranna etiska överväganden har 

gjorts eller artiklar som har granskats av en etisk kommitté valdes till studien. Då 

den är baserad på tidigare utförda, redan etiskt granskade och godkända studier 

behövdes inget tillstånd av etisk kommitté. Alla artiklar som inkluderades i 

studien redovisades. 

 

Resultat. 

I resultatet presenteras 15 kvantitativa studier varav 8 är gjorda i USA, 3 i 

Australien och vardera 1 i Belgien, Columbia, Sverige och på Irland. Av dessa är 

5 av hög kvalitet och 10 av medelkvalitet. Artiklarna presenteras detaljerat i 

bilaga 4, tabell 3. Fyra kategorier framkom vid analysen av artiklarna. Den första 

var sjuksköterskans roll som informatör och förebild. Den andra var nyblivna 

föräldrars medvetenhet och kunskap och den tredje var faktorer som påverkar 

föräldrars kunskap. Den fjärde var faktorer som påverkar föräldrars val av 

sovpostion. Vissa studier presenteras under två av kategorierna. 

 

Sjuksköterskans roll som informatör och förebild. 

I en kvantitativ studie av medelhög kvalitet utförd i USA av Stastny, Ichinose, 

Thayer, Olson & Keens (2004) undersöktes sjuksköterskors val av spädbarns 

sovposition samt hur detta påverkade mödrarnas val. I studien som baserades på 

en frågeenkät deltog 96 sjuksköterskor och 579 mödrar från åtta olika sjukhus. 

Frågor om information om och risker angående plötslig spädbarnsdöd, samt val av 

sovposition ställdes. Föräldrarna fick utöver detta frågor kring sjuksköterskornas 

rekommendationer och hantering av barnet. Resultatet visade att en majoritet av 

sjuksköterskorna svarade att ryggläge var rätt sovpostionen för spädbarn, men 

endast 30 procent uppgav att de uteslutande använde sig av den positionen, med 

risk för kräkning och aspiration som vanligast anledning. Nästan hälften av 

mödrarna uppgav att de inte hade fått några rekommendationer angående 

sovposition. Av de som fått information lade 75 procent oftast sina barn på rygg. 

Bland de som både fått information och observerat att sjuksköterskorna lade 

barnen på rygg valde 80 procent den sovpositionen själva. Mödrar som hade barn 

sedan tidigare påverkades i mindre grad av både information och observation av 

hur sjuksköterskan gjorde. 
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Colson, Bergman, Shapiro & Levnethal (2001) studerade i en annan kvantitativ 

studie av medelhög kvalitet från USA sambandet mellan undervisning till 

föräldrar om vilken position spädbarn skall läggas i och föräldrarnas val av 

sovposition. I studien deltog 100 föräldrar som intervjuades angående val av 

sovposition för barnet, information från sjukvårdspersonal, samt om de uppfattat 

vilken position sjukvårdspersonal lade barnet i. Föräldrarna fick även med hjälp 

av en docka visa vilken position de oftast lade barnet i. Efter intervjun erbjöds de 

en utbildning angående plötslig spädbarnsdöd och rekommendationer från 

American Academy of Pediatrics. Resultatet visade att trots information om att 

spädbarn skall läggas att sova på rygg lade många föräldrar ändå då och då sina 

spädbarn på mage. Föräldrarna påverkades i stor utsträckning av undervisning 

från sjuksköterskor men även genom iakttagande av vilken position dessa lade 

barnet i.  

 

Även Brenner, Simons-Morton, Bhaskar, Mehta, Melnik, Revenis, Berendes och 

Clememens (1998) undersökte i en kvantitativ studie av hög kvalitet från 

Columbia hur mödrar påverkas av sjuksköterskans val av sovposition. I 

anslutning till födseln intervjuades 452 mödrar. Av kvinnorna rapporterade 43 

stycken att de hade observerat deras barn läggas på mage av sjuksköterskor på 

sjukhuset. Av dessa ämnade 93 procent att göra så hemma. Ett betydligt större 

antal, 241 stycken, rapporterade att de hade observerat sitt barn bli lagda på sidan 

eller rygg och av dessa ämnade bara 24 procent lägga sina barn på mage hemma.  

 

I en kvantitativ studie av medelhög kvalitet från USA studerade Bullock, Mikey, 

Green & Heine (2004) sjuksköterskans kunskap om plötslig spädbarnsdöd, 

följsamhet av rekommendationer, attityd till att placera spädbarn på rygg vid 

läggning, samt hur de informerade föräldrar. En enkät besvarades anonymt av 528 

sjuksköterskor. Av dessa var 96 procent medvetna om rekommendationer 

angående sovposition, men över hälften trodde att det även var rekommenderat att 

lägga barnet i sidoläge. Dessutom svarade hälften av sjuksköterskorna nekande på 

frågan om de trodde att barnets sovposition kunde associeras till risken för 

plötslig spädbarnsdöd. Vanliga orsaker till att inte lägga barnet på rygg ökad risk 

för aspiration, obekväm sovställning, samt att barnet skulle sova sämre än på 
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mage eller sidan. Sjuksköterskor med längre erfarenhet på sjukhus hade mindre 

kunskap om rekommendationer angående sovposition och såg mer sällan ett 

samband mellan ryggläge och plötslig spädbarnsdöd än de med kortare erfarenhet. 

De med kortare erfarenhet lade oftare själva barnen på rygg och rådde även mer 

frekvent föräldrar att göra detsamma.  

 

Young & O’Rourke (2003) studerade i en kvantitativ studie av hög kvalitet utförd 

i Australien sjuksköterskors och barnmorskors kunskaper, attityder och beteenden 

relaterat till riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd. I studien deltog 36 

sjuksköterskor som fick svara på en enkät angående hur väl de följde 

rekommendationer gällande riskminskning av plötslig spädbarnsdöd, samt i 

vilken utsträckning de informerade föräldrar om dessa. Efter att de svarat på 

enkäten fick sjuksköterskorna en 25 minuter lång utbildning angående plötslig 

spädbarnsdöd och riskfaktorer och sex veckor senare fick de svara på en likadan 

enkät igen. Av sjuksköterskorna uppgav 78 procent att de rådde föräldrarna att 

lägga barnen på rygg före utbildningen och en signifikant ökning av detta råd 

märktes efter utbildningen.  

 

Hypoteserna "sjuksköterskestudenter har begränsad kunskap om riskfaktorer för 

plötslig spädbarnsdöd" och "efter noggrann utbildning om plötslig spädbarnsdöd 

kommer sjuksköterskestudenter att komma ihåg informationen och lära ut den till 

föräldrar" testades av Huffman, Smok-Pearsal, Silvestri & Weese-Mayer (1999) i 

en kvantitativ studie av medelhög kvalitet. Från ett universitet i USA deltog 51 

fjärdeårsstudenter. Ett förtest angående studenternas redan befintliga kunskaper 

om riskfaktorer gjordes. Sedan hölls en föreläsning om plötslig spädbarnsdöd och 

om hur föräldrar ska informeras om ämnet, där även skriftligt material delades ut. 

Efter detta gjordes ett eftertest, med samma frågor som i förtestet. Resultatet 

visade en stor skillnad mellan kunskaper före och efter utbildningen. Ingen 

student kunde i förtestet identifiera alla riskfaktorer, medan 41 procent gjorde 

detta i eftertestet. Gällande 12 av 13 riskfaktorer sågs en kunskapsökning från för- 

till eftertest. Studenterna visade generellt en stor vilja att ta på sig ansvar för att 

informera nyblivna föräldrar inom ämnet. I både för- och eftertestet tyckte 93 

procent att det kändes viktigt att diskutera barnets sovposition med föräldrar. 
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Gällande rekommendationen till föräldrar att lägga barnet på sidan eller rygg 

ökade antalet jakande svar från 86 procent i förtestet, till 100 procent i eftertestet.  

 

Sammanfattningsvis framkom det att föräldrar, främst de utan barn sedan tidigare, 

påverkades i stor grad av både information från och observation av 

sjuksköterskan. Sjuksköterskor med längre arbetserfarenhet på sjukhus hade  

mindre kunskap om plötslig spädbarnsdöd än de med kortare. Utbildning hade 

god effekt på såväl sjuksköterskor som sjuksköterskestudenter. 

 

Nyblivna föräldrars medvetenhet och kunskap.  

Douglas, Buettner och Whitehall (2001) undersökte i en kvantitativ studie utförd i 

Australien medvetenheten bland mödrar om plötslig spädbarnsdöd och 

förebyggande åtgärder, samt hur dessa skötte sina nyfödda barn. En enkät med 

frågor om bland annat fem vanliga riskfaktorer utformades, men studien gjordes i 

intervjuform av vårdpersonal och 191 enkäter analyserades. Av dessa framkom att 

majoriteten av kvinnorna (80,6 procent) hade hört talas om plötslig spädbarnsdöd 

och kunde räkna upp en eller flera riskfaktorer. Att lägga barnet på mage nämndes 

av flest kvinnor, 132 stycken. Alla fem faktorer kunde räknas upp av 12 kvinnor. 

Analysen av hur kvinnorna skötte sina barn visade bland annat att 97 stycken lade 

sina barn att sova på rygg men även att 55 stycken av kvinnorna rökte under 

graviditeten och 77 stycken i barnets närvaro.  

  

För att undersöka förekomsten av riskfaktorer gällande plötslig spädbarnsdöd i 

Sverige år 2006 med hur det såg ut för ett årtionde sedan gjorde Alm, Möllborg, 

Erdes, Petterson, Åberg, Norvenius och Wennergren (2006) en kvantitativ studie 

av hög kvalitet. Resultaten av studien ”Nordic Epidemological SIDS studie” som 

genomfördes 1992-1995 och den år 2006 pågående kohortstudien "Nyfödda i 

västra Sverige" undersöktes och jämfördes. Deltagarna var 829 respektive 5600 

föräldrar. Båda studierna baserades på enkäter. Gällande sovposition framkom en 

betydande minskning av barn som lades att sova på mage, 31,8 procent i den 

första studien mot 5,6 procent i den andra. Även vid förekomst av rökning hos 

föräldrarna både under och efter graviditeten sågs en ordentlig minskning, samt 

vid alkoholbruk både under och den närmaste tiden efter graviditeten. Dessutom 

sågs en ökning i regelbundna mödravårdskontroller. I den första studien gjorde 
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1,4 procent inte regelbundna besök, medan siffran för samma fråga i den andra 

studien låg på 0,4 procent.  

 

Sammanfattningsvis framkom det att föräldrar över lag var medvetna om 

riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd och att en ökning av föräldrars 

förebyggande åtgärder hade skett de senaste årtiondet. 

 

Faktorer som påverkar föräldrars kunskap. 

Cooper och Lumley (1996) gjorde i en kvalitativ studie av medelhög kvalitet 

utförd i Australien en undersökning för att efter en genomförd hälsokampanj 

bedöma vetskapen om riskfaktorer angående plötslig spädbarnsdöd, samt oro över 

detta bland nyblivna mödrar. Telefonintervjuer gjordes med 339 kvinnor. Dessa 

ombads bland annat berätta om eventuell oro över plötslig spädbarnsdöd och hur 

de fått information om ämnet. Nästan alla mödrar uttryckte någon typ av oro över 

risken för plötslig spädbarnsdöd och 33 procent uttryckte stark oro. Oron var 

störst bland de mödrar som hade låg grad av utbildning och bland de som tagit 

emot en broschyr om ämnet. Generellt ökade kunskapen om plötslig 

spädbarnsdöd med grad av utbildning, om kvinnorna fått en broschyr om ämnet 

och om de bodde i en stad. De största skillnaderna i kunskap om riskfaktorer sågs 

mellan de kvinnor som mottagit broschyrer och inte.  

 

Även Douglas, Buettner och Whitehalls (2001) som tidigare presenterats, visade i 

deras studie att medvetenheten om plötslig spädbarnsdöd ökade med grad av 

utbildning. I studien framkom även att de kvinnor som bodde i en stad hade bättre 

kunskap än de som bodde på landsbygden och att de två vanligaste källorna till 

information om ämnet var TV och tidningar. 

 

Kahn, Bauche, Groswasser, Dramaix & Scaillet (2001) undersökte också 

sambandet mellan moderns utbildningsnivå och risken för plötslig spädbarnsdöd i 

en kvantitativ studie som utfördes i Belgien. En enkät innehållande frågor om 

riskfaktorer, informationskällor, sovposition, sovförhållanden, moderns 

utbildningsnivå och faderns profession delades ut till 400 familjer. Alla tillfrågade 

föräldrar deltog, men 35 frågeformulär blev exkluderade på grund av att de var 

otillräckligt ifyllda. Resultatet visade att mödrar med lägre utbildning i samma 
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utsträckning som de med högre uppgav att de fått rekommendationer angående 

riskminskning för plötslig spädbarnsdöd. Trots detta framkom det att mödrar med 

lägre utbildning utsatte sina spädbarn för fler riskfaktorer än de med högre. 

Faderns profession kunde inte relateras till antal riskfaktorer barnen utsattes för.  

 

Rasinski, Kuby, Bzdusek, Silvestri och Ewese-Mayer (2003) studerade i en 

kvantitativ studie av hög kvalitet från USA informationskällor till plötslig 

spädbarnsdöd, samt hur väl informationen följdes av föräldrar före och efter en 

utbildande kampanj. Data analyserades från 480 enkäter som gjordes före 

kampanjen (studie 1), och från 472 likadana enkäter som gjordes efter (studie 2). 

Utbildningskampanjen utfördes av sjuksköterskor och läkare och fokus låg på att 

informera föräldrar om riskförebyggande åtgärder. Enkäten innehöll frågor om 

detta. Resultatet visade att fler mödrar i studie 2 än i studie 1 hade fått information 

från läkare och sjuksköterskor om att lägga barnet att sova på rygg och riskerna 

med att röka i barnets omgivning. Även skillnader på hur väl mödrarna följde råd 

om riskförebyggande åtgärder sågs från studie 1 till 2. Fler mödrar som av 

vårdpersonal instruerades att lägga sina barn på rygg följde detta råd i studie 2 än 

i studie 1. Antalet mödrar som lade sina barn att sova i en vuxensäng eller soffa 

minskade från studie 1 till 2.  

 

Sammanfattningsvis framkom det att det fanns en betydande oro hos föräldrar 

över plötslig spädbarnsdöd. Den största påverkande faktorn för föräldrarnas 

kunskap var grad av utbildning, men även om de bodde i en stad samt information 

från vårdpersonal påverkade.  

 

Faktorer som påverkar föräldrars val av barnets sovposition. 

Willinger, Chia-Wen Ko, Hoffman, Kessler & Corwin (2000) undersökte i studie 

av hög kvalitet från USA vilka faktorer som påverkar hur spädbarnsföräldrar 

lägger sina barn att sova, genom att studera sociodemografiska karaktärsdrag och 

motivation. Undersökningen pågick mellan 1994 och 1998. Ett antal hushåll där 

ett barn yngre än åtta månader fanns valdes randomiserat ut från en lista. Ungefär 

1000 telefonintervjuer med föräldrar gjordes årligen i maj månad. I 

undersökningen sågs från 1994 till 1998 en stor minskning av barn som lades att 

sova på mage. Av de föräldrar som lade sina barn på mage angav 82 procent 
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anledningen "barnet gillar det/sover bättre i den positionen". Samtidigt 

rapporterade 86 procent av dessa föräldrar att de endast tagit emot 

rekommendationer om att lägga barnet på rygg. Även rädsla för kräkning och 

kvävning var vanliga anledningar. Mer än 65 procent av föräldrarna som lade sina 

barn på rygg eller sidan angav anledningen att de fått råd om detta av 

sjukhuspersonal eller att de läst det.  

 

I en tidigare presenterad studie av Brenner, Simons-Morton, Bhaskar, Mehta, 

Melnik, Revenis, Berendes och Clemens (1998) studerades spädbarns sovposition 

bland mödrar boende i en innerstad i Columbia, för att identifiera orsaker till val 

av sovposition. I anslutning till födsel intervjuades 452 mödrar, och 394 av dessa 

intervjuades en andra gång när barnet var mellan 3 och 7 månader gammalt. 

Resultatet visade att 35 procent av kvinnorna i den första intervjun ämnade lägga 

sina barn att sova på mage och 62 procent på sidan eller rygg. Den vanligaste 

anledningen till båda valen var att förebygga kvävning. Vid den andra intervjun 

angav 58 procent av kvinnorna som valde att lägga sina barn på mage barnets 

välbefinnande som anledning, då de ansåg att barnet sov längre perioder och hade 

färre uppvaknanden i den positionen. Av de som i den andra intervjun lade sitt 

barn på rygg eller sidan gjorde 33 procent det för att förebygga kvävning, 24 

procent för barnets välbefinnande och 17 procent för att förebygga plötslig 

spädbarnsdöd. 

 

I en kvantitativ studie av medelhög kvalitet utförd på Irland undersökte Cullen, 

Kiberd, McDonell, Mehanni, Matthews & O’Regan (2000) föräldrars följsamhet 

av rekommendationer om sovposition, samt faktorer som påverkade detta. I 

undersökningen deltog 197 föräldrar. Det framkom att de flesta föräldrar var 

medvetna om sambandet mellan barnets sovposition och risken för plötslig 

spädbarnsdöd. Trots detta valde 40 procent att lägga barnet på sidan eller mage då 

och då. Förstagångsföräldrar var mest mottagliga för sjuksköterskans råd och var 

även de som oftast lade sina barn på rygg. Den vanligaste förklaringen till att 

föräldrarna inte gjorde detta var att det hade gått bra för tidigare barn att sova på 

mage eller sidan.  
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Colson & Cohen Joslin (2002) instruerade i en kvantitativ studie av medelhög 

kvalitet från USA sjuksköterskor att enbart lägga nyfödda barn på rygg under 

nyförlösta mödrars sjukhusvistelse de närmaste dagarna efter födseln, samt 

instruera föräldrarna att göra detsamma hemma. Halvstrukturerade intervjuer 

skedde med två grupper av vardera 100 föräldrar. Den ena gruppen (grupp 1) 

intervjuades före interventionen och den andra gruppen (grupp 2) efter. Sedan 

utvärderades interventionens effekt genom jämförelse av de två grupperna. 

Resultatet visade att 42 procent av föräldrarna i grupp 1 oftast lade sina barn att 

sova på rygg. Av föräldrarna hade 41 procent fått information om att lägga barnet 

på rygg av en vårdanställd och 37 procent hade även observerat att 

sjuksköterskorna på sjukhuset gjorde detta. Efter interventionen lade däremot 75 

procent av föräldrarna i grupp 2 oftast sina barn att sova på rygg. 81 procent hade 

fått information av vårdpersonalen att lägga barnet på rygg och 88 procent hade 

observerat att sjuksköterskorna på sjukhuset gjorde detsamma. 

 

Orsaker till att föräldrar inte följer rekommendationer angående sovposition 

undersökte Colson, Levenson, Rybin, Calianos, Margolis, Colton, Lister & 

Corwin (2006) en kvantitativ studie som genomfördes i USA. Angående 

information om plötslig spädbarnsdöd, vem som gett dem denna och i vilken grad 

de följde rekommendationer intervjuades 671 mödrar. Endast 42 procent av 

mödrarna rapporterade att en sjuksköterska rekommenderat dem att lägga barnet 

på rygg. Flertalet kvinnor valde att följa råd om sovposition från släktingar eller 

kvinnliga bekanta. Hälften av mödrarna var rädda för risken för kvävning om 

barnet eventuellt skulle kräkas i ryggläge och lade således hellre barnet på mage. 

Brist på eller felaktiga råd, dåligt förtroende för vårdpersonal och liten kunskap 

om säkerhet var andra orsaker till att mödrarna valde att lägga barnet på mage. 

 

Sammanfattningsvis framkom det att de mest framträdande faktorerna som 

påverkade föräldrar till valet att lägga barnet på mage var upplevelser av att 

barnet sov bäst så och rädsla för kvävning. Bland föräldrar som lade sina barn på 

rygg var den största påverkande faktorn råd från sjukvårdspersonal, men 

anledningar som barnets välbefinnande och rädsla för kvävning förekom även 

bland dessa. 
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Diskussion. 

 

Resultatdiskussion.  

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans roll och föräldrars 

följsamhet gällande information om plötslig spädbarnsdöd. Under analysen av 

artiklarna framkom fyra kategorier. Den första var sjuksköterskans roll som 

informatör och förebild. Den andra var nyblivna föräldrars medvetenhet och 

kunskap och den tredje var faktorer som påverkar föräldrars kunskap. Den fjärde 

var faktorer som påverkar föräldrars val av sovposition. Huvudresultatet är att 

sjuksköterskor överlag är medvetna om rekommendationer för hur man 

förebygger plötslig spädbarnsdöd. Dock följer inte alla dessa, på grund av bland 

annat invanda rutiner och felaktiga uppfattningar om rekommendationerna. Även 

föräldrar är generellt sett medvetna om rekommendationer, men trots detta är 

följsamheten varierande, med sämst resultat hos de med barn sedan tidigare. De 

föräldrar som följer rekommendationer är övervägande de som mottagit både 

korrekt information av sjuksköterskor och även observerat sjuksköterskan hantera 

barnet på rätt sätt. De faktorer som påverkar föräldrars val av sovposition är 

förutom råd från och iakttagelse av sjukvårdspersonal generellt sett egna 

uppfattningar om risk för kvävning och barnets välbefinnande. 

 

Ett flertal studier som presenteras i resultatet tyder på ett samband mellan 

sjuksköterskans val av sovposition för barnet och mödrarnas val. I en studie av 

Stastny et. al. (2004) framkom att 80 procent av mödrarna i en undersökning 

valde att själva lägga barnet på rygg efter att ha observerat sjuksköterskan göra 

detta. Även Colson et. al. (2001) och Brenner et. al. (1998) har i sina studier visat 

att föräldrar i stor utsträckning påverkas av iakttagande av sjuksköterskan. Med 

stöd av dessa studier anser vi att föräldrar både medvetet och omedvetet anammar 

observationer av sjuksköterskans hanterade av barnet, så länge ett förtroende 

finns. Att sjuksköterskan skapar ett sådant är således viktigt. Arborelius (1996, s. 

53-54) anser att uttrycket ”att leva som man lär” gällande relationer inom vården 

har flera dimensioner. Dels uppfattas sjuksköterskan som trovärdig om hon själv 

följer de råd hon ger och blir en god förebild. Dels finns risken att förhållandet 

blir ett föräldra-barn-förhållande, snarare än ett förhållande mellan vuxna 
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individer. Sjuksköterskans trovärdighet påverkas alltså positivt av att hon beter 

sig som hon lär ut, samtidigt som det är viktigt att hon är uppmärksam på sitt 

förhållningssätt till föräldrarna. Det får inte bli auktoritärt, utan förhållandet ska 

alltid vara och uppfattas som att det är mellan jämlika parter.  

 

Bullock et. al. (2004) visade i en studie att näst intill alla sjuksköterskor var 

medvetna om att spädbarn ska läggas på rygg, men endast hälften trodde att detta 

hade ett samband med en riskminskning för plötslig spädbarnsdöd. Vidare visade 

studien att sjuksköterskor med lång erfarenhet hade mindre kunskap om 

rekommendationer angående sovposition än de med kortare. Med stöd av  

Arborelius (1996, s. 51-52) tror vi att det finns risk att sjukvårdspersonal som 

jobbat länge tar sina egna värderingar och kunskaper som så självklara att de har 

svårt att uppfatta och ta till sig nya sådana, och således ”fastnar” i gamla invanda 

yrkeskunskaper. Detta är enligt oss viktigt att uppmärksamma. Sjuksköterskor i 

kontakt med nyblivna föräldrar har ett stort ansvar gällande information angående 

plötslig spädbarnsdöd, och det är naturligtvis viktigt att de är välinformerade 

angående de faktorer som minskar risken. Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan 

kontinuerligt kritiskt reflektera över befintliga rutiner. Vidare ska sjuksköterskan 

ta till sig ny kunskap genom att söka, analysera och kritiskt granska relevant 

litteratur och information och således verka för en omvårdnad som stämmer 

överens med vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom ska sjuksköterskan 

kontinuerligt analysera styrkor och svagheter i sin egen kompetens samt vara 

engagerad i både personlig och professionell kompetensutveckling.  

 

I en studie av Cooper och Lumelys (1996) framkom att de flesta mödrar som 

ingick i en intervju kände någon typ av oro över plötslig spädbarnsdöd, och att 33 

procent kände stark oro. Vi anser att sjuksköterskan bör ha god kapacitet att 

bemöta och lugna oroliga föräldrar, då deras glädje över och umgänge med barnet 

annars riskerar att påverkas negativt. Enligt Norberg et. al. (2000, s. 16-18, 79) är 

syftet med en omvårdnadshandling bland annat att undervisa och ge psykiskt stöd. 

Målet för omvårdnadshandlingen kan ligga i handlingen själv och/eller i det som 

uppnås. Överföring av tankar och känslor mellan människor kan ske omedvetet. I 

positiv bemärkelse betyder detta att en människa kan överföra trygghet och lugn 



   17 

till en annan bara genom sitt sätt att vara och agera. Känslor av trygghet och hopp 

är exempel på positiv överföring, vilket är viktigt att sjuksköterskan överför när 

information ges till oroliga föräldrar. 

 

Douglas et. al. (2001) menar att det hos föräldrar finns en skillnad i medvetenhet 

om plötslig spädbarnsdöd beroende på deras utbildningsgrad. Även Kahn et. al 

(2001) har undersökt kunskap hos mödrar relaterat till utbildningsnivå. I deras 

studie framkom att mödrar med lägre utbildning utsätter sina spädbarn för fler 

riskfaktorer än de med högre, även om medvetenheten var lika stor bland alla 

mödrar. Om det går att överföra detta till svenska förhållanden är vi tveksamma 

till, men det säger mycket om vikten av sjuksköterskans roll och flexibilitet vid 

samtal med föräldrar. Enligt Arborelius (1996, s. 19, 21) ska man vid individuell 

rådgivning alltid börja med att ta reda på vilka kunskaper föräldrarna redan har 

genom att fråga, för att förstå deras synpunkter och föreställningar. När man 

sedan har detta klart för sig kan man ge adekvat information. Den ska vara 

neutral, utan värderingar. Planering av åtgärder bör ske tillsammans med 

föräldrarna, för att öka deras förståelse för sambandet mellan deras handlingar och 

barnets hälsa. Samtalet blir mer tillfredställande för föräldrarna om sjuksköterskan 

tar upp deras föreställningar och funderingar. Diskuteras inte dessa reduceras 

tillfredställelsen, och således även effektiviteten av samtalet. Vi anser att detta är 

ett bra exempel på hur rådgivning anpassas individuellt. Detta bör alltid göras, då 

föräldrar är individer och därmed har olika sätt att ta till sig information vid 

rådgivning. 

 

I en studie av Stastny et al. (2004) framkom det att föräldrar med barn sedan 

tidigare påverkades mindre än förstagångsföräldrar av sjuksköterskans 

information. Även Cullen et. al. (2000) menar att förstagångsföräldrar är de som 

är mest mottagliga för information och råd av sjuksköterskan. Vid rådgivning till 

föräldrar med tidigare barn bör man således ha i åtanke att dessa kan vara svåra 

att påverka, särskilt om de inte upplevt problem tidigare, gällande till exempel att 

lägga barnet på mage. Med stöd av Arborelius (1996, s. 50, 66-67) anser vi att det 

är viktigt att man som sjuksköterska motiverar varför man för en viss fråga på tal. 

Detta för att det inte av föräldrarna ska upplevas det som att man ”lägger sig i”. 

Man bör sedan kartlägga föräldrarnas beteende, för att få en uppfattning av hur de 
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anser att barnet ska skötas. När man fått en klar bild av föräldrarnas beteende bör 

man ta reda på vad föräldrarna känner till om plötslig spädbarnsdöd, och hur 

barnets hälsa riskeras om de inte följer de riktlinjer som finns. Sedan kan man 

berätta om forskningsresultat, och vikten av att hålla sig till aktuella riktlinjer. 

Faktakunskaperna ska berättas neutralt, utan inblandning av egna värderingar. För 

att ovanstående ska göras på ett för föräldrarna tillfredsställande sätt är det viktigt 

att förhållandet till dessa är jämlikt. Båda parters synpunkter och åsikter ska 

värderas lika, och föräldrarnas självständiga beslutfattande måste alltid 

respekteras.  

 

Olika faktorer som spelar in vid föräldrars val av sovposition har framkommit i ett 

flertal studier i resultatet. I studier av Willinger et. al. (2000), Brenner et. al. 

(1998), och Cullen et. al. (2000) framkom anledningar till att lägga barnet på 

mage som rädsla för kräkning och kvävning, bättre och längre sovperioder samt 

att det gått bra med tidigare barn. Med stöd av Arborelius (1996, s. 22, 27) anser 

vi att det i samtal med dessa föräldrar är viktigt att börja med att fråga efter 

föräldrarnas egna synpunkter och åsikter om valet att lägga barnet på mage. Sedan 

kan man med deras åsikter och egna kunskaper som grund diskutera för och 

nackdelar med beteendet. Arborelius (1996, s. 23-24, 27) menar att individens 

egen avvägning av för- och nackdelar med ett beteende har stor betydelse för en 

förändring. Således är det viktigt att informationen som ges av sjuksköterskan är 

neutral, och inte uppfattas som en tillsägelse eller förmaning. Talar man i rollen 

som en auktoritet om för föräldrarna hur de ska göra finns risk att deras 

motivation till att förändra beteendet sänks, då självständigheten undermineras. 

Föräldrarna ska alltid vara de som fattar besluten.  

 

Metoddiskussion. 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll och föräldrars 

följsamhet angående information om plötslig spädbarnsdöd. Vår artikelsökning 

resulterade i ganska få relevanta artiklar, vilket ledde till att vi endast satte 

exklusionskriterierna ”artiklar ej publicerade tidigare än 1988” och ”ej artiklar på 

annat språk än engelska”. Att sätta en tidsbegränsning på 20 år kan ses som en 

svaghet, då forskningen inom ämnet sedan början av 90-talet har gått snabbt 

framåt, och artiklar publicerade runt 1990 kan kännas inaktuella. Detta upptäckte 
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vi under tiden vi sökte artiklar och läste abstrakt, vilket resulterade i att vår studie 

trots exklusionskriterien endast innefattar artiklar publicerade tidigast 1996. En 

annan upptäckt vi gjorde var att det finns mycket få svenska och nordiska artiklar 

publicerade inom området. Detta kan ses som en svaghet, då artiklar från länder 

med en annan kultur kan vara svåra att sammankoppla med svenska förhållanden. 

De 15 artiklar vi efter granskning inkluderade anser vi svarar bra på vårt syfte och 

våra frågeställningar. De fyra kategorier som presenteras i resultatet känns 

relevanta och har en bra koppling till syftet. Att vi har varit två som jobbat 

tillsammans anser vi vara en styrka med vår studie. Artiklarna granskades och 

analyserades av oss båda och vi bollade kontinuerligt idéer och funderingar 

mellan varandra genom hela arbetsprocessen, vilket ledde till ett grundligt 

genomtänkt resultat. 

 

Slutsats. 

Den vetenskapliga forskningen om plötslig spädbarnsdöd har de senaste 15 åren 

gått snabbt framåt. Det kommer årligen nya riktlinjer för förebyggande åtgärder 

och vilka riskfaktorer som ska undvikas. Dock är forskningen i allmänhet 

medicinskt inriktad, och forskning angående spridning av information utgör en 

liten del av ämnet som helhet. För sjuksköterskor i kontakt med nyblivna föräldrar 

är en viktig fråga hur rådgivning bör läggas upp rent pedagogiskt, för att få 

föräldrar att vidta åtgärder, men samtidigt inte skrämma upp och oroa. 

Sjuksköterskan ska ha en klar bild över hur information ska ges för att nå fram 

och påverka föräldrar på ett effektivt sätt. Vi anser såldes att det behövs mer och 

vidare forskning angående sjuksköterskans roll och ansvar vid informations- och 

rådgivning till nyblivna föräldrar. 
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Bilaga 1. Klassificering och värdering.  
 

Klassificering av studier görs i följande grupper enligt SBU:s indelning 

(Hellzén, Johanson och Pejlert, 1999, s. 15-16): 

•    Randomiserad kontrollerad studie (C). Slumpmässig fördelning av 

deltagarna i olika grupper. Minst en exprimentgrupp och kontrollgrupp skall 

finnas.  

•    Prospektiv studie (P). Deltagarna följs över tid och jämförelser görs före och 

efter till exempel en behandling.  

•    Retropsektiv studie (R). Tillbakablickande undersökning, exempelvis med 

hjälp av journalhandlingar.. 

 

Tabell 1. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ och kvalitativ 

metod: 

 I = hög II = 

medel 

III = låg 

C Prospektiv randomiserad studie. En  större väl 

planerad och genomförd multistudie. Adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter är tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

 Randomiserad studie med för få patienter, och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Även bristfälligt antal patienter, stort bortfall 

och otillräckligt beskrivet bortfall ger låg 

vetenskaplig kvalitet. 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska metoder. 

 Litet antal patienter, brister i genomförande, 

tveksamma statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt och väl 

beskrivet patientmaterial. Adekvata 

statisktiska metoder har använts vid analys. 

Lång uppföljningstid.  

 Begränsat patientmaterial som är otillräckligt 

beskrivet, har allt för kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder 

D Deskriptiv studie med väldefinierad 

frågeställning. Relevant urval, tillräckligt antal 

patienter. Väl beskriven undersökningsgrupp 

och kontext, samt korrekta statistiska metoder. 

 

- 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. För liten och 

dåligt beskriven undersökningsgrupp. Brister i 

utförande eller tveksamma statistiska metoder. 

 

Kvalitetskriterier för C, P och R enligt SBU (Hellzén, Johanson och Pejlert, 1999, s.48). 
Kvalitetskriterier för D enligt Polit och Beck (2004, s. 192). 
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Bilaga 2. Mall för artikelgranskning. 

 

Artikel nr:………….. 

Granskare:………………………………………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Titel:………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… 

Årtal:……................... 

Tidskrift:……………………………………………………………….................. 

Land där studien utfördes:…………………………………………………………. 

 

Typ av studier:   Original                 Review                 Annan  …………….. 

                           Kvantitativ            Kvalitativ        

 

Område: 

 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………      

 

Fortsatt bedömning:     Ja              Nej       

Motivering:……………………………………………………………………….... 

 

Kvalitetsbedömning:     Hög (I)            Medel (II)              Låg (III)        

Kommentar:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Kvalitetsbedömning:  

 

Frågeställning/Hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie: 

Kvalitativ:       Deskriptiv                             Intervention             

                        Annan                    …………………………….. 

Kvantitativ:      Retrospektiv                         Prospektiv             

                        Randomiserad                       Kontrollerad          

                        Intervention                           Annan                   

 

Studiens omfattning:      

Antal försökspersoner (N):……………………………………………….......... 

Bortfall (N):…………………………………………………………………….. 

Tidpunkt för studiens genomförande:………………………………………….. 

Studiens längd:…………………………………………………………………. 

 

Beaktas könsskillnader?........................... Beaktas åldersaspekter?....................... 

 

Kvalitativa studier: 

Tydlig avgränsning/problemformulering?                               Ja           Nej                                          

Är perspektiv/kontext presenterade?                                        Ja           Nej        

Finns ett etiskt resonemang?                                                     Ja           Nej        

Urval relevant?                                                                          Ja           Nej        

Är försökspersonerna väl beskrivna?                                        Ja           Nej        

Är metoden tydligt beskriven?                                                  Ja           Nej        

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultatet?                  Ja           Nej        

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, 

i överensstämmande med verkligheten, fruktbart/nyttigt?       Ja            Nej       
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Kvantitativa studier:  

Urval:  

Förfarandet beskrivet                     Ja                 Nej         

Representativt                                Ja                 Nej       

Kontext                                          Ja                 Nej       

Bortfall:                                        ………………………...    

Analysen beskriven                        Ja                 Nej       

Storleken beskriven                        Ja                 Nej       

Interventionen beskriven                Ja                 Nej       

Adekvat statistiskt metod               Ja                 Nej       

 

Vilken statistisk metod är  använd? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Etiskt resonemang                      Ja                  Nej        

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Instrument: Valida                     Ja                   Nej        

                   Reliabla                   Ja                   Nej        

 

Är resultatet generaliserbart?     Ja                   Nej        

 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall (Hellzén, Johansson & Peilert, 1999). 
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Bilaga 3. Exkluderade artiklar i tabellform. 
Tabell 2. 

Författare 
Land  
Årtal 

Studiens syfte Exklusionskriterier 

Fearnley, Gantley 
& Davies.  
Storbritannien. 
1993. 

Undersöka mödrars 
medvetenhet om de nuvarande 
rekomendationerna angående 
riskförebyggande åtgärder för 
plötslig spädbarnsdöd samt 
sjukvårdspersonalens roll 
angående information.  
 

För låg kvalitet (III). 
Mycket kortfattad metod, 
resultat och diskussion. 
 

Fleming, Gilbert, 
Azaz, Berry, Rudd, 
Stewart & Hall.  
England. 
1990. 

Undersöka relationen mellan 
sovposition, bäddning och 
risken för plötslig 
spädbarnsdöd. 
 

Studien faller utanför vårt syfte. 
Belyser varken sjuksköterskans 
roll eller föräldrars följsamhet. 

Hill, Hjelmeland, 
Johannessen, 
Irgens & 
Skjaerven. 
Norge. 
2004. 
 

Fastställa föräldrars 
riskbeteende före och efter en 
informationskampanj angående 
plötslig spädbarnsdöd, med 
betoning på mödrars ålder, 
utbildning, civilstatus och antal 
barn. 
 

Studien faller utanför vårt syfte. 
Belyser ej sjuksköterskans roll 
vid informationspridning till 
föräldrar. 

Shrivastava, Davis 
& Davies. 
Storbritannien.  
1997. 
 

Vägleda hur förebyggande 
åtgärder ska förmedlas genom 
en jämförelse av mödrars 
medvetenhet och åtgärder 
angående plötslig spädbarnsdöd 
i två socioekonomiskt olika 
delar av Cardiff, Storbritannien. 
 

Studien faller utanför vårt syfte. 
Belyser ej sjuksköterskans roll 
vid informationsspridning till 
föräldrar. 
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Bilaga 4. Inkluderade artiklar i tabellform. 
Tabell 3. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
kvalitet 

Alm et al.  
2006. 
Sverige. 

Jämföra förekomsten av 
riskfaktorer spädbarn 
utsätts för i dagsläget med 
förekomsten ett årtionde 
tidgare samt undersöka 
varför späbarn läggs att 
sova på mage. 

Kvantitativ prospektiv 
studie, jämförande av 
två studier gjorda med 
10 års mellanrum. 

Studien "nyfödda i västra 
sverige": Föräldrar till 6 
månader gamla barn. N= 
8176, bortfall= 2576. 
Studien "the nordic 
epidemiological SIDS 
study": Föräldrar till 19 
veckor gamla barn. N= 
1113. Bortfall= 284  

Jämförelsen mellan 
studierna gjordes i 
Epi Info v. 6.0.4. 
Binary logistic 
regression. 

Förekomsten av riskfaktorer 
spädbarn utsätts för har de 
senaste årtiondet minskat. 
Anledningar till att spädbarn 
lades att sova på mage var 
assicierade till bland annat  
moderns arbetssituation, 
rökning och barnets 
temprament. 

D= 1  

Bullock et. 
al. 
2004. 
Amerika. 

Undersöka 
sjuksköterskans kunskap 
om och attityd till plötslig 
spädbarnsdöd samt i 
vilken sovposition de 
lägger spädbarn på 
sjukhus.  

Kvantitativ deskriptiv 
studie. Tvärsnittstudie. 
Frågeformulär. 

N=1754, bortfall= 1172. 
Ingen bortfallsanalys 
gjord. 

Chi-square test. Nästan alla sjuksköterskor 
var medvetna om plötslig 
spädbarnsdöd och i vilken 
position barnet skulle 
läggas. Sjuksköterskor med 
kort erfarenhet lade oftare 
barnet på rygg samt rådde 
föräldrar att göra detta än de 
med lång erfarenhet. 

D=1. 

Brenner et 
al.  
1998. 
Columbia. 

Identifiera orsaker till 
låginkomsttagande mödrar 
boende i en innerstads val 
att lägga sitt barn att sova 
på mage. 

Kvantitativ, prospektiv 
kohortstudie. Nyblivna 
mödrar från tre sjukhus 
fick dels fylla i en enkät 
och dels genomgå en 
intervju kort efter 
födseln. När barnet var 
mellan tre och sju 
månader genomfördes 
en andra intervju 

Låginkomsttagande 
mödrar boende i en 
innerstad. Första 
intervjun: N= 518, 
bortfall= 66. Andra 
intervjun: N= 452, 
bortfall= 58.  

Beskrivande statistik.  
X2-test, Fishers test, 
Students t-test. 

Den vanligaste orsaken till 
att barnen lades på mage 
rädsla för kvävning eller att 
de ansågs sova bättre i den 
positionen. Hur 
sjukhuspersonalen lade 
barnen påverkade kvinnorna 
i stor utsträckning, samt om 
de diskuterat sovposition 
med en vårdanställd. 

P= 1. 

Colson et. Undersöka sambandet Kvantitativ deskriptiv Föräldrar till barn utan Beskrivande statistik. Föräldrar till nyfödda barn D=2. 
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al.  
2001. 
Amerika. 

mellan information och 
undervisning till föräldrar 
angående sovposition och 
hur föräldrarna valde att 
lägga barnet att sova i 
hemmet. 
 
 

studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

medicinska problem, 
under en månad gamla. 
N=100, bortfall= 0. 

Chi-Square test. påverkas i stor utstäckning 
av information och 
undervisning från 
sjuksköterskor, men även 
genom att iakta 
sjuksköterskors val av 
sovposition. 

Colson & 
Cohen 
Joslin.  
2002. 
USA. 

Undersöka om en 
utbildande intervention 
bland sjuksköterskor för 
att ändra deras sätt att 
jobba resulterar i att fler 
innerstadsföräldrar lägger 
sina barn att sova på rygg. 
 

Kvantitativ prospektiv 
studie med intervention. 
Semistrukturerade 
intervjuer hölls med två 
grupper av föräldrar före 
och efter en 30 minuters 
utbildning för 
sjuksköterskor angående 
plötslig spädbarnsdöd.  
 

Föräldrar till två veckor 
gamla spädbarn som 
gjorde sin första 
barnahälsovårdskontroll, 
indelade i två grupper 
med 100 föräldrar i 
vardera grupp. N= 200, 
bortfall= 0.  
 

Beskrivande statistik. 
Odds ratio, 95%. 
Konfindesintervall, 
logistic regression. 
 

Det sågs stora skillnader i 
hur barnen lades både av 
föräldrar och 
sjuksköterskor, samt mellan 
vilken information föräldrar 
fick före och efter 
interventionen. Information 
från och observation av 
sjuksköterskans vård av 
barnet påverkar föräldrarnas 
beteende. 

P= 2. 

Colson et. 
al.  
2006.  
USA. 

Undersöka orsaker till att 
föräldrar inte följer 
gällande rekomendationer 
angående sovposition.  

Kvantitativ deskriptiv 
studie. Strukturerade 
intervjuer. 

Kvinnor med barn ej äldre 
än åtta månader. N= 671, 
bortfall= 342. 

Beskrivande statistik. Orsaker som framkom var 
brist på förtroende för 
vårdpersonal, dålig kunskap 
om säkerhet och mottagande 
av felaktiga råd. Kvinnorna 
lyssnade mycket på 
kvinnliga bekantas åsikter. 

D=1. 

Cooper & 
Lumley. 
1996. 
Australien. 

Bedöma kunskap om 
riskfaktorer angående 
plötslig spädbarnsdöd och 
oro över detta bland 
nyblivna mödrar efter en 
genomförd hälsokampanj. 

Kvantitativ beskrivande 
studie. Telefonintervjuer 
med tre grupper av 
mödrar, mellan 
november 1992 och 
April 1994. 
 

Mödrar, indelade i tre 
grupper, beroende på när 
de fött sitt barn. Totalt, 
N= 339, bortfall= ej 
upptaget. 

Beskrivande statistik. 
Analysen gjordes i 
två delar. Del 1 med 
EPI INFO, Chi-
square test och 
multiple linear 
regression. Del 2 med 
logistic regression, 
GLIM statistical 

Kunskapen om riskfaktorer 
bland mödrarna varierade 
beroende på bland annat 
sättet de erhållit information 
och grad av utbildning samt  
om de fått en broschyr om 
ämnet. Nästan alla mödrar 
uttryckte oro över, 1/3 
uttryckte stark oro. 

P= 2. 
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package. 
Cullen et. al. 
2000. 
Irland 

Undersöka om irländska 
föräldrar följer de senaste 
rekomendationerna för 
riskminskning av plötslig 
spädbarnsdöd samt vilka 
faktorer som påverkar 
föräldrarnas val. 

Kvantitativ deskriptiv 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer baserade på 
ett frågeformulär. 

Föräldrar till spädbarn, 
slumpvis utvalda ur ett 
register. N=197, bortfall= 
161. 

Beskrivande statistik. Förstagångsföräldrar 
placerade oftast spädbarnen 
på rygg för att sova. 
Vanligaste förklaringen att 
föräldrar ej följde 
rekomendationer angående 
sovposition var att det hade 
gått bra för tidigare barn att 
sova på magen. 

D=2. 

Dogulas, 
Buettner & 
Whitehall. 
2001. 
Australien 

Bedöma medvetenheten 
bland mödrar om och om 
hur man förebygger 
plötslig spädbarnsdöd, 
samt hur dessa sköter sina 
nyfödda barn. 

Kvantitativ, deskriptiv 
studie. Intervjuer 
baserade på en 
standardiserad enkät. 

Mödrar till små barn som 
besökte mödravårds- eller 
barnavårdscentral mellan 
Oktober -97 och Januari -
98. N= 195, bortfall= 4.  
 

Beskrivande statistik. 
Bivariate analysis, 
mulitvariat logistic 
regression. 
 

Majoriteten av kvinnorna 
hade hört talas om plötslig 
spädbarnsdöd och kunde 
räkna upp en eller flera 
riskfaktorer. De flesta följde 
råden angående 
riskfaktorerna i skötseln av 
sina barn.  
 

D= 2.  

Huffman et 
al. 
1999. 
USA. 

Test av hypotesen att (1) 
sjuksköterskestudenter har 
begränsad kunskap om 
riskfaktorer för plötslig 
spädbarnsdöd och att (2) 
efter noggrann utbildning 
om plötslig spädbarnsdöd 
kommer 
sjuksköterskestudenter att 
komma ihåg 
informationen och lära ut 
den till föräldrar. 

Kvantitativ prospektiv 
studie. Studenterna fick 
fylla i ett frågeformulär 
före och efter en 
föreläsning om plötslig 
spädbarnsdöd inklusive 
skriftlig information om 
ämnet. 
 

Sjuksköterskestudenter 
inne på sitt fjärde 
utbildningsår. Pretest: N= 
51, bortfall= ej upptaget. 
Föreläsning: N= ej 
upptaget. Posttest: N= 51, 
bortfall= 22. 

Beskrivande statistik. 
McNemar chi-square 
test, Mann-Whitney 
test 

Förbättring sågs mellan 
kunskaperna hos 
studenterna före och efter 
utbildningen, gällande 12 av 
13 riskfaktorer. Generellt 
ansågs ansvar för 
information till föräldrar 
mycket viktigt av 
studenterna. 

P= 2. 

Kahn et. al. 
2001. 
Belgien. 

Undersöka om det fanns 
ett samband mellan 
moderns utbildningsnivå 
utsättandet av barn för 

Kvantitativ deskriptiv 
studie. Strukturerade 
intervjuer efter 
standartiserat 

Spädbarnsföräldrar. N= 
365, bortfall= 35. 

Beskrivande statistik. 
Pearson, Fisher’s 
Exact test, Mann-
Whitneu U test. 

Ingen skillnad i 
medventenhet om 
riskfaktorer sågs mellan 
mödrar med olika 

D=2. 
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riskfaktorer kopplade till 
plötslig spädbarnsdöd. 

frågeformulär. utbildningsnivå, men 
mödrar med lägre utbildning 
utsatte sina barn för fler 
riskfaktorer. 

Rasinski et 
al. 
2003. 
USA. 

Undersöka källor till 
information om plötslig 
spädbarnsdöd och hur väl 
information följs av 
föräldrar före och efter en 
utbildande kampanj. 

Kvantitativ, prospektiv 
studie med intervention. 
Telefonintervjuer före 
och efter 
utbildningskampanj om 
riskfaktorer för plötslig 
spädbarnsdöd. 

Mödrar till barn under 12 
månader gamla. Studie 1: 
N= 201, bortfall= 21. 
Studie 2: N= 498, 
bortfall= 26 

Beskrivande statistik. 
Duncans test, x2-test, 
logistic regression 

Information från 
sjuksköterkor och läkare var 
vanligast. Följsamheten 
bland föräldrar gällande 
riskförebyggande åtgärder 
ökade efter interventionen.  
 

D= 2. 

Stastny et. 
al.  
2004. 
USA. 

Undersöka om mödrar och 
sjuksköterskor placerar 
nyfödda barn på rygg eller 
mage när de ska sova samt 
hur sjuksköterskans 
agerande påverkar 
föräldrar. 

Kvantitativ deskriptiv 
studie. Tvärsnittstudie. 
Frågeformulär. 

Sjuksköterskor: N=96. 
Föräldrar: N=579. 
Bortfall= Ej upptaget. 

Beskrivande statistik Majoriteten av 
sjuksköterskorna lade 
barnen  på rygg med syftet 
att minska risken för plötslig 
spädbarnsdöd. Av de 
mödrar som lade sina barn 
på rygg hade de flesta både 
fått råd om detta av 
sjuksköterskor samt iaktagit 
sjuksköterskor göra 
detsamma. 

D=2. 

Willinger et 
al. 
2000. 
USA. 
 

Undersöka vilka faktorer 
som påverkar i vilken 
position 
spädbarnsföräldrar lägger 
sitt barn att sova, samt i 
vilken mån föräldrarna 
kommer i kontakt med 
information om plötslig 
spädbarnsdöd. 

Kvantitativ, prospektiv 
studie. Randomiserat 
urval. Årliga 
telefonintervjuer f.o.m. 
maj 1994 t.o.m. maj 
1998 

Nattliga vårdgivare till 
barn med medelåldern 
136 dagar. N= 5205 
Bortfall= 795 stycken. 
Hushåll där modern ej 
gått ut grundskolan 
uteslöts.  
 

Empirisk analys av 
rekommendationer 
för riskreducering. 
Beskrivande statistik, 
x2-test, univariate 
logistic regression. 

Positionen barnen lades att 
sova i varierade mellan 
föräldrarnas etniska 
ursprung. En betydande 
minskning av barn som 
lades på mage sågs dock 
bland alla föräldrar. 

P= 1  

Young & 
O’Rourke. 
2003. 
Australien 

Undersöka sjuksköterskors 
kunskap om och attityd till 
riskfaktorer för plötslig 
spädbarnsdöd, samt hur 

Kvantitativ prospektiv 
studie. Frågeformulär. 
Förtest, innan 
intervention: frågor 

Sjuksköterskor. 
Förtest: N=36, inget 
bortfall. Eftertest: N=29, 
bortfall= 7.   

Beskrivande statistik. 
Fisher’s exact, Chi-
spuare test, 
McNemars test, 

Utbildningen ökade 
sjuksköterskornas 
medventenhet om och 
attityd till riskfaktorer samt 

D=2. 
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detta påverkar deras 
beteende mot 
spädbarnsförädrar. 

enligt femgradig skala.  
Intervention: 25min lång 
utbildning om plötslig 
spädbarnsdöd och 
riskfaktorer. 
Eftertest: Likadant som 
förtestet. Besvarades 6 
veckor efter 
interventionen. 

Wilcoxon Signed 
Ranks. 

påverkade deras rådgivning 
till föräldrar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


