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Abstrakt 

Bakgrund: Feber drabbar barn någon eller några gånger om året, framförallt 

under småbarnstiden. En vanlig missuppfattning är att feber är ett potentiellt 

farligt tillstånd som kräver behandling. I motsats till detta har feber 

gynnsamma effekter när det kommer till kroppens bekämpande av 

infektioner. Kunskapsläget bland distriktssköterskor som ska tillhandahålla 

föräldrar rådgivning kring feber och febernedsättande läkemedel varierar, 

varför föräldrar riskerar att erhålla motstridiga och direkt felaktiga råd. Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars kunskap rörande 

feber hos barn samt att belysa vårdpersonals attityder kring feberhantering. 

Metod: Arbetet har utförts i form av en integrativ litteraturstudie som 

inkluderade totalt 15 artiklar, såväl kvalitativa som kvantitativa. Integrativ 

studiedesign tillåter kvantitativa data att kvalificeras och kvalitativa data att 

kvantifieras så att de kan kombineras och sammanfogas till en gemensam 

helhet. Resultat: Det finns brister i kunskapen om feber hos barn hos 

vårdpersonal och föräldrar. Feberfobi är en samlande term för den okunskap 

och oro som riskerar leda till övernitisk behandling med antipyretika, både 

genom föräldrars eget initiativ och efter rekommendation från vårdpersonal. 

Feberkramper kan inte förhindras med febernedsättande läkemedel, trots det 

erhåller barn läkemedel i detta syfte och utsätts därmed för onödig 

biverkningsrisk. Diskussion: Ett behov av djupare kunskap hos både 

vårdpersonal och föräldrar finns för att inte evidensbaserad behandlingsregim 

ska riskera att gå förlorad till förmån för inadekvata och hemsnickrade 

varianter med onödig administration av antipyretika och vidare spridning av 

feberfobi.  

Nyckelord: Antipyretika, Barn, Feber, Feberfobi, Kunskap, Litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Introduction: Fever is something children, especially during infant years, 

experience one or a few times each year. A common misconception is that 

fever is a dangerous condition that requires treatment; however contrary to 

these misconceptions, fevers have positive effects when it comes to body’s 

ability to fight infections. The level of knowledge on this subject of district 

nurses, whose task it is to guide parents with advice concerning fevers and 

antipyretics, varies. This results in parents getting contradictory and 

erroneous advice. Aim: The aim of this literature study was to describe 

parents’ knowledge concerning fever in children, and to illuminate attitudes 

concerning fever treatment among health care professionals. Method: A 

literature review of 15 scientific articles where examined in accordance with 

an integrative study design. The integrative design allows qualitative and 

quantitative data to be combined and merged into a common whole. Results: 

There is a lack of knowledge about fevers in children among health care 

professionals and parents. Fever phobia is a collective term for the lack of 

knowledge and worrying that can lead to overzealous treatment with 

antipyretics; based on parents’ own initiative and recommendations from 

health care professionals. Antipyretics do not prevent febrile seizures, but 

many children are still medicated for this purpose. This, in turn, leads to 

increased risk for side effects. Discussion: There’s a need for a deeper 

knowledge, in both health care professionals and parents, to ascertain that an 

evidence-based treatment regimen is not replaced by inadequate and home-

grown techniques, leading to unnecessary administration of antipyretics and 

further propagation of fever phobia. 

Keywords: Antipyretics, Children, Fever, Fever phobia, Knowledge, 

Literature study 
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Bakgrund 

I antikens Grekland ansåg Hippokrates att sjukdom hade sin orsak i obalans mellan de 

fyra kroppsvätskorna; blod, slem, gul och svart galla. När en av dessa vätskor 

producerades i överskott uppstod feber för att förtjänstfullt ”koka bort” överflödet 

(Nilsson-Ehle, 2011, s. 75). Feber är ett vanligt symtom vid sjukdomar i barndomen och 

föräldrar och vårdpersonal lägger mycket tid på temperaturreducerande åtgärder. Även 

om feber i sig inte är skadlig kan den bakomliggande sjukdomen vara det (Russell, 

Shann, Curtis & Mulholland, 2003; Byström, 2011). Feber har visat sig besitta positiva 

effekter i kroppen vid infektion genom dämpande av mikroorganismers tillväxt och 

aktiverande av försvarsmekanismer i form av ökad antikroppsproduktion, fagocytos, T- 

och B-cellssvar. Djurexperimentella data visar att användning av febernedsättande 

läkemedel – antipyretika, därför kan ge en negativ effekt på infektionsförloppet 

(Nilsson-Ehle, 2011, s. 75). 

Kroppstemperaturen är känslig för fysisk aktivitet, rumstemperatur och klädsel. 

Temperaturen varierar också över dygnet med lägre temperatur på morgonen och högre 

på eftermiddagen. Med feber menas ofta en rektaltemperatur över 38   och med hög 

feber en temperatur mer än 40   (Axelsson & Silfverdal, 2011, s. 146). Skillnaden 

mellan lägsta och högsta normaltemperatur över dygnet är cirka 0,6  . Feber uppstår 

när regleringen i hypotalamus av någon anledning störs genom endogena eller exogena 

substanser (Nilsson-Ehle, 2011, s. 73). Temperaturnivå och allmäntillstånd är två 

begrepp som är viktiga att hålla isär. En vanlig förkylning kan ge 40 graders feber – en 

temperatur som också kan uppnås sekundärt till värmeslag men då inte benämns feber 

utan, hypertermi (Russell, Shann, Curtis & Mulholland, 2003; Axelsson & Silverdal, 

2011, s. 145; Paul, Mayhew & Mee, 2011). Hypertermi relaterat till värmeslag är ett 

tillstånd som inte kan behandlas med antipyretika (Russell, Shann, Curtis & 

Mulholland, 2003). Vid hypertermi har kroppen, till skillnad mot vid feber, blivit utsatt 

för värme utifrån och måste svalkas för att temperaturen skall sjunka. Små barn är 

känsligare än vuxna för värme varför fläkt eller luftkonditionering är att rekommendera 

på resa i varmare länder för att skydda barnet från att bli för varmt (Sennerstam, 2008). 

Enligt Nilsson och Frithiof (2012, s. 251) utgör barn under tre månaders ålder med feber 

alltid ett observandum, barn i så späd ålder kan svara med hypotermi trots infektioner. I 

Folkhälsorapport 2009 beskrivs infektioner som den dominerande orsaken till 
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sjukdomar hos små barn. Mellan ett och tvåårsåldern är barnen sjuka i genomsnitt 50 

dagar, fördelat på sju till åtta sjukdomstillfällen per år. I takt med stigande ålder sjunker 

antalet infektionsrelaterade sjukdomsdagar för att i fyraårsåldern vara nere på i 

genomsnitt 25 per år (Socialstyrelsen, 2009, s. 48-49). Barn under en månads ålder som 

uppvisar en temperatur på 38   eller mer bör i princip läggas in akut på misstanke om 

bakteriell infektion och antibiotikabehandling övervägas. Barn i åldrarna en till tre 

månader med mer än 38   och barn i åldrarna tre till sex månader med 39   eller mer 

bör läkarundersökas akut för att utesluta bakteriell infektion vilket kan ske i 

öppenvården om läkare har bedömt att det har låg risk. Barn i åldrarna sex månader till 

fem år utreds beroende på graden av allmänpåverkan vid en temperatur på mer än 39   

utan känd orsak (Axelsson & Silfverdal, 2011, s. 147). 

Distriktssköterskan möter i sitt arbete barn i alla åldrar med många olika 

sjukdomstillstånd och har som uppgift att utföra sitt arbete med ett evidensbaserat 

förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659, kap 6 § 1) vilar distriktssköterskans arbete på vetenskap och beprövad 

grund. Distriktssköterskan ska kunna utföra sina arbetsuppgifter i vilka rådgivning utgör 

en betydande del, i enlighet med de riktlinjer som finns och i trygghet att de är korrekt 

utarbetade. Den individanpassade information distriktssköterskan ska förmedla har 

föräldrar lagstadgad rätt till enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, § 2b). För 

att kunna ge adekvat och korrekt information till föräldrar i enlighet med detta, bör 

distriktssköterskan hålla sig väl uppdaterad med vilka riktlinjer och rekommendationer 

som gäller. 

Problemformulering 

Feber drabbar barn någon eller några gånger om året, framförallt under småbarnstiden. 

En enligt författarna vanlig missuppfattning, är att feber är ett potentiellt farligt tillstånd 

som kräver behandling. Kunskap om barns febertillstånd får föräldrar bland annat 

genom distriktssköterskan via barnavårdscentral, hälsocentral och via telefonrådgivning. 

Distriktssköterskan ska genom sin profession förmedla svar och ge råd till föräldrar och 

har därmed ett ansvar att följa gällande rekommendationer avseende feber och 

febernedsättande behandling. Kunskapsläget bland distriktssköterskor som ska guida 

föräldrar med råd kring feber och febernedsättande läkemedel varierar dock, varför 

föräldrar riskerar att erhålla motstridiga och direkt felaktiga råd. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars kunskap rörande feber hos 

barn samt att belysa vårdpersonals attityder till feberhantering. 

Metod 

Design 

Föreliggande arbete har utförts i form av en integrativ litteraturstudie. Via sökningar i 

databaserna CINAHL och PubMed har vetenskapliga artiklar valts ut för granskning 

med hjälp av sökorden: Antipyretics, Attitudes, Children, Fever, Fever phobia, 

Information, Knowledge, Management och Nurses. Såväl kvalitativa som kvantitativa 

artiklar har granskats, bearbetats och sammanställts genom en integrativ studiedesign 

som kan användas när kvalitativa och kvantitativa fynd inom samma område ska 

bekräfta och förstärka eller motbevisa varandra. I en integrerad design grupperas inte 

studierna efter metod utan efter svaren på den gemensamma forskningsfrågan. 

Analysmetoden tillåter kvantitativa data att kvalificeras och kvalitativa data att 

kvantifieras så att de kan kombineras (Polit & Beck, 2012, s. 673). 

Urval 

Distriktssköterskan med funktion att bemöta och förmedla korrekt information till 

föräldrar med barn med feber har varit i författarnas fokus under arbetet. Datamaterialet 

har sammanställts till att bli en helhet innefattande upplevelser, rekommendationer och 

råd. För att få ett, för svenska distriktssköterskor, så applicerbart datamaterial som 

möjligt har västerländska artiklar valts ut och tonvikt lagts på de senaste sex årens 

forskning. Artiklarna har efter bedömning av kvalitet och granskning avseende resultat 

sorterats in i ett huvudtema och fem underliggande teman. 

Inklusionskriterier 

Artiklar på engelska och svenska som avhandlat barn i åldrar 0-12 år med feber, 

och/eller sjuksköterskor i arbete med barn med feber har inkluderats samt en artikel som 

avhandlat receptförskrivning av antipyretika till barn i åldrarna 0-12 år. Artiklar som 

publicerats de senaste sex åren med en tyngd i de senaste årens forskningsläge har 

prioriterats för att nå ett så aktuellt material som möjligt. Såväl kvalitativa som 

kvantitativa artiklar samt systematiska översikter har inkluderats i resultatet. 

Systematiska översikter kan i vissa forskningssammanhang ses som icke ”tillåtet” 
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material men efter uppmuntrande av handledarna har författarna funnit sig bekväma 

även i användandet av dessa. 

Exklusionskriterier 

De artiklar som endast avhandlat feber hos vuxna har exkluderats. Artiklar med 

publikationsdatum äldre än sex år och artiklar skrivna på andra språk än engelska och 

svenska har exkluderats. Artiklar med låg kvalitet, i enlighet med SBU/SSF-rapport nr 3 

(1999), se bilaga 1, har helt uteslutits. Etiskt resonemang har eftersträvats och ingen 

artikel har behövt exkluderas med anledning av avsaknad av sådant. En amerikansk 

artikel som avhandlade uppfattningar kring feber ur ett etniskt perspektiv i en 

population med majoritet av spansktalande amerikaner, föll inom ramen för vida 

diskussion i ämnet. Artikeln valdes senare bort på grund av att den inte hade något att 

tillföra studiens resultat, inte på grund av etiska spörsmål. 

Litteratursökning 

Via sökningar i databaserna CINAHL och PubMed har artiklar som svarat mot syftet 

valts ut. Sökorden har angetts i form av följande Medical Subject Headings - MeSH-

termer; Antipyretics, Attitudes, Children, Fever, Fever phobia, Information, Knowledge, 

Management och Nurses samt genom fritextsökning mot syftet. Artiklar med 

publikationsdatum 2006-2012 gav en god täckning mot syftet. Kompletterande 

sökningar i databaserna CINAHL och PubMed, med sökorden Attitudes, Children, 

Fever och Nurses i kombination, gjordes efter att arbetet framskridit en tid, i syfte att 

efterforska vilka egenvårdsråd distriktssköterskan kan ge. Resultatet av sökningarna gav 

två artiklar som successivt integrerades i resultatet. Artiklar vars titlar var relevanta för 

syftet och kändes intressanta, föranledde vidare läsning av abstrakten. De abstrakts som 

fanns vara intressanta för syftet och godkänts avseende studiekvalitet och utformning 

med syfte, metod, resultat och diskussion, lästes sedan i sin helhet. Av 764 utvalda 

titlar, lästes 119 abstrakt. Till vidare granskning plockades ett antal av 19 artiklar ut, 

varav fyra senare valdes bort pågrund av otillräckligt beskriven metod. Totalt 

inkluderades därför 15 artiklar till resultatet, varav två kvalitativa och 13 kvantitativa. 

Ett omfattande arbete i form av fritextsökningar vidtog i slutskedet av litteraturstudien i 

syfte att nå fler kvalitativa artiklar att lyfta in i resultatet. De få kvalitativa artiklar som 

vid dessa sökningar var intressanta för syftet fick väljas bort då de inte motsvarade 

kvalitetskraven enligt SBU/SSF-rapport nr 3 (1999), se bilaga 1. De artiklar som 

användes till resultatet kom från följande nio länder; Australien (5), Danmark (1), Israel 
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(1), Italien (1), Kanada (1), Skottland (1), Storbritannien (3), Sverige (1) och Turkiet 

(1). 

Klassificering och värdering av studier 

Kvaliteten på artiklarna har granskats, värderats och klassificeras enligt SBU/SSF-

rapport nr 3 (1999), se bilaga 1. Vid granskningen av artiklarna har en granskningsmall 

inspirerad av Hellzén, Johansson och Pejlert (1999), se bilaga 2, använts för att 

säkerställa att de motsvarat förväntningarna avseende urval och förfarande samt att de 

kunnat värderas rättvist och konsekvent. Sökresultat från databaser har redovisats i 

bilaga 3. Bedömning samt en kort sammanfattning av inkluderade artiklar har redovisats 

i bilaga 4. 

Analys  

Efter att de kvarvarande 15 artiklarna noggrant lästs igenom, översattes aktuella 

textstycken i artiklarnas resultatdelar till svenska innan de skrevs ner i ett 

Worddokument i form av komprimerade stycken med sammanfattningar utan inbördes 

ordning. Allt eftersom det nedskrivna datamaterialet växte i omfattning sorterades 

textmassan in i undergrupper vilket blev början till preliminära teman. Temana 

benämndes med följande rubriker; Feberfobi, Föräldrars kunskapsläge, Föräldrars oro, 

Föräldrainformation, Antipyretika, Vårdpersonals oro och Egenvård och tillät materialet 

att börja sorteras utifrån dess innehåll. I takt med att arbetet växte fram suddades 

avsnittsgränserna gradvis ut när teman tilläts glida in och över i varandra, samtidigt som 

temat; feberfobi började anta formen av inramning till övriga och därför formulerades 

till huvudtema. Med feberfobi som övergripande tema blev det möjligt att reducera sju 

preliminära underteman till fem slutgiltiga teman; Föräldrars oro och rädsla, 

Föräldrars behov av rådgivning, Vårdpersonals kunskap om feber, Vårdpersonals råd 

till föräldrar vid användning av antipyretika och Vårdpersonals ordination av 

antipyretika och dess effekter, vilka gav arbetet en mer tydligt sammanhållen helhet. 

Etiska ställningstaganden  

Enligt Mittuniversitetets regionala nämnd för etisk granskning i Umeå ska i normalfallet 

inte kandidat- och magisteruppsatser behöva underkastas etikgranskning utan 

bedömningsansvaret ligger hos ansvariga handledare. I samråd med handledarna, 

professor Inge Axelsson och universitetslektor Titti Melin-Johansson samt kursansvarig 

för det vetenskapliga arbetet, universitetslektor Britt Bäckström har överenskommits att 
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Föräldrars behov av rådgivning 

inga etiska spörsmål föreligger. Artiklarna har var och en bedömts utifrån ståndpunkt att 

ett etiskt resonemang ska ha funnits och förts. 

Resultat 

Resultatet av litteraturgenomgången är fördelat från 15 artiklar, varav två kvalitativa 

och 13 kvantitativa. Resultatet beskrivs med ett huvudtema och fem underliggande 

teman, se tabell 1. 

Tabell 1. Huvudtema och teman 

 

 

 

 

 

 

Föräldrars oro och rädsla  

Majoriteten av föräldrar ansåg feber hos barn vara skadligt och en varningsklocka att 

något inte stod rätt till i barnets kropp. Vidare trodde tre av fyra föräldrar att hög feber 

var mycket farligt för barn och nästan samtliga ansåg att antipyretika skulle ges i skydd 

mot feberkramper. Rädsla för feberkramper var ett stort orosinslag och feber på 40  +/-

1   ansågs vara den gräns där feber övergick från att vara en varningssignal, till att bli 

direkt farlig (Chiappini, Principi, Longhi, Tovo, Becherucci, Bonsignori, Esposito, 

Festini, Galli, Lucchesi, Mugelli & de Martino, 2009; Jensen Fangel, Tønnesen 

Lindhardt, Söderström, Thorsen & Siersma, 2010; Enarson, Ali, Vandermeer, Wright, 

Klassen & Spiers, 2012; Walsh, Edwards & Fraser, 2007; Walsh, Edwards & Fraser, 

2008). 

Föräldrar till barn med feber påtalade att de kände oro som de förknippade med 

förändringar i barnets allmäntillstånd i form av rastlöshet, irritation, aptitlöshet och 

sömnproblem. Ju högre barnets temperatur steg desto större blev föräldrars oro. Snabbt 

stigande feber ansågs vara en speciellt stor oroskälla. De flesta föräldrar upplevde risken 

för krampanfall som oroande men beskrev också oro för döden. Rädslan föranledde 

Vårdpersonals ordination av antipyretika och dess effekter 

 

Vårdpersonals kunskap om feber 

Föräldrars oro och rädsla 
Föräldrars 

och  

vårdpersonals 

feberfobi i 

samband med 

feber hos barn Vårdpersonals råd till föräldrar vid användning av antipyretika 

 

 Huvudtema                                        Teman 
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frekvent mätning av temperaturen, av många så ofta som en gång i timmen och av vissa 

så ofta som två gånger per timme. Av föräldrar till barn med tidigare feberkramper gav 

samtliga antipyretika vid minsta febermisstanke. Rädsla för feberkramper var den 

största anledningen till att föräldrar gav barn antipyretika, trots att endast ett fåtal hade 

barn med tidigare anamnes på sådana. Nästan samtliga föräldrar bedömdes ha feberfobi 

vilket avspeglades i en oro som ansågs vara orsak till inadekvat och alltför nitisk 

läkemedelregim innehållande potentiellt skadliga hemsnickrade varianter och onödiga 

vårdbesök för bedömning av barnen. Då antipyretika visat sig inte förhindra 

feberkramper framträdde adekvat rådgivning från barnläkare och övrig vårdpersonal 

rörande detta och feber generellt, som mycket viktig (Axelsson, 2010; Enarson, Ali, 

Vandermeer, Wright, Klassen & Spiers, 2012; Walsh, Edwards & Fraser, 2007; 

Purssell, 2008). 

Föräldrars behov av rådgivning 

Föräldrar vände sig nästan uteslutande i första hand till sin allmänläkare för information 

och rådgivning kring barn och feber. Andra informationskällor föräldrar använde sig av 

var vårdpersonal, familj, vänner, arbetskamrater och böcker. Motstridig information 

rörande feber och dess behandling, gjorde redan oroliga föräldrar än mer oroliga. Den 

information föräldrar ansåg mest tillförlitlig var den de erhållit från vårdpersonal. Den 

rådgivning som betraktades mest adekvat innehöll information om att feber inte var en 

risk för ett i övrigt friskt barn och insikt att den, tvärtom, var en fysiologisk mekanism 

med positiva effekter i kroppens kamp mot infektioner. Antipyretika skulle inte 

rekommenderas i febernedsättande syfte utan istället för att förbättra övergripande 

komfort och välmående hos barn. Det ökade behovet av vätska vid feber hos barn var 

allmänt känt hos föräldrar och majoriteten gav också barn mer att dricka (Jensen Fangel, 

Tønnesen Lindhardt, Söderström, Thorsen & Siersma, 2010; Purssell, 2008; Walsh, 

Edwards & Fraser, 2007; Walsh, Edwards & Fraser, 2008). 

Vårdpersonals kunskap om feber  

Missuppfattningar kring feber fanns även bland vårdpersonal. De flesta sjuksköterskor 

hade kännedom om generella behandlingsdirektiv men kunskapen var inte lika god som 

förväntat. De sjuksköterskor med minst respektive flest yrkesverksamma år var de som 

besatt minst kunskap medan mellanskiktet framstod med störst kunskap. Många 

sjuksköterskor ansåg sina kollegor vara feberfobiska samtidigt som de själva uttryckte 

sig i samma anda genom att anse låg till måttlig feber vara potentiellt skadligt för barn. 
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Majoriteten av sjuksköterskor trodde att läkare rekommenderade antipyretika i syfte att 

minska temperatur/feber. Många ansåg också att barn var i behov av antipyretika när 

termometern visade 38,3  eller mer, oavsett om allmäntillståndet var påverkat eller ej 

och oavsett om barnet sov vid mät- och det tänkta administrationstillfället. Många 

sjuksköterskor var osäkra på om aggressiv antipyretikabehandling kunde förhindra 

feberkramper hos barn men de flesta ansåg ändå att sådan var nödvändig till barn med 

tidigare anamnes på feberkramper. Sjuksköterskor som genomgått utbildning om barn 

och feber hade, utöver ökad kunskap och förståelse, fått en mer positiv attityd till ett 

evidensbaserat handläggningssätt. Ökad kunskap hade också gjort att fenomenet 

feberfobi inom yrkeskåren framträtt på ett tydligare sätt och att andelen sjuksköterskor 

som ansåg sig ha feberfobi hade ökat i takt med den nya kunskapen. Efter genomgången 

utbildning hade en fjärdedel av sjuksköterskorna slutat anse temperatur som en 

indikation för febernedsättande läkemedel och lika många hade slutat anse att barn med 

temperatur på 38,3   eller mer borde ges antipyretika på generell basis (Walsh, 

Edwards, Courtney, Wilson & Monaghan, 2006; Edwards, Walsh, Courtney, 

Monaghan, Wilson & Young, 2007; Considine & Brennan, 2006). 

Vårdpersonals råd till föräldrar vid användning av antipyretika 

Att ge barn antipyretika var något föräldrar ofta hade uppmuntrats till av vårdpersonal 

som då ansvarat för att rådgivningen varit tillförlitlig och säker. Paracetamol var den 

antipyretiska substans de flesta föräldrar gav sina barn som febernedsättande 

behandling. Det fanns också ett antal föräldrar som aldrig administrerade antipyretika 

till barn utan att först konsultera läkare oavsett barnets symtom (Chiappini, et al., 2009; 

Enarson, Ali, Vandermeer, Wright, Klassen & Spiers, 2012; Jensen Fangel, Tønnesen 

Lindhardt, Söderström, Thorsen & Siersma, 2010; Sarell, Wielunsky & Avner Cohen, 

2006; Walsh, Edwards & Fraser, 2007).  

Avsaknaden av instruktioner för mini- och maxdos och den otydliga indikationen ”vid 

behov” identifierades som brister på paracetamolrecept förskrivna till barn av 

primärvårdsläkare. Majoriteten av tillfrågade läkare ansåg det vara befogat att förskriva 

antipyretika i syfte att sänka temperaturen och förebygga komplikationer, i första hand i 

form av feberkramper. Läkemedlen förskrevs också som skydd för just feberkramper, 

trots att feber rutinmässigt inte skulle behandlas farmakologiskt. Ett behov uppstod för 

att fördjupa dialogen kring användandet av febernedsättande läkemedel till barn med 

feber där aspekter kring målet med farmakoterapin skulle lyftas fram. En god 
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rådgivning till föräldrar ansågs innehålla en betoning på att läkemedlet skulle ges för att 

förbättra välbefinnande och lindra sjukdomstecken hos barn och inte för att försöka nå 

normotermi (Chiappini, et al., 2009; Demir & Sekreter, 2012; Kazouini, Mohammed, 

Simpson, Helms & McLay, 2011).  

Vårdpersonals ordination av antipyretika och dess effekter 

Majoriteten av primärvårdsläkare ordinerade föräldrar att alternera substanserna 

ibuprofen och paracetamol, något som många föräldrar också bekräftade. De flesta 

föräldrar hade också erhållit en skriftlig doseringsanvisning med instruktioner hur 

substanserna växelvis skulle administreras. Av engelska föräldrar använde sig en 

majoritet av paracetamol vid behandling av feber hos barn medan en tiondel föredrog 

ibuprofen. Substanserna användes växelvis av en tredjedel av föräldrar och några 

uppgav också samtidig administrering av läkemedlen. Var fjärde timme administrerade 

de flesta föräldrar antipyretika men mer frekvent administrering var inte ovanligt. Ingen 

skillnad förelåg mellan barn som erhållit enbart paracetamol, enbart ibuprofen eller en 

kombination av de båda substanserna under de tre första timmarna. Efter fyra timmar 

visade några studier att kombinationsbehandling gett en lägre temperatur än 

monoterapigrupperna men ingen skillnad förelåg beträffande aptitnivå och sömn. Ingen 

skillnad i biverkningsrapporteringen fanns grupperna emellan (Demir & Sekreter, 2012; 

Hay, Costelloe, Redmond, Montgomery, Fletcher, Hollinghurst & Peters, 2008; 

Purssell, 2008; Purssell, 2011). 

Behandling med antipyretika var inte riskfri utan biverkningar i form av 

gastrointestinala blödningar, njursvikt och även dödsfall fanns dokumenterade. Barn 

som var dehydrerade eller led av kroniska sjukdomar som till exempel diabetes, löpte 

större risk att drabbas av komplikationer och biverkningar. Biverkningar som hade 

observerats var lätt förhöjda lever- och njurvärden (Chiappini et al., 2009; Enarson, Ali, 

Vandermeer, Wright, Klassen & Spiers, 2012; Jensen Fangel, Tønnesen Lindhardt, 

Söderström, Thorsen & Siersma, 2010; Sarell, Wielunsky & Avner Cohen, 2006; 

Walsh, Edwards & Fraser, 2007). 
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Diskussion 

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att beskriva föräldrars kunskap rörande 

feber hos barn samt att belysa vårdpersonals attityder kring feberhantering. Det finns 

brister i föräldrars och vårdpersonals kunskap om feber hos barn - en okunskap som kan 

leda till oproportionerlig oro när barn får feber. Feberfobi är en term för den okunskap 

och oro som riskerar leda till övernitisk behandling med antipyretika, både genom 

föräldrars eget initiativ och efter rekommendation från vårdpersonal. Barnet riskerar 

ogynnsamma doser av antipyretika vilket kan leda till konsekvenser i form av 

biverkningar. Feberfobi existerar även hos vårdpersonal och stora brister finns rörande 

kunskap och attityder kring feber hos barn vilket leder till att evidensbaserad 

behandlingsregim riskerar att gå förlorad till förmån för inadekvata och hemsnickrade 

varianter med onödig administration av antipyretika. 

Metoddiskussion 

Valet att utföra litteraturstudien med integrativ studiedesign gjordes i syfte att beskriva 

föräldrars kunskap rörande feber hos barn samt att belysa vårdpersonals attityder kring 

feberhantering och att kunna bekräfta, förstärka eller motbevisa fynden i de funna 

resultaten. Genom att författarna använde sig av en integrativ design och inte en 

systematisk litteraturstudie, kunde artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

studieansats inkluderas. Fynden av datainsamlingen delades in efter studiernas resultat 

och inte efter dess metod (Polit & Beck, 2012, s. 672-673).  Studiens syfte gjorde att 

tonvikten kom att hamna i medicinska artiklar och inte i omvårdnadsartiklar något som 

initialt varit författarnas ambition. Detta kan ses som en svaghet för studien men 

samtidigt också en styrka då distriktssköterskans rådgivning kring feber och 

förskrivning av antipyretika till stora delar sorterar inom ett reglerat medicinskt område. 

Författarna gjorde valet att inte använda vetenskapliga artiklar i bakgrunden vilket 

grundade sig på en vilja att kunna redovisa det aktuella forskningsläget i förhållande till 

bakgrunden och att därmed få syftet besvarat i resultatet. Om en del av forskningsläget 

redovisats i bakgrunden hade det inte kunnat användas för att bekräfta, förstärka eller 

motbevisa de fynd som framkommit i resultatet varför relevant material därmed skulle 

riskera att gå förlorat (Polit & Beck, 2012, s. 672-673). 

Manuella sökningar gjordes under arbetets gång och några artiklar som då fanns 

intressanta kunde efter ytterligare sökningar med de angivna sökorden; Antipyretics, 

Attitudes, Children, Fever, Fever phobia, Information, Knowledge, Management och 
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Nurses, identifieras som ”dubbletter” och därmed inte tillföra något. Sökorden användes 

såväl vid enskild, som vid kombinerad sökning. De enskilda sökningarna gav ett mycket 

stort utfall av artikelträffar varför de inte funnits relevanta att redovisas i bilaga 3. 

Sökningar med MeSH-termen; Consultation, istället för; Information, resulterade inte i 

någon bättre sökstatistik varför den valdes bort. Kontrollsökningar har i efterhand gjorts 

med sökordet; Nursing i förhållande till; Nurses, för att säkerställa att inget relevant 

omvårdnadsmaterial gått förlorat. MeSH-termen; Nurses, användes i olika 

kombinationer och gav ett antal av tre artiklar att inkludera till resultatet. Majoriteten av 

de artiklar som rört sjuksköterskans syn på och attityder till feber och feberhantering har 

hittats genom övriga sökkombinationer, vilka redogjorts för i bilaga 3.  

En styrka med arbetet är den goda tillgången på färskt material av hög kvalitet. Styrkan 

i det kan samtidigt även betraktas som en svaghet, då det pressade tidsperspektivet i 

vilket artiklarna skulle väljas ut och granskas gjort att material riskerat att väljas bort 

eller fel-, under- eller övertolkas avseende någon aspekt. Ytterligare en svaghet som kan 

ses i litteraturstudien är att endast två databaser, CINAHL och PubMed, har använts för 

sökning av vetenskapliga artiklar. Att inte fler databaser har använts kan även ses som 

en styrka då det stora utfallet av relevanta och intressanta artiklar visat på ett så pass 

brett och relevant utbud att mättnad lätt kunnat uppnås. Artiklarna har granskats, 

bedömts och klassificerats med hjälp av SBU/SSF-rapport nr 3 (1999), se bilaga 1, för 

att ge en rättvis bedömning. Under arbetets gång har artiklarna också diskuterats mellan 

författarna för att inte någon aspekt skulle riskera gå förlorad och för att säkerställa att 

översättningen från engelska till svenska inte förvrängt innehållet i någon riktning. Det 

kan ses som en nackdel att systematiska översikter har använts till resultatet. 

Anledningen till att dessa artiklar valts att ingå i resultatet är att författarnas handledare 

tidigt godkände att de med fördel kunde användas till detta syfte. Genom sin omfattande 

bevisning i form av stora välkontrollerade randomiserade studier och gedigna 

litteratursammanställningar, har de bidragit till att underbygga de råd som framarbetats 

för distriktssköterskan att ge föräldrar till barn med feber. Författarna ansåg även att 

utvalda systematiska översikter genom sina stora studerade underlag gjort det lättare att 

bevisa och motbevisa påståenden samt att det som framkommit fått en tyngre innebörd 

jämfört med om samma antal mindre studier valts till resultatet. En svaghet i studien av 

Considine och Brennan (2006) var det relativt stora bortfallet av respondenter. Av 48 

inkluderade sjuksköterskor, slutförde 31 studien. Undersökningen, som genomfördes 
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genom enkäter före och efter utbildningsintervention, hade inte möjlighet att slutföras 

av samtliga sjuksköterskor med anledning av en stressad arbetssituation. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att många föräldrar känner en stor, i de flesta fall grundlös, oro för feber 

– en företeelse som kommit att benämnas, feberfobi. Feberfobi som fenomen beskrevs 

redan på tidigt 80-tal (Schmitt, 1980) som föräldrars orealistiska rädsla för feber med 

grund i vedertagna missuppfattningar och rädsla för allvarliga neurologiska 

biverkningar. Resultatet som framkommit i denna litteraturstudie visar att feberfobi 

fortfarande existerar (Chiappini, Parretti, Becherucci, Pierattelli, Bonsignori, Galli & de 

Martino, 2012). Oron, som har sin grund i kunskapsbrist, skulle kunna minskas med 

rådgivning och utbildning och därigenom göra föräldrar mer trygga i sin omvårdnad av 

barn med feber. Författarna till denna litteraturstudie har under arbetets gång iakttagit 

föräldrars beteende i de sociala medierna facebook och familjeliv.se på Internet och 

med egna ögon sett hur snabbt felaktig information om feberhantering sprids och blir till 

nya sanningar. Det är därför viktigt att föräldrar i ett tidigt skede av sitt föräldraskap får 

tydlig undervisning i hur feber hos barn bör hanteras för att inte oro på grund av 

okunskap, skall växa till överdrivna proportioner och spridas vidare till andra föräldrar. 

Flerdimensionella pedagogiska insatser från hälso- och sjukvården av formell struktur 

har visat sig vara mest effektivt för att förändra föräldrars hantering av feber (Young, 

Watts & Wilson, 2010).  

I rådgivningssammanhang förlitar sig föräldrar på att vårdpersonal ger korrekt och 

saklig information och anser även att den information de erhållit från vårdpersonal 

väger tyngst. Vårdpersonal bör tidigt och konsekvent, innan föräldrar hunnit bygga upp 

sin oro och rädsla, tillhandahålla information om de senaste rönen kring feber och 

feberhantering (Sherman & Sood, 2012). Distriktssköterskans roll är betydande när det 

kommer till att ge föräldrar en trygg grund att stå på i hanterandet av barns feber. 

Genom att komplettera grundläggande egenvårdsråd såsom; att låta barnet vara hemma 

från skola eller förskola för att vila och återhämta sig, att ge barnet extra vätska genom 

att erbjuda det vad det helst vill ha till exempel glass, kräm eller välling, att låta barnet 

sova med ett tunt lakan eller bara i underkläderna och att lägga på en filt och göra det så 

behagligt som möjligt för barnet när stigande feber gör att det huttrar och fryser – med 

den kunskap som framkommit i studiens resultat tror författarna att inställningen till 

feber hos barn skulle förändras markant. Ny och evidensbaserad kunskap skulle spridas 
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via småbarnsföräldrar i föräldragrupper och sociala medier med samma snöbollseffekt 

som den felaktiga informationen tidigare gjort och därigenom snabbt nå ut till många. 

Brist på kunskap i ämnet feber hos barn finns även hos vårdpersonal (Young, Watts & 

Wilson, 2010). Är orsaken en alltför pressad arbetsbelastning eller beror det på att 

okunskap ärvs vidare från läkarhåll genom sjuksköterskans krav på sig, beträffande 

följsamhet gällande ordinationer och rekommendationer? Tid bör avsättas för att 

vårdpersonal i samtliga nivåer, ska beredas möjlighet att inhämta kunskap inom den 

specialitet de tjänstgör i (Sherman & Sood, 2012). Hur kommer det sig att personal med 

fler yrkesverksamma år besitter mindre kunskap än personal som arbetat kortare tid? 

Kanske beror det på den nyutbildade sjuksköterskans inställning till och intresse för att 

lära sig sitt nya yrke. Eller kanske på att en alltför hög arbetsbelastning som den mer 

seniora sjuksköterskan arbetat i under längre tid, bidragit till en likgiltig attityd inför ny 

kunskap? Resultatet visade att avsättande av tid för kunskapslyft behövs och att det 

genom utbildning finns goda möjligheter att komma till rätta med feberfobi och 

osäkerheten kring hantering av barn med feber. Trots att evidensbaserade riktlinjer finns 

utarbetade har hälso- och sjukvårdspersonal fortsatta svårigheter att sprida korrekt 

information om barns feber till föräldrar. Både föräldrar och vårdgivare verkar ha svårt 

att syntetisera information och bryta beteenden och att bibehålla förvärvade beteenden 

över tid (Young, Watts & Wilson, 2010). Eftersom föräldrar ska kontakta 

barnavårdscentralen för råd (Byström, 2011), är det viktigt att den distriktssköterska de 

möter har tillräcklig kunskap och kan förmedla den till föräldrarna på sådant sätt att de 

kan gå hem från rådgivningstillfället och vara trygga i sin kunskap. 

Genom att vårdpersonal ordinerar eller uppmuntrar föräldrar till användning av 

antipyretika, är det viktigt att tydliga instruktioner kring läkemedlet tillhandahålls. 

Okunskap kring indikationer för antipyretika råder bland vårdpersonal vilket därmed 

också överförs till föräldrar (Sherman & Sood, 2012). Barnets allmäntillstånd ska vara 

den faktor som avgör huruvida läkemedelsbehandling av feber är nödvändig eller ej 

(Byström, 2011). Varför följer då inte vårdpersonal gällande rådgivningsstöd? Kan det, 

som resultatet antyder, bero på att även vårdpersonal känner sådan oro och osäkerhet 

kring feber hos barn att de hellre blir för frikostiga med ordinationer och 

tillhandahållande av råd utanför utarbetade riktlinjer än riskera att vara den som 

underbehandlar barnet? Troligtvis bidrar kulturen på arbetsplatsen till att 

missuppfattningar fortsätter spridas då ny personal skolas in och lär sig arbetet genom 
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äldre kollegor. Registrering av obehagsparametrar hos barn med feber är ovanligt men i 

studier där så skett har monoterapi eller kombinerad behandling av ibuprofen och 

paracetamol ej påvisat någon större skillnad. Då vårdpersonal, istället för att titta på 

barnets allmäntillstånd, behandlar siffror på febertermometern riskerar ett 

evidensbaserat omvårdnadssätt att gå förlorat (Sherman & Sood, 2012). Varför 

rekommenderar fortfarande vårdpersonal föräldrar att kombinera olika antipyretiska 

substanser när rådgivningsstöden talar för motsatsen? Kombinationsbehandling är inte 

bara en inadekvat utan också en mer riskfylld läkemedelsregim för barnet genom högre 

biverkningsrisk och större risk för föräldrar att missuppfatta doseringstillfällen och 

förväxla preparaten. 

Det behov av kunskap som finns bland föräldrar till barn med feber befäster 

distriktssköterskans mycket viktiga roll som rådgivare i dessa frågor. Genom att erbjuda 

möjlighet till återvinnande av trygghetskänsla och oberoende genom en lugn och 

korrekt rådgivning, bidrar distriktssköterskan till att föräldrar kan hantera barn med 

feber med större säkerhet. Resultatet av litteraturstudien visar att ett behov av djupare 

kunskap föreligger hos både föräldrar och vårdpersonal (Sherman & Sood, 2012). Huth, 

Gregg och Lin (2010) visade hur införande av ett fyra timmars långt 

utbildningsprogram kunde öka vårdpersonals kunskap. Genom att bredda kunskapsläget 

hos vårdpersonal genom utbildningsprogram skulle följsamhet gällande utarbetat 

rådgivningsmaterial öka och risken för motstridig information och missuppfattningar 

bland föräldrar minska. 

Framtida forskning 

Författarna efterfrågar vidare kunskap kring hur ett kunskapslyft för vårdpersonal i 

ämnet barn och feber kan utformas, i synnerhet med distriktssköterskan i fokus. Det 

magra utbud av kvalitativt forskningsmaterial som hittats till litteratur- 

sammanställningen visar också på ett behov av forskning med kvalitativ ansats, varför 

sådan vore önskvärd. 

Slutsats  

Feber i sig är inte ett farligt tillstånd, varför fokus ska vara på barnets allmäntillstånd 

och inte på febertermometern. Antipyretika skyddar inte mot feberkramper och föräldrar 

skall avrådas från kombinationsbehandling av substanserna paracetamol – ibuprofen. 

Fynden i litteraturstudien har visat att inte bara föräldrar utan även vårdpersonal är i 
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behov av mer kunskap för att komma till rätta med en spridd feberfobi. För 

distriktssköterskor finns behov av fortlöpande utbildning för att kunna erbjuda föräldrar 

sakkunnig information och rådgivning kring feber. 

Författarna till denna litteraturstudie sammanfattar, i enlighet med studiens resultat, 

nedanstående kunskap som komplement till tidigare beskrivna egenvårdsråd för att 

komma tillrätta med fenomenet feberfobi;  

 Distriktssköterskan bör informera om att feber i regel inte är ett farligt tillstånd 

hos ett i övrigt friskt barn men att den bakomliggande infektionen kan vara det. 

Det kan vara av värde att styrka påståendet genom att nämna att det finns 

fysiologiska vinster av feber i samband med infektion hos barnet. Vetskapen att 

det inte finns något samband med graden av feber och allvarligheten i barnets 

sjukdom kan minska förälderns oro. Distriktssköterskan bör samtidigt informera 

om att barnets allmäntillstånd ska fortsätta övervakas eftersom feber, speciellt 

vid hyperpyrexi - feber > 41  , som kan vara ett tecken till allvarlig infektion. 

Om barnet har en temperatur över 41 grader bör man söka vård direkt på en 

vårdcentral eller akutmottagning. Detsamma gäller, oavsett temperatur, om 

barnet inte ger samma kontakt som vanligt, är slött och inte vill äta eller dricka 

eller om det verkar stelt i nacken. 

 Distriktssköterskan bör informera om att det inte finns någon anledning att 

försöka reducera temperaturen enbart för att den är högre än barnets normala 

eftersom antipyretika inte ska ges rutinmässigt. 

 Distriktssköterskan bör informera att antipyretika kan användas när barnet 

uppvisar sådana tecken till förändring i allmäntillståndet att det påverkar primära 

komfortparametrar, såsom aptit på mat och törst efter dryck samt förmåga att 

komma till ro och somna.  

 Distriktssköterskan bör informera om att antipyretika inte skyddar mot 

feberkramper, då det är en vanlig missuppfattning.  

 Distriktssköterskan bör informera om vikten av att dosera antipyretika korrekt. 

De febernedsättande läkemedel som rekommenderas är paracetamol, i egenskap 

av förstahandspreparat och ibuprofen som kan ges från 6 månaders ålder, enligt 

angivna rekommendationer.  
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 Distriktssköterskan ska avråda föräldrar från att alternera substanserna 

paracetamol och ibuprofen eftersom flera stora studier visat såväl avsaknad av 

vinst som högre biverkningsrisk, invägt faktorer som intorkning och 

undernutrition vilket kan förekomma hos insjuknade barn. Växelvis användning 

av substanserna ökar dessutom samtidigt risker för missförstånd vad gäller 

dosering. 

 Distriktssköterskan bör rekommendera avklädning och svalkning med vatten om 

orsaken till temperaturstegring hos barnet inte är feber utan värmeslag, 

hypertermi – vilket beror på yttre faktorer. Baddning med alkohol i samma syfte 

ska dock avrådas från med hänsyn till potentiell risk för alkoholpåverkan hos 

barnet. 

 

Betydelse av studien 

Vår förhoppning med detta samlade arbete är att väcka frågor kring den rådgivning 

utanför gällande rekommendationer som existerar ute i verksamheterna samt att belysa 

vikten av korrekt information till föräldrar - genom samtliga led från 

sjukvårdsrådgivning, barnavårdscentral, hälsocentral och barnmottagning. Det tror vi 

skulle generera tryggare föräldrar och så småningom också kunna leda till en avveckling 

av fenomenet feberfobi. 
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Bilaga 1. 

SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod. 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad multicenter studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Patientmaterialet 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen . 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få  

patienter och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter och adekvata statistiska 

metoder. 

 

- 

Litet antal patienter, tveksamma statistiska 

metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial som är väl 

beskrivet och analyserat med adekvata 

statistiska metoder (t.ex. multivariatanalys, 

fall-kontrollmetodik, etc). Lång uppföljning. 

 

- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, alltför kort uppföljning 

eller inadekvata statistiska metoder. 

 

SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

K Väldefinierad frågeställning. Relevant och 

tydligt beskrivet urval. Tydligt beskriven 

datainsamling och analysmetod. Logiskt och 

begripligt beskrivna tolkningar och 

slutsatser. God kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

 

- 

Vagt definierad frågeställning. Otydligt 

beskrivet urval. Otillräcklig beskriven 

datainsamling och analysmetod. Vagt 

beskrivna tolkningar och slutsatser. 

Oklar kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. 

Granskningsmall 

Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………..………………………………………… 

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

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

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….    □ 

2……………………………………..    □ 

3……………………………………..    □ 

4……………………………………..    □ 

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

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

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



 

 

 

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?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja □    Nej □ 

 

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 resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej 

 

 



 

 

 

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 statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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                                 Omarbetad utifrån SBU’s granskningsmall av Hellz n, O., & Pejlert, A .(1999). 



 

 

 

Bilaga 3. 
Sökord och träffar i databaser. Sökningar gjorda 2012-10-17 

MeSH-termer i 

sökkombinationer 

Antal 

sökträffar 

i PubMed 

Antal 

lästa 

titlar i 

PubMed 

Antal 

lästa 

abstrakt i 

PubMed 

Antal 

sökträffar 

i CINAHL 

Antal 

lästa titlar 

i CINAHL 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

artiklar 

inkluderade 

i resultatet 

Children AND Fever 

phobia 

15 15 3 3  3 3 1 

Children AND 

Information AND 

Antipyretics 

62 62 6 6  6 2 1 

Children AND Fever 

AND Antipyretics 

226 226 38 23 23 3 3 

Children AND Fever 

AND Information 

569 0 0 73  73 5 1 

Children AND Fever 

AND Information 

AND Antipyretics 

26  26 7 6  6 2 1 

Children AND Fever 

AND Management 

AND Knowledge 

138 138 10 16 16 5 2 

Children AND Fever 

AND Attitudes AND 

Nurses 

21 21 5 2  2 2 2 

Children AND Fever 

AND Nurses 

54 54 4 23 23 3 1 

Children AND 

Antipyretics 

Limits: Systematic 

review 

44 44 8 - - - 3 

Totalt antal träffar 

 

1181 612 94 152 152 25 15 

Till samtliga sökningar har följande limits använts: Children 0-12 years of age, artiklar skrivna på engelska, 

publikationsdatum 2006-01-01 och framåt. Ytterligare sökning med limit: systematic review, gjordes vid en 

sökkombination. 

  



 

 

 

Bilaga 4. 

Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

År 

Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare (n=) 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet * 

Axelsson 

2010 

Sverige 

Feberkramper kan inte 

förebyggas. Antipyretika 

motar inte kramperna… 

men febern kanske motar 

infektionen 

Systematisk review Vetenskapliga artiklar 

och Guidelines 

 Feberkramper hos barn uppträder vid 

feber. Orsak okänd. Antipyretika har 

ingen påvisbar förebyggande effekt. 

Febern behövs för 

infektionsbekämpningen och kan kanske 

förkorta infektioner. 

Kombinationsbehandling med 

paracetamol och ibuprofen avråds. Om 

Feber ska behandlas, behandla efter 

barnets allmäntillstånd. 

DS I 

Chiappini et al. 

2009 

Italien 

Sammanfattning av den 

italienska barnläkar-

föreningens riktlinjer kring 

handhavande av febertecken 

och symtom hos barn, 

framställd i syfte att bli del i 

nationella guidelines. The 

National Guidelines 

Program (NGLP). 

Systematisk review Artiklar (n=87) sökta i 

Cochrane database of 

Systematic Reviews, 

MEDLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

Delphi consensus 

metod. Checklista av 

Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network, 

med datamaterial samlat 

i tabeller. The NGLP 

method användes för 

betygssättning av 

studierna. Expertpanel 

som granskade 

studierna. 

Fysikaliska metoder för att reducera 

temperatur kan användas endast vid 

hypertermi och inte vid feber. 

Antipyretika - paracetamol eller 

ibuprofen, till barn med feber kan 

användas när barnet visar tecken på att 

vara påverkad av feber och inte för att 

endast reducera feber. Alternering eller 

kombinering av antipyretika 

rekommenderas ej. Antipyretika bör 

doseras efter vikt och inte ålder. Oral 

administrering av paracetamol, istället för 

rektal, är att föredra. Ibuprofen 

rekommenderas inte till febriga barn med 

vattkoppor eller uttorkning. Varken 

paracetamol eller ibuprofen är 

kontraindicerat till barn med astma. 

DS I 

Considine et al. 

2006 

Australien 

Att undersöka, 1: 

Akutsjuksköterskors åsikter 

om barn och feber. 2: 

Effekten av ett 

evidensbaserat 

utbildningsprogram på 

akutsjuksköterskors åsikter 

om barn och feber. 

Kvantitativ design 

Prospektiv longitudinell 

interventionsstudie med 

för- och eftertest genom 

enkäter. 

 

 

2-månadersuppföljning 

Akutsjuksköterskor 

(n=48) 

 

 

 

 

 

(17) 

SPSS for Windows 

13.0, deskriptiv 

statistik, Wilcoxon 

signed-ranks test, 

standardavvikelse, P-

värde. 

Akutsjuksköterskors åsikter om feber hos 

barn förändrades positivt med hjälp av 

utbildning. 

DS II 

 

*RCT – Randomiserad kontrollerad studie, CCT – Kliniskt kontrollerad studie, DS – Deskriptiv studie, K – Kvalitativ studie. Kvalitetsnivå: I – Hög, II – Medel, III – Låg. 



 

 

 

Fortsättning bilaga 4. 

Författare 

År 

Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare (n=) 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet * 

Demir et al. 

2012 

Turkiet 

Identifiera kunskaper, 

attityder och 

missuppfattningar hos 

primärvårdsläkare avseende 

feber hos barn. 

Kvantitativ design 

Tvärsnittsundersökning 

Primärvårdsläkare 

(n=80) 

 

 

 

(0) 

SPSS 16.0, deskriptiv 

statistik. 

85 % av läkare förskrev antipyretika för 

att kontrollera feber eller för att 

förebygga komplikationer till feber, 

särskilt feberkramper. 91,3 % av läkare 

uppgav att de rådde föräldrar att alternera 

paracetamol och ibuprofen. 

DS I  

Edwards et al. 

2007 

Australien 

Utvärdera effekten av 

utbildningsprogram för att 

utveckla 

barnsjuksköterskors 

evidensbaserade kunskap 

och attityd inför 

feberhantering samt 

hållbarheten i dessa 

förändringar 

Kvantitativ design 

Kvasiexperimentell studie 

 

 

 

 

 

 

7-månadersuppföljning 

Sjuksköterskor (n=77) 

med nivå 1-2 

utbildning arbetande 

på barnsjukhus. 

 

74 % deltog vid minst 

ett tillfälle, 52 % 

deltog vid två eller 

fler tillfällen 

SPSS 11.0, chi-squared, 

t-tests, ANOVA, P-

värde, Cronbach’s 

Alpha, KMO. 

Utbildningen gav ökad kunskap om 

febers fysiologi och allmän 

feberhantering samt gav en mer positiv 

attityd mot evidensbaserad 

feberhantering. Kunskapsökning och 

attitydförbättring var uppenbar både efter 

en och fyra månader. 

CCT II 

Enarson et al. 

(2012) 

Kanada 

Att studera kanadensiska 

föräldrars uppfattning om 

och förväntningar på - samt 

tillfredsställelse angående -

feberbehandling hos barn. 

Kvantitativ design 

Tvärsnittsundersökning 

Föräldrar till barn < 

sex år med feber som 

besökte; 

Akutmottagning 

(n=376) 

Akutvårdscentrum i 

stadsmiljö (n=227) 

Akutvårdscentrum i 

förortsmiljö 

(n=173) 

 

(0) 

Microsoft Access, 

Likertskala, SPSS 

software, Spearman 

Correlation, t-test, 

Pearson’s contingency 

coefficient, Jonkheere-

Terpstra 

Test, Cochran-Armitage 

trend test, Kruskal-

Wallis test, Fisher’s 

exact test, StatXact, P-

värde 

Hög och i synnerhet snabbt stigande feber 

samt fysiska tecken på obehag hos barnet 

föranledde oro hos föräldrarna. 

Majoriteten av föräldrarna ansåg att den 

förhöjda temperaturen var farlig och 90,3 

% gav antipyretika i syfte att behandla 

den. Föräldrarna förväntade sig 

information om barnets sjukdom och 

planerade behandling. Information om 

feberkramper och eventuella risker med 

febersjukdomen önskades.  

DS I 

*RCT – Randomiserad kontrollerad studie, CCT – Kliniskt kontrollerad studie, DS – Deskriptiv studie, K – Kvalitativ studie. Kvalitetsnivå: I – Hög, II – Medel, III – Låg. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fortsättning bilaga 4. 

Författare 

År 

Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare (n=) 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet * 

Hay et al. 

(2008) 

Storbritannien 

Att undersöka om 

paracetamol 

(acetaminophen) + 

ibuprofen i kombination är 

överlägsen läkemedlen i 

monoterapi mätt i tid utan 

feber och obehagsnivå. 

Kvantitativ design 

Randomiserad 

kontrollerad trearmad 

studie. 

 

Barn (n=156)  

sex månader-sex år 

med temperaturer 

37,8-41,0   

 

 

 

(0) 

Deskriptiv statistik, 

Stata 9, Dunnetts och 

Tukeys justeringar, 

OM-CP-

RTDTEMP110; Omega 

Engineering, Stamford, 

CT. 

Tid utan feber visade sig mest i grupp 

med kombinerade läkemedel. Under 24 

timmar minskade kombinationen 

paracetamol/ibuprofen tiden med feber 

med 4,4 h mot paracetamolgruppen och 

med 2,5 h mot ibuprofengruppen. 

RCT I 

Jensen Fangel 

et al. 

2010 

Danmark 

1: I vilken utsträckning och 

i vilka situationer föräldrar 

ger barn antipyretika. 2: Om 

synen på effekten av 

paracetamol 

överrensstämmer med 

tidigare fynd, om synen 

ändrar användningen av 

läkemedlet. 3: Finns 

feberfobi hos föräldrarna, i 

så fall, förändrar de 

användandet av 

paracetamol. 4: Var söker 

föräldrar information? 

Kvantitativ design 

Tvärsnittsundersökning 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Föräldrar (n=100) 

med minst ett barn 

under tio år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

Chi 2 test (  ), Kruskal-

Wallis tests, P-värde, 

Likertskala 

Föräldrar administrerade antipyretika om 

febern var hög, barnet upplevde smärta 

eller behövde sova. Tre av fyra föräldrar 

trodde att mycket hög feber var skadligt, 

de gav paracetamol i större utsträckning 

än föräldrar som trodde motsatsen.  85 % 

påvisade feberfobi. Föräldrarna ansåg att 

paracetamol gjorde att barnet mådde 

bättre, var mer alert och sov bättre. 92 % 

sökte råd hos allmänläkare. 74 % av 

högutbildade föräldrar fann information i 

böcker medan lågutbildade i majoritet 

sökte information hos barnets mor- och 

farföräldrar. 

DS I 

Kazouini et al. 

2011 

Skottland 

Att bedöma grad och storlek 

på förskrivning av 

paracetamol i samhället och 

potential till under- eller 

överdosering 

Kvantitativ design 

Registerstudie 

Förskrivna recept på 

paracetamol (n=4347) 

för oralt bruk, till barn 

noll-12 år från 

kalenderår 2006 

 

(76) 

Deskriptiv statistik och 

Chi 2 test     , SPSS 

17,0, P-värde 0,05 eller 

mindre = statistiskt 

signifikant  

På 22,7 % av recepten var doseringen 

utanför rekommendationerna för 

paracetamol. Barn i åldern en-tre månader 

löpte störst risk att bli överdoserade. Barn 

i åldern sex-12 månader löpte störst risk 

att bli underdoserade. 15 % av förskrivna 

recept var undermåliga. 

DS I 

*RCT – Randomiserad kontrollerad studie, CCT – Kliniskt kontrollerad studie, DS – Deskriptiv studie, K – Kvalitativ studie. Kvalitetsnivå: I – Hög, II – Medel, III – Låg. 



 

 

 

Fortsättning bilaga 4. 

Författare 

År 

Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare (n=) 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet * 

Purssell 

2008 

Storbritannien 

Undersöka föräldrars syn på 

feber samt att jämföra detta 

utanför landets gränser med 

tidigare studier. Även att 

titta på föräldrars syn och 

upplevelse av feber ur ett 

evolutionärt perspektiv 

genom att se på fördelar och 

kostnader relaterat till 

föräldrars beteende 

Kvalitativ design 

Innehållsanalys 

Föräldrar (n=181) 

med barn ett-sex år 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

Kategorier, Kodning 65 % rapporterade att krampanfall var 

mest oroande med feber, 6 % kände oro 

för döden vid feber. 33 % mätte tempen 

en gång i timmen på barnet. 15 % av 

föräldrar administrerade paracetamol och 

ibuprofen samtidigt, 35 % administrerade 

läkemedel oftare än rekommenderat. 

Vikten av ett ökat vätskeintag var allmänt 

känt, 75 % ökade vätskeintaget vid feber. 

K I 

Purssell 

2011 

Storbritannien 

Utvärdera bevis runt 

användande av 

kombinationsbehandling 

paracetamol-ibuprofen i 

behandling av feber 

Systematisk review  RCT-studier (n=7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

 Alla studier visar att preparaten sänker 

febern. En begränsning i effekten av 

kombinationsbehandling fram till 4 

timmar ses. Efter 4 timmar är det en 

marginell skillnad, dock signifikant, att 

kombinationsbehandling sänker feber 

mer effektivt. Ingen av studierna var av 

tillräcklig storlek eller längd för att 

utvärdera toxiska effekter. Resultatet 

visar på otillräcklig bevisning för att 

använda kombinationsbehandling. 

RCT I 

Sarrell et al. 

2006 

Israel 

Att jämföra den kliniska 

effektiviteten av 

paracetamol och ibuprofen 

enbart med en kombinerad 

regim för att minska feber 

och stressymtom hos 

spädbarn och småbarn 

Kvantitativ design 

Randomiserad 

kontrollerad dubbelblind 

parallellgrupps-

undersökning  

Barn (n=464) i åldern 

sex-36 månader 

 

 

 

 

(16) 

SPSS for Windows, 

version 12.01b,   , t-

test, p-tailed P-värde. 

Kombinationsgruppen var längre tid utan 

feber och barnen blev snabbare 

välmående än de två andra grupperna 

med monoterapi. 

Kombinationsbehandlingsgruppen hade 

färre febertillfällen under en 10-dagars 

period än de andra två grupperna.   

RCT I 

*RCT – Randomiserad kontrollerad studie, CCT – Kliniskt kontrollerad studie, DS – Deskriptiv studie, K – Kvalitativ studie. Kvalitetsnivå: I – Hög, II – Medel, III – Låg. 

 

 

 

 



 

 

 

Fortsättning bilaga 4. 

Författare 

År 

Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare (n=) 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet * 

Walsh et al. 

2006 

Australien 

Undersöka hur 

utbildningsnivå ett och två, 

barnvidareutbildning, 

erfarenhet från pediatrik 

och sjuksköterskeerfarenhet 

påverkar sjuksköterskors 

föreställning om feber och 

feberhantering 

Kvantitativ design 

Tvärsnittsundersökning 

Sjuksköterskor (n=51) 

med nivå ett och två 

utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

SPSS Version 11,5, t-

test, ANOVA, Tukey 

HSD post-hoc tests 

Kunskapen om feber och dess hantering 

var medelmåttig. Sjuksköterskor med den 

högre utbildningsnivån och de med 1-4 

års pediatrisk erfarenhet samt de som 

arbetade med pediatrik förnärvarande 

hade mer kunskap i ämnet än en novis 

eller den med flest års erfarenhet. 

Negativa attityder påverkade arbetet 

negativt. Åsikter kring användning av 

antipyretika och feberkramper var lika 

och hade ingen relation till utbildning, 

erfarenhet eller praktisk nivå.  

DS I 

Walsh et al. 

2007 

Australien 

Att identifiera föräldrars 

vetskap, kunskap, hantering 

och källa till information 

om feberhantering 

Kvalitativ design. 

Innehållsanalys 

Föräldrar (n=15) till 

barn i åldrar sex 

månader-fem år. 

 

 

 

 

 

(0) 

Utskrifter av 

intervjuerna 

behandlades med 

Burnard’s (1991) 14 

stage method, vilka 

delades in i teman, 

kategorier och 

subkategorier 

Positiva faktorer minskade oron: lära sig 

att hantera antipyretiska doser, 

adm.frekvens, antipyretika ger 

upplevelsen av kontroll över feber. 

Negativa faktorer ökade oron: barnets 

första feber, spädbarnsfeber, första barnet. 

Hastigt stigande feber, inte svarade på 

antipyretika, feber mer än två dagar ökade 

oron hos alla föräldrar. 

K I 

Walsh et al. 

2008 

Australien 

Undersöka föräldrars 

kunskap, uppfattning, 

hantering och 

informationskälla vid 

feberhantering och utveckla 

en skal för att mäta 

föräldrars metoder för feber 

hantering 

Kvantitativ design 

Tvärsnittsundersökning 

Föräldrar (n=401) till 

barn sex månader till 

fem år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

SPSS version 13, SPSS 

Data Entry Builder 4.0, 

ANOVA, Bonferroni 

post hoc tests, t-test, 

chi-squared tests, KMO, 

PFMS, P-värde 0,05 var 

statistiskt signifikant, 

Medline, CINAHL, 

PsycINFO, 

PsycARTICLES, wed 

of Science databases 

from 1980-2004 

Australiensiska föräldrar har farhågor om 

feber i barndomen som deras 

internationella motsvarigheter. 

Feberhanteringsinformation inhämtas 

ifrån läkare, familj och vänner. Föräldrar 

blir ofta förvirrade av motstridig 

information om hur feber hanteras. 

Vidare utredning behövs för att få en 

tillförlitlig föräldraskala som sjukvården 

kan använda sig av. 

DS I 

*RCT – Randomiserad kontrollerad studie, CCT – Kliniskt kontrollerad studie, DS – Deskriptiv studie, K – Kvalitativ studie. Kvalitetsnivå: I – Hög, II – Medel, III – Låg. 


