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Abstract  

Background: The sudden infant death syndrome (SIDS) has always existed. In the early 1990’s, 

researchers discovered that prone position was associated with a significantly higher risk for SIDS. This 

resulted in a lowered incidence of SIDS in the world. The campaign showed the value of risk knowledge 

and risk reducing methods, that’s why new information campaigns about other risks regarding SIDS 

must occur.  

Aim: The aim was to describe the risk factors and preventive actions for SIDS, and the nurse's role 

regarding the preventive work. 

Method: A literature review based on 16 articles based on qualitative and quantitative studies.  

Result: This study shows that there are much more risk factors concerning SIDS than just the sleeping 

position. Use of a pacifier and breastfeeding have a risk reducing effect on SIDS, meanwhile high tog 

values, bedsharing and smoking during pregnancy increases the risk. SIDS is a very sensitive subject 

and parents can react with fear; this implies that the nurse has to have good communicating skills. 

Individual education gives the best parental compliance of risk reducing behavior regarding SIDS. The 

information that parents’ should be given are risk factors and preventive methods in relations to SIDS. 

Conclusion: The risk factors and preventive methods that are of importance for SIDS, must be further 

investigated. Methods for how the nurse can inform the parents’ is also a subject for further research 

on SIDS. 

Keywords: attitudes, infant death, nursing, parental education, risk factors.  
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1. Inledning 

Plötslig spädbarnsdöd (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) är ett fenomen som alltid funnits 

i vårt samhälle, även om det nu är mindre vanligt. En mindre ökning av SIDS-fall i Sverige har 

observerats de senaste åren (Rådestad, 2011), men vad ökningen beror på är inte helt klarlagt. 

Miriam Katz-Salamon, docent inom barnmedicin, förklarar i ett radioprogram att en ökad 

förekomst av rökning bland unga mödrar kan vara en orsak (Sperling, 2011, 24 oktober). Även 

den ökade frekvensen av samsovning kan vara en orsak bakom ökningen av SIDS. Några BB-

avdelningar i Sverige har samsovning som vårdpolicy, och föräldrarna får där själva be om en 

separat säng åt sitt nyfödda barn (Rådestad, 2011). Katz-Salamon förklarar vidare att en ny 

informationskampanj om de riskfaktorer som finns för SIDS behövs, då informationen inte når 

ut till föräldrarna (Beyer, 2012, 25 januari). Detta bekräftas av en kvinna som intervjuats av 

Svenska Dagbladet (SvD), hon kan inte minnas att information angående SIDS tagits upp under 

hennes två graviditeter (SvD, 2011, 24 oktober). 

 SIDS är ett tillstånd som förändrar en hel familjs livssituation och livsvärld och påverkar dem 

livet ut. Trots detta slås författarna till uppsatsen av att så lite information går ut till personal, 

studenter och allmänheten angående SIDS och de förebyggande åtgärder som finns. Författarna 

har upplevt att vid samtal, med kollegor eller studiekamrater, reagerar många med rädsla, 

obehag och ibland okunskap. Ämnet SIDS är känsligt och berör, därför kan det vara svårt att 

informera och samtala om. 

Med denna litteraturöversikt ämnar författarna att beskriva riskfaktorer relaterade till SIDS och 

förklara de förebyggande åtgärder som minskar risken för SIDS, utöver ryggläget vid sömn. 

Kunskapen som kommer fram borde vara till hjälp för verksam vårdpersonal vid rådgivning till 

föräldrarna. 

2. Bakgrund 

Redan på 800-talet var oppressio infantium, barnkvävning, en väl känd händelse i världen 

(Högberg & Bergström, 1997). På 1600-talet kallades det istället för vanvård när barnet ’lågs 

ihjäl’ (Gaunt, 1996, Högberg, 1983), troligen handlade det om SIDS. Under 1700- och 1800-

talet låg ansvaret på kyrkan och den lokala socknen att utreda denna händelse och utdela straff 

(Savitt, 1979). Högberg (1983) skriver att då SIDS var så vanligt så kom det ett flertal 

uppfinningar under 1700-talet, dessa var till för att skydda spädbarnen från att ’liggas ihjäl’. 



2 
 

Till exempel uppfann en italiensk man en sorts skyddsställning av trä och stålbågar för sängen 

som barnet skulle sova under, denna kallades för arcuccio (Högberg & Bergström, 1997). 

Holmdahl (2000) förklarar att det fram till 1900-talet var mer regel än undantag att spädbarnen 

sov i samma säng som föräldrarna, men redan på 800-talet hade påven Stephan V föreskrivit 

att spädbarnen inte skulle ’hållas i sängen’ under natten. Holmdahl (2000) refererar till Svea 

Rikes Ecclesiastiqve Verk där det berättas att mellan åren 1749 och 1779 dog cirka 20 000 

spädbarn av sängkvävning och SIDS sågs mer som en social åkomma än något medicinskt, 

denna syn fortsatte ända fram till 1900-talets början. Zetterström (2005) skriver att den svenska 

spädbarnsdödligheten var så hög som 9,3 % för 100 år sedan, vilket betyder att den var 30 

gånger så hög som idag. Under seklets gång sjönk frekvensen stabilt men långsamt, dock hade 

de ensamstående mödrarna under 1940-talet en markant ökad risk för spädbarnsdödlighet, 40 

% (Zetterström, 2005). Denna risk hängde med de ensamstående mödrarna ända in på 1960-

talet. Spädbarnsdödligheten kunde bero på olika orsaker, men största faktorn var SIDS. 

Högberg och Bergström (1997) skriver att SIDS-fallen återigen började öka under 1970-talet. 

Incidensen var 30-40 fall per år vid denna tid, men vid 1990-talets början var incidensen cirka 

125 barn per år. Under 1980-talet skedde en ökning av SIDS i många länder och anledningen 

var att man lade spädbarnen på mage vid sömn för att de skulle skrika mindre. Detta ledde dock 

till att barnen som låg på mage hade svårt att andas och därför inte kunde skrika (Zetterström, 

2005). Högberg och Bergström (1997) förklarar att andra orsaker till varför magläget 

rekommenderades förr var att minska kvävningsrisken vid kräkning, lindring vid kolik och 

minskad risk för sura uppstötningar relaterat till en ej färdigutvecklad magmun. Dock 

publicerade Socialstyrelsen aldrig någon information eller några råd om magläge mellan åren 

1964-1978. Högberg och Bergström (1997) menar att detta kan betyda att råden mer gick 

muntligt runt bland Sveriges mödrar och sjukvårdspersonal. Högberg och Bergström (1997) 

skriver att det var en stor epidemiologisk framgång när upptäckten av buklägets betydelse 

framkom. 

Kampanjen om att barnen skall sova på rygg infördes mellan åren 1992 och 1994 (Högberg & 

Bergström, 1997).  Före kampanjen om ryggläge vid sömn dog cirka ett barn per 1000 nyfödda. 

Efter att kampanjen startats minskade dödsfallen drastiskt och under de senaste åren har 1 – 2 

barn per 10 000 nyfödda avlidit i SIDS (Lagercrantz & Schulman, 2009; Norgren, Ludvigsson 

& Norman, 2010). Socialstyrelsen (2013a) skriver att förekomsten av SIDS har minskat under 

de senaste åren, medan andra artiklar visar på motsatsen. Rådestad (2011) förklarar att från 

2009 har förekomsten av SIDS ökat, troligen på grund av samsovning. Rådestad (2011) skriver 
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att informationen som går ut till de nyblivna föräldrarna måste vara tydlig angående 

samsovningen och vilka risker den för med sig. Forslind (2014) skriver att en nollvision vill 

uppnås, detta betyder att i framtiden skall inga barn dö av SIDS. I Bilaga I ses antal SIDS-fall 

i hela riket mellan åren 1997 till 2012 (Socialstyrelsen, 2014a). 

2.1 Definition av SIDS 

SIDS ges som diagnos när spädbarnets död utretts noga via obduktion, provtagning samt 

eventuellt en hemundersökning av polisen, men detta ger ändå inte några klara svar angående 

dödsorsaken (Ball & Volpe, 2013). Beckswith (2003) var en av de personer som år 1969 

formade SIDS som diagnos. Definitionen var då; Oväntat dödsfall av spädbarn eller yngre barn, 

oförklarligt utifrån hälsohistorian, där en noggrann post-mortem undersökning inte kan ge en 

adekvat förklaring av dödsfallet. År 1989 utvecklades definitionen till; Oväntat dödsfall av ett 

spädbarn under ett års ålder, som efter noggranna utredningar: fullständig obduktion, 

undersökning av dödsplatsen samt en utredning av hälsohistorian, fortfarande inte går att 

förklara. Idag är definitionen längre, mer specifik och kan delas in i tre kategorier beroende på 

omständigheter, dock är kategorierna enbart till för eventuell forskning inom ämnet (Beckswith, 

2003). Kategorierna skiljer sig åt gällande ålder vid dödsfallet, olika grundsituationer eller 

genetiska faktorer och benämns SIDS I, SIDS II och SIDS III (Beckswith, 2003). Den svenska 

definitionen är ett koncentrat av den engelska och Socialstyrelsen (2014b) skriver; ”Med 

plötslig spädbarnsdöd, Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), menas att ett spädbarn dör 

plötsligt och oväntat utan att dödsorsaken kan fastställas på grundval av anamnes, inspektion 

av dödsplatsen och rättsmedicinsk obduktion.” (s. 7). 

2.2 Orsaker till SIDS 

Varför SIDS inträffar är fortfarande inte helt klarlagt, men magläget vid sömn är den största 

riskfaktorn (Kinney & Thach, 2009). Olika biologiska förklaringar har börjat framkomma de 

senaste åren och forskningen fortsätter. Lagercrantz och Schulman (2009) förklarar att det är 

mycket ovanligt att SIDS inträffar när barnet är under en månad. Risken ökar med åldern och 

frekvensen av SIDS är som högst när barnen är mellan två och fyra månader, vid sex månaders 

ålder avtar risken successivt (Lagercrantz & Schulman, 2009). 

2.2.1 Magläge vid sömn  

Flertalet forskningsstudier pekar mot att magläge vid sömn ökar risken för SIDS hos spädbarn 

(Alm, 2011; Kinney & Thach, 2009; Mitchell, 2009), och Socialstyrelsen (2014b) stödjer detta. 

Ryggläge har rekommenderats sedan 1990-talet då man upptäckte buklägets betydelse i relation 
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till SIDS (Högberg & Bergström, 1997). Moon, Horne och Hauck (2007) skriver att även 

sidoläget kan vara riskabelt då barnet lätt kan rulla över på magen under sömnen.  

Lagercrantz och Schulman (2009) och Norgren et al. (2010) skriver att kampanjen om ryggläge 

vid sömn har haft en signifikant inverkan vid SIDS. De skriver att dödsantalet sjönk från ett 

barn per tusen nyfödda till knappt två barn per 10 000 nyfödda på bara några år (Lagercrantz & 

Schulman, 2009; Norgren, Ludvigsson & Norman, 2010). Magläget är en klar enskild yttre 

riskfaktor vid SIDS enligt Kinney och Thach (2009). 

2.2.2 Andningen och barnets sovmiljö 

En trolig orsak till SIDS är att barnet får ett andningsstopp relaterat till att barnet ligger på 

magen och återinandas sin utandningsluft vilket leder till alltför litet syretillförsel (Tveiten, 

2000). Även när ansiktet inte är fritt eller att det blir för varmt för barnet kan barnet sluta andas 

på grund av syrebrist. När barnet ligger på mage och återinandas sin utandningsluft så stiger 

koldioxidhalten i kroppen till onormala värden, vilket resulterar i en skyddande åtgärd av fria 

luftvägar. Barnet bör då vända på huvudet för att kunna syresätta sig, detta är en normal reflex, 

spädbarnet vaknar till och kan då åter andas normalt (Kinney & Thach, 2009). Vid SIDS sker 

inte denna naturliga väckning och syresättningen blir så låg att barnet helt slutar att andas och 

avlider. Moon, Horne och Hauck (2007) benämner detta som en brist av den autonoma 

reaktionsförmågan människan har vid hypoxi, även kallat autorescusitering (Lagercrantz, 

2008). Hur lätt eller svårt barnet vaknar till i sådana situationer beror på dennes arousal 

threashold, vilket är den engelska termen på nivån av lättheten till uppvaknande från sömn. 

2.2.3 Medfödda risker 

SIDS drabbar pojkar i högre grad än flickor, 60 % pojkar och 40 % flickor (Aili, Lindberg, & 

Grandelius, 2004). Teorier om varför detta är fallet har undersökts under senare år. Paterson et 

al (2006) utförde en studie innehållande analyser av prov från medulla oblongata (förlängda 

märgen, hjärnstammen) från 31 SIDS-fall och 10 kontrollfall, för att söka efter så kallade 5-HT 

neuron. Dessa neuron är serotoninbaserade och dess serotoninreceptorer kontrollerar 

andningsregleringen, andningsrytmen samt känsligheten för koldioxidnivån (Wennergren & 

Lagercrantz, 2007). Paterson et al (2006) studie påvisade att 5-HT-brist leder till en nedsättning 

av autonoma och respiratoriska reaktioner på hypoxi vid sömn, och att de barn som avled i 

SIDS hade färre 5-HT-neuron jämfört med kontrollfallen. Resultatet utifrån studien kan även 

förklara varför pojkar har större risk att drabbas av SIDS då de hade betydligt färre 5-HT 

neuroner i sin medulla oblongata än flickor. 
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Om barnet är mycket för tidigt fött ökar risken för SIDS med tio gånger enligt Lagercrantz 

(2008). Allmänt låg födelsevikt ökar också risken, vare sig den låga vikten är relaterad till 

tillväxthämning eller rökning under graviditeten (Lagercrantz & Schulman, 2009). 

En annan risk för SIDS är om barnet råkar ut för långa apnéer, så kallade Apparent Life-

Threatening Event (ALTE) (Shorter, Svanbäck & Alm, 2013). Dessa barn hittas livlösa och 

cyanotiska vid svåra attacker, men kommer tillbaka till medvetande efter ordentlig omruskning 

eller lättare mun-mot-mun metod (Lagercrantz, 2008; Lagercrantz, Milerad & Wennergren, 

2005). Barn som har drabbats av ALTE bör läggas in för observation under minst ett dygn för 

att utesluta till exempel sepsis, kramp eller hypoglykemi (Lagercrantz, 2008). Noggrann 

övervakning av andning, puls och syresaturation bör ske under observationstiden (Lagercrantz, 

Milerad & Wennergren, 2005). Att spädbarn har korta apnétillstånd under sin lugna sömn är 

normalt enligt Lagercrantz (2008) men apnétillstånden skall inte överstiga 15-20 sekunder.  

3. Vårdvetenskaplig förankring 

3.1 Hälsa och lidande 

Hälsa kan ofta relateras till livskvaliteten hos människan, avsaknaden av lidande är grunden för 

en god livskvalitet (Wärnå-Furu, 2012). Vidare beskriver Wärnå-Furu (2012) att hälsan bäst 

förstås i relation till var människan är i sin livssituation för tillfället. Skulle en plötslig och 

oväntat händelse ske, som till exempel en svår förlust, blir livsvärlden en helt annan och den 

psykiska hälsan blir direkt påverkad. Om livet saknar sin mening har inte hälsan någon 

betydande roll längre (Wärnå-Furu, 2012). När ett föräldrapar förlorar sitt spädbarn är ett 

konkret exempel på när livet plötsligt kan tyckas förlora sin mening. Arman (2012) förklarar 

att ett möte med döden och en förlust kan skapa ett stort lidande. Vidare beskriver Arman (2012) 

att lidandet är en del av att vara människa, individen utstår något och genomgår en fysisk såväl 

som emotionell prövning. Även Eriksson (1994) menar att lidande och hälsa är starkt 

förknippade med varandra. Hälsan är helheten och denna helhet kan rubbas om lidandet infinner 

sig i människans liv. Vidare förklarar Eriksson (1994) att lidandet innehåller tre stadier att gå 

igenom, men alla tre stadier genomlevs inte av alla människor. Att ha ett lidande innebär att 

föräldrarna känner sig främmande för sig själva, ’man bara är’, omvärlden styr då sinnet upplevs 

vara frånkopplat; att vara i lidandet betyder att föräldern söker efter något mer, ofta upplever 

föräldrarna oro och de försöker distansera sig från händelsen genom olika aktiviteter för att 

lindra lidandet för stunden. Det sista stadiet är att varda i lidandet, vilket innebär att föräldrarna 
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kämpar med hoppet och förtvivlan. Eriksson (1994) menar att om hoppet segrar så kan 

människan se meningen med livet igen. 

Dyregrov och Berge Matthiesen (1987) skriver om skillnaden i att förlora barn i olika diagnoser 

(dödfödda, SIDS och neonatal död) och dess inverkan på föräldrarna. Studien påvisade att 

föräldrar som förlorat ett barn i SIDS hade en markant högre ångestproblematik i direkt 

anslutning till förlusten jämfört med andra föräldrar. Föräldrarna som förlorade sitt barn i SIDS 

hade en starkare sorgereaktion och hade svårare att återhämta sig efter förlusten (Dyregrov & 

Berge Matthiesen, 1987). Detta tyder på att lidandet hos föräldrar som förlorar ett barn i SIDS 

är stort och påverkar familjen.  

3.2 Livsvärlden ur ett föräldraperspektiv 

”Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro 

uppmärksammas. Livsvärldsperspektivet innebär också att se, förstå och beskriva, samt 

analysera världen, eller delar därav, så som den erfars av människor.” (s. 24, Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Lidandet och hälsan är direkt 

sammankopplade med livsvärlden, då allt som människan upplever och erfar skapar 

livsvärlden. Lider en förälder, rubbas livsvärlden och ett lidande uppstår. 

Föräldrarnas levda värld, livsvärlden, innehåller sökandet efter meningen med livet. När 

föräldrar som förlorat ett barn i SIDS upplever en förändrad livsvärld kan de uppleva en 

svårighet i att fortsätta leva som en familj. Sorgen uttrycks individuellt och de olika 

reaktionerna kan ge svårighet i att förstå varandra som föräldrar (Carlson, 1993). Mödrar 

tenderar att gråta mycket och att samtala med andra om sina känslor. Fäderna reagerade ofta 

tvärt om genom att stänga inne sorgen, inte vilja prata och sysselsätta sig med till exempel 

mycket arbete för att vara ifred (Carlson, 1993). 

Även Irizarry och Willard (1998) förklarar att sorgereaktionerna är olika mellan kvinnor och 

män, och att kvinnorna ofta har en lite bättre förståelse för sin partners reaktioner och sorg. 

Dock kan kvinnor ha en mindre insikt i att männen också har ett behov av att få gråta ut. Män 

kan ha svårt att inse hur mycket stöd kvinnorna tar emot eller behöver (Irizarry & Willard, 

1998). Detta tyder på att varje livsvärld är unik och att stödet från sjuksköterskan måste beakta 

familjelivsvärlden lika mycket som de separata livsvärldarna för modern och fadern.  
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4. Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) stadgas i 2 c § att sjukvården skall arbeta för att 

förebygga ohälsa och att upplysa om när nya metoder för att förebygga skada framkommer. 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) skall sjuksköterskan se till att ständigt vara 

uppdaterad inom forskning och omvårdnadens riktlinjer för att kunna ge information och råd 

som leder till säker vård (SSF, 2014). 

SSF har publicerat en strategihandbok som hjälp för sjuksköterskor i deras hälsofrämjande 

arbete (SSF, 2008). Att förebygga förekomsten av SIDS innebär att sjuksköterskan arbetar 

hälsofrämjande för att förhindra lidande. SIDS kan förebyggas via relativt enkla åtgärder, men 

informationen om dessa måste nå ut till vårdpersonal och föräldrar (Socialstyrelsen, 2014b). I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att 

sjuksköterskan skall verka för att kommunicera med närstående på ett respektfullt, öppet och 

empatiskt sätt. Sjuksköterskan skall ge råd, undervisning och vägledning på ett sådant sätt att 

sjuksköterskan kan vara säker på att de berörda parterna har förstått (Socialstyrelsen, 2005). 

Socialstyrelsen publicerade i maj 2014 en ny rapport baserad på aktuell forskning om SIDS. 

Rapporten vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal, men främst till mödravården, BB, 

förlossningen och barnhälsovården. Socialstyrelsen skriver att syftet med den nya 

publikationen, Minska risken för plötslig spädbarnsdöd- En vägledning för hälso- och 

sjukvårdspersonal, är att sprida kunskapen om riskförebyggande åtgärder då vetenskapliga 

observationer påvisat ett behov av ny och mer utökad kunskap (Socialstyrelsen, 2014b). 

American Acadamy of Pediatrics (AAP) har släppt ett policydokument liknande den rapport 

Socialstyrelsen publicerade i maj 2014. Dokumentet innehåller 18 rekommendationer angående 

förebyggande åtgärder vid SIDS, och riktar sig till föräldrar, vårdpersonal och andra som tar 

hand om spädbarn (American Academy of Pediatrics, 2011). 

 

Den överordnade uppgiften som all vårdpersonal har är att försöka lindra lidandet hos 

människor (Arman, 2012), detta kan göras genom att riskfaktorer uppmärksammas och 

förebyggande åtgärder uppmanas. Johannessen (1996) beskriver det förebyggande hälsoarbetet 

utifrån tre mål; 1) att förebygga sjukdom, 2) att förhindra skador och 3) att främja hälsa. 

Förebyggande åtgärder riktas främst mot samhällets helt friska människor och de som kan vara 

utsatta för risker. Att avlägsna specifika riskfaktorer som kan utgöra hot mot en människas hälsa 

är huvudmålet vid förebyggande åtgärder. Ett exempel på ett sådant arbete är att informera 
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nyblivna föräldrar om hur de kan minska riskerna för SIDS. Lindfors (2014) skriver i 

Rikshandboken Barnhälsovård att vid det första hembesöket skall sjuksköterskan ta upp ämnet 

SIDS och då även de förebyggande åtgärder föräldrarna själva kan utföra.  

Socialstyrelsen (2014b) beskriver hembesöket som ett mycket bra tillfälle för att tala om SIDS, 

då spädbarnets vardagsmiljö kan undersökas. Att samtalet mellan vårdgivaren och till exempel 

nyblivna föräldrar är av god kvalitet är av stor vikt. Johannessen (1996) förklarar att många 

etiska dilemman kan uppstå om informationen inte anpassas till mottagaren. Framhävs många 

negativa sidor angående barnets miljö i informationssamtalet kan detta skapa ångest och stress 

vilket i sin tur kan leda till att föräldrarna inte vill motta fler råd (Johannessen, 1996). 

Johannessen (1996) förklarar att hälsoinformation bidrar till ökad kunskap, förändrat beteende 

och en förändrad inställning som kan ge människan en bättre livsstil. All hälsoinformation kan 

inriktas mot olika ämnen, dessa ämnen kan till exempel vara orsaker (vad orsakar problemen) 

och handlingar (vad kan göras åt problemet) (Johannessen, 1996). Den vårdpersonal som för 

samtalet måste vara påläst och ha god kunskap om SIDS för att på bästa sätt kunna ge 

information och även kunna svara på föräldrarnas frågor (Socialstyrelsen, 2014b).  

5. Problemformulering 

Även om SIDS förekommer relativt sällan så inträffar det fortfarande i Sverige. Att förlora ett 

barn i SIDS skapar ett lidande för familjen och livssituationen förändras för resten av livet. 

Livsvärlden förändras för föräldrarna och detta kan medföra ytterligare lidande då föräldrarna 

reagerar olika på förlusten. Detta kan i sin tur leda till splittrande av familjer och återigen ökat 

lidande. 

Författarna har noterat att SIDS som ämne berör och upprör såväl medstudenter som kollegor, 

och okunskapen om de förebyggande åtgärderna uppmärksammas. Att de forskningsresultat 

som under de senaste åren utkommit, angående SIDS, inte når vårdpersonalen är oroväckande 

och gör att okunskapen kvarstår. Det är därför viktigt att kunskap om alla de förebyggande 

åtgärder som idag rekommenderas når ut till allmänheten. Via barnavårdscentralen (BVC) skall 

föräldrarna informeras om riskfaktorerna till SIDS, dock sker inte alltid detta, vilket författarna 

uppmärksammat via sina VFU-placeringar. Sjuksköterskan möter i sitt arbete olika etiska 

dilemman när det kommer till att ge föräldrar råd. Avstår sjuksköterskan från att ge råden 

gällande SIDS kan det innebära att spädbarn avlider. Informationsflödet ut till allmänheten och 

föräldrar fungerar inte heller i dagsläget, då SIDS uppenbarligen är ett känsligt ämne.  
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6. Syfte 

Syftet var att beskriva riskfaktorer för och förebyggande åtgärder vid SIDS, samt 

sjuksköterskan roll gällande det förebyggande arbetet. 

7. Metod 

Författarna till uppsatsen har valt att använda sig av en litteraturöversikt enligt Fribergs (2006) 

arbetsgång. En litteraturöversikt valdes då författarna ville få en god överblick inom området 

samt en inblick i vad forskningen saknar. Friberg (2006) föreslår olika faser inom arbetsgången 

vid en litteraturöversikt är: 

 Val av område 

 Litteratursökning/datainsamling 

 Helikopterperspektiv (övergripande blick) 

 Avgränsa urvalet av artiklar via kvalitets granskning 

 Artiklarna bearbetas avseende likheter och skillnader 

 Övergripande teman skapas och presenteras via resultat 

Dessa faser gör att författarna till litteraturöversikten i slutändan skapar en tydlig bild av vad 

som är av vikt för vårdandet inom det specifikt valda området och vad som praktiskt kan 

användas i verkligheten (Friberg, 2006). 

7.1 Litteratursökning och urval 

I databasen Cinahl utfördes flera systematiska sökningar med specifika sökord då Cinahl 

innehåller en stor bredd av vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 

2004).  Även Google Scholar användes, detta vid kedjesökningar samt osystematiska 

sökningar. I Cinahl användes den booleska sökningstekniken AND, som gav resultat på 

kombinationer av ord som författarna önskade artiklarna skulle handla om (Östlundh, 2006) . I 

Bilaga II kan dessa sökningar ses. 

Inklusionskriterier användes och dessa var: artiklar på svenska, norska och engelska språket, de 

skulle vara peer reviewed, i huvudsak från 2000-talet men artiklar från 1990-talet kunde 

användas om de svarade mot litteraturöversiktens syfte. Artiklar om SIDS som var inriktade på 

etnicitet och/eller med fokus på annan vårdpersonal än sjuksköterska exkluderades. 
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Sökorden som användes i Cinahl var: attitudes, breast*, dummy, maternal, nurse*, pacifier, 

parent*, risk, risk reduction, role*, SIDS, sleep*, smoking, sudden infant death, sudden infant 

death syndrome, och teach*.  Många sökord kombinerades på olika sätt för att få olika resultat. 

Svenska Mesh användes för att översätta svenska ord till engelska. Vissa sökord framkom ur 

redan funna artiklar och gav författarna en god hjälp i den vidare sökningen.  

Helikopterperspektivet som författarna fick under sökningarna gav en god överblick och 

författarna kunde tydligt se att materialutbudet var stort. Tjugoen artiklar hade hittats efter 

avslutade sökningar. Av dessa var 18 från systematiska sökningar i Cinahl, tre artiklar 

inkluderades via osystematiska sökningar i Google Scholar och via tidigare valda artiklars 

referenser, så kallad kedjesökning. Artikel för artikel genomgicks för godkännande med hjälp 

av Fribergs (2006) kvalitetsgranskningsmall för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. En 

artikel föll bort på grund av att resultatdelen ej var tillämpbar. Fyra andra innehöll inte 

information som exakt svarade mot syftet. Totalt inkluderades 16 artiklar i litteraturöversikten.  

Alla sökningar redovisas via tabeller i bilaga II och alla godkända artiklar visas via en översikt 

i bilaga III. 

7.2 Analys  

Enligt Friberg (2006) har själva analysprocessen tre steg, som utgår från de två sista stegen i 

arbetsgångsfaserna. Det första steget var att läsa igenom alla utvalda artiklar flertalet gånger för 

att få en klar överblick av innehållet. Läsningen av artiklarna och markeringar av innehåll i 

resultatdelarna som svarade mot syftet gjordes separat av författarna för att inte påverka 

varandra. Enligt Friberg (2006) bör en litteraturöversikt jämföra likheter och skillnader inom 

artiklarnas resultatdelar, detta är det andra steget i analysprocessen. När artiklarna lästs igenom 

började författarna att jämföra de markerade artikelresultaten med varandra för att se vad som 

hittat. Markeringsjämförelserna gav författarna en god förståelse för varandras funna resultat, 

och gjorde att författarna var helt överens om resultaten som markerats. 

Efter avslutad läsning och jämförelse av artiklarnas resultatdelar påbörjades analysen av 

texterna för att hitta likheter och skillnader som resulterade i olika teman. När författarna 

grupperat innehållet i teman växte också subteman fram genom jämförelse av de olika 

resultatdelarna inom respektive tema. 

I de kvalitativa artiklarna belystes känslor och upplevelser medan de kvantitativa artiklarna 

bestod av procentsatser och statistik, skillnaden i analysprocessen är att procent och statistik 
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inte kan direkt jämföras med ord och känslor (Friberg, 2006), utan måste förklaras tydligt. 

Författarna har skapat en översikts tabell över teman och subteman för att tydliggöra resultatet 

(Tabell 1), detta är enligt Friberg (2006) det tredje och sista steget. De kvantitativa artiklarnas 

resultat presenteras via löpande text som förklarar statistiken. De kvalitativa artiklarna 

presenteras endast som löpande text, med enstaka citat för att styrka artiklarnas resultat.  

Efter varje tema skrevs en sammanfattning för att förklara de förebyggande åtgärder som kan 

minska riskfaktorerna. Enligt Friberg (2006) kan resultatet av en litteraturöversikt presenteras 

i två delar, där den ena delen är resultatet av forskningen och den andra delen är en 

sammanfattning av det som författarna kommit fram till. 

8. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån analysen av likheter eller skillnader i riskfaktorer som 

förekommer i de inkluderade artiklarna. Det framkom sex olika teman med tillhörande 

subteman (tabell 1). Resultatet presenteras i löpande text. Dessa teman var barnets sovmiljö, 

napp, amning, rökning, föräldrarnas förhållningssätt och sjuksköterskans roll. 

Tabell: översikt av resultatet indelad i teman och subteman 

TEMAN SUBTEMAN 

BARNETS SOVMILJÖ Samsovning 

Tog values 

NAPP Nappens inverkan 

AMNING Amningens inverkan 

RÖKNING Rökningens inverkan 

FÖRÄLDRARNAS 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

Val av sovmiljö  

Följsamhet 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL VID 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Att ge råd 

Etiska aspekter 

 

8.1 Barnets sovmiljö 

8.1.1 Samsovning 

Ett flertal studier påvisar att samsovningen är ett vanligt förekommande sovmönster och ökar 

risken för SIDS (Blair et al., 1999; McGarvey, McDonnell, Hamilton, O’Regan & Matthews, 

2006).  

Blair et al. (1999) förklarar i sin studie att de flesta spädbarn sover i en spjälsäng i föräldrarnas 

sovrum, men att spädbarnen tas till föräldrarnas säng under natten av olika anledningar. Cirka 

15 % av de spädbarn som dog av SIDS vid samsovning togs till sängen för att ammas, 14,8 % 

för att flaskmatas, 19,8 % på grund av tröstning och 44,4 % lades i sängen för att det var ett 
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vanligt förekommande sovmönster i familjen. Det var vanligast att spädbarnet sov bredvid sin 

mamma (73,1 %) jämfört med att sova mellan föräldrarna (22,0 %).  

De spädbarn som dog av SIDS kopplat till samsovning visade sig vara mycket yngre än de som 

dog av SIDS på andra ställen (8 veckor respektive 15 veckor). Blair et al. (1999) påvisar att 

risken för SIDS vid samsovning ökar ju yngre spädbarnet är, studien visade även att om barnet 

lades tillbaka i sin spjälsäng efter att ha somnat i föräldrarnas säng förelåg ingen ökad risk för 

SIDS. 

I McGarvey, McDonnell, Hamilton, O’Regan och Matthews (2006) skriver att ca 50% av SIDS 

fallen berodde på samsovning och ett ökat risk för SIDS i samband med samsovning om 

spädbarn sover med båda föräldrarna jämfört med en förälder. Både Blair et al. (1999) och 

McGarvey et al. (2006) kom fram till att de spädbarn som hittades i sängen vid samsovning och 

dog av SIDS, var betydligt yngre än de som hittades i sin spjälsäng (12,8 veckor vid samsovning 

respektive 21,0 veckor för de som inte delade sovyta). De spädbarn som avlidit av SIDS 

relaterat till samsovning på en soffa var yngst (8,3 veckor) och hade lägre födelsevikt, vilket 

innebar en ökad risk för SIDS (McGarvey et al., 2006). 

8.1.2 Tog values 

Fleming et. al (1990) tog i sin studie upp vikten av att ha rätt sovmiljö gällande sängkläder och 

då påverkan på spädbarnets kroppstemperatur. De använde sig av benämningen tog values, 

vilket är ett mått på kläders/tygers värmeisolering, och referensvärdena för studiens tog values 

var mellan 2 – 20. Studien undersökte även utetemperaturens betydelse för risken vid SIDS, 

dock var resultaten inte av någon betydelse i relation till SIDS. Hos 28 av de 67 SIDS-fall som 

var med i studien hade värmen varit på i rummet hela natten, jämfört med endast 34 av de 134 

kontrollfallen, detta kan enligt Fleming et al. (1990) vara en riskfaktor för SIDS. 

McGarvey et al. (2006) skriver att barn som samsover och har höga tog values även får en högre 

risk för SIDS, resultaten i studien visar tydlig skillnad; 40 % dog när tog value var > 10 jämfört 

med 9 % vid tog value < 10. Även Fleming et al. (1990) påvisar att barnen som dog i SIDS 

hade utsatts för höga tog values, högst frekvens av SIDS sågs vid 8 – 12 tog values. Risken för 

SIDS ökade ytterligare om spädbarnet lades på mage med tog values > 10.  

I Fleming et al. (1990) studie hade SIDS-fallen en lägre medelvikt jämfört med kontrollbarnen, 

medelskillnaden var 660g (intervall 180g till 1140g). Hos SIDS-fallen fanns ett litet men 

signifikant samband mellan dödsfallet och högre tog values. Av de 38 äldre spädbarnen som 

dog av SIDS hade de varit mer påklädda och ombäddade jämfört med de yngre spädbarnen, de 

barn som avled hade även varit mycket kraftigare inlindade. 

De slutsatser som kan dras av ovanstående studier som rör barnets sovmiljö relaterat till SIDS, 

visar på stora risker gällande samsovning. Att samsova på en soffa ökar risken än mer och bör 

därmed uteslutas. Om samsovning sker bör barnet läggas tillbaka i sin egen säng när barnet åter 

har somnat, för att minska risken för SIDS. Vid samsovning blir spädbarnen varmare än om de 

legat i egen säng, vilket ökar risken för SIDS. Temperaturen i rummet skall inte vara för hög. 

När spädbarnet skall sova är det viktigt att föräldrarna inte bäddar ner barnet under för många 

täcken.  

8.2 Napp 

8.2.1 Nappens inverkan 

Ett flertal studier påvisar att användningen av napp minskar risken för SIDS (Franco et al., 

2000; Li et al., 2006; Moon, Tanabe, Yang, Young & Hauck, 2012).  
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Studien som Li et al. (2006) genomförde syftade till att undersöka sambandet mellan 

användning av napp under sömn i relation till andra riskfaktorer vid SIDS. Utfallet av studien 

visade att användningen av napp under sömn minskade betydligt (med 90 %) risken för SIDS. 

Li et al. fann även att risken för SIDS minskade om spädbarnet sög på tummen. Även Moon et 

al. (2012) visar att risken kan reduceras (med cirka 70 %) om spädbarnen använder napp. 

Li et al. (2006) skriver att riskreduktionen vid användning av napp var stor när det gällde de 

riskfyllda sovmiljöerna. Dessa miljöer kan vara mag- eller sidoläge, sova tillsammans med en 

moder som röker och/eller mjuka sängkläder/sovplats.  

Moon et al. (2012) fick liknande resultat som Li et al. (2006) angående sovmiljöer. I alla 

riskmiljöer reducerades risken för SIDS via användningen av napp, och vid vissa fall var risken 

för SIDS ännu lägre i samband med nappanvändning. Risken var lägre för dessa barnom 

modern var över 20 år, inte rökte, hade fått adekvat prenatal omvårdnad och om spädbarnet 

ammades (Moon et al., 2012). 

Franco et al. (2000) undersökte hur användningen av napp vid sömn kunde påverka spädbarnens 

arousal threashold, vilket betyder hur lättväckt barnet kan vara. Författarna fann att de spädbarn 

som använde napp hade en mycket lägre arousal threashold än de som ej använde napp 

regelbundet, vilket betyder att dessa spädbarn vaknade lättare. Jämfört med om spädbarnen 

flaskmatades eller ammades, var arousal threashold lägre för de som använde napp. 

Ovanstående studier tyder på att nappanvändning minskar risken för SIDS. Vid riskmiljöer har 

nappen påvisats ge god effekt, till exempel vid magläge vid sömn. I vissa fall har spädbarnets 

arousal threashold påvisats vara lägre om napp användes, detta tyder på en högre sannolikhet 

att barnet vaknar om andningssvårigheter skulle inträffa. 

8.3 Amning 

8.3.1 Amningens inverkan 

Gilbert, Wigfield, Fleming, Berry och Rudd (1995) visade att barn som ammades helt hade en 

lägre risk för SIDS. I studien hade nästan hälften (43 %) av de barn som avlidit i SIDS 

flaskmatats helt, endast 17 % hade helammats. Förekomsten av amning var högre hos 

kontrollbarnen och förekomsten av SIDS var lägre. Hos båda grupperna var förekomsten av 

blandat matningssätt (amning och flaskmatning) hög, 40 % av SIDS-fallen och 43 % av 

kontrollfallen. Gilbert et al. (1995) påvisade att endast 19 % av de rökande mödrarna 

helammade sina spädbarn medan 35 % av de icke rökande mödrarna helammade sina spädbarn. 

Alm et al. (1998) fann att spädbarn som hade rökande mödrar hade svårare med sugreflexen 

jämfört med icke-rökande mödrars barn (13,6 % jämfört med 4,8 %), dessa spädbarn hade även 

slutat amma tidigare än de som inte hade rökande mödrar (avvänjning vid 8 veckor jämfört med 

11,9 veckor).  

Venneman et al. (2009) skriver att 50.4 % av de spädbarn som dog av SIDS inte ammades under 

de två första veckorna av sina liv, jämfört med 82.9 % av kontrollgruppens spädbarn. Månaden 

före SIDS inträffade ammades endast 9.3 % av spädbarnen som senare avled, jämfört med 33.5 

% av kontrollgruppens barn. Venneman et al. (2009) skriver att även delvis amning innebär en 

minskad risk för SIDS. Efter att variabler som kunde påverka resultatet justerats så visade 

resultatet fortfarande på att amning i någon form minskar risken för SIDS (Venneman et al, 

2009). 

Horne, Parslow, Ferens, Watts och Adamsons (2004) undersökning bestod av att observera om 

amningen påverkade arousal threashold under spädbarnens drömsömn (active sleep, AS) 
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jämfört med ytlig och djupsömn (quiet sleep, QS). Vid två till tre månaders ålder var arousal 

threashold under AS lägre hos de spädbarn som ammades jämfört med de spädbarn som 

flaskmatades. Under AS var arousal threashold lägre hos alla barn som deltog i studien jämfört 

med QS, vilket betyder att de lättare vaknade till under denna sömnperiod.  

Horne et al. (2004) menar att amning minskar risken för SIDS då barnen som ammats hade en 

lägre arousal threashold och därmed lättare kan vakna upp från sin sömn. Ingen skillnad mellan 

könen sågs av forskarna. Forskarna förklarade även att inga skillnader fanns mellan 

undersökningsgrupperna gällande ålder eller vikt i deras studie.  

De slutsatser som kan dras av ovanstående studier visar på att amning ger ett skydd mot SIDS. 

Att amma lite är bättre än att inte amma alls, och att amma under de månader då risken för SIDS 

är som störst är viktigt. Amningen har också påvisats ge en lägre arousal threashold, vilket 

tyder på att spädbarnet vaknar till lättare om andningssvårigheter skulle uppstå. 

8.4  Rökning 

8.4.1 Rökningens inverkan 

Wisborg, Kesmodel, Brink Henriksen, Frodi Olsen och Secher (2000) påvisade att risken för 

SIDS ökar med tre gånger om modern röker under graviditeten och ökade antal rökta cigaretter 

var förknippad med större risk. Skillnaden mellan att röka under eller över 10 cigaretter per dag 

under graviditeten var 1.5 % jämfört med 1.7 %, detta motsvarar två spädbarn. Hos de spädbarn 

som dog av SIDS och hade haft en rökande moder, var både åldern och vikten lägre jämfört 

med kontrollbarnen. Åldersmässigt skiljde det nästan en månad mellan de barn som hade en 

rökande moder eller inte (medianålder 42 dagar mot 69 dagar). Även Alm et al. (1998) fick 

liknande resultat gällande ålder och vikt i sin studie. 

Alm et al. (1998) fick precis som Wisborg et al. (2000) resultat som visade att högre antal 

cigaretter rökta per dag av modern hade en signifikant koppling till risken för SIDS. 

Däremot visade studien att passiv rökning inte ökade risken för SIDS.  

Alm et al. (1998) undersökte även effekterna av rökstopp, vilket visade på en minskad risk för 

SIDS. Denna riskminskning fanns även hos de mödrar som slutade röka sent under graviditeten 

då deras dagliga andel rökta cigaretter var lägre än de som inte slutade röka. 

De slutsatser som kan dras av ovanstående studier som rör rökning i relation till SIDS är att det 

markant ökar risken för SIDS och risken ökar med  antal rökta cigaretter per dag. Ett rökstopp 

är det ultimata och minskar risken för SIDS, även om det skulle ske sent under graviditeten. 

Passiv rökning visade inga direkta kopplingar i dessa studier, även om det kan ifrågasättas. 

Rökningen gör att spädbarnet får en lägre födelsevikt jämfört med de barn som har icke-rökande 

mödrar vilket ökar risken för SIDS.  

8.5 Föräldrarnas förhållningssätt 

8.5.1 Val av sovmiljö 

Goetter och Flanders Stepans (2005) baserade sin studie på två frågeställningar, där den ena var 

fokuserad mot enskild undervisning och effekterna av visst sovläge efter lektionerna. Den andra 

frågeställningen fokuserades mot vilka faktorer som påverkade moderns val av sovposition för 

spädbarnet. 

Goetter och Flanders Stepans (2005) påvisade att majoriteten (90.6 %) av förstagångsmödrarna 

i undervisningsgruppen lade sitt spädbarn på rygg under den första veckan hemma från 

sjukhuset, sex veckor senare hade val av ryggläge (75 %). Trots denna minskning kunde 
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forskarna se effekten av undervisningen då fler mödrar ur undervisningsgruppen valde ryggläge 

även vid spädbarnets vila under dagtid (Goetter & Flanders Stepans, 2005). Goetter och 

Flanders Stepans fann även att barnets egna preferenser av sovposition vid sömn påverkade 

mödrarna mer desto längre tid de hade varit hemma, från fem mödrar initialt till trettio mödrar. 

Ateah och Hamelin (2008) baserade också sin studie på två frågeställningar, den ena riktad mot 

inställning till och erfarenheter av samsovning och den andra fokuserade på föräldrarnas 

kunskap om riskerna vid samsovning. Resultatet av de båda frågeställningarna visade att många 

mödrar samsover med sina barn regelbundet. Ateah och Hamelin (2008) påvisade också att 

förekomsten av samsovning hos ammande mödrar var dubbelt så hög jämfört med icke 

ammande mödrar. Resultatet visade vidare att flertalet av mödrarna höll med om att det fanns 

en risk med samsovning (88.7 %) men trots kunskap om riskerna samsov majoriteten av 

mödrarna med sina barn (72.4 %).  

8.5.2 Följsamhet 

Vem eller vad som påverkade valet av sovposition för spädbarnet skilde sig åt vid de två 

tillfällen som Goetter och Flanders Stepans (2005) studie genomfördes. Procentsatserna är 

baserade på den totala mängden föräldrar som svarade på vem eller vad som påverkade valet 

av sovposition. En vecka efter utskrivning svarade mindre än hälften (43,7 %) av föräldrarna i 

undervisningsgruppen att forskarna hade påverkat de till att lägga barnet på rygg. Sex till sju 

veckor efteråt hade denna procentsats minskat ytterligare (31.2 %). Den faktor som först 

påverkade föräldrarnas val av sovposition för barnet avtog med tiden, endast hos 

kontrollgruppen var det samma procentsats vid båda frågetillfällena, gällande sjuksköterskans 

påverkan (Goetter & Flanders Stepans, 2005). Goetter och Flanders Stepans (2005) studie 

påvisade även att många nyblivna föräldrar söker upp eget material att läsa, om hur det nyfödda 

barnet skall tas om hand. Hos kontrollgruppen var det över hälften (55.1 %) som hade sökt upp 

eget material. 

Colson, Bergman, Shapiro och Leventhal (2001) undersökte hur föräldrarna lade sitt två veckor 

gamla spädbarn att sova och vem som gav informationen om sovposition. Forskarna slog ihop 

yrkesrollerna sjuksköterska och läkare till en grupp, sjukvårdspersonal, vilket då visade att 63 

% av föräldrarna hade fått information av en eller båda yrkesrollerna. Föräldrarna rapporterade 

att 65 % av sjukvårdspersonalen instruerade dem att lägga barnet på rygg vid sömn (Colson et 

al., 2001). Vidare förklarar Colson et al. att av de föräldrar som både fått information om 

sovposition och sett sitt barn läggas på rygg på sjukhuset, visade på en högre grad av följsamhet 

(70 %). 

Miller et al. (2008) skriver att föräldrarna i många fall visste om de risker som fanns relaterade 

till SIDS, men ändå valde att inte följa dem. De råd som de oftast följde var från sin egen 

grundkunskap eller råd från sina föräldrar även om det var gamla råd (Miller et al., 2008). 

Sammanfattningsvis påvisar ovanstående studier att de föräldrar som får enskild information 

om SIDS och sovpositioner, tar till sig råden bättre. Resultaten påvisar även att de föräldrar som 

både får se sitt barn läggas på rygg och får information om rygglägets fördelar påvisade en 

större grad av följsamhet. Slutsatser som kan dras utifrån studierna är att barnets preferenser 

angående sovposition ofta går före råden som sjuksköterskan gett. Vidare slutsatser av studierna 

är att föräldrar får olika information beroende på vårdinrättning, medan vissa föräldrar inte får 

någon information om riskerna som föranleder SIDS.  
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8.6 Sjuksköterskans roll vid förebyggande åtgärder 

8.6.1 Att ge råd 

I Horstman och van Rens-Leenaarts (2002) studie belyses sjuksköterskornas roll inom det 

förebyggande arbetet relaterat till SIDS. Horstman och van Rens-Leenaarts (2002) skriver att 

sjuksköterskorna i studien betonade vikten av att utbilda föräldrarna angående SIDS-

förebyggande åtgärder samt att uppmärksamma riskfaktorer vid hembesöket. Sjuksköterskorna 

nämner att vid rådgivning och hembesök så måste samtalet grundas i omsorg och respekt, och 

att taktkänslan är viktig. Vidare uttrycker sjuksköterskorna att samtalet inte får bidra till att 

föräldrarna blir rädda eller ångestfyllda. Sjuksköterskorna understryker att det är råd de ger till 

föräldrarna, inte några tvångsåtgärder, och att det i slutändan är upp till föräldrarna att utföra 

rekommendationerna eller inte (Horstman & van Rens-Leenaarts, 2002). 

Miller, Fraser och Moy (2008) utförde en intervjustudie hos nyblivna föräldrar för att få reda 

på hur de tar till sig SIDS-förebyggande råd och vad/hur de faktiskt gör hemma. Föräldrarna i 

studien upplevde att de fått olika information från olika källor, vilket resulterade i att de kände 

sig osäkra och förvirrade, Miller et al. (2008) skriver ”Many participants found that they had 

been provided with different advice from different health care professionals…” (s. 615). Vidare 

skriver Miller et al. (2008) att informationen till föräldrarna är otillräcklig för att de ska känna 

en trygghet i att ta hand om sitt nyfödda barn, “…many of the participants interviewed felt they 

had not received enough information.” (Miller et al., 2008, s. 616). 

Horstman och van Rens-Leenaarts (2002) belyser sjuksköterskornas känslor relaterade till 

rådgivningen. Några av studiedeltagarna förklarar att det är svårt att inte känna ansvar om något 

skulle inträffa; ”When people explicitly continue to demonstrate ’risky behaviour’ with regard 

to cot death, nurses sometimes find it difficult not to feel responsible…”(Horstman & van Rens-

Leenaarts, 2002, s. 143). Ett exempel är en sjuksköterska som beskriver hur hon dokumenterat 

att råd getts gällande SIDS, så om något hände skulle det synas att informationen getts. 

Horstman och van Rens-Leenaarts (2002) skriver att sjuksköterskorna upplever att det kan 

finnas motstridigheter hos föräldrarna som har barn sedan tidigare. Att ge föräldrarna råd om 

att lägga spädbarnen på rygg när de äldre barnen som lades på mage inte hade uppvisat några 

problem, var svårt. När föräldrarna berättar att deras spädbarn inte sover på rygg utan endast 

kommer till ro på mage, sade de flesta sjuksköterskorna i studien inte till om detta. En av 

sjuksköterskorna förklarade för föräldrarna att de då måste kontrollera barnet oftare och att inte 

ha för mycket varma kläder eller sängkläder runt barnet. Enligt Horstman van Rens-Leenaarts 

(2002) lade föräldrarna mer fokus på om barnen var kalla än om de var för varma, därför är det 

vanligt att mycket täcken och kuddar finns i sängarna. En utmaning som sjuksköterskorna tog 

upp var att baby- och barnbutiker säljer sängkläder som är avsedda för spädbarn men som inte 

är helt riskfria. Svårigheten i att råda de nyblivna föräldrarna att ta bort de nyköpta och fina 

sängkläderna var något flera av studiens deltagare hade varit med. 

Horstman och van Rens-Leenaarts (2002) skriver vidare att sjuksköterskorna hade svårt att ge 

information om rökningens påverkan på spädbarnet, därför fokuserades inte informationen på 

rökningens inverkan relaterat till SIDS. Istället informerade sjuksköterskorna om andra 

hälsorisker som passiv rökning kan bidra till, vilket de upplevde gav bättre effekt. Ett råd som 

sjuksköterskorna alltid tog upp var vikten av att inte röka i barnets närhet utan helst utomhus.  

8.6.2 Etiska aspekter 

Olika etiska aspekter kan uppstå i situationer då sjuksköterskan samtalar med föräldrarna, vilket 

gör att sjuksköterskan måste avgöra hur hon skall ge informationen, antingen genom diskret 

och försiktig information eller påstridigt och utan omskrivningar (Horstman & van Rens-
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Leenaarts, 2002). Det är en svår avvägning men sjuksköterskan skall alltid ha barnets bästa i 

åtanke, relationen mellan barnet och föräldrarna ses som en viktig del i livet och får inte riskeras 

att ta skada av råd som skrämmer. Horstman och van Rens-Leenaarts (2002) förklarar att det 

hos de nederländska sjuksköterskorna är mycket viktigt att ha en stabil och bra relation till 

föräldrarna och barnet, även att den är långvarig. Sjuksköterskorna själva förklarar i studien att 

de ibland låter bli att ge vissa råd för att inte skrämma bort föräldrarna och då riskera att barnet 

inte heller återkommer för kontroller. 

Sjuksköterskorna kunde ibland uppleva en känsla av att vara fångade mellan riktlinjerna och 

föräldrarna, de kände svårighet i att utföra den professionella delen av sitt arbete medan de 

samtidigt skulle vara ett stöd för föräldrarna (Horstman & van Rens-Leenaarts, 2002). Andra 

etiska dilemman som förklaras i studien gäller etnicitet och kulturella skillnader. Ett exempel 

som tas upp är ett hembesök hos en turkisk familj, där överhettning av barnet kan vara ett stort 

problem. Täcken och kuddar med broderier och mönster är ofta släktklenoder som värderas 

högt och alltid skall vara i barnets säng. Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att ge 

information till dessa familjer då deras kultur hade en större betydelse än rekommendationerna. 

Den äldre generationens mödrar påverkade de yngre, de gamla och kulturellt bundna råden 

följdes i större utsträckning än rekommendationerna från sjuksköterskan (Horstman & van 

Rens-Leenaarts, 2002). 

När det gällde råden om att sluta röka så beskrev många av sjuksköterskorna att de hade svårt 

att ta upp ämnet. Sjuksköterskorna var medvetna om svårigheten i att sluta röka, de förstod även 

att föräldrar som inte kunnat sluta röka kände skam eller skuld. Därför valde många av 

sjuksköterskorna att inte tala om rökstopp utan om vikten av att inte röka i närheten av 

spädbarnet (Horstman & van Rens-Leenaarts, 2002).  

De slutsatser som kan dras av ovanstående studie som rör sjuksköterskans roll i det 

förebyggande arbetet vid SIDS, är att det kan vara ett svårt ämne att ta upp. Informationen skall 

alltid ges individanpassat, för att nå fram på bästa sätt och studien påvisar även att respekten är 

den viktigaste komponenten i det riskförebyggande samtalet, då kulturella eller 

samhällsskillnader kan vara svåra etiska dilemman gällande vissa familjer.  

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt för att få en bra översikt och en djupare 

kunskap inom SIDS relaterat till de riskfaktorer och de förebyggande åtgärder som idag forskas 

på. Enligt Friberg (2006) är en litteraturöversikt en bra metod för detta då de olika stegen gör 

att översikten utmynnar i en djupare förståelse för det valda ämnet eller problemet. Eftersom 

författarna ville få ut trovärdiga resultat angående förebyggande åtgärder relaterat till SIDS, 

och även dess tillämpning i verkligheten, anser författarna att en litteraturöversikt var det 

korrekta valet av metod.  

9.1.1 Trovärdighet 

Trovärdighet i en studie betyder att författarna till exempel utfört studien på ett sådant sätt att 

resultatens pålitlighet förstärks genom att författarna påvisar för läsaren att datan är korrekt 

tolkad och förklarad (Polit & Beck, 2004). Författarna har under avsnittet ’Metod’ förklarat 

datainsamlingen och urvalet av data, kvalitetsgranskningen, detta för att tydliggöra arbetets 

trovärdighet. En utförlig beskrivning av analysmetoden ger läsaren en god inblick i arbetet och 

därmed ett förtroende för att forskningen har gått rätt till. För att göra resultatet än mer 
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trovärdigt, har författarna varit noga med att inte över- eller underskatta resultaten från 

studierna. Detta kan ses i resultatdelen där författarna har använt sig av exakta procentsatser. 

Även har författarna förklarat och jämfört kvantitativa olika studiers resultatdelar och dragit 

slutsatser av dessa för att kunna påvisa en generaliserbarhet.  

Författarna till denna uppsats har haft i bakhuvudet under hela uppsatsens skrivande att även ta 

med ’icke positiva’ resultat i resultatet. Friberg (2006) skriver att en negativ aspekt med 

litteraturöversikter kan vara att författaren endast väljer sådant material som stödjer syftet och 

den aktuella problemformuleringen, vilket var viktigt för författarna att inte göra. Valet att göra 

en litteraturöversikt baserades på att få ut både kvantitativa och kvalitativa data. Procent och 

statistik är lika viktigt som upplevelser och känslor för att få ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. För att få fram riskfaktorerna användes de kvantitativa resultaten och för att få ut 

sjuksköterskans och föräldrarnas upplevelser användes de kvalitativa artiklarna.  

Artikelgranskningen var svår vid vissa tillfällen, då vissa artiklar hade mindre väl beskrivna 

syften som var svåra att utläsa, samt att de använde sig av olika metoder för att skriva sitt 

resultat. Många statistiska dataanalysmetoder användes i artiklarna och detta var svårt för 

uppsatsens författare att sätta sig in i.  Vid resultatanalysen och skrivandet av själva resultatet 

har författarna varit mycket noggranna med att inte tolka artiklarnas resultat felaktigt genom att 

söka upp förklaringar till de analysmetoder som inte förstods. En del av artiklarnas innehåll 

översattes till svenska via olika internetsidor för att misstolkningar skulle undvikas. Dock var 

författarna kritiska till dessa översättningar vid vissa tillfällen, och justeringar gjordes.  

Artiklarna var från många olika länder. Trots mångfald av olika länder visar studiernas resultat 

på likheter, vilket författarna anser styrker den egna studien. De studerade artiklarna sträcker 

sig mellan åren 1990 till 2012, vilket gör att utveckling och samband studierna emellan kunde 

ses. Det fåtalet artiklar som var från 1990-talet togs med för att de fortfarande är relevanta enligt 

författarna då dessa, precis som de nyare, innehåller likartad grundinformation angående 

sovposition och sovmiljön. Många av artiklarna refererar till varandra och detta gör att 

författarna till uppsatsen anser forskningen vara relevant än idag. Detta anser författarna är en 

styrka för både artiklarna och den egna uppsatsen. Mångfalden av artiklar i form av olika länder, 

olika årtal och olika riskfaktorer styrker också uppsatsens trovärdighet. 

9.1.2 Datainsamling 

Under datainsamlingen valde författarna att huvudsakligen använda sig av databasen Cinahl. 

Polit och Beck (2004) förklarar att denna databas är den viktigaste databasen för sjuksköterskor. 

Många engelskspråkiga tidsskrifter är kopplade till Cinahl och även böcker, avhandlingar och 

publikationer i fulltext finns att tillgå (Nieswiadomy, 2012). Att ha starka sökord och att oftast 

söka med sudden infant death som huvudord i grunden gav bra resultat. Det svåra med 

litteratursökning är enligt Östlundh (2006) själva sökorden, då ett ord kan betyda många olika 

saker (s.k. homonymer). Författarna valde att översätta många ord via Svenska Mesh och sedan 

kombinerades dessa ord i Cinahl för att få så många olika sökresultat som möjligt, därigenom 

breddades sökresultatet. Författarna använde även booleska söktekniker med trunkerade sökord 

för att få så exakta ämnesresultat som möjligt. Sökningarna var komplicerade emellanåt och 

flera artiklar fanns inte att tillgå, detta resulterade i att sökningar tog längre tid än beräknat. I 

vissa fall hittades artiklar via kedjesökning, med hjälp av andra artiklar och Google Scholar. 

Slutresultatet blev artiklar som väl kunde kopplas till syftet. 

9.1.3 Artiklarnas etiska godkännanden 

Flertalet av artiklarna var godkända av etiska kommittéer eller hade fått bidrag och hjälp från 

organisationer, universitet eller staten. Två artiklar saknade ett etiskt godkännande, det 

vidarerefererades till tidigare studier som baserades på samma kontroll- och forskningsgrupper. 
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Dessa sökte författarna upp och fick på så vis kontrollerat att de valda artiklarna var godkända 

av etiska kommittéer. En kvalitativ artikel saknade etiskt godkännande. Denna artikel 

behandlade inte någon personlig data om deltagarna utan lät dem vara anonyma, intervjuerna 

utfördes i enskildhet och föräldrarna ombads att verkligen berätta vad de upplevt och hur de 

kände. Tidsskriften Child: Care, Health and Development, som publicerat artikeln, förklarar 

via hemsidan att de inte publicerar något de inte står bakom (Author Guidelines, 2014). Detta 

är anledningar till varför författarna till uppsatsen har valt att inkludera denna artikel. 

9.2 Resultatdiskussion  

9.2.1 Hälsa, lidande och föräldrarnas livsvärld 

Lidande och hälsa är starkt förknippade med varandra (Eriksson, 1994) och en svår förlust, som 

SIDS innebär, gör att även livsvärlden förändras för föräldrarna. Wärnå-Furu (2012) förklarar 

att hälsan inte längre har någon betydande roll om livet saknar sin mening, och för föräldrarna 

som förlorat sitt barn i SIDS händer just detta. Dessa föräldrar sörjer sina barn starkare än andra 

föräldrar som förlorat sina barn i spädbarnsdöd (dödfödda och neonatal död) och lider av en 

svårare ångest över dödsfallet (Dyregrov & Berge Matthiesen, 1987). Författarna till 

litteraturöversikten menar även att föräldrarna som lever kvar i sorgen och söker efter meningen 

med det som hänt, är precis vad Eriksson (1987) beskriver som ’att vara i lidandet’. Föräldrarna 

försöker finna svar på vad som hänt och varför, medan de samtidigt försöker ge varandra stöd 

och avleda sina sinnen från sorgen. Carlson (1993) beskriver att sorgen föräldrarna emellan kan 

se olika ut, och att det är av största vikt att sjuksköterskan hjälper dem att förstå varandras 

reaktioner på förlusten. Även Irizarry och Willard (1998) kom fram till liknande resultat.  

Författarna till litteraturöversikten anser att sjuksköterskan bör arbeta för att verkligen få ut all 

information angående de riskförebyggande åtgärder som finns vid SIDS, för att förhindra att 

det sker. Föräldrarnas lidande och hela familjens påverkade livsvärld är en viktig synpunkt när 

sjuksköterskan jobbar förebyggande och med hälsa.  

9.2.2 Samsovning 

Samsovning har påvisats vara en betydande riskfaktor relaterat till SIDS (Blair et al., 1999; 

McGarvey et al., 2006; Ateah & Hamelin, 2008). Många mödrar väljer att samsova för att 

underlätta amningen, trösta barnet eller för att det skapar ett band mellan spädbarnet och 

modern. Författarna till uppsatsen anser att riskerna med samsovning måste tas på allvar och 

verkligen informeras om. Samsovning har sina fördelar om det görs på rätt sätt, det föräldrarna 

måste tänka på är att lägga barnet i sin egen säng efter amning eller tröstning, och att inte 

samsova hela natten. Detta bör sjuksköterskan informera föräldrarna om, så de kan känna sig 

trygga med att samsova.  

9.2.3 Napp och amning 

I de studier där arousal threashold mäts (Franco et al., 2000; Horne et al., 2004) har resultaten 

påvisat att napp och amning ger positiva effekter. Nappanvändning är en enkel åtgärd som de 

flesta föräldrar kan använda sig av för att minska risken för SIDS. Nappen går enkelt att få tag 

på och de flesta barn har inga problem med att använda napp. Dock skall föräldrarna vara 

försiktiga med att ge barnet napp under den första månaden, innan amningen har kommit igång 

ordentligt (Mitchell, 2009). Trots att dagens forskare fortfarande inte vet varför nappen har en 

skyddande effekt, så påvisar studiernas resultat tydligt att nappanvändning ger ett skydd mot 

SIDS (Franco et al., 2000; Li et al., 2006; Moon et al., 2012). I Ateah och Hamelins (2008) 

studie såg man ett samband mellan amning och samsovning, där mödrar som ammade sitt barn 

hade en högre risk för samsovning. Många föräldrar känner att det är enklare att ha barnet i 

samma säng under amningstillfället och det skapar en anknytning mellan modern och barnet. 
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Amningen har påvisats ge ett visst skydd mot SIDS och alla mödrar bör uppmuntras till att 

amma (Venneman et al., 2009).  

9.2.4 Rökning 

Det kan det vara svårt för föräldrarna att sluta röka, även om de vill. I dessa fall är det 

sjuksköterskans uppgift att vara ett gott stöd för familjen och hjälpa den som bestämmer sig för 

att göra ett rökstopp (Socialstyrelsen, 2014b). Rökstoppet innebär inte bara riskminskning för 

SIDS hos barnet, utan även en hälsofrämjande livsstil för mamman och hela familjen. Moderns 

rökning, och troligen även passiv rökning, påverkar spädbarnets lungutveckling (Tveiten, 

2000). I Alm et. al (1998) studie påvisades det att barn till rökande mödrar både hade en sämre 

sugreflex och slutade amma i yngre ålder. I båda studierna som handlade om rökningens 

inverkan på SIDS så påvisades det att barnen till rökande mödrar hade en lägre medelvikt än 

barn till icke-rökande mödrar (Alm et al., 1998; Wisborg et al., 2000).  

9.2.5 Spädbarnets vikt 

Författarna till uppsatsen lade märke till att i ett flertal av studierna togs spädbarnets vikt upp i 

relation till SIDS-fallen, dock var detta inget som forskarna studerade djupgående trots att den 

låga vikten var vanligt förekommande bland SIDS-fallen. I genomsnitt hade alla barn som 

avlidit av SIDS en lägre vikt jämfört med barnen i kontrollgrupperna (Flemming et al., 1990; 

Alm et al., 1998; Wisborg et al., 2000; McGarvey et al., 2006) och enligt Lagercrantz och 

Schulman (2009) är en låg vikt hos spädbarn en riskfaktor för SIDS.  

9.2.6 Föräldrarnas förhållningssätt 

Att se och lära samtidigt ger positiva resultat. När det gäller föräldrarnas kunskap förklarade 

Colson et al. (2001) att det oftast var sjuksköterskan som gav de förebyggande råden, till 

exempel om spädbarnets sovposition. Socialstyrelsen (2014b) skriver också att rådgivande 

samtal är grunden för riskförebyggandet mot SIDS, och att all muntlig information som ges 

även bör ges skriftligt. Colson et al. (2001) såg att föräldrar som hade sett sina barn läggas på 

rygg, och fått informationen om detta, i större utsträckning fortsatte med denna position även 

hemma. Detta kan relateras till Goetter och Flanders Stepans (2005) studie, där flertalet av de 

föräldrarna som hade fått enskild information fortsatte att lägga sitt barn på rygg när de kommit 

hem, detta visar på undervisningens positiva effekter. Även Alm et al. (2004) förklarar att de 

råd om riskförebyggande åtgärder som ges via BVC ger effekt, föräldrarna till spädbarnen tar 

till sig råden. 

Enligt Goetter och Flanders Stepans (2005) studie var föräldrarna nyfikna och sökte upp 

information som kan vara till fördel för sitt nyfödda barns hälsa. Internet kan vara en bra källa 

till information, men det finns också många risker. Författarna till litteraturöversikten anser att 

då flertalet internetsidor inte bedriver forskningsbaserad information eller är källkritiska, kan 

råden som ges vara riskfyllda eller rent utav farliga. Författarna anser att föräldrar som vill söka 

information på nätet angående SIDS bör få tips om trovärdiga sidor från sjuksköterskan under 

informationssamtalen.  

9.2.7 Att ge råd 

 

Förlusten av ett spädbarn drabbar familjen och lidandet finns kvar under flera år, ibland hela 

livet. Sorgeprocessen kan se olika ut bland familjemedlemmarna vilket kan resultera i att 

familjen splittras (Carlson, 1993). Dyregrov och Berge Matthiesen (1987) skriver om skillnaden 

i att förlora barn i olika diagnoser (dödfödda, SIDS och neonatal död) och dess inverkan på 

föräldrarna. Studien påvisade att föräldrar som förlorat ett barn i SIDS har en markant högre 

ångestproblematik i direkt anslutning till förlusten jämfört med andra föräldrar. Föräldrarna 

som förlorade sitt barn i SIDS hade en starkare sorgereaktion och hade svårare att återhämta sig 
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efter förlusten (Dyregrov & Berge Matthiesen, 1987). SSF (2008) ger sjuksköterskan stöd och 

råd i hur det förebyggandarbetet kan utföras, och förklarar vikten av förebyggande åtgärder som 

kan motverka lidande. Lindfors (2014) beskriver att hembesöket av BVC-sjuksköterskan under 

barnets första veckor hemma ger bra möjligheter till samtal om riskförebyggande åtgärder. Den 

främsta förebyggande åtgärden är informationssamtalet och informationsgivningen till de 

nyblivna föräldrarna, vare sig de är förstagångsföräldrar eller har flera barn sedan innan. I 

Socialstyrelsens rapport (2014b) står det att rådgivningssamtalet är grunden i de förebyggande 

åtgärderna. Att ge ut information både skriftligt och muntligt gör att informationen med större 

säkerhet når fram. Precis som Horstman och van Rens-Leenaarts (2002) skriver i sin studie, 

förklarar Socialstyrelsen (2014b) att samtalet med föräldrarna kan vara svårt då SIDS är ett 

skrämmande ämne. Målet med de förebyggande åtgärderna är att utbilda föräldrarna och 

uppmuntra till ett riskreducerande beteende. Men det är inte alla föräldrar som väljer att följa 

råden, och det måste sjuksköterskan acceptera (Socialstyrelsen, 2014b). Författarna till 

uppsatsen har märkt att det ibland finns kulturella skillnader som påverkar följsamheten av 

råden till föräldrarna, det viktigaste vid dessa tillfällen är att föräldrarna förstår riskerna med 

sina val. 

Utifrån litteraturöversiktens resultat har författarna fått fram att nyblivna föräldrar ansåg att de 

fick för många olika råd, och därmed inte visste vilka de skulle följa (Miller et al., 2008). Detta 

resulterade i att föräldrarna följde sina föräldrars råd istället. En annan studie visar även att 

föräldrarna väl vet om riskerna med till exempel samsovning, men ändå utför det (Ateah & 

Hamelin, 2008). Men varför föräldrarna väljer att inte följa de råd som sjuksköterskan ger är 

svårt att förklara, det finns många olika anledningar. Författarna till uppsatsen tror att en 

bidragande orsak kan relateras till dagens materiella samhällsutveckling, där många baby- och 

barnbutiker säljer accessoarer till barnvagnen eller sängen. Detta kan till exempel vara 

mjukisdjur, fina lakan och täcken, kuddar med mera. Modet sätter stor prägel på föräldrarna 

och barnen kläs på i allt för stor utsträckning, även på sommaren. Det handlar inte längre om 

barnets hälsa, utan om utseendet. Detta uttrycks även i Horstman och van Rens-Leenaarts 

(2002) studie, där sjuksköterskor märkt av föräldrarnas materiella behov. Författarna har under 

resultatdelen förklarat hur föräldrar förstår, tar till sig och utför de råd som ges angående SIDS. 

Andra resultat som litteraturöversikten påvisat är att många nyblivna föräldrar inte har fått nog 

med information om SIDS, och ofta är den olika beroende på vem föräldrarna samtalat med 

(Miller et al., 2008). I inledningen skrev författarna om en kvinna som via SvD (2011, 24 

oktober) tillfrågades angående information om SIDS, kvinnan svarade att hon under sina två 

graviditeter aldrig fått information. Detta, anser författarna, tyder på att en ny 

informationskampanj behövs, vilket även Katz-Salamon uttrycker (Beyer, 2012, 25 januari). 

Informationen måste ut för att förhindra att spädbarn dör av SIDS. Sjuksköterskan skall arbeta 

riskförebyggande för att undvika lidande, och de råd som kan ges till familjen måste vara 

konkreta och trovärdiga, oberoende av vilken vårdinrättning familjen besökt.  

De inkluderade artiklarna i denna studie är utförda i andra länder och vad författarna kunde se 

så saknades det helt forskning om svenska föräldrar. Per Möllborg, som är en av medförfattarna 

till Socialstyrelsens rapport, förklarade att det saknas konkret information att ge ut till 

föräldrarna, därför var det viktigt att nya riktlinjer framarbetades utifrån den senaste 

forskningen (P. Möllborg, personlig kommunikation, 23 april, 2014). Socialstyrelsens nya 

rapport, som gavs ut i maj 2014, kommer förhoppningsvis ge fler sjuksköterskor möjlighet att 

lättare kunna ge ut enhetliga och forskningsbaserade råd och information angående SIDS.  
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10.  Konklusion och implikationer 
Sammanfattningsvis visade resultatet av litteraturöversikten att det finns fler riskfaktorer för 

SIDS än att lägga spädbarnet på mage vid sömn. I denna litteraturöversikt framkom sex olika 

teman barnets sovmiljö, napp, amning, rökning, föräldrarnas förhållningssätt och 

sjuksköterskans roll vid förebyggande åtgärder. Den forskning som gjorts de senaste tjugo åren 

har gett betydelsefull kunskap för att identifiera riskerna för SIDS, vilket har resulterat i att 

antalet dödsfall har minskat. Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att 

riskfaktorerna har betydelse för dödligheten gällande SIDS. Om informationen inte når ut eller 

om råden inte följs risken för att spädbarnen avlider i SIDS kan öka återigen. 

Därför är det viktigt att information angående riskfaktorerna når ut till föräldrar och verksam 

vårdpersonal. Sjuksköterskan bör föra vidare sin kunskap om SIDS till läkare, undersköterskor 

och vårdbiträden som ett led i det riskförebyggande arbetet. Sjuksköterskans förebyggande 

arbete bör baseras på aktuell forskning för att få evidensbaserad information angående SIDS. 

Sjuksköterskan har en undervisande roll i det förebyggande arbetet och bör informera såväl som 

utbilda föräldrar och allmänheten om SIDS angående riskfaktorer, på så sätt kan 

spädbarnsdödligheten minskas ytterligare.  

10.1 Vidare forskning 
Horstman och van Rens-Leenaarts (2002) tar upp att sjuksköterskans roll i det förebyggande 

arbetet inte får den uppmärksamhet som dem borde få. Detta visade sig även under 

litteratursökningen för denna uppsats då specifik forskning om sjuksköterskans arbete gällande 

SIDS-förebyggande åtgärder var begränsat. Författarna anser därför att ny evidensbaserad 

kunskap behövs, till exempel forskning som rör vårdpedagogiken vid rådgivning speciellt vid 

situationer där sjuksköterskan behöver göra etiska överväganden. I det rådgivande samtalet är 

den pedagogiska förmågan viktig, alla samtal bör vara individuella och anpassas därefter. Även 

forskning som riktar sig mot hur informationen ges ut och hur den tas emot av föräldrar och 

allmänheten är något författarna önskar se i framtiden, då informationsbristen är en riskfaktor 

enligt författarna.  
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Databas 

Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

Nr 1 MH sudden 

infant death 

1832     

Nr 2 breast* 49794     

Nr 3 Nr 1 AND 2 149     

Nr 4 

Begränsning: 

Årtal: 2000 

Nr 3 133     

Nr 5 

Begränsning: 

Peer reviewed 

Nr 4 112 112 7 2 1 

Nr 6 TX sudden 

infant death 

syndrome 

3057     

Nr 7 TI breast* 32642     

Nr 8 Nr 6 AND 7 104     

Nr 9 

Begränsning 

Peer reviewed 

Nr 8 99 99 3 1 1 

140505       

Databas 

GoogleScholar 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

Nr 1 Bottle feeding, 

SIDS 

Ca 

9050 

De 10 

första  

1 1 1 

140505       
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Databas 

Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

Nr 1 TX sudden 

infant death 

syndrome 

3096     

Nr 2 TX smoking 80074     

Nr 3 Nr 1 AND 2 980     

Nr 4 

Begränsning 

Årtal: 1995 

Nr 3 950     

Nr 5 AB risk*   173056     

Nr 6 Nr 3 AND 5 203     

Nr 7 

Begränsning 

Årtal: 1995 

Nr 6 196     

Nr 8 TX maternal 57611     

Nr 9 Nr 6 AND 8 144 144 4 2 1 

140505       

Databas 

Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

Nr 1 MH sudden 

infant death 

1832     

Nr 2 MH pacifier 0     

Nr 3 TX pacifier 681     

Nr 4 Nr 1 AND 3 54     

Nr 5 

Begränsning 

Årtal: 2000 

Nr 4 53 53 6 2 2 

Nr 6 TX dummy 3595     

Nr 7 Nr 1 AND 6 25 25 4 1 1 

140505       
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Databas 

Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

Nr 1 MH sudden 

infant death 

1832     

Nr 2 sleep* 23856     

Nr 3 TI risk* 80478     

Nr 4 Nr 1, 2 AND 3 109     

Nr 5 

Begränsning 

Peer reviewed 

Nr 4 98 98 15 3 3 

Nr 6 Sleep* position 738     

Nr 7 Nr 1 AND nr 6 297 297 7 3 1 

Nr 8 TX parent* 184016     

Nr 9 TX risk 

reduction 

75460     

Nr 10 

Begränsning 

Peer reviewed 

År 2000 

Nr 1, nr 8 AND 

nr 9 

248 248 3 1 1 

140505       

Databas 

Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

Nr 1 MH sudden 

infant death 

1832     

Nr 2 MH sudden 

infant death 

AND nurs* 

AND advi* 

14 14    

Nr 3 MH sudden 

infant death 

AND nurs* 

AND teach* 

23 23 4 1 1 

140516       



Sökhistorik Bilaga II 

 

 

Databas 

GoogleScholar 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Nr 1 SIDS, smoking Ca 

24600 

De 

första 

10 

3 2 1  

140505       

 

Databas 

Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Nr 1 TX sudden 

infant death 

5058     

Nr 2 TX attitude* 213968     

Nr 3 TI nurs* 231519     

Nr 4 Nr 1 AND 2 

AND 3 

104     

Nr 5 

Begränsningar: 

Årtal 2000 

Peer reviewed 

Nr 4 90 90 3 1 1 

140520       

 

Databas: 

Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

Nr 1 MH sudden 

infant death 

syndrome 

1832     

Nr 2 Nurs* 578 

435 

    

Nr 3 Role* 201 

502 

    

Nr 4 Nr 1, Nr 2 och 

Nr 3 

48     

Nr 5 Nr 4 och peer 

rewied 

42 42 5 1 1 

140520       



Översikt artiklar       Bilaga III 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel på artikel 1. Problem  

2. Syfte 

1. Ansats   

2. Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

Alm, Milerad, 

Skjærven, Øyen, 

Norvenius, Daltveit, 

Helweg Larsen, 

Markestadt & Irgens 

1998 

Sverige, Norge, 

Danmark 

A case-control 

study of smoking 

and sudden infant 

death syndrome in 

the Scandinavian 

countries, 1992 to 

1995 

1. Det är inte fullt fastställt om 

risken för SIDS är högst vid 

rökning under eller efter 

graviditeten, ej heller om pannans 

eller andra familjemedlemmars 

rökning påverkar risken. 

1. Undersöka om rökning är en 

enskild riskfaktor vid SIDS, om 

effekten ligger hos per- eller 

postnatal rökning samt effekter av 

rökstopp. 

1. Kvantitativ 

2. Frågeformulär 

skickades till 

föräldrarna. 

244 SIDS-

familjer och 869 

kontrollfamiljer. 

Passiv rökning påverkade inte 

forstret direkt. Antal cigaretter 

påverkar starkt. (fler ger större 

risk för SIDS). Rökstopp 

uinder graviditeten minskar 

risken för SIDS. Rökning 

under gravidteten påverkar 

barnets födelsevikt (minskad) 

och mer mottagliga för 

infektioner.  

Godkänd 

Ateah & Hamelin 

2008 

Kanada 

Maternal 

Bedsharing 

Practices, 

Experiences, and 

Awareness of 

Risks 

1. Hur ser attityder, förekomst och 

allmän uppfattning om samsovning 

ut i Manitoba. Vad är föräldrarnas 

kunskap om samsovning? 

2. Fastställa mödrars tillämpning 

och erfarenheter av samsovning 

med sina barn och även att 

fastställa deras kunskap om 

riskerna. 

1. Kvantitativ 

2. Deskriptiv 

gruppjämförande 

studie med 

frågeformulär som 

deltagarna själva 

fick fylla i. 

Datainsamlingen 

skedde då barnen 

var 3-4 månader. 

Alla kvinnor som 

fött barn under en 

specifik 

enmånadsperiod 

mottog frågorna. 

Inga exklusions-

kriterier fanns 

bland dessa. 

293 mödrar 

svarade på 

formulären  

(26 % respons). 

Utifrån de problemfrågor som 

finns, delades resultatet i två 

kategorier.  

Många mödrar samsover med 

sina barn, 72.4 % regelbundet 

eller enstaka gånger. 30.7 % 

hela natten. Ammande mödrar 

hade två gånger högre 

sannolikhet att samsova. 

88.7 % höll med om att det 

fanns en risk med samsovning. 

Trots kunskap om riskerna 

samsov majoriteten med sina 

barn. Av de mödrar som 

brukar samsova hade 13 % 

varit med om en incident av 

kvävningsrisk. 

 

 

 

 

 

Godkänd 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel på artikel 1. Problem  

2. Syfte 

1. Ansats   

2. Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

Blair, Fleming, Smith, 

Platt, Young, Nadin, 

Berry & Golding 

1999 

England 

Babies sleeping 

with parents: case-

control study of 

factors influencing 

the risk of the 

sudden infant 

death syndrome 

1. Fördelarna med ryggsovning är 

tydliga, dock finns det inga klara 

besked om vart barnet skall sova i 

relation till föräldrarna. 

2. Att undersöka riskerna med 

SIDS och faktorer som kan bidra 

till osäkra sovmiljöer. 

1. Kvantitativ 

2. En stor 

gruppjämförande 

studie som pågick 

under 3 år. Data 

samlades in via 

frågeformulär samt 

journaler. 

325 SIDS-fall och 

1300 kontrollfall. 

Åldersintervall 

var 7-364 dagar. 

De flesta barn sov i en vagga 

bredvid sina föräldrar. 

Skillnaden i förekomsten av 

samsovning mellan spädbarn 

som dog och kontrollbarnen 

var störst för dem som var 

yngre än 60 dagar. Om barnet 

samsov hela natten ökade 

risken för SIDS.  Samsovande 

på soffa var en speciellt hög 

riskfaktor för SIDS. 

Godkänd 

Colson, Bergman, 

Shapiro & Leventhal 

2001 

USA 

Position for 

Newborn Sleep: 

Associations with 

Parents’ 

Perceptions of 

Their Nursery 

Experience 

1. Den minskning av SIDS som 

hela populationen visar på, är 

mindre hos visa delar av 

befolkningen. Afro-amerikanska 

och andra innerstads-

befolkningsgrupper är mer benägna 

att välja magläge vid sömn. 

2. Undersöka sambanden mellan 

innerstads föräldrars uppfattning av 

lärandet och dess utformning under 

postpartum perioden och deras val 

av sovposition för spädbarnet. 

1. Kvantitativ 

2. 

Semistrukturerade 

intervjuer, engelska 

eller spanska. Även 

en docka användes 

för att författarna 

skulle helt förstå 

vad föräldrarna 

menade. 

100 

spädbarnsföräldra

r. Barnen var ca 2 

veckor, friska och 

hade inte varit på 

sjukhus sedan 

födseln. 54 

deltagande var 

afrikan-

amerikanska, 23 

latinamerikaner, 

10 kaukasiska, 

och 13 av blandad 

härkomst. 

63 % av föräldrarna uppgav att 

de fick informationen om 

sovmiljön av ssk eller doktor.  

De föräldrar som fick rådet om 

att lägga barnet på rygg följde 

detta bättre. Även de föräldrar 

som såg sitt barn lägga på rygg 

fortsatte med detta i stor 

utsträckning hemma. De 

föräldrar som både sett och fått 

info om ryggläget var högst 

troliga att följa råden.  

Godkänd 

Fleming, Gilbert, Azaz, 

Berry, Rudd, Stewart & 

Hall 

1990 

England 

Interaction 

between bedding 

and sleeping 

position in the 

sudden infant 

death syndrome: a 

population based 

case-control study 

1. Många barn bäddas ner under för 

mycket täcket o liknande vid sömn. 

Spädbarns förbrukning av syrgas 

och produktion av koldioxid ökar 

från födseln till 3 månader. Då är 

även frekvens av SIDS högst. 

2. Avgöra/ta reda på relationen 

mellan sovposition och mängden 

sängkläder och risken för SIDS. 

1. Kvantitativ 

2. Data om väder, 

temperatur 

insamlades, 

mätningar av tog 

values insamlades, 

strukturerade 

intervjuer med alla 

deltagare om 

barnets hälsa.  

72 fall av 

SIDS/SUID samt 

144 kontrollfall. 

Om barnet lades på mage och 

hade höga tog values var 

risken för SIDS hög. De barn 

som avled hade varit mycket 

kraftigare inlindade. Äldre 

SIDS-fall tenderade att vara 

mer inlindade i sängkläder.  

Godkänd 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel på artikel 1. Problem  

2. Syfte 

1. Ansats   

2. Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

Franco, Scaillet, 

Wermenbol, Valente, 

Groswasser & Kahn 

2000 

Belgien 

The influence of a 

pacifier on infants’ 

arousal from sleep 

1. Skyddsmekanismerna 

associerade med nappanvändning är 

inte förklarade. 

2. Utvärdera nappens inflytande av 

uppvaknandegraden hos friska 

spädbarn. 

1. Kvantitativ 

2. Frågeformulär 

via intervju med 

föräldrarna, 

polygrafisk 

sömnobservation 

under 9 timmar 

med auditiva 

störningar 

(ljudfrekvenser) 

under sömnen. 

36 spädbarn som 

använde napp och 

20 som inte 

gjorde det. 

Exkluderade var 

de som sög på 

tummen eller 

använde napp 

ibland. 

Arousal threasholds var 

signifikant lägre vid 

ljudstimulering hos 

nappbarnen. Inga skillnader 

sågs gällande generella eller 

obstruktiva apnéer, ej heller 

hos durationen eller 

frekvensen av apnéerna. Ingen 

skillnad vid syresättningen 

eller hjärtfrekvensen efter en 

tillfällig apné. Utan napp hade 

de ammande barnen lägst 

tröskel. 

Godkänd 

Gilbert, Wigfield, 

Fleming, Berry & Rudd 

1995 

England 

Bottle feeding and 

the sudden infant 

death syndrome 

1. Flaskmatning har via manga 

studier visat öka risken för SIDS, 

men ändå påvisar några inte detta. 

Oklara mätmetoder kan ge olika 

resultat. Skyddande effekter visade 

via tidigare studier måste styrkas. 

2. Avgöra om SIDS-risken är högre 

hos flaskmatade spädbarn. (enskild 

risk) 

1. Kvantitativ 

2. 

Gruppjämförande 

studie, två stycken 

under 18 månader. 

Frågeformulär 

svarades på via 

intervjuer. 

98 SIDS-fall och 

196 kontroll. 

Exkluderingar var 

om information 

om fallen 

saknades för att 

kunna göra 

jämförelser. 

SIDS-risken minskar avsevärt 

om barnet ammas, till någon 

del, men helst helt och då från 

födseln. 

Flaskmatning ökar risken. 

Studien är för liten för att 

kunna ge konkret information 

anser författarna.  

Godkänd 

Goetter & Flanders 

Stepans 

2005 

USA 

First-Time 

Mothers’ Selection 

of Infant Supine 

Sleep Positioning 

1. Utplaningen av SIDS-fall har 

minskat och förkortade 

sjukhusvistelse efter förlossningar 

gör att informationen som ges är 

överväldigande för den nyblivna 

mamman. 

2. Fastställa om information via 

enskild undervisning leder till 

förbättrat beteende gentemot 

ryggläge vid sömn för spädbarnet.  

1. Kvantitativ 

experimentiellt 

tillvägagångssätt 

2. Både 

observationer/under

visning och 

statisktik 

insamlades som 

data. Två olika 

frågor hade 

forskarna för att 

svara på sitt 

experiment. 

61 mödrar, 29 

kontrollgrupp och 

32 

experimentgrupp. 

18-35 år gamla 

samt kunna 

engelska. Endast 

friska barn. 

Bekantskap med 

forskarna var en 

exklusion. 

De mödrar som fick enskild 

undervisning var mycket mer 

benägna att lägga sitt barn på 

rygg vid sömn. Senare (6v) var 

skillnaden mindre signifikant, 

men ändå synbar. Få personer 

nämnde vårdpersonal (ssk+dr) 

som huvudreferens till 

informationen efter 1:a veckan, 

de flesta mödrar valde därefter 

från egen läsning eller vad 

barnet verkade trivas bäst med. 

Godkänd 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel på artikel 1. Problem  

2. Syfte 

1. Ansats   

2. Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

Horne, Parslow, 

Ferens, Watts & 

Adamson 

2004 

Australien 

Comparison of 

evoked 

arousability in 

breast and formula 

fed infants 

1. Det finns idag inga klara/äkta 

bevis på att amning minskar risken 

för SIDS. Förmågan att vakna upp 

från sömn vid risksituationer tros 

vara en viktig 

överlevnadsmekanism som inte 

riktigt fungerar hos SIDS-fallen. 

2. Fastställa om 

uppvaknandegraden ändrades på 

grund av matningssätt och om 

ammade spädbarn hade en lägre 

arousal threashold. 

1. Kvantitativ 

2. Deltagande 

spädbarn 

observerades under 

sömn 

(polysomnografi) 

vid tre olika 

tillfällen. Två 

grupper av barn 

beroende på 

matningssätt. Luft 

blåstes in i näsan 

för att väcka 

barnen. 

43 friska spädbarn 

(24 flickor, 19 

pojkar) valdes ut. 

De skulle ha 

normal 

födelsevikt, födda 

mellan v 38-42. 

Under REM-sömnen var det 

stor skillnad på arousal 

threashold, ammande barn 

hade lägre tröskel, detta vid 2-

3m då även SIDS-risken är 

som störst. Ingen större 

skillnad mellan könen 

påvisades. Ammade barn (5-

6m) sover bättre.  

Godkänd 

Horstman & van Rens-

Leenaarts 

2002 

Nederländerna 

Beyond the 

boundary between 

science and values: 

re-evaluating the 

moral dimension 

of the nurse’s role 

in cot death 

prevention 

1. Sjuksköterskorna har en stor roll 

inom förebyggande åtgärder vid 

SIDS, då hembesöken ger en unik 

inblick i föräldrarnas vardag. Trots 

denna viktiga inblick och 

delaktighet i det förebyggande 

arbetet har sjuksköterskor inte fått 

tillräckligt med 

uppmärksamhet/erkännande i den 

svåra processen att ge råd. 

2. Ämnar bidra med etiska 

synpunkter inom den 

folkhälsovården, specifikt SIDS-

förebyggande vård, samt att belysa 

sjuksköterskornas etiska dilemman 

och deras oro.  

1. Kvalitativ 

2. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Lista med sex 

teman som frågorna 

låg under. 

Sjuksköterskorna 

visste ej om att den 

etiska synpunkten 

skulle diskuteras, 

detta för att få 

”äkta” svar. 

15 stycken 

sjuksköterskor 

mellan 31-58 år, 

med olika 

utbildnings-

nivåer.  

Att utföra och informera om de 

förebyggande åtgärderna vid 

SIDS är en svår och 

komplicerad process, då 

sjuksköterskorna ofta hamnar 

mellan riktlinjer och föräldrar. 

Sjuksköterskorna värnar starkt 

om relationen, och detta gör 

ibland att råden uteblir då dem 

kan skada förhållandet. Svårt 

för sjuksköterskorna att vara 

strikta gentemot riktlinjer om 

det i situationen inte passar 

(barnet sover bara på mage, 

skriker på rygg ex). Stora 

etiska dilemman uppkommer 

som sjuksköterskorna måste 

anpassa sig efter. 

 

Godkänd 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel på artikel 1. Problem  

2. Syfte 

1. Ansats   

2. Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

Li, Willinger, Petitti, 

Odouli, Liu & Hoffman 

2006 

USA 

Use of dummy 

(pacifier) during 

sleep and risk of 

sudden infant 

death syndrome 

(SIDS): population 

based case-control 

study. 

1. En del studier har rapporterat att 

användningen av napp minskar 

risken för SIDS, dock har få 

undersökt sambandet med andra 

riskfaktorer. 

2. Avgöra/ta reda på relationen 

mellan användningen av napp 

under sömn och risken för SIDS 

samt samband med andra 

riskfaktorer. 

1. Kvantitativ 

2. En 

gruppjämförande 

studie mellan 1997 

– 2000.   

Strukturerad 

intervju gjordes 

med alla deltagare.  

185 Fall av SIDS  

samt 312 

kontrollfall 

Användning av napp minskade 

risken för SIDS väsentligt. 

Användningen av napp 

minskade risken för SIDS i 

samband med andra 

riskfaktorer.  

Barn som inte använde napp i 

samband med riskfaktorer 

associerades med ökad risk för 

SIDS. 

Godkänd 

McGarvey, McDonnell, 

Hamilton, O’Regan & 

Matthews 

2006 

Irland 

An 8 year study of 

risk factors for 

SIDS: bed-sharing 

versus non-bed-

sharing 

1. Det är oklart om det är säkert för 

spädbarn att samsova med vuxna. 

Samsovning är en vanlig orsak till 

SIDS i Irland. 

2. Undersöka effekten av 

samsovning (under senaste 

sovperioden) i samband med 

riskfaktorer för SIDS. 

1. Kvantitativ 

2. Åtta år lång 

gruppjämförande 

kontrollstudie. 

Intervjuer i hemmet 

med alla deltagare.  

287 SIDS-fall, 

och 831 

kontrollfall. Alla 

fall som 

diagnostiserats 

med SIDS 1994-

2001 var med. 

49 % av alla SIDS-fall 

inträffade vid samsovning. 

Majoriteten (87 %) av SIDS-

fallens mödrar hade rökt under 

graviditeten. Spädbarnet som 

samsov hade en högre 

värmeisolering samt en högre 

tog value. 

Godkänd 

Miller, Fraser & Moy 

2008 

England 

How does cot 

death prevention 

advice influence 

parents’ behavior? 

1. Föräldrar ges inte alltid relevant, 

eller någon alls, information. 

2. Utforska föräldrars förståelse av 

rekommenderade SIDS-

förebyggande åtgärder, och att 

diskutera vad de faktiskt gör. 

1. Kvalitativ 

2. Intervju av 12 

deltagande 

föräldrar, vilken 

gav föräldrarna 

chansen att 

diskutera tankar 

och åsikter. 

Intervjun delades in 

i tre stadier. 

Föräldrarna 

valdes ut från 

barnkliniker från 

Birmingham. 

De fick inte ha 

haft en tidigare 

SIDS. 

Många föräldrar rapporterade 

att de fått olika råd från olika 

vårdpersonal, det var då svårt 

att veta vad som var rätt. 

Många kände att de inte fick 

tillräckliga råd, gamla råd gavs 

från morföräldrar, och detta 

resulterade i ”felaktigt” 

utförande. Föräldrarna förstår 

inte alltid de råd som ges. 

 

 

 

 

 

Godkänd 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel på artikel 1. Problem  

2. Syfte 

1. Ansats   

2. Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

Moon, Tanabe, Yang, 

Young & Hauck 

2012 

USA 

Pacifier Use and 

Sids: Evidence for 

a Consistently 

Reduced Risk  

1. Nappanvändning vid sömn 

minskar risken för SIDS, dock är de 

oklart hur nappanvändningen kan 

förändra effekten av andra 

sömnrelaterade riskfaktorer vid 

SIDS. 

2. Målet med studien var att 

undersöka sambandet mellan 

nappanvändning under sömnen och 

SIDS i förhållande till andra 

riskfaktorer och för att avgöra om 

nappanvändning förändrar 

effekterna av dessa riskfaktorer. 

1. Kvantitativ 

2. Data 

analyserades från 

Chicago Infant 

Mortality Study. 

Intervjuer gjordes 

med 

föräldrarna/vårdnad

shavarna. 

260 SIDS fall  

Samt  

260 SIDS 

kontrollfall 

Nappanvändning minskar 

risken för SIDS. 

Nappanvändning minskar 

risken för SIDS ytterligare när 

modern är över 20 år, gift, 

icke-rökare och om barnet 

ammades. Adekvat mödravård 

ökade nappanvändningen.  

Nappanvändning minskar 

risken för SIDS när barnet 

sover på mage eller sidan, vid 

samsovning eller vid mjuka 

sängkläder. 

Barn som inte använde Napp 

hade en ökad risk för SIDS 

Godkänd 

Venneman, 

Bajanowski, Brinkman, 

Jorch, Yücesan, 

Sauerland & Mitchell 

2009 

Tyskland 

Does 

Breastfeeding 

Reduce the Risk of 

Sudden Infant 

Death Syndrome? 

1. Även om det finns ett samband 

mellan amning och minskad risk för 

SIDS, är associationen kanske inte 

kausal. Svaghet i tidigare studier är 

att många bara jämfört aldrig 

ammade barn med amning av något 

slag. 

2. Undersöka sambandet mellan typ 

av matning och SIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kvantitativ 

2. 

Gruppjämförande 

studie med 

detaljerade 

frågeformulär.  

333 SIDS-fall och 

998 kontrollfall.  

Under 50 % av SIDS-fallen 

ammades vid 2 veckors ålder, 

40 % vid 1 månad. Månaden 

före dödsfallet helammades 

endast 10.2% av SIDS-fallen 

(>40% kontroll). Studien visar 

på att amning minskar SIDS-

risken med ~50%.  

Godkänd 



Översikt artiklar       Bilaga III 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel på artikel 1. Problem  

2. Syfte 

1. Ansats   

2. Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

Wisborg, Kesmodel, 

Brink Henriksen, Frodi 

Olsen & Secher 

2000 

Norge 

A prospective 

study of smoking 

during pragnancy 

and SIDS 

1. Den förmodade effekten av 

rökning r/t SIDS kan ses genom 

förändringar i syrekänsligheten,  

vilket leder till ökad sårbarhet för 

hypoxiska episoder. Nikotin kan 

påverka hjärtat. Nikotin kan öka 

infektioner som relateras till SIDS.  

2. Att studera sambandet mellan  

rökning under graviditeten och 

SIDS.  

1. Kvantitativ 

2. Prospektiv 

uppföljningsstudie. 

Tre olika 

frågeformulär, 

under två olika 

tillfällen.  

 

Dansktalande 

kvinnor som 

genomfört 

frågeomgång 1. 

Hela 

studiegruppen 

bestod av 24986 

födda barn. 30% 

av dessa hade 

rökande mödrar.  

Rökning under graviditeten 

ökar risken för SIDS med tre 

gånger. 

Risken för SIDS ökade i 

relation till antal cigaretter 

rökta per dag under 

graviditeten. Födelsevikten var 

lägre hos barn födda av 

rökande mödrar.  

Godkänd 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Väst 

Institutionen för Omvårdnad, Hälsa och Kultur 

461 86 Trollhättan 

Tel 0520-22 30 00    Fax  0520-22 30 99 

www.hv.se 

http://www.hv.se/

