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SAMMANFATTNING 

Plötslig spädbarnsdöd (PSD) definieras enligt följande; Plötslig död under spädbarnsåret som 

inte kan förklaras efter genomgång av klinik, omständigheterna vid dödsfallet och obduktion 

Sedan råden om att spädbarn bör sova på rygg kom i början av 1990-talet har antalet fall 

sjunkit dramatiskt men är fortfarande den enskilt största dödsorsaken för barn mellan 1 månad 

och 1 år i utvecklade länder. De senaste åren har man även sett en ökning av antalet fall i 

Sverige. Orsaken till varför vissa barn drabbas är fortfarande okänd, men forskarna har 

identifierat ett antal riskfaktorer som ligger till grund för de förebyggande råd som idag 

används i stora delar av världen. 

 

Syftet med studien var att belysa kunskapen om riskfaktorer och riskreducerande åtgärder 

avseende plötslig spädbarnsdöd hos sjuksköterskor inom neonatalvård. 

 

För att få en uppfattning om sjuksköterskornas kunskaper valdes en kvantitativ metod. En 

enkät konstruerades och delades ut bland yrkesverksamma sjuksköterskor och barnmorskor, 

anställda vid neonatalverksamheten och svarsfrekvensen blev 64 procent. En enkel databas 

konstruerades för att behandla insamlad data. 

 

Resultatet visade att de flesta sjuksköterskor/barnmorskor hade generellt goda kunskaperna 

om riskfaktorer och riskreducerande åtgärder mot PSD, men det framkom brister i kunskapen 

om vissa riskfaktorer samt en delad åsikt om vem det var som i första hand borde informera 

föräldrarna om riskförebyggande åtgärder. Sjuksköterskorna/barnmorskorna beskrev också att 

de ville ha informationsmaterial att ge till föräldrarna och att merparten ansåg sig behöva mer 

utbildning om PSD. 

 

Denna studie kan användas som underlag för att utforma utbildning om riskfaktorer och 

förebyggande åtgärder mot PSD för sjuksköterskor/barnmorskor inom neonatalvård. 

 

 

 

Nyckelord: plötslig spädbarnsdöd, riskreducerande åtgärder, information, kunskap   
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INLEDNING 

Även om antalet spädbarn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd (PSD) har minskat kraftigt 

sedan början av 1990-talet så har de flesta patienter på neonatalavdelningar en medfödd 

riskfaktor genom sin prematuriet. Med tanke på att det med ganska enkla medel går att 

reducera risken påtagligt är det av största vikt att varje sjuksköterska som arbetar med 

blivande mödrar och spädbarn har kunskap om de riskfaktorer och riskreducerande åtgärder 

man idag känner till. Att informera föräldrar om åtgärder som minskar risken för PSD ingår i 

sjuksköterskans ansvarsområde då det i Hälso- och sjukvårdslagen framgår att hälso- och 

sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa.  

 

BAKGRUND 

Plötslig spädbarnsdöd 

Plötslig spädbarnsdöd definieras enligt följande; The sudden death of an infant under one year 

of age, which remains unexplained after a thourogh case investigation, including 

performance of a complete autopsy, examination of the death scene, and review of the clinical 

history (Willinger, James & Catz, 1991) 

 

 

Historik och idag 

Plötsliga, oväntade och oförklarliga dödsfall bland spädbarn har förekommit i alla tider och 

beskrevs redan i Bibeln (1917), Första Kungaboken 3:19 ”Men en natt dog denna kvinnas 

son, ty hon hade legat ihjäl honom”.  

Även i början av 1900-talet var en vanligt förekommande förklaring att modern ”legat ihjäl” 

sitt barn då de sovit i samma säng. På 1940-talet, då fler obduktioner började genomföras, 

upptäcktes att den förklaringen kunde användas endast i ett fåtal fall. Studier började 

genomföras, i vissa fall med etiskt tveksamma metoder då bl.a. sovande spädbarns ansikte 

täcktes över med filtar och gummilakan. Rekommendationer för om barn ska ligga på mage, 

sida eller rygg när de sover har skiftat från 1940-talet fram till våra dagar. På 1990-talet 

förordades rygg- och sidoläge (Gilbert, Salanti, Harden & See, 2005). Under 1990-talets 

början genomförde ett antal länder i Europa samt bl.a. Australien och Nya Zeeland 

informationskampanjer om att spädbarn inte skulle sova på mage. Detta resulterade i en 

kraftig minskning (40-70 procent) av antalet fall av PSD (Adams, Good & Defranco, 2009; 

Högberg & Bergström, 2000). Under 2000-talet är ryggläge det som uteslutande dominerat 

rekommendationerna (Gilbert et al., 2005). Även i Sverige tillskrivs denna påtagliga 

minskning av antal fall råden om att inte låta spädbarn sova i magläge (Alm, Wennergren & 

Lagercrantz, 2008; Möllborg & Alm, 2009). Trots denna nedgång är PSD fortfarande den 

största enskilda dödsorsaken för barn mellan 1 månad och 1 år i utvecklade länder (Moon, 

Horne & Hauck, 2007).  

 

I Sverige har antalet fall av PSD ökat de senaste åren (se fig. 1). Detta oroar forskarna i 

Sverige som anser att en förnyad informationskampanj om förebyggande råd mot PSD måste 

genomföras inom en snar framtid för att se om det kan bryta den oroväckande trenden samt att 

en rikstäckande epidemiologisk studie om PSD påbörjades i januari 2012 enligt 

andningsfysiolog, docent Miriam Katz Salamon (personlig kontakt, 18 april 2012). Hon 

menar att det fram för allt är bristande information som kan ligga bakom ökningen och att 

information om PSD bör ges varje gång personal möter nyblivna föräldrar. 
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Figur 1. Incidensen av plötslig spädbarnsdöd i Sverige 1975-2010 

Källa: Bengt Alm och Göran Wennergren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom införandet av de nya riktlinjerna 1992 har fler än 1500 spädbarnsliv räddats enligt 

medicine doktor, professor Göran Wennergren (föreläsning, 18 april 2012). 

 

 

Livlöshetsattacker och PSD 

Livlöshetsattack definieras ”som en episod som är skrämmande att observera och 

karakteriseras av en kombination av apnéer (centrala och/eller obstruktiva), färgskiftningar 

(vanligtvis cyanos eller blekhet), förändring av muskeltonus (vanligtvis slapphet) samt 

kvävningssymptom eller kräkreflex” (National institute of health consensus, 1987). 

Det finns forskare som anser att det finns ett samband mellan PSD och livlöshetsattacker och 

antaganden har gjorts att barn som avlider i PSD har haft en livlöshetsattack som inte har 

uppmärksammats. Slutsatsen man redovisade var, att om livlöshetsattacken uppmärksammats, 

hade barnet överlevt. Artikelförfattarna fastslog dock att ytterligare forskning behövdes för att 

bekräfta fynden (Kahn et al., 1984). 

 

En annan studie visar att även om PSD och livlöshetsattacker har en del gemensamma 

riskfaktorer så är dessa två diagnoser inte så nära sammanlänkade som man tidigare har 

ansett. De starkaste argumenten är att det är väldigt få barn som har haft en livlöshetsattack 

som senare avlider i PSD. Ett annat argument är att cirka hälften av livlöshetsattackerna 

inträffade när barnet var vaket, vilket skiljer sig från PSD som nästan uteslutande sker under 

sömn. Ett ytterligare argument är att trots olika former av kampanjer av olika slag, har 

förekomsten av PSD minskat betydligt, vilket inte är fallet med livlöshetsattacker där 

förekomsten är konstant (Esani, Hodgman, Ehsani & Hoppenbrouwers, 2008). 

 

 

Apnémonitor 

Det förmodade sammanhanget mellan apneér, livlöshetsattacker och PSD har tillåtit 

användningen av hemmonitorer att utvecklas. De modeller av apnémonitorer som finns på 

marknaden fungerar inte som en strategi för att begränsa risken för plötslig spädbarnsdöd 
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(Silvestri, 2009). Enligt Sridhar, Thach, Kelly och Henslee (2003) som genomförde en studie 

av barn som avled i plötslig spädbarnsdöd i hemmet, samtidigt som de hade 

kardiorespiratorisk övervakning, sågs det tydligt att hjärtfrekvensen sjönk markant innan 

andningen påverkades och apneérna överskred tidsgränsen för larm på apnémonitorn. I de fall 

där hjärt-lungräddning startades hade det ingen effekt och samtliga barn avled. Barnläkare 

varnar för riskerna att förlita sig på apnémonitorer som skydd mot PSD, då det oftast inte är 

barnets andningfrekvens som sjunker utan barnets hjärtrytm, något som larmet inte reagerar 

för (Committee on fetus and newborn, 2003). Enlig riktlinjer från USA ska apnémonitorer 

enbart användas vid ett antal väldefinierade tillstånd, enbart monitorer med ”minne”, 

föräldrarna ska ha fått utbildning i att sköta monitorn, föräldrarna ska ha fått utbildning inom 

HLR samt att monitorn ska användas under en begränsad tid (Committee on fetus and 

newborn, 2003;  Silvestri, 2009). 

 

 

Forskningen idag 

Intensiv forskning inom området har genomförts, men forskarna vet fortfarande inte exakt vad 

som orsakar plötslig spädbarnsdöd (Alm et al., 2008; Möllborg & Alm, 2009). Enligt 

medicine doktor, professor Göran Wennergren (föreläsning, 18 april 2012) är forskarna 

relativt eniga om att det vid PSD troligen är flera faktorer som samverkar. Ett exempel på ett 

troligt scenario kan vara ett predisponerat barn (t.ex. utsatt för nikotin under graviditet eller 

prematurfödd) som är i en känslig utvecklingsfas (2-4 månaders ålder) och utsätts för en 

utlösande faktor (t.ex. magläge, övertäckt ansikte eller för varm sovmiljö). 

Blood-Siegfried (2009) menar, efter en grundlig genomgång av befintlig forskning, även han 

att PSD är mångfacetterad och att det troligen är flera samverkande faktorer involverade när 

ett barn avlider i PSD och att både infektion och inflammation med största sannolikhet kan 

spela roll i samband med PSD. Opdal och Rognum (2011) har gjort en sammanställning av 

befintlig forskning när det gäller genetiska faktorer i samband med PSD. De menar att mycket 

talar för att det kan finnas vissa normala genetiska avvikelser som, i kombination med en eller 

flera identifierade riskfaktorer, kan vara en orsak till PSD. 

 

 

Identifierade riskfaktorer 

Ett flertal faktorer har sammanlänkats med PSD, både sådana som går att påverka och sådana 

som inte är påverkbara (Hunt & Hauck, 2006). 

 

Nikotin 

Ett flertal studier visar att en stor riskfaktor är om den gravida kvinnan röker eller använder 

andra nikotinpreparat som snus, tuggummi och plåster (Adams et al., 2009; Hunt & Hauck, 

2006; Moon et al., 2007). Enligt Moon et al. (2007) leder rökning under graviditet till 

minskning av barnets lungvolym samt lungornas elasticitet och påverkar barnets förmåga att 

variera sin hjärtfrekvens under stress, de menar också att nikotin ger minskad förmåga till 

uppvaknande vid bl.a. syrebrist. Exponering av cigarettrök efter graviditeten kan utgöra en 

enskild riskfaktor. Om rökning under graviditet kunde elimineras skulle troligen en tredjedel 

av alla dödsfall i PSD kunna förhindras (Moon et al., 2007). 

 

Prematurfödd eller tillväxthämmad 

Barn som är födda för tidigt, tidigare än graviditetsvecka 37, löper ökad risk för PSD. Risken 

ökar desto tidigare barnet är fött. Även hos barn som föds med låg födelsevikt i förhållande 

till graviditetsvecka ses en ökad risk (Adams et al., 2009; Hunt & Hauck, 2006; Mitchell, 

2009a). Enligt Blair, Platt, Smith och Fleming (2006) är risken fyra gånger högre att ett 
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prematurfött barn eller ett barn med låg födelsevikt drabbas av PSD. Vetskapen om att dessa 

barn löper större risk finns, men inte exakt vilka faktorer som bidrar till detta. Möjligen kan 

samma epidemiologiska faktorer som bidrar till PSD också påverka prematur födsel och låg 

födelsevikt, så som låg socioekonomisk status, rökning, unga mödrar samt infektioner under 

graviditeten (Fleming & Blair 2003; Halloran & Alexander, 2006). Grazel, Phalen och 

Polomano (2010) drar slutsatsen att prematura barns kardiorespiratoriska omogenhet är en 

bidragande orsak.  

 

Socioekonomisk status 

Vid jämförelse mellan socioekonomiska faktorer som utbildning, inkomst, moderns ålder, 

civilstånd samt bostadsort har studier visat en ökad, ibland dubbelt så hög, dödlighet i PSD 

bland barn i familjer där den socioekonomiska statusen är låg (Blakely, Atkinson, Kiro, 

Blaiklock & D’Souza, 2003; Hunt & Hauck, 2006; Zachry & Kitzmann, 2010). 

 

Sovmiljö 

Flera faktorer i barnets sovmiljö kan öka risken för PSD; 

Samsovning, d.v.s. när barnet sover i samma säng som någon av föräldrarna eller ett äldre 

syskon, innebär ökad risk. Störst risk för detta är under barnets första tre månader, vilket 

gäller för icke rökande mödrar. Hos barn som är exponerade för nikotin under graviditeten 

kvarstår denna risk även efter tre månaders ålder. Även samsovning i t.ex. soffa eller fåtölj 

innebär ökad risk (Mitchell, 2009a; Moon et al., 2007). När det gäller tvillingar som samsover 

med varandra är risken varken bevisad eller avfärdad (Hutchison, Stewart & Mitchell, 2010). 

 

Lösa sängkläder, fårskinn, snuttetrasor och kuddar bör inte finnas i barnets säng då det finns 

risk att barnets huvud och/eller ansikte blir övertäckt, vilket innebär en ökad risk för PSD 

(Adams et al., 2009; Hunt & Hauck, 2006; Moon et al., 2007). 

 

Överhettning ökar risken för PSD och kan uppstå av för tjocka täcken, för mycket kläder och 

för hög rumstemperatur. Om barnets ansikte eller huvud är övertäckt eller om barnets ansikte 

är vänt neråt p.g.a. magläge förhindras även barnets möjlighet att göra sig av med 

överskottsvärme via ansiktet (Hunt & Hauck, 2006; Moon et al., 2007). 

 

Forskningen visar ökad risk för PSD om barnet sover i eget rum (Blair et al., 2006; Fleming & 

Blair, 2003; Hunt & Hauck, 2006). Orsaken till varför risken är ökad är okänd, men i fler 

studier har man funnit en signifikant ökning av antal barn som avlidit när de sovit i eget rum. 

Om barnet är prematurfött eller har låg födelsevikt i relation till sin ålder ökar risken 

ytterligare (Blair et al., 2006; Fleming & Blair, 2003). 

 

Sovposition 

Om spädbarnet sover i magläge finns en påtagligt ökad risk för PSD. Även sidoläge ökar 

risken eftersom positionen är instabil och risk finns att barnet rullar över på mage (Adams et 

al., 2009; Hunt & Hauck, 2006; Moon et al., 2007). Mitchell (2009b) konstaterar, efter att ha 

granskat flera studier i ämnet, att en av riskerna för spädbarn att sova i magläge troligen är 

relaterad till temperatur. Richardson, Walker och Horne (2008) har visat att friska spädbarn 

som är två till tre månader gamla och sover i magläge har påtagligt fler uppvaknanden än 

barn, i samma ålder, som sover i ryggläge. Reflexer för uppvaknanden ses normalt som en 

skyddande mekanism i t.ex. utsatta sovpositioner. Detta gör att barn med försvagad förmåga 

till uppvaknande löper större risk för allvarliga tillbud (Richardson et al., 2008). 
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Ålder 

PSD har en topp vid 2-4 månaders ålder. Både de första levnadsmånaderna och efter fyra 

månaders ålder är det mer ovanligt. Detta mönster är likartat i hela världen (Mitchell, 2009a). 

 

 När ett barn utsätts för flera av ovanstående faktorer ökar risken oftast markant. Särskilt 

påtagligt är det när barn som är utsatta för nikotin under fosterlivet också utsätts för 

samsovning (Adams et al., 2009; Hunt & Hauck, 2006). Efter att ha granskat 244 fall av PSD 

konstaterade Ostfeld, Esposito, Perl och Hegyi (2009) att i de fall där PSD hade inträffat fanns 

det i 96 procent av fallen minst en riskfaktor representerad. 

 

 

Förebyggande råd 

I Sverige har Socialstyrelsen (2006) sammanfattat de förebyggande råden i en broschyr. De 

råd som Socialstyrelsen ger är att låta barnet sova på rygg, att som mamma inte använda 

nikotin (rökning, snusning, plåster etc.) under graviditet och amning eller att utsätta barnet för 

tobaksrök. De råder vidare att amma barnet och påbjuder användandet av tröstnapp. De 

framhåller vikten av att barnet är lagom varmt och kan röra sig fritt. De påpekar också att 

barnet inte bör sova i föräldrarnas säng om mamman röker, och att det finns en viss ökad risk 

även för barn som inte utsatts för nikotin att samsova de tre första månaderna samt att det är 

en fördel om barnet sover i egen säng i föräldrarnas sovrum (Socialstyrelsen, 2006). 

 

 Fostret ska inte utsättas för nikotin under graviditeten.    

 Barnet ska sova på rygg, i egen säng, i samma rum som föräldrarna. 

 Barnet ska vara lagom varm och kunna röra sig fritt samt att huvud och ansikte inte får 

vara övertäckt. 

 Barnet ska inte exponeras för cigarettrök eller få i sig nikotin genom amning. 

(Adams et al., 2009; Hunt & Hauck, 2006; Levy Raydo & Reu-Donlon, 2004; Moon 

et al., 2007).  

 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

I andra paragrafen i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) står det att ”Hälso- och 

sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och 

sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom 

eller skada”. 

Patientsäkerhetslagens (SFS, 2010:659) sjätte kapitel beskriver hälso- och 

sjukvårdspersonalens skyldigheter och paragraf ett slår bl.a. fast att ”Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet.”, andra paragrafen lyder ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv 

ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.” 

 

 

Sjuksköterskans kunskap 

Vid utskrivning från BB och barnavdelningar bör föräldrar till spädbarn få råd om hur PSD 

kan förebyggas. Föräldrarnas möjlighet och villighet att följa dessa råd förstärks om de har 

blivit instruerade på avdelningen och sett personalen följa riktlinjerna (Levy Raydo & Reu-

Donlon, 2004). Bullock, Mickey, Green och Heine (2004) undersökte amerikanska 

neonatalsjuksköterskors kunskap, attityd och tillämpning av de riskförebyggande riktlinjer 

mot PSD som American Academy of Pediatrics (AAP) hade gett ut. Nittiosex procent av 

sjuksköterskorna kände till riktlinjerna från AAP. Drygt hälften av dem trodde att sidoläge var 
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en rekommenderad sovposition, vilket inte var fallet vid tidpunkten för studien. På en fråga 

om PSD var relaterat till sovposition svarade hälften av sjuksköterskorna ja, 10 procent nej 

och resterande var osäkra. Drygt 80 procent av sjuksköterskorna uppmuntrade föräldrarna att 

lägga barnen både på sida och på rygg. Det framkom också att sjuksköterskor med fler års 

erfarenhet var mindre benägna att tro att PSD påverkades av sovposition än de med färre år av 

erfarenhet, liksom att de med färre år av erfarenhet var mer benägna att enbart rekommendera 

ryggläge till föräldrarna. Författarna till studien menar att värdet av att föräldrarna kan se att 

omvårdnaden på sjukhus överensstämmer med de allmänna riktlinjerna med förebyggande 

åtgärder mot PSD inte kan underskattas. De menar att för barn som vårdats på sjukhus under 

långa perioder blev sjuksköterskans omvårdnad en modell för hur barnet skulle vårdas även 

efter utskrivningen från sjukhuset. Författarna menar att sjuksköterskan därför har en unik 

möjlighet att påverka föräldrarna i deras val av sovposition och sovmiljö (Bullock et al., 

2004). 

  

En av de senaste kampanjerna som uppmärksammar problemet med följsamhet till riktlinjer 

hos personal, såväl som föräldrar, har genomförts i England och benämns ”Time to get back 

to sleep” (The foundation for the study of infant deaths, 2008). Efter genomförandet av 

kampanjen har en jämförande studie utförts där man har studerat personalens följsamhet av de 

riktlinjer som existerar (Dattani, Bhat, Rafferty, Hannam & Greenough, 2011). 

Möjligheten att göra en jämförelse av följsamheten före och efter, fanns då en liknande 

undersökning genomfördes 2006 (Rao, May, Hannam, Rafferty & Greenough, 2007). 

Områden som undersöktes var sjuksköterskans kännedom om de riktlinjer som gällde på 

neonatalavdelningar i Storbritannien. Dessa inkluderar sovposition, samt tidpunkt för 

tillvänjning av korrekt position samt om det fanns skriftlig information tillgänglig, både för 

personal och för föräldrar. Man fann att många väntade till hemgång med att vända barnen 

från magläge till ryggläge, trots att det inte fanns någon klinisk orsak till att avstå från 

ryggläge (Dattani et al., 2011).  

 

Bullock et al. (2004) hävdar att de flesta av personalen på neonatalavdelningar hade relativt 

god kännedom om de riktlinjer som var aktuella, men valde ändå att lägga barnet på mage 

eller sidan. Dessa avsteg från gällande riktlinjer gjordes för att värna om barnen. Den främsta 

orsaken som uppgavs var risken för kvävning. Andra orsaker till att avstå från ryggläge 

angavs ofta vara barnets bekvämlighet, då barnet såg ut att må bättre liggande på mage.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa kunskapen om riskfaktorer och riskreducerande åtgärder avseende 

plötslig spädbarnsdöd hos sjuksköterskor inom neonatalvård. 
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METOD 

En deskriptiv studiedesign med kvantitativ ansats valdes som metod och data inhämtades med 

hjälp av en  enkät som konstruerades för denna studie. 

 

 

Urval 

Urvalskriterierna för att ingå i studien var sjuksköterskor som var anställda och i klinisk tjänst 

vid någon av avdelningarna inom neonatalverksamhen. Verksamheten bedrevs på tre olika 

sjukhus som samtliga hade neonatal samvård, vid ett av sjukhusen fanns även en neonatal 

intensivvårdsavdelning (neonatal-IVA). De sjuksköterskor som var föräldralediga, 

tjänstelediga eller långtidssjukskrivna vid tidpunkten då datainsamlingen påbörjades 

tillfrågades inte. Det var 161 respondenter som uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

Då populationen i det här fallet innehöll 161 möjliga respondenter beslutades att inte göra 

något urval. Detta stöds av Trost (2007) och Polit och Beck (2008) som menar att 

studiematerialet bör vara så stort som möjligt för att vara representativt. Holme och Krohn 

Solvang (1997) menar att även om det är en liten population så finns det en stor osäkerhet i 

små urval och att merkostnaden och arbetsinsatsen för att inkludera alla oftast är ringa. 

 

 

Genomförande 

Holme och Krohn Solvang (1997) menar att utformningen av ett frågeformulär är en 

balansgång mellan behovet som forskaren har av informationen och hur mycket engagemang 

och tid man kan räkna med från respondenten. 

 

Ett stort antal frågor formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Socialstyrelsens 

broschyr (2006) om riskfaktorer och förebyggande åtgärder mot PSD samt de artiklar som 

används i bakgrunden och behandlar kända riskfaktorer för PSD användes för att få relevant 

innehåll i frågorna. Den bakgrundsfakta som kunde vara värdefull att veta om respondenterna 

resonerades fram. Därefter gjordes ett första urval av frågorna. Då mängden frågor fortfarande 

var relativt stor gjordes ytterligare urval av frågorna och en 8-sidig enkät i A5-format 

utformades. Fördelar och nackdelar med slutna respektive öppna svarsalternativ diskuterades. 

Slutligen valdes att enbart ha slutna svarsalternativ, vilket stöds av Trost (2007) då han menar 

att det finns många problem med öppna frågor, till exempel oläsliga handstilar, innebörden i 

svaren kan vara svår att förstå, vissa väljer att inte skriva något alls samt att det interna 

bortfallet kan bli mycket stort på vissa frågor med öppna svarsalternativ. 

 

Frågorna i enkäten (Bilaga II) omfattade fem områden; Bakgrundsfaktorer, egen 

kunskapsnivå angående riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd, råd och information till 

föräldrarna om hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas, hur ett agerande (eget och 

personalgruppens) kan påverka föräldrarnas val av riskreducerande åtgärder samt personlig 

uppfattning om egna kunskaper om plötslig spädbarnsdöd.I slutet av enkäten gavs utrymme 

för egna kommentarer. Detta stöds av Trost (2007) som menar att det i slutet av varje enkät 

med enbart slutna svarsalternativ bör finnas en öppen fråga där respondenten kan lämna sina 

kommentarer. 

 

Listor med namnen på de sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna erhölls från 

vårdchef eller bemanningsansvarig på respektive avdelning. 
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Varje respondent fick en personlig kod. Kodnyckeln där kod och namn var ihopkopplat 

förvarades inlåst och det var endast studieansvariga som hade tillgång till kodnyckeln. 

Samtliga svar behandlades med full sekretess och länken mellan namn och kod destruerades 

när datainsamlingen var avslutad. 

 

Data planerades att samlas in under en period över tre veckor, 20/10-10/11 2011, på samtliga 

sjukhus. Enkäterna försågs med respondenternas personliga kod. Respondenterna vid två av 

sjukhusen erhöll enkät (Bilaga II), följebrev (Bilaga III) och förslutbart svarskuvert märkt 

med ”Enkät – Plötslig spädbarnsdöd” i ett rundturskuvert adresserat med namn och 

arbetsplats i sina personliga postfack på respektive arbetsplats. Då sjuksköterskorna på ett 

utav sjukhusen saknade personliga postfack valdes att de erhöll enkät, följebrev och 

svarskuvert i ett brev till hemadressen. Samtliga respondenter ombads att lägga den ifyllda 

enkäten i det medsända svarskuvertet och lägga kuvertet i den för ändamålet utsatta låda som 

fanns i personalrummet på respektive avdelning som var märkt ”Enkät – Plötslig 

spädbarnsdöd” . Insamlingslådorna tömdes minst en gång per vecka.  

Efter sex dagar skickades ett mejl till samtliga respondenter för att uppmärksamma / påminna 

om att de hade fått en enkät i sitt postfack, alternativt hemskickat. Svarsfrekvens innan första 

påminnelsen var 35 procent. De som inte hade lämnat sin enkät i svarslådan efter två veckors 

datainsamling erhöll på nytt ett adresserat rundturskuvert, alternativt adresserat kuvert till 

hemadressen, med enkät, följebrev med påminnelse (Bilaga IV) samt svarskuvert.  

 

Chefssjuksköterskorna på samtliga avdelningar fick ett mejl samma dag som enkäterna 

delades ut, alternativt anlände till respondenterna med post, med information om studien och 

att verksamhetschefen godkänt datainsamlingen. De ombads även att påminna 

sjuksköterskorna att svara på enkäten. I samband med att de som ej svarat fick en ny enkät 

sänd till sig fick chefssjuksköterskorna ett nytt e-postmeddelande där de på nytt ombads att 

påminna sjuksköterskorna om enkäten. 

 

En dag innan svarstiden gick ut kom förfrågan från verksamhetsledningen om svarstiden 

kunde förlängas, då de hade stort intresse i studieresultatet och ville ha så hög svarsfrekvens 

som möjligt, svarsfrekvensen var då 51 procent. Ett mejl från en av chefssjuksköterskorna 

sändes till samtliga personalgrupper inom verksamheten med en kort förklaring om studien 

till de medarbetare som inte deltog, samt en uppmaning till sjuksköterskorna att svara på 

enkäten. Svarstiden förlängdes en vecka och det nya slutdatumet framgick av mejlet. 

Svarsfrekvensen efter avslutad insamling var 64 procent. 

 

Validitet 

För att testa enkätens förmåga att mäta det författarna hade för avsikt att mäta testades 

enkäten på fyra sjuksköterskor som var väl insatta i neonatalvård samt plötslig spädbarnsdöd. 

Den återkoppling som gavs av respondenterna i valideringen av enkäten ledde till att ca 15 

frågor togs bort för att få ner tiden det tog att besvara enkäten samt några ändringar av 

svarsalternativen. Efter korrigeringarna fick samma respondenter besvara och kommentera 

den reviderade enkäten vilket ledde till några mindre justeringar. 

 

 

Databearbetning 

En enkel databas upprättades i dataprogrammet, Excel, där det på den översta vågräta raden 

skrevs rubriker eller nummer som motsvarade alla de frågor som fanns i enkäten. En mall 

skapades sedan av en enkät där varje svarsalternativ motsvarades av en sifferkod. På så sätt 
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kom varje vågrät rad att innehålla svaren från en enkät och varje kolumn (lodrät rad) alla svar 

inom en fråga. 

 

Inläsningen i databasen skedde genom att en utav författarna läste svaren från enkäterna och 

översatte till den kod det angivna svaret motsvarade och den andra skrev in i databasen. Efter 

varje frågeomgång motsvarande en sida i enkäten kontrollerades att rätt antal variabler var 

inmatade i databasen. Förutom kodad data skrevs även kommentarerna från sista frågan i 

enkäten in ordagrant i databasen. 

 

När all data var inmatad i databasen kontrollerades att varje kolumn endast innehöll de siffror 

som motsvarade de koder som var möjliga för just den frågan. För att ytterligare minimera 

eventuella felinmatningar gjordes stickprov av slumpvis utvalda enkäter, motsvarande ca 10 

procent av samtliga enkäter, som kontrollerades mot inlästa data. Ett original av databasen 

sparades och kopior av denna användes vid beräkningarna. Detta för att minimera risken att 

grunddata skulle raderas eller förändras av misstag i samband med dataanalysen. 

 

Varje fråga analyserades för sig och de olika svarsalternativen, respektive bortfall, räknades 

manuellt från databasen och fördes in i ett Excel-blad. Genom att använda automatisk 

summering av de siffror som räknades fram kontrollerades att den totala summan av svar och 

eventuella bortfall motsvarade det totala antalet enkätsvar. Resultaten gjordes sedan om till 

procentsatser med hjälp av formler i programmet. Båda författarna gjorde egna, av varandra 

oberoende, uträkningar och jämförde sedan resultaten för att minimera risken för eventuella 

räkne- eller slarvfel. I några frågor beräknades även svaren i undergrupper som bestod av; 

antal år av erfarenhet inom neonatalvård, typ av specialistutbildning, om de tagit del av 

Socialstyrelsens förebyggande råd mot PSD eller ej, enbart nattjänstgöring eller ej samt enbart 

tjänstgöring inom neonatal-IVA eller ej. 

 

Bortfall 

Svarsfrekvensen var 64 procent vilket innebär ett bortfall på 36 procent.  

Variabelbortfall, vilket är bortfall på enskilda frågor, förekom på vissa frågor med som mest 

åtta procent och redovisas i samband med resultatet. Fråga 9:3 (Bilaga II) var uppdelad i a, b 

och c, varav b och c hade ett mycket stort variabelbortfall på 37 respektive 39 procent. Med 

stöd av Holme och Krohn Solvang (1997) har dessa två variabler uteslutits i 

resultatredovisningen. 

 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Tillstånd för att genomföra enkätundersökningen har erhållits av verksamhetschefen för 

neonatalverksamheten på det universitetssjukhus där studien genomfördes (Bilaga I). 

En viktig princip för att skydda respondenterna är informerat samtycke (Forsman, 1997). Ett 

informationsbrev (Bilaga III) skrevs till respondenterna, där det framgick vad syftet med 

arbetet och enkäten var samt att svaren inte kunde härledas till någon enskild person och att 

deltagandet var helt frivilligt. 
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RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskornas kunskap om riskfaktorer och riskreducerande åtgärder 

mot PSD. Resultatet presenteras med text, figurer och tabeller under följande rubriker: 

”Sjuksköterskornas kunskap angående riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd”, 

”Sjuksköterskornas råd till föräldrarna om hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas”, 

”Sjuksköterskornas och personalgruppens påverkan på föräldrarnas val av riskreducerande 

åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd” och ”Sjuksköterskornas uppfattning om sin kunskap om 

plötslig spädbarnsdöd”. 

 

De 103 enkätsvar som resultatet grundas på gav en svarsfrekvens på 64 procent. 

 

Sjuksköterskornas utbildning var fördelad enligt följande; 42 procent hade enbart 

grundutbildning, 30 procent hade specialistutbildning inom barn- och ungdom, 9 procent hade 

specialistutbildning inom intensivvård, 14 procent var barnmorskor, 2 procent hade annan 

vidareutbildning och 3 procent hade specialistutbildning inom barn- och ungdom tillsammans 

med en annan vidareutbildning. 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet inom neonatalvård sträckte sig från 0-37 år, med ett 

medianvärde på 4 år. Vid gruppering av antal år av erfarenhet inom neonatalvård blev 

fördelningen följande; 32 procent hade mindre än 2 års erfarenhet, 34 procent hade 2-6 års 

erfarenhet och 34 procent hade mer än 6 års erfarenhet. 

 

 

Sjuksköterskornas kunskap angående riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd 

Prematurfödd 

Majoriteten svarade att prematuritet ökar risken för PSD (fig. 2). När svaren från de 11 

procent som svarade att ”risken inte påverkas” grupperades utifrån antal år av erfarenhet inom 

neonatalvård sågs inga skillnader jämfört med de som svarat att risken ökade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Barnet är fött före 37:e graviditetsveckan (n = 103) 
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Sovposition 

Figur 3-5 visar sjuksköterskornas svar avseende risk för PSD i samband med olika 

sovpositioner. När det gäller risk i samband med sidoläge (fig. 4) grupperades svaren utifrån 

vilken specialistutbildning respondenterna hade. Det visade sig att barnmorskorna i störst 

utsträckning svarade att risken ökar, medan de utan någon specialistutbildning var minst 

benägna att tro det. När samma svar i frågan om sidoläge grupperades utifrån antal års 

erfarenhet inom neonatalvård sågs inga skillnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Barnet sover på sida (n = 103) 

Figur 3. Barnet sover på rygg (n = 103) 

Figur 5. Barnet sover på mage (n = 103) 
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Sovmiljö 

Tabell 1 visar sjuksköterskornas bedömning av risk för PSD relaterat till barnets sovmiljö. 

Totalt 63 procent ansåg att risken inte påverkades om barnet sover i egen säng i eget rum. Av 

dessa uppgav 60 procent att de hade tagit del av Socialstyrelsens förebyggande råd mot PSD. 

Av de 38 procent som svarade att risken inte påverkades om barnet sover i egen säng i 

föräldrarnas sovrum hade hälften tagit del av samma råd. 

 

 

Tabell 1.  Sjuksköterskornas åsikter om hur olika påstående om barnets sovmiljö påverkar 

risken för plötslig spädbarnsdöd 

 

 Risken ökar Risken påverkas inte Risken minskar Bortfall 

 

Sover i samma säng 

som sovande vuxen 

 

 

84 % 

 (n = 87) 

 

9 %  

(n = 9 ) 

 

3 %  

(n = 3 ) 

 

4 %  

(n = 4) 

Sover i egen säng i 

föräldrarnas sovrum 

 

1 % 

(n = 1) 

38 % 

(n = 39) 

61 % 

(n = 63) 

0 % 

(n = 0) 

Sover i egen säng i 

eget rum 

 

27 % 

(n = 28) 

63 % 

(n = 65) 

5 % 

(n = 5) 

5 % 

(n = 5) 

Barnet har mjuka 

”nallar” i sin säng 

 

49 % 

(n = 51) 

48 % 

(n = 49) 

0 % 

(n = 0) 

3 % 

(n = 3) 

Barnet har ”snuttefilt” 

(mjukt tygstycke) i 

sin säng 

 

30 % 

(n = 31) 

67 % 

(n = 69) 

1 % 

(n = 1) 

2 % 

(n = 2) 

Barnet har ansiktet 

övertäckt av t.ex. tyg 

under sömn 

 

90 % 

(n = 93) 

9 % 

(n = 9) 

0 % 

(n = 0) 

1 % 

(n = 1) 

Barnet sover inlindad 

i filt/täcke 

 

70 % 

(n = 72) 

26 % 

(n = 27) 

0 % 

(n = 0) 

4 % 

(n = 4) 

Barnet har varm 

klädsel i varm 

omgivnings- 

temperatur 

94 % 

(n = 97) 

6 % 

(n = 6) 

0 % 

(n = 0) 

0 % 

(n = 0) 
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Nikotin 

Tabell 2 visar sjuksköterskornas bedömning av risk för PSD relaterat till användning av 

nikotinpreparat. Av de 19 procent som ansåg att risken för PSD inte ökade om mamman 

använde nikotinpreparat under graviditeten hade hälften tagit del av Socialstyrelsens 

förebyggande råd mot PSD. Samma fördelning sågs även för de 18 procent som ansåg att 

risken för PSD inte ökade om barnet erhöll bröstmjölk innehållande nikotin. 

 

 

Tabell 2.   I vilken utsträckning sjuksköterskorna anser att användandet av nikotinpreparat 

påverkar risken för plötslig spädbarnsdöd 

 

 Risken ökar Risken påverkas inte Risken minskar Bortfall 

 

Mamman har rökt 

under graviditeten 

 

 

96 % 

(n = 99) 

 

4 % 

(n = 4) 

 

0 % 

(n = 0) 

 

0 % 

(n = 0) 

Mamman har snusat 

under graviditeten 

 

88 % 

(n = 91) 

12 % 

(n = 12) 

0 % 

(n = 0) 

 

0 % 

(n = 0) 

Mamman har använt 

nikotinpreparat under 

graviditeten (t.ex. 

plåster el. tuggummi) 

 

77 % 

(n = 79) 

19 % 

(n = 20) 

0 % 

(n = 0) 

 

4 % 

(n = 4) 

Barnet vistas i miljö 

med cigarettrök 

 

96 % 

(n = 99) 

3 % 

(n = 3) 

0 % 

(n = 0) 

1 % 

(n = 1) 

Barnet får bröstmjölk 

som innehåller 

nikotin 

78 % 

(n = 80) 

18 % 

(n = 19) 

1 % 

(n = 1) 

3 % 

(n = 3) 

 

 

Apnélarm 

Figur 6 visar sjuksköterskornas svar om de anser att användandet av apnélarm när barnet 

sover påverkar risken för PSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Barnet har apnélarm när det sover (n = 103) 
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Sjuksköterskornas råd till föräldrarna om hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan 

minskas 

Tabell 3 visar sjuksköterskornas svar om hur de informerar föräldrarna om förebyggande 

åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd. Totalt 24 procent uppgav att de inte informerar om risker 

för samsovning, av dessa arbetar drygt hälften på neonatal-IVA. Andelen som informerade 

om hur bäddningen av barnets säng kan minska risken för PSD var lika stor i gruppen av de 

som arbetade på neonatal-IVA som hos övriga respondenter. 

 

 

 

Tabell 3.  I vilken utsträckning sjuksköterskorna informerar föräldrarna om förebyggande 

åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd. 

 

 Ja Nej Bortfall 

 

Anser att det är viktigt att föräldrar får 

information innan hemgång om hur 

risken för PSD kan minskas 

 

 

99 % 

(n = 102) 

 

1 % 

(n = 1) 

 

0 % 

(n = 0) 

Informerar föräldrar om att barnet bör 

sova på rygg efter hemgång 

 

89 % 

(n = 92) 

6 % 

(n = 6) 

5 % 

(n = 5) 

Informerar föräldrar om hur bäddning 

av barnets säng kan minska risken för 

PSD 

 

50 % 

(n = 51) 

44 % 

(n = 45) 

6 % 

(n = 7) 

Informerar föräldrar hur nikotin kan 

påverka risken för PSD 

 

58 % 

(n = 60) 

35 % 

(n = 36) 

7 % 

(n = 7) 

 

Informerar föräldrar om hur 

samsovning påverkar risken för PSD 

 

71 % 

(n = 73) 

24 % 

(n = 25) 

5 % 

(n = 5) 

Informerar föräldrar muntligt om 

förebyggande råd mot PSD 

 

61 % 

(n = 63) 

33 % 

(n = 34) 

6 % 

(n = 6) 

Informerar föräldrar skriftligt om 

förebyggande råd mot PSD 

 

19 % 

(n = 20) 

74 % 

(n = 76) 

7 % 

(n = 7) 
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Sjuksköterskornas uppfattning om hur de och personalgruppen påverkar föräldrarnas 

val av riskreducerande åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd 

Figur 7 visar sjuksköterskornas uppfattning om hur vårdpersonalens omvårdnadsåtgärder och 

information påverkar föräldrarnas beteende efter utskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskornas uppfattning om sin kunskap om plötslig spädbarnsdöd 

Figur 8 visar hur stor andel som tagit del av Socialstyrelsens riktlinjer med förebyggande råd 

mot PSD. Svaren för de som tagit del av Socialstyrelsens riktlinjer jämfördes med antal år av 

erfarenhet inom neonatalvård. Andelen som tagit del av informationen ökade med antal år av 

erfarenhet. Av de med ett års erfarenhet hade 35 procent tagit del av informationen medan av 

de med mer än sex års erfarenhet hade 79 procent gjort det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Sjuksköterskornas åsikter om föräldrarnas val av sovposition och 

bäddning efter utskrivning påverkas av ovanstående parametrar (n = 103) 

Figur 8. I vilken utsträckning sjuksköterskorna tagit del av Socialstyrelsens riktlinjer med 

råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd (n = 103) 
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Tabell 4 visar hur sjuksköterskorna skattade sin egen kunskap om PSD. Det framkommer att 

flera av de som anser sig ha tillräckliga kunskaper om riskfaktorer och förebyggande åtgärder 

också anser sig behöva mer utbildning i ämnet. 

 

 

Tabell 4. Sjuksköterskornas självskattning av kunskap om plötslig spädbarnsdöd 

 

 Ja Nej Bortfall 

 

Anser sig ha tillräckligt med kunskap 

om riskfaktorer för PSD för att kunna 

informera föräldrar 

 

 

47 % 

(n = 48) 

 

50 % 

(n = 52) 

 

3 % 

(n = 3) 

Anser sig ha tillräckligt med kunskap 

om förebyggande åtgärder mot PSD för 

att kunna informera föräldrar 

 

44 % 

(n = 45) 

49 % 

(n = 51) 

7 % 

(n = 7) 

Anser sig behöva mer utbildning om 

PSD 

83 % 

(n = 86) 

15 % 

(n = 15) 

 

2 % 

(n = 2) 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskornas uppfattning om vem som bör informera föräldrar om PSD 

Figur 9 visar sjuksköterskornas uppfattning om vem de anser bör informera föräldrarna om 

förebyggande åtgärder. Det framkommer att de flesta anser att det i första hand är läkaren på 

neonatalavdelningen följt av sjuksköterska på neonatalavdelningen som bör informera 

föräldrarna om förebyggande åtgärder mot PSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sjuksköterskornas åsikter om vem som bör informera föräldrarna om 

förebyggande åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd (n = 103) 
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Enkäten avslutades med en möjlighet att skriva egna kommentarer vilket ungefär hälften av 

respondenterna utnyttjade. Kommentarerna handlade i huvudsak om tre områden, övriga 

kommentarer berörde respondenternas förtydligande av sina svar i enkäten samt egna teorier 

om PSD. Huvudområdena som berördes var; 

 

Sjuksköterskornas egen kunskap – där de flesta kommentarer handlade om att det var ett 

viktigt ämne och att nya kunskaper samt uppdatering av kunskaper alltid behövs. 

 
”Ett otroligt viktigt ämne, som jag genom denna enkät insett att jag har  
väldigt dåliga kunskaper inom. Vad jag vet så finns det inga rutiner  
angående vem och hur som ska ge information om ämnet. Jag kommer  
dock att läsa Socialstyrelsens dokument och börja informera.” 

 
”Ämnet kan absolut belysas/informeras om mer än vad det gör idag!!  
Både till vårdpersonal (samtliga kategorier) samt föräldrar.” 
 
”Aldrig någon som pratat/tagit upp, vare sig personal eller föräldrar.  
Ingen kunskap alls om vilken policy som finns här.” 
 
”All personal behöver utbildning i det här ämnet tycker jag.” 

 

 

Informationen till föräldrarna – att det är viktigt att informera inför hemgång, samt avsaknad 

av skriftlig information att ge föräldrarna. 

 
”Gärna information om ny forskning samt önskan om utförande av en  
broschyr om PSD att ge till föräldrarna.” 

 
”Det talas för lite om plötslig spädbarnsdöd på min arbetsplats. Fokus  
ligger på barnet här och nu, inte förebyggande åtgärder i hemmet.” 
 
”Generellt tror jag att det pratas/informeras för lite om plötslig  
spädbarnsdöd under vårdtiden.” 
 
”Vore bra med en informationsfolder så vi alla säger samma sak.” 

 

 

Anledning till att de inte informerar – de som arbetar på neo-IVA beskriver att det sällan 

skrivs ut barn därifrån samt att information inför hemgång inte tas upp när barnet vårdas på 

neo-IVA. Även att de som arbetar enbart natt sällan informerar. 

 
”Jag är i princip aldrig med vid utskrivning av patient p.g.a. arbetar  
med bara IVA-patienter som alltid slussas vidare. Bara haft "allmänna”  
samtal om ämnet "dykt upp" när man pratar framtid. Man vill gärna bli  
uppdaterad. Jag bör ju kunna detta ändå så att säga.” 
 
”Neonatalintensiven är så präglad av nuet att info om framtida hälsovård  
bör vänta till senare i förloppet.” 
 
”Info om SIDS ges sällan nattetid. Som vi bäddar om barnen på neo, då de  
är övervakade ska ju inte göras hemma. Vi är nog dåliga på att få ut info.” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Författarna till detta arbete valde en kvantitativ metod för att kunna ge en generell beskrivning 

av neonatalsjuksköterskornas kunskap om PSD och deras information om PSD till de 

inneliggande barnens föräldrar. Fördelen med kvantitativ metod är enligt Holme och Krohn 

Solvang (1997) att forskarna kan göra just generaliseringar, medan de menar att en nackdel 

kan vara att svaren inte kan garanteras vara relevant för frågeställningarna om inte mycket 

noggranna och resurskrävande pilotstudier har genomförts. De beskriver också att kvalitativa 

metoder kan ge förståelse på djupet samt att sammanhangets helhet kan beskrivas, något som 

inte finns möjlighet att få med valet av en kvantitativ metod. När valet av kvantitativ metod 

var klart var litteraturen samstämmig om att enkätundersökning var den metod som har flest 

fördelar då stora populationer ska nås (Gerrish & Lacey, 2006; Magne & Krohn Solvang, 

1997; Trost, 2007) 

 

Antalet sjuksköterskor med tjänst inom neonatalverksamheten var relativt litet. Därmed var 

det möjligt att göra en totalundersökning och inkludera alla som uppfyllde kriterierna för att 

ingå i studien.  

 

Valet att vända sig till just sjuksköterskor på neonatalavdelningar kändes ganska självklar för 

författarna då båda har stor erfarenhet inom just neonatalvård och därför också en nyfikenhet 

om hur kunskapen inom just den gruppen såg ut. Den valda populationen var också den som 

skulle kunna ge de svar som behövdes för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Valet av att enbart tillfråga personer inom de neonatalavdelningar som tillhör 

ett universitetssjukhus innebar en begränsning då resultatet inte kan generaliseras för att gälla 

svenska neonatalsjuksköterskor överlag. Valet gjordes utifrån en viss bekvämlighet eftersom 

distribution och insamling av enkäter kunde göras på avdelningar där författarna kände till 

lokalerna, men även för att begränsningar med tid och ekonomi förhindrade att undersöka 

sjuksköterskor utanför Stockholm. 

 

Eftersom enkätens utformning var avgörande för kvaliteten på insamlad data och därmed en 

kritisk punkt för arbetets giltighet och trovärdighet så lades mycket tid ner på enkätens 

innehåll och sammansättning. Mycket värdefull information hämtades från Enkätboken av 

Trost (2007) samt annan litteratur (Gerrish & Lacey, 2006; Magne & Krohn Solvang, 1997; 

Patel & Davidson, 2003). Trots mycket stöd av litteraturen om hur en enkät bör konstrueras är 

det första gången för båda författarna. Detta kan naturligtvis ha lett till brister i enkäten som i 

sin tur påverkar studiens resultat. 

 

För att säkerställa att datainsamlingen skulle komma att ge den information som avsågs med 

studien gjordes en bedömning av enkätens innehållsvaliditet. Totalt ombads fyra 

sjuksköterskor med lång erfarenhet inom neonatalvård och kunskaper inom PSD, men som ej 

var involverade i studiens planering eller genomförande, att svara på och kommentera 

enkäten. När valideringen av enkäten genomfördes ansåg författarna att det var viktigt att 

personerna som skulle svara på enkäten var väl insatta i både neonatalvård och PSD för att 

kritiskt kunna granska frågorna och ge användbar återkoppling. Patel och Davidsson (2003) 

stödjer detta då de anser att det för enkätens innehållsvaliditet är bra att väl insatta personer  

 

granskar enkäten. Dock menar Forsman (1997) att det är lätt att bli hemmablind för en person 

som har stora kunskaper i ämnet och att andra ögon kan behövas för ett tillräckligt kritiskt 
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granskande. Enkäten skulle förmodligen kunna förbättrats ytterligare om ett par 

sjuksköterskor som inte var så insatta i ämnet också skulle ingått i enkätens validering. 

 

Trost (2007) beskriver att giltigheten i instrumentet, som enkäten utgör, utgår från att frågorna 

är ställda för att få svar på det som är avsett att mäta. Författarna har, utifrån sin begränsade 

erfarenhet, gjort sitt yttersta för att enkäten endast ska mäta det som författarna avsåg att mäta. 

Trost (2007) menar att trovärdigheten i enkäten ligger i att den är begriplig och inte kan 

missuppfattas. 

 

Metoden för datainsamling skiljde sig något mellan avdelningarna. På två avdelningar 

lämnades enkäterna i respondenternas personliga postfack. På den tredje avdelningen 

saknades personliga postfack och enkäterna skickades därför hem till respondenterna per 

brev. Detta betyder att de som fick enkäten hemsänd med brev fick ta med sig enkäten till 

arbetsplatsen för att lämna i svarslådan som fanns i varje avdelnings personalrum. Om detta 

har påverkat svarsfrekvens är svårt att veta, men när svarsfrekvensen för respektive avdelning 

räknas ut kan inga påtagliga skillnader ses. Trost (2007) menar att det är önskvärt att 

förhållandena då respondenterna svarar på enkäten är så lika som möjligt. Genom att vårt sätt 

att distribuera enkäten har vi gjort sannolikheten större att en grupp har fyllt i enkäten hemma 

medan övriga grupper troligen fyllt i den på arbetsplatsen. Även om samtliga respondenter 

skulle fyllt i enkäten på samma ställe (hemma eller på arbetsplatsen) är det inte troligt att 

miljön runt dem skulle vara den samma i alla fall.  

 

När det gäller tidsplanen för insamlingsperioden valdes i detta fall tre veckors svarstid med en 

påminnelse via mejl och en brevpåminnelse. Svarstiden förlängdes sedan ytterligare en vecka 

på uppmaning av ledningen för neonatalverksamheten. Enligt Trost (2007) finns det inget 

entydigt svar på vilken svarstid och hur många påminnelser som ska skickas ut. I ett exempel 

anges sju veckors svarstid med fyra brevpåminnelser samt att det sista veckan även påmindes 

via telefonsamtal. Trost (2007) betonar dock att upplägget av tidsplanen är en smaksak och att 

ställning får tas för varje enskilt projekt vad som kan vara lämplig tidsplan. Den sista 

extraveckan för enkätinsamlingen svarade 13 procent av respondenterna. Om ökningen beror 

på den förlängda svarstiden i sig eller uppmaningen via mejl från verksamhetsledningen är 

svårt att veta, men troligt är att svarsfrekvensen hade blivit högre om insamlingstiden hade 

planerats att vara längre och att fler påminnelser hade skickats ut.  

 

Trost (2007) beskriver att material som innehåller över 50 formulär kan vara svåra att hantera 

genom att sortera för hand. Då författarna inte hade tillgång till något statistiskt program 

upprättades en enkel databas i Excel. För att minimera risken för fel i samband med 

inmatningen av data i databasen användes ett antal säkerhetsåtgärder. Trots dessa åtgärder kan 

fel i inmatad data förkomma och Trost (2007) menar att vissa fel är mycket svåra eller näst 

intill omöjliga att upptäcka. 

 

Gerrish och Lacey (2006) menar att svarsfrekvensen har direkt koppling till användbarheten 

av resultatet och att en svarsfrekvens på 80 procent är att sträva efter vid enkätundersökning. 

Trost (2007) beskriver svarsfrekvenser vid enkätundersökningar på 50 till 75 procent men att 

svarsfrekvensen kan stiga vid undersökningar av speciella grupper. I relation till dessa siffror 

ligger vår svarsfrekvens på 64 procent förhållandevis lågt. Vid stora bortfall bör en  

 

bortfallsanalys göras enligt flera författare (Holme och Krohn Solvang, 1997; Trost, 2007). 

Vid en bortfallsanalys ska man enligt Trost (2007) använda de bakgrundsdata som är kända i 

samband med urvalet av populationen. Det kan vara t.ex. ålder, kön eller andra bakgrundsdata 
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som varit avgörande för populationsurvalet och att dessa sedan jämförs mellan de som valt att 

inte besvara enkäten och hela populationen som urvalet är taget från. Detta kan visa om det är 

något som utmärker den grupp som valt att inte svara eller om de inte skiljer sig från den 

totala populationen. Eftersom bakgrundsdata saknas förutom att de är sjuksköterskor samt är 

anställda och i aktiv tjänst vid universitetssjukhusets neonatalavdelningar saknas data för att 

göra en bortfallsanalys. En möjlig åtgärd som kunde ha ökat svarsfrekvensen är 

informationsmöten om studien på respektive avdelning. En åtgärd som genomfördes var att 

alla chefssjuksköterskor fick ett mejl om studien och en uppmaning om att påminna 

sjuksköterskorna om att fylla i enkäten. Det fanns dock ingen möjlighet att ta reda på i vilken 

utsträckning detta skedde. 

 

En faktor som kan ha haft betydelse för svarsfrekvensen var valet att tömma svarslådorna 

minst en gång per vecka. Tanken med att tömma svarslådorna ofta var att snabbt komma 

igång att registrera svaren i databasen. Det är möjligt att det är mindre tilltalande att ta sig tid 

att svara om man ser en tom eller nästan tom svarslåda i personalrummet, jämfört med om det 

ligger många svarskuvert i lådan.  

 

Variabelbortfall på en till åtta procent förekommer på flera av enkätens frågor. Det saknas 

något tydligt mönster i bortfallet och är därför svårt att tolka när det gäller orsaker till 

bortfallet. En trolig förklaring är att respondenterna upplevt att vissa frågor varit svåra att 

svara eftersom ”Vet ej-alternativ” saknades. En annan möjlig förklaring är att respondenterna 

hoppat över frågan med avsikt att gå tillbaka och svara senare men sedan glömt bort det. 

I samband med databearbetningen av besvarade enkäter framkom att många missuppfattat en 

fråga som bestod av tre delfrågor. Två av dessa tre frågor (9:3b och 9:3c) hade ett mycket 

stort variabelbortfall. En trolig förklaring är att det inte framgick tillräckligt tydligt att alla tre 

delfrågor skulle besvaras, många valde att endast svara på den första frågan (9:3a).  

 

Det är en förhållandevis liten och begränsad population som undersökningen är gjord på, 

vilket gör att vi inte kan uttala oss om neonatalsjuksköterskor generellt. Användandet av en 

enkät som inte är validerad begränsar också giltigheten på studien. 

 

Holme och Krohn Solvang (2007) betonar att en kvantitativ undersökning endast kan ge en 

bild som visar några av de aspekter inom den företeelse som undersöks och att de speglar den 

tiden då undersökningen genomfördes samt att undersökningens resultat inte kan sägas vara 

verkligheten. De menar ändå att metoden är användbar, men att medvetenheten om 

begränsningarna ska vägas in så att slutsatserna dras med viss försiktighet. 

 

 

Resultatdiskussion 

I denna studie framkom att majoriteten av sjuksköterskorna hade kunskap om vissa 

riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd (PSD) såsom sovposition i magläge, underburenhet, 

rökning, samsovning och varm sovmiljö medan mindre än hälften hade kunskap om 

riskfaktorer såsom val av sovrum samt nallar och mjuka tygstycken i sängen. En majoritet 

ansåg att ett apnélarm minskade risken för PSD. Nästan alla informerar föräldrar om att barnet 

bör sova på rygg, men endast 50 procent informerar om risker relaterade till bäddningen av 

barnets säng. Drygt hälften hade själva tagit del av socialstyrelsens riktlinjer när det gäller 

riskreducerande åtgärder för plötslig spädbarnsdöd. 
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Sovposition  

Även om det var ett fåtal som saknade kunskap om att ryggläge är den optimala sovpositionen 

för att förebygga risken för PSD så ansåg mer än hälften av sjuksköterskorna att barnet kunde 

ligga på sidan utan att risken ökade. Socialstyrelsens första kampanj 1992 med förebyggande 

råd mot PSD avrådde inte från sidoläge. Rådet att undvika sidoläge tillkom vid revideringen 

av råden 2006 och detta skulle kunna vara orsaken till att det inte har haft samma 

genomslagskraft. Ett flertal artiklar stödjer råden att undvika sidoläge då den sovpositionen 

snarare ökar risken, då sidopositionen är instabil och barnet kan lätt rulla över på mage 

(Adams et al., 2009; Hunt & Hauck, 2006; Moon et al., 2007). En annan orsak skulle kunna 

vara oron över risken för aspiration. Enligt Stastny, Ichinose, Thayer, Olson och Keens (2004) 

uppgav en stor del sjuksköterskor att ryggläge minskade risken för PSD, men endast en 

tredjedel använde ryggläge som den mest förekommande sovpositionen på avdelningen och 

över 90 procent av sjuksköterskorna menade att det var risken för aspiration som var 

anledningen till att de undvek att lägga barnen i ryggläge. Även Bullock et al. (2004) 

rapporterar att knappt hälften av sjuksköterskorna upplevde att risken för aspiration ökade vid 

ryggläge. Detta motsägs dock av Tablizo et al. (2007) som menar att ryggläge inte ökar risken 

för aspiration och att ryggläge borde uppmuntras vid nyföddhetsavdelningar för att öka antalet 

som använder sig av det i hemmet. 

 

När svaren på frågan om sidoläge grupperades utifrån vilken specialistutbildning 

respondenterna hade visade det att barnmorskorna var mest införstådda med att risken för 

PSD ökade vid sidoläge, medan de utan specialistutbildning var minst benägna att tro det. När 

samma fråga grupperades utifrån antal år inom neonatalvård var svaren jämnt fördelade. I en 

studie av Bullock et al. (2004) sågs att de med längst erfarenhet var minst benägna att tro att 

sovposition påverkade risken för PSD. I den amerikanska studien framkom inte om 

sjuksköterskorna hade någon vidareutbildning, men i våra resultat verkar typ av 

specialistutbildning vara det som påverkar kunskapen.  

 

 Nikotin 

Då många mödrar ammar är det viktigt att känna till den påverkan på PSD som nikotin har, 

men de flesta sjuksköterskor ansåg att det var rökningen som sådan som var skadlig och 

verkade inte i lika stor utsträckning sätta samband mellan nikotin och bröstmjölk. Det är 

möjligt att stycket om rökning i Socialstyrelsens broschyr med förebyggande råd mot PSD är 

otydligt eftersom den största delen enbart handlar om rökning. Det är endast i sista stycket 

som det nämns att detta gäller all form av nikotin. Av de som ansåg att risken för PSD inte 

påverkades av nikotinanvändning under graviditeten samt vid användandet av nikotinpreparat 

vid amning hade hälften tagit del av Socialstyrelsens förebyggande råd mot PSD vilket kan 

tyda på att informationen om nikotinets inverkan inte framgår tillräckligt tydligt. 

 

Sovmiljö 

Nittio procent ansåg att risken för PSD ökade om barnets ansikte var övertäckt med t.ex. ett 

tygstycke, men enbart 30 procent ansåg att risken för PSD ökade om det fanns ”snuttefilt” 

(mjukt tygstycke) i barnets säng. Enligt Blair, Mitchell, Heckstall-Smith och Fleming (2008) 

kan risken för PSD minskas genom att undvika lösa tyger och mjuka djur i barnets säng. 

Eftersom en stor del av sjuksköterskorna inte ansåg att ”snuttefilten” (mjuka tygstycket) 

utgjorde en potentiell risk att hamna över barnets ansikte och därmed öka risken för PSD så är 

det möjligt att föräldrarna inte uppmärksammas på denna riskfaktor av all personal. 
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Apnémonitor 

Flera föräldrar som vi har träffat i vår profession har införskaffat apnémonitor på eget initiativ 

då de utgår från att det skyddar mot PSD. Det är vanligt att det rekommenderas på olika 

föräldraforum just som skydd mot PSD. Bland respondenterna svarade två tredjedelar att de 

trodde att apnémonitor minskade risken för PSD och en tredjedel uppgav att risken inte 

påverkades alls. En anledning till att så stor andel av respondenterna svarade att risken 

minskade vid användandet av apnémonitor kan bero på att de saknar kunskap om att det är 

hjärtfrekvensen som sänks innan andningsuppehållen överskrider larmgränsen på 

apnémonitorn som Sridhar et al. (2003) visade i sin studie. 

 

Sjuksköterskornas råd till föräldrarna om hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas 

Övervägande delen av sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att föräldrarna fick 

information innan hemgång om hur risken för PSD kan minskas. Flertalet informerar 

föräldrarna om vikten av ryggläge inför hemgång. Antalet som informerar sjunker sedan för 

samsovning och nikotin, och för råd om riskreducerande bäddning av barnets säng har 

informationsfrekvensen sjunkit till 50 procent. Dessa resultat visar att Socialstyrelsens 

information om de olika riskreducerande åtgärderna kan ha haft olika genomslagkraft. 

 

Sjuksköterskans uppfattning om hur de och personalgruppen påverkar föräldrarnas val av 

riskreducerande åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd. 

Övervägande delen av sjuksköterskorna ansåg att det som i störst utsträckning påverkade 

föräldrarnas val av korrekt sovposition och bäddning efter utskrivning var om föräldrarna 

hade fått information om förebyggande åtgärder inför utskrivningen samt hur personalen på 

avdelningen hade bäddat barnets säng. En något mindre andel ansåg att föräldrarnas val av 

sovposition efter utskrivning påverkades av personalens val av sovposition för barnet under 

sjukhusvistelsen. Levy Raydo och Reu-Donlon (2004) samt Bullock et al. (2004) fastslår att 

sjuksköterskans omvårdnad blir riktlinjer för föräldrarna när barnet skrivs ut från sjukhuset 

efter en längre sjukhusvistelse. Även Hein och Pettit (2001) spekulerar i att om personalens 

val av barnets sovposition på sjukhuset är den samma som de förebyggande råden förordar 

leder det till mindre risk för förvirring hos föräldrarna och större följsamhet till att följa de 

förebyggande råden om sovposition. Det är möjligt att sjuksköterskorna underskattar sitt och 

övrig personals agerande som betydelsefulla förebilder som påverkar föräldrarnas val av 

förebyggande åtgärder mot PSD.  

 

Sjuksköterskornas uppfattning om sin egen kunskap om plötslig spädbarnsdöd. 

Den sista delen av enkäten bestod av en självskattning av hur sjuksköterskorna uppfattade sin 

egen kunskap angående plötslig spädbarnsdöd. Drygt hälften ansåg att de hade tillräckligt 

med kunskap angående riskfaktorer för att kunna informera föräldrar och knappt hälften 

svarade att de hade tillräckligt med kunskap angående förebyggande åtgärder. På frågan som 

gällde om sjuksköterskorna ansåg sig behöva mer kunskap om PSD svarade drygt 80 procent 

att de ansåg sig behöva detta. Detta visar att det finns en medvetenhet om att det krävs 

ständiga uppdateringar av senaste forskningen för att kunna ge en evidensbaserad omvårdnad 

och information. 
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Slutsats 

Brister i kunskapen om vissa riskfaktorer framkom, samt en delad åsikt om vem som bör 

informera föräldrarna om riskreducerande åtgärder. Sjuksköterskorna beskrev önskemål om 

informationsmaterial att ge till föräldrarna och merparten ansåg sig behöva mer utbildning om 

PSD. 

 

 

Förslag på åtgärder och fortsatt forskning 

Att ge sjuksköterskorna utbildning i riskfaktorer och förebyggande åtgärder mot PSD samt att 

införa lokala riktlinjer om informationen som ges till föräldrar. 

 

Fortsatt forskning skulle kunna vara en kvalitativ studie med intervjuer för att få en djupare 

förståelse om sjuksköterskornas kunskaper om PSD. Det vore också intressant att undersöka 

hur informationen om riskreducerande åtgärder når föräldrar till friska, fullgångna barn. 
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Stockholm 2011-10-11 

 

Till verksamhetschef 

Xxxxx Xxxxxx 

 

X-sjukhuset 

 

Vi, Lena Legnevall och Katarina Sandin, studerar omvårdnad/vårdvetenskap grundnivå vid 

Sophiahemmet Högskola. Till vårt examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt 

att studera sjuksköterskors kunskap om riskfaktorer och förebyggande åtgärder om plötslig 

spädbarnsdöd (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid 

neonatalverksamheten vid X-sjukhuset.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid neonatalenheten, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig 

tveksam till att studien genomförs vid neonatalenheten är vi tacksamma för besked om detta. 

Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 
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__________________________  __________________________ 

Studentens namn   Studentens namn  

Studentens telefonnummer   Studentens telefonnummer 

Studentens mejladress     Studentens mejladress 

   

Handledare 

 

__________________________ 

Handledarens namn 

Handledarens telefonnummer 

Handledarens mejladress 
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En kartläggning av sjuksköterskors kunskap om riskfaktorer för plötslig 

spädbarnsdöd samt i vilken utsträckning de informerar föräldrar om 

riskreducerande åtgärder. 
 

Problemområde 

Även om antalet spädbarn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd (PSD) har minskat 

kraftigt sen början av 90-talet så har de flesta patienter på neonatalavdelningar en medfödd 

riskfaktor genom sin prematuriet. Med tanke på att det med ganska enkla medel går att 

reducera risken påtagligt är det av största vikt att varje sjuksköterska som arbetar med 

blivande mödrar och spädbarn har kunskap om de riskfaktorer och riskreducerande 

åtgärder man idag känner till. 

Att informera föräldrar om åtgärder som minskar risken för PSD ingår i sjuksköterskans 

ansvarsområde då det i Hälso- och sjukvårdslagen framgår att hälso- och sjukvården skall 

arbeta för att förebygga ohälsa. Tidigare studier, från bland annat USA, har visat att det finns 

brister i kunskapen om riskreducerande åtgärder mot PSD hos sjuksköterskor på bl. a. 

neonatalavdelningar.  

 

Syfte 

Att belysa neonatalsjuksköterskans kunskapsnivå och omvårdnadsåtgärder avseende plötslig 

spädbarnsdöd. 

 

Frågeställningar 

Hur ser sjuksköterskors kunskapsnivå angående riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd ut?  

I vilken utsträckning ger sjuksköterskor råd till föräldrarna om hur risken för plötslig 

spädbarnsdöd kan minskas? 

I vilken utsträckning anser sjuksköterskor att deras och personalgruppens agerande påverkar 

föräldrarnas val av riskreducerande åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd? 

I vilken utsträckning anser sjuksköterskor att de själva har tillräcklig kunskap om plötslig 

spädbarnsdöd? 

 

 

Metod 

Data inhämtas med hjälp av en enkät till samtliga sjuksköterskor och barnmorskor som 

tjänstgör inom neonatalverksamheten vid X-sjukhuset. Enkäten har utarbetats för denna studie 

och innehållet har validerats (face validity) med hjälp av en grupp väl insatta personer. Listor 

över de sjuksköterskor och barnmorskor som uppfyller kriterierna för att ingå i studien 

tillhandahålls av respektive chefssjuksköterska. Alla får ett löpnummer som fungerar som 

personlig kod. Enkäter märkta med den personliga koden skickas till respektive SSK och BM 

med internpost. En påminnelse skickas till dem som inte besvarat enkäten inom två veckor. 

När datainsamlingen avslutats förstörs alla dokument där kopplingen mellan kod och namn 

framgår. Resultatet kommer att redovisas i text och diagram.  

 

 

Tidslängd 

Beräknad tidslängd för enkätundersökning är ca 3 veckor 
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Jag godkänner härmed att Lena Legnevall och Katarina Sandin får utföra studien ”Plötslig 

spädbarnsdöd- Sjuksköterskans kunskap om riskfaktorer” på kliniken under 

oktober/november 2011 

 

 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Kod nr ……………… 

 

 
Enkät 

 
PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD 

 

 

Riskfaktorer och föräldrainformation 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 

Bilaga II 

1.  Dagens datum (då enkäten fylls i):........................ 

 

 

2.  Födelseår:…………………. 

 

 

3.  Examensår för grundutbildning till ssk: …………………. 

 

 

4.  Specialistutbildning:    

 

     ingen 

 

Barn/ungdom         Examensår: ……………… 

IVA         Examensår: ……………… 

Barnmorska  Examensår: ……………… 

Annan …………………………………………… 

  Examensår: ……………… 

 

 

5.   Antal år inom neonatalvården:…………………. 

 

 

6.   Vilka tider arbetar du huvudsakligen 

 

Dag/kväll           Natt           Treskift 
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7. Värdera hur risken för plötslig spädbarnsdöd påverkas av respektive påstående 

nedan (påståendena gäller alla spädbarn som vistas i hemmet). Markera med ett X i den 

ruta som stämmer bäst med din uppfattning.  

                                                   

                                           Risken….. Ökar Påverkas 

inte 

 Minskar 

1. Barnet sover på rygg    

2. Barnet sover på sidan    

3. Barnet sover på mage    

4. Barnet är fött före 37:e 

graviditetsveckan 
   

5. Mamman har rökt under graviditeten    

6. Mamman har snusat under 

graviditeten 
   

7. Mamman har använt nikotinpreparat 

(t.ex. plåster, tuggummi) under 

graviditeten 

   

8. Barnet sover i samma säng som 

sovande vuxen 
   

9. Barnet sover i egen säng i 

föräldrarnas/förälderns sovrum 
   

10. Barnet sover i egen säng i eget rum    

11. Barnet har mjuka ”nallar” i sin säng    

12. Barnet har ”snuttefilt” (mjukt 

tygstycke) i sin säng 
   

13. Barnet har ansiktet övertäckt av t.ex. 

tyg under sömn 
   

14. Barnet sover inlindad i filt/täcke 
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                                          Risken ……. Ökar Påverkas 

inte 

 Minskar 

15. Barnet har varm klädsel i varm 

omgivningstemperatur 

   

16. Barnet vistas i miljö med cigarettrök    

17. Barnet får bröstmjölk som 

innehåller nikotin (p.g.a. att mamman 

röker, snusar el. använder 

nikotinersättning) 

   

18. Barnet har apnélarm när det sover    

 

 

 

 

 

8. Vem anser du är den som bör informera föräldrarna om förebyggande åtgärder mot 

plötslig spädbarnsdöd om barnet är inneliggande på neonatalavdelning? 

Rangordna de givna alternativen med siffrorna 1-5, där 1 motsvarar den som i första 

hand bör informera föräldrarna. 

 

       Nummer… 

 

Sjuksköterska på neonatalavdelning ……………… 

 

Läkare på neonatalavdelning ……………… 

 

Barnmorska på förlossning / BB ……………… 

 

Mödrahälsovård (MVC)  ……………… 

 

Barnhälsovården (BVC)  ……………… 
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9. Svara på frågorna nedan genom att markera med ett X i den ruta som stämmer med 

ditt svar. 

               

 Ja Nej 

1. Jag har tagit del av Socialstyrelsens riktlinjer för 

att minska risken för plötslig spädbarnsdöd 

  

2. Jag anser att det är viktigt att föräldrarna får 

information innan hemgång om hur man minskar 

risken för plötslig spädbarnsdöd 

  

3. Jag informerar föräldrar under vårdtiden om att 

barnet, efter hemgång, bör sova på: 

a. Rygg 

  

b. Sida   

c. Mage   

4. Jag informerar föräldrar under vårdtiden om hur 

bäddning av barnets säng kan minska risken för 

plötslig spädbarnsdöd. 

  

5. Jag informerar föräldrar under vårdtiden om hur 

nikotin påverkar risken för plötslig spädbarnsdöd. 

  

6. Jag informerar föräldrar under vårdtiden om hur 

samsovning (barnet samsover med sovande vuxen 

eller äldre syskon) påverkar risken för plötslig 

spädbarnsdöd. 

  

7. Jag ger muntlig information till föräldrar om 

förebyggande råd mot plötslig spädbarnsdöd. 

  

8. Jag ger skriftlig information till föräldrar om 

förebyggande råd mot plötslig spädbarnsdöd. 
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10. Ta ställning till följande påståenden genom att markera med ett X i den ruta som 

stämmer med ditt svar. 

 

                                                         Ja Nej 

1. Jag anser att föräldrarnas val av sovposition för 

barnet efter utskrivning påverkas av hur personal på 

avdelningen har lagt barnet 

  

2. Jag anser att föräldrarnas val av hur de bäddar för 

barnet efter utskrivning påverkas av hur personal på 

avdelningen har bäddat för barnet 

  

3. Jag anser att föräldrarnas möjlighet att vidta 

förebyggande åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd 

påverkas av om de har fått information om detta 

under vårdtiden 

  

4. Jag anser att jag har tillräckligt med kunskap om 

riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd för att kunna ge 

föräldrar adekvat information 

  

5. Jag anser att jag har tillräcklig kunskap om 

förebyggande åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd för 

att kunna ge föräldrar adekvat information 

  

6. Jag anser att jag behöver mer utbildning om 

plötslig spädbarnsdöd 
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11. Vill du lämna kommentarer – skriv här 
 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Stort tack för din medverkan! 
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Denna enkätstudie ingår i ett examensarbete i samband med Kandidatprogrammet i 

omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng, Sophiahemmet Högskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillåtelse till att dela ut denna enkät till alla sjuksköterskor och barnmorskor som tjänstgör 

inom neonatalverksamheten vid X-sjukhuset har inhämtats från: 

 

Xxxx Xxxxxx 

Verksamhetschef  

X-sjukhuset 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har frågor, kontakta gärna: 

Forskare och personuppgiftsansvariga 

Lena Legnevall Tel. mobil xxx-xxxxx 

Katarina Sandin Tel. mobil xxx-xxxxx 
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En kartläggning av sjuksköterskors kunskap om riskfaktorer för plötslig 

spädbarnsdöd samt i vilken utsträckning de informerar föräldrar om 

riskreducerande åtgärder. 

 
Vi, Lena Legnevall och Katarina Sandin, är sjuksköterskor som har varit verksamma inom 

forskning och klinik på neonatalenheten flera år tillbaka. Vi studerar nu 

omvårdnad/vårdvetenskap grundnivå vid Sophiahemmet Högskola, och ska genomföra ett 

examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. 

 

Vi har fått tillstånd av verksamhetschef Xxxx Xxxxx att genomföra en enkätstudie på 

verksamhetens tre avdelningar och kommer att tillfråga alla sjuksköterskor som är i aktiv 

tjänst (inte barnlediga, studielediga eller långtidssjukskrivna) att delta. 

 

Enkäten är kodad med ett nummer som är kopplat till den som ska svara på enkäten, detta för 

att vi ska ha möjlighet att skicka eventuell påminnelse till rätt person. Kodnyckeln kommer att 

förstöras direkt efter att insamlingen av enkäten är avslutad. 

Enkätstudien kommer att pågå under tre veckor, 20/10-10/11 2011. 

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och läggs sedan i det medföljande svarskuvertet som 

försluts. Kuvertet läggs sedan i den märkta kartongen som står i personalrummet på 

avdelningen.  

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Ditt deltagande är helt frivilligt, men vi är mycket tacksamma om Du väljer att medverka! 

 

 

Studenter 

Lena Legnevall   Katarina Sandin  

Studentens telefonnummer   Studentens telefonnummer 

Studentens mejladress   Studentens mejladress 

  

  

Handledare 

Annica Örtenstrand 

Handledarens telefonnummer 

Handledarens mejladress
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Påminnelse angående enkät 
 

En kartläggning av sjuksköterskors kunskap om riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd 

samt i vilken utsträckning de informerar föräldrar om riskreducerande åtgärder. 

 

 

För två veckor sedan fick Du en enkät med följebrev och svarskuvert och enligt våra 

noteringar har Du inte besvarat den ännu. 

Ditt svar är av allra största vikt för undersökningen, därför är vi tacksamma om du besvarar 

enkäten och lägger den i den märkta lådan i personalrummet på din avdelning.  

Sista svarsdatum är 10 november. 

 

Om din enkät har kommit bort så skickar vi här en ny. Vi bifogar även det ursprungliga 

informationsbrevet. 

 

Har du redan fyllt i enkäten ber vi dig att bortse från detta brev. 

 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan! 

 

 

 

 

Studenter 

Lena Legnevall   Katarina Sandin  

Studentens telefonnummer   Studentens telefonnummer 

Studentens mejladress   Studentens mejladress 

  

  

Handledare 

Annica Örtenstrand 

Handledarens telefonnummer 

Handledarens mejladress 

 


