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Sammanfattning 

Bakgrund: BHV-sjuksköterskan ger råd efter Socialstyrelsens rekommendationer att 

barn under tre månader sover säkrast i egen säng. Studier visar att många föräldrar 

väljer att samsova med sina barn. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om 

BHV-sjuksköterskan anser att Socialstyrelsens råd och rekommendationer angående 

nattsömnen hos barn under tre månader är tillräckliga samt om och vilka råd som ges 

om samsovning. Metod: En kvantitativ ansats har använts. En enkät utformades och 

fylldes i av BHV-sjuksköterskor (n=47) i Nordvästra Skåne. Resultat: Resultatet 

visade att BHV-sjuksköterskorna ansåg att samsovning är vanligt förekommande och 

att de ofta ger råd kring hur samsovning kan ske säkrare. Resultatet visade också att 

BHV-sjuksköterskorna har olika uppfattningar om vad säker samsovning är samt 

vilka råd de ger. En fjärdedel av BHV-sjuksköterskorna ansåg att råden är 

otillräckliga. Slutsats: Studien visar att BHV-sjuksköterskor ger råd kring hur 

samsovning kan ske säkrare trots att detta inte rekommenderas samt att de ger olika 

råd. Detta ger ett behov av utökade råd och rekommendationer angående barns 

sovmiljö när det är yngre än tre månader.   
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Abstract 

Background: Nurses at child health service give advice from the Swedish National 

Board of Health and Welfare that infants under three months should sleep in its own 

cot. Many parents choose to bed share with their infant. Aim: The aim of the study 

was to investigate if the nurses at child health services find that the Swedish National 

Board of Health and Welfare´s advice and recommendations regarding night sleep in 

infants under three months are sufficient and whether and what advice they give 

regarding bed sharing. Method: A quantitative approach has been used. A survey was 

drafted and replied by nurses at child health care service (n=47) in south Sweden. 

Results: The results show that the nurses consider that bed sharing was common and 

that they often gave advice on how bed sharing can be safer. The nurses had different 

perceptions of what safe bed sharing is and what advice they provide. A quarter of the 

nurses consider the advice to be insufficient. Conclusion: Nurses at child health 

service give advice on how bed sharing can be safer even though this is not 

recommended in Sweden and that they provide different advice. This requires 

extended advice regarding infants sleep environment. 
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsens (2014a) vägledande råd för barnhälsovården (BHV) är BHV-

sjuksköterskans mål att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn 

och att tydligt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling 

och uppväxtmiljö. Vidare skriver Socialstyrelsen (2014a) att:   

Barnhälsovårdens möten med barn och föräldrar präglas av ett hälsofrämjande 

förhållningssätt som innebär att stödja och stärka individens förmåga till kontroll 

över sin egen hälsa och förmågan att förbättra den (s.66).   

Barnhälsovården möter familjer med olika bakgrund, levnadsförhållanden och olika 

förmågor att söka information (Socialstyrelsen, 2014a). Barnhälsovården har en viktig 

uppgift, att med respekt för föräldrarnas erfarenheter, förutsättningar och värderingar, 

vägleda om vad som gynnar barnets hälsa och utveckling. Förhållningssättet ska 

genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med individen 

(Socialstyrelsen, 2014a). Till hjälp använder sig BHV-sjuksköterskan av bland annat 

Rikshandboken, som är ett kunskapsstöd för de som arbetar inom barnhälsovården 

(Rikshandboken, 2017a).   

BHV-sjuksköterskan ger råd efter Socialstyrelsens (2014b) rekommendationer, bland 

annat kring nattsömn och att barn under tre månader rekommenderas att sova i egen 

säng. Studier visar att många föräldrar väljer att samsova med sina barn (Ball, Howel, 

Bryant, Best, Russel & Ward-Platt, 2016; Blair & Ball, 2004; Strömberg Celind, 

Wennergren, Möllborg, Goksör & Alm, 2017). Om föräldrar inte får råd kring hur de 

sover säkrare med sina barn eller inte vågar berätta att de samsover finns en risk att de 

samsover på ett osäkert sätt som i sin tur innebär en risk för barnet.   

Bakgrund 

Samsovning är ett omdebatterat ämne. Vissa länder rekommenderar att barn under tre 

månader sover säkrast i en egen säng i förälderns sovrum, som till exempel i USA 

(Moon, 2016) och i Sverige (Wennergren et al., 2015), detta på grund av en ökad risk 

för plötslig spädbarnsdöd. I Storbritannien har hälsovårdsmyndigheten National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) valt att uppdatera sina råd till att 

även ge information om vid vilka tillfällen det är olämpligt att samsova med sitt barn 

(NICE, 2014).    

Säker samsovning handlar om hur föräldern kan sova nära sitt barn på ett säkert sätt 

(Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). Detta beskrivs närmare under rubriken 

säkrare samsovning. Samsovning definieras i föreliggande studie som att barnet sover 

i samma säng som föräldern, i ett babynest i förälderns säng eller i spjälsäng intill 

förälderns säng där långsidan mot förälderns säng är borttagen.   
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Samsovning, anledning och prevalens 

Den vanligaste anledningen till att föräldrar väljer att samsova med sitt barn är för att 

amningen underlättas och mödrarna beskriver att det är ett enkelt och bekvämt sätt att 

kunna hantera de frekventa matningarna nattetid (Salm Ward, 2015; Strömberg 

Celind et al., 2017). Andra anledningar till att föräldrar samsover med sina barn är för 

att det ger lugn och trygghet till både förälder och barn, barnet och föräldrarna sover 

bättre, föräldrarna upplever att de har bättre "koll" på sitt barn och att anknytningen 

förbättras. Omständigheter i miljön som att det inte finns någon spjälsäng, för 

värmens skull eller för att skydda sitt barn till exempel vid brand, har också angetts 

som skäl till samsovning. Dessutom upplever föräldrarna att samsovning tröstar 

gråtande barn. Vidare anger många föräldrar kulturella orsaker till varför de 

samsover och en del föräldrar anser inte att deras säng är farlig för barnet och är 

skeptiska till råden att barnet sover säkrast i en egen säng. Många föräldrar upplever 

helt enkelt att det känns rätt att samsova (Salm Ward, 2015).   

Vissa föräldrar samsover för att det är något de tror är bra för deras barn och för att de 

ser stora fördelar med att samsova (Mileva-Seitz, Bakermans- Kranenburg, Battaini 

& Luijk, 2017). Samsovningen är planerad och sker regelbundet, med en medvetenhet 

om eventuella risker med att samsova och hur de kan skapa en säkrare sovmiljö. 

Andra föräldrar har ursprungligen inte haft för avsikt att samsova utan 

omständigheterna gör att de samsover. Dessa föräldrar kan många gånger uppleva 

stress och ångest över att de samsover. Ofta samsover dessa föräldrar mer sporadiskt 

och inte rutinmässigt (Mileva-Seitz et al., 2017). I en studie av McGarvey, 

McDonnell, Hamilton, O´Reagan och Matthews (2006) visade det sig att av de barn 

som samsov och dog i plötslig spädbarnsdöd, var det hälften av dessa som samsov 

med föräldrar som inte var vana vid att samsova med sitt barn. En del föräldrar vågar 

inte berätta att de samsover med sina barn på grund av att det anses vara 

kontroversiellt (Salm Ward, 2015). Vidare visar en svensk studie av Strömberg Celind 

et al. (2017) att i västra Sverige praktiserar 44,2 % av familjerna samsovning, hela 

natten eller delar av natten, under barnets första tre månader.   

Plötslig spädbarnsdöd 

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS) är enligt Socialstyrelsen (2014b) att ett spädbarn dör 

plötsligt och oväntat och där dödsorsaken inte kan fastställas genom anamnes, 

inspektion av dödsplatsen och rättsmedicinsk obduktion. I Sverige är incidensen 

mindre än 0,2 per 1000 levande födda barn (Socialstyrelsen, 2014b).  

Det finns ännu ingen förklaring till varför barn dör i SIDS. En teori är en kombination 

av tre olika faktorer; dels en kritisk utvecklingsperiod, dels ett känsligt barn och dels 

en stressfaktor (Lagerkrantz, 2014). Hypotesen är att barnet på något vis, under sömn, 

får sina andningsvägar tilltäppta och inte reagerar med att vakna, vilket initierar en 

ond cirkel med apné, bradycardi och asystoli (Wennergren et al., 2015).  
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Socialstyrelsen har sedan början av 1990-talet gett ut rekommendationer kring hur 

plötslig spädbarnsdöd kan förebyggas. Anledningen till detta var att mellan år 1975 

och 1990 sågs en ökning av plötslig spädbarnsdöd. Denna ökning berodde på att fler 

föräldrar under dessa år lät sina barn sova på mage. Rådet att låta spädbarn sova på 

rygg istället för på mage ledde till att färre barn dog i plötslig spädbarnsdöd, från 146 

fall år 1990 till 24 fall år 2012 (Socialstyrelsen, 2014b).  

Socialstyrelsens nya råd och rekommendationer där numera sex råd ges till 

föräldrar med syfte att minska risken för plötslig spädbarnsdöd är: 1) att låta barnet 

sova på rygg, 2) att avstå från nikotin, 3) att se till att barnets ansikte är fritt, att barnet 

är lagom varmt och kan röra sig, 4) att spädbarn under tre månader sover säkrast i 

egen säng, 5) att barnet ska ammas om det är möjligt och 6) att napp kan användas när 

barnet ska sova (Socialstyrelsen, 2014b). Råden att barn under tre månader sover 

säkrast i egen säng och att använda napp är tillägg till de rekommendationer som kom 

ut år 2006. Det är ännu inte klarlagt på vilket sätt nappen minskar risken för plötslig 

spädbarnsdöd. Att muskulaturen i mun och svalg aktiveras, vilket hjälper till att hålla 

luftvägarna öppna, ses som en möjlig förklaring. Att nappen rent mekaniskt kan hålla 

luftvägarna öppna ses också som en möjlig förklaring. Vidare tros nappen kunna 

sänka uppvaknandetröskeln. De tveksamheter som finns angående rådet att använda 

napp för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd är att det anses påverka 

amningen negativt (Socialstyrelsen, 2014b).  

Rådet att spädbarn sover säkrast i egen säng är baserat på en studie av Carpenter, 

McGarvey, Mitchell, Tappin, Vennemann, Smuk och Carpenter som publicerades 

2013. Denna studie är en sammanslagning av fem studier där ett stort antal fall av 

plötslig spädbansdöd analyserats och där datan jämförts med ett stort antal kontroller. 

I resultatet framkom att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om föräldern delar säng 

med sitt barn även om barnet ammas, ingen av föräldrarna röker eller har konsumerat 

alkohol eller droger. Vid rökande föräldrar, om föräldrarna använder alkohol och/eller 

lugnande mediciner, är risken ännu högre för plötslig spädbarnsdöd. Slutsatsen som 

Carpenter et al. (2013) drar är att förekomsten av plötslig spädbarnsdöd skulle bli 

mycket lägre om föräldrar undvek att sova i samma säng som sitt spädbarn. 

Hypotesen är att risken ligger i att barnets andning på något sätt kan bli hindrad om 

ansiktet ligger mot den vuxnes hud, eller är täckt av ett täcke eller den vuxnes arm. 

Det spekuleras även kring om det finns en risk för att barnet blir för varmt av att sova 

bredvid en varm vuxen (Wennergren et al., 2015).  

Spädbarnets sömnmönster 

Ett nyfött barn sover i genomsnitt 16-19 timmar per dygn och har två sömnstadier, 

den aktiva och den lugna (Ors & Palm, 2012). Det nyfödda barnet är i den aktiva 

sömnen ungefär hälften av tiden och här ses en oregelbunden andning och snabba 

ögonrörelser. Under det lugna sömnstadiet ses en regelbunden hjärtrytm och andning 

samt att hjärtfrekvensen är något lägre än i den aktiva sömnen. Under de två till tre 
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första levnadsveckorna växlar sömnperioderna med att barnet är vaket en till tre 

timmar någon gång under dygnet. En del barn visar redan under första levnadsveckan 

tecken på dygnsrytm då de har längre sovstunder under natten. Även om den vuxnes 

dygnsrytm är på 24 timmar är barnets spontana dygnsrytm på cirka 25 timmar. 

Barnets sömn styrs mer av hungers- och mättnadskänslor än av ljus och mörker (Ors 

& Palm, 2012).  

Samsovande mammor och barn påverkar varandras sömncykler. Barnet och mamman 

går mellan djupa och ytliga sömnstadier samtidigt. Barnet och mamman kan vara så i 

fas med varandra att de till och med andas i takt. Både barnet och mamman vaknar till 

fler gånger per natt om de samsover jämfört med de som sover var för sig (Olanders, 

2013). De barn som sover nära sin mamma får mer beröring, ammas mer och 

mamman tittar oftare till barnet samt ger snabbare respons än till de barn som sover i 

egen säng (Kylberg et, al., 2014). Vidare beskriver McKenna och McDade (2005) att 

mödrar som sover nära sina spädbarn har en ökad känslighet för allt som rör barnet.  

Det har visat sig att spädbarn som sover i samma säng som sina föräldrar vaknar 

lättare (Vennemann, Hense, Bajanowski, Blair, Complojer, Moon, & Kiechl-

Kohlendorfer, 2012). Även en studie av Horsley et al. (2007) visade att barn som 

samsov hade fler tillfällen av vakenhet per natt när de jämförde med barn som sov i 

egen säng, men de upptäckte också att de samsovande barnen var vakna kortare tid än 

de som sov i egen säng. Det antas vara en skyddsfaktor för plötslig spädbarnsdöd att 

barnen som samsover, har lättare för att vakna än de barn som sover ensamma. Även 

Hauck, Thompson, Tanabe, Moon och Vennemann (2011) beskriver att barn som 

ammas och sover intill sin mamma är mer lättväckta och vaknar oftare av sig själva. 

De har också en mer ytlig sömn och mindre djupsömn än de barn som sover själva.   

Hud mot hud-kontakt 

Den tidiga hud mot hud-kontakten gör barnet lugnt och tryggt vilket leder till att 

föräldrar fortsätter ha barnet nära sig och utvecklar ett intimt och nära samspel 

(Kylberg et al., 2014). Hud mot hud-kontakten gör att barnet har en jämnare 

blodsockernivå, skriker mindre och upplever mindre stress. Hud mot hud-kontakten 

ger också fördelar till mamman som upplever mindre stress, lägre blodtryck, minskad 

smärtkänslighet och gör mamman mer känslig i kommunikationen med sitt barn. 

Detta gäller oavsett om barnet ammas eller inte. Har inte mamman möjlighet att vara 

nära sitt barn kan den andra föräldern eller annan nära anhörig ge barnet hud mot hud-

kontakt (Kylberg et al., 2014).   

Amning och samsovning 

Att amma på natten fyller en viktig funktion, då amningen håller igång 

mjölkbildningen på en jämn och hög nivå (Olanders, 2013). Bröstmjölken innehåller 

liten halt protein och fett och höga halter av laktos vilket kräver korta intervaller 
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mellan matningarna, detta innebär att kontakten mellan mamma och barn i princip 

behöver vara konstant (Mckenna & McDade, 2005). Att sova nära hjälper spädbarn 

att komma till ro och främjar amningen (Ball et al., 2016). Hos kvinnor som samsover 

är det vanligare att amningen upprätthålls under en längre tid, samt att barnet 

helammas under en längre period. Kvinnor som under graviditeten har en stark 

önskan att amma och som är motiverade använder samsovning som en del av 

amningsstrategin på natten (Ball et al., 2016; Strömberg Celind et al., 2017).  

De barn som ammas och samsover ligger ofta vända mot sin mamma. Barnet ligger då 

ofta med sitt ansikte i höjd med mammans bröst och barnet ligger så pass långt ner att 

det inte riskerar att komma nära huvudkudden (Olanders, 2013). Vårdguiden, 1177 

och Amningshjälpen (2015) rekommenderar att barnet bör placeras uppe vid 

förälderns huvud. McKenna och McDade (2005) menar att en ammande mamma 

ligger med barnet under sina axlar med armen ovanför barnets huvud, hon drar upp 

benen och ligger på sidan med ansiktet mot barnet, detta är en ställning som 

förhindrar att hon lägger sig på barnet. Dessutom ligger barnet oftast på rygg. Genom 

att barnet sover på rygg kan barnet ta bort filtar som hamnar över dess huvud, flytta 

sig till eller från bröstet, vända sitt ansikte mot eller bort från mammans ansikte eller 

kropp, röra sitt eget ansikte och suga på sina händer (Kylberg et al., 2014). Det är 

osannolikt att barnet rullar över på mage om det ligger på sidan, då mamman hindrar 

det med sin kropp (McKenna, Ball & Gettler, 2007). Olanders (2013) beskriver att 

mamman har uppmärksamheten riktad mot barnet även i sömnen. Att kunna amma 

sitt barn liggandes i sängen på natten underlättar för mamman som slipper stiga upp, 

ta upp barnet och gå till en annan plats och amma. Efter amningen eller under tiden, 

somnar både mamman och barnet med hjälp av amningshormoner (Olanders, 2013). 

De föräldrar som låter barnet sova i sin egen säng och som inte ammar sitt barn är mer 

sällan vända mot barnet när det sover och svarar därför inte lika lätt på barnets 

signaler (McKenna et al., 2007). I en studie av Doan, Gardiner, Gay och Lee (2007) 

sov både mammor och pappor mer om barnet helammades. Föräldrar till de barn som 

fick bröstmjölksersättning sov ungefär 45 minuter mindre per natt än föräldrar till 

barn som helammades (Doan et al., 2007).  

Säkrare samsovning 

Samsovning passar inte vid alla tillfällen eller för alla familjer (Olanders, 2013). 

Amningshjälpen (2015) skriver om nattamning och samsovning och att det är viktigt 

att samsova så säkert som möjligt under hela spädbarnstiden. Det är inte lämpligt 

att samsova med ett spädbarn vid alkoholpåverkan eller vid intag av droger eller något 

läkemedel som gör en dåsig (Kylberg et al., 2014; Moon, 2016). Detta då 

uppmärksamheten kring barnet minskar (Olanders, 2013). Föräldern bör inte vara 

extremt överviktig (Kylberg et al., 2014). Om någon i hemmet röker eller om 

mamman rökte under graviditeten rekommenderas inte samsovning. Vidare är en så 

säker sovplats som möjligt viktig. Vattensäng, soffa eller för mjuk madrass är inte en 

säker sovplats för samsovning med sitt spädbarn. Barnet ska inte kunna ramla ner på 
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golvet eller fastna i någon glipa i sängen (Olanders, 2013). Barnet bör sova på rygg, 

temperaturen i rummet bör vara sval, dessutom bör inte barnet ha en för varm 

pyjamas. Barnet bör ha sin egen plats i sängen och flyttas högre upp jämte mammans 

huvud efter avslutad amning samt att inga tjocka täcken används (Amningshjälpen, 

2015). Det har också visat sig att det är en riskfaktor att samsova med barn som föds 

med en låg födelsevikt (McGarvey et al., 2006). Även att samsova mellan två vuxna 

har visat på en högre risk för plötslig spädbarnsdöd (Tappin, Ecob & Brooke, 2005).   

Flera studier har analyserat fall av plötslig spädbarnsdöd (Blabey & Gessner, 2009; 

Blair, Sidebotham, Evason-Coombe, Edmonds, Heckstall-Smith & Fleming, 2009; 

Blair, Sidebotham, Pease & Fleming, 2014; McGarvey et al., 2006). Studierna har 

haft olika antal fall och jämförbara kontroller. En gemensam nämnare för alla 

studierna är att de anser att det är en stor sannolikhet att barnen inte skulle dött i 

plötslig spädbarnsdöd om de inte delat sovyta med en vuxen. Samtidigt menar de att 

de flesta av fallen hade förekomst av en eller flera kända riskfaktorer för plötslig 

spädbarnsdöd och samsovning, till exempel att mamman var rökare, förekomst av 

alkohol, att barnet hittades på mage och att samsovning skedde på en soffa. Detta 

leder till slutsatsen att det troligtvis inte är själva samsovandet i sig som är en 

riskfaktor utan omständigheterna kring hur familjerna samsover (Blabey & Gessner, 

2009; Blair et al., 2009; Blair et al., 2014; McGarvey et al., 2006). Blair et al. (2009) 

menar att om råd ges till föräldrarna att vuxensängen är farlig finns en stor risk att de 

istället nattetid matar sitt spädbarn i till exempel soffan och kanske somnar med 

barnet där, vilket i sig är en ännu högre riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd. Att ge 

råd kring och förebygga den osäkra samsovningsmiljön vore den bästa strategin för 

att ytterligare minska förekomsten av plötslig spädbarnsdöd (Ball et al., 2016; Blair & 

Ball, 2004; Blair, Heron & Fleming, 2010; McKenna & McDade, 2005).   

Teoretisk referensram 

Att ge råd och samtala om spädbarnets sömn kan innebära ett dilemma för BHV-

sjuksköterskan. De kan uppleva en konflikt mellan råden från Socialstyrelsen och 

mellan familjens önskan och behov, eftersom BHV-sjuksköterskan är ålagd att arbeta 

evidensbaserat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Kirkevold (2000) beskriver 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori att relationen måste vara ömsesidig, men att det är 

sjuksköterskan som ansvarar för att relationen upprätthålls och etableras (Kirkevold, 

2000). Att etablera en mellanmänsklig relation är omvårdnadens syfte och det 

viktigaste är att familjens omvårdnadsbehov tillgodoses. Vidare beskriver Travelbee 

om empatin som en del i den mellanmänskliga relationen. En förutsättning för empati 

är att man har liknande erfarenheter och en önskan om att förstå den andra personen 

(Kirkevold, 2000). Är relationen mellan BHV-sjuksköterskan och föräldern 

ömsesidig, empatisk och om familjens omvårdnadsbehov är i fokus underlättar det för 

föräldern att vara öppen och ärlig utan att känna skuld.   
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Problemformulering 

Socialstyrelsen rekommenderar att spädbarn bör sova i egen säng de första tre 

månaderna för att förhindra plötslig spädbarnsdöd. Studier som är gjorda visar på att 

föräldrar väljer att samsova med sina barn och att det i vissa fall kan leda till osäkra 

samsovningsmiljöer. Genom en enkätstudie avser författarna undersöka om BHV-

sjuksköterskorna ger råd kring samsovning.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om BHV-sjuksköterskan anser att 

Socialstyrelsens råd och rekommendationer angående nattsömnen hos barn under tre 

månader är tillräckliga samt om och vilka råd som ges om samsovning.  

Metod 

Design 

Studien har en deskriptiv design och en kvantitativ ansats har använts genom att en 

enkät har delats ut. En kvantitativ undersökning valdes för att undersöka hur utbredda 

olika förhållanden och attityder är bland de som tillfrågas. Dessutom kan kvantitativa 

variabler generaliseras till större sammanhang (Eliasson, 2010). Studien innehåller 

även kvalitativa variabler då BHV-sjuksköterskorna fått möjlighet att beskriva och 

utveckla några av sina svar till frågorna i enkäten. De kvalitativa variablerna finns 

med för att skapa förståelse (Eliasson, 2010). Den deskriptiva designen valdes för att 

kunna beskriva flera egenskaper avseende de råd som BHV-sjuksköterskan ger 

(Olsson & Sörensen, 2011).   

Urval 

Inklusionskriterie var sjuksköterskor som arbetar på BVC (barnavårdcentral). Ett 

flertal kommuner i Nordvästra Skåne valdes ut och under januari 2018 kontaktades 

via mail 29 verksamhetschefer till samtliga BVC i dessa kommuner med ett 

informationsbrev om studien. Urvalet utgör en del av populationen och rätt utfört är 

en stickprovsundersökning representativt för den stora populationen (Hagevi & 

Viscovi, 2016). För att få fram kontaktuppgifter till verksamhetscheferna behövdes i 

vissa fall telefonkontakt tas med respektive BVC. Av de tillfrågade, godkände 20 

verksamhetschefer att deras BHV-sjuksköterskor tillfrågades om deltagande i studien. 

Åtta av dessa verksamhetschefer ansvarade för två BVC. Tre verksamhetschefer 

avböjde deltagande på grund av tidsbrist. Sex verksamhetschefer gav, trots 

upprepade mailpåminnelser, inte någon respons på författarnas förfrågan. Totalt 

inkluderades 28 BVC. Dessa BVC låg i olika områden vilket gav urvalet en stor 

socioekonomisk spridning. Därefter tillfrågades verksamhetscheferna om BHV-

sjuksköterskornas mailadresser, en del BHV-sjuksköterskor kontaktades återigen på 

telefon för att därigenom erhålla en mailadress. Totalt inkluderades 58 BHV-

sjuksköterskor, samtliga var kvinnor. 
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Instrument 

Författarna har inte kunnat hitta någon validerad enkät som kan svara på studiens 

syfte, varför en egen enkät utarbetades. Utifrån problemformulering och syfte, och 

genom diskussioner mellan författarna, formulerades frågor till enkäten (Bilaga A). 

Enkätens utformning följde Wenemarks (2017) rekommendationer för utformning 

av frågeformulär och innehöll ursprungligen tio frågor med ett varierat antal 

svarsalternativ.   

Enkäten granskades därefter enligt Wenemarks (2017) checklista och kognitiva 

intervjuer genomfördes med sju slumpmässigt utvalda BHV-sjuksköterskor för att 

testa frågornas validitet. De kognitiva intervjuerna gav en inblick i hur respondenten 

tänkte och resonerade kring frågorna. Författarna genomförde de kognitiva 

intervjuerna enligt “think aloud” - metoden, vilket innebar att respondenten 

uppmanades att besvara enkäten precis som hen skulle gjort på riktigt, men genom att 

tänka högt genom hela processen (Wenemark, 2017). Intervjuaren, i dessa fall någon 

av författarna, var passiv, noterade respondentens kommentarer och gjorde egna 

observationer. Enligt Wenemark (2017) är fem till tio kognitiva intervjuer ett rimligt 

antal. Efter de kognitiva intervjuerna justerades enkäten ytterligare. Den slutliga 

versionen innehöll 13 frågor. Tio av frågorna hade färdiga svarsalternativ, sex av 

dessa var frågor som besvarades med hjälp av en femgradig skala, de andra fyra 

frågorna hade olika svarsalternativ. Till fem av frågorna med färdiga svarsalternativ 

fanns möjlighet att utveckla sitt svar eller lämna kommentarer. Resterande tre frågor 

var frågor där respondenten uppmanades att beskriva sitt svar. Även 

informationsbrevet till BHV-sjuksköterskorna justerades något efter att de kognitiva 

intervjuerna gjorts. De ifyllda enkäterna från de kognitiva intervjuerna har inte 

använts i studien, däremot är de sju BHV-sjuksköterskorna inkluderade i studien 

genom att de fått fylla i den reviderade enkäten.   

Datainsamling 

Information om studien, samtyckesblankett och enkät mailades ut till 58 BHV-

sjuksköterskor i slutet av januari 2018. Efter första utskicket samlades 24 enkäter in. 

Cirka en vecka efter utskickad enkät skickades ytterligare ett mail med en förfrågan 

över vilket alternativ som fungerade bäst för BHV-sjuksköterskorna avseende 

inlämning av enkäten. En del BHV-sjuksköterskor ville skicka tillbaka besvarad enkät 

med post, några scannade in den och mailade tillbaka, medan andra föredrog att 

enkäten hämtades. Efter andra mailutskicket kom ytterligare 15 enkäter författarna 

tillhanda. Ett tredje mail skickades ut efter ytterligare en vecka, med uppmaning 

till BHV-sjuksköterskan att bekräfta att mailet mottagits. Efter detta mail samlades 

ytterligare åtta enkäter in. Totalt samlades 47 besvarade enkäter in, varav 42 var 

fullständigt ifyllda. Det totala bortfallet blev 11 BHV-sjuksköterskor (19%).  
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Bearbetning av data 

Vid databearbetning har statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) version 24 använts (Wahlgren, 2012). SPSS har använts till univeriat 

och biveriat bearbetning (Olsson & Sörensen, 2011). Den statistiska metod som har 

använts är deskriptiv. Kommentarerna som BHV-sjuksköterskorna lämnat till de olika 

frågorna har analyserats med manifest innehållsanalys. Den manifesta 

innehållsanalysen arbetar med textmaterialet och beskriver det synliga och uppenbara 

innehållet (Olsson & Sörensen, 2011). Varje frågas kommentarer har analyserats 

och bearbetats för sig. Kommentarerna kondenserades, det vill säga gjordes kortare 

och mer lätthanterliga samtidigt som det centrala innehållet bevarades. Därefter 

kodades det kondenserade materialet, där liknande innehåll samlades under samma 

kod (Lundman & Graneheim, 2012). Cirkeldiagram 1 och tabell 2 (Bilaga C) visar 

koderna till fråga åtta respektive fråga tio. Koderna som framkom till kommentarerna 

till fråga 13 grupperades utifrån om BHV-sjuksköterskorna ansåg att råden från 

Socialstyrelsen var tillräckliga eller ej.  

Forskningsetiska överväganden 

Etiska riktlinjer har beaktats enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013), vilken 

beskriver att de som deltar i studien ska informeras om studiens syfte, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta att vara med i studien. 

Författarna har tagit hänsyn till etiska aspekter som kan påverka deltagarna, till 

exempel att det kan vara känsliga frågor att svara på, eftersom de är ålagda att arbeta 

evidensbaserat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). På informationsbladet till 

BHV-sjuksköterskorna fanns kontaktuppgifter till båda författarna och handledaren 

som deltagarna kunde höra av sig till vid frågor eller funderingar kring studien. En 

samtyckesblankett, för skriftligt godkännande om deltagande i studien, bifogades 

också. Deltagarna fick själva välja hur inlämning av ifylld enkät och 

samtyckesblankett skulle ske. Vissa valde att skicka ifylld enkät och 

samtyckesblankett per post, andra valde att scanna in den och maila tillbaka och några 

önskade att enkät och samtyckesblankett skulle hämtas. De ifyllda enkäterna och 

samtyckesblanketterna förvarades åtskilda och inlåsta där endast författarna hade 

åtkomst. Enkäterna märktes med löpnummer för att underlätta hanteringen. Resultatet 

redovisades på gruppnivå, vilket innebar att ingen enskild person har kunnat 

identifieras (Sandman & Kjällström, 2013). Under studiens genomförande har 

författarna strävat efter medvetenhet om den egna förförståelsen för ämnet. Enligt 

Lundman och Graneheim (2012) bygger förförståelsen på författarnas tidigare 

erfarenheter, teoretisk kunskap om ämnet samt förutfattade meningar. Genom att 

utnyttja förförståelsen under studiens genomförande ökas möjligheten till djupare 

förståelse och ny kunskap (Lundman & Graneheim, 2012). Innan studien 

genomfördes gjordes en lokal etikprövning vid Akademin för hälsa och välfärd, 

Högskolan i Halmstad, Dnr: UI 2017/1477. Enkäterna och samtyckesblanketterna 

kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd och publicerad på DIVA, Högskolan i 

Halmstad. 
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Resultat 

Resultatet baseras på 47 ifyllda enkäter och presenteras i samma ordning som 

enkätens frågor. Fem av de inkluderade enkäterna var ofullständigt ifyllda.  

BHV-sjuksköterskan ombads att fylla i antal arbetade år och månader på BVC. 

Resultatet visade en spridning mellan noll till 32 arbetade år (n=44, 93,6%). 

Medianen var 6,5 arbetade år och medelvärdet var nio arbetade år. Tre BHV-

sjuksköterskor (6,4%) hade inte besvarat denna fråga. Resultatet redovisas i Diagram 

1. Av BHV-sjuksköterskorna var 36 distriktsköterskor (76,5%) och 11 var 

barnsjuksköterskor (23,4%).   

Diagram 1.  Antal år som BHV-sjuksköterska   

 

Rådgivning kring nattsömn 

Resultatet visade att det var vanligt förekommande på BVC att informera om 

nattsömn. De flesta (n=40, 85,1%) angav att de ofta informerade om nattsömnen hos 

barn under tre månader och majoriteten (n=44, 93,6%) svarade att de känner till råden 

väl från Socialstyrelsen att barn under tre månader sover säkrast i egen säng. Tre 

fjärdedelar (n=35, 74,5%) svarade att de känner sig trygga i att ge råd kring 

nattsömnen hos barn under tre månader, medan resterande (n=12, 25,5%) inte känner 

sig helt trygga i rådgivningssituationen kring nattsömn. Resultatet redovisas i sin 

helhet i Tabell 1 (Bilaga B).  

BHV-sjuksköterskan ombads att redogöra för var kunskapen kring råden angående 

nattsömn inhämtades (n=47, 100%). Till denna fråga var flera svarsalternativ möjliga 

samt en uppmaning att beskriva sitt svar (n=26, 55,3%). Flertalet av deltagarna utgick 

från Rikshandboken (n=44, 93,6%) när de gav råd till föräldrar angående nattsömnen 
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hos barn under tre månader. Egna erfarenheter (n=17, 36%), google (n=2, 4,3%) och 

annat (n=13, 27,7%) angavs också vara ett stöd i rådgivningen. Som egna erfarenheter 

beskrevs bland kommentarerna BHV-sjuksköterskans egna erfarenheter som förälder 

(n=6, 12,8%) och lång erfarenhet av att arbeta som BHV-sjuksköterska (n=2, 4,3%).   

Vilken känsla man får av familjen och lägger informationen på en basal nivå med 

hänsyn till särskilda behov och behov av restriktioner ex rökning/alkohol/hund i 

sängen. Just att anpassa informationen till vilken familj man har framför sig och att 

samsova med förnuft. (enkät 27)     

För att bebisen ska sova så säkert som möjligt utifrån den hemmiljön hen har. 

Brukar ge tips och råd kring antal filtar, läge i sängen, placering etc. (enkät 18)  

Utgår från när ens egna barn var små. Ibland gjorde det hela situationen lugnare om 

de fick sova bredvid mig. (enkät 12)  

I kommentarerna angavs även Socialstyrelsen som stöd i rådgivningen (n=13, 27,7%), 

Vårdguiden, 1177 (n=3, 6,4%), litteratur (n=3, 6,4%) och kunskapscentrum (n=2, 

4,3%).  

Begreppet säker samsovning 

Strax över hälften av deltagarna (n=24, 52,2 %) var väl bekanta med begreppet 

säker samsovning. Tre personer (6,5%) var inte alls bekanta med begreppet (Tabell 1, 

Bilaga B).   

Deltagarna uppmanades att beskriva vad begreppet säker samsovning innebar för dem 

(n=45, 96%), vilket resulterade i 38 uppfattningar (Cirkeldiagram 1). Att 

använda babynest ansågs av 27 deltagare (60%), att undvika alkohol, droger eller 

medicin som gör en dåsig ansåg 18 deltagare (40%) och 11 deltagare (24%) ansåg att 

barnet bör sova på rygg.    

Åtta (33,3%) av de 24 som svarat att de var väl bekanta med begreppet säker 

samsovning beskrev att säker samsovning var att barnet sover i egen säng i förälderns 

sovrum. De tre personer som angav att de inte alls var bekanta med begreppet beskrev 

säker samsovning enligt följande:  

Att om man vill ha barnet hos sig tänker på att tex inte lägger tungt täcke, att ha 

barnet på egen plats i sängen, inte ligga i samma säng om man har druckit/tagit 

sömnmedel. Eller vet att man sover tungt, ej kan falla ner etc. (enkät 21)  

Tidigare tänkt babynest alt. spjälsäng där ena sidan är borttagen + ej dela täcke med 

barn. (enkät 20)  
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Att barnet ligger i ett babynest uppe mellan föräldrarnas huvud. Att inte dela täcke, 

barnet har ett eget täcke. Att inte ha druckit alkohol om barnet sover med en vuxen. 

(enkät 14)  

 

Cirkeldiagram 1. Vad säker samsovning är för BHV-sjuksköterskorna (n=45). 

Värdena anges i % samt numeriskt. 

 

Rådgivning kring säker samsovning 

Mer än hälften (n=27, 57,4 %) av BHV-sjuksköterskorna angav att de ofta gav råd 

kring säker samsovning och fyra BHV-sjuksköterskor (8,5%) gav aldrig råd kring 

säker samsovning (Tabell 1, Bilaga B). Till denna fråga fanns möjlighet att 

kommentera (n=15, 32%) varav sju BHV-sjuksköterskor (14,9%) beskrev att de 

endast gav råd kring säker samsovning om föräldrarna specifikt frågade kring detta.   

Poängterar alltid att barnet sover säkrast i egen säng. Flertalet föräldrar samsover 

med sina barn och då tycker jag det är viktigt att ge info om hur det kan bli lite 

säkrare. (enkät 3)  

I sammasäng som förälder 

13,3% (n=6)
Napp 11,1% (n=5)

Ej soffa/fåtölj 4,4% (n=2)

Ej alkohol/droger/medicin 

40% (n=18)

Ej täckas av förälders 

kroppdel 8,9% (n=4)

Ej tjockt täcke 22% (n=10)

Ej täckas av kudde 4,4% (n=2)

Spjälsäng med ena sidan 

borttagen 2,2% (n=1)

Ej dubbeltäcke 2,2% (n=1)

Sova på rygg 24% (n=11)

Ej röka/snusa (ej niktorin) 

20% (n=9)

Ansikte fritt 8,8% (n=4)

Ej för trångt 13,3% (n=6)

Ej för varmt 

26,6% (n=12)

Undvika samsova 2,2% (n=1)

Eget täcke/filt 17,8% (n=8)

Svalt 2,2% (n=1)

Sova på förälders bröst 

2,2% (n=1)

Att barnet inte kan rulla över 

på mage 2,2% (n=1)

Rikshandboken 2,2% (n=1)

Babynest eller annat "hinder" 

t-ex. rullad handduk 60% 

(n=27)

Frisk förälder 2,2% (n=1)

Ej i förälderns famn/på 

föräldern 2,2% (n=1)

Minst tre månader gammal 

2,2% (n=1)

Egen sovplats i förälderns 

säng 15,5% (n=7)

Egen säng i förälders rum 

26,6% (n=12)

Fast madrass 6,6% (n=3)

Ej trilla ur sängen 

8,9% (n=4)

I närheten av förälder 

4,4% (n=2)

Mellan föräldrar 11,1% (n=5)

Föräldrar som sover stilla/ ej 

tungt 4,4% (n=2)

Ej kudde 8,9% (n=4)

Sova så säkert som möjligt 

4,4% (n=2)

Mellan föräldrars huvud 2,2% 

(n=1)

Högre upp i förälders säng 

11,1% (n=5)

Amma 6,6% 

(n=3)

Ej vattensäng 

4,4% (n=2)
Sängar väl förankrade 2,2% 

(n=1)
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Eftersom jag erfarenhetsmässigt vet att många föräldrar ändå samsover med sina 

små barn. De brukar kunna säga "annars sover hen inte”. (enkät 14)  

Vid alla hembesök informerar jag om Socialstyrelsen SIDS material + kompletterar 

med råd kring hur barnet kan sova nära mamma/föräldrarna på ett säkert sätt. (enkät 

18)   

De BHV-sjuksköterskor (n=43, 91%) som angav att de ger råd kring säker 

samsovning ombads beskriva vilka råd de gav. Av de 43 var det 40 som besvarat 

frågan. 16 BHV-sjuksköterskor (40%) beskrev att de i första hand rekommenderar 

att barnet sover i en egen säng. Babynest angavs även av 24 BHV-sjuksköterskor 

(60%) som rekommendation. Samtliga råd redovisas i Tabell 2 (Bilaga C).  

Barnet ska ha eget täcke. Ligga högt upp mellan föräldrarna. Gärna ha någon 

avgränsning, typ babynest. Ej ska röka eller använda droger. Ej ha 

vattensäng. (enkät 35)  

...undvika liggamning - gå upp – amma – natta om. (enkät 36)  

Informera om vad socialstyrelsen rekommenderar om föräldrarna vill ha barnet i 

sängen: viktigt med "sfär" tex babynest mellan föräldrarna och att barnet har egen 

filt. (enkät 37)  

För två av de fyra BHV-sjuksköterskor som angav att de aldrig ger råd kring säker 

samsovning var anledningen att Socialstyrelsen inte rekommenderar det. En av de 

fyra kände sig osäker samt angav att det inte står i Rikshandboken och den fjärde 

angav endast osäkerhet som anledning.    

BHV-sjuksköterskorna fick även svara på en fråga om de ansåg att det var vanligt 

förekommande att föräldrarna samsover med sina spädbarn som är under tre månader. 

Endast en BHV sjuksköterska angav att det var ovanligt. 34 BHV-sjuksköterskor 

(72,3%) svarade 4 eller 5 (vanligt) på denna fråga (Tabell 1, bilaga B).   

Råden från Socialstyrelsen 

Majoriteten av BHV-sjuksköterskorna (n=34, 72,3 %) ansåg att råden från 

Socialstyrelsen gällande nattsömnen hos barn under tre månader är tillräckliga för att 

de ska kunna ge råd till föräldrar som gör dem nöjda och trygga. Mer än en fjärdedel 

(n=13, 27,7 %) ansåg dock att råden behöver utökas.   

Vid en jämförelse mellan de som tyckte att råden är tillräckliga och de som inte ansåg 

att råden är tillräckliga var det 23 BHV-sjuksköterskor (68%) som svarade att de 

ansåg att råden är tillräckliga och att de ofta gav råd kring säker samsovning. Fyra 

BVH-sjuksköterskor som tyckte att råden är otillräckliga har angett att de ofta gav råd 

kring säker samsovning. Resultatet redovisas i Tabell 3 (Bilaga D).  
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BHV-sjuksköterskorna gavs möjlighet att lämna kommentarer till frågan gällande om 

råden är tillräckliga (n=22, 46,8%). Kommentarerna redovisas utifrån om de upplever 

att råden är tillräckliga eller inte.  

Råden är tillräckliga 

Sex av de BHV-sjuksköterskor som ansåg att råden är tillräckliga och har lämnat en 

kommentar beskrev att de utgår från Socialstyrelsens råd och rekommendationer för 

att det förebygger och minskar risken för SIDS.   

Jag är trygg med det jag informerar sen blir kanske inte alla föräldrar nöjda med mitt 

svar (enkät 4)   

Jag ger info enligt socialstyrelsens råd/rekommendationer. Både vid hembesök och 

sedan även när familjen kommer till BVC. Är dock väl medveten att det händer ofta 

att samsovning sker i babynest osv. (enkät 33) 

Vidare beskrev fem BHV-sjuksköterskor att de utgår från Socialstyrelsens råd och 

rekommendationer men sedan gör föräldrarna det som passar dem bäst.   

Den första tiden med sitt nyfödda barn är inte enkelt för förälder/föräldrarna. BHV 

ger råd men föräldrarna försöker hitta bästa möjliga lösning för att barnet ska vara 

nöjd och inte skrika. Det är dock viktigt att vi ger råd och förhoppningsvis tar 

föräldrarna till sig en del av råden (enkät 6) 

Det är bra och konkreta råd men ibland svårt för föräldrarna att leva efter då många 

spädbarn vill vara väldigt nära och inte sova ensamma (enkät 16) 

Fler och fler föräldrar har babynest till små barn. Många ammande mammor är så 

trötta under natten och somnar med barnet i sin säng! (enkät 42)   

Råden är otillräckliga 

Tre av dem som ansåg att råden inte är tillräckliga beskrev att föräldrar vill sova ihop 

med sitt barn men att de blir rädda/uppskrämda av informationen kring SIDS.   

Eftersom barn under tre månader många gånger vill sova i samma säng som mamma 

känns det konstigt och fel att ge rådet om egen säng alltid. Föräldrarna får dåligt 

samvete. Slits mellan känslan av att man bör göra på ett visst sätt, men det kanske 

inte känns helt rätt. (enkät 15)  

Vidare beskrev fem BHV-sjuksköterskor att de saknar tydlig information att ge till 

föräldrarna kring säker samsovning.   

Viktigt att föräldrar får veta hur de kan samsova säkert om de önskar samsova och 

inte bara får rådet att barn bör sova i egen säng (enkät 1).   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvantitativ metod genom att en enkät 

delades ut. En kvantitativ metod är lämplig när förhållanden och attityder ska 

beskrivas och när det är viktigt att kunna sätta siffror på materialet som ska 

undersökas (Eliasson, 2010). Valet av metod handlar om att utforma ett verktyg som 

tar fram den information som undersökningen behöver för att kunna besvara 

problemformuleringen (Eliasson, 2010). Tanken var att nå ut till en stor grupp BHV-

sjuksköterskor, med geografisk och socioekonomisk spridning, för att kunna 

generalisera resultatet. En kvalitativ ansats, i form av intervjustudie, kunde också ha 

använts för att besvara studiens syfte, men detta hade troligtvis medfört ett mindre 

antal respondenter, på grund av tidsbrist. Istället gavs BHV-sjuksköterskorna 

möjlighet att på en del frågor beskriva sina svar för att på detta sätt skapa förståelse 

(Eliasson, 2010).  

Författarna till studien har efter studiens genomförande funderat kring begreppet 

säker samsovning och att ordet säker kan vara svår att använda då ingen sovmiljö kan 

vara helt säker. En lämpligare benämning skulle kunna vara säkrare samsovning. 

BHV-sjuksköterskorna som har fyllt i enkäten har svarat på begreppet säker 

samsovning.  

Då en egen enkät skapades var författarna medvetna om att detta kan ha varit negativt 

eftersom författarna inte har några egna erfarenheter av att utforma enkäter. 

Författarna har varit medvetna om sin förförståelse för ämnet och har därför strävat 

efter att vara öppna inför frågornas utformning, så att inte frågorna återspeglar 

författarnas egna åsikter (Billhult, 2017).   

En enkät anses ha hög reliabilitet om den ger samma resultat om den upprepas under 

så likartade förhållanden som möjligt (Eliasson, 2010). Detta kräver att uppgifterna 

tolkas på samma sätt av vem som helst om undersökningen upprepas. Det kräver 

också att respondenterna inte missförstås (Eliasson, 2010). Vid attitydmätning kan det 

vara så att respondenterna har ändrat sig under tiden mellan mätningarna (Olsson & 

Sörensen, 2011). Om undersökningen skulle upprepas på samma personer skulle 

resultatet kunna bli något annorlunda. Frågorna där BHV-sjuksköterskorna 

uppmanades att beskriva sitt svar skulle kunna ge ett något annat resultat eftersom de 

ombads att räkna upp olika saker och det kan hända att de tänker på andra saker vid 

ett annat tillfälle. Till exempel när enkäterna testades med "think-aloud" metoden så 

beskrev BHV-sjuksköterskorna vissa saker, men när de sedan fyllde i den riktiga 

enkäten var svaren något annorlunda. Ett sätt att öka reliabiliteten är att kontrollera 

datan när den registreras så att den inte kodas eller matas in fel (Eliasson, 2010). Detta 

har författarna eftersträvat genom att enkätsvaren har matats in i SPSS då den ena läst 
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svaren medan den andra skött inmatningen och tvärt om. Kodningen av variablerna i 

SPSS har också gjorts gemensamt av båda författarna.   

En undersöknings validitet handlar om att undersökningen verkligen mäter det den 

ska mäta (Eliasson, 2010). Frågorna till enkäten var inte validerade vilket kan ha 

medfört att respondenterna tolkat frågorna på ett annat sätt än som var avsett. 

Enligt Wenemark (2017) kan detta förbyggas genom att frågorna testas innan den 

slutliga versionen av enkäten skickas ut. För att undersöka enkätens validitet 

genomfördes en pilotstudie av enkäten genom "think aloud"- metoden. Detta var en 

enkel metod och författarna uppfattade att testpersonerna förstod vad som förväntades 

av dem.   

Enkäten bestod även av öppna frågor där BHV-sjuksköterskorna ombads att beskriva 

med egna ord, detta har gjort materialet mer svårarbetat samtidigt som det har gett 

värdefull information. Det finns en möjlighet att författarna kan ha misstolkat 

kommentarerna. Detta är en nackdel med enkäten då deltagarna inte har någon 

möjlighet att förklara sig utförligare vilket de eventuellt hade kunnat om det istället 

varit en intervjustudie.  

Totalt skickades 58 enkäter ut och 47 besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 81 

%. En svarsfrekvens på mer än 70 procent anses vara godtagbar (Billhult, 2017). 

Svarsfrekvensen ökade efter varje påminnelse. Hagevi och Viscovi (2016) beskriver 

att ett urval anses vara representativt för populationen, och att det inte endast är en 

minskad svarsandel som är ett problem utan hur bortfallet fördelar sig bland 

personerna i urvalet. BHV-sjuksköterskorna som besvarat enkäten arbetar på BVC i 

områden med stor socioekonomisk spridning och anses vara representativa, därför bör 

resultatet vara generaliserbart. Någon bortfallsanalys har inte gjorts (Olsson & 

Sörensen, 2011). En fördel med skriftliga enkätundersökningar är att deltagaren själv 

kan välja när enkäten besvaras (Eliasson, 2010). Svarsfrekvensen tros vara hög på 

grund av det faktum att många BHV-sjuksköterskor fick information om studien i 

samband med att mailadresserna till verksamhetscheferna eftersöktes. Det är möjligt 

att enkäten hade hög svarsfrekvens då den genererade ett intresse hos respondenten 

(Hagevi & Viscovi, 2016). Fem av enkäterna var inte fullständigt ifyllda. Det var 

enstaka frågor som ej besvarades, vilket angetts tydligt i resultatet. Enkäterna 

inkluderades ändå då innehållet ansågs värdefullt för resultatet. Enligt Hagevi 

och Viscovi (2016) drabbas i stort sett alla enkäter av ett internt bortfall. 

Ursprungligen hade författarna för avsikt att personligen dela ut enkäterna, vilket inte 

gick att genomföra på grund av tidsbrist. Detta hade möjligen kunnat öka 

svarsfrekvensen ytterligare.  

Den insamlade datan har bearbetats i SPSS (Wahlgren, 2012). En deskriptiv metod 

har använts då syftet med studien var att deltagarna skulle beskriva om de råd och 

rekommendationer som Socialstyrelsen ger ut är tillräckliga. Analysen av materialet 
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kan återupprepas, vilket är en fördel med att använda en kvantitativ metod (Eliasson, 

2010). Detta ökar även studiens reliabilitet.   

Resultatdiskussion 

Majoriteten av BHV-sjuksköterskorna i studien angav att kunskapen till rådgivningen 

avseende barnets sömn inhämtades från Rikshandboken. Endast tre BHV-

sjuksköterskor använde inte sig av Rikshandboken. I rikshandboken står följande om 

samsovning:  

En del föräldrar önskar samsova med sitt lilla barn. När det gäller barn under 3 

månader visar forskningsresultat från flera länder att risken för plötslig 

spädbarnsdöd ökar när föräldrar och barn sover i samma säng. För de större barnen 

tycker många föräldrar att det fungerar bra att ha morgonen tillsammans, det vill 

säga att barnen myser/slumrar tillsammans med sina föräldrar en stund innan det är 

dags att gå upp (Rikshandboken, 2017b).  

Samtidigt finns en länk på Rikshandboken till Amningshjälpens hemsida där det finns 

tydliga råd kring säker samsovning. Enstaka BHV-sjuksköterskor har angett 

Vårdguiden, 1177, som kunskapskälla. Där beskrivs att många föräldrar tycker det är 

mysigt, tryggt och praktiskt att sova nära sitt nyfödda barn, särskilt om barnet då 

lättare somnar om. Vidare står det att många barn sover som allra bäst när de får vara 

nära sin förälder och bör placeras uppe vid förälderns huvud så att barnet inte kan få 

förälderns täcke över ansiktet. Vårdguiden, 1177, skriver även att många nyfödda 

sover i babynest, som är en madrass med mjuka kanter, i förälderns säng. Men då det 

finns en risk att en vuxen kan rulla över de mjuka kanterna är en ligginsats från 

barnvagnen med högre kanter bättre. Till sist rekommenderas föräldrarna att hitta den 

lösning som passar bäst för dem (Vårdguiden, 2016).   

Resultatet i studien visade på en osäkerhet kring begreppet säker samsovning. Strax 

över hälften av BHV-sjuksköterskorna ansåg att de var väl bekanta med begreppet, 

trots detta var det åtta av dem som beskrev att säker samsovning var att barnet sover i 

egen säng i förälderns sovrum. Vidare visade det sig att de tre personer som ansåg att 

de inte var bekanta med begreppet säker samsovning, ändå gav tydliga exempel på 

vad säker samsovning är. Resultatet av BHV-sjuksköterskornas svar mynnade ut i 38 

olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet säker samsovning. Detta kan tolkas 

som att det är BHV-sjuksköterskornas egna uppfattningar och åsikter som ligger till 

grund för rådgivningen kring samsovning då denna information inte finns att hitta 

varken i Rikshandboken eller i broschyren från Socialstyrelsen ”Minska risken för 

plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder”.  

Bland de 38 olika uppfattningarna har nästan hälften av BHV-sjuksköterskorna angett 

att samsovning ej är lämpligt vid intag av alkohol, droger eller mediciner och en 

femtedel av BHV-sjuksköterskorna har angett rökning som olämpligt. Vidare angav 

en fjärdedel att det inte ska vara för varmt och en tiondel angav att ansiktet ska vara 
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fritt. Denna information kan hittas i Socialstyrelsen råd och rekommendationer från 

2006, som ersattes 2014 med nya råd och rekommendationer och alltså är inaktuell.   

Om föräldern är mycket trött eller påverkad av alkohol eller mediciner, avråder vi 

från att spädbarnet sover i samma säng. Vi avråder också från att ha barnet sovande i 

förälderns säng om modern är rökare, eftersom flera undersökningar har visat en 

något ökad risk för plötslig spädbarnsdöd i dessa fall. Några undersökningar har 

också visat att om barnet är under tre månader finns det en något ökad risk med att 

sova i samma säng även om modern inte är rökare. Om man vill låta sitt barn sova 

hos sig i sängen för att underlätta amningen, så bör man tänka på att det inte ska 

vara för trångt eller för varmt för barnet. Skapa ett fritt utrymme för barnet i sängen. 

Barnets ansikte ska vara fritt under sömnen (Socialstyrelsen, 2006).  

Kanske är det så att de gamla råden och rekommendationer från 2006 fortfarande 

lever kvar i kombination med BHV-sjuksköterskornas egna uppfattningar och 

åsikter?  

Det nya rådet och rekommendationen från 2014, angående att spädbarn som är under 

tre månader sover säkrast i egen säng, grundar sig på en stor studie som gjordes 

2013 (Carpenter et al., 2013). Denna studie har fått mycket kritik, bland annat från 

UNICEF (2013) som menar att slutsatserna som författarna drar är omöjliga med 

tanke på vilka data de har analyserat. Endast två av de fem studierna som Carpenter et 

al (2013) är baserad på hade någon data avseende alkoholanvändning, författarna 

antar då att alkoholprevalensen är densamma i de andra studierna och analyserar efter 

detta. Även Fleming, Pease och Blair (2015) tar upp kritik som finns avseende den 

uppskattade datan som ligger till grund för de analyser och slutsatser som gjorts i 

studien av Carpenter et al. (2013). De nämner bland annat att uträkningarna i studien 

baseras på observationer hos en population som både kulturellt, geografiskt, och 

tidsmässigt skiljer sig åt (Fleming et al., 2015). Till exempel så är en av de fem 

studierna från Nya Zeeland, där datan är inhämtad mellan åren 1987-1990, och i en av 

de andra studierna som är från Irland, är datan inhämtad mellan åren 1994-2001. 

UNICEF (2013) kritiserar även hur författarna har kommit fram till att risken för 

plötslig spädbarnsdöd ökar femfaldigt om föräldern delar säng med sitt spädbarn. De 

menar att genom att författarna har använt sig av en väldigt låg riskgrupp som 

utgångspunkt, ter sig alla andra riskgrupper mycket högre (UNICEF, 2013). Studien 

(Carpenter et al., 2013) tar inte heller hänsyn till om samsovningen vid dödstillfället 

var planerad eller oplanerad, eller var i sängen barnet var placerat.   

Mer än hälften av BHV-sjuksköterskorna angav att det är vanligt förekommande att 

föräldrar samsover med sina spädbarn som är under tre månader. Gjord studie visar 

inte hur många som faktiskt samsover utan det handlar om BHV-sjuksköterskornas 

uppfattningar om hur vanligt förekommande samsovning är. Vanligt tolkas av 

författarna som ofta förekommande, mer än hälften av familjerna, medan ovanligt 

tolkas som något som sker sällan, nästan aldrig. Endast en av BHV-sjuksköterskorna 

angav att det var ovanligt förekommande. Enligt en studie av Strömberg Celind et al. 
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(2017) var det 44.2 % av föräldrarna i västra Sverige som samsov med sitt barn de 

första tre månaderna, vilket kan stämma överens med BHV-sjuksköterskornas 

uppfattning. I en studie av Blabey och Gessner (2009) undersöktes samsovningsvanor 

och det visade att 40 % av de som samsov gjorde detta i riskfyllda miljöer.   

Mer än hälften av BHV-sjuksköterskorna angav att de ofta ger råd kring säker 

samsovning och det vanligaste rådet som gavs var att använda babynest. Endast fyra 

av 47 BHV-sjuksköterskor angav att de aldrig ger råd kring säker samsovning. Detta 

visar att rådgivning kring samsovning är vanligt förekommande. I USA ges råd av 

barnläkare kring samsovning trots att AAP (American Academy of Pediatric) 

rekommenderar att barnet ska sova i egen säng (Schaeffer & Asnes, 2018). Något 

som framkom i denna studie var att när det gällde rådet att barnen ska sova på rygg så 

rekommenderade alla att barnet ska sova på rygg. När det gällde rådet att barnet sover 

säkrast i egen säng i förälderns sovrum så var majoriteten av barnläkarna mer flexibla 

och kunde ge råd kring samsovning vid vissa omständigheter (Schaeffer & Asnes, 

2018). För BHV-sjuksköterskan kan det bli en konflikt och ett etiskt dilemma att ge 

råd kring en säkrare samsovningsmiljö eftersom Socialstyrelsen rekommenderar att 

barnet sover säkrast i egen säng. BHV-sjuksköterskan möter familjerna i deras vardag 

och verklighet, det är därför viktigt att BHV-sjuksköterskan är empatisk och att 

familjens omvårdnadsbehov är i fokus, vilket bekräftas av Joyes Travelbees 

omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000). Vid avsaknad av riktlinjer kan BHV-

sjuksköterskan välja att förlita sig på tidigare erfarenheter oavsett om dessa går emot 

aktuell evidensbaserad kunskap. Detta innebär att BHV-sjuksköterskan inte arbetar 

evidensbaserat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).    

Studien visar att en fjärdedel angav att råden och rekommendationerna gällande 

nattsömnen hos barn under tre månader inte är tillräckliga för att BHV-

sjuksköterskorna ska kunna ge råd som gör föräldrar nöjda och trygga. Sedan 2014 

har hälsomyndigheten NICE i Storbritannien valt att ändra sina riktlinjer angående 

spädbarns sömn till att ge råd kring hur sovmiljön kan bli säkrare om föräldern önskar 

sova nära sitt barn (NICE, 2014). På Nya Zeeland har ett "safe sleep" program införts 

som innebär att vårdpersonal ger råd kring hur en säkrare sovmiljö kan skapas. Efter 

dessa åtgärder har det skett en minskning av antalet barn som dött i plötslig 

spädbarnsdöd (Mitchell, Cowan & Tipene-Leach, 2016). Wennergren (2016) 

beskriver att istället för att avråda helt från samsovning bör råd ges så att samsovning 

kan ske på ett så säkert sätt som möjligt för de som önskar samsova. Wennergren 

ingår i projektledningen som utformat råden och rekommendationerna från 

Socialstyrelsen (2014b).   

I en studie av Ball, Moya, Fariley, Westman, Oddie och Wright (2011) visar det sig 

att det är vanligare att mödrar somnar med barnen i soffan än i sängen. Enligt Fleming 

et al. (2015) kommer de flesta mödrar som ammar på natten någon gång att somna 

under amningen, därför behöver miljön som amningen sker i vara så säker som 
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möjligt, även vuxensängen bör räknas in i barnets sovmiljö. I föreliggande studie 

framkommer det att BHV-sjuksköterskorna är medvetna om amningssituationen 

nattetid. Vidare skriver Fleming et al., (2015) att de mödrar som vill amma, som inte 

röker, dricker alkohol eller tar droger och är medvetna om vikten av en säkrare 

sovmiljö runt barnet nattetid, inte har en ökad risk för att barnet dör i plötslig 

spädbarnsdöd. Broschyren "Caring for your baby at night" (UNICEF, 2017) ger 

föräldrar information om vad en säkrare sovmiljö innebär och vad som ska undvikas. 

BHV-sjuksköterskorna tar upp många av de råden som anges i broschyren.   

Möllborg, Wennergren, Almqvist och Alm (2015) har studerat dödsfall av spädbarn i 

Sverige, efter obduktion har dessa delats in i plötslig spädbarnsdöd (SIDS) och fall 

där en dödsorsak har hittats (SUDI). Det visar sig i deras resultat att samsovning var 

vanligare vid plötslig spädbarnsdöd. Dock fanns det endast information kring sovplats 

hos mindre än hälften av fallen för plötslig spädbarnsdöd. I studien framkom inte 

heller om barnet samsov i en osäker miljö. Deras studie visade också att 67% av SIDS 

fallen hittades på mage. I en stor studie gjord i Alaska visade det sig att 99% av de 

barn som samsov och som dött i plötslig spädbarnsdöd, skedde samsovning med en 

eller flera riskfaktorer närvarande (Blabey & Gessner, 2009).   

Att ge råd kring och förebygga den osäkra samsovningsmiljön vore den bästa 

strategin för att ytterligare minska förekomsten av plötslig spädbarnsdöd (Ball et 

al., 2016; Blair & Ball, 2004; Blair, Heron & Fleming, 2010; McKenna & McDade, 

2005).  

Konklusion  

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna upplever att det är vanligt förekommande 

att föräldrar samsover med sina barn. De ger ofta råd kring detta trots Socialstyrelsens 

råd och rekommendationer att barnet sover säkrast i egen säng. Resultatet visar 

dessutom att BHV-sjuksköterskorna ger olika råd om säker samsovning. Detta visar 

att råden från Socialstyrelsen behöver utökas till att även innehålla råd kring 

säkrare samsovning.   

Majoriteten av BHV-sjuksköterskorna angav att råden och rekommendationerna från 

Socialstyrelsen är tillräckliga för att de ska kunna ge information till föräldrar som gör 

dem nöjda och trygga. Trots detta ges ändå ofta råd kring säker samsovning. BHV-

sjuksköterskor möter föräldrarna i deras verklighet och inser därför att rådet kring 

nattsömnen är komplext och bör anpassas efter varje familj.   

Implikation 

Resultatet i studien visar på att det finns ett behov av tydligare råd och 

rekommendationer angående sovmiljön hos barn under tre månader. Utökade råd och 
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rekommendationer skulle göra att BHV-sjuksköterskorna ger mer likvärdiga råd som 

gör både dem och föräldrarna mer nöjda och trygga.  

Vid varje besök på BVC fyller BHV-sjuksköterskan i, till exempel vad barnet äter. 

Om det även hade fyllts i var barnet sover nattetid, hade statistik kunnat föras kring 

detta. Detta initierar till ett samtal kring sovmiljön, var den än sker, på ett naturligt 

och icke skuldbeläggande sätt. Väljer föräldrarna att låta barnet sova i egen säng bör 

de ändå informeras om säkrare samsovning så att kunskapen finns om 

omständigheterna kräver det.  

Det hade även varit av värde med en studie som undersöker föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av rådgivningen på BVC kring nattsömnen hos barn under tre 

månader.     
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Enkätformulär 

 

 

Vänligen läs informationsbrevet noga innan du fyller i enkäten! 

Enkäten innehåller två frågor där du själv skriver ett svar, resten är frågor med svarsalternativ, 

vänligen ringa in det alternativ som passar bäst. Till vissa frågor finns möjlighet att utveckla och 

beskriva ditt svar närmre. 

 

1. När (år och månad) började du arbeta som BHV-sjuksköterska? 

 

 

 

2. Vilket yrke har du? 

 

Distriktssköterska              Barnsjuksköterska             Annat (Vad isåfall?)  

 

 

 

 

3. Brukar du informera om nattsömn hos barn under tre månader? 

 

Ofta                       Aldrig     

5 4 3 2 1 

 

 

4.  Hur väl känner du till rådet från Socialstyrelsen att barn under tre månader sover säkrast i 

egen säng? 

 

Mycket väl    Inte alls 

5 4 3 2 1 

 

 

5.  Känner du dig trygg/bekväm i att ge råd till föräldrar kring nattsömnen hos barn under tre 

månader? 

 

Trygg    Otrygg 

5 4 3 2 1 
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6. Vad utgår du ifrån när du ger råd till föräldrar angående nattsömnen hos barn under tre 

månader? (Flera alternativ kan väljas) 

 

Rikshandboken                   Egna erfarenheter                     Google                       Annat 

 

Om egna erfarenheter, google eller annat, beskriv: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

7. Hur väl bekant är du med begreppet säker samsovning? 

 

Väl bekant    Inte alls bekant 

5 4 3 2 1 

 

8. Beskriv vad säker samsovning innebär för dig? 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

9. Brukar du ge råd kring säker samsovning? 

 

Ofta    Aldrig           

5 4 3 2 1 

 

Eventuell kommentar: 
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10. Om du svarat 5-2 på fråga 9, vilka råd brukar du då ge? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

11. Om du svarat 1 på fråga 9, är det för att: 

(mer än ett alternativ kan väljas) 

 

• det inte står om det i Rikshandboken 

 

• Socialstyrelsen inte rekommenderar det 

 

• jag inte vill eller vågar 

 

• de inte frågar om det 

 

• jag känner mig osäker 

 

• annat - beskriv 

 

  

 

 

 

  

 

 

12. Upplever du att det är vanligt förekommande att föräldrarna samsover med sina spädbarn 

som är under tre månader? 

 

Vanligt   Ovanligt 

5 4 3 2 1        
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13. Tycker du att Socialstyrelsens råd och rekommendationer gällande nattsömnen hos barn 

under tre månader är tillräcklig för att du ska kunna ge råd till föräldrar som gör dem nöjda 

och trygga? 

 

Ja           Nej 

 

Eventuella kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Tabell 1: Redovisning av frågorna som besvarats med hjälp av en 

femgradig skala. På samtliga frågor ombads BHV-sjuksköterskan ringa 

in det alternativ som passade bäst. Värdena anges numeriskt (%) om 

inget annat anges.  

 

 

 

 

 Totalt 

n (%) 

Svarsalternativ på en femgradig skala 

5  4 3 2 1 

Brukar du informera om nattsömn hos barn under tre 

månader? 

5= Ofta, 1= Aldrig 

47 (100) 40 (85,1) 3 (6,4) 4 (8,5) 0 0 

Hur väl känner du till rådet från Socialstyrelsen att barn 

under tre månader sover säkrast i egen säng?  

5= Mycket väl, 1= Inte alls 

47 (100) 44 (93,6) 3 (6,4) 0 0 0 

Känner du dig trygg/bekväm i att ge råd till föräldrar kring 

nattsömnen hos barn under tre månader? 

5= Trygg, 1=Otrygg 

47 (100) 35 (74,5) 9 (19,1) 3 (6,4) 0 0 

Hur väl bekant är du med begreppet säker samsovning? 

5= Väl bekant, 1= Inte alls bekant 

46 (97,9) 24 (52,2) 

(av 46 

svar) 

13 (28,3) 4 (8,7) 2 (4,3) 3 (6,5) 

Brukar du ge råd kring säker samsovning? 

5= Ofta, 1 =Aldrig 

47 (100) 27 (57,4) 6 (12,8) 9 (19,1) 1 (2,1) 4 (8,5) 

Upplever du att det är vanligt förekommande att 

föräldrarna samsover med sina spädbarn som är under tre 

månader. 

5= Vanligt, 1= Ovanligt 

47 (100) 12 (25,5) 22 (46,8) 10 (21,3) 2 (4,3) 1 (2,1) 



BILAGA C  

 

Tabell 2: Vilka råd BHV-sjuksköterskor brukar ge kring säker 

samsovning (n=40). Värdena redovisas numeriskt och i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råd n % 

Använda babynest 24 60 

Ej alkohol/droger/medicin som gör en dåsig 18 45 

Ej för varmt 17 42,5 

Alltid säkrast i egen säng 16 40 

Sova på rygg 15 37,5 

Egen filt/täcke 12 30 

Ej röka 10 25 

Ej tjockt täcke 9 22,5 

Ej för trångt 6 15 

Napp 6 15 

Egen sovplats i sängen 5 12,5 

Ingen kudde 5 12,5 

Amma 5 12,5 

Ansiktet fritt 4 10 

Mellan föräldrars huvud  4 10 

Huvudända av säng 4 10 

Ej trilla ur sängen  4 10 

Svalt sovrum 3 7,5 

Råd om säker samsovning endast om förälder önskar 3 7,5 

Spjälsäng sidan om förälders säng 3 7,5 

Ej vattensäng 3 7,5 

Ej soffa/fåtölj 2 5 

Fast madrass 2 5 

Risk att samsova med barn under tre månader 2 5 

Ej täckas av förälders kroppsdel 2 5 

Info om SIDS 2 5 

Nestet stadigt placerat 1 2,5 

Undvika det 1 2,5 

Hud mot hud blir varmt 1 2,5 

Lägga över barnet i egen säng när det somnat 1 2,5 

Viktigt att alla får sova 1 2,5 

Ej om föräldern sover tungt 1 2,5 

På förälders bröst 1 2,5 

Ej i förälders famn 1 2,5 

Sängar väl förankrade 1 2,5 

Vänja barnet att sova i egen säng 1 2,5 

Frisk förälder 1 2,5 

Rikshandboken 1 2,5 

Undvika liggamma 1 2,5 

Gå upp-amma-natta om 1 2,5 

Beror på hur familjen är 1 2,5 

Babynest intill vägg 1 2,5 

Info om Socialstyrelsens rekommendationer om föräldern vill ha 

barnet i sängen 

1 2,5 
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Tabell 3: Korstabell om BHV-sjuksköterskan anser att råden från 

Socialstyrelsen är tillräckliga och hur ofta rådgivning kring säker 

samsovning sker. I tabellen kan det till exempel utläsas att av de som 

svarat ja på frågan om Socialstyrelsens råd är tillräckliga är det 23 

personer som svarat att de ofta ger råd kring säker samsovning. 

Värdena anges numeriskt. 

 

 

  Brukar du ge råd kring säker samsovning? 

Svarsalternativ på 5 gradig skala, 1=Aldrig, 5 =Ofta 

  1  2 3 4 5  Totalt 

Är socialstyrelsens råd tillräckliga? Ja 1 1 6 3 23 34 

 Nej 3 0 3 3 4 13 

 Totalt 4 1 9 6 27 47 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Frida Giselsson
Alexandra Larsson


