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Abstrakt 
 

Bakgrund 

Innan 90-talet betraktades spädbarn inte kunna känna smärta. Idag finns annan 

förståelse för att spädbarn känner smärta och att spädbarn uppfattar större smärta än 

vuxna vid samma smärtstimuli. Föräldrar och spädbarn bildar ett system där föräldra är 

spädbarns trygga bas. Föräldrars delaktighet ger trygghet vilket gör att spädbarn kan 

hantera sjukdom och smärta. Förebygga och minska smärtupplevelsen hos spädbarn 

främjar deras välbefinnande och utveckling. 

Syfte  

Beskriva hur spädbarns smärtupplevelse lindras av föräldradelaktighet. 

Metod  

En systematiskt litteraturstudie med sökning i Cinahl och Pubmed där 6 kvantitativa 

artiklar inkluderades i studien. Analysen är inspirerad av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat  

Spädbarns smärtupplevelse lindras av föräldrars delaktighet genom facilitated tucking, 

känguruvård, skin-to-skin och amning. Spädbarn lugnas vid föräldradelaktighet. 

Slutsats  

Det är viktigt att implementera kunskap i vården och hos föräldrar att spädbarns 

smärtupplevelse lindras av föräldradelaktighet. Informeras föräldrar redan på 

mödravårdscentraler kan kunskap förmedlas om spädbarns smärtlindring via 

föräldradelaktighet och minska spädbarns lidande. En förälders närvaro kan göra 

mycket för ett spädbarn som genomgår ett smärtsamt behandlingsalternativ. Ett behov 

finns att utforska lindring av spädbarns smärtupplevelse via metoder som inkluderar 

föräldradelaktighet. Vidare forskning kan göras för att undersöka i vilken utsträckning 

resultatet är överförbart till andra vårdkontexter och barn i olika åldrar. 

 

Nyckelord  
Spädbarn, smärtupplevelse, föräldradelaktighet 

 

Tack 
Tack Gudrun och Bram för vägledning med ett engagemang för att få delarna i den här 

systematiska litteraturstudien att bilda en helhet. En helhet på en annan nivå vi tidigare 

inte stött på.   
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1 Inledning 

Tills för ett drygt decennium sedan fanns den oriktiga uppfattningen att spädbarn inte 

kunde uppleva smärta på grund av ett outvecklat nervsystem. Det medförde att spädbarn 

behandlades utan smärtlindring samt till och med opererades utan narkos eller 

lokalbedövning (Haegerstam, 2008).  

 

Det psykologiska bemötandet är av vikt vid smärtlindring (Jylli, 2009).Trygghet ger 

kontroll över kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Känner människan sig otrygg 

tappas kontroll över kroppen (ibid). Kan en viss kontroll inges i situationen är det början 

till en god smärtlindring (Jylli, 2009). 

 

Föräldrar har en betydande funktion för hur barnet uppfattar sin trygghet. Är föräldrarna 

närvarande ökar det tryggheten (Enskär och Golsäter, 2009). Ökad trygghet genom 

föräldranärvaro ger spädbarnet mer kontroll över sin kropp. Spädbarn som kommer till 

sjukhus kommer dit på grund av sjukdom och behöver den professionella vården som 

finns där. Vid sjukdom förloras kontroll över kroppen, vilket innebär att den kontroll 

som spädbarn har över sin kropp förloras. Sjukvården har resurser för att upprätthålla 

kontrollen över spädbarnets kropp (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett spädbarns relation 

till sina föräldrar är av stor vikt och behövs för att våga möta världen igen enligt 

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm- Mothander (2006). Enskär och Golsäter 

(2009) menar att om en sjuksköterska gör föräldrar delaktiga i vården kring 

spädbarn ökar anknytningen mellan spädbarn och föräldrar. Vid ett gott samarbete med 

föräldrarna där föräldradelaktighet främjas kan spädbarnet återfå kontroll över sig själv. 

Upprätthålls tryggheten kan spädbarnet på ett bättre sätt möta  smärtsamma 

behandlingsalternativ samt få en lindrigare smärtupplevelse och därigenom erhålla 

bättre förutsättningar för att utvecklas (ibid). 

 

Brist på föräldrars delaktighet uppmärksammades under författarnas 

verksamhetsförlagda utbildning, sommarvikariat samt genom personliga erfarenheter. 

Vårdprofessioner såsom sjuksköterskor kommer i kontakt med spädbarn och dess 

föräldrar på vårdcentraler, akutmottagningar, barnbördshus (BB) och barnavdelningar 

där spädbarn bland annat behöver genomgå behandlingsalternativ som injektioner, 

blodprover och insättning av perifera venkatetrar. Alla dessa moment orsakar smärta 
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hos barn. Föräldrars delaktighet är både smärtreducerande för spädbarn och 

kostnadseffektivt för vården (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Spädbarn 

I Svenska akademins ordbok (2013) definieras spädbarn som ett nyfött barn, ett barn 

som befinner sig i åldern 0-1 ½ år. Nationalencyklopedin (2013) beskriver spädbarn 

som ett barn som är ett år eller yngre. Synonym till spädbarn är baby. Folkets lexikons 

(2013) översättning av spädbarn till engelska innefattar både infant och baby. I Oxford 

English Dictionary (2013) beskrivs infant som ett barn under sina första tidiga år i livet 

samt innefattar också ofödda barn. Oxford English Dictionary (2013) definierar baby 

som ett mycket ungt barn som inte kan gå och som är beroende av andra. Precis som 

infant definieras baby som ett ofött barn. I den här systematiska litteraturstudien ses 

spädbarn som ett nyfött barn upp till ett och ett halvt års ålder oberoende om det är ett 

prematurt eller fullgånget spädbarn. 

 

2.2  Smärta 

Att spädbarn inte kan uttrycka sin smärta med ord antas vara en möjlig orsak till att de 

inte ansågs ha smärta förrän in på 90-talet (Haegerstam, 2008). Enligt Norrbrink och 

Lundeberg (2010) utvecklas smärtsinnet i ett tidigt skede under fosterlivet och ett barn 

är mer smärtkänsligt än en vuxen individ. Redan under sjunde graviditetsveckan 

utvecklas nociceptorer och ett nociceptivt komplett system finns i graviditetsvecka 20 – 

23 men är ännu omoget. Ett nyfött barns nociceptorer har lägre aktiveringströsklar och 

receptoriska fält överlappar varandra samt att de är mer känsliga för stimulering vilket 

gör att smärtsvaret blir längre vid stimulering. Verkan blir då ett kraftigare nociceptivt 

inflöde hos ett litet barn än hos en vuxen individ vid samma skadliga stimuli. Det 

nyfödda barnet har inte utvecklat sina nedåtgående inhiberande nervbanor, dessa är fullt 

utvecklade i tvåårsåldern (ibid).  

 

Förändringar i tonläge, ansiktsuttryck, kroppsrörelser och gråt samt om ett barn flyr är 

olika tecken på obehag och smärta (Jylli, 2010; Enskär & Golsäter, 2009).  Även 

kroppsliga förändringar kan visa på smärtupplevelse eller den stress smärtan orsakar 

(Jylli, 2010). Dessa förändringar kan vara ökad puls, andningsfrekvens och svettning. 

Vid smärta uppstår sympatikusaktivitet i det autonoma nervsystemet vilket bidrar till att 
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katekolaminer och stresshormoner frisätts (ibid). Det är väldigt viktigt att förebygga och 

minska smärta och stress vid olika behandlingsalternativ för att främja barnets 

välbefinnande och utveckling. Berg (2002) beskriver att något som orsakar stress kan 

kallas en stressor och att smärta är en vanlig sådan. Obalans i våra olika livssystem 

såsom kropp, sinne och sociala förmåga orsakar smärta. Några faktorer som har 

betydelse för balansen i ett levande system är en stressors kraft, försvarsförmågan mot 

en stressor, anpassningsförmåga till en stressor och den tid som stressorn påverkar 

systemet (ibid). 

 

2.3  Smärtbehandling och spädbarns sätt att visa smärta 

Vid invasiva ingrepp på nyfödda barn ska adekvat smärtlindring ges (Lundqvist & 

Kleberg, 2009). Myter om barn och smärta är att de till exempel lätt blir överdoserade 

av läkemedel och att de snabbt glömmer sin smärta samt att de inte kan visa sin smärta. 

Sjuksköterskan kan bedöma spädbarns smärta med olika observationsinstrument 

(Enskär & Golsäter, 2009; Jylli, 2010). Gällande smärtlindring hos barn kan förutom 

farmakologiska metoder också de icke farmakologiska sätten användas som ett 

komplement exempelvis genom avledningsteknik (Enskär & Golsäter, 2009). I en studie 

av Cavender, Guff, Hollon och Guzetta (2004) visades att barn vars föräldrar som 

använde distraktion som förebyggande åtgärd under venprov uppvisade signifikant lägre 

rädsla än barn som inte blev distraherade. Barn som fick sitta i sina föräldrars knä kände 

mindre rädsla än barn som låg platt på undersökningsbordet. Då vägledning givits av 

vårdpersonalen om fördelen med fysisk närhet och då barnen känt föräldrarnas 

uppmärksamhet kunde deras stress och föräldrarnas ångest minska (ibid). 

 

Ett barn som inte har sina föräldrar närvarande vid sjukvårdsbesök känner sig otryggt 

vilket kan göra att barnet upplever mötet mer traumatiskt än det behöver vara. Det är 

vårdpersonalens ansvar att få patient med familjs behov tillgodosedda då de söker vård. 

Det kräver att personalen uppmärksammar önskemål och även är lyhörda för outtalade 

behov (Enskär & Golstäter, 2009). Smärta hos barn är viktigt att behandla adekvat 

eftersom barn kan få skador på det centrala nervsystemet vid ett alltför starkt nociceptivt 

inflöde (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Läkemedel kan kompletteras med psykologiska 

behandlingsstrategier samt genom distraktion. Norrbrink och Lundeberg beskriver att 

kunskap och förståelse av barns smärtreaktion behövs om hur bemötande behöver 

anpassas efter en människas individuella behov. Spädbarn behöver en trygg miljö samt 
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stöd av sina föräldrar eftersom dess utveckling av kognition är kopplad till 

smärtupplevelsen (ibid).   

 

2.4 Teoretisk referensram 

För att nå en djupare förståelse används vårdvetenskapliga teorier såsom Öquists (2008) 

teori om olika system i världen, anknytningsteorin och livsvärlden. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att en teori kan leda till ett fördjupat arbete. Genom 

diskussion av resultatet mot vårdvetenskapliga teorier vill författarna i den här 

systematiska litteraturstudien uppnå möjligheten till kunskapsutveckling kring vårdande 

handlingar och förhållningssätt kring spädbarns smärta. 

 
2.4.1 Systemteori 

Systemteoretiskt tänkande betyder att världen ses som en helhet och att alla delar 

påverkar varandra (Öquist, 2008). Varje del i världen tillför någonting som skapar en ny 

helhet. Systemtänkande kan ses som en ram för att kunna urskilja samband mellan olika 

ting i världen vilket kan förstås som att helheten visar sig mellan tingen. 

Systemtänkandet är cirkulärt (ibid). Det kan förstås som när en del påverkat en annan 

del kan den ursprungliga delen aldrig återgå till tidigare form utan förblir en ny helhet. 

Det cirkulära systemteoretiska tänkandet liknar ett kretslopp som byggs på med ny 

information som slingrar sig uppåt längs en uppåtgående spiral (Öquist). 

 

För att nå förändring behövs information enligt ett systemteoretiskt tänkande (Öquist, 

2008). Information i den här systematiska litteraturstudiens sammanhang kan förstås 

som den mellanmänskliga information som uppstår mellan två eller flera människor. 

Öquist menar att en människa kan ge information till en person, därefter är det upp till 

personen själv hur denne uppfattar och tolkar informationen. Utsändaren av information 

går att jämföra med en katalysator som skapar energi för förändring snarare än en motor 

för förändring. Sedan är det upp till mottagaren vad denne vill göra med energin som 

erhålls. Samtidigt för att förändring ska vara möjlig behövs konstans och variation. Det 

behöver finnas perioder av stabilitet och ordning samtidigt som det behöver råda 

oordning och störningar i lagom dos (ibid). 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden och att den tar sitt ursprung i varje 

enskild människa. Livsvärlden är högst unik samtidigt som den delas med andra (ibid). 

Vilket kan förstås emot systemteorin. En människa kan ses som ett system med den 
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levda kroppen, där kropp och själ inte går att skilja från varandra. En människas 

livsvärld delas med andra människor varav alla består av sina egna system och bildar 

nya system tillsammans som leder till en större helhet. Helheten är mer än summan av 

delarna (Öquist, 2008).  

 
2.4.2 Anknytningsteori 

Beskrivningen av anknytningsteorin vilar på systemteorin och grundaren är John 

Bowlby (Broberg et al., 2006). Anknytningsteorin handlar om hur människor behöver 

varandra för att leva och överleva (Orrenius, 2005). Enligt Broberg et al. (2006) handlar 

anknytning om en process som pågår mellan ett barn och dess vårdare vilket kan ses 

som två system som integrerar med varandra. Brodén (1999) skriver att redan under 

graviditeten börjar anknytningen mellan ett spädbarn och dess mamma. När ett spädbarn 

väl fötts, kommer det första levnadsåret präglas av att föräldrarna och spädbarnet knyter 

an till varandra (ibid). Ett barn knyter an till sin vårdare och denne svarar an på att 

barnets uttryckta signaler som skrik, gråt, kroppsrörelser och grimaser (Broberg et al., 

2006). Den anknytning som utvecklas mellan människor är till för att vidmakthålla 

förmåga att använda sig utav en viss person, exempelvis mamma, som källa för trygghet 

och som skydd under tillfällen då fara hotar. Vid hotande fara aktiveras ett barns 

anknytningssystem. Vid rollen som anknytningsperson finns ständigt ett engagemang 

för sitt barn som gör att barnet finns i anknytningspersonens medvetande även i de 

stunder då de är separerade (ibid). 

 

Broberg et al. (2006) förklarar att ett barn innehar en längre period av sårbarhet jämfört 

med andra däggdjur. Därför behöver en människa skaffa sig ett skydd tidigt i livet för 

att överleva, varav hon knyter sig an till en vårdare. Vårdaren svarar an på signaler 

genom att tillgodose de grundläggande behoven för barnet såsom mat, sömn, värme och 

beskydd. Till en början väljer barnet inte ut någon speciell vårdare som tillgodoser 

behoven men successivt väljer barnet ut personer som är mer primära 

anknytningspersoner. Signalerna som sänds ut blir med tiden mer och mer riktade mot 

en eller flera specifika personer. Ett barn kan knyta an till flertalet personer och varierar 

mellan en till cirka fem personer. Föräldrar fungerar som en trygg bas, vilken är en 

förutsättning för att kunna utforska världen. Vet ett barn med sig att det när som helst 

har möjlighet att återgå till sin trygga bas för känslomässig påfyllning, vågar det ta sig 

an världen på nytt igen (ibid). 
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2.5  Familj och föräldrar 

I en familj ingår de människor som binder känslomässiga band mellan varandra. Genom 

att personer engagerar sig i varandras livsvärldar tillhör de också familjen. Familjen är 

de personer som patienten vill ska tillhöra familjen och blir respekterade som 

familjemedlemmar (Wright, Watson & Bell, 2011; Dahlberg & Segesten, 2010).  I 

studien har föräldrar förståtts utifrån perspektivet som Wright et al. (2011) använder sig 

av för att förstå vad en familj innebär. En förälder är den person som anses vara förälder 

för barnet ur dess ögon. Förälder kan vara de biologiska föräldrarna likväl som att en 

pappa kan vara den man som varit närvarande under mammans graviditet och under det 

första året. Pappa och mamma kan även vara adoptivföräldrar. 

 

2.6  Föräldradelaktighet 

Föräldrar ska göras delaktiga då de ansvarar för sina barns behov av en bra vård samt 

har både rättigheter och skyldighet för att ta beslut i frågor rörande barnets vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet delaktighet definieras som att medverka i, 

deltaga i en handling, kommunicera med (Svenska akademins ordbok, 2014). 

Socialstyrelsen (2005) poängterar i sjuksköterskors kompetensbeskrivning att föräldrar 

ska göras delaktiga i vårdsituationer.  

 
2.6.1 Betydelsen av föräldrars delaktighet - trygghet 

För att känna trygghet behövs människans fysiska behov tillfredsställas såsom tak över 

huvudet, värme, sömn, mat och dryck (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Enskär och 

Golsäter (2009) läggs grunden för tillit hos ett barn under det första levnadsåret. Det är 

viktigt att ett barn har god kontakt med sina föräldrar och tillit till dem för att trygghet 

ska uppstå. Genom närhet och fysisk kontakt byggs trygghet och tillit upp mellan barn 

och föräldrar. Trygghet hos barn skapas genom föräldrars närhet, lukter och välbekanta 

röster. Anknytning till sina föräldrar är viktig för ett barns utveckling. Det är bra att ha 

en anknytning till sina föräldrar när barn ska ut i det sociala livet. Ett barn som inte har 

med sina föräldrar på sjukhuset upplever otrygghet. Genom att föräldrar inte är med kan 

ett spädbarn uppleva ett större hot och ensamhet än vad som är nödvändigt om föräldrar 

kan medverka (ibid). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur ett vårdlidande 

uppstår då en patient inte känner sig sedd eller hörd. Lidandet ökar när patienten lämnas 

ensam med sina tankar. Då patientens behov och röst försummas kan patienten uppleva 

frustration och på ett högljutt sätt begära att bli hörd (ibid). Tröst minskar känslan av 

ensamhet hos ett spädbarn (Santamäki-Fischer & Dahlqvist, 2009). Tröst utgör en 
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trygghet hos en människa (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett barn som skiljs från sina 

föräldrar upplever en förlust (Santamäki-Fischer & Dahlqvist, 2009). Då behöver barnet 

tröstas för att få trygghet (ibid). Ansvaret för att föräldrar ska vara delaktiga i vården 

kring sitt spädbarn ligger hos sjuksköterskan. För att en människa ska bevara känslan av 

hälsa kan familjen vara en avgörande del i vårdandet. Närhet till andra kan utgöra att 

trygghet upplevs (Dahlberg & Segesten, 2010). Trygghet är att vara i stånd till hälsa. 

Genom att återge tryggheten i sjukdomen kan den hanteras lättare. Lindras lidande är 

det lättare att uppnå hälsa (ibid).  Santamäki-Fischer och Dahlqvist (2009) menar att det 

är viktigt att en sjuksköterska bjuder in föräldrar att delta i vården av deras barn. Är 

föräldrar osäkra blir deras barn otryggt. En sjuksköterska som informerar och har en bra 

kommunikation med ett barns föräldrar samt gör dem delaktiga får barnet att uppleva en 

större trygghet (ibid). Enskär och Golsäter (2009) skriver att det även är viktigt att en 

sjuksköterska finns till hands och kan hjälpa föräldrar att lära sig tolka de olika signaler 

som barnet kan utge. Genom att ett barn och dess föräldrar inte får vara tillsammans 

under sjukhustiden kan det leda till att barnet får svårare att hantera relationer med 

andra människor senare i livet. Det blir otryggt i sig själv och upplever ångest. Det 

gäller för en sjuksköterska att se och göra familjer hörda i vårdsituationer (ibid). Vid 

vård av barn är det väldigt viktigt att deras familjer får vara med och delta i vården 

(Dahlberg & Segesten, 2010) 

 

3 Problemformulering 

En mamma och /eller pappa samt spädbarn bildar tillsammans ett system. För att 

spädbarnet ska kunna uthärda smärta behöver det sin förälder som trygg bas. Smärta är 

en försvarsinstinkt som uppstår när kroppen tror att något orsakar skada för människan 

(Jylli, 2009). Sjukdom och skada upplevs som hot (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett 

spädbarn som är sjukt behöver ibland genomgå vissa behandlingsalternativ för att kunna 

bli frisk från det som hotar. För att kunna bli frisk behöver spädbarn genomgå de 

mindre hoten som exempelvis hälstick. Ett större hot, sjukdom, kan vara för stort för 

spädbarnet att uppfatta då dess erfarenhet, livsvärld, är för begränsad för att kunna 

uppfatta det. En förälder företräder med sin expertkunskap för sitt spädbarns bästa och 

ser till att upprätthålla dess grundläggande behov. Föräldrar spelar en viktig funktion för 

att spädbarn ska klara av smärta. Författarna av den här systematiska litteraturstudien 

har uppmärksammat att föräldradelaktighet  inte tillämpas i praxis i den utsräckning det 

borde göras. Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2005) tillgodose patientens 
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trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar. Författarna vill med 

den här systematiska litteraturstudien skapa en större insikt i hurvida smärtan hos 

spädbarn lindras av föräldrars delaktighet.  

 

4 Syfte 

Beskriva hur spädbarns smärtupplevelse lindras av föräldradelaktighet. 

 

5 Metod 

5.1 Design 

Den här studien är en systematisk litteraturstudie som utförts med inspiration av 

Forsberg och Wengström (2013). För att kunna göra bedömningar och slutsatser 

analyserades studien med inspiration av innehållsanalys från Forsberg och Wengström. 

För att en systematisk litteraturstudie ska kunna genomföras behöver det finnas studier 

som är av god kvalitet i tillräckligt stor mängd. Det behöver finnas ett visst antal bra 

studier för att de ska kunna utgöra ett bra underlag där bedömningar och slutsatser kan 

dras (Forsberg & Wengström).  

 

5.2 Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier sattes upp till en början för att senare kunna 

genomföra ett bra sökningsförfarande som ligger till grund för den här systematiska 

litteraturstudien. Forsberg och Wengström (2013) menar att förmågan att kunna söka 

fakta på bästa möjliga sätt inom databaser handlar om att bestämma de potentiellt 

möjliga artiklarnas ålder, språk, studietyper samt vilka formulerade frågor som ställs. 

Kriterier formulerades inför sökningen som utgick ifrån frågeställningen till den här 

systematiska litteraturstudien. 

 

Inklusionskriterier var artiklar tillgänliga i fulltext via Linneuniversitetets bibliotek, 

artiklar skrivna på engelska och svenska, artiklar publicerade på peer-reviewed 

tidskrifter, 15 år gamla artiklar, vetenskapliga artiklar samt artiklar som handlar om 

prematura spädbarn. Inga begränsningar gjordes för land där studien var gjord. Artiklar 

som inte är etiskt granskade exkluderades 
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5.3 Sökstrategi  

Utifrån den här systematiska litteraturstudiens arbetssyfte att beskriva hur spädbarns 

smärtupplevelse lindras av föräldradelaktighet togs breda sökord ut som var relevanta 

till sökningen. För att få fram relevanta ämnesord i databaserna nyttjades 

ämnesordlistan Svensk MeSH för att fånga upp hela arbetssyftets område. För att uppnå 

en god sökning menar Forsberg och Wengström (2013) att sökord kan tas ut efter att 

problemområdet avgränsats. De använda sökorden i den här systematiska 

litteraturstudien är infant, pain, parents, particpation, pain management, newborn 

infant, experience, non pharmacologic, family och non pharmacological. En 

pilotsökning gjordes först. Därefter gjordes en smalare sökning genom att kombinera de 

olika sökorden för att nå artiklar som svarade upp på arbetssyftet (bilaga 1 och 2). 

 

Sökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökoperatorn AND har använts 

vilken är en logisk sökoperatorer likväl som OR såväl som NOT enligt Forsberg och 

Wengströms (2013). Operatorn AND användes för att åstadkomma en söknig som gav 

ett avgränsat och smalare resultat. Sökningen utfördes mellan 2013-09-27 – 2013-10-

10. 

 

5.3.1  Manuell sökning 

I en manuell sökning med sökorden newborn infant, non  pharmacologic och pain 

hittades en artikel i Cinahl som ej fanns i fulltext. Vidare gjordes en manuell sökning på 

samma titel i Pubmed som inte heller gav resulat. Däremot kom ett förslag från Science 

Direct vilket resulerade i en artikeln Efe och Özer (2007) vilken svarade an på syftet.   

 

5.3.2 Urval 

Vid sökning av artiklar med hjälp av de olika sökorden lästes först alla artiklars titlar. 

Fanns det något i en titel som motsvarade den här systematiska litteraturstudiens syfte 

lästes även artikelns abstrakt igenom. Dels för att se om det var relevant för studien 

samt om artikeln svarade upp mot den här systematiska litteraturstudiens arbetssyfte 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sålunda skapades en inblick i vad artiklarna handlade 

om samt deras relevansnivå för den planerade studien. De artiklar som uppfattades 

aktuella för den här systematiska litteraturstudien lästes i sin helhet av författarna i den 

här systematiska litteraturstudien oberoende av varandra för att skapa en bättre bild av 

deras resultat. Utifrån en helhet som svarade upp mot syftet inkluderades artiklarna för 

att genomgå kvalitetsgranskning.  
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Sex stycken artiklar valdes slutligen ut för att ingå i kvalitetsgranskningen. Artiklarna 

redovisas i artikelmatrisen (bilaga 3) med inspiration av Forsberg och Wengström 

(2013) samt Axelsson (2012).  

 

5.4  Kvalitetsgranskning 

Alla inkluderade artiklar vilka var relevanta för den här systematiska litteraturstudien 

undersöktes i Ulrich’s Periodicals Directory om de är peer-reviwed. Med inspiration av 

Olsen och Sörensens (2012) observatörstriangulering, korslästes artiklarna noggrant 

oberoende av författarna till den här systematiska litteraturstudien. För att kunna avgöra 

om artiklarna var av god kvalitet användes en granskningsmall (bilaga 4). Inspiration 

till granskningsmallen hämtades från Olsen och Sörensen (2012). Den modifierades till 

viss del för att författarna rättvist skulle kunna bedöma kvalitetsaspekterna i artiklarna. 

Olsen och Sörensen (2012) användes som stöd till granskningsmallen samtidigt som 

författarnas egna kunskaper med stöd av Polit och Beck (2012) användes för att en 

adekvat granskning av artiklar skulle bli möjlig till den här systematiska 

litteraturstudien. 

5.5 Analys 

Analysen inspirerades i huvudsak av Forsberg och Wengströms (2013) modell för 

innehållsanalys, där de poängterar att forskaren arbetar systematiskt med datan för att 

göra materialet förståligt, utröna mönster samt utforma beskrivningar.  

 

Författarna till den här systematiska litteraturstudien läste igenom artiklarnas resultat tre 

gånger oberoende av varandra för att få en helhetsbild över textmassan. Sedan 

plockades utsagor ut som svarar upp mot den här systematiska litteraturstudiens syfte. 

Utsagorna plockades ut oberoende av författarna och därefter jämfördes med varandra 

ifall dubbletter förekom samt om olika uppfattningar rådde. Efter gemensam diskussion 

skrevs utsagorna ner på lappar för att genomgå kondensering där onödiga ord togs bort 

och följaktligen utformades koder. Abstraktionsnivån höjdes vid kondensering av koder 

till kategorier. Stöd hämtades från Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) då 

avsaknad av stöd i tillvägagångsätt för kondensering utav koder till kategorier saknades 

hos Forsberg och Wengström (2013). När kategorierna skrevs utformades varje kategori 

för att svara på frågan Vad? En extern hetrogenitet och intern homogenitet försöktes 

uppnås i utformningen av kategorierna. När problem stöttes på vid utformningen av 
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kategorierna kontrollerades utsagorna igen samt kodningen av dem för att se om det 

rådde konsensus. Analysen utgick från helhet till delar och nya helheter skapades i en 

ständig cirkulär process genom analysprocessen. Genom tolkning av budskapet i 

kategorierna bearbetades tre teman fram såsom spädbarns smärtupplevelsen lindras av 

föräldradelaktighet, spädbarn lugnas av föräldradelaktighet samt spädbarns saturation 

förbättras inte av föräldradelaktighet.  

 

Tabell I Exempel på analys av kvantitativa artiklar.  

Utsagor Kod  Kategori Tema 

Gruppen med bröstmjölk från 

egna mammor visade ingen 

signifikant skillnad i perioderna 

0-3 och 9-12 minuter jämfört 

med de andra grupperna som 

hade högre nivåer av grimasering under dessa 

perioder. 

Spädbarnen i 

gruppen med 

de egna mammornas 

bröstmjölk 

grimaserade mindre. 

Spädbarn 

som 

får sina egna 

mammors 

mjölk 

upplever 

mindre 

smärta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spädbarns 

smärt-

upplevelse 

lindras av 

föräldra- 

delaktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

Post hoc analysen avslöjade signifikant 

minskning av 

muskelaktiviteten hos gruppen 

med den egna moderns bröst- 

mjölk jämfört med kontrollgrupp 

och gruppen med främmande 

mammors mjölk samt 

mjölkersättningsgruppen. 

Gruppen med egna 

mammors bröstmjölk 

visade minskning 

i muskelaktivitet. 

Det var en signifikant skillnad i hur 

länge spädbarnen grät mellan 

kontroll-, ersättningsgruppen 

och gruppen med egna mammors 

bröstmjölk.  

Spädbarnen som fick sina egna 

mammors mjölk grät under kortare tid. 

Spädbarnen som fick  

sina egna mammors 

mjölk grät en kortare 

tid. 

Kortisol i saliven hade medelvärdet 

19,0 nmol/L innan hälsticket och 

20,7 nmol/L efter hälsticket hos 

gruppen med egna mammors 

bröstmjölk medan kontroll-gruppens kortisol i 

saliven hade ett 

medelvärde på 11,7 nmol/L innan 

hälsticket och 25,6 nmol/L efter hälsticket. 

Spädbarnen som fick 

sina egna mammors 

mjölk hade en  

kortisolhalt på jämn 

nivå före och efter 

hälsticket. 

T-testerna visade på signifikant ökning av 

kortisolnivåer i 

saliven efter hälsticket jämfört med nivåerna 

före hälsticket i kontrollgruppen men inte i 

gruppen som fick sina egna mammors 

bröstmjölk. 

Kortisolhalten 

ökade utan bröstmjölk. 
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6  Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att vid urval och presentation behöver ett etiskt 

övervägande beaktas vilket innefattar att inkludera studier där en etisk kommitté gett 

tillstånd eller där etiska överväganden gjorts ingående. Med utgångspunkt i Forsberg 

och Wengström (2013) poängteras att den här systematiska litteraturstudiens artiklar ska 

sparas i 10 år på ett säkert sätt. Alla artiklar ska redovisas samt alla resultat ska 

inkluderas, både de som stödjer och inte stödjer författarna till den här systematiska 

litteraturstudiens egna åsikter. De etiska överväganden i den systematiska 

litteraturstudien gjordes i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) vilket är i 

riktlinje med Forsman (2007). Alla inkluderade artiklar i den här systematiska 

litteraturstudien är granskade av en etisk kommitté och har etiska överväganden i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2013).  

 

Författarna till den här systematiska litteraturstudien är medvetna om förförståelsens 

existens. I studien har försök gjorts att sätta förförståelsen inom parentens för att inte 

påverka data. Det finns dock en medvetenhet kring att det är problematiskt att sätta 

förförståelsen inom parantes då det är den som hjälper oss att erfara saker och ting i 

världen (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

7  Resultat 

7.1 Tema – Spädbarns smärtupplevelsen lindras av 

föräldradelaktighet 

Kategorier som ligger till grund för temat är spädbarn som får sina egna mammors 

bröstmjölk upplever mindre smärta, amning minskar smärta, ”facilitated tucking” av 

föräldrar minskar smärta, närhet med hudkontakt minskar smärta samt närhet med 

hudkontakt minskar hjärtfrekvensen. 

 

Studien av Nishitani et al. (2008) visar att smärtresponser hos nyfödda spädbarn som i 

deras fall utmärks vara gråt, grimacering och muskelaktivitet minskar när modersmjölk 

från den biologiska mamman ges till barnet. Smärtresponsen minskar däremot inte av 

andras bröstmjölk eller ersättning (ibid). Även studien av Efe och Özer (2007) påvisar 

hur de ammande spädbarnen i studien grät kortare tid än spädbarnen i kontrollgruppen 

vilka låg på ett undersökningsbord före, under och efter vaccinationen. Dessa spädbarn 
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hade även en förälder närvarande som gav tröst med klappar och ord men de ammande 

spädbarnen hade både bröstmjölk, sugning och hudkontakt med sin mamma vilket 

visade på signifikant reducering av skrik som är det vanliga tecknet på smärta (ibid). 

Även studien av Axelin, Salanterä och Lehtonen (2006) visar reducering av smärta vid 

föräldradelaktighet. Genom att använda “facilitated tucking” av föräldrar minskade 

gråt, oro och kroppsrörelser hos spädbarn vilket visade att de hade mindre smärta medan 

kontrollgruppen i kuvös grät mer, hade mer oro samt kroppsrörelse och under längre tid 

(Axelin et al., 2006). ”Facilitated tucking” innebär att föräldern omsluter spädbarnet 

med hjälp av sina händer förs spädbarnets armar och ben mot kroppen samt lägger några 

fingrar på spädbarnets huvud. I studien av Gray, Miller, Phillip och Blass (2002) 

påvisas också smärtreducering då spädbarnen som ammades grät endast 4% av tiden 

och grimaserade endast 8% av tiden för hälsticket jämfört med kontrollgruppen. Dessa 

spädbarn vaggades i sin korg, vilka grät 43% och grimaserade 50% av tiden för 

hälsticket. 11 av de 15 ammande grät inte alls under det annars så smärtsamma 

hälsticken. Endast ett av de ammande spädbarnen grät under återhämtningsfasen, i tio 

sekunder. Kontrollgruppens spädbarn grät i genomsnitt 28 sekunder i 

återhämtningsfasen (ibid). 

 

Castral, Warnock, Leite, Haas och Scochi (2008) konstaterade att hjärtfrekvensen var 

lägre i genomsnitt hos de spädbarn som fick ”skin-to-skin” än kontrollgruppen som inte 

fick det. Freire, Garcia och Lamy (2008) når även de resultat som påvisar att 

kängruvårdsgruppen har en siginifikant lägre hjärtfrekvens jämfört med kuvösgruppen 

och glukosgruppen. ”Skin-to-skin” innebär för Freire et al. (2008) att spädbarnet, endast 

iklädd blöja, hålls i en ammande posistion med kroppen mot förälderns bara överkropp 

samt förälderns armar omsluter spädbarnets rygg. Vidare beskriver Efe och Özer (2007) 

att hjärtfrekvens och saturation inte visade signifikanta skillnader på amningsgruppen 

och kontrollgruppen dock i tabeller kan skillnader utläsas mellan grupperna. De 

spädbarn som ammades hade något mindre ökning i hjärtfrekvens och något mindre 

sänkning i saturation än barnen i kontrollgruppen (ibid). Gray et al. (2002)  har också 

undersökt hjärtfrekvensen och kommit fram till att den genomsnittliga ökningen i 

hjärtfrekvens före och under hälsticket var sex slag per minut för de ammande 

spädbarnen medan kontrollgruppens spädbarn hade en ökning på 29 slag per minut. 

Studien uppvisar att amning minskar spädbarns smärtupplevelse (ibid). 
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Studien av Axelin et al. (2006) beskriver att facilitated tucking av föräldrar gjorde att 

spädbarns smärta minskade på Neonatal infant pain scale (NIPS- skalan). Spädbarn 

upplevde smärta under kortare tid efter facilitated tucking av föräldrarna än vad 

kontrollgruppen gjorde där en sjuksköterska pratade till och klappade på spädbarnen 

(ibid). Likväl i studien av Castral et al. (2008) beskrivs smärtreducering hos spädbarn 

som fick skin-to-skin då de hade lägre poäng på Apgar skalan än vad kontrollgruppen 

hade. Gråttiden minskade mer för dem som fick skin-to-skin än kontrollgruppen som 

inte fick det när hälstick utfördes. Skin-to-skin gruppen hade lägre poäng på Neonatal 

facial coding system (NFCS-skalan) än vad kontrollgruppen hade (ibid). Freire et al. 

(2008) undersökningar av beteendeindikationer på smärta som rynkning av ögonbryn, 

knip med ögon och näsvingespel hade en signifikant skillnad mellan grupperna. 

Parametrarna var lägre för  gruppen med ”känguruvård ”och glukosgruppen jämfört 

med kuvösgruppen. Här innebär ”känguruvård ” att spädbarnet ligger hud mot hud på 

mammans bröstkorg, där mamman sitter i en bakåtlutad position. Vid en slutlig 

jämförelse av poängen hos prematura spädbarns smärtprofil uppvisades en signifikant 

lägre poängsättning bland kängruvårdsgruppen jämfört med glukos- och kuvösgruppen 

(ibid).  

 

Castral et al. (2008) visade att hälstickproceduren blev kortare för skin-to-skin gruppen 

medan det tog längre tid för kontrollgruppen att utföra hela proceduren kring hälsticket. 

 

Nishitani et al. (2008) visar genom sin studie där de mätt kortisolhalten innan och efter 

behandlingsalternativet hälstick att kortisolnivån inte ökar signifikant med biologisk 

bröstmjölk. Däremot råder det en signifikant skillnad av det utmätta kortisolet i 

kontrollgruppen där kortisolhalten ökar under behandlingsalternativet. 

 

7.2 Tema – Spädbarn lugnas av föräldradelaktighet 

Kategorierna faciliated tucking av föräldrar lugnar spädbarn och hudkontakt med 

föräldrar förbättrar sömnen var grundkonstruktionen för temat.  

 

Studien av Axelin et al. (2006) visar på att spädbarn lugnade sig fortare med facilitated 

tucking av föräldrar än i kontrollgruppen där en sjuksköterska klappade på och pratade 

till spädbarnen. En djupare sömn uppnåddes hos de spädbarn som fick skin-to-skin i 

studien av Castral et al. (2008). Kontrollgruppen som låg i kuvös fortsatte att gråta och 
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tog längre tid på sig att somna. I skin-to-skin gruppen var det färre som hade aktiv sömn 

och fler som hade djupare sömn i förhållande till i kontrollgruppen där det var fler som 

hade en aktiv sömn samt färre som hade djupsömn (ibid).  

 

7.3 Tema – Spädbarns saturation förbättras inte av 

föräldradelaktighet 

Spädbarns saturationen förbättras inte av hudkontakt bildade en egen kategori och fick 

därigenom utgöra grund för ett eget tema.  

 

Studien av Freire et al. (2008) beskriver att saturationen var lägre i kängruvårdsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen som låg i kuvös under behandlingsalternativet hälstick. 

Även glukosgruppen som fanns med i studien uppvisade en lägre saturation jämfört 

med kontrollgruppen vid behandlingsalternativet hälstick (ibid).  

 

8  Diskussion 

8.1  Metoddiskussion  

8.1.1  Design 

Den här systematiska litteraturstudien har saknad av kvalitativa artiklar som på sitt sätt 

utgör en viktig del för att kunna nå en djupare förståelse. Kvalitativa artiklar hade 

kunnat varit till hjälp i studien för att kunna nå en djupare förståelse i ämnet. Det gav 

förutsättningar för att slutsatser och bedömningar kunnat göras. 

 

8.1.2  Inklusion- exklusionskriterier 

Till en början var målet med studien att endast inkludera artiklar som var yngre än fem 

år men på grund av att det gav få träffar under provsökningen utökades artiklarnas ålder 

till 15 år. 15 år gamla artiklar uppfattades adekvata för den här systematiska 

litteraturstudien då forskningen kring barns smärta nådde en vändpunkt för cirka 20 år 

sedan.  

 

Under sökningsförfarandet med de sökord som använts i den här systematiska 

litteraturstudien upptäcktes att det inte fanns mycket forskning kring pappors 

delaktighet kring spädbarns smärta. De få artiklar som hittades inkluderades med 

anledning av att vi lever i ett jämställt land. Det är viktigt att beskriva pappors roll likväl 

som mammors. Samtidigt är pappors delaktighet viktig vid förståelse av 
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anknytningsteorin varav de också är viktiga att beskriva i den här systematiska 

litteraturstudien.  

 

Vid en repetition av den här systematiska litteraturstudien skulle även artiklar som ej är 

tillgängliga i fulltext via Linnéuniversitetets bibliotek inkluderas. Då alla artiklar som 

finns publicerade i sökdatabaserna inte inkluderades i studien, kan det lett till att viktig 

information och kunskap förbisetts. Med tanke på att den här systematiska 

litteraturstudien är skriven under begränsad tid behövde sökningsförfarandet och arbetet 

fortskrida. Tid för att invänta artiklar som inte fanns i fulltext saknades. Eftersom den  

här systematiska litteraturstudien inte inkluderat alla artiklar som finns publicerade kan 

resultatet tolkas som mindre trovärdigt. De tillgängliga artiklar i fulltext som visat 

tydligast relevans mot syftet inkluderades. 

 

8.1.3  Sökstrategi -mauell sökning och urval 

Eftersom titeln endast är en del av innehållet kan den systematiska litteraturstudien 

redan vid titelläsning gått miste om forskning vilken kunde varit relevant. Forskare 

skriver abstakt med hjälp av sin förförståelse. En förförståelse fanns hos författarna i 

den här systematiska litteraturstudien när sökningsförfarandet påbörjades. Urvalet i 

sökningen grundades på den förförståelse som rådde då. Om studien skulle göras om i 

efterhand hade förfarandet säkerligen sett annorlunda ut med tanke på att 

forskningsprocessen tillförde nya saker och gav ny kunskap vilket gjort att en annan 

djupare förförståelse uppnåtts jämfört med tidigare. 

 

Det uppstod vissa svårigheter med sökningen på grund av begränsad forskning inom det 

sökta området. Den här systematiska litteraturstudiens syfte handlar smärta hos 

spädbarn vilken kan vara svår att nå eftersom de inte kan uttrycka sig med ord.  

 

Artikelmatrisen har utformats med inspiration från både Axelsson (2012) och Forsberg 

och Wengström (2013). Artikelmatrisen som visar de inkluderade samt 

kvalitetsgranskade artiklarna ska underlätta för läsaren att få en bra översikt. Vi frångick 

till viss del Forsberg och Wengström (2013) då deras artiklermatris uppfattades vara för 

invecklad för att kunna få en lättförstålig överblick över den. Därför har vi valt att 

modifiera Forsberg och Wengström (2013) med inspiration från Axelsson (2012). 
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8.1.4  Kvalitetsgranskning 

Det var svårt att finna referens till granskningsmallen som svarar upp mot det 

författarna till den här systematiska litteraturstudien definierar som kvalitetsgranskning 

av artiklar utifrån Polit och Beck (2012). Det upptäcktes att de flesta granskningmallar 

hade någon brist. Det saknades viktiga kvalitetsaspekter i flera mallar vilket gjorde det 

svårt att utse någon som var bra, utifrån de aspekter som sågs viktiga vid 

kvalitetsgranskning. Valet blev att frångå Forsberg och Wengström (2013) då 

tillräckligt stöd inte hittades där. Istället togs stöd från Olsen och Sörensen (2012). 

Granskningsmallen modifierades inte mer än ett borttagande och två tillägg av 

kvalitetsaspekter.  

 

Artiklarna granskades utefter en kvantitativ granskningsmall (bilaga 4). Då grad I eller 

II nåddes inkluderades artiklarna i studien eftersom de visade medel eller hög kvalitet. 

Poängsättningen som Olsen och Sörensen (2012) använde sig av i sin granskningsmall, 

valdes att inte lägga allt för stor vikt vid. Anledningen till att fokus togs från 

poängsättningen var att en artikel kan nå höga poäng fastän den saknar vissa aspekter 

som är viktiga för trovärdighet och kvalitet. Exempelvis kan en artikel med ett dåligt 

redovisat urval komma upp i höga poäng som objektivt sett tyder på god kvalitet. 

Eftersom den inte har redovisat urvalet tydligt blir den inte replikerbar och tappar då sin 

pålitlighet. En artikel måste ha pålitlighet för att en trovärdighet ska råda och en artikel 

som inte har trovärdighet är inte av god kvalitet (Polit & Beck, 2012).  Författarna i den 

här systematiska litteratustudien uteslöt artiklar som inte varit tillräckligt väl beskrivna i 

urval och analysen. Det för att undvika studier som blivit styrda av forskarna i artiklarna 

och då gett missvisande resultat, vilket kunde sänka trovärdigheten på den här 

systematiska litteraturstudien. 

 

Vid kvalitetsgranskningen använde författarna av den här systematiska litteraturstudien 

sig av sina tre olika perspektiv genom att korsläsa de utvalda artiklarna. Följaktligen 

garanterades att varje artikel lästes av två av författarna. Därigenom kunde diskussion 

vid olikheter och likheter frambringa en bättre helhetsbild av granskningen och nå 

annan nivå. Således ökar trovärdigheten av kvalitetsgranskningen i den här systematiska 

litteraturstudien då vi alla har olika förförståelse. 

 

Efter granskning av artiklarna återstod de befintliga sex artiklar som alla inkluderades i 

den här systematiska litteraturstudien, då de svarade upp mot syftet (bilaga 1 och 2). 
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8.1.5  Analys 

Analysen utgicks huvudsakligen med stöd från Forsberg och Wengström (2013). Vid 

kodning av kategorier hittades inte tillräckligt mycket stöd av litteraturen för att på ett 

tydligt sätt kunna redovisa tillvägagångssätt. Därför användes istället Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012) som beskrev tillvägagångssättet för kodning av kategorier. 

 

Utefter studieinstruktionerna skulle den systematiska litteraturstudien göras efter en 

kvalitativ innehållsanalys. Eftersom enbart kvantitativa artiklar hittades uppstod 

problem under själva analysförfarandet. Då avsaknad av kvalitativa artiklar råder i den 

här systematiska litteraturstudien var textmassan begränsad att analysera. Kvalitativa 

artiklar har mer textmassa och med sådana hade det erhållits mer data att analysera, 

därav kunde abstraktionsnivån eventuellt höjts yttligare. Således hade en djupare 

förståelse uppnåtts då den subjektiva perspektivet hade belysts. Hade litteraturstudien 

utgjorts av delar med kvalitativa artiklar hade det bidragit till ett större 

helhetsperspektiv. Kvantitativa artiklar består i sitt resultat av text som redan från början 

är kort och kondenserad. Vid en innehållsanalys där texter ska kondenseras, vilket 

innebär att onödiga ord ska tas bort uppstod problem i den här systematiska 

litteraturstudien. Det fanns inte så mycket mer text att plocka bort då de kvantitativa 

artiklarna redovisar sina resultat kort och med detaljrikedom. Det blev svårt att bryta 

ned det som redan är nedbrutet. Studielitteraturen ansågs bristfällig kring just 

innehållsanalys av kvantitativa artiklar vilket gjort att dåligt stöd av referenser funnits. 

Istället framarbetades innehållsanalysen i blindo, utefter studieförfattarnas egna 

förförståelse samt med hjälp av diskussioner med handledare och studiekamrater. 

Eftersom avsaknad av referens att ta stöd emot vid innehållsanalysen kan det 

framkomna resultatet anses vara mindre trovärdigt.  

 

I analysen uppstod problem då kategorierna inte kunde formateras på ett ultimat sätt. 

Därför togs steg fram och tillbaka mellan kategorier och utsagor flertalet gånger och nya 

formateringar av grupper formades igen i nya konstelationer. Till slut erhölls nya 

kategorier vilka var homogena inåt och hetrogena utåt för att de sedan kunde bilda 

teman. 

 

En utsaga som framkom passade aldrig in i en kategori trots försök med nya 

konstelationer. Därför fick utsagan själv bilda en egen kategori och tema. Utsagan 

svarade upp mot syftet varför den valdes att tas med i analysen. Däremot avvek utsagan 
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från de andra utsagorna och fick ett eget tema. Alla resultat som svarar upp mot syftet 

ska inkluderas (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

8.1.6  Forskningsetiska övervägande 

En medvetenhet finns kring att förförståelsen hos författarna i den här systematiska 

litteraturstudien kan ha påverkat resultatet eftersom förförståelsen alltid finns hos 

människan och är den som styr våra val. Därav kan trovärdigheten på studien påverkats 

negativt. Försök har ändå gjorts att hålla beskrivningarna rena i analysprocessen utan 

tolkningar.  

 

8.1.7 Trovärdighet och överförbarhet 

En artikel måste ha pålitlighet för att en trovärdighet ska råda och en artikel som inte har 

trovärdighet är inte av god kvalitet (Polit & Beck, 2012). 

 

I en artikel av Freire et al. (2008), vilken den här systematiska litteraturstudiens resultat 

baseras på, har forskarna själva ifrågasatt sitt resultat och hävdar att det varit 

missvisande. Det som ifrågasattes var om saturationsklämmans läge var fel och kan gett 

missvisande resultat och därigenom tappat trovärdigheten. Reflektioner väcktes av 

författarna till den här systematiska litteraturstudien då studien av Freire et al. påvisade 

att saturationen blev försämrad vid föräldrardelaktighet. Vid djupare läsning hade inte 

tillvägagångssättet redovisats. Artikeln uppfattades dock av författarna över lag ha god 

kvalitet och därför inkluderades den i studien vilket talar för den här systematiska 

litteraturstudiens trovärdighet. Författarna i den här systematiska litteraturstudien vill 

inte påstå att det framkomna resultatet, att saturationen inte förbättras av 

föräldradelaktighet, är överförbart. Den här systematiska litteraturstudiens resultat, att 

saturationen inte förbättras av föräldradelaktighet, grundas på en del av resultatet i 

studien av Freire et al. Saturationsresultatet i deras artikel är icke trovärdigt och saknar 

pålitlighet på grund av bristande beskrivning av tillvägagångsätt i artikeln. Vidare 

studier behöver göras inom området och där utvärdering kring om saturation som 

indikation på smärta är användbart. Några reflektioner som diskuterats emellan 

författarna till den här systematiska litteraturstudien är om kuvösbarn är varmare än 

barn som ligger skin-to-skin exempelvis. Kallare hud har sämre perifier 

blodgenomströmning och dåligt placerad saturationsklämma ger missvisande värden. 

Har spädbarn som sover en försämrad saturation? Tyder det på smärta eller att de sover? 

Vi ifrågasätter därför användandet av saturation som en indikator på smärta. Spädbarn 
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med hud mot hudkontakt påvisades i studierna, som den här systematiska 

litteraturstudien baseras på, att de sov bättre. Då artikeln av Freire et al. resultat gällande 

saturationen inte är trovärdigt kan det i sin tur påverka den här systematiska 

litteraturstudiens trovärdighet negativt.  

 

Negativt för den här studien har varit saknad av kvalitativa artiklar eftersom de kunde 

ha gett en djupare förståelse för den här systematiska litteraturstudiens resultat. På så 

sätt kan det har påverkat det slutgiltiga resultatet vilket författarna är medvetna om. 

Även artiklar som fanns publicerade men som inte var tillgänliga i fulltext exkluderades 

vilket kan ha påverkat resultatet i den här sytematiska litteraturstudien. Kanske det hade 

tillfört mättnad till studien eller givit ett bredare resultat.  

 

Det som stärker den här systematiska litteraturstudiens resultat är att den är skriven av  

tre författare vilka har läst och granskat artiklar oberoende av varandra vilket därmed 

utformat ett mer trovärdigt resultat. Trovärdighet ökas genom jämförelse och diskussion 

med varandra då varje person är en del som bidrar till helheten och en bättre förståelse 

kan erhållas för ämnet.  

 

Alla resultat är redovisade och studierna är gjorda i olika länder samt samma resultat har 

framkommit oberoende av vilket land forskningen härrör ifrån. Det stärker den här 

systematiska litteraturstudien. Något som är tänkvärt är huruvida kunskap och 

behandling skiljer sig åt gällande spädbarns smärta i olika delar av världen. Hur mycket 

roll spelar kultur, arv, miljö och religion exempelvis för synen på spädbarns 

smärtupplevelse?  

 

Den här systematiska litteraturstudien är tydlig och väl beskriven. Läsaren kan själv 

följa arbetsprocessen samt se resultatet att spädbarns smärtupplevelse lindras av 

föräldradelaktighet. Författarna anser att det är ett trovärdigt och överförbart resultat till 

liknande kontexter.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att beskriva hur spädbarns 

smärtupplevelse lindras av föräldrars delaktighet. De huvudsakliga resultat som 

framkom i den här systematiska litteraturstudien är att spädbarns smärtupplevelse 
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minskar samt att de blir lugna när föräldrar är delaktiga. Vid förståelse av att lidande 

och trygghet står i nära relation till varandra och att de båda påverkar det system som ett 

spädbarn ingår i, blir resultatet i den här systematiska litteraturstudien ännu tydligare. 

Vikten av att spädbarns smärtupplevelse lindras genom föräldradelaktighet tydliggörs. 

Smärta innebär ett lidande för spädbarnet.  

 

En större förståelse nås om icke farmakologiska smärtlindringsmetoder såsom amning, 

skin-to-skin, faciliated tucking, modersmjölk och känguruvård ses var för sig eller att de 

utgör delar i en större helhet. Varje del fyller en funktion men tillämpas olika icke 

farmakologiska alternativ tillsammans nås en större helhet. I studien av Gray et al. 

(2002) testas amning mot smärta då smak, sugning och hudkontakt var för sig visat sig 

vara smärtlindrande. De beskriver sitt resultat som klart, att amning sammantaget 

eliminerar gråt och grimasering som är tecken på smärta. Här utnyttjas flera 

komponenter för att tillsammans nå en större helhet. Inget nämns om förälderns 

betydelse, i det här fallet mamman, hur hon påverkar den större helheten som bildas 

genom amningen. Amningen är ett system där varje del fyller en funktion. Tas varje del 

och höjs till en högre nivå tillsammans med de andra delarna bildas ett nytt system och 

ett annat utfall erhålls, vilket i fallet kring spädbarn kan handla om en mindre 

smärtupplevelse. Tansky och Lindberg (2010) beskriver att hinder gällande amning vid 

ett smärtsamt behandlingsalternativ, kan vara att mammor inte vill visa brösten i en 

klinisk situation eller att vårdpersonalen inte vill komma så nära inpå mamman då de 

ska utföra ett behandlingsalternativ på spädbarnet. Spädbarnets lindrande av 

smärtupplevelse bör vara fokus nummer ett.  

 

Spädbarns smärtupplevelse lindras genom föräldradelaktighet enligt Axelin, Salanterä 

och Lehtonen (2006), Castral, Warnock, Haas och Scochi (2008), Efe och Özer (2007),  

Gray, Miller, Philipp och Blass (2002) och Nishitani et al. (2009). Svårigheterna är dock 

att varken känguruvård, modersmjölk, skin-to-skin, facilitated tucking eller amning kan 

urskiljas från varandra och säga att den ena är bättre än den andra i dagsläget då alla har 

stor betydelse var för sig. Hudkontakt med föräldrar påvisar smärtlindrande effekt 

samtidigt som endast modersmjölk från mamman påvisar bra smärtlindrande effekt hos 

spädbarn. Vid känguruvård hos föräldrar tillämpas mer hudkontakt än vid enbart 

amning men båda konstaterar lägre smärta hos spädbarnet. Spädbarns föräldrar har 

också visat sig påverka om ett spädbarn är lugnt eller stressat. Genom 
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föräldradelaktighet får spädbarn också bättre sömn samt lägre hjärtfrekvens (Castral et 

al., 2008). I studien av Cavender et al. (2004) påvisas en tydlig lägre nivå av smärta och 

även rädsla hos barn med närvarande föräldrar jämfört med barn som inte hade sina 

föräldrar vid sin sida. Både stress och smärta hos barn orsakar högre hjärtfrekvens. 

Smärta är en stressreaktion för kroppen och kroppen svarar på den genom att öka 

hjärtfrekvensen (Matziou, Chrysostomou, Vlahioti & Perdikaris, 2013). Det går inte 

urskilja om spädbarnen i studierna, vilka den systematiska litteraturstudien baseras på, 

var stressade från början, innan smärtan, eller om de blev stressade av smärtan vid 

behandlingsalternativen. Författarna av den här systematiska litteraturstudien valde att 

förstå det som att spädbarn blir stressade av smärtsamma behandlingsalternativ och den 

stressreaktion som sker i kroppen hos ett spädbarn vid smärta.  

 

Ett spädbarn uttrycker sina behov genom subtila signaler, vilket en person som står i 

nära relation till spädbarnet kan urskilja (Broberg et al., 2006). Subtila signaler är just 

subtila. Svenska akademins ordlista definierar subtil som något hårfint, knappt 

märkbart. För att kunna uppfatta det subtila behövs en förmåga att kunna se det. Kan det 

finnas skillnad på gråt och gråt? Vad kan ett spädbarn uppleva? Eftersom ett foster 

redan kan känna smärta, kan det självklart också känna smärta efter förlossningen. Det 

som gör att det tidigare missuppfattades var troligen att spädbarnet inte kan uttrycka sin 

smärta i ord, alltså tolka sin upplevelse så vi förstår den. Enligt Haegerstam (2008) leder 

perception till lidande vilket av olika perceptioner kan uttryckas väldigt liknande. 

Hunger och smärta frambringar ofta bägge skrik och liknar då varandra uttrycksmässigt 

vilket kan vara en möjlig orsak till att spädbarn tidigare missuppfattats. Ett smärtlidande 

hos spädbarnet kan lämna bestående spår hos spädbarnet som påverkar dess framtida 

sjukdomsupplevelse (ibid). Spädbarn gråter för att de känner smärta vid hälstick och vill 

ha beskydd eftersom en fara som hotar. För omgivningen gäller det att tolka 

informationen som spädbarnet sänder ut och föräldrar svarar upp på det behovet bäst. 

Nortvedt och Grimen (2006) beskriver att det är affektionen, det känslomässiga, som 

skapar vår uppmärksamhet för något vilken handlar om hur medvetandet är tillgängligt 

eller mottagligt för intryck. Förståelse av affektionen kan påvisa vilken betydelse en 

anknytningsperson har för ett spädbarn. Vid förståelse av Broberg et al. (2006) är det 

anknytningspersonen som uppfyller spädbarnets grundläggande behov genom att de har 

ett förbehållslöst engagemang för spädbarnet. Genom kängruruvård,facilitated tucking 

och skin-to-skin tillämpas värme trygghet och beskydd genom att barnet får värmen 
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som föräldern alstrar och den får även skydd då spädbarnet är hos sin trygga bas. Även 

amning tillgodoser grundläggande behov såsom mat, värme, beskydd samt ger närhet 

där även spädbarns matbehov blir uppfyllt. Utifrån Forsner (2009) är det nödvändigt för 

ett spädbarn att få sina grundläggande behov tillfredsställda vid ett smärtsamt 

behandlingsalternativ. Vid tydliggörande av att spädbarnets grundläggande behov 

tillgodoses genom förärldrars delaktighet skapas en större förståelse för det framkomna 

resultatet i den här studien. Effekten av att smärtan minskas och att spädbarnet blir 

lugnare framstår som mer tydligt vid förståelse för vad som lindrar smärtan och inte. Är 

ett barn vid smärtsamma behandlingsalternativ mätt, varmt, smärtfritt och tryggt är det 

bättre redo att möta smärta (Forsner, 2009). 

 

Den här systematiska litteraturstudien visar att spädbarns smärtupplevselse lindras och 

de blir lugna vid föräldradelaktighet. Djupare förståelse för att spädbarns 

smärtupplevelse lindras av föräldrars delaktighet kan erhållas utifrån de Château (1999) 

i relation till den här systematiska litteraturstudien. Mamman är mest betydelsefull för 

ett spädbarn enligt de Château. Barn riktar sitt anknytningsbeteende och sänder ut 

informationen mot de som förväntas kunna svara med ett omvårdnadsbeteende enligt 

Broberg et al. (2006), vilket stärker artiklarna i den här systematiska litteraturstudiens 

tillvägagångssätt för att observera smärta. Författarna i de analyserade artiklarna har 

använt sig av att mäta spädbarns smärta genom att observera utsänd information som 

skrik, gråt, rynkning av ögonbryn, knip med ögonen, ökad muskelaktivitet, oroliga 

kroppsrörelser samt ökad andningsfrekvens. Spädbarn skriker och viftar med armar och 

ben vilket tyder på en överstimulering då de upplever smärta (Nordström & Stjernqvist, 

1999). Spädbarnet behöver då hjälp för att kunna lugna ner sig genom att föräldrarna 

sluter in armar och ben mot barnets kropp och håller dem där. Nordström och 

Stjernqvist resonemang stärker att spädbarns smärtupplevelse lindras och att de lugnas 

av föräldradelaktighet genom facilitated tucking.  Ett spädbarn som uttrycker smärta är 

sällan lugnt. Axelin et al. (2006) visar att facilitated tucking utfört av föräldrar minskar 

spädbarns gråt och muskelaktivitet vilket tyder på att deras smärta lindras. 

Anknytningsteorin förklarar den effekt föräldradelaktighet har på spädbarn. Föräldrarna 

är ett spädbarns trygga bas och genom omslutningen som sker med facilitated tucking 

upplever spädbarnet mindre smärta och är lugnare då den har närhet,värme, känner lukt, 

välbekanta röster hos sin föräldrar. En ökad trygghet hos spädbarnet kan göra att det 

återfår kontroll över sin situation vilket lindrar smärtan.  
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Studien av Nishitani et al. (2008) visar att delaktighet lugnar spädbarn via doften av 

deras egna mammors bröstmjölk. Brodén (1999) skriver att vid födslen känner spädbarn 

igen sin mammas lukt eftersom hon har burit på spädbarnet en lång tid. de Château 

(1999) stärker även att spädbarn vänder sig hellre mot sin egen mammas doft av 

bröstmjölk än mot andra kvinnors doft av bröstmjölk.  Eftersom ett spädbarn känner 

igen sin mammas doft tidigt i livet är det extra viktigt att dess mamma får vara delaktig 

under smärtsamma behandlingsalternativ. Det utvecklade doftsinnet tyder på starka 

band mellan ett spädbarn och dess mamma varav förståelsen för att spädbarns 

smärtupplevelse lindras och de lugnas av föräldradelaktighet tydliggörs.   

 

En review av Tansky och Lindberg (2010) undersöker olika studier om spädbarn och 

smärta. De tar upp ett behandlingsalternativ där spädbarns smärtrespons mättes för att 

jämföra amning och sackaros som smärtlindringsalternativ. Behandlingsalternativet var 

hälstick och spädbarnen fick smärtlindring två minuter före hälsticken dock varken 

under eller efter hälsticken (ibid). Författarna av den här systematiska litteraturstudien 

har svårt att förstå att det ses som smärtlindring att tas ifrån sin mamma strax innan ett 

spädbarn blir stucket. Då bryts systemet och delar på mamman och spädbarnet. Det kan 

få konsekvenser för ett spädbarn. Resultaten i studien Tansky och Lindberg (2010) visar 

att spädbarnen med sackaros som smärtlindring visade på mindre smärtreaktioner än 

spädbarnen som fick ammas två minuter före hälsticken. Det ser författarna av den här 

systematiska litteraturstudien som tydligt visande på att ett spädbarn som först har sin 

mammas värme och trygghet men sedan tas ifrån henne reagerar med mer smärta än de 

spädbarn som inte behöver separeras från sin största trygghet precis innan en 

behandling. Tansky och Lindberg (2010) beskriver amning mer som en distraktion än 

föräldradelaktighet vilket författarna av den här systematiska litteraturstudien 

ifrågasätter. Den här systematiska litteraturstudiens resultat tydliggör oppositionen, att 

föräldrars delaktighet minskar smärta samt lugnar spädbarn och att föräldradelaktighet 

är en viktig komponent i systemet för att uppnå maximal smärtlindring. Varje del fyller 

en funktion som tar helheten till en annan nivå, en ny nivå av smärtlindring. Visst kan 

det vara en typ av distraktion med amning men framför allt en trygghet för ett spädbarn 

att få vara hos sin mamma under ett smärtsamt behandlingsalternativ. 

 

I studien av Matziou et al. (2013) visas hur distraktion med hjälp av kaleidoskop hjälper 

barn vid smärtsamma behandlingsalternativ, dock inte lika bra som föräldrars närvaro 
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hjälper för att minska deras smärtupplevelse. Studien visar tydlig reducering av barns 

smärtupplevelse och även deras nivå av stress reducerades då föräldrarna var delaktiga i 

vårdsituationen.  Matzious et al. (2013) studie frambringar likande resultat som den här 

systematiska litteraturstudien vilket talar för den här systematiska litteraturstudiens 

resultats trovärdighet, att spädbarnas smärta minskas samt att de blir lugna när föräldrar 

deltar i vården. Studien av Matziou et al. (2013)  påvisar också att yngre barn känner 

mer smärta och stress än äldre barn (ibid). Med det i åtanke är förståelsen av att lindra 

spädbarns smärta ännu viktigare eftersom studien av Matziou et al. (2013) pekar på att 

smärtkänsligheten ökar vid nedåtstigande ålder. Därför behöver föräldradelaktighet 

kring spädbarn i vården implementeras i praxis. 

 

Resultatet i den här systematiska litteraturstudien påvisar att spädbarns smärtupplevelse 

lindras och ett lugn skapas genom att föräldrar deltar i vården. Spädbarn, föräldrar, 

sjukdom och vården kan förstås som ett sytem där varje del står för sin beskärda del och 

alla bidrar till helheten i ett större system. Det ger bättre förutsättningar att i enlighet 

med Dahlberg och Segesten (2010) lindra lidande samt stödja och stärka spädbarn i sin 

hälsoprocess. 

 

9 Kliniska implikationer 

Föräldrars närvaro bör implementeras som rutin i framtidens sjukvård då flera studier 

pekar på att spädbarns smärta och stress under smärtsamma behandlingsalternativ 

lindras vid föräldradelaktighet. Utbildningar om vikten av föräldrars delaktighet bör bli 

en rutin i sjukvårdsutbildningar då det är både effektivt och ekonomiskt. Det skulle 

kunna vara tidssparande eftersom spädbarnet kan ammas under behandlingsalternativet 

istället för innan i väntrummet. Genom användning av icke farmakologiska alternativ 

som amning, facilitated tucking, skin-to-skin och känguruvård sparas andra 

smärtlindrigsalternativ som belastar sjukvårdens ekonomi. Det kan även bli ekonomiskt 

för sjukvården om ett spädbarn kan skrivas ut fortare och flera andra spädbarn kan få 

hjälp av sjukvården. Ett spädbarns energi åtgår för att hantera sjukdom och smärta. Om 

smärtan behandlas borde det finnas mer energi kvar att hantera sjukdomen i sig. Riktas 

energin endast mot sjukdomen borde spädbarnet bli friskt fortare. Efe och Özer (2007) 

hävdar att amning har en smärtlindrande effekt samt en bekväm, enkel och ekonomisk 

framtoning. De anser även att de bör vara enkelt att föra in i praxis (ibid). Att något så 

enkelt och naturligt som amning kan göra så mycket och lindra smärtan. Studien av 
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Matziou et al. (2013) påvisar föräldrars delaktighets positiva effekt. Matziou et al. 

stödjer att utbildningsprogram för vårdprofessioner behövs vilka inriktar sig på 

föräldrarnas roll vid reducering av barns smärta och stressnivå under smärtsamma 

behandlingsalternativ. I studien av Franck, Oulton och Bruce (2012) beskriver föräldrar 

hur de velat vara delaktiga i vården men inte blivit sedda eller fått tillräckligt med tid 

från personalen. Kan det hjälpa om vårdpersonalen inger en trygghet att föräldrarna 

hjälper till bara genom sin närvaro, att sjuksköterskan ger föräldrarna det lugn som 

behövs för att de ska kunna klara av att vara delaktiga i vården av sitt spädbarn? Kanske 

kan speciell personal ge stöd om den ena föräldern inte vågar deltaga vid smärtsamma 

behandlingsalternativ på sitt spädbarn så kanske den andra föräldern klarar det under 

vetskap att dess spädbarn mår bättre under dennes närvaro.  

 

I väntrum kan skyltar sättas upp med  text såsom meddela personalen om du vill amma 

ditt spädbarn under ett smärtsamt behandlingsalternativ exempelvis vaccination. 

Genom amning under smärtsamma behandlingsalternativ kan spädbarn och mamma bli 

olika delar av ett system, att en mamma ser sig som en i teamet för att hennes barn ska 

få så bra upplevelse som möjligt. Genom att inspirera mammor att amma under 

vaccinationer och uppmuntra dem som känner tveksamhet att fråga sjuksköterskan om 

information kan en process starta som kan förbättra vården för de minsta i vår värld. 

Spädbarn ska inte behöva lida på grund av okunskap, ovilja eller brist på utbildning. Det 

är både lindrande för spädbarn och ekonomiskt med amning och andra icke 

farmakologiska alternativ som inkluderar föräldrars delaktighet. Som komplement till 

formulär kanske en diskussion om det på BB kan öppna upp för föräldrar eller redan på 

mödravårdcentralen (MVC) under graviditeten. Där kan de även få med sig en broschyr 

med information om amnings fördelar vid exempelvis vaccinationer och dess 

smärtlindrande effekt. I brorschyren och samtalet kan även information fås om vikten av 

föräldrars delaktighet vid smärtsamma behandlingsalternativ.  

 

10 Förslag till vidare forskning  

Kvalitativa artiklar har varit svåra att hitta eftersom det troligtvis inte gjorts många 

studier på spädbarn eftersom de inte kan föra egen talan. Kvalitativa artiklar har hittats 

tillämpade på yngre barn. Matziou et al. (2013) beskriver att yngre barn känner mer 

smärta och stress än äldre barn. Det gör att författarna av den här systematiska 

litteraturstudien tänker att de små spädbarn är en patientgrupp som är viktig att fokusera 
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på i framtida studier. Författarna av den här systematiska litteraturstudien finner dock 

att liknande studier borde kunna göras på spädbarn också och därigenom nå ett mer 

subjektivt perspektiv än bara ett objektivt sådant. Föräldrarna bör kunna tala för sitt 

spädbarn och beskriva dess smärta istället och vi anser att kvalitativa studier bör göras 

där spädbarns smärtupplevelse förmedlas i intervjuform av föräldrars berättelser och 

jämförelse vid närvaro respektive frånvaro. Eftersom det är en förälder som känner sitt 

spädbarn mest och kan tolka de signaler som spädbarnet försöker förmedla som 

exempelvis smärta. Studier kan också göras på föräldrars upplevelse av hur spädbarn 

upplever smärta, exempelvis att de studerar sitt spädbarns smärtuttryck på en inspelning 

av ett smärtsamt behandlingsalternativ istället för att bara forskare tittar på filmen. 

Forskare och föräldrar tillsammans kanske kan diskutera resultaten tillsammans i ett 

team? Det är föräldrar som känner sitt spädbarn bäst och sjukvårdspersonal har kunskap 

om smärtsignaler i allmänhet.  

 

Författarna av den här systematiska litteraturstudien vill ifrågasätta om det finns 

tillräcklig kompetens hos sjukvårdspersonal att bedöma spädbarns smärta då flera 

studier visar att föräldrar och sjukvårdspersonal varit oense om huruvida spädbarn 

upplevt smärta eller inte. Studien av Simons, Franck och Roberson (2001) beskriver hur 

föräldrar sett sina barn lida medan sjukvårdspersonal sett det som barnen varit 

uttråkade. I studien av Franck, Oulton och Bruce (2012) beskriver föräldrar hur de 

upplever att läkare och sjuksköterskor har sådan rutin i smärtsamma 

behandlingsalternativ att de verkar glömma att de är smärtsamma. Vidare beskriver 

föräldrar att vårdpersonalen inte verkar bry sig, bortfärdat föräldrarnas rädslor och till 

och med uppmanat föräldrar att vänta utanför rummet. En förälder uttrycker att denne 

känner sitt spädbarn bättre än vad vårdpersonalen gör vilket vårdpersonalen inte vill 

lyssna på (ibid). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att anhöriga till personer som 

är medvetslösa eller som inte kan framföra sin livsvärld på ett eller annat sätt ska få föra 

deras talan. I livsvärlden är där allt vårdande startar. De anhöriga är experter eftersom 

de känner till sina närmaste bäst (ibid). Spädbarn kan inte tala och föräldrar är de som 

står spädbarnet närmast med tanke på systemet de är tillsammans.  

 

Pappor fyller en viktig funktion för spädbarn då de ingår i barnets system. Det finns 

dock inte mycket studier som inkluderar pappor. I dagens samhälle strävar vi efter 

jämställdhet vilket kan uppfattas som en diskriminering mot pappor som grupp att det 
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inte finns mycket forskning kring pappor, spädbarn och smärta. Studier skulle kunna 

göras angående pappors delaktighet via olika icke farmakologiska 

smärtlindringsmetoder på spädbarn. Utifrån de resultat studierna kommit fram till som 

den här systematiska litteraturstudien baseras på samt i relation till anknytningsteorin 

kan pappor vara delaktiga och utföra facilitated tucking, skin-to-skin, känguruvård samt 

ge urpumpad modersmjölk och uppnå ökad smärtlindrande effekt. Redan under 

graviditeten kan  spädbarnet känna igen pappans röst och en ömsesidig kontakt råder 

redan efter födseln (Karlsson, 2008). Det kan förstås som att en anknytning har skett till 

pappan under graviditeten. Även anknytningsteorin kan tolkas som ett system där 

spädbarnet är en del i systemet och har en viss funktion likväl som pappan har sin.  

 

Både mammor och pappors delaktighet spelar en viktig roll för spädbarns lindring av 

smärtupplevelse med tanke på resultat i den här systematiska litteraturstudien i relation 

till anknytningsteorin. Om ett systemteoretiskt tänkande skulle implementeras i framtida 

forskningsstudier kan det tydliggöra hur olika delar i ett system påverkar varandra och 

helheten. Det skulle underlätta för kunskap om huruvida helheten främjar en positiv 

utgång för spädbarn, dess föräldrar och även sjukvården. 

 

11  Slutsats  

Föräldrars delaktighet vid smärtsamma behandlingsalternativ på spädbarn är något som 

tyvärr visat sig vara bristfälligt implementerad i sjukvården och även ett relativt 

obeforskat område. Den här systematiska litteraturstudien framkommer med resultat att 

spädbarn blir lugnare och upplever mindre smärta vid föräldrars delaktighet genom 

olika metoder såsom skin-to-skin, känguruvård, facilitated tucking och amning. 

Författarna av den här systematiska litteraturstudien vill inte förkasta befintliga 

farmakologiska smärtlindringsalternativ genom resultatet. Utan istället lyfta fram och 

beskriva att icke farmakologiska metoder med hjälp av föräldrar ger bra smärtlindring 

och är något som författarna av den här systematiska litteraturstudien anser bör 

praktiseras i vårdkontext. Spädbarn och dess föräldrar är delar i ett system som 

tillsammans bildar en helhet där högre nivå av smärtlindring kan uppnås om det 

tillämpas i praxis. När en så enkel metod som föräldradelaktighet tydligt lindrar lidande 

hos spädbarn bör föräldradelaktighet bli infört som rutin då smärtsamma 

behandlingsalternativ ska utföras på spädbarn. Författarna till den här systemetiska 

litteraturstudien föreslår att exempelvis amning för smärtlindring ska uppmuntras redan 
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på MVC samt genom informationsskyltar i väntrum. Skin-to-skin, känguruvård, 

facilitated tucking och amning är både fria från biverkningar hos spädbarn och från 

ekonomiska kostnader för vården. För att kunskap ska nå ut i vården behövs utbildning 

för vårdprofessioner om vikten av föräldradelaktighet för att lindra spädbarns 

smärtupplevelse. Vidare forskning kan behövas på hur spädbarns smärtupplevelse 

lindras via olika metoder som inkluderar föräldradelaktighet. Sådan forskning kan ge 

nya delar vilka bidrar till en ny helhet som höjer kunskap om smärtlindring för 

spädbarn. Tydligt är att spädbarns smärtupplevelse lindras av föräldradelaktighet. 

Vidare forskning kan även göras för att undersöka i vilken utsträckning den här 

systematiska litteraturstudiens resultat är överförbart till andra vårdkontexter och barn i 

olika åldrar. 



  
 

33 

12 Referenser 

Axelin, A., Salanterä, S., & Lehtonen, L. (2006). Facilitated tucking by Parent´s in pain 

management of preterm infants- a randomized crossover trial. Early Human 

Development, 82, 241-247. 

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär, & B. Höglund-Nielsen (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård (s.203-220). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Baby (n.d). I Oxford English Dictionary - the definitive record of the English language. 

Hämtad november, 14, 2013 från 

http://www.oed.com.proxy.lnu.se/view/Entry/14250?rskey=Rksnt0&result=1&isAdvan

ced=false#eid 

 

Berg, E. (2002). Smärtförvandling - Om den långa smärtans onda cirklar och hur man 

bryter dem. Lund: Studentlitteratur.  

 

Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T.,  & Risholm - Mothander, P. (2006). 

Anknytningsteori- betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Brodén, M. (1999). Tidigt samspel- förutsättningen för utveckling. I P. Hwang (Red.). 

Spädbarnets psykologi (s.131-158). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Castral, T. C., Warnock, F.,Haas, V. J., & Scochi, C. G. S. (2008). The effects of skin-

to-skin contackt during acute pain in preterm newborns. European Journal of pain, 12, 

464-471. 

 

Cavender, K., Goff, M. D., Hollon, E. C., & Guzetta, C. E. (2004). Parents´ positioning 

and distracting children during venipuncture. Children´s Medical Center of Dallas, 22, 

32-56. 

 

http://www.oed.com.proxy.lnu.se/view/Entry/14250?rskey=Rksnt0&result=1&isAdvanced=false#eid
http://www.oed.com.proxy.lnu.se/view/Entry/14250?rskey=Rksnt0&result=1&isAdvanced=false#eid


  
 

34 

de Cháteau, P. (1999). Från ofödd till nyfödd – perioden mellan befruktning och 

förlossning. I P. Hwang (Red.). Spädbarnets psykologi (s.19-38). Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdand - i teori och praxis. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Delaktighet. (n.d). I Svenska akademins ordbok. Hämtad januari, 9, 2014 från 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

 

Enskär, K., & Golsäter, M. (2009). Från barndom till ungdom - den växande 

människans omvårdnadsbehov. I F. Friberg,  & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s.109-144). Lund: Studentlitteratur. 

 

Efe, E., & Özer, Z. C. (2007). The use of breast-feeding for pain relief during neonatal 

immunization injections. Applied Nursing Research, 20, 10-16.  

 

Freire, N. B., Garcia, J. B., & Lamy, Z. C. (2008). Evalution of analgesic effect of skin-

to-skin contact compared to oral glucose in preterm neonates. Pain, 139, 28-33. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier (3 uppl.). 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Forsman, B. (2007). Begrepp om forskningsfusk. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Forsner, M. (2009). Omvårdnad vid procedurer. I I. Hallström, & T. Lindberg (Red.), 

Pediatrisk omvårdnad (s.113-126). Stockholm: Liber. 

 

Franck, L. S., Olton K., & Bruce, E. (2012).  Parental involvement in neonatal pain 

management- An empirical and conceptual update. Journal of nursing scholarship, 44, 

45-54. 

 

Gray, L., Miller, L.W., Philipp, B.L., & Blass, E.M. (2002). Breastfeeding Is Analgesic 

in Helthy Newborns. Pediatrics, 4, 590-593. 



  
 

35 

Haegerstam, G. (2008). Smärta - ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur. 

 

Infant. (n.d). I Oxford English Dictionary- the definitive record of the English language. 

Hämtad november, 14, 2013 från 

http://www.oed.com.proxy.lnu.se/view/Entry/95211?rskey=WV08xE&result=1&isAdv

anced=false#eid 

 

Jylli, L. (2009). Smärta hos barn. I I. Hallström, & T. Lindberg (Red.), Pediatrisk 

omvårdnad (s.127-133). Stockholm: Liber. 

 

Karlsson, K. (2009).  Anknytning-om att tollka samspelet mellan föräldrar och små 

barn. Stockholm: Gothia förlag.  

 

Kristensson- Hallström, I. (1999). Strategies for feeling secure influence parents´ 

participation. Journal of Clinical Nursing, 8, 586-592. 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. 

Granskär, & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och 

sjukvård (s.187-202). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundqvist, P., & Kleberg, A. (2009). Förtidigt födda eller fullgångna barn som behöver 

neonatalvård. I I. Hallström, & T. Lindberg (Red.), Pediatrisk omvårdnad (s.287-295). 

Stockholm: Liber. 

 

Matziou, V., Chrysostomou, A., Vlahioti, E., & Perdikaris, P. (2013). Parental presence 

and distraction during painful childhood procedures. Brittish Journal of nursing, 22, 

470-475. 

 

Moddares, M., Rahimparvar, F.V., Mehran, A., & Jazayeri, A. (2007). The effects of 

breast feeding on pain of injections in newborns. HAYAT, 12, 81-89. 

 

Nishitani, S., Miyamura, T., Tagawa, M., Sumi, M., Takase., Doi, H., Moriuchi., & 

Shinohara, K. (2009). The calming effects of a maternal breast milk odor on the human 

newborn infant. Neuroscience Research, 63, 66-71. 

http://www.oed.com.proxy.lnu.se/view/Entry/95211?rskey=WV08xE&result=1&isAdvanced=false#eid
http://www.oed.com.proxy.lnu.se/view/Entry/95211?rskey=WV08xE&result=1&isAdvanced=false#eid


  
 

36 

Nordström, B., & Stjernqvist, K. (1999). För tidigt födda barn - Hur går det?. I P. 

Hwang (Red.), Spädbarnets psykologi (s.179-201). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Nortvedt, P., & Grimen, H. (2006).  Sensibilitet och reflektion - Filosofi och 

vetenskapsteori för vårdprofessioner. Göteborg: Daidalos  

 

Norrbrink, S., & Lundeberg, T. (2010). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Olsen, H., & Sörensen, S. (2012). Forskningsprocessen (4uppl.). Stockholm: Liber.  

 

Orrenius, A.-M. (2005). Trygga relationer- om anknytning och samhörighet mellan 

barn och vuxna. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research - Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 

 

Santamäki-Fischer, R., & Dahlqvist, V. (2009). Tröst och tygghet. I A.-K. Edberg, & H. 

Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 115-136). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Simon, J.,  Franck, L., & Roberson, E. (2001). Parent involvement in children´s pain 

care – views of parents and nurses.  Journal of advanced nursing, 36,  591-599. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad januari, 9, 2014 från  

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

 

Spädbarn. (n.d). I Folkets lexikon. Hämtad november, 14, 2013 från  http://folkets-

lexikon.csc.kth.se/folkets/#lookup&sp%C3%A4dbarn 

 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/#lookup&sp%C3%A4dbarn
http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/#lookup&sp%C3%A4dbarn


  
 

37 

Spädbarn. (n.d). I Nationalencyklopedin. Hämtad november, 14, 2013 från 

 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/sp%C3%A4dbarn?i_h_word=sp%C3%A4dbarn 

 

Spädbarn. (n.d). I Svenska Akademins ordbok. Hämtad november, 14, 2013 från 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

 

Tansky, C., & Lindberg, C. E. (2010). Breastfeeding as a pain intervention when 

immunizing infants.  The journal for nurse practitioners, 6, 287-295.  

 

Wright, L. M., Watson, W. L., & Bell,  J.M. (2011). Familje fokuserad omvårdnad. 

Lund: Studentlitteratur . 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken konsten att lösa problem och nå resultat. 

Stockholm : Gothia förlag. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/sp%C3%A4dbarn?i_h_word=sp%C3%A4dbarn
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Sökhistorik i Cinahl 

 

 

Tabell 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Resultat Lästa 

abstracts 
Lästa 

artiklar 
Kvalitets 
granskade 

Inkluderade artiklar 

(artikelnr.) 

infant 122353 0 
   

pain 116605 0 
   

parents 43350 0 
   

participation 40363 0 
   

pain management 10551 0 
   

newborn infant 58527 0 
   

experience 89103 0 
   

non pharmacologic 168 0 
   

family 116981 0 
   

participation AND  
infant AND  
parents 

251 7 3 0 
 

 

newborn infant  
AND non pharmacologic  
AND pain** 

5 

 
3 

 
0 

 

 

 

infant AND 
pain management 

526 10 2 0  

infant AND 
pain management  
AND parents 

71 5 2 0  

newborn infant AND  
experience AND  
pain management 

42 6 2 0  

pain AND  
parents AND  
infant 

376 5 2 1 1  
(3) 

infant AND  
pain management  
AND family 

60 8 1 0  

infant AND pain AND 

experience ** 
46 7 1 0  

** sökt med suggested subject terms 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga 2 – Sökhistorik i PubMed 

 

Tabell 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Resultat Lästa abstracts Lästa artiklar Kvalitets- 
granskade 

Inkluderade 
artiklar 

(artikelnr.) 

parents 546365 0 
   

pain 150052 0 
   

infant 954078 0 
   

participation 116085 0 
   

non  
pharmaco- 
logical 

1317230 0 
   

non ‘ 
pharmacologic 

1292976 0 
   

pain  
management 

66992 0 
   

participation  
AND  
parents  
AND infant 

494 5 0 
  

non-  
pharmacological  
AND pain  
management 

362 0 
2   

Sökt på titel 5* 3 2 1 1 

 (4) 
 

non-  
pharmacologic  
AND pain  
management 
AND infant 

45 3 2 1 1 

(1) 

infant AND  
pain AND  
parents 

1216 27 11 3 3 
(5),(6),(2) 

* Sökt på titel. Den fanns inte tillgänglig dock kom två andra förslag vilka lästes abstracts och respultat på. Varav den ena inkluderades i 

studien. 
 

 

 

 

 



 

III 
 

Bilaga 3 – Artikelmatris 

 

 

Författare, 

år, land, 

(artikelnr.) 

Tidskrift, 

titel  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Axelin, A., 

Salanterä, S., 

& Lehtonen, 

L. (2006). 

Finland. 

(1.) 

 

Early Human 

Development: 

Facilitated 

tucking by 

Parent´s in 

pain 

management 

of preterm 

infants- a 

randomized 

crossover trial. 

 

Undersöka effekten av 

facilitated tucking utfört av 

föräldrar som smärtlindring när 

sugning av luftvägarna utförs på 

spädbarn.  

Kvantitativ metod. 

Randomiserad tvärsnittsstudie. 

20 förtidigt födda spädbarn 

deltog. Experimentgrupp 

bestående av en förälder 

vardera samt en kontrollgrupp. 

Utomstående assistenter 

observerade behandlings- 

alternativen.  

Facilitated tucking gör att 

spädbarn blir lugnare och känner 

mindre smärta vid sugning av 

luftvägar.  

Grad II, 

vilket 

motsvarar en 

medel-

kvalitet 

Freire, N. B., 

Garcia, J. B., 

& Lamy, Z. 

C. (2008). 

Brasilien. 

(2.) 

Pain: 

Evaluation of 

analgesic 

effect of skin-

to-skin contact 

compared to 

oral glucose in 

preterm 

neonates. 

Utröna den smärtlindrande 

effekten av känguruvård jämfört 

med glukos oralt på friska 

nyfödda prematurer vid en 

lågintensiv akut 

smärtstimulering  

Kvantitativ metod. 95 friska 

nyfödda prematurer studerades 

under hälstick. Kuvösgrupp, 

glukosgrupp och 

känguruvårdsgrupp. 

Randomiserat urval. 

Hjärtfrekvensen är lägre hos 

kängurugruppen jämfört med 

andra grupperna. 

Kängurugruppen visade mindre 

tecken på smärta via 

ansiktsuttryck dock hade de en 

lägre saturation. 

Grad I, vilket 

motsvarar en 

hög kvalitet 
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Författare,  

år, land, 

(artikelnr.) 
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Castral, T. C., 

Warnock, 

F.,Haas, V. J:, 

& Scochi, C. 

G. S. (2008). 

Brasilien. 

(3.) 

 

European 

Journal of 

pain: The 

effects of skin-

to-skin contact 

during acute 

pain in 

preterm 

newborns. 

Testa effektiviteten av skin-to-

skin på prematura nyfödda för 

att reducera akut smärta jämfört 

mellan en testgrupp och en 

kontrollgrupp.  

Kvantitativ metod. 59 

prematura nyfödda, en skin-to-

skin grupp och en kuvösgrupp. 

Mätt ansiktsuttryck, sömn och 

vaket tillstånd, gråt samt 

hjärtfrekvens under hälstick. 

Två utomstående kodare.  

Skin-to-skin gruppen hade lägre 

Apgar poäng än kontrollgruppen. 

Ansiktsuttrycken rankades lägre 

för skin-to-skin gruppen än 

kontrollgruppen. Skin-to-skin 

gruppen föll i djupsömn snabbare 

och kontrollgruppen fortsatte 

gråta under 

återhämningsperioden.  

Grad I 

Efe, E., & 

Özer, Z. C. 

(2007) . 

Turkiet. 

(4.) 

Applied 

Nursing 

Research: The 

use of breast-

feeding for 

pain relief 

during 

neonatal 

immunization 

injections.  

Undersöka den smärtlindrande 

effekten av amning för att 

förena de olika smärtlindrande 

komponenterna som amning 

tidigare visat sig ha.  

Kvantitativ metod. Prospektiv 

studie 66 neonatala barn. 

Experimentgrupp och 

kontrollgrupp. Mätt duration 

av gråt, hjärtfrekvens och 

saturation under och efter 

injektionen.  

De ammande barnen grät kortare 

tid vilket hade signifikant.  Ingen 

signifikant skillnad mellan 

hjärtfrekvensen och saturationen 

grupperna emellan.  

Grad I 

Gray, L., 

Miller, L. W., 

Philipp, B. L., 

& Blass, E. 

M. (2002). 

USA. 

(5.) 

Pediatrics: 

Breastfeeding 

Is Analgesic in 

Healthy 

Newborns. 

Förena de olika komponenterna 

av amning, smak, sugning och 

skin-to-skin vilka individuellt 

visat sig vara smärtlindrande. 

Genom att nyfödda ammas av 

sina mammor före, under och 

efter hälstick. 

Kvantitativ metod, prospektiv 

och randomiserad. 

30 friska fullgångna nyfödda. 

Experimentgrupp som 

ammades och kontrollgrupp. 

Ansiktsgrimaser och gråt 

spelades in på video och 

hjärtfrekvens mättes. 

Amning eliminerar gråt och 

grimasering samt förebygger en 

markant ökning av 

hjärtfrekvensen som vanligtvis 

uppstår vid hälstick.  

Grad II 
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Nishitani, S., 

Miyamura, 

T., Tagawa, 

M., Sumi, M., 

Takase., Doi, 

H., 

Moriuchi., & 

Shinohara, K. 

(2009) 

Japan. 

(6.) 

Neuroscience 

Research: The 

calming 

effects of a 

maternal 

breast milk 

odor on the 

human 

newborn 

infant. 

Utreda vilken effekt olika dofter 

har för smärtbeteeden som gråt, 

grimasering och muskelaktivitet 

hos  spädbarn genom att studera 

skillnader i beteende av dofter 

av bröstmjölk från egna 

mammor och andra mammor 

samt mjölkersättning. 

Kvantitativ metod. Två 

experiment utförda varav det 

ena inkluderade 48 nyfödda 

där grimasering, gråt och 

muskelaktivitet observerades. 

Det andra experimentet 

inkluderade 26 spädbarn där 

kortisol i saliven mättes. Båda 

experimenten hade 

kontrollgrupper. 

Gruppen med egna mammors 

bröstmjölk slutade gråta snabbare 

än de övriga grupperna. De 

grimaserade också mindre. 

Muskelaktiviteten minskade 

fortare än i de andra grupperna.  

Kortisolet i saliven ökade mer hos 

kontrollgruppen medan den var 

näst intill oförändrad i gruppen 

med egna mammors bröstmjölk. 

Grad I 



 

VI 
 

Bilaga 4 – Granskningsmall 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat =3p) Saknas  1/3  2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej Acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas / Ja Nej     

Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

Frågeställningen besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra   

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat     

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överrensstämmelse med resultat (huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Kvalitetsaspekter (reliabilitet, validitet)* Ej acceptabla  Låga Medel Goda 

Röd tråd genom arbetet* Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Total poäng (max 50p) p p p p 

        P 

Grad I: 80%       % 

Grad II: 70%       Grad 

Grad III: 60%         

Titel         

Författare         

                   * modifierade delar 


