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Sammanfattning  

 

Syftet med studien var att kartlägga samt jämföra neonatalavdelningarna i Sverige beträffande 

matsituationen, omfattningen av samvård och hud-mot-hud nära vård av nyfödda barn med 

hypoglykemi samt att undersöka vilken kvalitet avdelningarnas riktlinjer inom området hade. 

Studien riktade sig till samtliga neonatalavdelningar i Sverige. Undersökningen gjordes via 

strukturerad telefonintervju med avdelningschefen eller någon av denne utsedd. Respondenten 

ombads skicka sina riktlinjer i ämnet. Resultatet visade att samtliga neonatalavdelningar 

använde sig av tillmatningsmetoderna amning, kopp och sond. Att tillmata barnen var tredje 

timma var brukligast. Av de sjukhus som deltog, 32 av 37, hade 65,6 % <2,6 som definition 

av hypoglykemi. Skillnad fanns mellan regionerna beträffande om blodprover togs kapillärt 

eller venöst. Den amningsstrategi som användes mest var gradvis minskning av maten. 

Skillnad fanns mellan regionerna angående hur de rangordnat vanligaste 

tillmatningsmetoderna och mellan regionsjukhus/annat sjukhus beträffande när barnen 

vanligen ammades fritt. Trettioen sjukhus bedrev någon typ av samvård och alla sjukhus 

bedrev känguruvård. Skillnader förelåg mellan regionerna men även mellan 

regionsjukhus/annat sjukhus beträffande hur mycket barnen sitter hud-mot-hud med sina 

föräldrar. Få statistiskt signifikanta skillnader framkom mellan regionsjukhus/annat sjukhus 

eller mellan regionerna angående tillmatning, amning, omfattningen av samvård och hud-mot-

hud nära vård av nyfödda fullgångna barn med hypoglykemi. Det fanns begränsat med 

referenser i PM/riktlinjerna, innehållet varierade stort och ingen konsensus framkom 

angående de olika undersökta områdena.  
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Abstract 

 

The purpose of the study was to map and to compare the neonatal units in Sweden regarding 

supplementary feeding, breastfeeding, the possibility of rooming-in and skin-to-skin care of 

newborn term children with hypoglycemia and to examine the quality of departmental 

guidelines within the area. The study was addressed to all neonatal services in Sweden. The 

survey was conducted via structured telephone interviews with the head or any of the 

department head appointed person. Respondent was requested to send their guidelines on the 

topic. The result showed that all neonatal wards used feeding methods as breastfeeding, cup 

and gavages tub. Every third hour was the most customary to feed the babies. Of the hospitals 

that participated, 32 of 37, had 65,6 % <2,6 as definition of hypoglycemia. Statistically 

significant difference existed between the regions in respect of blood samples were capillary 

or venous learned. The breastfeeding strategy that most neonatal sections used was the gradual 

reduction of food. Difference was found between regions concerning how they ranked most 

common feeding methods and between regional/other hospitals regarding when the children 

usually had to start breast-fed freely. Thirty-one hospitals carried out some type of rooming-in 

and all hospitals carried out skin-to-skin care. Difference existed between the different region 

hospitals and between the regional / other hospitals regarding to what extent to which parents 

had their children skin-to-skin. Few statistically significant differences emerged between 

region hospitals/other hospitals or between regions concerning supplementary feeding, 

breastfeeding, the possibility of rooming-in and skin-to-skin care of newborn term children 

with hypoglycemia. There was limited with references in PM/guidelines, the content varied 

widely and no consensus emerged concerning the various points examined. 
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1 Introduktion 

Hypoglykemi är ett relativt vanligt och komplext problem hos nyfödda barn (1). Det 

förekommer många olika rutiner och riktlinjer inom området. Författaren har i sin profession 

sett att då det inte finns klara rutiner och riktlinjer tenderar personalen att arbeta efter ”eget 

huvud”. Föräldrarna får ofta många råd som skiljer sig från varandra vilket resulterar i 

förvirring och osäkerhet. De senaste årens fokus på en evidensbaserad vård har lett till högre 

krav på att underlagen för de beslut som fattas avseende olika vårdinsatser tydliggörs och att 

de inte enbart grundas på erfarenhet och traditioner. Metoder som ger bästa möjliga effekt ska 

användas(2).  

 

1.1 Reglering av blodsockernivån 

Det växande fostret är, för sin energiförsörjning, beroende av ett kontinuerligt flöde av 

näringsämnen via placenta. Glukos är den enskilt viktigaste energikällan för fostret och en 

stor del används av fostrets hjärna (3). Glukos transporteras över placentan. Fostrets 

blodglukos utgör normalt 60-80 % av moderns nivåer (4- 6). Överskott av glukos lagras som 

glykogen. Insulin har i fosterstadiet mer en roll som växtfaktor än som reglering av 

blodsockernivån (4). 

När navelsträngen klipps, upphör det kontinuerliga energisubstratet plötsligt och barnets 

blodsocker sjunker snabbt för att stabiliseras vid 2-3 timmars ålder. För många nyfödda finns, 

efter födelsen, inte tillräckligt cirkulerande glukos för att bibehålla hjärnans funktion. Trots 

detta är barnet frisk och har ingen försämring av hjärnfunktionen. Bränslet som håller hjärnan 

igång vid denna tidpunkt är framförallt laktat. Övergången till enteral näringstillförsel innebär 

att det nyfödda barnet måste klara av att upprätthålla en balans mellan brist respektive 

överskott av glukos. Innan tillförseln av bröstmjölk, som innebär intermittent energitillförsel 

med hög fettandel, kommer igång måste den nyfödde själv producera glukos framförallt för 

det centrala nervsystemets behov (4, 7, 8). Även om ett nyfött barn snabbt kan producera 

glukos räcker inte enbart glukosomsättningen till för att försörja den nyfödde med energi. 

Produktionen av glukos hos den nyfödde står under hormonell reglering. Innan 

bröstmjölkstillförseln har kommit igång är därför utnyttjande av lagrat fett viktig för 

energiomsättningen. Ett fullgånget barn har vid födelsen fett lagrat i form av triglycerider 

motsvarande 15 % av födelsevikten (9). Den ökningen av blodsockret vid 2-3 timmars ålder 
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sker då levern producerar glukos från glykogen, och börjar aktivera glukoneogenesen (10). 

Det finns också en ökad risk för lågt blodsocker i väntan på att bröstmjölksproduktionen ska 

komma igång, vilket tar några dagar. I slutet av första levnadsdygnet börjar de glukoslager 

som finns i levern att ta slut. Den fysiologiska respons fullgångna barn med normal tillväxt 

har är att producera ketoner i omfattande kvantiteter, sparsam användning av glukos och 

återställa laktat som den huvudsakliga alternativa energikällan. Ketogenesen verkar vara bäst 

hos de barn som får bröstmjölk i jämförelse med de som får modersmjölksersättning (11). 

Hawdon et al (12) visade i sin studie att ammade, fullgångna, friska barn hade lägre 

blodsockernivå och högre nivå av ketoner än barn uppfödda på modersmjölksersättning som 

tecken på en ökad förmåga att skapa alternativa energimetaboliter. 

 

1.2 Definition av hypoglykemi 

Lågt blodsocker är ett vanligt förekommande fenomen på barn- och nyföddhetsavdelningar. 

Hos majoriteten av friska nyfödda är lågt blodsocker inte ett medicinskt tillstånd utan ett 

uttryck för det nyfödda barnets anpassning till livet extrauterint. Gränsen för hypoglykemi har 

diskuteras mycket i litteraturen (6, 13). Definition av neonatal hypoglykemi och riktlinjer för 

förebyggande åtgärder och behandling har varierat betydligt genom tiderna. Friska fullgångna 

barn antas att tolerera låga blodsockernivåer bättre i nyföddhetsperioden än senare i livet. Det 

råder stor förvirring och ingen klar enighet om vilket blodsockernivå som är skadligt i 

nyföddhetsperioden och vad som är en acceptabel nedre gräns hos nyfödda (14). Det är inte 

möjligt att definiera en blodsockernivå som innefattar alla nyfödda eftersom det råder 

osäkerhet över vilken nivå och varaktighet med hypoglykemi som ger skador. Hos den 

nyföddes hjärna finns det liten kunskap i sårbarheten som kan leda till skador, vid födelse i 

olika gestationsåldrar (6). 

Koh et al (15) publicerade 1988 en översikt över de olika biokemiska definitionerna för 

neonatal hypoglykemi som angivits i 36 större internationella läroböcker i pediatrik samt vid 

samtal med 178 neonatologer. I läroböckerna varierade definitionen från blodsocker-

koncentrationer <1.0 mmol/L till <2.5 mmol/L både för fullgångna och prematura barn. 

Bestämda gränser är användbara för att förebygga och behandla riskbarn. Fugelseth (14) 

skriver i sin artikel att hos riskbarn bör strävan vara ett blodsocker ≥2.6 mmol/L. Blodsocker-

värden <2 mmol/L förekommer sällan hos friska, fullgångna, ammande barn. Det antas att 

blodsockervärden ned mot 1.7 mmol/L bör accepteras som normalt första levnadsdygnet. 
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Intravenös behandling ges vid blodsocker <1.4 mmol/L (14). Andra författare (6) anser att 

blodsockret bör kontrolleras hos barn med risk för hypoglykemi. Blodsockerkontroller kan 

startas så snart som möjligt efter födelsen och efter 2-3 timmar samt före matning eller vid 

symptom. Om plasmaglukos är <2.0 mmol/L bör täta kontroller fortsättas med och åtgärder 

rekommenderas om plasmaglukos fortsätter att vara under denna nivå, om blodsockret inte 

ökar efter mat eller ifall avvikande kliniska symptom uppkommer. Vid mycket låga 

glukoskoncentrationer <1.1–1.4 mmol/L är intravenös glukosinfusion indikerad för att öka 

plasmaglukosnivåerna till 2.5mmol/L.  

Nelson et al (16) fann i sin studie att det finns skillnader i vården av varierande grad när det 

gäller de nyfödda barnen på åtta svenska BB-avdelningar. De fann bland annat stora 

skillnader mellan sjukhusen beträffande frekvensen av blodprov för glukosbestämning samt 

skillnader i kriterier för hypoglykemidiagnos och skillnader i indikationer för blodglukos-

kontroller. Komplexiteten av hypoglykemi hos nyfödd har kartlagts av WHO 1997 (1), och 

den studien bekräftar rådande oklarheter inom området. 

 

1.3 Neurologiska konsekvenser av neonatal hypoglykemi 

Barn som har risk att utveckla psykomotoriska skador vid hypoglykemi har minskad förmåga 

till att mobilisera tillräcklig mängd glukos från glykolysen och/eller glykogenesen eller 

minskad förmåga till alternativ energiförbränning (14). Den neurologiska och patologiska 

förändringen som sker vid allvarlig hypoglykemi är neuronskada och död. De 

neurofysiologiska effekterna av neonatal hypoglykemi är inte helt klarlagda (17-19). Det finns 

emellertid ingen som kunnat påvisa några patologiska neurofysiologiska effekter vid 

blodsockernivåer ≥ 2,6 mmol/L hos nyfödda och många författare anser därför detta vara en 

rimlig nedre gräns (17, 20-22). Bland de psykomotoriska skador som beskrivits är det 

framförallt hyperaktivitet, koncentrations- och inlärningsproblem som dominerar (23-25).  

 

1.4 Riskbarn där blodsockernivån bör undersökas 

Prematura barn, <37 graviditetsveckor, har lägre blodsockernivåer och reducerad förmåga till 

alternativ energiförbränning. Barn som är liten för åldern (small for gestational age) kan ha 

hypoglykemi redan i fosterlivet. Barnen har stor hjärna i förhållande till sin totala kropps-
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massa och därmed en ökad glukosförbrukning och reducerade fettdepåer. Stresshypoglykemi 

ses t.ex. vid ökad perinatal stress som asfyxi, apgarpoäng ≤ 7 vid 5 minuters ålder eller 

navelsträngs pH <7.2, sepsis, ökad andningsfrekvens, allvarlig hjärtsvikt, hypotermi med 

kroppstemperatur ≤ 35°C och avkylning. Hyperinsulinism kan bland annat ses hos barn med 

mödrar som har insulinbehandlad diabetes (1, 6, 12, 20, 21). 

 

1.5 Kliniska tecken på neonatal hypoglykemi 

Symtomatisk neonatal hypoglykemi upptäcks hos 2 % av alla vaginalt förlösta fullgångna 

barn. Barn med hypoglykemi kan vara symptomfria eller uppvisa diffusa symtom som 

onormalt högfrekvent skrik, cyanos, blekhet, irritabilitet, matningsproblem, hypotermi och 

tremor. De kan också ha ökad andningsfrekvens och snabb puls. Allvarligare symtom är apati, 

apneer, medvetslöshet och kramper som tecken på påverkad hjärnfunktion och risk för skada. 

Då hypoglykemi är ihållande eller återkommande kan det resultera i akuta systemeffekter och 

neurologisk skada. Sprittningar, som är vanligt förekommande hos nyfödda, är däremot sällan 

associerad med hypoglykemi (1, 14, 25, 26). 

 

1.6 Amning 

Hypoglykemi ska först och främst förebyggas. Tidig amning samt adekvat kroppstemperatur 

är som regel tillräckligt för att förebygga hypoglykemi hos friska nyfödda (14). Fördelarna 

med att amma nyfödda barn är väl undersökt. Fördelar för barnet inkluderar både fysiska och 

psykologiska faktorer, med evidens som antyder att den ger skydd mot en rad sjukdomar 

liksom ökar den intellektuella förmågan (27-29). Att amma är det mest naturliga och säkra 

sättet att mata ett litet barn. Amning ger en unik sammansättning av proteiner, fett, 

kolhydrater, mineraler, vitaminer och enzymer såväl som dess närings-, immunologiska-, 

psykologiska- samt ekonomiska fördelar (30). Faktorer som påverkar amningen negativt är 

bland annat separation direkt efter förlossningen, att inte ha möjlighet till ”rooming in”, 

tillmatning av barn, om barnet tillmatas med nappflaska samt att barnet måste ammas efter ett 

schema och inte efter sitt behov (31)  
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Vi har kommit förbi frågan, ska mammor amma? Den aktuella frågan är nu, hur säkras och 

bevaras en framgångsrik amningstrategi? En stor del av frågorna finns i UNICEF/WHOs 

Baby Friendly Hospital Initiative (32), vilket utvecklades för att stödja och främja amningen. 

Sedan tidigt 1990-tal har UNICEF/WHO tilldelat titeln ”baby-friendly hospital” till BB 

avdelningar som följer deras marknadsförda program ”tio steg till lyckad amning”. Många 

länder har genom studier (33-36) funnit att amningsfrekvensen stigit vid olika åldrar hos 

barnen efter införande av Baby Friendly Hospital Initiative. Åtta av de tio stegen fokuserar på 

utbildning, motivation och föräldrars och personals inställning till amning samt sjukhusens 

rutiner som ska tillåta barnet att amma direkt efter födelsen (37-41). Två av de tio stegen 

handlar om tillmatning och tillmatningsmetoder. Det råder divergerande syn hos forskarna om 

vilken tillmatningsmetod och mängd som har minst negativ påverkan på amningen (42-47).   

 

1.7 Tillmatningsmetoder 

Om blodsockernivån ligger under 2.6 mmol/l bör tillmatning övervägas. Oral tillmatning 

rekommenderas som behandling i tidigt skede. De metoder som finns är bland annat kopp-, 

sked-, eller flaskmatning samt matning via sond (1, 25, 48). Koppmatning är en säker och 

tekniskt enkel metod att lära både prematura och fullgångna barn (49, 50). Borucki (51) 

rekommenderar en annan tillmatningsmetod, supplemental feeding tube devices (SFTD), 

vilket innebär att en tunn sond fästs på mammans bröst under bröstvårtans topp. Barnet suger 

på mammans bröst och får samtidigt i sig mjölk från både bröstet och sonden. Bröstmjölk 

eller bröstmjölksersättning är att föredra jämfört med glukos, eftersom det ger mer energi per 

milliliter. Om blodglukosvärdena ej stiger tillfredställande kan det bli aktuellt med intravenös 

glukosinfusion (1, 25, 48).  

 

1.8 Tillmatning 

En alltför liberal inställning till tillmatning påverkar amningen negativt (41, 52-54). Nelson et 

al (16) fann i sin studie skillnader i vården av varierande grad när det gäller nyfödda barn på 

åtta svenska BB-avdelningar. De fann bland annat ett större bruk av tillmatning vid mindre 

sjukhus utan medicinsk slutenvård. Vissa undersökningar rapporterar en ökad förekomst av 

amning då flaskmatning ersatts med koppmatning (45, 55) eller sond (56, 57), andra studier 

finner inte någon skillnad mellan grupperna flask- och koppmatning angående 
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amningsfrekvens (42, 58). Casiday et al (59) såg i sin studie att tillmatning med flaska hade 

tydligt samband med nedlagd amning vid 6 veckors ålder.  

Waldenström et al (60) hittade ingen relation mellan längden på sjukhusvistelsen efter 

födelsen och hur länge mödrarna ammade sina barn samt amningsproblem. Kvinnornas 

egenskaper och upplevelser av det första amningstillfället var viktigare faktorer än längden på 

sjukhusvistelsen. Nyqvist et al (61) såg bland annat i sin studie att amningsfrekvensen vid fyra 

månaders ålder och senare var lägre hos de barn som haft hypoglykemi jämfört med barn som 

vårdats på neonatalavdelning av andra orsaker. Dessa babyar tillmatades med bestämd mängd 

tillägg eller bröstmjölk med flaska eller sond var tredje timme, vissa hade även 

glukosinfusion. Barn med hypoglykemi hade också längre vistelse på neonatalavdelningen än 

barn utan hypoglykemi. Blomquist et al (52) fann i sin undersökning att de barn som 

tillmatats med mammans bröstmjölk i flaskan ammades längre än de som flaskmatades med 

tillägg. 

 

1.9 Barnets behov av sina föräldrar 

Neonatalavdelningen är en unik miljö att stödja amningen i men det finns många svårigheter 

som hotar amningens resultat. Några av dessa barriärer inkluderar separation mor/barn, 

omgivningen som är fylld av tekniska apparater, oro hos föräldrarna och barnets sjukdom 

(62). Viktiga delar i UNICEF/WHOs Baby Friendly Hospital Initiative är tidig kontakt mellan 

mor/barn, ”rooming in”  samt tidig och frekvent amning, vilket länge har rekommenderats och 

tillämpats på BB avdelningar i Sverige (32). I Tallinn öppnades 1979 en avdelning för 

prematura barn där mor och barn fick bo tillsammans 24 timmar om dygnet. På grund av brist 

på sjuksköterskor fick mödrarna sköta all vård av sina barn. Sjuksköterskorna gav injektioner, 

mediciner, agerade som konsulter i amningssituationer, guidade i matplanering samt lärde 

dem sköta sina barn. Under åren 1988-89 jämförde Levin (63) två grupper barn, på en 

neonatalavdelning i Tallin, där en grupp vårdats av sin mor och en grupp vårdats av personal. 

Den grupp som vårdats av sin mor hade mindre infektioner, mindre behov av antibiotika och 

intravenös vätska. Barnen i denna grupp gick snabbare upp i vikt och amningsfrekvensen 

ökade. De fann också fördelar hos dessa mödrar som snabbare återhämtade sig från 

förlossning, fick ett ökat självförtroende samt bindningen till barnet blev starkare. Förr 

utformades neonatalavdelningar utifrån den medicinska och tekniska vården av barnen. 
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Dagens neonatalavdelningar utformas så att hela familjen kan bo tillsammans på neonatal-

avdelningen, så kallad samvård (48).  

Kangaroo Mother Care (KMC) (64) definieras som tidig, kontinuerlig och långvarig hud-mot-

hud kontakt mellan modern och hennes nyfödda barn med amning som nutritionsmetod och 

tidig utskrivning av barnet från nyföddhetsavdelningen. Flera studier (65, 66) har visat att 

kängurumetoden ökar mjölkproduktionen, amningsincidensen ökar samt att amningsperioden 

förlängs hos de mödrar som vårdar sina barn hud-mot-hud. Hud-mot-hud nära vård medför 

också att barnet hålls varmt, blir lugnare, skriker mindre och har ett högre och stabilare 

blodsocker än de barn som ligger i barnsäng efter förlossningen. Andra fördelar är att 

föräldrarna blir mer lyhörd inför sitt barns signaler (31). 

För att förebygga hypoglykemi bör barnet vid födelsen torkas av och läggas hud-mot-hud med 

sin mamma för att motverka nedkylning och ha möjlighet att amma. Barnet bör få amma då 

det visar intresse, vilket underlättas om barnet ligger hud-mot-hud med sin mamma (1). 

 

1.10 Evidensbaserad omvårdnad och kvalitet 

Arbetet inom svensk hälso- och sjukvård styrs av ett omfattande regelverk där Hälso- och 

sjukvårdslagen är en av ramlagarna som framför allt reglerar arbetsgivarens ansvar (67). För 

den legitimerade sjuksköterskan finns delvis specifikt regelverk bestående av lagar och 

förordningar samt Socialstyrelsens allmänna råd. Sjuksköterskans arbete ska enligt 

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ”präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt utföras i enlighet med 

gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer” (68, s 8) 

Enligt Levi (69) innebär evidensbaserad sjukvård ett högre krav på den vetenskapliga basen 

för vården så att kliniska beslut kan fattas på säkrare grund och att den inte enbart grundas på 

erfarenhet och traditioner. De metoder som ger bästa möjliga effekt ska användas. 

Sjuksköterskor måste själva söka efter och värdera evidensen eftersom de är mest bekanta 

med de frågor som utgör utmaningar inom omvårdnaden (70). Evidensbaserad omvårdnad 

kommer från engelskans Evidence-based nursing (EBN), evidens står för bevis eller belagd 

kunskap och kan beskrivas som både ett förhållningssätt och en process. Processen handlar 

om att utifrån frågor i den kliniska vardagen leta efter relevant forskningslitteratur, att kritiskt 

granska de vetenskapliga bevisen och använda dem som beslutsunderlag. I många fall kan den 
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bästa tillgängliga kunskap vara enskilda fallbeskrivningar, expertuttalande eller konsensus-

uttalande. Det är viktigt att poängtera att kunskap om relevanta forskningsresultat används 

som komplement till annan kunskap. Evidensbaserad omvårdnad innebär att veta vilka bevis 

som finns (2). Polit et al (71) anser att omvårdnadsforskningens resultat ska införas för att öka 

kvaliteten av omvårdnaden. De påpekar att införandet av omvårdnadsforskningen i 

verksamheterna går långsamt och att detta är oroande eftersom omvårdnadsåtgärder ska vila 

på vetenskaplig kunskap.  

De senaste årens fokus på en evidensbaserad vård har lett till ökade krav på att underlagen för 

de beslut som fattas avseende olika vårdinsatser tydliggörs. Ett sätt att göra detta är att 

använda kliniska riktlinjer. Om en klinisk riktlinje ska kunna vara ett verktyg för att öka 

säkerheten i vårdarbetet bör den rimligtvis i främsta hand baseras på vetenskaplig kunskap 

och när sådan saknas på beprövad klinisk erfarenhet. Det finns en rad olika sätt att utforma 

kliniska riktlinjer på, allt från nationella riktlinjer till lokalt utformade dokument på regional-, 

sjukhus-, klinik- eller avdelningsnivå (2). Enligt Eccles och Grimshaw (72) ska de som 

utformat riktlinjer ta ställning till om det finns systematiska litteraturöversikter med bevis från 

forskningen, om det finns en lämplig multidisciplinär arbetsgrupp som kan omvandla bevisen 

till riktlinjer och om det finns tillräckliga resurser, finansiella och personliga. Det finns studier 

som visar att riktlinjer över lag inte håller hög kvalitet. Det är viktigt att kritiskt granska de 

kliniska riktlinjerna före införande och användning (73, 74). 

 

1.11 Forskning och utveckling inom neonatalvården 

Omvårdnad inom neonatalvården har under de senaste tio åren varit föremål för ett stigande 

intresse. Parallellt med de medicinska och tekniska framsteg som gjorts inom såväl 

neonatalvård i allmänhet som den neonatala intensivvården i synnerhet har stora 

ansträngningar lagts ner på att utveckla nya och för dessa patienter speciellt anpassade 

omvårdnadsmetoder (75). Det råder ett stort förändringstryck i vården samtidigt som 

spridningen och tillämpningen av forskningsresultat är begränsad (76). Det är svårt att 

implementera evidens i den dagliga vården, ett problem som kan påverka vården av 

patienterna (74).  
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Nelson et al (16) fann i sin studie bland annat stora skillnader mellan de åtta svenska BB-

avdelningarna som ingick, beträffande frekvensen av blodprov för glukosbestämning, kriterier 

för hypoglykemidiagnos samt indikationer för blodglukoskontroller. Studien resulterade i att 

vissa sjukhus ändrade på sina rutiner så reducerat antal blodglukosprovtagning samt minskad 

frekvens av tillmatning kunde ses över tid. Ökad samstämmighet i regionen, enhetligt 

underlag för en likvärdig BB-vård i regionen och ett bättre samarbete var effekter som 

uppkom genom studien. 

 

1.12 Problemformulering 

Komplexiteten av hypoglykemi hos nyfödda har kartlagts av WHO 1997 (1), och fynden 

bekräftar rådande oklarheter inom området. Det finns begränsat med data från kontrollerade 

studier som riktlinjer kan baseras på (76). Den forskning som finns fokuserar på enskilda 

faktorer. Då området är komplext behövs forskning och riktlinjer som ser helheten i barnets 

situation.  

 

1.13 Syfte  

Syftet med studien var att kartlägga samt jämföra neonatalavdelningarna i Sverige beträffande 

tillmatning, amning, omfattningen av samvård och hud-mot-hud nära vård av nyfödda 

fullgångna barn med hypoglykemi. Syftet var även att undersöka vilken kvalitet 

avdelningarnas riktlinjer inom området hade enligt *AGREE-instrumentet. 

* Apprasial of Guidelines Research and Evaluation (78) 
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1.14 Frågeställningar 

1. Vilka tillmatningsmetoder används för nyfödda fullgångna barn med hypoglykemi?  

2. Hur många tillmatningstillfällen per dygn har nyfödda fullgångna barn med 

hypoglykemi?  

3. Hur definieras hypoglykemi? 

4. Hur tas blodprov på barn med hypoglykemi? 

5. Hur sker övergången från tillmatning till enbart amning för nyfödda fullgångna barn 

med hypoglykemi?  

6. I vilken omfattning bedrivs samvård? 

7. I vilken omfattning vårdas barn hud-mot-hud? 

8. Framkommer det några regionala skillnader utifrån frågeställning 1-7?  

9. Framkommer det några skillnader mellan regionsjukhus och övriga sjukhus 

beträffande frågeställning 1-7? 

10. Vilka lokala riktlinjer finns inom hypoglykemi, nutrition, samvård och hud-mot-hud 

nära vård vad gäller dessa barn och vilken kvalitet har riktlinjerna enligt AGREE-

instrumentet (78)?  

11. Vilken evidens anger respondenterna i föreliggande studie att de arbetar utifrån 

gällande tillmatningsmetoder, antalet tillmatningstillfällen, definition hypoglykemi, 

amningsstrategi samt start av fri amning? 

 

 

1.15  Studiens definitioner av centrala begrepp 

 

Nyfödda fullgångna barn: Barn födda efter 37 fullgångna graviditetsveckor (8). 

Neonatalavdelning: nyföddhetsavdelning där för tidigt födda och sjuka nyfödda barn vårdas 

(6). 
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2 Metod 

 

 

2.1  Design 

 

Studien genomfördes som en kartläggningsstudie med kvantitativ ansats, jämförande och 

beskrivande design (71). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp  

Studien hade ett totalurval dvs. samtliga neonatalavdelningar i Sverige (n=37 varav 11 

regionsjukhus) tillfrågades om att ingå i undersökningen. Uppgift om regiontillhörighet 

registrerades. Regiontillhörighet avser sjukvårdsregioner och de regionsjukhus som är knutna 

till dessa enligt Sveriges kommuner och landsting. De regioner som finns är Norra regionen, 

Uppsala-Örebroregionen, Stockholm-Gotlandregionen, Västra sjukvårdsregionen, Sydöstra 

sjukvårdsregionen och Södra sjukvårds-regionen (79). Avdelningschefen eller någon av 

avdelningschefen utsedd person tillfrågades om medverkan. Avdelningschefen fick själv 

avgöra om han/hon ansåg sig kunna besvara frågorna eller om någon annan personal som var 

mer insatt i ämnet skulle göra detta. Trettiotvå avdelningar tackade ja till att delta i studien 

och kunde därmed intervjuas (tabell 1). Ett sjukhus valde att inte delta i studien på grund av 

hög arbetsbelastning, på ett annat sjukhus önskade kontaktpersonen skicka enkäten via post 

eftersom denne inte ansåg sig ha tid med telefonintervju men gjorde inte detta trots påstötning 

via e-post vid två tillfällen. På de resterande tre sjukhusen skulle en kontaktperson svara på 

frågorna men dessa besvarade inte e-post eller telefonkontakt trots flera försök. Av de 

besvarade enkäterna skickade fem enkäten i stället för att intervjuas. Av dem som besvarat 

enkäten och skickat den via post var det tre stycken som inte uppfattat att frågorna skulle 

besvaras via telefonsamtal, resterande skickade i samråd med författaren enkäten eftersom de 

inte ansåg sig att ha tid att besvara frågorna via telefon. Tre påminnelser sändes via e-post 

under oktober – november till dem som inte skickat sina PM/riktlinjer till författaren. 

PM/riktlinjer från 28 sjukhus inkom, ett sjukhus hade inga riktlinjer. 
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Tabell 1.  Fördelningen av antal deltagande sjukhus  

  

Antal  

 

Procent 

 

Saknade  

Regionsjukhus 10  31,2 1 

Annat sjukhus 22  68,8 4 

Totalt  32 100 5 

 

Region 1   7   22,0 1 

Region 2   3      9,4 2 

Region 3   6   18,8 1 

Region 4   5   15,5  

Region 5   6   18,8 1 

Region 6   5   15,5  

Totalt  32 100  5 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Data samlades in genom strukturerad telefonintervju med stöd av ett frågeformulär. 

Frågeformuläret utformades av författaren, med vägledning av litteratur, eftersom någon 

liknande studie där frågeformulär använts inte gick att finna (bilaga 1). Utöver det hade 

författaren via e-post fått förslag på frågor som borde finnas med av expert inom området. 

Frågorna, som baserades på aktuell forskning, berörde vilka tillmatningsmetoder som 

användes för barn med lågt blodsocker, hur ofta de tillmatades, vilken nutritionspolicy som 

tillämpades, hur nedtrappning av tillmatning skedde relaterat till amning. Det ställdes också 

frågor angående föräldrarnas möjlighet att bo tillsammans med sitt barn samt förekomst av 

hud-mot-hud kontakt vad gäller föräldrar/barn. Frågornas utformning var av två typer, 11 

öppna frågor samt 18 frågor med fasta svarsalternativ. Av frågorna med fasta svarsalternativ 

hade 10 stycken alternativ ja eller nej, 7 stycken hade flera möjliga svarsalternativ och en 

fråga hade en skattningsskala. Följdfrågor ställdes då författaren behövde utförligare svar. För 

samtliga frågor inhämtades information om tillvägagångssättet var baserad på evidens, och i 

så fall vilken. Vad författaren menade med evidens beskrevs i frågeformuläret. I början av 

frågeformuläret fanns fyra bakgrundsvariabler att besvara. Test av enkäten gjordes med tre 
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personal på tre olika sjukhus för ev. komplettering och revidering. Dessa sjukhus ingick också 

i studien. Endast mindre justering i texten behövde göras efter testet. Om avdelningen hade 

speciellt vårdprogram, riktlinjer eller dylikt för denna patientgrupp ombads respondenten 

skicka detta till författaren.  Eftersom författaren visste vilket sjukhus hon ringt upp kunde 

hon också identifiera avdelningarnas regiontillhörighet samt regionsjukhus respektive övrigt 

sjukhus.  

 

Bedömningen av riktlinjernas kvalitet gjordes med stöd av Apprasial of Guidelines Research 

and Evaluation (AGREE) (78, 80), vilket är ett bedömningsinstrument för kliniska riktlinjer. 

AGREE består av 23 frågor indelade i sex avsnitt. Mål och syfte berör riktlinjernas 

övergripande mål, preciserade kliniska frågor samt patientmålgrupper. Avsnittet tar ex. upp 

om syftet med riktlinjen finns beskrivet och vilken målgrupp den vänder sig till (tre frågor). 

Berörda intressenters delaktighet fokuserar på i vilken utsträckning riktlinjerna återspeglar 

uppfattningen hos de tilltänkta användarna ex vilka som tagit fram riktlinjen samt vilka som 

kan använda riktlinjen (fyra frågor). Noggrannhet handlar om processen att samla in och 

sammanställa evidens samt metoderna att formulera och uppdatera rekommendationerna ex 

vilka källor och sökord som använts för att söka evidens och koppling mellan evidens och 

riktlinjen (sju frågor). Tydlighet och framställning handlar om riktlinjernas utformning och 

språk ex om rekommendationerna ger en exakt beskrivning av vård och behandling och om 

det finns flera tänkbara behandlingsalternativ (fyra frågor). Tillämpbarhet gäller de möjliga 

organisatoriska, beteendemässiga och ekonomiska följderna av riktlinjernas tillämpning ex 

om det krävs mer resurser för att riktlinjen ska kunna tillämpas (tre frågor). Redaktionell 

självständighet behandlar rekommendationernas självständighet och medvetenhet om att det 

kan uppstå intressekonflikter i den grupp som utvecklat riktlinjerna ex om riktlinjen är 

utformad med externt ekonomiskt stöd eller om någon i arbetsgruppen bedriver forskning i 

det ämne som riktlinjen berör (två frågor). Varje fråga graderas på en fyrapoängsskala från 

som högst 4 – ”instämmer helt”, till som lägst 1 – ”instämmer inte alls”, med två nivåer 

däremellan, 3 – ”instämmer” och 2 – ”instämmer inte” (78 s 4). ”Summan anges i procent per 

område med som minst 0 % och som mest 100 % ” (78 s 5). AGREE är validitets- och 

reliabilitetstestat vilket styrker trovärdigheten i studier där metoden används (81, 82). 
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2.4 Tillvägagångssätt  

Vilka neonatalavdelningar som fanns i Sverige hittades via Nationellt PeriNatalt 

Qvalitetsregister (PNQ-registret) samt att författaren kontrollerade vid intervjun att inte någon 

ytterligare neonatalavdelning fanns på det sjukhus hon ringde upp. Skriftligt tillstånd för att få 

genomföra studien söktes hos berörda klinikers verksamhetschefer via e-post i december 2007 

(bilaga 2). Ett missivbrev skickades tillsammans med frågeformuläret till de berörda 

avdelningscheferna via e-post med förfrågan om deltagande och information om hur de kunde 

nå författaren för ytterligare information (bilaga 3). I det fall annan person än avdelnings-

chefen besvarade frågorna fick dessa personer muntlig information per telefon om att 

deltagandet var frivilligt. Telefonintervjuerna/datainsamlingen genomfördes av författaren 

under perioden september – november 2008.  

 

2.5 Dataanalys 

En datamatris skapades där samtliga svar matades in i programmet Statistical Package for 

Social Science (SPSS) version 14. Frågeställning 1-7 samt 10-11 besvarades med beskrivande 

statistik. Gruppjämförelser, frågeställning 8-9, analyserades för data på ordinalskalenivå med 

Mann-Whitney U-test vid jämförelse mellan två grupper och Kruskal Wallis H-test vid 

jämförelse mellan fler än två grupper och för data på nominalskalenivå med Chi-två test. Vid 

förväntade värden under 5 användes Fisher’s Exact test (71, 83). Svar på de öppna frågorna i 

formuläret bearbetades med analys av innehållet genom att kategorisera svaren.  

Bedömning av riktlinjernas kvalitet är gjord med stöd av AGREE (78, 80). Poängen i 

respektive avsnitt summerades och räknades ut (bilaga 4). Poängen i respektive avsnitt är 

oberoende av varandra och bör inte summeras till en totalsumma (78). Författaren gjorde 

också en egen mall utifrån AGREE-instrumentet där hon noterade vad graderingarna 

instämmer och instämmer inte innebar för att bedöma de olika riktlinjerna likartat. Elva 

slumpmässigt utvalda riktlinjer bedömdes enligt AGREE-instrumentet av en annan 

sjuksköterska med kunskap inom området, sjuksköterskan erhöll också den mall för gradering 

som författaren gjort. Resultaten jämfördes sedan med författarens för att se så riktlinjerna 

bedömdes lika. Jämförelsen visade att författaren och sjuksköterskan bedömde riktlinjerna 

likartat. Av de elva riktlinjerna som bedömdes med sex områden per riktlinje (n=66 områden) 
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var det åtta områden i fem riktlinjer som skilde sig åt i jämförelsen. Författaren gjorde också 

en analys av innehållet i riktlinjerna vilket presenteras övergripande i form av löpande text. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Studien är av sådan karaktär att forskningsetisk kommitté ej behövde konsulteras. Tillstånd att 

genomföra denna studie söktes hos verksamhetschefer på berörda kliniker. Avdelningschefer 

samt de personer som besvarade frågorna informerades om studien genom ett missivbrev som 

skickades via e-post. I missivbrevet beskrevs studiens syfte och metod, hur konfidentialitet 

avseende enskilda neonatalavdelningar garanterades, att deltagandet var frivilligt samt att de 

hade rätt att avbryta sin medverkan. Enligt det forskningsetiska rådet räcker det, i studier med 

vuxna friska personer som inte står i något beroende till den som genomför studien eller den 

organisation denne representerar, att fråga personerna som själva avgör om de vill delta eller 

ej (84). Resultatet redovisades så att ingen enskild neonatalavdelning kunde identifieras. För 

att säkerställa neonatalavdelningarnas konfidentialitet kallades de sjukhus A, B etc. 

 

3 Resultat 

Denna studie är en kartläggning av neonatalavdelningarna i Sverige beträffande tillmatning 

och amning av nyfödda fullgångna barn med hypoglykemi. Jämförelse av skillnad i 

handläggning mellan regioner samt mellan regionsjukhus och övriga sjukhus undersöktes. 

Samtidigt studerades vilken kvalitet avdelningarnas riktlinjer hade enligt AGREE-

instrumentet. Resultatet presenteras i tabeller och löpande text utifrån studiens 

frågeställningar. P-värden för analyser redovisas endast då statistisk signifikant skillnad 

föreligger. Resultat för de sex regionerna rapporteras inte i tabellerna förutom då statistiskt 

signifikanta skillnader förekommer. Svaren angående regionala skillnader samt skillnader 

mellan regionsjukhus och övriga sjukhus redovisas under de rubriker där respektive område 

presenteras. 
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3.1 Tillmatningsmetoder som användes  

Vid samtliga neonatalavdelningar användes tillmatningsmetoderna amning, sond och kopp 

(tabell 2). En neonatalavdelning brukade Soft Cup och två snipa som alternativ till kopp. 

Flaskmatning nyttjades till barn med hypoglykemi enbart då mamman inte skulle amma sitt 

barn. Ammade gjorde alla barn på alla sjukhus så fort de visade intresse samt att mamman var 

tillgänglig. Koppmatning användes i första hand då barnet var piggt och orkade både amma 

och koppmatas samt då mamman inte fanns att tillgå. Sondmatning brukades då barnet var 

trött samt om barnet hade svårt med kopptekniken. Ett sjukhus använde tillmatningsset men 

detta var ytterst sällsynt och nyttjades då framförallt till prematura barn. 

 

Tabell 2. Tillmatningsmetoder som användes (n=32) 

 

Tillmatningsmetod 

 

Amning 

 

Kopp 

 

Sond 

 

Flaska 

 

Tillmatningsset 

 

Sked 

 

Regionsjukhus (n=10) 

Annat sjukhus (n=22) 

 

10 

22 

 

10 

22 

 

10 

22 

 

3 

6 

 

1 

1 

 

2 

3 

 

Totalt 

 

32 

 

32 

 

32 

 

9 

 

2 

 

5 

 

Alla sjukhus brukade amning tillsammans med annan tillmatningsmetod de första dagarna och 

har därför inte redovisats som en separat tillmatningsmetod då sjukhusen har rangordnat de tre 

vanligaste tillmatningsmetoderna (tabell 3). Ett sjukhus kunde inte rangordna sin 

tillmatningsmetod då de använde sig av en metod på avdelningen. Som tredje rangordning var 

det ett sjukhus som besvarade frågan med att de nyttjade kopp, resterande sjukhus 

rangordnade ett första- och andrahandsalternativ. I tre regioner använde huvuddelen 

tillmatningsmetoden kopp som första alternativ och i tre regioner brukade merparten sond. 

Även som andra alternativ valde tre regioner huvudsakligen tillmatningsmetoden kopp och tre 

regioner använde framför allt sond. Det fanns statistisk signifikant skillnad mellan regionerna 

beträffande vilken tillmatningsmetod de valt i första respektive andra hand (tabell 3). 
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Tabell 3. De två vanligaste tillmatningsmetoderna i rangordning 1 till 2. 

 Rang 1 

(n=31) 

Rang 2 

(n=30) 

 kopp sond kopp sond sked 

n n n n n 

 

Regionsjukhus (n=10) 

Annat sjukhus (n=21) 

 

5 

11 

16 

 

5 

10 

 

5 

8 

 

5 

11 

 

0 

1 

Totalt 15 13 16 1 

   

Region 1 (n=7) 

Region 2 (n=3) 

Region 3 (n=6) 

Region 4 (n=5) 

Region 5 (n=6) 

Region 6 (n=4) 

5 

0 

5 

1 

1 

4 

16 

2 

3 

1 

4 

5 

0 

2 

3 

0 

4 

4 

0 

5 

0 

5 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

Totalt 15 13 16 1 

Chi-två värde 

df 

P-värde 

15,403 

5 

0,007 

21,039 

10 

0,003 

 

 

3.2 Tillmatningstillfällen per dygn  

Tjugosju neonatalavdelningar tillmatade barn med hypoglykemi var tredje timma, av dessa 27 

avdelningar tillmatade 13 neonatalavdelningar barnen som regel åtta gånger per dygn men 

kunde även ge mat varannan timma om barnet hade lågt blodsocker och inte steg i P-glukos 

trots tillmatning. Barn med hypoglykemidiagnos tillmatades tolv gånger per dygn på fem 

sjukhus (tabell 4). Inget sjukhus tillmatade barn med hypoglykemi sex eller tio gånger per 

dygn. Fördelat på de olika regionerna tillmatade alla sjukhus i region 6 barn med hypo-

glykemi 8 gånger per dygn.  
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Tabell 4.  Antal tillmatningstillfällen per dygn till barn med hypoglykemi. 

 

Tillmatnings- 

tillfällen/dygn 

 

8 gånger/dygn 

 

8 eller 12 gånger/dygn 

 

12 gånger/dygn 

 

Regionsjukhus(n=10) 

Annat sjukhus(n=22) 

 

5 

9 

 

4 

9 

 

1 

4 

 

Totalt 

 

14 

 

13 

 

5 

 

 

3.3 Definition av hypoglykemi 

I de fall, fyra stycken, som definition hypoglykemi skilt sig mellan enkätsvaren och riktlinjen 

har författaren valt att använda sig av det värde som står i riktlinjen. Tjugoen sjukhus (65,6 

%) av använde sig av <2,6 som definition av hypoglykemi. Alla regionsjukhus utom ett hade 

denna gräns. Sex sjukhus använde olika nivåer för hypoglykemi om barnet var mer eller 

mindre än 24 timmar gammalt (tabell 5). 

 

Tabell 5. Definition av hypoglykemi. 

 

Definition 

hypoglykemi 

 

<2,6 

 

<2,4 

första 

dygnet, 

därefter 

<2,9 

 

<2,2 första 

dygnet, 

därefter 

<2,6 

 

<2,2 de 6 första 

levnads-

timmarna 

därefter <2,6 

 

<2,9 i 

plasma 

 

<2,4 kap 

<2,2 

venöst 

 

<=2,0 tre första 

levnadsdygnen, 

därefter <=2,5 

 

Regionsjukhus(n=10) 

Annat sjukhus(n=22) 

 

9 

12 

 

0 

1 

 

1 

4 

 

0 

2 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

Totalt 

 

21 

 

1 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 
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3.4 Provtagning på barn med hypoglykemi 

Vid två sjukhus togs glukosproven via en perifer venkanyl. När provtagaren, vid 

glukostagning med Freestyle, gjorde en rispa i huden redovisas det i denna studie som kapillär 

provtagning. Ett sjukhus punkterade barnen kapillärt i stortån, två andra tog kapillära prover i 

fingret och ett gjorde en rispa på en handven. Tio sjukhus hade under annat provtagningsställe 

skrivit ven (hand, fot, skalp). Det fanns en skillnad mellan regionerna beträffande om 

blodprover togs kapillärt eller venöst. Det mönster som ses är att det i högre grad tas kapillär 

blodglukos än venösa. Skillnad mellan regionerna kunde också ses angående var på kroppen 

blodprov togs på barnet dvs. häl, ben, underarm etc. (tabell 6).  
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Tabell 6. Provtagning på barn med  hypoglykemi. 

  

Kapillär 

provtagning 

 

n 

 

Venös 

provtagning 

 

n 

 

Prov tas i 

hälen 

 

n 

 

Prov tas på 

ovan-sidan 

underarm 

n 

 

Prov tas på 

benet 

 

n 

 

Annat 

 

 

n 

 

Regionsjukhus(n=10) 

Annat sjukhus(n=22) 

 

8  

14  

 

2  

8  

 

2  

8  

 

3 

5  

 

2 

0  

 

3  

9  

 

Totalt 

 

22  

 

10  

 

10  

 

8 

 

2  

 

12  

 

 

      

 

Region 1(n=7) 

Region 2(n=3) 

Region 3(n=6) 

Region 4(n=5) 

Region 5(n=6) 

Region 6(n=5) 

 

7  

3 

3  

5  

4  

0  

 

0  

0  

3  

0  

2  

5 

 

4  

0  

0  

3  

3  

0  

 

2  

3  

2  

1  

0 

0  

 

1  

0  

1  

0  

0 

0 

 

0  

0  

3  

1  

3  

5  

 

Totalt 

 

22  

 

10  

 

10 

 

8 

 

2  

 

12 

 

Chi –två värde 

df 

P-värde 

 

19,879 

10 

0,003 

 

30,446 

15 

0,002 

 

 

Hemocue (13 st) och Freestyle (13 st) var de mätinstrument som oftast användes att mäta 

glukosvärdet. Andra mätinstrument som nämndes var syrabasapparat (3 st), glucometer (1 st) 

och Ascentia Contour (2 st). Tio sjukhus uppgav att de hade flera olika apparater att mäta 

glukos på, det mätinstrument som vanligast brukades redovisades då. Alla sjukhus utom ett 

redovisade P-glukosvärden.  
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3.5 Övergång från tillmatning till amning 

Tolv sjukhus hade en strategi då barnen skulle övergå från tillmatning till amning. Resterande 

20 sjukhus använde sig av olika strategier då barnet skulle övergå från tillmatning till enbart 

amning beroende på hur situationen runt barnet såg ut. Flest sjukhus nyttjade sig av strategin 

att gradvis minska tillmatningen följt av att amningsväga varje mål och följa dygnsordination 

med bestämda intervaller (tabell 7). 

 

Tabell 7. Strategier som används vid övergång från tillmatning till amning. 

 

Amningsstrategier 

 

Väga 

varje 

mål 

 

Väga någon 

gång per 

dygn 

 

Väga en 

gång per 

dygn 

 

Ord. 

Dygns-

mängd 

 

Ord. 

Volym och 

intervall 

 

Gradvis 

minskning 

av 

tillmatning 

 

Schema 

minskning 

av 

tillmatning 

 

Regionsjukhus (n=10) 

Annat sjukhus (n=22) 

 

5 

8 

 

2 

5 

 

1 

1 

 

1 

6 

 

4 

6 

 

7 

17 

 

1 

0 

 

Totalt 

 

13 

 

7 

 

2 

 

7 

 

10 

 

24 

 

1 

 

Då barn med hypoglykemi fick amma på fria tider angav 12 sjukhus att det skedde när barnet 

haft 2-3 stycken av, det som på avdelningen räknades som, normalt glukosvärde. Fyra sjukhus 

ansåg att fri amning skedde vid viss viktuppgång och 11 sjukhus ansåg att det behövdes en 

kombination av normala glukosvärden och viktuppgång. De resterande fem sjukhusen uppgav 

andra krav för att amma på fria tider som att barnet orkade amma (n=1), såg att barnet fick i 

sig mat (n=1) att barnet fick i sig ordinerad mängd (n=2) samt att mammas mjölkproduktion 

kommit igång (n=1). Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan regionsjukhus och 

annat sjukhus beträffande på vilka grunder barnet fick börja amma fria mängder och tider 

(Chi-två värde = 8,029; df = 3; p-värde = 0,045). Barn med hypoglykemi fick vanligast börja 

amma fritt då de hade viss viktuppgång på 4 stycken ”annat sjukhus” men inget regionsjukhus 

hade denna policy. Den vanligaste policyn för att ett barn fick amma fritt var på regionsjukhus 

vid visst blodsocker (n=5; 50 %) och på annat sjukhus vid kombination av visst blodsocker 

och viktuppgång (n= 9; 40,9 %). Den näst vanligaste orsaken var på regionsjukhus rubriken 

annat (n=4; 40 %) och på annat sjukhus vid visst blodsocker (n=7; 31,8 %). På 6 sjukhus 
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ammar barnen vid start av fri amning halva dygnet fritt, 24 sjukhus låter barnen amma fritt 

hela dygnet medan 2 menade att längden med fri amning var individuellt och berodde på hur 

mycket barnet orkade.  

 

3.6 Samvårdens omfattning 

Av de 32 neonatalavdelningar som deltog i studien svarade 31 att de bedrev någon typ av 

samvård på sin avdelning, dvs. att mor och barn får vara tillsammans hela dygnet. Av de 

sjukhus som besvarade frågan med ”annat” så hade ett sjukhus föräldrasäng vid varje barns 

vårdplats, det andra sjukhuset hade fyra rum på annat våningsplan där mamman och pappan 

kunde bo med sitt barn (tabell 8). Samma sjukhus kan ha valt flera alternativ. 

 

Tabell 8. Hur samvård ser ut på neonatalavdelningar i Sverige. 

 

 

 

Föräldrarum 

på neonatal- 

avdelningen 

1 föräld+barn 

 

Föräldrarum 

på neonatal- 

avdelningen 

2 föräld+barn 

 

Vilstol vid 

barnets 

vårdplats 

 

Mamma har 

barnet hos sig 

på BB 

 

Mamma och 

pappa har 

barnet hos sig 

på BB 

 

Annat 

 

Regionsjukhus 

Annat sjukhus 

 

3 

7 

 

8 

18 

 

2 

3 

 

1 

7 

 

1 

8 

 

1 

1 

 

Totalt 

 

10 

 

26 

 

5 

 

8 

 

9 

 

2 

 

 

3.7 Omfattning av hud-mot-hud 

Alla 32 sjukhus bedrev hud-mot-hud nära vård i någon form. Ett sjukhus hade föräldrar som 

ofta satt hud-mot-hud med sitt barn 20-24 timmar per dygn. Omfattning av hud-mot-hud 

kontakt i skala 1-4 där 1 = aldrig och 4 = mycket ofta. Statistisk signifikant skillnad förelåg 

mellan de olika regionsjukhusen 20-24 h (Chi-två värde = 11,305; df = 5; p-värde = 0,046) 

samt mellan regionsjukhus och annat sjukhus för vård hud-mot-hud 1-2 h (z värde = -2,125; 
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p-värde = 0,034) samt 2-4 h (z värde = -2,268; p-värde = 0,023). Barn vårdade på 

neonatalavdelningar på annat sjukhus sitter oftare hud-mot-hud med sitt barn i 1-4 timmar än 

avdelningar på regionsjukhus. I region 1, 2 och 4 sitter barnen hud-mot-hud med sina 

föräldrar 20-24 h i högre utsträckning än i de övriga regionerna (tabell 9). 

 

3.8 Lokala riktlinjer  

Av de inkomna riktlinjerna hade en neonatalavdelning inga riktlinjer alls. Fyra sjukhus hade 

nutrition inbakad i riktlinjen angående hypoglykemi, författaren har då valt att redovisa de 

under både hypoglykemi och nutrition. Områdena hypoglykemi och nutrition var de som flest 

neonatalavdelningar hade PM/riktlinje inom (tabell 10). 

 

Tabell 10.  Antal neonatalavdelningar i Sverige som har Riktlinjer. 

 

 Riktlinjer 

 

          Regionsjukhus 

 

           Annat sjukhus 

 

                Totalt 

  

Ja 

 

Nej  

 

Ja 

 

Nej  

 

Ja 

 

Nej  

 

Hypoglykemi 

 

9 

 

1 

 

21 

 

1 

 

30 

 

2 

 

Nutrition  

 

9 

 

1 

 

21 

 

1 

 

30 

 

2 

 

Samvård  

 

6 

 

4 

 

6 

 

16 

 

12 

 

20 

 

Känguruvård  

 

5 

 

5 

 

8 

 

14 

 

13 

 

19 

 

 

De procent som räknades fram enligt AGREE-instrumentet angående de olika riktlinjerna 

varierade stort inom de olika avsnitten och mellan de olika riktlinjerna. 
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3.8.1 Riktlinje Hypoglykemi  

Högsta medel% för både regionsjukhus och annat sjukhus fanns inom områdena mål och syfte 

samt tydlighet och framställning och lägsta värdet inom området redaktionell självständighet 

(tabell 11). 

 

Tabell 11 Procent av högsta möjliga poäng för respektive avsnitt enligt AGREE-instrumentet 

angående riktlinje hypoglykemi  

 

 

 

 

 

Regionsjukhus (n=7) 

 

 

Annat sjukhus (n=18) 

 

Medel % 

 

Min/max % 

 

Medel % 

 

Min/max % 

 

Mål och syfte 

 

42,7 

 

22/78 

 

49,9 

 

11/89 

 

Berörda 

intressenters 

delaktighet 

 

36,9 

 

0/58 

 

29,6 

 

0/50 

 

Noggrannhet 

 

21,9 

 

5/43 

 

21 

 

2/38 

 

Tydlighet och 

framställning 

 

44 

 

8/83 

 

42 

 

16/58 

 

Tillämpbarhet 

 

28,3 

 

11/33 

 

31,8 

 

22/33 

 

Redaktionell 

självständighet 

 

 

0 

 

 

0/0 

 

 

0 

 

 

0/0 
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Tjugofem riktlinjer angående hypoglykemi inkom. Två sjukhus varav ett regionsjukhus 

uppgav att de inte hade någon riktlinje angående hypoglykemi. Ett sjukhus riktlinje var under 

revidering och det gamla var inaktuellt och lämnades därför inte ut. Resultatet då 

respondenterna har besvarat frågan angående innehåll i riktlinjen hypoglykemi svarade sexton 

att de hade medicinska riktlinjer, fjorton stycken hade PM som innehöll både medicin och 

omvårdnad. De omvårdnadsåtgärder som fanns beskrivna i de riktlinjer som inkom var bl.a. 

val av tillmatningsmetod samt rekommendationer att mor/barn ska vara tillsammans. Av de 

riktlinjer som skickades till författaren hade 12 riktlinjer referenser i slutet av PM:et, av dessa 

var det tre dokument som också hade hänvisning till referens i texten. Alla riktlinjer innehöll 

definition av hypoglykemi samt behandling. I 22 riktlinjer fanns riskgrupper beskrivna och i 

19 fanns utredningsförslag vid långvarig hypoglykemi. Fjorton riktlinjer hade 

bakgrundsbeskrivning av varierade omfattning och 13 beskrev symtom som kunde finnas. I 

region 2 hade alla sjukhus samma PM och i region 4 hade tre av fem sjukhus likadana PM, två 

av sex sjukhus i region 3 hade samma riktlinje och fyra sjukhus av sex i region 5. I region 1 

och 6 hade alla olika riktlinjer. 

 

3.8.2 Riktlinje Nutrition  

Trettio sjukhus har ansvarig grupp för amning/nutrition. Sjuksköterska ingår i alla grupper 

och barnsköterska/undersköterska ingår i alla grupper utom en. Tre sjukhus har barnmorska 

som deltar i amning/nutritionsgrupp, ett sjukhus har en laktationskonsult och ett annat har en 

logoped som ingår i gruppen, mjölkkökspersonal nämns som deltagare på ett sjukhus, dessa är 

redovisade under annan personalkategori (tabell 12).  
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Tabell 12 . Ansvarig grupp inom nutrition/amning samt vilka personalkategorier som då 

ingår i gruppen 

 

 

Högsta medel% för regionsjukhus fanns inom området tydlighet och framställning och för 

annat sjukhus inom området mål och syfte, lägsta värdet påträffades inom området 

redaktionell självständighet (tabell 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ansvarig grupp 

nutrition/amning 

 

Personalkategorier som ingår i amning/nutritionsgrupp 

 

Ja 

 

Nej 

 

Sjuksköterska 

 

Läkare 

 

Barn/under 

sköterska 

 

Dietist 

 

Annat 

 

Regionsjukhus  

 

10 

 

0 

 

10 

 

7 

 

9 

 

3 

 

3 

 

Annat sjukhus 

 

20 

 

2 

 

20 

 

14 

 

20 

 

2 

 

3 

 

Totalt 

 

30 

 

2 

 

30 

 

21 

 

29 

 

5 

 

6 
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Tabell 13.  Procent av högsta möjliga poäng för respektive avsnitt enligt AGREE-

instrumentet angående riktlinje nutrition 

 

 

 

 

 

Regionsjukhus (n=7) 

 

 

Annat sjukhus (n=15) 

 

Medel % 

 

Min/max % 

 

Medel % 

 

Min/max % 

 

Mål och syfte 

 

41,1 

 

22/67 

 

50,7 

 

22/78 

 

Berörda 

intressenters 

delaktighet 

 

42,9 

 

0/75 

 

39,5 

 

0/75 

 

Noggrannhet 

 

18,3 

 

0/52 

 

26,9 

 

0/52 

 

Tydlighet och 

framställning 

 

45,1 

 

8/83 

 

43,2 

 

16/83 

 

Tillämpbarhet 

 

18,9 

 

0/33 

 

22 

 

0/33 

 

Redaktionell 

självständighet 

 

 

0 

 

 

0/0 

 

 

0 

 

 

0/0 

 

 

Tjugotvå riktlinjer inkom angående nutrition. Sju riktlinjer innehöll referenser. I alla riktlinjer 

fanns rekommendationer om dygnsmängd, i 15 riktlinjer stod det vilken tillmatning barnet 

skulle ha och i elva riktlinjer beskrevs tillmaningsintervall samt tillmatningsmetoder. Två 

riktlinjer innehöll endast vätskemängd och intervall. Bakgrund fanns i sex riktlinjer. 

I region 1 hade ett sjukhus hänvisat till sitt regionsjukhus PM i en del av riktlinjen, region 3 

och 6 har olika riktlinjer på alla sjukhus. Alla sjukhus i region 2 hade samma PM, två av fem i 

region 4 och tre av sex i region 5. 
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3.8.3 Riktlinje Samvård 

Högsta medel% för både regionsjukhus och annat sjukhus fanns inom området mål och syfte 

och lägsta värdet inom området redaktionell självständighet (tabell 14). 

 

Tabell 14. Procent av högsta möjliga poäng för respektive avsnitt enligt AGREE-instrumentet 

angående riktlinje samvård 

 

  

 

 

 

Regionsjukhus(n=3) 

 

 

Annat sjukhus(n=5) 

 

Medel % 

 

Min/max % 

 

Medel % 

 

Min/max % 

 

Mål och syfte 

 

81,7 

 

56/100 

 

48,8 

 

33/78 

 

Berörda 

intressenters 

delaktighet 

 

52,7 

 

50/58 

 

31,8 

 

0/42 

 

Noggrannhet 

 

33,3 

 

24/43 

 

16,2 

 

5/33 

 

Tydlighet och 

framställning 

 

44,7 

 

25/67 

 

38,8 

 

16/58 

 

Tillämpbarhet 

 

44,3 

 

11/100 

 

26,4 

 

0/44 

 

Redaktionell 

självständighet 

 

 

0 

 

 

0/0 

 

 

0 

 

 

0/0 
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Åtta sjukhus lämnade in riktlinje angående samvård. Av dessa var fyra korta riktlinjer med 

innehåll av praktiska detaljer angående samvård av fullgångna eller måttligt prematura barn. 

De resterande fyra riktlinjerna innehöll alla målsättning, bakgrund, definition och praktisk 

information. I tre riktlinjer togs det upp personalens ansvar och i två riktlinjer målgrupp 

aktuell för samvård. En riktlinje hade referenser. Alla sjukhus hade olika rutiner.  

 

3.8.4 Riktlinje hud-mot-hud nära vård  

Högsta medel% fanns för regionsjukhus inom området mål och syfte samt berörda 

intressenters delaktighet och för annat sjukhus inom områdena mål och syfte samt tydlighet 

och framställning, lägsta medel% fanns inom området redaktionell självständighet (tabell15). 
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Tabell 15.  Procent av högsta möjliga poäng för respektive avsnitt enligt AGREE-

instrumentet angående riktlinje känguruvård 

 

  

 

 

 

Regionsjukhus (n=2) 

 

 

Annat sjukhus (n=7) 

 

Medel % 

 

Min/max % 

 

Medel % 

 

Min/max % 

 

Mål och syfte 

 

78 

 

67/89 

 

46,1 

 

11/67 

 

Berörda 

intressenters 

delaktighet 

 

79 

 

50/58 

 

28,4 

 

0/58 

 

Noggrannhet 

 

33 

 

33/33 

 

18,4 

 

0/33 

 

Tydlighet och 

framställning 

 

62,5 

 

58/67 

 

44 

 

33/67 

 

Tillämpbarhet 

 

11 

 

11/11 

 

17,3 

 

11/22 

 

Redaktionell 

självständighet 

 

 

0 

 

 

0/0 

 

 

0 

 

 

0/0 

 

 

Författaren erhöll nio riktlinjer om känguruvård. Av dessa var det sju som innehöll målgrupp 

och åtta praktisk information, sex PM hade med bakgrund, definition, mål samt position. I 

fem riktlinjer fanns det rekommendationer om föräldrainformation och i två stycken fanns det 

referenser. Två riktlinjer hänvisade att de tagit information från ett annat sjukhus PM i ämnet. 

Två sjukhus hade PM som var mycket lika varandra, resterande 7 individuella riktlinjer 

angående känguruvård. 
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3.9 Evidens i arbetet 

Respondenternas svar angående vilken evidens avdelningen arbetar efter beträffande de 

tillmatningsmetoder som används, hänvisade 9 stycken till WHO:s riktlinjer. Evidens 

gällande antalet ordinerade tillmatningstillfällen besvarades av 10 med WHO:s riktlinjer. Flest 

svar med referenser framkom på frågan om vilken evidens som var kopplad till definition av 

hypoglykemi. Angående vilken evidens sjukhusen baserar sig på när det gäller val av strategi 

från tillmatning till amning är det ett sjukhus som kan uppge referens i ämnet. Rörande start 

av fri amning samt hur lång tid barnet kan amma fritt är det ingen som har uppgivit någon 

kännedom om evidens (tabell 16). 

 

Tabell 16.  Respondenternas svar angående vilken evidens avdelningens rutiner grundar sig 

på n=32. 

 

 Evidens angående 

 

WHO 

 

*Annan referens 

 

Beprövad erfarenhet 

 

Vet ej 

 

Tillmatningsmetod 

 

9 

 

0 

 

8 

 

15 

 

Tillmatningstillfällen  

 

10 

 

0 

 

10 

 

12 

 

Definition av 

hypoglykemi 

 

 

0 

 

 

22 

 

 

0 

 

 

10 

 

Amningsstrategi  

 

0 

 

1 

 

14 

 

17 

 

Fri amning 

 

0 

 

0 

 

15 

 

17 

*Annan referens = studier 
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4 Diskussion 

Syftet med studien var att kartlägga samt jämföra neonatalavdelningarna i Sverige beträffande 

tillmatning, amning, omfattningen av samvård och hud-mot-hud nära vård av nyfödda 

fullgångna barn med hypoglykemi. Syftet var även att undersöka vilken kvalitet 

avdelningarnas riktlinjer inom området hade enligt AGREE-instrumentet. 

 

4.1 Huvudresultat 

Samtliga neonatalavdelningar i Sverige använde sig av tillmatningsmetoderna amning, kopp 

och sond. Den amningsstrategi som flest neonatalavdelningar använde var gradvis minskning 

av maten, följt av vägning av varje mål samt ordination av volym och intervall. Av de sjukhus 

som deltog hade 21 sjukhus (65,6 %) definition hypoglykemi som <2,6 mmol/l. Statistiskt 

signifikanta skillnader fanns mellan regionerna angående hur de rangordnat vanligaste 

tillmatningsmetoderna, hur vanligt det var att föräldrarna satt med sina barn hud-mot-hud i 

20-24 timmar samt beträffande om blodprover togs kapillärt eller venöst och var på kroppen 

blodprov togs på barnet. Mellan regionsjukhus/annat sjukhus framkom statistiskt signifikanta 

skillnader beträffande när barnen vanligen fick börja ammas fritt samt hur vanligt det var att 

föräldrarna satt med sina barn hud-mot-hud i 1-2 timmar respektive 2-4 timmar. Kvalitén i de 

riktlinjer som inkom varierade stort. Det högsta medel % (81,7) i bedömningen av riktlinjerna 

enligt AGREE-instrumentet fanns under området mål och syfte, det område med lägst 

medel% (0) var redaktionell självständighet vilket erhöll värdet 0 i samtliga riktlinjer. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Tillmatningsmetoder som användes  

Resultatet visade att samtliga sjukhus i Sverige använde sig av tillmatningsmetoderna amning, 

sond och koppmetoden inklusive softcup och snipa. Metoderna överrensstämmer med de 

rekommendationer som finns som tillmatningsmetod för att främja amning (1, 25, 48-50). 

Statistisk signifikant skillnad fanns mellan de olika regionerna angående hur de rangordnat 

vanligaste tillmatningsmetoderna. Då neonatalavdelningarna svarade att de använder 
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koppmetoden då barnet är piggt visar detta resultat att det troligtvis förekommer skillnad i 

rutiner angående när barn med lågt blodsocker inskrevs på neonatalavdelning. Ett sjukhus 

föredrog glukosdropp framför tillmatning då de ansåg att amningen snabbare etablerades då. 

Glukosdropp nämndes som en behandlingsmetod men detta behandlades inte i denna uppsats 

då det inte är en tillmatningsmetod. 

 

4.2.2 Tillmatningstillfällen per dygn  

Tjugosju sjukhus tillmatade oftast barn med hypoglykemi var tredje timma, 5 sjukhus 

tillmatade barn med hypoglykemi varannan timme. Målet med tillmatning är att förutom ett 

normalt blodsocker, tillmata barnet så ofta och på ett sätt som främjar amning. Nyqvist et al 

(61) såg bland annat i sin studie att amningsfrekvensen vid fyra månaders ålder och senare var 

lägre hos de barn som haft hypoglykemi jämfört med barn som varit inneliggande på sjukhus 

av andra orsaker. Dessa barn tillmatades med bestämd mängd tillägg eller bröstmjölk med 

flaska eller sond var tredje timme. En alltför liberal inställning till tillmatning påverkar 

amningen negativt (41, 55-54). Författaren har inte hittat några studier som visar om det är 

bättre att tillmata barn med hypoglykemi varannan eller var tredje timme. Förespråkare för 

tillmatning varannan timme menar att det nyfödda barnet ammar normalt mycket ofta för att 

hålla sitt blodsocker och det naturliga därför är att tillmata ofta. Levi (69) anser att 

vårdpersonal fortsätter använda metoder som är föråldrade men blivit rutin. I detta fall anser 

författaren att det inte finns evidens angående hur ofta barn med hypoglykemi bör tillmatas. 

 

4.2.3 Definition av hypoglykemi 

Gränsen för hypoglykemi har diskuteras mycket i litteraturen (6, 13). Det råder ingen klar 

enighet om vilket blodsockernivå som är skadligt i nyföddhetsperioden och vad som är en 

acceptabel nedre gräns hos nyfödda (14) vilket också speglas i den variation av 

rekommenderade hypoglykeminivåer som fanns i Sverige vilket denna studie påvisat. 

Bestämda gränser är användbara för att förebygga och behandla riskbarn. Fugelseth (14) skrev 

i sin artikel att hos riskbarn bör strävan vara ett blodsocker >2.5 mmol/L vilket också 65,6% 

av sjukhusen hade som hypoglykemigräns. Författaren anser att det skulle vara optimalt om 

det fanns en regionalt satt hypoglykemigräns då barn ibland flyttas mellan sjukhus. Alla 

neonatalavdelningar utom ett mäter glukos i plasma som är ca 11 % högre än blodglukos. Det 
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framkom inte i studien om definition av hypoglykemi har anpassats genom att höja gränsen 

eller om mätinstrumentet kalibrerats att mäta ett plasmaglukosvärde anpassat till 

blodglukosvärdet. 

 

4.2.4 Provtagning på barn med hypoglykemi 

Alla sjukhus använde sig av både kapillär och venös provtagning. Om endast P-glukos skulle 

tas gjordes detta oftast kapillärt, då fler prover skulle tas samtidigt togs provet oftast venöst. 

Kapillär provtagning från hälen är smärtsam och bör undvikas. Provtagning från perifer ven är 

att föredra (31, 85, 86). Statistisk signifikant skillnad fanns mellan regionerna beträffande om 

blodprover togs kapillärt eller venöst där majoriteten av regionerna oftast tog glukos kapillärt. 

Skillnad fanns också var på kroppen blodprov togs på barnet dvs. häl, ben, underarm etc. 

Denna studie visade att få neonatalavdelningar använder den nya metoden för kapillär 

blodprovstagning som penetrerar huden ytterst lite på ben eller underarm och som därmed ger 

mindre smärta (88). Nelson et al. (16)  studie resulterade i att vissa sjukhus ändrade på sina 

rutiner så reducerat antal blodglukosprovtagning samt minskad tillmatning kunde ses över tid. 

Artärkatetrar nämndes som provtagningsmetod vid tre sjukhus, men då hade barnet inte enbart 

lågt blodsocker. Om infusionslösning med glukos pågår i kvarliggande kärlkateter anses inte 

provtagning där som pålitlig (30). 

 

4.2.5 Övergång från tillmatning till amning 

Mellan regionsjukhus/annat sjukhus framkom statistisk signifikant skillnad beträffande när 

barnen vanligen fick börja ammas fritt. Barn som vårdades på neonatalavdelningar på ”annat” 

sjukhus behövde oftast viktuppgång och stabilt blodsocker för att få börja amma fritt medan 

barn på regionsjukhus började amma fritt vid stabilt blodsocker. Nelson et al (16) fann i sin 

studie att det fanns ett större bruk av tillmatning vid mindre sjukhus utan medicinsk 

slutenvård. Troligtvis är det så att mindre sjukhus inom många områden ”överbehandlar” 

barnen och att de vill ha större marginal så att det inte finns någon risk att barnet tar skada. I 

nuläget finns inte några klara riktlinjer när ett barn som är fullgånget kan börja ammas fritt då 

det är väldigt individuellt beroende på vilket barn man har framför sig. I framtiden då det 

finns mer evidensbaserad kunskap att bygga riktlinjer på kommer råden föräldrarna får vara 

enhetliga och inte som idag bero på vilken personal som sköter barnet just den dagen. 
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Författaren hittade inte några studier som tyder på att någon amningsstrategi skulle vara 

bättre. Olika strategier passar olika människor och viktigare är att personalen i samråd med 

mamman bestämmer vilken strategi som ska användas. Andra faktorer som påverkar 

amningsresultatet är möjligheten att vara nära sitt barn, mammans upplevelse av amning samt 

moderns upplevelse av personalen på neonatalavdelningen (88). 

 

4.2.6 Samvårdens omfattning 

Av de 32 sjukhus som deltog i studien svarade 31 att de bedrev någon typ av samvård på sin 

avdelning, dvs. att mor och barn får vara tillsammans hela dygnet. Samvården såg olika ut i 

Sverige. När neonatalavdelningar i dag byggs om anpassas de så att hela familjen kan bo 

tillsammans (48). Barnet har större förutsättning att hålla sitt blodsocker stabilt om det har 

tillgång till sin mamma hela dygnet som kan se om barnet vill amma ofta. 

Neonatalavdelningen är en unik miljö att stödja amningen men en av svårigheterna som hotar 

amningens resultat är separation mor/barn (48). Barn på BB och större barn som vistas på 

sjukhus har rätt till sina föräldrar. Författaren anser att nyfödda barn som vistas på 

neonatalavdelning också har rätt att ha närhet till sin mamma och pappa och i framtiden 

kommer det troligen att vara standard på alla neonatalavdelningar i Sverige. 

 

4.2.7 Omfattning hud-mot-hud 

Alla 32 sjukhus bedrev känguruvård i varierande grad. Inget sjukhus hade föräldrar som 

mycket ofta satt hud-mot-hud med sitt barn 20-24 timmar per dygn. Statistisk signifikant 

skillnad förelåg mellan de olika regionsjukhusen beträffande hur mycket barnen vårdades 

hud-mot-hud med sina föräldrar 20-24 h. I region 1, 2 och 4 satt barnen hud-mot-hud med 

sina föräldrar 20-24 h i högre utsträckning än i de övriga regionerna. Skillnad förekom också 

mellan regionsjukhus och annat sjukhus för vård hud-mot-hud 1-2 h samt 2-4 h. Barn vårdade 

på neonatalavdelningar på annat sjukhus vistades oftare hud-mot-hud med sitt barn i 1-4 

timmar än barn som vårdas på regionsjukhus. Regionsjukhus har större resurser och fler 

specialister som kan arbeta med att implementera nya arbetssätt. Hud-mot-hud nära vård 

medför att barnet hålls varmt, blir lugnare, skriker mindre och har ett högre och stabilare 

blodsocker än de barn som ligger i barnsäng efter förlossningen (31). Kängurumetoden ökar 

också mjölkproduktionen, amningsincidensen ökar samt att amningsperioden förlängs hos de 
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mödrar som vårdar sina barn hud-mot-hud (66, 67). Författaren tror att det i framtiden blir 

mer vanligt att barn på neonatalavdelning i hög utsträckning kommer att sitta hud-mot-hud 

med sina föräldrar 20-24 h vilket är en önskvärd uteckling. 

 

4.2.8 Lokala riktlinjer 

Studien visade att det fanns många olika riktlinjer på neonatalavdelningarna i Sverige samt att 

kvalitén i de riktlinjer som inkom varierade stort. Vissa regioner har samverkat för att få lika 

riktlinjer. Författaren anser att det bästa vore att det fanns ett nationellt program för 

hypoglykemi som innehöll både medicinska- och omvårdnadsaspekter gjorda av de som har 

stor insikt i ämnet alternativt att det inom regionen såg så lika ut som möjligt.  Nelson et al. 

(16) studie resulterade i ökad samstämmighet i regionen, enhetligt underlag för en likvärdig 

BB-vård i regionen och ett bättre samarbete. Att varje neonatalavdelning avsätter resurser för 

att utforma sina dokument är orimligt och kräver stora personalresurser. Det finns studier som 

visar att riktlinjer över lag inte håller hög kvalitet (2, 89, 90). Författaren ser att ett problem 

med att få en samstämmig syn hur hypoglykemi ska behandlas är komplexiteten av 

hypoglykemi hos nyfödd och att det fortfarande behövs mer studier att basera riktlinjerna på 

framför allt inom omvårdnadsdelen. 

 

4.2.9 Evidens i arbetet 

Flest svar med referenser (n=21) framkom på frågan om vilken evidens som var kopplad till 

definition av hypoglykemi. Rörande start av fri amning samt hur lång tid barnet kunde amma 

fritt är det ingen som har uppgivit någon kännedom om evidens. Detta bevisar att det är svårt 

att implementera evidens i den dagliga vården, ett problem som kan påverka vården av 

patienterna (75).  Det råder ett stort förändringstryck i vården samtidigt som spridningen och 

tillämpningen av forskningsresultat är begränsad (76). Författaren anser att evidensbaserad 

omvårdnad fortfarande inte ingår i det dagliga arbetet på neonatalavdelningarna. Wallin (76) 

har i sin avhandling identifierat engagemang och målmedvetenhet hos chefer, erfarenhet av 

forskning och utvecklingsarbete, handledarresurser, målfokusering, nätverksarbete, 

ihärdighet, kunskaper i vårdvetenskap, yrkesmässigt lärande och inflytande som 

betydelsefulla faktorer för en positiv utveckling i omvårdnadsarbetet. Nedskärningar, 
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strukturbeslut, tidsbrist, stor personalomsättning, hög arbetstakt och arbetsrelaterad 

utmattning var däremot faktorer som riskerade försämra möjlighet till utveckling. 

 

4.3 Metoddiskussion 

I studien användes en beskrivande design med jämförande inslag för att undersöka 

matsituationen för nyfödda med hypoglykemi på neonatalavdelningarna i Sverige. Ingen 

liknande studie är gjord tidigare var på författaren inte kan jämföra sin studie med tidigare 

forskning. Data samlades in genom strukturerad telefonintervju med stöd av ett frågeformulär 

(bilaga 1). Det hade varit en fördel att använda sig av ett befintligt validerat frågeformulär, 

men något sådant gick inte att tillgå då studien genomfördes. Frågeformuläret utformades 

därför av författaren, som även fick förslag på frågor som borde finnas med i formuläret av en 

expert inom området. Frågorna testades på tre personer insatta i ämnet för att se att de var 

tydligt formulerade. Det hade varit optimalt om fler insatta provat frågeformuläret innan 

utlämnandet. Anledningen till att detta inte gjordes var att författaren ansåg att detta skulle ta 

för lång tid att genomföra. Alternativet hade varit att använda en kvalitativ metod men detta 

hade inneburit att endast ett urval av neonatalavdelningar varit med och författaren var 

intresserad av alla neonatalavdelningar i Sverige. Respondenten fick via e-post frågorna innan 

intervjun för att kunna förbereda sig. Följdfrågor ställdes då författaren behövde utförligare 

svar. Detta upplevdes av författaren som ett bra förfarande då intervjuerna blev konstruktiva 

och eventuella funderingar kunde klargöras. Trettiotvå av trettiosju avdelningar (86 %) 

tackade ja till att delta i studien vilket får ses som ett bra underlag. Av de sjukhus som inte 

deltog i studien var det två sjukhus från samma region vilket kan ses som en liten brist då 

grupperna redan från start var små. Att göra statistiskt beräkningar på grupper bestående av 3 

till 7 sjukhus (de olika regionerna) är svårt varför man får se denna del av studien som en 

pilotstudie och inget annat.  Att få tag på avdelningscheferna och kontaktpersonerna via 

telefon var svårare än författaren hade förväntat och undersökningen tog därmed längre tid än 

beräknat men bedöms ändå av författaren som ett bra tillvägagångssätt för att få ett högt 

deltagande. Respondenterna angav ett högt arbetstryck och stress som orsak till att det var 

svårt att ha tid att besvara frågorna. Vid intervjun upplevde dock författaren att 

respondenterna tog sig tid och var intresserade av studien. Flera sjukhus lämnade frågan om 

evidens till avdelningsläkare vilket också medförde att det tog längre tid innan de kunde delta 

i intervjun. Fem sjukhus skickade frågeformuläret besvarat via brev, tre på grund av 
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missuppfattning och två av tidsbrist. Författaren tror att de sjukhus som skickat 

frågeformuläret på grund av tidsbrist inte alls skulle varit med om inte en personlig kontakt 

via telefon tagits. 

Flera respondenter hade frågor angående vad som menades med vilken evidens de arbetade 

utifrån, vilket bevisar att personal ännu inte är medveten om evidensbaserad omvårdnad. 

Författaren upplevde att det ibland var oklart om frågorna gällde allmänt på avdelningen eller 

endast barnen med hypoglykemi, därför klargjorde hon flera gånger vid varje intervju att det 

var barn med hypoglykemi studien gällde. 

Formuläret hade även frågor angående områden som samvård och hud-mot-hud kontakt för 

att författaren önskade att se en helhet i situationen för barn med hypoglykemi. Detta samt att 

författaren ville se vilka PM/riktlinjer avdelningarna hade gjorde att uppsatsen blev större än 

planerat men också att resultatet blev den helhetsbild som författaren önskade. Att bedöma 

innehållet i de PM/riktlinjer som inkom var svårt då riktlinjerna skilde sig stort i innehåll och 

omfattning. Att använda sig av AGREE-instrumentet, som är validerat (83, 84), blev 

strukturerat och hjälpmedlet kändes relevant för undersökningen. Att en annan sjuksköterska 

med kunskap inom området bedömde 11 riktlinjer ökade reliabiliteten men det optimala hade 

varit att 2-4 personer bedömt alla riktlinjer och att poängen hade slagits ihop. Detta bedömdes 

ej som möjligt då det skulle behövts stora resurser och tagit lång tid. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Komplexiteten av hypoglykemi hos nyfödd har kartlagts av WHO 1997 (1), och fynden 

bekräftade oklarheter inom området. Det fanns begränsat med data från kontrollerade studier 

som riktlinjer kunde baseras på. Många riktlinjer angående hypoglykemi var baserade på 

kartläggningen WHO gjorde för mer än 10 år sedan. Fortfarande finns mer evidens rörande de 

medicinska riktlinjerna. Fler studier behövs inom omvårdnad av nyfödda barn för att kunna 

arbeta evidensbaserat ex antal tillmatningstillfällen och amningsstrategier. Ett stort arbete blir 

också att föra ut den evidens som finns framför allt till de mindre sjukhusen med små resurser. 

Bättre samarbete med att utforma regionala och nationella riktlinjer behövs för att barnen ska 

få vård baserat på den evidens som finns. I dagens Sverige med stor fokus på ekonomi och 

neddragningar är det än viktigare att inte varje enskild neonatalavdelning på egen hand 

avsätter resurser för att utveckla kliniska riktlinjer. Inom flera områden har det bildats grupper 
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som utformar nationella riktlinjer, tyvärr har dessa riktlinjer ofta fokus på den medicinska 

delen och det finns endast liten del omvårdnad. Sjuksköterskor måste bli bättre på att påvisa 

omvårdnadens viktiga del i tillfrisknandet hos barnet. Omvårdnadspersonal måste uppmuntras 

att söka och läsa artiklar för att hålla sig à jour angående den vård de bedriver. Lars Wallin 

(74) fann i sin avhandling att sjuksköterskor, som varit med i hans arbete att ta fram riktlinjer, 

och som fortsatte arbeta med förbättringsprojekt var mer flitiga att söka forskningslitteratur 

jämfört med de som upphört med kvalitetsutvecklingsarbeten. Sjuksköterskans arbete ska 

enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ”präglas av ett 

etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt utföras i 

enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer” 

(69 s 8). Det är vårt och arbetsgivarens ansvar att så sker. 

 

4.5 Förslag till vidare forskning 

Forskning angående vilket tillmatningsintervall som främjar amning och hypoglykemi skulle 

vara av vikt samt vilka amningsstrategier som lämpar sig i olika situationer. Samvårdens 

betydelse för barnen som vistas på neonatalavdelning är också ett intressant och ännu relativt 

outforskat område. Det nya och mindre smärtsamma sättet att ta kapillär provtagning behöver 

också ses närmare på. Fler studier i hur evidens implementeras i vården behövs i synnerhet för 

att se vad chefer ska bidra med i sammanhanget. 

 

4.6 Slutsats  

Det förekom skillnader både mellan regionerna och mellan regionsjukhus/annat sjukhus 

angående vilken omfattning föräldrarna hade sina barn hud-mot-hud. I studien framkom också 

skillnader regionalt beträffande om blodprover togs kapillärt eller venöst och var på kroppen 

blodprov togs på barnet. Det fanns begränsat med referenser i riktlinjerna, innehållet varierade 

stort och ingen konsensus framkom angående de olika undersökta områdena.  
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