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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den kunskap som finns om vilka effekter Nidcap 

omvårdnadsmodell har på prematura barns allmänna utveckling. Litteratursökningarna gjordes i 

databaserna Medline och Cinahl. Sökningarna resulterade i 15 artiklar med ett bortfall på 3 artiklar. 

Resultatet grundades på 12 vetenskapliga artiklar. Dessa granskades och analyserades. Resultatet 

delades sedan in i fyra kategorier. Dessa var förbättrad neurologisk utveckling, förbättrad beteende 

utveckling, förbättrad respiratorisk utveckling och förbättrad kroppslig utveckling samt ökat 

välbefinnande. Huvudresultatet som författarna till litteraturstudien kom fram till var att Nidcap 

som omvårdnads modell ger en positiv effekt på premarura barns allmänna utveckling i samtliga 

kategorier.  

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att man använder sig av Nidcap som omvårdnads modell, då 

denna visat sig ge förtidigt födda barn en bättre livskvalitet. 

 

Nyckelord: Nidcap, förtidigt födda, utveckling, effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt  

The aim of this literature study was to describe the knowledge of the effects that the Nidcap care 

model has on children’s overall development. The literature was searched in the databases Pubmed 

and Cinahl. This search gave 15 articles however 3 of these were removed from the study. The 

result was based on 12 articles. These were viewed and analyzed. The result was presented in four 

categories. The categories were improved neurological development, improved behaviorial 

development, improved respiration development and improved body development and increased 

wellbeing. This study shows that the Nidcap model has a good, positive effect on children´s 

development in all  categories. The conclusion of the study is that use of the Nidcap care model can 

give premature children a better quality of life.  

 

Key words: Nidcap, premature, development, effects.  
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Över hela världen föds det ca tretton miljoner barn varje år som är förtidigt födda. Denna grupp 

utgör ca 9 % av alla barn som föds varje år (Villar 2003).  

Enligt Statistiska centralbyrån(SCB)(2010)föddes under 2008 i Sverige totalt 109 301 barn. Av 

dessa var ca 6 % för tidigt födda. Av hela Sveriges folkmängd utgör barnen(mellan 0-18 års ålder) 

ca 2 miljoner, vilket motsvarar en femtedel av befolkningen.  

 

1.2 Definition av prematura barn 

Barn som föds före graviditets vecka 37 räknas till barn som föds förtidigt och kallas därför 

prematurer. De barn som föds efter vecka 37 säger man i dagligt tal är fullgångna barn (Edwinson-

Månsson & Enskär 2008). Westrup et al (2004) menar att allt fler förtidigt födda barn överlever 

idag. Barn som föds förtidigt löper viss risk att få framtida skador eller problem. 

 

1.3 Allmänt om prematura barn  

Socialstyrelsen (2010) skriver att överlevnaden för det förtidigt födda barnet har blivit högre på 

senare år i Sverige. Detta beror bland annat på att den medicinska vården i dag av mamman och det 

för tidigt födda barnet har gjort stora framsteg. Förlossningsvården har i dag goda kunskaper för att 

identifiera kvinnor som löper risk att föda barn förtidigt. Personalen har även goda kunskaper om 

hur man ska behandla dessa i ett tidigt skede. Numera finns bättre metoder för att hämma ett 

förtidigt värkarbete bland annat i form av värkhämmande mediciner. Dessa läkemedel kan även 

påskynda barnets utveckling av dess lungkapacitet samt fördröja en förtidig förlossning. Vid 

flertalet regionssjukhus i Sverige i dag har man god beredskap att göra akuta kejsarsnitt vid den 

24:e graviditetsveckan.    

Lagercrantz et al (2008) skriver att anledningen till att en del barn föds förtidigt kan bero på olika 

faktorer. Orsakerna kan t.ex. vara att kvinnan har någon form av sjukdom i botten, så som diabetes, 

inflammatoriska tarmsjukdomar, njursjukdom eller infektioner av något slag. Modern kan även ha 

en svaghet i livmoderhalsen eller en missbildning i livmodern. Kvinnan kan även drabbas av 

havandeskapsförgiftning eller att moderkakan inte ger barnet den näring det behöver. Orsakerna  

kan vara många, men vad som kan vara den utlösande faktorn vet man ej i dagsläget.  

Under åren har man försökt med olika metoder, bland annat screening av mödrar som löper risk att 

föda för tidigt. Man har idag inte lyckats införa fungerande metoder vid mödravårdskontrollerna, 

men överväganden om att det ska införas har gjorts. Det man tittar efter vid en screening är 

bakteriell vaginos samt hur cervix längd ser ut och att det ej förekommer någon öppning i den nedre  

delen av livmodermunnen (Lagerkrantz 2008).         
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1.4 Komplikationer som kan uppstå  

Enligt Socialstyrelsen (2009) menar man att de flesta barn som föds i graviditets vecka 23-25 visat 

sig få problem med andningsorganen. Det har även visat sig att dessa barn har en ökad risk att få 

hjärnskador och ögonsjukdomar. Dessa komplikationer kommer med största sannolikhet att påverka 

deras framtida utveckling. Vidare menar socialstyrelsen (2009) att desto tidigare barn föds finns 

större risk att funktions skador uppstår. Även risken för andra komplikationer ökar i förhållande till 

hur tidigt barnet föds.  

 

Vandenberg (2007) skriver att det för tidigt födda barnet kan ha en ökad risk för att hjärnan får en 

försämrad utveckling. Detta har visat sig i att hjärnans synapser och myelin inte blir tillräckligt 

utvecklade som i sin tur leder till försämrad transmittoröverföring mellan hjärncellerna. Senare i 

livet kan det leda till neurologiska problem.  

 

1.5 Nidcap modellen 

NIDCAP står för Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program och är ett 

interventionsprogram som innebär att barn som föds förtidigt observeras noga av omvårdnads 

personal. Denna omvårdnadsmodell bygger på observation och individuellt anpassad vård av det 

prematura barnet. Nidcap fokuserar inte enbart på det individuella barnet utan även på omvårdnaden 

av hela familjen (Solhaug et al 2010).  

 

Med Nidcap som omvårdnadsstrategi kan man genom observationer utläsa och tolka om barnet är 

avslappnat, oroligt, upplever obehag eller är stressat. På så vis kan man se hur barnet reagerar i 

olika omvårdnadshandlingar och en individanpassad omvårdnadsplan kan sammanställas. Genom 

att försöka efterlikna livmoderns lugna, trygga och omgivande miljö, så kan det leda till en bättre 

utveckling för barnet. Det som verkar bekant för barnet som t.ex. föräldrarnas lukt och röster gör att 

barnet känner trygghet och blir lugnt (Nidcap 2008).  

 

Barnets förmåga att samspela med sin omgivning är avgörande vid användande av NIDCAP 

modellen. Dess förmåga avgörs genom att avläsa barnets ansiktsuttryck, hudfärg, hur barnet 

påverkas av ljud och ljus samt hur det rör sig. Omvårdnadsmodellen påbörjas från det att barnet 

kommit till världen till att det kommer hem i sin vanliga miljö med sina föräldrar. Detta för att öka 

förutsättningen för en god utveckling hos barnet (Nidcap 2008).  
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Kleberg et al (2002) beskriver vikten av att alla personer som deltar i vården kring det prematura 

barnet använder sig av NIDCAP modellen. Det är viktigt att de inblandade personerna lär sig att 

läsa barnens signaler utifrån denna modell.          

 

I en SBU rapport (2006) tittade man på olika studier och jämförde Nidcap-grupper med kontroll- 

grupper. Här framkom att det fanns en skillnad mellan dessa i samtliga undersökningar man tittat 

på. I alla dessa fall såg man att Nidcap-grupperna hade positiv effekt. Studierna innehöll dock för 

lite barn att de ska kunna räknas som helt tillförlitliga. Vidare framkom av rapporten att ingen studie 

gjorts för att undersöka kostnadseffektiviteten med modellen.  

 

1.6 Problemformulering  

Barn som föds för tidigt har inte hunnit bilda ett tillräckligt skydd för världen utanför, främst på 

grund av att deras kroppar inte är färdigutvecklade. Detta kan bland annat leda till att de råkar ut för 

komplikationer och behöver andningshjälp då hjärnan inte är färdigutvecklad och kan reglera 

andningscentrum. Barnen behöver även hjälp med att hålla kroppstemperaturen på en 

tillfredsställande nivå då de inte har något hull som kan ge värme. Näringsbehovet kan inte 

tillgodoses då dessa barn ännu inte utvecklat sin förmåga att koordinera sug- och sväljrörelserna och 

har svårighet med att suga ut bröstmjölken. Dessa barn är i behov av att få sina livsviktiga behov 

tillfredsställda och behöver mycket tid samt hjälp med detta (Miall et al 2004).  

 

Författarna till detta arbete har valt att titta närmare på en omvårdnadsmodell som kallas för 

NIDCAP och dess effekter på förtidigt födda barns utveckling. Detta har författarna gjort genom att 

granska tidigare empiriska studier inom området. Då det förekommer en SBU rapport i ämnet från 

2006 har författarna till detta arbete valt att titta på studier gjorda efter 2006.  

 

1.7 Syfte   

Syftet med examensarbetet var att beskriva vilken kunskap som finns om Nidcap modellens effekter 

på prematura barns allmänna utveckling.  

 

1.8 Frågeställning  

Vilka effekter har NIDCAP modellen på prematura barns allmänna utveckling?  

Vilken kvalitet har artiklarna i denna litteraturstudie? 
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2. Metod  

2.1 Design  

Författarna har valt att göra en litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2008).  

 

2.2 Litteratursökning  

De vetenskapliga artiklarna har sökts via Medline (Pubmed) och Cinal. Författarna har även använt 

sig av manuell sökning efter relevant litteratur.  

De sökord som författarna valt att använda var följande: ”Infant”, ”newborn”, ”premature” 

”nidcap”, ”nursing”, ”care”, ”pain”, ”stress”, ”development”, se tabell 1. 

Vedertagna MeSH termer som författarna till arbetet erhållits genom sökning i Medlines MeSH 

databas. Följande begränsningar användes: engelsk eller svenskspråkig och publicerade mellan år 

2000-2010.  

Samtliga träffar som redovisas i tabell 1 har granskats utifrån dess titel. De artiklar som bedömdes 

vara relevanta till ämnet valdes ut och abstraktet till dessa lästes noga igenom. Då abstrakten 

överensstämde med studiens syfte samt inklusionskriterier lästes artikeln i fulltext.  

 

2.3 Utfall av sökning 

Tabell 1. Tabellen redovisar utfallet av sökningen samt databas, sökord och valda källor. 

Databas Sökord Utfall  Valda källor 

Medline (Pubmed) 
 
 

Prematur, infant, nursing 302 6 

Medline (Pubmed) 
 
 

Prematur, infant, pain 192 3 

Cinahl Nidcap, development  78 2 

Medline (Pubmed) 
 
 

Prematur, newborn, 
nidcap 

56 1 

Medline (Pubmed) 
 
 

Infant, care, nidcap, 
stress 

13 1 

Medline (Pubmed) 
 
 

Nidcap, nursing 32 2 
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2.4 Kriterier för urval av källor  

 Artiklarna skulle vara på svenska eller engelska samt empiriska. 

 Utvalda artiklar skulle vara peer reviewed. 

 De artiklar som författarna till detta arbete valde ut till resultat delen skulle belysa de 

effekter Nidcap modellen visade sig ha i tidigare studier och på så vis besvarat vår 

frågeställning.  

 De artiklar författarna till detta arbete valde att exkludera var 3 av 15, då dessa ej kunde 

svara på vår frågeställning eller syfte samt fick för många stjärnor i kvalitetsbedömningen. 

 

9 av artiklarna i studien är efter år 2006 då SBU rapporten blev publicerad och de resterande 3 är 

från 2004 och 2005. Sammanlagt 12 artiklar inkluderades i denna studie och redovisas i tabellen 

nedan.  

 

2.5 Dataanalys 

Efter att artiklarna tagits fram lästes dessa igenom av båda författarna på var sitt håll för att 

överskådligt få en blick om det var aktuella för litteraturstudien. De relevanta artiklarna lästes 

igenom. Författarna till arbetet tittade på vilka effekter som Nidcap modellen visat sig ha i de olika 

studierna. Dessa effekter sammanställdes och delades in i fyra kategorier som i sin tur 

sammanfattades i tabell 2 och i löpande text. Tabellen fylldes i med författare, titel, design, 

datainsamling, urval, dataanalys och kvalitetsbedömning.  

I Kvalitetsbedömningen av artiklarna ingick att granska syfte, beskrivning av undersökningsgrupp, 

bortfall, metod, reliabilitet, validitet, resultat, etiskt godkännande. Då otydlighet förekom noterades 

detta med en stjärna bredvid siffran (Forsberg &Wengström 2008).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till arbetet har haft ett etiskt förhållningssätt. Inga egna värderingar eller egna ord tas 

upp i resultatdelen. I enlighet med Forsberg & Wengström (2008) har studien redovisat samtliga 

vetenskapliga artiklar som används i studien. Endast studier som fått godkännande från etisk 

kommitté togs med.  
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3. Resultat  

Studiens resultat presenteras med hjälp av en figur, tabeller och löpande text.  

Figur 1 tar på ett överskådligt sätt upp de olika kategorierna: Förbättrad neurologisk utveckling, 

Förbättrad beteende utveckling, Förbättrad respiratorisk utveckling och Förbättrad kroppslig 

utveckling/ välbefinnande. Vidare visar tabell 2 en schematisk översikt av de artiklar som kommer 

att ingå i studiens resultatdel. Syfte och resultat från samtliga artiklar presenteras ingående i  

tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Presentation av resultatdelens olika kategorier. 
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Tabell 2. Artikelpresentation. Artiklarna presenteras i kronologisk ordning.  

Författare, 
Land, år  

Titel  Design  Data-
insamling  

Urval Dataanalys Kvalitets-
bedömning 

McAnulty, G,. 
Duffy, FH  m.fl  
(2009)(USA) 
 

Individualized 
developmental care 
for a large sample of 
very preterm infants: 
health, 
neurobehaviour and 
neurophysiology. 

Experimentell 
design med  
kvantitativ 
och kvalitativ 
ansats.   
 
 

Två olika 
testgrupper 
En med 
Nidcap 
modellen och 
en utan 
Nidcap 
modellen 
Observa-
tioner 
Intervjuer 
med 
föräldrarna. 

Randomiserat 
urval. 107 
prematura 
barn födda 
före vecka 29 
och hade en 
vikt på 
1250g. 

Manova  
 
Anova 
 
Pearson´s  
 
Chi-2  
test  
 
Oberoende  
t-test 
 
Canonical 
correlations 
test  

1,2,3*,4,5,6,
7 

Koldewijn m.fl 
(2009)(Nederlän
derna) 
 

The infant 
behavioral 
assessment and 
intervention program 
for very low birth 
weight infants at 6 
months corrected 
age. 

Experimentell 
design med  
kvantitativ 
ansats. 
  
 

Genom  
observationer 
utvecklings-
och 
beteendemäs
siga utfall 
utvärderades 
med BSID-II 
skala. 
Neurodysfun
ktionen 
utvärderades 
med IBA 
skala. 
 

Randomiserat 
urval. 
176 barn 
födda före 
vecka 32 och 
med en vikt 
mindre än 
1500g. Dessa 
delades in i 
en Nidcap 
grupp ich en 
utan Nidcap 
modellen.  

Oberoende 
 t-test 
 
Mann- 
Whitney 
test 
 
U-test 
dubbelsidig 
 
Chi-2 test 
 
  

1,2,3,4,5,6,7

McAnulty m.fl. 
(2009)(USA)  

Effects of the 
newborn 
individualized 
developmental care 
and assessment 
program (Nidcap) at 
age 8 years: 
preliminary data. 

Experimentell 
design med  
kvantitativ 
och kvalitativ 
ansats. 

Första 
tillfället EEG 
samt 
observationer 
från både 
med  Nidcap 
och utan. 
Andra 
tillfället 
intervjuer 
och enkäter 
till 
föräldrarna. 
 

Randomiserat 
urval vid 
två olika 
tillfällen.  43 
barn födda 
före vecka 29 
och en vikt på 
1250g. Andra 
vid 8 års 
ålder. 

Manova  
 
Anova 
 
Browne-
Forsythe 
test  
 
Fisher´s test  
 
Stepwise 
discriminan
t analys 
 
Jackknifed 
classifikatio
n 
 
Canonical 
correlations 
analys. 

1*,2,3,4,5,6,
7 
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Peters m. fl. 
(2009) (Canada)  

Improvement of 
Short- and Long-
Term Outcomes for 
Very Low Birth 
Weight Infants: 
Edmonton NIDCAP 
Trial 

Experimentell 
design med  
kvantitativ 
ansats.  

Observa-
tioner 
av en Nidcap 
grupp och en 
utan Nidcap. 

Cluster- 
randomiserat 
urval. 
110 barns 
med mycket 
låg födelse 
vikt. 10 av 
dessa var 
tvilling 
födslar.  

Chi-2 test  
 
Manova  
 
Anova 
 

1,2,3,4,5,6,7

Ullenhag m.fl 
(2009)(Sverige) 

Motor performance 
in very preterm 
infants before and 
after implementation 
of the newborn 
individualized 
developmental care 
and assessment 
programme in a 
neonatal intensive 
care unit.  
 
 
 
 

Exprementell 
design med  
kvanitativ 
ansats.  

Strukturerade 
observationer 
i en Nidcap 
grupp och en 
utan Nidcap 
som 
omvårdnads 
strategi. 

För tidigt 
födda barn. 
Födda före 
vecka  

Mann-
Witney`s U 
test  
 
Chi-2 test 
 
  

1,2,3,4,5,6,7

Wielenga m.fl. 
(2008)(Amsterda
m) 

Development and 
growth in very 
preterm infants in 
relation to Nidcap in 
a dutch NICU: two 
years of follow- up. 

Experimentell 
design med  
kvantitativ 
och kvalitativ 
ansats.   
 

Obervationer 
av barn som 
ingick i 
Nidcap grupp 
och utan 
Nidcap. 

Prospektiv 
kohortstudiea
v 51 
prematura 
barn födda 
före vecka 
30.  

Chi-2 test  
 
Oberoende 
t-test 
 
Mann-
Whitney U 
test 

1,2,3,4,5,6,7

Van der Pal m.fl. 
(2008)(Nederlän
derna) 

Health-related 
quality of life of 
very preterm infants 
at 1 year of age after 
two developmental 
care-based 
interventions. 

Experimentell 
design med  
Kvantitativ 
ansats.  

Observa-
tioner och 
fråge-
formulär 
i färdig mall. 

Randomiserat 
urval. Där 
man delade in 
i en Nidcap 
grupp och en 
utan Nidcap.  
Förtidigt 
födda i vecka 
32. 

Chi-2 test  
 
Oberoende  
t-test 
 
Cumulative 
Chi-2 test  

1,2,3,4,5,6,7
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Kaaresen m.fl 
(2007)(Norge) 
 

A randomized 
controlled trail of an 
early intervention 
program in low birth 
weight children: 
outcome at 2 years. 

Experimentell 
design med  
Kvantitativ 
och kvalitativ  
ansats.  

Observa-
tioner där 
man delade 
in barnen i en 
Nidcap grupp 
och en utan 
Nidcap. 
Frågeformulä
r till 
föräldrarna. 
 

Randomiserat 
urval. 
Prematura 
barn med en 
vikt på 2000g 
rekryterades 
mellan mars -
99 och 
augusti -02.  

MDI 
 
LMM 
 
Cohen´s 
 
 
 
 

1,2,3,4,5*,6,
7 

Kleberg m.fl. 
(2006)(Sverige) 

Mother´s perception 
of newborn 
individualized 
developmental care 
and assessment 
program(Nidcap) as 
compared to 
conventional care. 

Experimentell 
design med  
Kvantitativ 
och kvalitativ  
ansats. 

Observa-
tioner av 
barn i Nidcap 
grupp och 
utan Nidcap 
och  
Fråge-
formulär med 
öppna 
intervju-
frågor till 
föräldrarna.  

Randomiserat 
urval där  
prematura 
barn födda 
före vecka 32 
deltog. 

Cronbach`s 
alpha 
values 
 
Fisher`s 
exact test  
 
Mann-
Withney U 
test  
 
Spearman´s 
Rank 
Correlation 

1*,2,3,4,5,6,
7 

Catelin m.fl 
(2005)(USA) 
 

Clinical, physiologic 
and biologic impact 
of environmenttal 
and behavioral 
intervention in 
neonates during a 
routine nursing 
procedure.  

Experimentell 
design med  
kvantitativ 
och kvalitativ 
ansats. 

Observa-
tioner 
av  Nidcap 
gruppen samt 
en test grupp. 

Randimiserat 
cross-over 
studie.  
45 patienter 
varav 18 
flickor och 27 
pojkar deltog.  

GLM 
 
Mann-
Withney 
test  
 
Oberoende 
t-test 

1,2,3,4,5,6,7

Holsti m.fl 
(2004)(USA) 

Specific newborn 
individualized 
developmental care 
and assessment 
program movements 
are associated with 
acute pain in preterm 
infants in the 
neonatal intensive 
care unit.  

Exprimentell 
design med  
Kvantitaiv 
ansats. 

Observa-
tioner av en 
Nidcap grupp 
och en grupp 
utan Nidcap. 

Randomiserat 
urval där  
44 för tidigt 
födda barn 
som alla var 
födda före 
vecka 32 och 
en födelsevikt 
på 1200g 
deltog. 

Upprepad 
mätnings 
analys 
 
Oberoende 
t-test 
 
Pearson´s 
correlations 
test 
 
 

1,2,3*,4,5,6,
7 
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Heidelise m.fl 
(2004)(USA) 

Early experience 
alters brain function 
and structure.  

Experimentell 
design med 
kvantitativ 
ansats. 

Observa-
tioner och 
färdigställt 
fråge-
formulär. 

Randomiserat 
urval en 
Nidcap grupp 
och en 
interventions
grupp. 30 
förtidigt 
födda barn 
och deras 
föräldrar 
deltog. Barnet 
skulle vara 
född i vecka 
28. 

MANOVA 
 
Holms 
metod 
 
Browne 
Forsythe 
test  
 
Chi-2 test 
 
Canonical 
correlations 
analys 

1*,2,3,4,5*6
,7 

 

 

BSID-II = Bayley Scales, NIPS = Neonatal Infant Pain Scale.  

EDIN = The Neonatal Pain and Discomfort Scale. 

NICU = Newborn Individualized Care Unit, HRQoL = Health-related quality of life. 

EEG = Neurofysiologisk bedömning över hjärnverksamheten  

 

3.1 Kvalitetsbedömnings beskrivning. 

1. Tydlig beskrivning av artikels syfte  

2. Beskrivning av artikelns undersökningsgruppär tydligt  

3. Beskrivning av bortfall görs tydligt  

4. Artikels metod beskrivs tydligt  

5. Reliabilitet och validitet diskuteras  

6. Beskrivning av artikels resultat är tydlig 

7. Etiskt godkännande och/eller samtycke av deltagarna är tydligt beskrivet  

* = Otydligt beskrivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Tabell 3 Syfte/resultat. 

Författare & publ.år  Syfte Resultat 

Koldewijn m.fl. 
2009 

Undersöka om interventionsprogram 
kan stödja och förbättra för tidigt födda 
barns utveckling och neurologiska 
funktion. 

Undersökningen avslöjade att spädbarnen 
i Nidcapgruppen utvecklades både bättre 
psykiskt och motoriskt. Man såg även en 
positiv utveckling vad gäller beteende- 
och neurologiska utvecklingen. 

McAnulty, G.,Duffy, FH 
m.fl. 
2009 

Att se vilka medicinska och 
neurologiska effekter Nidcap modellen 
ha visat sig ha på prematura barns 
utveckling.  

I Nidcapgruppen såg man att det 
neurologiska utfallet tydde på en klar 
förbättring både vad gäller det autonoma- 
och motoriska systemet. Man såg att 
barnen i Nidcap gruppen inte behövde 
respiratorisk hjälp lika länge som de barn 
som ej ingick i Nidcap gruppen.  

McAnulty m.fl. 
2009  

Man ville titta på hur effektivt Nidcap 
modellen kan påverka det förtidigt 
födda barnets hjärnfunktion upp i 
skolåldern. 
 

Resultat visade att för tidigt födda barns 
hjärnfunktion var påverkad mer eller 
mindre ända upp i skolåldern utan Nidcap. 
Man såg skillnader mellan nidcap gruppen 
och kontrollgruppen att stress påverkar 
hjärnkapaciteten på det nyfödda barnet. 
Dessa förändringar har visat sig följa med 
upp i skolåldern.  

Peters m. fl.  
2009 

Huvudsyftet med studien var att se om 
vård enligt NIDCAP kunde förkorta 
vårdtiden för barn födda med mycket 
låg födelse vikt. Vidare ville man titta 
på hur de utvecklades respiratoriskt.  

Resultatet av studien visar att barnen som 
vådrades enligt NIDCAP modellen krävde 
mindre vårddagar samt färre dagar med 
respirator hjälp. Man såg även att dessa 
barn hade haft en bättre utveckling vi 18 
månader.  

Ullenhag m.fl 
2009 

Syftet i studien var att titta på 
motoriken hos det för tidigt födda 
barnet vid fyra månaders ålder efter att 
ha tillämpat omvårdnads modellen 
Nidcap.  
 

Resultatet visade att barn som ingick i 
Nidcap gruppen visade att dessa barn hade 
en bättre motorisk utveckling. Dessa 
visade sig mest på barnets armar och ben. 

Van der Pal 
2008 

Man ville i denna studie titta närmare 
om förtidigt födda barn fick en 
förbättrad HRQoL med hjälp av Nidcap 
modellen. Kan man med de 
grundläggande delarna i Nidcap öka 
barnets HRQoL och på så vis stärka 
dess motoriska och fysioligiska biten.  

Genom att skapa en trygg miljö kring 
barnet såg man att det ledde till ett ökat 
välbefinnande. Barnet fick en gynnade 
utveckling vad gäller den motoriska samt 
den fysiologiska delen.  

Wielenga m.fl 
2008 

Man vill studera tillväxten och 
utveckling hos för tidigt födda barn som 
ingår i omvårdnadsmodellen Nidcap.   
 
 

I studien såg man att med 
omvårdnadsmodellen Nidcap gav en 
positiv utveckling både på det mentala 
och den psykosomatiska utvecklingen. 12 
månader efter att barnet föddes. 

Kaaresen m.fl. 
2007 

I studien ville man se om förtidigt födda 
barn riskerade att få en försämrad 
kognitiv-, motorisk- och beteende 
utveckling senare i livet.  

Man såg ett växande bevis för att förtidigt 
födda barn kan utveckla en 
beteendestörning i unga år då det ej ingick 
i Nidcapgruppen.  
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Kleberg m.fl. 
2006 

Syftet är att se vilken effekt närhet 
mellan mor och barn i Nidcap 
interventionen har för barnets framtida 
utveckling. 

Resultatet visade att Nidcap barnen hade 
en positiv vikt ökning samt minskat antal 
dagar med CPAP behandling.  

Catelin m.fl 
2005 

I studien vill man titta på hur förtidigt 
födda barn utvecklas beteendemässigt 
och fysiologiskt då de utsätts för stress. 
Detta studerades vid olika omvårdnads 
handlingar som tex. Invägning. Kan 
detta lindras med hjälp av Nidcap 
modellen? 

Resultatet visade att genom tillämpning av 
Nidcap modellens omvårdnads strategi 
återhämtade barnets lugn snabbare efter 
en invägning och på så vis minskade 
stressen. 

Heidelise m.fl 
2004 

Syftet är att undersöka effekterna av hur 
hjärnans funktion och struktur utvecklas 
vid olika omvårdnads handlingar.  

I studien såg man att barns hjärna är 
känslig vid utveckling. Genom att 
tillämpa Nidcap modellen kunde man se 
att strukturen och hjärnans utveckling, 
utvecklades bättre med  
omvårdnadsmodellen Nidcap.  

Holsti m.fl 
2004 

Syftet i studien var att identifiera 
utvecklingsmässigt relevanta rörelser på 
hur barn uttrycker smärta vid olika 
omvårdnadshandlingar. Vidare ville 
man se om Nidcap modellen kan 
tillämpas för att lättare kunna upptäcka 
dessa tecken.  

Resultet visade att genom tillämpning av 
Nidcap modellen kunde mer än en tredje 
del av barnens beteende och rörelser  
uppmärksammans. I studien såg man att 
med hjälp av Nidcap modellen kunde 
uppmärksamma rörelser som är förenade 
med akut smärta hos barnet.  

 

 

3.2 Förbättrad neurologisk utveckling 

Vad gäller förtidigt födda barns neurologiska utveckling framkom det i undersökningar, gjorda på 

barn vid 6 års ålder, att Nidcap modellen ledde till en positiv utveckling. Genom att tillämpa Nidcap 

modellen kan man se att det förtidigt födda barnets känsliga hjärna utvecklades bättre både 

motoriskt och sensoriskt (Koldewin et al 2009).  

 

Enligt Mc Anulty, G,. Duffy, FH et al (2009) framkom det i studien att den grupp som gick under 

Nidcap modellen visade tydliga tecken på en förbättring gällande det motoriska systemet, den 

autonoma regleringen samt barnets självreglerings system.  

 

Mc Anulty et al (2009) visar på att delar av barnets frontala hjärnregioner uppvisade en snabbare 

utveckling vid tillämpning av Nidcap som omvårdnadsmodell. Detta gör att barnet snabbare kan 

utveckla sitt verbala minne, snabbare finna sig i tid och rum, känslomässiga beteende och sociala 

utveckling.Vidare såg man en snabbare utveckling i hjärnans beslutsfattande på barnet  som 

kommer att ha en mycket betydande roll senare i livet. Samma studie visade att utrymmet mellan 

den främre vänstra temporal loben och höger sida om skallbenet hade en bättre utveckling. Detta 

visade sig även det ha en betydande roll senare i livet vad gäller lagring, bearbetning av information 

och hur den verbala minnesfunktionen utvecklas.  
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I samma studie såg att barn som är mindre stressade uppvisade tecken på att hjärnan utvecklades 

bättre. Detta framkommer av neurofysiologiska mätningar som gjorts. (Mc Anulty et al 2009).  

 

Wielenge et al (2008) påvisar i sin studie att man sett gynnsamma tecken på både den motoriska och 

psykomotoriska utvecklingen på de barn som vårdats enligt Nidcap modellen. Under de första 12 

månaderna kunde man se tydliga tecken på denna utveckling. Denna positiva utveckling kunde man 

även se på barn som ingick under Nidcap modellen även vid 24 månaders ålder i jämförelse med de 

barn som vårdades med den konventionella metoden.  

 

Ullenhag (2009) påvisar i sin studie att förtidigt födda barn i Nidcap gruppen hade en högre 

motorisk utveckling i armar, ben samt bål upp till fyra månaders ålder i jämförelse med den grupp 

som inte ingick i Nidcap. I studien kan man läsa att detta beror på fosterställningen de ligger i med 

böjda armar och ben, i jämförelse med barn som ligger mer på rygg. Fosterställningen gör att barnet 

har sina axlar lätt framåt och böjda samt att händerna ligger samman i mittenlinjen. 

Kontrollgruppen ligger mest på rygg utan stöd för axlarna samt att gravitationen utgör en förlängd 

rörelse så att barnet får svårare att sammanföra händerna till mittenlinjen.  

 

Resultat visade att barn i Nidcap gruppen hade en högre motorisk kapacitet som gjorde att de kunde 

utforska sina händer som bidrar till en ökad hand till ögon koordination. De barn som låg på rygg 

uppvisade tecken på en försämring av huvud flexation som i sin tur bidrog till komplikationer att 

röra sig från sida till sida (Ullenhag 2009). 

 

I Heidelise et al (2004) studie såg man att barn som ej vårdas enligt Nidcap modellen inte enbart 

haft förändringar i hjärnans struktur utan även i dess funktion. Genom att använda sig av Nidcap 

modellen och på så vis skapa en tryggare miljö runt barnet gynnas utvecklingen av barnets hjärna. 

Detta har visat sig både gynna hjärnans struktur och kapacitet. 

 

3.3 Förbättrad beteendeutveckling  

Kaaresen et al (2007) beskriver i sin studie att det förekommer allt fler bevis för att för tidigt födda 

barn löper större risk att utveckla beteendeproblematik vid ca 2-3 års ålder. Vidare såg man att 

Nidcap som omvårdnadsmodell hade gynnsamma effekter vad gäller barnens beteendeutveckling. 

Denna mätning hade gjorts på barn som hade nått 9 månaders ålder, man har sett positiv verkan 

även vid 3 års ålder.  
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Kaaresen et al (2007) skriver vidare att det är små förändringar man har sett på barns beteende. 

Genom att använda sig av Nidcap modellen kan man se tydligare tecken på barns beteende även 

senare i livet.    

 

Att använda sig av Nidcap som en omvårdnadsmodell och på så vis minska stress kring barnet 

kunde man se en tydligt förbättrad utveckling i barnets beteende. Över en längre tid kunde man se 

att minskad stress hade positiv effekt vad gäller barns återhämtning efter sjukdom och 

immunförsvar mot sjukdomar. Man såg att barnet visade en bättre känslomässig coping samt en 

ökad uppmärksamhet och engagemang (Koldewijn et al 2009). 

 

McAnulty et al (2009) visar i sin studie att genom att använda sig av Nidcap modellen har man sett 

att barnet har en bättre beteendeutveckling ända in i skolåldern. Detta såg man i att dessa barn 

presterat bättre resultat i skolan än de barn som ej omfattades av Nidcap modellen. 

 

Genom att tillämpa Nidcap som omvårdnadsmodell kunde man se att genom att skapa en trygg 

miljö kring barnet så minskade man risken för att stress skulle utvecklas. I studien gjordes 

observationer på barn som ingick i Nidcap studien där man uppmärksammade olika ansiktsuttryck 

vid omvårdnadshandlingar som kunde tänkas vara smärtsamt för barnet (Holsti et al 2004).  

 

3.4 Förbättrad respiratorisk utveckling  

Genom att tillämpa Nidcap modellen såg man tecken på att barnen utvecklade mindre stresshormon 

i kroppen under en vanlig omvårdnadsprocedur. Stress i sin tur visade sig ha negativa effekter på 

hjärtats kapacitet som i sin tur leder till en försämrad syremättnad i kroppen. Med Nidcap såg man 

att detta gav ett ökat flöde och en förbättrad syremättnad i kroppen (Catelin et al 2005). 

 

Koldewijn et al (2009) såg i sin studie att barn som ej vårdades under Nidcap modellen hade ett 

större behov av respiratorisk hjälp och under en längre tid än den grupp barn som vårdades under 

Nidcap modellen.  

 

Vad gäller barns ventilationsstöd såg man att de barn som vårdades enligt Nidcap modellen krävde 

minskat antal dagar ventilationsstöd eller extra syre. Man såg även en minskad risk att dessa barn 

fick problematik som pneumoni eller bronkopulmonell dysplasi. Bronkopulmonell dysplasi är ett 

tillstånd som ger skador på lungorna genom styvhet samt fylld med blåsor som ger ett kvarstående 

andningsproblem. Detta förekommer mest på prematura barn då de vistas i respirator under en 

längre tid (McAnulty et al 2009). 
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Peters et al (2009) beskriver i sin studie att barn i Nidcap gruppen visade en bättre respiratorisk 

utveckling. Studien visade på att barnen krävde färre dagar med CPAP behandling eller respirator 

jämförelse med de barn som ej ingick i nidcap gruppen. Vidare kunde man konstatera att dessa barn 

hade lägre antal lungsjukdomar som visade sig upp till tidiga skolåldern. Dessa barn hade även färre 

dagars vistelse på sjukhuset.   

 

Mc Anulty, G,. Duffy, FH et al (2009) konstaterade att användning av Nidcap som omvårdnadsmodell 

kan minska CPAP och respiratorbehandling. I studien såg man att barnets lungkapacitet bättre 

utvecklades med hjälp av omvårdnadsmodellen. 

  

3.5 Förbättrad kroppslig utveckling samt ökat välbefinnande. 

För tidigt födda barn som ingick i Nidcap gruppen visade tecken på en god tillväxt. Detta ledde i sin 

tur till att barnet fick en mer tillfredsställande hälsa och ett bättre välbefinnande. Vidare beskriver 

studien att genom att minska barnets stressnivå så har det en positiv effekt på barnets livskvalitet 

och hälsa (Mc Anulty et al 2009).  

 

I en annan studie såg man att barnen i Nidcap gruppen visade tecken på en tillfredsställande positiv 

viktökning. I studien såg man att barn som omfattades av Nidcap modellen inte behövde lika lång 

sondmatning som barnen i kontrollgruppen. Vistelsen på sjukhuset kunde även den minskas med 

några dagar samt att deras vikt ökade dagligen (Mc Anulty, G., Duffy, FH et al 2009).  

 

Van der Pal et al (2008) visar i sin studie att de barn som ingick i Nidcap gruppen hade färre 

sjukdomar, ett bättre välmående och en ökad kroppsvikt upp till 5 och 8 års ålder. Man såg en lägre 

vikt vid tre års ålder på de barn som ej ingick i Nidcap gruppen.  

 

Kleberg et al (2006) såg ett samband i närkontakt mellan mor-och barn i sin studie. Genom 

tillämpning av Nidcap modellen kunde man se vikten av mor-och barnrelation och hur det stärker 

barnets immunförsvar, ger en snabbare viktökning samt minskar barnets stressnivå.  

 

Stress gör att immunförsvaret blir svagare och att flera av de barn som ej ingick i Nidcap gruppen 

hade fler allergier än de som omfattades av Nidcap modellen (Holsti et al 2004).  
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat  

Resultatet i litteraturstudien visade att Nidcap modellen hade positiva effekter på det förtidigt födda 

barnets allmänna utveckling. I samtliga fyra kategorier kunde man konstatera detta, förbättrad  

neurologisk utveckling, förbättrad beteende utveckling, förbättrad respiratorisk utveckling och 

förbättrad kroppslig utveckling samt ökat välbefinnande. 

 

Genom att skapa en fortsatt trygg miljö kring barnet som påminner om mammans livmoder kunde 

man se tydliga tecken på att barnet fortsätter sin kroppsliga utveckling. Dämpades ljud och  

ljusintryck minskade man på barnets sensoriska påslag. Stressen sänker immunförsvaret och gör att 

barnet blir mer mottaglig för sjukdomar. Detta såg man tydligt vad gäller bland annat astma. 

Barnets autonoma omogenhet klarar inte av stressen på samma sätt som ett fullgånget barns 

autonoma system och det gör att barnet får svårt att hålla puls och andning.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Förbättrad neurologisk utveckling  

I flertalet studier (Koldewin et al, 2009; Mc Anulty, G., Duffy, FH et al, 2009;Wielenge et al, 2008; 

Heidelise et al 2004) framkommer hur Nidcap modellen påverkar barnens utveckling positivt i ett 

långsiktigt perspektiv. Dessa positiva effekter visade sig bland annat genom bättre utveckling av 

hjärnan både motoriskt och sensoriskt.  

Barnets frontala hjärnregioner uppvisade en snabbare utveckling vid tillämpning av Nidcap. Detta 

gör att barnet snabbare kan utveckla sitt verbala minne, snabbare finna sig i tid och rum, 

känslomässiga beteende, sociala utveckling samt sitt beslutsfattande. Vidare såg man att området 

mellan den främre vänstra temporalloben och höger sida om skallbenet hade en bättre utveckling. 

Detta visade sig ha en betydande roll senare i livet vad gäller lagring, bearbetning av information 

och hur den verbala minnesfunktionen utvecklas.  

 

Stanley et al (2008) beskriver hur sömnen påverkar barns neurologiska utveckling med liknande 

resultat som Nidcap modellen har påvisat. Solhaug et al (2010) pekar på att sömn och vila för det 

förtidigt födda barnet ger positiv effekt på dess neurologiska utveckling.  

 

Enligt SBU rapporten (2006) ger Nidcap modellen en positiv effekt på den neurologiska 

utvecklingen.  
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Nidcap som omvårdnadsmodell använder sig av det faktum att sömn är bra för barnets neurologiska 

utveckling. Enligt Nidcap modellen ska barnen tillåtas långa stunders ostörd sömn och vila.  

Författarna till detta arbete tycker att det är mycket vikt att ta till vara på sådana lätta 

omvårdnadsåtgärder som ändå kan göra stor skillnad för barnet. 

 

4.2.2. Förbättrad beteende utveckling. 

McAnulty et al (2009); Kaaresen et al (2007); Koldewijn et al (2009) beskriver att man kan se 

positiva effekter på barns beteendeutveckling vid omvårdnad enligt Nidcap modellen både ur ett 

kortare och ett längre perspektiv. Detta visades bland annat genom att barnet fått en bättre 

känslomässig coping samt en ökad uppmärksamhet och engagemang.  

 

I en tidigare litteraturstudie av Westrup et al (2003) påvisar man att barn som vårdas enligt Nidcap 

har färre beteendeproblem under uppväxten och är mer öppna och har ett bättre sätt att uttrycka sig.  

 

Vandenberg (2007) belyser i litteraturstudien hur stor inverkan neonatalvården har på barnets 

utveckling. Samt att man vill påvisa vikten av att efterlikna mammans mage så mycket som möjligt. 

 

Kleberg et al (2000) beskriver hur barn som vårdas enligt Nidcap modellen har bättre kognitiva och 

beteendeförmågor även senare under uppväxten. Skillnaden mellan Nidcap och kontrollgruppen 

blev allt större ju äldre barnen blev.  

 

I Van der Pal et al studie(2007) framkommer att barn som vårdas enligt Nidcap har en bättre 

kognitiv utveckling. Modellen har en positiv inverkan på barnets beteende och att det sammantaget 

leder till minskade sjukkostnader.  

 

SBU rapporten (2006) visar på en positiv utveckling vad gäller den kognitiva förmågan hos barn 

som vårdats i enlighet med Nidcap.  

 

Författarna vill framhäva vikten av att Nidcap modellen bör användas mer. Då man har sett resultat 

när det gäller barnets sociala förmåga. Vilket i sin tur kan ha en avgörande del i hur barnets uppväxt 

blir gällande hur barnet fungerar i familjen, dagis och skolan. Alla dessa aspekter är mycket viktiga 

i ett barns liv och kan komma att prägla barnet under en mycket lång tid.  
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4.2.3 Förbättrad respiratorisk utveckling   

McAnulty, G., Duffy, FH et al (2009;) Peters et al (2009;) Koldewijn et al (2009;) Catelin et al (2005) 

lägger vikten vid samma utfall, genom att Nidcap modellen visat sig ha bättre respiratorisk 

utveckling samt färre dagars CPAP eller respiratorbehandling. Vidare kunde man konstatera att 

dessa barn hade lägre antal lungsjukdomar även upp till tidiga skolåldern. Med Nidcap såg man att 

det gav ett ökat flöde och en förbättrad syremättnad i kroppen. 

Bonnier (2008) beskriver hur barn som vårdas enligt Nidcap modellen får bättre respiratorisk 

utveckling.  

 

Westrup et al (2000) studie framkom att barn som vårdats enligt Nidcap i genomsnitt hade 17 dagar 

kortare CPAP behandling än barn i kontrollgruppen. Vidare behövde ingen av barnen i Nidcap 

gruppen syrgasbehandling efter 36 graviditetsveckors ålder medan 8 till 11 i kontrollgruppen 

fortfarande behövde behandlingen vid denna tid.  

 

SBU rapporten (2006) påpekar att barnen som vårdats efter Nidcap modellen behöver färre dagar i 

respirator och med CPAP behandling. 

 

Författarna till detta arbete anser att dessa aspekter är av stor betydelse för barnets framtida 

respiratoriska utveckling. Som sjuksköterska är det av stor vikt att man inte utsätter det för tidigt 

födda barnet för onödig behandling. Genom att minska den respiratoriska behandlingen kan man 

minska barnets vårdlidande. 

 

4.2.4 Förbättrad kroppslig utveckling samt ökat välbefinnande.  

Mc Anulty et al (2009); Ullenhag (2009); Van der Pal et al(2008) tar upp vikten av en god tillväxt. 

Detta ledde i sin tur till att barnen fick en mer tillfredsställande hälsa och ett bättre välbefinnande. 

Samtliga studier visar på att dessa barn presterat bättre resultat i skolan än de barn som ej 

omfattades av Nidcap modellen. 

Kleberg et al (2006); Holsti et al (2004) påvisar att förtidigt födda i Nidcap gruppen hade en högre 

motorisk utveckling i armar, ben samt bål upp till fyra månaders ålder i jämförelse med den grupp 

som inte ingick under Nidcap. Man såg även att barnen uppvisade en ökad koordinationsförmåga. 

Vidare tog dessa studier upp att de barn som ingick i Nidcap gruppen uppvisade tecken på färre 

sjukdomar samt ökad vikt och ett bättre välmående som varade upp till 5 och 8 års ålder. Studierna 

visar genom att minska barnets stressnivå syntes gynnade effekt på barnets hälsa och livskvalitet. 

Barn som omfattades av Nidcap modellen behövde inte lika lång sondmatning, och deras vistelse på 

sjukhus kunde minskas med några dagar. 
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Enligt SBU rapporten (2006) hade barn som vårdats enligt Nidcap modellen en kortare vårdtid fram 

till att de kunde börja äta själv och få en bättre viktutveckling. Möjligen kan detta ha att göra med 

den kortare respirator/CPAP behandlingen.   

 

Författarna till detta arbete vill trycka på vikten av att barn som vårdats enligt Nidcap modellen 

uppvisar bättre resultat i skolan. Vi anser att detta är mycket viktigt då det kan vara en avgörande 

del för barnets självkänsla under skoltiden och även ha en stor betydelse för det framtida arbetslivet.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till litteraturstudien valde detta område för att få en djupare förståelse för vad Nidcap 

innebär samt vilka tidigare effekter det visat sig ha för det för tidigt födda barnet. Studien är baserad 

på totalt 12 artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats. Större delen av dessa artiklar har varit 

av kvantitativ ansats, vilket beror på att man i de olika studierna valt att titta på större 

undersökningsgrupper än vad man gjort tidigare.  

 

De svagheter författarna kunde finna var svårigheten med att finna ny information i ämnet. Det 

skrevs mycket och rikligt fram till år 2006 då SBU rapporten publicerades. Efter detta verkar lite 

forskning och studier inom ämnet vara gjorda. En annan svaghet med studien var att de studier som 

funnits har gjorts på relativt litet antal barn.   

 

De styrkor som författarna kunde finna var att en stor del av studierna hade kommit fram till lika 

eller liknande resultat. En annan styrka var att vedertagna MeSH – termer använts för att snäva av 

sökningen, viket gav ett mer inriktat resultat. Vidare har endast artiklar som blivit granskade och 

godkända av den etiska kommittén inkluderats i studien. En annan styrka som författarna ser med 

studien är att många av artiklarna som inkluderats i studien har både en kvalitativ och kvantitativ 

ansats. De artiklar som togs med i studien fick medelhöga eller höga betyg i vår granskning. Detta 

anser författarna ger studien en högre tillförlitlighet.  

 

4.4 Allmän diskussion  

Det finns ett stort behov av mer forskning gällande Nidcap modellen. Forskning behövs som 

innefattar ett större antal barn. Vidare har vi endast funnit studier som tittar på barnets utveckling 

upp till 8 års ålder. Vi skulle gärna se forskning som undersöker skillnaden för barnen högre upp i 

åldrarna. SBU rapporten (2006) tar upp att det ej finns någon forskning på kostnadseffektiviteten. 

Även detta skulle behöva göras för att få fram om det kan löna sig för vården i ett längre perspektiv.  
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Författarna anser att den minskade vårdtiden är viktigt att ta in i beräkningen då detta leder till 

minskade kostnader. Detta är extra viktigt då en av anledningar till att Nidcap modellen används så 

lite är att det är en relativt dyr investering för avdelningen. Utbildningen i sig är dyr och sedan 

måste personalen ha ledigt för att åka på utbildningen, vikarier sättas in och resekostnader betalas. 

Författarna anser att det är viktigt att forskning fortsätter göras i ämnet för att hela tiden hålla det 

aktuellt och att få allt fler avdelningar att använda modellen.  

 

Det är även viktigt att information om Nidcap modellen når ut till landets neontal avdelningar. 

Speciellt bör information om Nidcaps effekter ges till avdelningarna för att ett intresse ska väckas 

och personalen känner att de vill lära sig mer om denna omvårdnadsmodell.   
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