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När ett barn drabbas av asfyxi (syrebrist) vid födseln finns det idag en behandlingsmetod 
vars syfte är att minska risken för hjärnskador hos barnet. Barnet kyls ner med hjälp av en 
kylmadrass till 33,5 C° och hålls nedkylt i tre dygn för att sedan sakta värmas upp igen. 
Flera randomiserande internationella studier har gjorts och resultatet visar på positiva 
effekter av behandlingen. Dock har inga studier gjorts på hur sjuksköterskor upplever att 
vårda dessa barn. Studiens syfte var att genom intervjuer undersöka hur sjuksköterskorna 
upplevde att vårda nyfödda barn som kylbehandlas vid asfyxi. Referensramen i detta arbete 
bygger på Bowlys anknytningsteori som betonar vikten av att barnet får en 
anknytningsperson att knyta an till för att våga utforska världen och kunna utvecklas till en 
trygg person. Intervjumaterialet analyserades efter Burnads 14-stegs modell för 
innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att hypotermibehandling 
är en metod som gör nytta, men att det fanns situationer som upplevdes som etiska 
dilemman. Omvårdanden runt barnet beskrevs också i resultatet samt hur sjuksköterskorna 
upplevde att de kunde främja anknytningen mellan föräldrarna och barnet. Studiens 
konklusion var att det finns ett behov av att tydliggöra riktlinjerna som finns och att införa 
adekvat utbildning för den personal som ska vårda dessa barn. 
 
Nyckelord: anknytning, asfyxi, hypotermibehandling, innehållsanalys, kvalitativ metod, 
sjukköterskors upplevelser.
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BAKGRUND 
 
Socialstyrelsen visade i en sammanställning 2008, att av de barn som var födda i Sverige 
2006 dog 189 barn inom 28 dygn efter förlossningen (Socialstyrelsen, 2008). Andelen barn 
som dör neonatalt det vill säga under nyföddhetsperioden (Wallin 2001) har minskat sedan 
1973. En orsak är troligtvis att den neonatala vården har blivit betydligt bättre. Vid födseln 
bedöms barnet enligt ett standardiserat poängsystem som kallas för apgar (bilaga 1). Detta 
system bedömer barnets puls, andning, retbarhet, muskeltonus och hudfärg på en skala från 
noll – två poäng. Idag behandlas de nyfödda barn som vid tio minuters ålder har apgar fem 
eller mindre, med en metod som kallas för hypotermibehandling och som syftar till att 
minska risken för hjärnskador på grund av den syrebrist (asfyxi) som barnet fått i samband 
med förlossningen (bilaga 2). Inom neonatalvården anses inte det sjuka nyfödda barnet 
besitta autonomi utan föräldrarna anses vara dess ombud. Men föräldrarnas egna intresse i 
vårdsituationen gör att det kan vara svårt för dem att vara ombud för deras barn. Alla 
föräldrars önskan är att barnet ska räddas till livet ”till vilket pris som helst” (Wallin, 
2001). ”Att avbryta eller inte avbryta behandlingen är den mest drastiska etiska 
frågeställningen” (Wallin, 2001, s 257). Becker & Grunwald (2000) beskriver i sin artikel 
vikten av att det finns en god och öppen kommunikation mellan läkaren och 
sjuksköterskan när svåra etiska beslut ska fattas. Om det finns en god kommunikation 
mellan läkaren och sjuksköterskan så blir det även lättare att involvera föräldrarna i 
beslutfattandet. 
 
Ordet kylbehandling används även som beteckning för hypotermibehandling i detta arbete. 
 
Perinatal asfyxi 
Ordet asfyxi betyder egentligen pulslös men brukar användas som definition vid syrebrist i 
kombination med acidos och som beskriver slutstadiet av den allvarligaste formen av 
syrebrist. Enbart syrebrist benämns som hypoxi (Persson & Westgren, 2001). 
 
Vid en perinatal asfyxi inträffar förändringar av blodflödet så att hjärtat, centrala 
nervsystemet, binjurar och moderkakan bibehåller eller får ett ökat blodtillflöde på 
bekostnad av lever, njurar, tarm, skelettmuskulatur och hud. Om syrebristen fortskrider 
inträffar en cirkulationskollaps och risken för att barnet ska få hjärnskador ökar (Persson & 
Westgren, 2001). Skadorna kan bli allvarliga och vissa barn avlider. En ökad risk för 
neurologiska handikapp finns för de barn som överlever. Graden av handikapp varierar 
från milda till mycket svåra (bilaga 3). Barn har större toleransnivå än vuxna när det gäller 
asfyxi. Men ett barn som utsätts för perinatal asfyxi befinner sig i en mycket känslig 
situation och uteblivna eller felaktiga åtgärder under några minuter kan ge ödesdigra 
konsekvenser för barnet (Sandberg & Elander, 1993). Tidigare har endast neonatal 
intensivvård varit det som har kunnat erbjudas för de barn som drabbats av asfyxi vid 
födseln då det inte funnits några specifika behandlingar eller mediciner som hjälpt. Men de 
senaste årens forskning kring hypotermibehandling av dessa barn har rönt stort intresse 
(bilaga 3). Enligt de rekommendationer för hypotermibehandling av asfyktiska nyfödda 
barn som barnläkarföreningens neonatalsektion har gjort(bilaga 2) ska vissa kriterier 
uppfyllas för att hypotermibehandling ska övervägas. Behandlingen ska starta inom 6 
timmar från förlossningen men helst så fort som möjligt. Hypotermibehandling innebär att 
barnets kroppstemperatur sänks från normala 37 grader till 33,5 grader. Barnet vårdas på 
en speciell madrass som kan kylas och värmas efter behov. Behandlingen med denna 
kylmadrass varar i 72 timmar och sedan värms barnet sakta upp igen till normal 
kroppstemperatur. Efter avslutad behandling skall barnets kroppstemperatur följas i 
ytterligare 24 timmar, detta för att undvika en reboundhypotermi som i sig kan skada eller 
förvärra en befintlig skada (bilaga 2). 
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Sjuksköterskans roll inom neonatalvården 
”Att arbeta som sjuksköterska med förtidigt födda och sjuka spädbarn har beskrivits som 
krävande, men också som i hög grad givande och meningsfullt. Omvårdnaden rymmer ett 
helhetsperspektiv på det lilla barnet och dess familj, med insatser som spänner från 
tillämpning av hög teknologi till krisstöd.” ( Wallin, 2001, s 46). Vårdmiljön på en 
neonatalavdelning ska vara präglad av lugn och ro. Belysningen och ljudnivån ska vara 
dämpad och för att barnet ska störas så lite som möjligt och få möjlighet till vila, samlas 
omvårdnadsåtgärderna ihop och utförs vid samma tillfälle (a.a).  
 
Enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 1993:17 syftar omvårdnaden till att stärka hälsa, 
förebygga sjukdom och ohälsa, återställa hälsa utifrån patientens individuella möjligheter 
och behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död. Enligt den 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som Socialstyrelsen har gjort över 
sjuksköterskans arbetsområde ska en helhetssyn och etiskt förhållningssätt genomsyra 
samtliga kompetensområden. Det innebär att sjuksköterskan ska utgå ifrån en värdegrund 
som vilar på en humanistisk människosyn. Visa omsorg och respekt för patientens 
autonomi, integritet och värdighet. Tillvarata patienters och/eller närståendes kunskaper 
och erfarenheter. Visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. 
Utifrån patienter och/eller närståendes önskemål och behov föra deras talan. Tillämpa 
forskningsetiska konventioner och tillvarata arbetslagets och andras kunskaper/erfarenheter 
och genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten (Socialstyrelsen). Många 
händelseförlopp inom neonatalvården är snabba och ger inget utrymme för ett långt 
övervägande. Därför bör all personal inom den neonatala vården skaffa sig kännedom om 
ett etiskt förhållningssätt och fatta sina beslut utifrån etiska principer (Wallin, 2001). 
 
Den teoretiska referensramen som valts till denna intervjustudie bygger på John Bowlys 
anknytningsteori som beskriver vikten av den tidiga anknytningen mellan föräldrarna och 
barnet, som är en viktig förutsättning för att barnet ska våga utforska världen och kunna 
utvecklas till en trygg person. Enligt Bowly ska föräldrarna fungera som en trygg bas dit 
barnet ska kunna ta sin tillflykt för att söka skydd, tröst och stöd (Bowly, 1994). 
Sjuksköterskorna på neonatalavdelningen har en viktig roll för att en anknytning mellan 
föräldrarna och det sjuka nyfödda barnet ska kunna ske. Genom att uppmuntra föräldrarna 
till att röra och prata med sitt barn trots att barnet kanske inte ger någon respons främjar 
anknytningen. Vissa föräldrar kan ha svårt att röra sitt barn på grund av den sorg de känner 
över att ha fått ett barn som inte är friskt eller sorgen över att förlossningen inte blev som 
de tänkt sig. Rädslan över att barnet kanske inte kommer att överleva kan också vara ett 
hinder för att våga röra vid sitt nyfödda barn. Det är viktigt att sjuksköterskorna är lyhörda 
för detta och erbjuder föräldrarna samtal för att komma över dessa barriärer så att en 
anknytning kan ske (Franklin, 2006). Sjuksköterskan bör sträva efter att skapa gynnsamma 
förutsättningar för kontakt mellan barn och föräldrar för det är viktigt att föräldrarna är 
delaktiga i omvårdnaden så mycket som möjligt, och att föräldrarna tillåts att hålla i sitt 
barn, att sitta nära hud mot hud (Wallin, 2001). Även informationen om barnets tillstånd 
spelar en stor roll för anknytningen. Cox & Bialoskurski (2001) betonar vikten av att 
sjuksköterskan fortlöpande informerar föräldrarna om vilka vårdåtgärder som planeras för 
barnet. Ford & Turner (2000) beskriver att de sjuksköterskor som intervjuades kunde 
uppleva skuld och frustration när de inte kunde ge familjen den tid de behövde. Det 
framkom även att sjuksköterskorna fick en speciell relation till de familjer vars barn hade 
speciella behov.  
 
Fåtal studier belyser sjuksköterskornas upplevleser av att vårda nyfödda barn som 
behandlas med hypotermibehandling. De studier som finns fokuserar enbart på effekterna 
av behandlingen (Shah, Olsson & Perlman 2007).  Författarna till denna studie är därför 
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intresserade av att ta reda på sjuksköterskors upplevelser av att vårda de nyfödda barn med 
asfyxi som hypotermibehandlas. 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda nyfödda barn 
som hypotermibehandlas vid asfyxi. 
 

METOD 
 
Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är enligt Kvale (1997) att beskriva och förstå de 
teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Intervjun är ämnesorienterad och 
syftar till att erhålla otolkade beskrivningar. Patel och Davidsson (2003) beskriver att syftet 
med den kvalitativa intervjun är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos den intervjuades livsvärld. 
 
Författarna valde att använda sig av denna metod för att kunna samla in så många och 
förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av sjuksköterskornas upplevelser. I denna 
studie användes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnards modell (1991) där 
tillvägagångssättet är stegvis beskrivet. 
 
Urval 
Urvalet av informanter bestod av sjuksköterskor som arbetade på neonatalavdelningen på 
ett sjukhus i södra Sverige. Sjuksköterskorna skulle ha arbetat på avdelningen i minst två 
år och ha vårdat minst ett nyfött barn som hypotermibehandlats för asfyxi. 
Sjuksköterskorna skulle vara svensktalande. Fem sjuksköterskor intervjuades vilket enligt 
Kvale (1997) kan anses som ett lagom antal intervjuer för en intervjustudie på denna nivå. 
Det framkom att samtliga sjuksköterskor hade arbetat mer än fem år på avdelningen och 
var vidareutbildade inom barnsjukvård eller intensivvård.  
 
Genomförande 
Medgivande för genomförande av studien gavs av verksamhetschefen och 
avdelningschefen på den aktuella vårdavdelningen (bilaga 4). Tillstånd söktes också hos 
Etikprövningskommittén Sydost och godkändes (bilaga 5). Avdelningschefen informerades 
både muntligt och skriftligt. Informationsbrev om studien (bilaga 6) lämnades till 
avdelningschefen på avdelningen som i sin tur valde ut tio sjuksköterskor av de 20 som 
uppfyllde kriterierna för studien. Ingen sjuksköterska anmälde sitt intresse spontant. 
Författarna tillfrågade en sjuksköterska på avdelningen om att genomföra en provintervju. 
Enligt Lantz (2007) underlättar det att göra en provintervju och syftet med provintervjun 
var att granska intervjuns upplägg och tillförlitlighet. Denna intervju föll ut väl och ansågs 
vara så innehållsrik så den fick ingå i studien. Fyra sjuksköterskor som uppfyllde 
kriterierna tillfrågades personligen om de kunde tänka sig att vara med i studien och 
samtliga svarade ja till att delta även ett skriftligt samtycke inhämtades (bilaga 7).                
Dessa fyra fick återigen läsa igenom informationsbrevet och skriva under att de tagit del av 
informationen. Intervjuerna gjordes under perioden mars till augusti 2008. Tre av 
intervjuerna utfördes i olika rum på sjukhuset och två intervjuer i informanternas hem. Vid 
första intervjun som var provintervjun deltog båda författarna för att kunna avgöra om den 
tänkta intervjuguiden var ändamålsenlig för studien. Vid de fyra andra intervjuerna var det 
ett 1:1 förhållande, det vill säga en informant och en intervjuare efter rekommendation av 
etikprövningsnämnden. Samtliga intervjuer spelades in på band som märktes med ett 
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nummer och som låstes in i ett värdeskåp på barnoperationsavdelningen. Endast författarna 
hade tillgång till detta skåp. En intervjuguide användes (bilaga 8), varje intervju startade 
med frågor angående arbetslivserfarenhet för att öppna upp samtalet. Sedan följde frågan 
”Kan du berätta om dina upplevelser av att vårda barn som hypotermibehandlas?” Varje 
intervju avslutades med frågan ”Är det något mer du vill tillägga?” Detta för att 
informanten skulle få en chans att komplettera sina uppgifter. Intervjuerna pågick mellan 
30-60 minuter och transkriberades därefter ordagrant. 
 
Analys 
Det transkriberade materialet bearbetades systematisk enligt Burnards (1991) 14- stegs 
modell för innehållsanalys. Intervjutexterna lästes igenom ett flertal gånger efter varje 
intervjutillfälle för att bli mer insatt och bekant med informanternas livsvärld. Författarna 
läste texterna var för sig för att öka trovärdigheten och meningsenheter som beskrev 
sjuksköterskornas upplevelser noterades så att hela innehållet från intervjuerna täcktes av 
så kallad öppen kodning. Därefter följde en gemensam diskussion där författarna jämförde 
sina resultat. Burnard(1991) beskriver i analyssteg tre att det som sagts i intervjun och som 
inte hör till ämnet så kallad ”dross” skall sorteras bort, och detta gjordes gemensamt. 
Exempel på ”dross” var beskrivningar av själva medicinska behandlingen, 
personalsituationen, arbetstider och specifika personer som nämndes med namn. Av de 14 
stegen i modellen valdes stegen sex och elva bort eftersom inga kollegor fanns att tillgå. 
Meningsenheterna kondenserades och kategoriserades därefter till 11 koder. Koder med 
liknade innehåll fördes samman, vilket resulterade fyra huvudkategorier och nio 
subkategorier. Exempel på analysförfarandet ses i tabell 1. Varje citat som valdes ut 
numrerades med nummer ett till fem för att författarna lättare skulle hitta citatet i det 
transkriberade materialet. Under hela analysprocessen fanns original utskrifter och 
bandinspelningarna tillgängliga så att författarna hela tiden kunde gå tillbaka till 
intervjutexterna och försäkra sig om att analysen och intervjutexterna stämde överrens. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande       
Öppen kodning Kondensering Koder Subkategorier Kategorier 

"Samtidigt känns det lite grann Upplevelsen av        
som att vårda en död eftersom  det kalla barnet        
de är så kalla, stela och är som att vårda   Att vårda    

frånvarande...det är lite grann död  ett dött barn   Känslan av att och beröra   
Barnets 
omvårdnad 

docka lite så".(2)     ta i barnet ett nedkylt    
        barn    
"Alltså det jag tycker är obehagligast Obehagligt att ta         
är att de är så kalla, kallt och stelt".(3) i det kalla barnet        
                

          

             
"...men efter ett tag sövde man och  Obehagligt för barnet        
intuberade barnet, för det måste vara  att vara kall och        
och det kändes inte alls bra alltså  vaken          
det måste vara obehagligt för dem     Att inte söva  Upplevelsen  Etiskt 
när kroppen också var kall liksom".(5)     barnet under av att barnet  dilemma 
      behandlingen lider    
"Och de här barnen som ligger det måste En obehaglig och        
 ju vara fruktansvärt obehagligt, . förfärlig upplevelse        
för jävligt helt enkelt... för barnet.          
förfärligt, förskräckligt"(1).             

            
"...föräldrar som absolut inte Stöttning kan göra        
vågar...föräldrar som absolut inte att föräldrarna vågar   Att främja    
kan och då får man hjälpa dem      Föräldrars anknytningen Anknytning 
också"(1).     medverkan i mellan   mellan 
      omvårdnaden barn och    föräldrar 
"Men den huvudsakliga poängen Viktigt att föräldrarna   föräldrar   och barn 
...det är ju att få dem att göra det känner sig delaktiga        
Att de känner att detta kan vi             
göra"(1).               

          

             
"Och där finns ju barn som det känns  Osäker framtid        
lite grann som vi har räddat från. för vissa barn Att rädda  Negativa   Behand- 
 döden för, ja till vad"(4)     till varje upplevelser lingens 
      pris     effekter 
"Att de ska bli en grönsak. Det är det  Oro för att barnet        
absolut det värsta man kan tänka sig".(2) ska få framtida men.         
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Sjuksköterskorna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 
under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. Information om att materialet skulle 
behandlas konfidentiellt gavs både muntligt och skriftligt. Kvale (1979) skriver att 
konfidentialitet i forskning innebär att ingen redovisning kommer att ske av de privata data 
som kan identifiera undersökningspersonerna. Inga namn på personerna eller vilken klinik 
de tillhörde fanns med på bandinspelningarna som förvarades i ett låst värdeskåp på 
barnoperationsavdelningen och endast författarna hade tillgång till nycklar. Forskning som 
avser människor skall etikprövas (SFS lag 2003:460.) Syftet med lagen är att skydda den 
enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Studien är granskad 
och godkänd av Etikprövningskommittén i Sydost (dnr EPK 2008-01). 
 
RESULTAT 
 
Studien resulterade i fyra huvudkategorier; Barnets omvårdnad, Etiskt dilemma, 
Anknytning mellan föräldrar och barn och Behandlingens effekter med tillhörande nio 
subkategorier. 
 
Tabell 2. Huvudkategorier med subkategorier 
      Barnets omvårdnad        
Upplevelsen av att vårda 
och beröra 

Upplevelsen av att ge 
det nedkylda barnet mat 

Den vårdande 
miljön 

ett nedkylt barn        
        
      Etiskt dilemma        
Upplevelsen av att     Upplevelsen av att barnets  
barnet lider       integritet kränks 
        
      Anknytning mellan 

föräldrar och barn 
  

    
Att främja anknytningen  
mellan föräldrarna och 
barnet 

  Upplevelsen av 
informationens betydelse för 
att anknytningen ska kunna 
ske  

    
        
      Behandlingens effekter     
Negativa upplevelser 
av behandlingen 

      Positiva upplevelser av 
behandlingen 

 
Barnets omvårdnad 
Upplevelsen av att vårda och beröra ett nedkylt barn. 
Vårdandet av kylbehandlade barn beskrivs som intensivvård på högsta nivå. En del 
sjuksköterskor beskriver upplevelsen som främmande, eftersom de inte kunde apparaterna 
och att de inte visste hur barnen skulle kännas, bete sig och vad som var bra för dem. 
Barnen upplevdes som kalla, svala och lite stela. Känslan hos en del av sjuksköterskorna 
var densamma som att ta i ett avlidet barn. Vissa sjuksköterskor beskrev att 
obehagskänslan av att ta i det nedkylda barnet minskade efter antalet barn som de vårdat. 

 
” de känns ju inte riktigt som nyfödda barn……De känns onödigt kalla”….( 2). 
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Det fanns inte heller enligt sjuksköterskorna några tydliga riktlinjer på avdelningen för hur 
barnen skulle vårdas och detta skapade en viss osäkerhet och otrygghet i vårdandet av 
barnet. 

” och det vet vi nog inte än vad som är det bästa för barnet, hur det ska vårdas 
under tiden. Där finns olika tankar, det finns inga tydliga riktlinjer” (3). 

 
Upplevelsen av att ge det nedkylda barnet mat 
Samtliga sjuksköterskor upplevde att de barn som fick mat inte kunde smälta densamma 
för att tarmarna står stilla och att barnen är så kalla.  

 
” först gav vi ingen mat men det gör vi nu fast det går inte så bra , barnen retinerar        
alltid”(5). 

 
Flera sjuksköterskor påtalade bristen på tydliga riktlinjer på avdelningen vad det gäller att 
ge eller inte ge mat till de nedkylda barnen. En sjuksköterska säger att vid kylbehandling så 
ska barnet ha central venkateter och dropp och en annan sjuksköterska säger att barnen får 
mat, 2 ml i timmen men att det oftast inte fungerar. 

 
” tanken är ju i alla fall att de inte ska ha någon mat men även där har det nog 
glidit lite grann”( 2). 

 
Den vårdande miljön 
Vårdsalen beskrivs som trång pga att det är flera maskiner runt omkring barnet. Det ser 
inte mycket annorlunda ut på vårdsalen än när det vårdas andra svårt sjuka barn. Barnen 
som kylbehandlas ligger kopplade till EEG övervakning vilket betyder att ” de sitter fast i 
väggen”( 3) och blir då mindre till gängliga för föräldrarna. 

  
” ..det krävs mycket apparater, det är mycket grejer, det hade varit skönt att slippa 
men det går ju liksom inte” ( 4). 

 
Att vårda mer än ett barn på samma sal var sjuksköterskorna överens om att det fungerar 
men att det mest optimala hade varit att vårda barnen på enkelrum.  Sjuksköterskorna 
upplevde att det kan vara jobbigt för föräldrar som har sina barn på samma sal och där ett 
av barnen kylbehandlades och det andra barnet hade tillfrisknat och var på väg från 
avdelningen. Det finns draperier på varje sal som kan dras för mellan barnen så att det 
känns mer skyddat men allt som sägs hörs vilket gör att sekretessen är svår att upprätthålla. 
Trots alla apparater runtomkring är ljudnivån inte så hög. 

 
” ..där vårdas sällan eller aldrig bara ett barn på salen” (3). 
 
” ..det jobbiga är om något av de barnen är så friska att de är vaket och skriker för 
det blir så stor kontrast” (4). 

 
Etiskt dilemma  
Upplevelsen av att barnet lider  
När barnet har varit vaket i början av behandlingen upplevde sjuksköterskorna att barnet 
lidit. En sjuksköterska sa att ”de på golvet känner att barnet behöver vara sövda för att må 
väl och tillgodogöra sig behandlingen och inte ligga och kämpa”(3). Sjuksköterskornas 
beskrev hur barnet låg och skakade hela tiden eller att barnet hade varit oroligt och 
skrikigt. Detta tolkade de som att det måste vara en fruktansvärd upplevelse för barnet att 
vara så kall och samtidigt vara vaken. 
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”Man tror kanske att de är lugna och ligger lugnt men det är kanske ändå en 
obehaglig och smärtfull upplevelse”.(2) 
 
”Och de här barnen som ligger, det måste ju vara fruktansvärt obehagligt, för 
jävligt helt enkelt, förfärligt, förskräckligt”(1). 

 
När läkaren beslutat att barnet inte skulle sövas under behandlingen upplevde 
sjuksköterskorna att de behövde argumentera för att barnet ändå skulle sederas vilket 
upplevdes som ett dilemma. Sjuksköterskorna beskrev även att de inte fått någon 
utbildning utan att de endast fått läsa om behandlingen i en pärm som finns på 
avdelningen. De saknade även tydliga riktlinjer för om barnet skulle vara sövt eller inte 
och de uttryckte känslan av att det experimenterades och att om andra sjukhus hade försökt 
så kunde även denna avdelning försöka. I den argumentation som uppstod fick 
sjuksköterskan hävda sin rätt genom att påtala sin erfarenhet av att barnet mådde bättre om 
det var sederat under behandlingen. 

 
”...vi har haft två barn där de har försökt...och det vill inte vi, och det är nästan så 
att systrarna är helt, hur motiverar man att man vill ha barnet vaket”.(1) 
 
”Svaret jag fick när jag gick i konflikt när jag tyckte att barnet skulle vara sövt var: 
hur vet du att barnet inte mår väl? Då sa jag men snälla du en vuxen patient är 
aldrig vaken. –Nä nä men de har ju oftast haft en hjärtinfarkt så de måste vara 
intuberade. Så jag kände att jag fick inget bra svar där”(3). 
 
Ja hmmm om man tänker sig vad är målet med att man har den utbilningen jo att 
folk ska förstå att det är en bra metod så kan man nog säga att den var bra. Det 
nådde nog inte tillräkligt många och det är ju ett problem som man har hos oss 
man når sällan alla. Man får vara nöjd om man når tillräckligt många men som 
sagt va det satt artiklar i eller sitter i den pärmen som talar om så vill man kan man 
läsa. (1) 

 
Upplevelsen av att barnets integritet kränks 
Barnen som vårdas med kylbehandling ligger oftast helt nakna eller endast med en blöja på 
sig, detta för barnet ska hålla den låga kroppstemperatur som krävs. Att barnet ligger så 
blottat upplevde sjuksköterskorna som kränkande för det lilla barnet. Känslan var att varje 
individ ska ha något mer på sig.  

”Det är naket det känns som om det skulle vara mer”(1). 
 
”...de ligger helt bara det är väldigt sällan man har någonting över barnen, det 
känns knepigt”(4). 

 
Anknytning mellan föräldrar och barn 
Att främja anknytningen mellan föräldrarna och barnet. 
Eftersom barnet oftast var nedsövt under behandlingen och måste ligga på sin kylmadrass 
så blev det svårare för föräldrarna att närma sig sitt barn. Men genom att låta föräldrarna 
vara med i den dagliga omvårdnaden såsom att ge barnet mat och vara delaktiga vid 
blöjbyten upplevde sjuksköterskorna att de kunde främja anknytningen. De upplevde även 
att vissa föräldrar var rädda eller kände obehag vid skötseln av barnet och då var deras roll 
att inte tvinga föräldrarna utan att låta dem göra det som kändes bra. Trots att en tidig 
separation har skett upplevde sjuksköterskorna att föräldrarna successivt knyter an till sitt 
barn när det blev bättre.  
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”Men den huvudsakliga poängen det är att ju få dem att göra det. Att de känner att 
detta kan vi göra”(1). 
 
”Det man kan göra är att låta föräldrarna göra så mycket som möjligt”(5). 

 
Upplevelsen av informationens betydelse för att anknytningen ska kunna ske. 
Sjuksköterskornas upplevelse var att föräldrarna ofta var så chockade att de hade svårt att 
ta till sig den information om barnets tillstånd som gavs. Därför var det viktigt att 
informationen gavs vid flera tillfällen och att den var sanningsenlig och kortfattad. Deras 
upplevelser var även att föräldrarna tog till sig informationen på olika sätt. 

 
”Även om de hört och fått adekvat information så tror jag inte att de har hört 
allt”(4). 
 
”Och sen kan man säga samma sak tre timmar senare, kanske med mer fokus på 
den andra föräldern”(1). 
 
”De föräldrarna som kommer till oss är oftast så chockade men jag tror att det är 
viktigt att hela tiden tala om vad man gör”(5). 

 
Behandlingens effekter 
Negativa upplevelser av behandlingen 
Upplevelsen att vissa barn räddades till en osäker framtid var en negativ effekt av 
behandlingen enligt sjuksköterskorna. Att alla barn skulle räddas till varje pris upplevdes 
som en negativ effekt av att det nu finns en behandlingsmetod att tillgå. Den största rädslan 
hos sjuksköterskorna var att barnen skulle få svåra hjärnskador till följd av att de räddades 
till livet trots dåliga förutsättningar direkt efter födseln. Även om sjuksköterskorna ibland 
upplevde negativa effekter av behandlingen och rädsla för hur barnet skulle uttvecklas i 
framtiden fick de ingen organiserad handledning. De beskrev att psykologen på 
avdelningen kallade till en gemensam träff när någon påfrestande händelse hade hänt men 
att det inte fanns regelbundna träffar. Anledningen till att personalen sällan kom på 
träffarna med psykologen trodde sjuksköterskorna berodde på att det inte fanns någon 
överlappningstid mellan arbetspassen och att personalen inte var beredd på att komma till 
avdelningen på de dagar då de var lediga. 

”Och där finns barn som vi har räddat ifrån döden för, ja till vadå”.(4) 
 
”Varför blev det så, vad kunde vi ha gjort? Skulle vi ha avbrutit på ett tidigare 
skede, det är möjligtvis den frågan man kan ställa sig i den vård vi bedriver”.(1)  
 
”Alltså jag tycker inte själva kylbehandlingen isåfall är det jobbiga utan då är det 
när man väcker så småning om och barnet inte kommer tillbaka. När det inte 
hämtar sig, när det inte när det börjar krampa väldigt mycket och man liksom 
känner hur sjukt det här barnet egentligen är och blir och. Där tycker jag att det är 
svårare, men jag hoppas ju att det ska bli bättre på avdelningen problemet blir ju 
att få folk att komma på de tiderna man sätter upp”.(2) 
 

Positiva upplevelser av behandlingen 
Samtidigt som sjuksköterskorna beskriver att den negativa effekten av behandlingen är att 
vissa barn räddas till en osäker framtid beskriver de att det är positivt att det finns en 
behandlingsmetod att tillgå. Alla har de upplevt barn som fått kylbehandling och som 
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vaknat upp ur sederingen och verkat helt återställda. Dessa positiva upplevelser bär 
sjuksköterskorna med sig. Behandlingen har nu pågått i några år och sjuksköterskorna 
upplever att de nu inför föräldrarna kan säga att de tycker att behandlingen ger goda 
resultat. 

 
”Det är som en saga”.(2) 
 
”Barnet såg mer död ut än levande och sen kom man tillbaka fyra dagar senare så 
mådde den bra, det är ganska häftigt”.(5) 
 
”…där sitter en unge som kanske är ett och ett halvt år gammalt i en sittvagn med 
en kaskad av blonda lockar och är hur söt som helst och bara jätte adekvat”(1). 

 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Valet av att göra en kvalitativ studie hänger samman med att vårt syfte var att ta reda på 
sjuksköterskornas upplevelser av att vårda nyfödda barn som hypotermibehandlas vid 
asfyxi. Datainsamlingsmetoden som valdes var intervjuer, som enligt Kvale (1997) ska 
vara ämnesorienterad för att otolkade beskrivningar ska kunna erhållas. Svårigheterna med 
att göra en empirisk studie var att inte kunde påverka den tid det tog innan alla intervjuerna 
var genomförda och analysprocessen kunde påbörjas. Vid samtliga intervjuer 
eftersträvades en så lugn och ostörd miljö som möjligt. Vid de intervjuer som gjordes på 
sjukhuset var det lättare att få en ostörd miljö för i hemmiljön fanns det andra 
störningsmoment tex telefoner som ringde. Patel och Davidsson (2003) beskriver att syftet 
med den kvalitativa intervjun är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos den intervjuades livsvärld, så för att få veta hur sjuksköterskorna 
upplevelser var så var det rätt metod som valdes.                                                                 
 
Materialet analyserades sedan enligt Burnards modell för innehållsanalys (1991). Denna 
modell valdes eftersom den är systematiskt beskriven vilket gör den lätt att följa. Det hade 
varit önskvärt om det hade funnits kollegor att tillgå så att alla stegen i analysmetoden hade 
kunnat genomföras för att få en bättre validitet av studien. Dock kan en studies 
trovärdighet öka om forskaren är insatt i ämnet (Polit & Beck, 2004). Enligt Patel och 
Davidson (2003) är det en fördel om den som ska göra en kvalitativ intervju har 
förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras. Vår förförståelse är att 
vi båda är sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvård vilket gör att vi är insatta i ämnet. 
Anledningen till att inga sjuksköterskor först anmälde sitt intresse för att delta i studien var 
att informationsbladet om studien gavs ut under en period då det var extremt mycket att 
göra på avdelningen. Detta gjorde att flera av de sjuksköterskor som enligt uppgift tänkt 
vara med glömde bort att svara på förfrågan. Trots överenskommelsen och upprepade 
förfrågningar hos avdelningschefen fick vi inga namn på sjuksköterskor som kunde tänka 
sig att delta i studien. Så vi beslutade att själva göra förfrågningar på avdelningen om det 
fanns någon sjuksköterska som uppfyllde kriterierna för studien och som var villig att 
delta. Allt detta sammantaget gjorde att studien drog ut på tiden. Vi fick svar av fyra 
sjuksköterskor och sammantaget genomfördes fem intervjuer. Antalet sjuksköterskor på 
den aktuella avdelningen som vårdat nyfödda barn som hypotermibehandlats vid asfyxi var 
20 stycken. Dessa hade varit med och vårdat barnen vid något eller några arbetspass.                 
 För att vår förförståelse inte skulle styra intervjufrågorna valde vi att sjuksköterskorna i 
största mån själva skulle berätta utan strukturerade frågor och där vi ansåg att det var något 
som behövdes förtydligas frågade vi informanterna om de kunde beskriva lite närmare vad 
hon eller han menade.  
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En provintervju gjordes för att kontrollera om intervjuguiden var ändamålsenlig. Denna 
intervju föll väl ut så vi valde att låta den ingå i studien och intervjuguiden användes även i 
de kommande intervjuerna. Det hade varit önskvärt om fler provintervjuer kunnat 
genomföras för det hade gett oss ytterligare tillfällen att utvärdera vår intervjuguide, och 
därigenom stärkt oss i intervjusituationen. Själva intervjusituationerna upplevde vi som 
avslappnade och vi kände att samtliga sjuksköterskor var väl förberedda och hade tänkt 
igenom hur de upplevde att arbeta med barnen som kylbehandlades. Att vi använde 
bandspelare var ingenting som störde samtalet utan den snarare glömdes bort och samtalet 
fick en naturlig gång.  
 
Valet av den teoretiska referensramen hänger samman med att författarna till denna studie 
har en uppfattning om att sjuksköterskan på en neonatalavdelning har en viktig roll att 
främja det samspel som leder fram till en anknytning mellan föräldrarna och barnet/barnen. 
Vilket även framkom av resultatet av studien. 
 
Resultatdiskussion 
Sjuksköterskorna valde att först beskriva upplevelsen av att vårda barnen som 
kylbehandlas som ”främmande, mycket runt omkring, vårdmässigt lugna, en ny 
behandlingsmetod och inte så skönt för dem”. Från början var behandlingsmetoden en 
studie som nu är en etablerad behandling på den aktuella neonatalavdelningen där 
intervjuerna genomfördes. Detta gör att många av de tillfrågade sjuksköterskorna beskriver 
att de inte varit med om att vårda så många barn ännu. De beskriver även att de inte fått 
någon adekvat utbildning på behandlingsmetoden vilket barnläkarföreningen 
rekommenderar i sina riktlinjer för behandlingen (bilaga 1). Även tydligare riktlinjer för 
hur barnen ska vårdas efterfrågas. När sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser av 
omvårdnaden pratade samtliga om känslan av att ta i det kalla barnet. Deras beskrivning 
var att det från början kändes som att vårda en död men att de vande sig med tiden. Ord 
som otäckt, ingen trevlig upplevelse och obehagligt användes för att beskriva denna känsla. 
En omvårdnadssituation som alla sjuksköterskor beskrev som problematisk var om barnet 
skulle få mat eller inte. Här fanns inga tydliga riktlinjer utan det var den jourhavande 
läkaren som beslutade i varje enskilt fall. Det var inte själva sondmatningen som upplevdes 
besvärlig utan att barnet inte kunde tillgodogöra sig maten utan retinerade. Vårdmiljön runt 
barnet var lugn och stilla samtidigt som den kunde upplevas mer kaotisk om barn 
tillhörande olika familjer vårdades på samma rum. Vården kräver mycket teknisk apparatur 
som gör att rummet upplevs som trångt. Studien visar på att det är viktigt med tydliga 
ramar och riktlinjer för otydlighet skapar osäkerhet och otrygghet hos personalen.  
 
Ett resultat som framkom i studien var att sjuksköterskorna var mer frustrerade över att de 
måste fungera som barnets advokat gentemot läkaren vid beslut om barnet skulle vara sövt 
eller inte. I Ford & Turners (2000) studie upplevde sjuksköterskorna frustration när de inte 
kunde ge den tid till föräldrarna som de ansåg var nödvändigt. Kanske beror 
argumentationen som uppstod i dessa situationer på en bristande kommunikation mellan 
ansvarig läkare och den sjuksköterska som vårdade barnet. Men även i dessa situationer 
beskriver sjuksköterskorna bristen på tydliga riktlinjer som ett av skälen till att 
argumentation uppstod. Vissa av sjuksköterskorna relaterade till sin erfarenhet för att få 
läkaren att förstå att barnet borde vara sövt. Sjuksköterskornas förförståelse hur nyfödda 
barn reagerar på kyla kan vara en av orsakerna som avspeglade deras tolkning av hur 
barnet mådde av att inte vara sövt under kylbehandlingen. Wallin(2001) beskriver hur 
nyfödda barn reagerar på hypotermi: kall hud, blåfärgade, låg puls, oro, oregelbunden 
andning, ökade retentioner, sämre tolerans för mat och sämre sugförmåga, gråter med 
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ynklig röst och slöhet. Om det hade funnits mer evidensbaserade riktlinjer om vad som är 
bra för barnet i denna situation så hade det minskat frustrationen hos sjuksköterskorna. 
Wallin (2001, s 259) skriver ”Evidensbaserad sjukvård innebär en strävan att i 
beslutfattande i vården använda bästa tillgängliga kunskapsunderlag på ett omdömesgillt 
sätt”.  När barnet ligger på kylmadrassen så vårdas barnet naket eller med endast en blöja 
på sig. Att ha en individ naken upplever sjuksköterskorna som integritetskränkande. De 
beskriver även att föräldrarna reagerar på detta. Kanske kommer det i framtiden finnas ett 
sätt som gör att barnet inte behöver vårdas på detta sätt. En sjuksköterska uttryckte att det 
hade varit bra om de kunde uppfinna en kylmössa precis som på vuxna. Vilket etiskt 
förhållningssätt som sjuksköterskan har spelar säkert en stor roll för hur denna agerar och 
reagerar i de olika etiska situationer som uppstår vid vården av det nedkylda barnet. Men 
det är viktigt att agerar efter de tre etiska grund- principerna: göra gott/ inte skada, respekt 
för autonomi samt rättvisa ( Malmsten, 2001). Enligt Wallin (2001) är grunden för att 
kunna göra en god bedömning att skaffa sig kunskap om problemsituationen, de olika 
handlingsalternativen och att identifiera intressenterna och hur dessa berörs positivt och 
negativt. 
 
Att främja anknytningen mellan föräldrarna och barnet är en svår uppgift för 
sjuksköterskan. Enligt John Bowly (1994) så ökar förutsättningarna för en god anknytning 
mellan mor och barn om de får mycket tid tillsammans under de tre första timmarna efter 
förlossningen. När barnet är så sjukt att det behöver kylbehandling så skiljs det från sina 
föräldrar direkt efter förlossningen. Detta innebär att föräldrarna inte får de viktiga första 
timmarna tillsammans med sitt nyfödda barn. När föräldrarna kommer till 
neonatalavdelningen är de oftast så chockade att de har svårt att ta till sig den information 
som ges. Sjuksköterskorna beskriver hur de ger föräldrarna fortlöpande information för att 
de ska bli insatt i situationen samt att de försöker att få föräldrarna att delta i barnets 
omvårdnad för att de ska våga närma sig sitt barn så att den viktiga anknytningsprocessen 
ska påbörjas. Denna beskrivning av vikten av fortlöpande information framkom även i Cox 
& Bialoskurski (2001) studie. Trots att föräldrarna och barnet har varit åtskiljda så 
upplever sjuksköterskorna att när barnet tillfrisknat finns en fin och god anknytning hos de 
allra flesta.  
 
Sjuksköterskorna på den aktuella avdelningen uppger att de inte får någon regelbunden 
handledning utan att de samlas tillsammans med avdelningens psykolog när det finns något 
att prata om. Vissa av sjuksköterskorna som intervjuades uppgav att de gärna hade sett att 
en mer organiserad handledning fanns att tillgå. De uppger även att de tror att fler hade 
kommit på träffarna om överlappningstiden mellan arbetspassen hade varit längre. De 
negativa upplevelserna av behandlingen som sjuksköterskorna upplevde var att inte riktigt 
veta till vilket liv de ”räddade” barnen. Andra negativa upplevelser var att vissa barn hade 
varit vakna under delar av behandlingen, det upplevdes jobbigt för sjuksköterskorna. Att 
vårda svårt sjuka nyfödda och att möta föräldrar i kris kan vara en svår uppgift som 
sjuksköterska. Det kan då vara nödvändigt med professionell handledning. 
 
Det upplevdes också som jobbigt att veta att det finns fler barn som skulle behöva få 
möjligheten att genomgå kylbehandlingen men eftersom behandlingen måste starta senast 
sex timmar efter förlossningen så begränsas möjligheterna att hämta barn på andra sjukhus. 
De positiva upplevelserna hos sjuksköterskorna var att trots att flertalet barn var så sjuka 
när de började kylbehandlingen så mådde de flesta barn väldigt bra när de lämnade 
avdelningen. De barn som legat på kylbehandling och andats med hjälp av respirator i 
några dagar gick från avdelningen helt vakna och mammorna ammade för fullt. 
Sjuksköterskorna upplevde att behandlingen gav resultat . 
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KONKLUSION 
 
Baserat på resultat från denna studie är vår uppfattning att sjuksköterskorna upplevde att 
kylbehandlingen till nyfödda barn med asfyxi var positiv. Det gav en glädje hos 
sjuksköterskorna att se det lilla barnet som legat så sjukt och nedkylt några dagar tidigare 
skrivas ut från avdelningen i gott skick. Samtidigt upplevde de att det var jobbigt att inte 
vet hur det skulle gå för barnet i framtiden. Detta berodde dels på att behandlingsmetoden 
är så pass ny att det inte finns några studier på nyttan för barnet av behandlingen. I 
skrivande stund har dock Socialstyrelsen påbörjat en utredning av effekterna av 
kylbehandling till barn som drabbats av asfyxi i samband med förlossningen och som 
beräknas vara klar hösten 2009.  
 
Studien påvisar också vikten av att ha tydliga ramar och riktlinjer för hur olika 
behandlingar och omvårdnadsmoment ska utföras för att skapa trygghet hos personalen 
och öka säkerheten för patienten. Underlaget till denna studie är litet så önskvärt är att en 
liknande studie utförs om några år när fler sjuksköterskor har vårdat dessa barn. Men fram 
tills dess anser vi att all personal som ska vårda dessa barn bör få en adekvat utbildning i 
linje med de rekommendationer som barnläkarföreningen har skrivit. Vi anser också att 
riktlinjerna för behandlingen bör ses över så att missförstånd och argumentation mellan 
personalgrupper inte behöver uppstå.  



 

 14 
 

REFERENSER 
 
Bowly, J (1994). En trygg bas. Falkenberg; Natur och Kultur. 
  
Burnard, P ( 1991). A method of analysing interview transcripts in qualitive research. 
Nurse Education Today 11; 461-466 
 
Becker,T & Grundwald, C (2000). Contextual dynamics of ethical decision making in the 
NICU. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing; 14(2):58-72 
 
Cox, L & Bialoskurski, M (2001). Neonatal intensive care: communication and 
attachment. British journal of nursing: 10; 668-676. 
 
Ford, K & Turner, D ( 2001). Stories seldom told: paediatric nurses’ experiences of caring 
for hospitalized children with special needs and their families. Journal of Advanced 
Nursing: 33; 288-295. 
 
 Franklin, C. (2006). The neonatal nurse ´s role in parental attachment in the NICU. 
Critical Care Nursing Quarterly 29 - (1). 81-85. 
 
Gluckman, PD. Wyatt, JC. Azzopardi, D. Ballard, R. Edward, D. & Ferriero, DM. (2005). 
Selective head cooling with mild systemic hypothermia after neonatal encephalopathy: 
multicenter randomised trial. Lancet; 365:663-670. 
 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
uppdaterad 20061108  hämtad 20081014 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-
2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Lantz, A (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Malmsten, K. (2001). Etik i basal omvårdnad Lund: Studentlitteratur. 
 
Patel, R & Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Persson, B.& Westgren, M (1991).  Perinatal medicin. Falköping. Almqvist & Wiksell.  
 
Polit,D.F.,& Beck, C. T  ( 2004) Nursing research: principles and methods. Philadelphia: 
Lippincott. 
 
Sandberg, N & Elander, G (1993).Pediatrik. Falköping: Liber. 
 
SFS 2003:460. Lagen om etikprövning som avser människor. Stockholm: Riksdagen. 
 
Shah, P., Olsson, A.& Perlman, M ( 2007).Hypothermia to Treat Neonatal Hypoxic 
Ischemic Encephalopathy. Arch Pediatric Adolesc Med Vol .161 ( No 10 ) : 951-958. 
 
Socialstyrelsen, Hälsa och sjukdomar 2008:5 ”Graviditet, förlossningar och nyfödda barn ” 
medicinska födelseregistret 1973-2006.www.socialstyrelsen.se 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf�


 

 15 
 

 
SOSFS 1993:17 . Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och 
sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Tunell, R (1991). Neonatologi. Borås: Almqvist & Wiksell.   
 
Wallin, L.(2001) Omvårdnad av det nyfödda barnet. Lund: Studentlitteratur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 16 
 

BILAGEFÖRTECKNING 
 
Bilaga 1.  
Tabell över Apgarpoäng 
 
Bilaga 2. 
Rekommendationer för hypotermibehandling av asfyktiska nyfödda barn från BLF:s 
Neonatalsektion. 
 
Bilaga 3. 
Föräldrarinformation 
 
Bilaga 4. 
Godkännande från verksamhetschef och avdelningschef 
 
Bilaga 5. 
Godkännande från etikprövningsnämnden 
 
Bilaga 6. 
Förfrågan om deltagande i studien 
 
Bilaga 7. 
Samtyckesblankett 
 
Bilaga 8. 
Intervjuguide 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1. 



 

 17 
 

Tabell över Apgarpoäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Tunell, 1991 ) 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APGAR 
BEDÖMNING 

POÄNG 0 
 

POÄNG 1 POÄNG 2 

 
HJÄRTFREKVE
NS 

 
Ingen 

 
< 100 

 
> 100 

 
ANDNING 

 
Ingen 

Oregelbunden 
Långsam 

God 
skriker 

 
HUDFÄRG 

Blek 
Cyanotisk 

Perifer 
Cyanos 

 
skär 

 
MUSKELTONU
S 

 
Slapp 

 
Nedsatt 

 
Aktiva 
rörelser 

 
RETBARHET 

 
Ingen reaktion 

 
Grimaser 

 
Nyser,hostar 
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Bilaga 2 

 

Rekommendationer för hypotermibehandling av asfyktiska 

nyfödda barn från BLF:s Neonatalsektion.  

 
 
 
Bakgrund 
Flera internationella randomiserade multicenterstudier har visat positiva effekter av 
hypotermibehandling till svårt asfyktiska nyfödda barn (1-3). Effekten av hypotermi får bedömas 
som måttlig, då ”number needed to treat” (NNT) var 6, d.v.s. för att förbättra prognos hos 1 barn 
behöver 6 barn behandlas. Ett flertal frågor om hypotermibehandling kvarstår dock, bl.a. vad som 
är optimal temperatur och duration av hypotermin, samt om olika sätt att kyla barnet har betydelse 
för resultatet. Multicenterstudierna som använde olika kylmetoder hade något olika måltemperatur 
men jämförbara resultat. Studierna använde i stort sett samma inklusionskriterier, förutom att den 
ena studien (1) även använde s.k. amplitudintegrerat EEG (aEEG) för selektion av barn med hög 
risk för bestående hjärnskador.  
 
För närvarande pågår förutom dessa publicerade studier, minst tre stora internationella 
randomiserade studier av effekten av hypotermi vid hypoxisk-ischemisk encefalopati.. 
 
I väntan på resultatet från dessa studier har neonatalsektionen inom BLF gett en arbetsgrupp 
bestående av 6 neonatologer från 4 regionsjukhus i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för 
hypotermibehandling av nyfödda barn efter svår asfyxi. Strikta indikationer för vilka barn som ska 
behandlas och krav på tillgängliga medicinska resurser vid behandlande kliniker är en förutsättning 
för ett säkert införande av denna nya behandling som vid en internationell konsensus-workshop 
våren 2005 bedömts som en s.k. ”evolving therapy” (4). Följaktligen rekommenderar 
neonatalsektionen att behandlingen i syfte att utveckla kompetens och erfarenhet under en 
utvecklings- och utvärderingsperiod centraliseras till ett fåtal sjukhus i landet, företrädesvis till 
universitetssjukhusen. Rekommendationerna är i linje med de som American Academy of 
Pediatrics och andra föreslog våren 2006 (5-7). Rapportering av eventuella biverkningar samt 
uppföljning av barnen på kortare och på längre sikt är mycket viktigt och bör pågå åtminstone till 
tidig skolålder. Registrering av kylbehandlade barn kommer att kopplas till det Perinatala 
Kvalitetsregistret-PNQ. 
Inom varje region bör regionsjukhusen i samråd med övriga neonatalavdelningarna komma överens 
om hur diagnostik, transport och initial behandling ska utföras på ett patientsäkert sätt.  
 
På behandlande enhet/klinik skall följande resurser finnas: 
 
- Erfarenhet av intensivvård till svårt sjuka nyfödda. 
 
- Neonatal bakjourskompetens dygnet runt. 
 
- Kunskap om hypotermibehandling och kylutrustning. Olika apparaturer finns för 
hypotermibehandling och en adekvat utbildning av all berörd personal på den apparatur man 
använder är en förutsättning för säker behandling. 
 
- aEEG registrering. Kompetens att tolka kurvor dag- och jourtid, alternativt organiserat externt 
stöd för tolkning av kurvor. 
 
- Möjlighet till diagnostiskt EEG dagtid. 
 
- Övervakning med kontinuerlig rektal/esofagal temperaturmätning. 
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- Ultraljud hjärna. 
 
- MRI under de första levnadsveckorna. 

  
- Rutiner för uppföljning av barnets utveckling. 
 
Kriterier för hypotermibehandling efter perinatal asfyxi hos nyfödda 
barn med gestationsålder  ≥36 veckor 
   
Hypotermi är inte aktuellt som behandling till: 

- barn som befaras behöva kirurgisk behandling inom de första 3 dagarna 
- barn med svår missbildning som indikerar dålig prognos 
-     barnet är mer än 6 timmar gammal innan kylbehandling kan startas 
 

Hypotermibehandling övervägs för barn om: 
A. Minst ett
- Apgar vid 10 minuter mindre än eller lika med  5  

 av följande fyra kriterier är uppfyllt: 

- Pågående hjärt-lung-räddning (inkl. maskventilation) vid 10 minuters ålder. 
- pH < 7,0 under de första 60 minuterna (arteriellt eller kapillärt blod). 
- Base excess mindre än eller lika med minus 16 under de första 60 minuterna 
 

    Om något av dessa kriterier är uppfyllt bedöms barnets neurologi. 
                       

B. Kramper eller tecken på måttlig-svår encefalopati, vilket här definieras av:  
                         - förändrad vakenhetsgrad (letargi, stupor eller koma) och 
                         - förändrad tonus; hypoton, helt slapp eller opistotonus

Barn födda på sjukhus utan kylbehandling 

 och 
                         - påverkan på primitiva reflexer ( svag eller avsaknad av  
                           sugreflex /mororeflex ). 
 

Närvaro av dessa symptom och tecken bedöms kontinuerligt under den första 
levnadstimmen och reflekterar måttlig till svår encefalopati om de kvarstår vid 60 
minuters ålder.  

 
 
Om barnet uppfyllt kriterier A och B påbörjas kylning  snarast efter 1 timmes ålder  

Komplikationer och komplicerande faktorer som acidos, hypoglykemi, 
hypotension och infektion behandlas enligt gängse rutiner. 
Innan kylning startas skall föräldrarna informeras (se bifogad 
Föräldrainformation). 

 

På sjukhus där kylbehandling inte sker, avbryts aktiv uppvärmning då ovanstående 
inklusionskriterier är uppfyllda. Kontinuerlig övervakning av rektal eller esofagal 
temperatur påbörjas. Kontakt tas med det regionsjukhus där behandling kan ske för 
att arrangera snabb överföring. Målsättningen är att uppnå och upprätthålla en 
sänkning av barnets kroppstemperatur till 33,5-35,5 grader. Flertalet asfyktiska barn 
får automatiskt en sänkning av kroppstemperaturen då aktiv värmning avslutas. 
Kylningen kan vid behov underlättas med t ex kallvattenfyllda operationshandskar 
runt barnets kropp.  

 
aEEGs roll 
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Amplitudintegrerat EEG (aEEG) bör snarast, och helst innan antiepileptiska eller 
sederande läkemedel ges kopplas men skall inte fördröja starten av kylningen. aEEG 
ingår således inte i kriterierna för inledande av hypotermibehandling.  
Efter tolkning av aEEG /och ev EEG kan en samlad bedömning göras av klinik och 
neurofysiologi. En normalisering av ett initialt avvikande aEEG utgör inte skäl att 
avbryta hypotermibehandlingen. I enstaka fall, om aEEG och barnets klinik (bedömt 
av läkare med stor vana) entydigt talar att encefalopati ej föreligger, kan man 
överväga att avsluta kylbehandlingen. Nedkylningen skall eljest pågå i 72 timmar  

 
aEEG är patologiskt om det föreligger:  

- epileptiskt anfallsaktivitet med eller utan påverkan på bakgrundsaktiviteten. 
- måttligt påverkad bakgrundsaktivitet (kurvans övre del > 10µV, kurvans nedre del< 5µV).                                    

svårt påverkad bakgrundsaktivitet (kurvans övre del < 10µV, kurvans nedre del < 5µV). 
- burst-suppression mönster. 
- isoelektriskt mönster. 

 
När amplitudkriterier används, på det sätt som bl.a. gjordes i referens 1, måste man vara medveten 
om att flera faktorer kan påverka amplituden bl.a. interelektrodavstånd (ökat avstånd mellan 
elektroder ger högre amplitud) samt risk för att t.ex. EKG registreras med EEG-signalen om denna 
är kraftigt deprimerad. EKG kan då lyfta aEEG kurvan 4-5 µV. Man måste därför också bedöma 
”rå-EEG” utseendet och se om detta stämmer med aEEG kurvans läge. 
  
För tolkninghjälp av aEEG kurvor finns exempel på typkurvor i bilaga 1. 
 
Praktiskt genomförande : 
 

1. Kylning 
Kylning skall startas så fort som barnet är kardiovaskulärt och respiratoriskt stabiliserat och 
uppfyller kriterierna, dvs tidigast vid 60 min ålder , dock senast 6 timmar efter partus.  
 
Måltemperatur skall vara en rektal temperatur på 33,0-34,0°C vid generell hypotermi och 
34-35° C vid selektiv huvudkylning med mild systemisk hypotermi. Kyltiden är 72 
timmar, och följs av en långsam uppvärmning till normal temperatur.  
 
För barn som skall transporteras till kylbehandlingscenter avbryts aktiv värmning då 
inklusionskriterierna är uppfyllda och rektal/esofagal temperatur monitoreras kontinuerligt. 
 
Barnets temperatur registreras kontinuerligt eller minst var timme i 4 dagar och registreras i 
protokollet. Se bilaga 2. 
 
 

2. Anfall (”kramper”)     
Behandling av kramper följer förslaget till nationellt vårdprogram (8) och lokala rutiner. 
     

3. Ventilation  
Följer barnets behov. Upprätthåll normoventilation, observera risk för pulmonell hypertension hos 
kylda barn.   
 

4. Kardiovaskulärt understöd 
Det är vanligt att pulsen sjunker och att blodtrycket stiger under kylning. Tänk således på att 
normal hjärtfrekvens kan indikera smärta, hypovolemi eller prechock hos barnet. Upprätthåll 
blodtryck inom normalområdet. 

 
5. Analgesi och sedering 
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Stress kan inverka negativt på den terapeutiska effekten av kylning. Både kylning samt vanliga 
neonatala åtgärder i en intensivvårdssituation skapar också en stressituation för barnet. 
        

6. Utredning av organpåverkan av asfyxi 
Hjärt- lung-, lever-, njur-, benmärgspåverkan, koagulationsrubbning utreds enligt lokala 
rutiner och de nationella riktlinjerna (9) för barn med encefalopati 

 
7. Nutrition 

Parenteral vätska ges initialt i underhållsdos med 10% glukoslösning, vid behov elektrolyttillskott. 
Om barnets tillstånd medger sker försiktig tillmatning plus ev. supplementerande parenteral  
nutrition. 

 
8. Uppvärmning  

Kylning avslutas efter 72 timmar. Den rektala temperaturen skall därefter höjas med som 
mest 0,5 ° C per timme tills normal kroppstemperatur uppnås (37 ± 0,2° C).  

      OBS. Barnets temperatur måste följas i ytterligare 24 timmar efter kylbehandlingen 
avslutats. Detta för att undvika s.k. rebound hypertermi som i sig kan ge neuronal skada 
eller förvärra en befintlig skada. 

 
 

9. Utsiktslös behandling 
Avbrytande av livsuppehållande åtgärder ska ske på samma kriterier som gäller för icke 
kylbehandlade barn. 
 
 
Protokoll : 
Utöver sedvanliga kliniska rutiner monitoreras: 

• Rektal eller esofagal temperatur mäts kontinuerligt och registreras varje timme i 4 dygn. 
Protokoll medföljer som bilaga 2. 

• Grad av encefalopati bedöms dagligen, bilaga 2. 
 
 
Uppföjning : 
MR (magnetresonans undersökning) görs lämpligen dag 5-14 och bör innefatta minst T1W, T2W-
sekvenser och om möjligt diffusionssekvenser. 
Barnets neuromotoriska utveckling bedöms i enlighet med lokala rutiner. Vid 2-3 års ålder görs en 
kognitiv bedömning av barnpsykolog med Bayley III. Vid samma tillfälle bör en kvantifierad 
neuropediatrisk bedömning göras, t ex Amiel-Tison eller dylik.  
Hjärnstamsaudiometri görs vid utskrivningen och vid uppföljningen vid 2-3 års ålder .  
 
 
 
Checklista för hypotermibehandling:  

• Ingen kontraindikation föreligger. 
• Barnet uppfyller A och B kriterierna. 
• Akuta behandlingsbara komplikationer/differentialdiagnoser beaktas och behandlas. 
• Informera föräldrarna. 
• Starta kylning så fort som möjligt efter det att barnet har uppfyllt inklusionskriterierna.  
• Starta aEEG registrering så fort som möjligt, dock ej nödvändigt före kylning påbörjas. 
• Följ kroppstemperatur kontinuerligt och registrera temperaturen varje timma tills 24 

timmar efter avslutad kylning. 
• Kyl patienten i 72 timmar. 
• Genomför MRI mellan dag 5-14. 



 

 22 
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Bilaga 3 

 
 
Föräldrainformation 
 
Kylbehandling av barn efter asfyxi (syrebrist i kombination med nedsatt blodförsörjning) 
 
Ditt barn drabbades av asfyxi, en kombination av syrebrist och nedsatt blodförsörjning, i 
samband med födelsen. Du får denna skriftliga information då Ditt barn nu erbjuds 
kylbehandling i syfte att skydda hjärnan från skador. Vi vill med informationen ge Dig en 
kunskap om denna nya behandlingsform. 
 
Vad är asfyxi? 
Vi vet inte alltid orsaken till varför ett barn drabbas av asfyxi, men bristen på syrgas och 
nedsatt blodförsörjning kan orsaka skador i många organ, inklusive hjärnan (även om detta 
organ har bättre skydd). Dessa skador kan bli allvarliga, och somliga barn avlider. De barn 
som överlever har en ökad risk för neurologiska handikapp. Dessa handikapp varierar från 
milda till mycket svåra. Hos hälften av barnen med svår asfyxi ses någon grad av 
handikapp. 
Den enda etablerade behandling vi idag kan erbjuda är neonatal intensivvård, men det finns 
inga specifika behandlingar eller mediciner som hjälper. Läkare och forskare söker dock 
hela tiden efter nya behandlingsmetoder, och under de senaste åren har möjligheten att med 
kylbehandling begränsa skadorna rönt stort intresse. 
 
Vad är kylbehandling? 
Kylbehandling innebär att barnets kroppstemperatur sänks från normala 37 grader till ca 
33-34oC. Kylbehandlingen pågår i 72 timmar (3 dygn). Behandlingen måste starta inom 6 
timmar efter födelsen. Efter 72 timmar höjs barnets kroppstemperatur långsamt till den 
normala. 
 
Kylbehandling tycks hjälpa 
Många vetenskapliga studier har undersökt effekten av kylbehandling efter hjärnskada. Ett 
flertal djurstudier, samt studier på vuxna människor och några studier på nyfödda barn som 
haft svår asfyxi har genomförts. Nyligen genomförda undersökningar på omkring 500 barn 
tyder på att kylbehandling till nyfödda med asfyxi kan ha positiva effekter även om alla 
barn som kyls inte blir friska. Fler studier måste fullföljas innan vi säkert kan säga att 
kylbehandling är effektivare än enbart traditionell intensivvård. Kylbehandlingen kan 
också ha bieffekter, fr.a. blödningskomplikationer, men det kan även finnas bieffekter som 
man i nuläget inte känner till. Det är följaktligen inte säkert klarlagt att kylbehandling 
förbättrar långtidsprognosen för nyfödda barn utsatta för asfyxi. 
 Den svenska barnläkareföreningens sektion för neonatalmedicin (nyföddhetsvård) har 
därför rekommenderat att kylning till nyfödda barn bör användas efter att föräldrarna 
informerats..   
 
Hur sker kylbehandlingen av Ditt barn?  
Ditt barn kommer att vårdas på det sjukhus i regionen som har kunskap och resurser för att 
utföra kylbehandling. Ditt barn ges sedvanlig intensivvård för nyfödda och dessutom 
kylbehandling med speciell kylutrustning. 
Under behandlingen övervakas Ditt barns kroppstemperatur noggrant, så att temperaturen 
hålls mellan 33,0-34,0 grader. Det är mycket viktigt att hela tiden ha kontroll över 
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temperaturen och därför mäts den med en liten termometer som ligger inlagd i barnets 
stjärt eller matstrupe. 
 
 
Vilka är bi-effekterna av kylbehandling? 
Studier på djur, vuxna människor och nyfödda barn har lärt oss att kylbehandlingen kan 
leda till problem med blodtrycket, hjärtrytmen, blödningar och avvikelser i blodets 
levringsförmåga. Man har också sett avvikelser i blodets kemi och sockerkontroll. Läkarna 
och sjuksköterskorna som sköter om Ditt barn är väl medvetna om dessa effekter som dock 
lätt kan behandlas, och Ditt barn kommer att övervakas noggrant för tecken till dessa 
ovanliga biverkningar.  
 
Datainsamling 
Kliniska data för alla barn som kyls i Sverige registreras i en databas som heter PNQ 
(Perinatalt kvalitetsregister). Data utvärderas med jämna mellanrum utan att barnets namn 
eller persondata syns i syfte att analysera kylbehandlingens resultat.  
 
 
Tack för att Du läst denna information. Ditt barns läkare och sjuksköterskor på neonatal-
avdelningen svarar gärna på Dina frågor om Ditt barns tillstånd och behandling. 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
Patientansvarig läkare 
XX-sjukhuset 
Tel:  
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Bilaga 4 

Godkännande från verksamhetschef/avdelningschef 

Hej 

 

Vi, Charlotte Erngren och Lena Jacobsson avser att utföra en studie under vår utbildning i 

vårdvetenskap på kandidatnivå. Utbildningen är distansutbildning och utgår från Blekinge 

tekniska högskola. 

 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att vårda nyfödda barn 

som hypotermibehandlas vid asfyxi. Detta vill vi ta reda på genom att intervjua 5 

sjuksköterskor som arbetar på neonatalavdelningen i Lund. Inklusionskriterier är att 

sjuksköterskan har arbetat på neonatalavdelningen i minst 2 år och vårdat minst 1 barn som 

hypotermibehandlas. 

 

För att kunna skicka in vår ansökan till etiska prövningsnämnden önskar vi ett medgivande 

från Dig som avdelningschef att vi kan intervjua sjuksköterskor på neonatalavdelningen. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Jacobsson   anestesisjuksköterska  046-178200 ( arb) 0709-944959 (mobil) 

Lena.e.jacobsson@skane.se 

Charlotte Erngren barnsjuksköterska  040-6239598  (arb) 0768-283708 ( mobil) 

Charlotte.erngren@skane.se 

 

Jag godkänner er ansökan om att få komma och intervjua sjuksköterskor på 

neonatalavdelningen i Lund. 

 

Lund………………………………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande………………………………………………………………………… 

 

Titel…………………………………………………………………………………………

… 

mailto:Lena.e.jacobsson@skane.se�
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Godkännande från Etikprövningskommittén 
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Karlskrona 080118        Bilaga 6 

 

Förfrågan om deltagande i en studie. 

 
I vår utbildning på Blekinge tekniska högskola där vi läser vårdvetenskap, ingår att skriva 

en kandidatuppsats . Syftet med studien är att ta reda på sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda nyfödda barn som hypotermibehandlas vid asfyxi. 

 

Om Du samtycker till att deltaga i studien så kommer Du att få en bestämd tid när vi träffas 

i anslutning till neonatalavdelningen. Studien är upplagd som en intervjustudie och hela 

samtalet mellan oss kommer att spelas in på band och beräknad tid är ca 60 minuter. Detta 

band kommer under bearbetningen att förvaras i ett låst värdeskåp på 

barnoperationsavdelningen i Lund, efter analyseringen av materialet kommer banden att 

förvaras på sektionen för hälsa på Blekinge tekniska högskola. Ditt namn kommer inte att 

finnas med på bandet och resultatet av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Du 

kommer inte att kunna identifieras. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

  

Vi har erhållit godkännande av Din chef och av den etiska kommittén i sydost 

 

Lena Jacobsson                                        Charlotte Erngren                                                                   

Anestesisjuksköterska                              Barnsjuksköterska 

046-293398                                              046-776265 

0709-944959                                            0768-283708 

lena.e.jacobsson@skane.se                       charlotte.erngren@skane.se 

 

Handledare: 

Ann-Christin Karlsson 

0498-488018 

070-5217247 

ann-christin.karlsson@bth.se 

 

mailto:lena.e.jacobsson@skane.se�
mailto:charlotte.erngren@skane.se�
mailto:ann-christin.karlsson@bth.se�
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Samtyckesblankett 

 
Jag har tagit del av informationen om studien och att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan avbryta mitt deltagande.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien ” Sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda nyfödda barn som hypotermibehandlas vid asfyxi” och att intervjun spelas in på 

band. 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Ort, datum 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Underskrift 

 

 

…………………………………………………….. 

Telefonnummer 
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Bilaga 8 
Intervjuguide 

 

Man    Kvinna      

 

Hur många år har du jobbat som sjuksköterska på neonatalavdelningen? 

 

1-5 år   5-10år  10-15år     >15år 

 

Har du någon vidareutbildning och isåfall vilken? 

 

Ja   Nej     

 

............................................................................................................................................ 

 

Hur många barn har du vårdat som har hypotermibehandlats? 

 

1   2  3  4  5  >5 

 

• Berätta om dina upplevelser av att vårda barn som hypotermibehandlas. 

• Kan du beskriva det närmare? 

• Kan du utveckla? 

• Hur tänker du? 

• Beskriv dina känslor? 

• Är det något annat du vill tillägga? 
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