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FÖRORD 

År 2008 fick professorn och verksamhetschefen vid Neuroradiologiska 

Kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, i uppdrag av 

Socialdepartementet och Stockholm läns landsting att tillsammans med 

verksamhetsföreträdare för mödra- och barnhälsovård i Stockholms läns 

landsting utveckla en modell för prevention av barnmisshandel i form av 

skakvåld och därpå följande hjärnskador efter en utprövad amerikansk förebild 

samt påbörja en försöksverksamhet inom landstinget. Redan under 

planeringsfasen fattades beslutet att utvärdera försöksverksamheten. 

Den här rapporten avser att redovisa de erfarenheter som projektet gett 

upphov till.  Vår förhoppning är att vi på så sätt kan förse organisationer och 

verksamheter som överväger att införa prevention av skakvåld i den reguljära 

vården med ett diskussions-/beslutsunderlag. Rapporten är indelad i ett antal 

mer eller mindre självständiga kapitel. Beroende på bakgrund och intresse kan 

läsaren välja att fokusera på ett enda kapitel eller ta del av flera. 

Vi har valt att redovisa sammanfattningen av rapporten och konklusionerna i 

det första kapitlet. För den som har begränsad tid och mindre nytta av detaljer 

skall denna sammanfattning förhoppningsvis vara tillräcklig för att få en god 

bild av programverksamhetens styrkor och svagheter. För den läsare som inte 

redan är förtrogen med forskning om hjärnskador och våld riktad mot små 

barn och med internationella försök att förebygga detta har vi gjort en 

kortfattad sammanställning av kunskapsläget i kapitel 2 samt en genomgång av 

hur ett antal internationella preventionsprogram utformats och utvärderats. I 

kapitel 3 beskrivs sedan det svenska preventionsprogrammet, Mental 

vaccination, som utarbetades inom projektet och som prövades i Stockholms 

läns landsting under försöksperioden. I kapitel 4 redovisas utvärderingen av 

programverksamhetens inledande fas, förberedelse och implementering, sedd 

från den berörda personalens perspektiv. Det sista kapitlet (kapitel 5) redovisar 

utvärderingen av programmets effekter på nyblivna föräldrars attityder, 

kunskap, medvetenhet om risker samt riskreducerande beteende.  

 

Ansvariga för denna rapport vill tacka personal och föräldrar som bidragit med 

att besvara de enkäter som legat till grund för denna rapport. Vi vill också tacka 

de medarbetare som utbildat, stött och uppmuntrat informatörerna samt de 

läkare och verksamhetsansvariga som deltagit i projektets styr- och 

projektgrupper. 
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Innehållsförteckning kapitel 1 
Om att förebygga skakvåld mot små barn 

 

 

 
   

KAPITEL 1                                                                                             sid 

 

Sammanfattning av projektet:                                                                    1 

 ”Mental Vaccination” –  Om att förebygga skakvåld mot  

 små barn. 
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 KAPITEL 1 

”MENTAL VACCINATION” – OM ATT FÖREBYGGA 
SKAKVÅLD MOT SMÅ BARN 

Medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhusets Neuroradiologiska klinik 

och MIO-gruppen har på uppdrag av, och med finansiering från Social-

departementet och Stockholms Läns Landsting, under tiden 2008 – 10 genom-

fört en försöksverksamhet i Södra Stockholm kallad ”Mental Vaccination”. 

Projektets syfte var att genom utbildning av alla blivande eller nyblivna 

föräldrar reducera riskerna för att små barn skall misshandlas genom att 

utsättas för skakvåld som medför hög risk för hjärnskador. 

 

Projektet har haft ett antal amerikanska projekt med liknande syfte som 

förebilder men med nödvändiga hänsyn tagna till de specifika förutsättningar 

som gäller för Sverige. I Nordamerika förmedlades information under BB-

vistelsen som i allmänhet omfattade flera dagar och där pappan oftast i stor 

utsträckning också är närvarande. Att information om skakvåld måste kunna 

överföras även till papporna är viktigt då ett flertal studier har entydigt visat att 

förövaren vid skakvåld i Nordamerika oftast är en man (c:a 75%). I Sverige där 

vårdtiderna på BB är extremt korta kan en sådan strategi vara svår att 

genomföra. I Sverige är, i motsats till Nordamerika, istället föräldrarnas 

deltagande i verksamheterna på MVC och BVC i det närmaste hundra-

procentig varför personalen vid dessa verksamheter sannolikt skulle lämpa sig 

utmärkt som informationsförmedlare. För att maximera sannolikheten att så 

många föräldrar som möjligt skulle få information och att så många föräldrar 

som möjligt skulle få information vid mer än ett tillfälle, beslöts att ge 

information vid alla dessa tre tillfällen, att ”vaccinera” i tre doser.  

 

Grundtanken i projektet är att små barn skakas i en extrem stressituation där 

en förälder, eller annan vårdnadshavare, har nått en så hög grad av frustration 

över att barnet skriker otröstligt och där man inte ser någon annan utväg än att 

i sin förtvivlan skaka barnet tills det tystnar. Eftersom uppsåt att i denna 

situation skada barnet i allmänhet saknas, anses det också möjligt att påverka 

beteendet som leder till skakvåld mot små barn. Genom att höja kunskaps-

nivån och medvetandegraden om förekomsten av denna form av misshandel, 
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samt att erbjuda föräldrarna råd om strategier hur deras frustration kan 

hanteras, avser projektet att åstadkomma en reduktion av de situationer och 

tillfällen som kan bli farliga för barnet. Fokus har därför legat på just skakvåld 

även om det finns andra metoder och situationer i vilken ett litet barn kan 

misshandlas med hjärnskador som följd. 

 

Utformningen av ”Mental vaccination” bygger på principen att alla föräldrar, 

både mammor och pappor, skall erbjudas information om barn som skriker 

och om skakvåld. Tanken att föräldrar som tillhör definierade riskgrupper 

skulle löpa större risk att skada sitt barn har studerats men experter på området 

avråder från att använda riskfaktorer funna i olika studier som vägledning i 

klinisk verksamhet. Informationen skall ges i tre ”doser” till alla; på 

mödravårdcentralen (MVC) efter 25:e graviditetsveckan, på förlossnings- 

kliniken (BB) före utskrivning samt inom barnhälsovården (BVC) under BVC-

sjuksköterskans första hembesök alternativt första besöket på BVC. På så sätt 

ökar chansen att alla får någon form av information vid minst ett tillfälle men 

också att fler får information vid mer än ett tillfälle. Informationen skall 

erbjudas både skriftligt och muntligt. Målen med föräldrainformationen är att 

föräldrarna förstår att det är farligt att skaka spädbarn och vad som oftast 

orsakar att man skakar spädbarn. De skall få möjlighet att reflektera över hur 

de själva kan motverka att hamna i risksituationer och få möjlighet att skaffa 

sig strategier för att hantera risksituationer.  

 

Projektet leddes från Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med 

verksamhetsansvariga vid Södersjukhuset, barnhälsovården samt mödrahälso-

vården i Södra Stockholm. Blivande informatörer, dvs. barnmorskor och 

barnsjuksköterskor, på MVC, BB och BVC utbildades av specialist- 

sjuksköterskor och läkare ingående i MIO-gruppen vid Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus vid Karolinska sjukhuset genom katedrala föreläsningar, 

information i liten arbetsgrupp samt med hjälp av skriftlig information. Under 

projekttiden genomfördes ett 10-tal föreläsningar och 50 uppföljande 

arbetsplatsmöten. 

 

Redan i projektets inledning beslöts att göra en detaljerad utvärdering av 

projektets alla komponenter varvid sociologisk och statistisk kompetens 

hämtades från Tema Barn vid Linköpings Universitet. Utvärdering gjordes 
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både av implementeringsprocessen och av föräldrautbildningens effekter på 

föräldrarna. 

 

Processutvärderingens syfte var att identifiera styrkor och svagheter i 

förberedelserna och implementeringen av försöksverksamheten med Mental 

Vaccination. Utvärderingen skedde med hjälp av enkäter och 

fokusgruppintervjuer med personal. Utvärderingen fokuserade bland andra på 

följande frågeställningar:  

     I vilken utsträckning har personalen exponerats för utbildningspaketets 

olika delar?  

     Hur värderar personalen den utbildning och information som de 

erbjudits? 

   I vilken utsträckning har personalen förvärvat nödvändig kunskap om att 

hjärnskador kan orsakas av skakvåld och risken med att skaka ett barn?  

   I vilken utsträckning upplever personalen att de har tillräcklig kompetens 

och färdighet för att kunna informera föräldrar om skakvåld och 

hjärnskador och risken med att skaka ett barn?  

   Vilken inställning har personalen till programmodellen och dess 

grundantaganden? 

   Vad anser personalen om det informationsstöd som de haft tillgång till vid 

implementeringen? 

   Vilken inställning och erfarenhet har personalen av uppgiften att 

informera föräldrar? 

 

Utvärderingen av processen gav följande generella slutsatser: 

   Utbildningspaketets utformning påverkade kunskap men också motivation 

för uppgiften 

   Utbildningsinsatser behöver varieras efter verksamheternas krav 

   Introducerande utbildning behöver planeras i mycket god tid och gärna 

läggas in i ett fungerande fortbildningsprogram 

   Ledningens prioritering av utbildning och projekt är betydelsefull för 

personalens deltagande i förberedande utbildning 

   Enstaka arbetsplatsmöten når inte alla på en arbetsplats 

   All personal behöver få ett eget exemplar av skriftlig information om 

projekt, programmodell och ny arbetsuppgift 
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   Information om projekt och programmodell behöver ges återkommande i 

verksamheterna 

   Det är viktigt att en personalutbildning tydligt och med emfas lär ut att en 

kort tids skakning också kan ge upphov till svåra hjärnskador. 

 

 

Den viktigaste komponenten i utvärderingen är naturligtvis om Mental 

Vaccination har haft några effekter. Det förefaller då naturligt att ta antalet 

skakade barn som ett lämpligt utfallsmått och jämföra förekomsten före och 

efter införandet av ett preventionsprogram. Emellertid är incidensen så låg att 

det skulle röra sig om enstaka fall inom ett område som Södra Stockholm 

respektive Uppsala. Dessutom finns det svårigheter att säkert definiera vad 

som menas med skakvåld varför vi idag inte känner till den verkliga före-

komsten vare sig i Sverige som helhet eller i Stockholm. Det är framför allt av 

dessa skäl som antalet misshandlade barn skulle bli ett osäkert mått på 

effektiviteten av preventionen.  

Som utfallsmått har vi i denna utvärdering i stället använt föräldrarnas 

kunskaper om barnskrik och skakvåld, deras akuta medvetenhet om riskerna 

med att skaka, samt attityder och beteende relaterade till tröst- och 

risksituationer. 

Utvärderingen av effekterna har gjorts i form av en jämförelse mellan en 

interventionsgrupp av utbildade föräldrar (Södra Stockholm), och en 

geografiskt skild kontrollgrupp av nyblivna föräldrar som inte blivit föremål för 

särskild utbildning (Uppsala län). Slutlig analys gjordes på 590 föräldrar i 

interventionsgruppen och 855 föräldrar i kontrollgruppen. Datainsamlingen 

med hjälp av en postenkät genomfördes av Statistiska Centralbyrån. Ett batteri 

av frågor som utarbetats för att mäta föräldrarnas attityder, kunskaper, 

medvetenhet om skakvåld mot små barn samt preventivt beteende ställdes till 

båda grupperna när deras barn var mellan 5 och 8 månader gamla.  

 

Utvärderingen av föräldrautbildningen har fokuserat på följande fråge-

ställningar: 

   Ökar programverksamheten föräldrars exponering för information om 

barnskrik, frustration och preventivt beteende? 

   Ökar programverksamheten föräldrars exponering för information om 

risken med att skaka ett litet barn?  
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   Påverkar programverksamheten föräldrars attityder till riskreducerande 

strategier?  

   Ökar programverksamheten föräldrars kunskap om hjärnskador efter 

skakvåld?  

   Ökar programverksamheten föräldrars medvetenhet om riskerna att skaka 

ett litet barn? 

   Påverkar programverksamheten föräldrars tröst- och riskreducerande 

beteende?  

   Hur uppfattar föräldrarna informationsaktiviteterna? 

 

Fyra frågor i enkäten avsåg att mäta föräldrarnas attityder och rör inställningen 

till några av de centrala antagandena och rekommendationerna i programmet 

avseende vem som kan skaka barnet, förmågan att trösta om man är frustrerad, 

om det är ok att lämna barnet skrikande för att själv lugna ner sig samt om det 

kändes som om det skulle vara ett nederlag att söka hjälp med att trösta sitt 

barn.  Kunskapen mättes genom att föräldrarna fick ta ställning till sex 

påståenden om fakta kring vad som kan vara skadligt för barnet, ex om barnet 

kan få hjärnskador av ”rida-rida-ranka” lek, åka barnvagn på ojämnt underlag 

eller om skakvåld under en minut kan skada barnet. Föräldrarnas medvetenhet 

mättes med hur aktivt de förhållit sig till information om skakvåld. Slutligen 

bedömdes förmågan till preventivt beteende genom ett batteri av frågor om 

föräldern uppgav sig varit nära att skaka sitt barn, försökt undvika 

risksituationer, använt avslappningstekniker eller sökt extern hjälp, ex på BVC.  

 

När vi undersöker om exponeringen i Mental Vaccinationsprogrammet varit 

effektiv och jämför med kontrollgruppen finner vi att: 

   Med i riket rådande praxis (kontrollgruppen) får sannolikt mindre än 30 % 

av nyblivna föräldrar information och råd via mödra- och barnhälsovården 

om risken med att skaka ett litet barn. 

   Med Mental Vaccinationsprogrammet ökade exponeringen till närmare 90 

%. 

   I interventionsgruppen har en större andel föräldrar fått information om 

skakvåld än om barns skrik och att hantera egen frustration. 

   Programmålet med upprepad information har inte lett till att en majoritet 

av föräldrarna i interventionsgruppen fått tre doser information men till att 

andelen informerade ökat 
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   Försöksverksamheten med Mental Vaccination har inneburit att andelen 

föräldrar som fått både muntlig och skriftlig information ökat markant. 

 

Om vi specifikt undersöker effekten på pappors exponering för information 

finner vi att interventionen har inneburit att andelen pappor som fått infor-

mation om skrik och frustration har ökat men att ökningen är än mer markant 

när det gäller riskerna med att skaka ett litet barn.  

 

Vi har visat att försöket med Mental Vaccination signifikant ökade andelen 

informerade föräldrar, även om programmålet att informera alla föräldrar tre 

gånger aldrig uppnåddes.  

 

Under planeringen av försöksverksamheten fanns det farhågor att föräldrar i 

Sverige kunde uppfatta informationen om skakvåld som obehaglig, oroande 

eller kränkande. Föräldrarna fick därför ta ställning till tre påståenden om den 

information de fått, om den är viktig, oroande eller kränkande. Resultaten från 

dessa frågor kan sammanfattas på följande sätt: 

   Interventionsgruppens inställning till preventionsprogrammet och 

informationsaktiviteterna är i det stora hela positiv 

   De flesta föräldrar uppfattar informationen som viktig 

   En betydande andel av föräldrarna säger sig haft nytta av informationen 

     Så gott som ingen har uppfattat informationen som kränkande och 

endast några få har funnit den oroande  

 

Tidigare har vi visat att försöksverksamheten med Mental Vaccination 

signifikant ökade andelen informerade föräldrar. Den centrala frågan är om 

preventionsprogrammet också förmått skapa avsedda effekter på föräldrarnas 

attityder och beteende. Vi har i utvärderingen valt att fokusera på fyra mer eller 

mindre avgränsade attityder. Attityden till skakvåld, till tröst och till två 

specificerade preventiva beteenden. 

 

Föräldrarna har fått instämma eller ta avstånd från påståendet. ”Jag tror att 

vilken förälder som helst kan tappa kontrollen och skaka sitt skrikande barn”. 

Det finns en statistiskt säkerställd tendens att föräldrarna i interventions-
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gruppen är mindre avståndstagande än kontrollgruppen till detta påstående. 

Det är dock bara tio procent i såväl interventions- som kontrollgrupp som 

instämmer helt i påståendet att alla föräldrar i desperation skulle kunna skaka 

sitt skrikande spädbarn. Vanligaste svaret är att inte instämma alls. I personal-

grupperna som fått svara på samma fråga är svarsmönstret nästan precis det 

motsatta. 

 

Ett antagande i informationen till föräldrarna är att även nyfödda barn 

interagerar med sin omgivning och att förälderns sinnestämning påverkar 

förmågan att trösta barnet. Föräldrarnas svar tyder på att det inte är en 

främmande tanke för nyblivna föräldrar att det egna sinnestillståndet påverkar 

barnet och en större del av föräldrarna, både i interventions- och kontroll-

gruppen, instämmer i detta. Det finns en svag, men signifikant, tendens att 

interventionsgruppen har blivit än mer övertygade.  

 

I projektet rekommenderas personalen att råda föräldrar att söka extern hjälp 

om barnet skriker otröstligt och deras egen frustration blir för stor. Den 

skriftliga informationen trycker också hårt på detta. I detta fall har vi undersökt 

föräldrarnas attityd till att söka professionell hjälp. Vi finner glädjande nog att 

det är väldigt få föräldrar som uppvisar en negativ attityd till att söka hjälp om 

barnet skriker och att interventionsgruppen är signifikant mer avståndstagande 

till att det skulle kännas som ett misslyckande att be om hjälp. 

 

Den kanske mest centrala frustrations- och riskreducerande strategin att 

använda i en akut situation går ut på att föräldern fysiskt avlägsnar sig från 

barnet när han eller hon känner sig frustrerad eller desperat. Nästan varannan 

förälder i interventionsgruppen instämmer helt i att det är ok att lägga ifrån sig 

barnet medan bara 16 procent gör det i kontrollgruppen. Kontrollgruppens 

svarsmönster signalerar att det hos en majoritet finns ett motstånd att hantera 

en akut risksituation på det sätt som kanske är det absolut säkraste – att för en 

kort stund lämna det skrikande barnet. 

   Majoriteten av föräldrarna både i interventions- och kontrollgrupp tror 

inte att extrem frustration till följd av barnskrik kan få vilken förälder som 

helst att skaka barnet för att få det att sluta skrika.  
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   En majoritet av föräldrarna tror att förälderns egen frustration påverkar 

hennes/hans förmåga att trösta. Interventionen tenderar att stärka denna 

uppfattning ytterligare. 

   Interventionen tenderar att främja en mer positiv attityd till att söka 

professionell hjälp när barnet skriker otröstligt.  

   Interventionen främjar en positiv inställning till ett av de i en akut situation 

allra främsta riskreducerande beteendena för skakvåld - att avlägsna sig från 

barnet. 

 

När vi undersöker föräldrarnas kunskap och medvetenhet kring skakvåldets 

effekter och risker finner vi att: 

   Föräldrarnas kunskaper är överlag ganska goda och interventionen tycks 

ha höjt kunskapsnivån ytterligare. 

   En liten men betydande andel av föräldrarna i kontrollgruppen är inte helt 

på det klara med att skakning av ett spädbarn kan ge upphov hjärnskador.  

   Interventionen tycks markant påverka föräldrars medvetenhet om shaken 

baby syndrom och skakvåld. 

   Interventionen förefaller bidra till att kunskap om SBS och skakvåld sprids 

i samhället.  

 

Det främsta målet med preventionsprogrammet är att påverka föräldrars 

beteende så att risken reduceras för att barnet skall skadas. Fyra separata mått, 

har använts för att undersöka effekter på sådana beteenden och strategier som 

tagits upp i informationen till föräldrarna: tröstorienterat beteende, har använt 

avslappningstekniker, undvikande av risksituationer och sökt extern hjälp. 

   Interventionen har inneburit att föräldrarna i ökad utsträckning använder 

sig av strategin att fysiskt avlägsna sig från barnet i samband med 

frustration. 

   En icke signifikant tendens indikerar att interventionen medfört att 

föräldrarna har blivit något mer tröstorienterade. 

   Interventionens effekt på föräldrarna i så motto att de oftare använder 

avslappningstekniker eller söker extern hjälp har inte kunnat styrkas. 
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Konklusioner 

 

Vi har i projektet ”Mental Vaccination” visat att det går att genomföra ett 

primärpreventivt program med målet att reducera skakvåld mot små barn. 

Genom att utbilda och därefter utnyttja sjuksköterske- och barnmorske-

personal vid MVC, BB och BVC som informatörer har vi åstadkommit en bred 

täckning som ökar andelen informerade föräldrar. Det finns logistiska problem 

med att utbilda dessa personalkategorier och här finns utrymme för 

förbättringar vid en bredare implementering av ett preventionsprogram:  

   För att vidmakthålla kunskapen och framför allt motivationen inom 

personalgrupperna krävs en permanent stödresurs som också bör ha till 

uppgift att följa upp programmets effektivitet och resultat - en 

kvalitetssäkring.  

 

Vi har i projektet Mental Vaccination visat att föräldrarna tar väl emot 

informationen samt att antalet föräldrar som fått både muntlig och skriftlig 

information ökar kraftigt jämfört riket i övrigt. Insikten om att vem som helst 

löper risk att i en extrem situation skaka sitt barn har ökat signifikant. Det allra 

viktigaste resultatet är dock att vi har kunnat visa att både föräldrarnas attityder 

och beteende har ändrats. Informationen har lett till att fler föräldrar har en 

förmåga att ta till sig viktiga kunskaper om, och utveckla en beredskap att 

använda, strategier som en frustrerad förälder kan ta till för att minska risken 

för att utsätta barnet för fara, varav den viktigaste av dessa är att det är ok att 

lägga från sig barnet och under en kortare period fysiskt avlägsna sig från 

barnets omedelbara närhet. Men informationen har också lett till att fler 

föräldrar inte bara ställer sig positiva till denna strategi utan också praktiserar 

detta beteende när barnet skriker. 

 

Den metod vi har använt för att informera blivande eller nyblivna föräldrar om 

barnskrik och faran av skakvåld är nu validerad och positiva effekter påvisade i 

ett svenskt sammanhang. Emellertid är det framför allt i tre avseenden som 

utvärderingsgruppen ser viktiga komponenter som bör inkluderas eller 

utvecklas i framtida preventionsprogram:  

   Att som ytterligare informationsstöd erbjuda personalen en kort 

undervisningsfilm kring barn som skriker och skakvåld avsedd att 

presenteras för föräldrar. En sådan film kan användas som utgångspunkt 
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för det viktiga samtalet där man muntligt informerar och diskuterar med 

blivande eller nyblivna föräldrar.  

   Inledningsvis diskuterades i projektet för och nackdelar med att införa 

någon form av ett frivilligt ”commitment statement” eller 

”föräldrakontrakt”. Så blev inte fallet men vi tror nu efter utvärderingen att 

det kan utformas på ett sätt som inte är stötande för svenska föräldrar. Det 

skulle utgöra ett betydelsefullt instrument för kontinuerlig uppföljning av 

informationsnivån i verksamheterna och därmed kvalitetssäkring av 

preventionen. Utländska försök tyder på att det också skulle kunna ge en 

förstärkningseffekt på budskapet till föräldrarna. 

   I effektutvärderingen är det mycket tydligt att informationen till föräldrar, 

om barns otröstliga skrik och hur föräldrar kan och bör hantera den akuta 

frustrationen när barn skriker, kan utvecklas vidare och förbättras.  
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PHILIP 

Philip föddes i början av februari. Hans mamma och pappa var vid födelsen 23 
respektive 20 år. De hade träffats i maj året innan och flyttat till en egen lägenhet i 
samband med Philips födelse.  

En sen sommar kväll när Philip var drygt fyra månader ringer hans pappa till 
länssjukhuset och berättar för den jourhavande barnsjuksjuksköterskan att Philip mår 
dåligt. Mamman som sufflerar samtalet i bakgrunden insisterar på att pappan skall 
berätta att Philip haft kramper och andningsbesvär. Pappan blir tillsagd att omedelbart 
komma till sjukhuset. Pappan, mamman och Philip hastar genast iväg i bil till sjukhuset 
4 mil från deras hem. Familjen tas emot av en barnsjuksköterska på akuten som 
konstaterar att Philip ser mycket påverkad ut. Philip skickas därför iväg på olika 
undersökningar och resultatet av dem visar att han har blödningar under den hårda 
hjärnhinnan av olika ålder. Vid senare undersökningar konstaterades också blödningar i 
näthinnorna.  

Tillsammans väckte fynden personalens misstanke att Philip utsatts för misshandel som lett till att 
han fått Shaken baby syndrome. Misstanken ledde vidare till en anmälan till socialnämnden och 
till att Philip och hans två halvsyskon omhändertogs enligt LVU. Två veckor efter händelsen 
åtalades pappan och häktades såsom misstänkt för grov misshandel av Philip.  

Philips pappa bestred att han hade haft någon avsikt att skada barnet däremot medgav han att 
han hade skakat Philip men bara för att han försökte få liv i honom efter att han krampat 
och fått andningssvårigheter. 

Pappan beskriver händelseförloppet så här: Philip låg och sov i sovrummet medan hans 
fru duschade och han själv möblerade om i datorrummet. När han skulle flytta på 
skrivbordslampan lossnade foten och föll ner med en duns i bordsskivan. Ljudet väckte 
Philip som började gallskrika. Det lät som panikskrik och han skyndar sig in till Philip 
och finner honom spänt sträcka ut armarna varefter han tystnar och ser ut som han fått 
ett krampanfall. Han lyfter upp sin son som i stort sett är livlös och inte verkar andas. 
Han försöker få liv i honom genom att fatta om hans armar med ansiktet vänt mot sig 
själv och skakar sonen ganska kraftigt fem till sju gånger utan att stödja huvudet. Philip 
öppnar då ögonen igen. Samtidigt kommer mamman in i rummet från duschen. Pappan 
berättar för henne att Philip haft ett krampanfall men att han skakat liv i honom igen. 

Under våren hade mamman varit hemma och tagit hand om Philip medan pappan 
arbetade. Ofta blev det extremt många arbetstimmar per vecka och inte så mycket tid 
att umgås med sonen. Philip hade i perioder varit väldigt skrikig och svår att trösta men förföll 
att tycka om att bli kraftig vyssad. Vid ett tillfälle när Philip skrikigt extra mycket och 
pappan försökt trösta honom förgäves med massage och annat fick han panik av skriket 
och då hände det att han, för att få Philip att tystna, skakade honom så att huvudet for 
fram och tillbaka och dunkade i hans egen underarm 10-15 gånger. Varken pappan eller 
mamman hade hört talas om att det var farligt att skaka barnet eller att det fanns något som hette 
shaken baby syndrom. 
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SKAKVÅLD OCH HJÄRNSKADOR 

Berättelsen om Philip är baserad på domstolshandlingar.1 Av dessa framgår att 

personalen tidigt började misstänka att Philip blivit skakad. När proverna 

indikerade karaktäristiska blödningar i hjärnan av olika ålder drar de slutsatsen 

att Philip har Shaken Baby Syndrome och gör precis det som de är skyldiga att 

göra enligt 14 kap. 1§ i Socialtjänstlagen. De gör en anmälan. Skakning av ett 

litet barn räknas idag som misshandel och personalen är skyldiga att anmäla 

fallet till socialnämnden för vidare utredning. Det är dock först under 1900-

talets senare del som allvaret i att skaka ett litet barn har uppmärksammats och 

som det kommit att betraktas som en särskild form av misshandel. Den 

amerikanske barnradiologen John Caffey började visserligen redan i mitten av 

1940-talet att misstänka att en kombination av skelettskador och hjärnskador 

kunde vara resultatet av att barnet blivit skakat. Men det var inte förrän 1972 

som han på allvar lanserade hypotesen att en bestämd triad av symtom: 

blödning under hårda hjärnhinnan; hjärnsvullnad och ögonbotten blödningar 

kunde orsakas av att barnet skakats våldsamt med eller utan kontakt med ett 

hårt underlag. Caffey (1974) döpte senare det medicinska tillståndet till 

Whiplash shaken infant syndrome. Whiplash har gradvis försvunnit vid 

benämningen av tillståndet och baby har ofta fått ersätta infant. Under senare 

år har även andra alternativa namn introducerats såsom Abusive head injury 

(AHI), Inflicted traumatic brain injury (ITBI), Non accidental head injury 

(NAHI). 

Användningen av uttrycket ”shaken baby syndrome” har kritiserats ur 

medikolegal synvinkel, då det synes sätta likhetstecken mellan hjärnskadorna 

och att barnet skakats. Uttrycket tar då inte hänsyn till att det säkert inte är 

ovanligt att även andra skademekanismer vid barnmisshandel kan orsaka 

liknande skador inuti skallen på ett litet barn. Emellertid är det just skakning av 

barnet som anses kunna relateras till oöverlagda handlingar i samband med 

extrem stress. Det är därför just denna skademekanism anses som möjlig att 

förebygga med hjälp av generell föräldrainformation. I den här rapporten 

kommer vi att använda uttrycket ”skakvåld” och menar därmed ett 

handlingsmönster där barnet skakas och att denna handling kan ge upphov till 

hjärnskador som i litteraturen kan benämnas på flera olika sätt: Shaken baby 

                                                

1 Berättelsen om Philip bygger på handlingar i domen. Domar är offentliga handlingar, men eftersom vi 
inte vill bidra till att de inblandade i onödan blir påminda om den tragiska händelsen har vi valt att inte 
ange dess diarienummer.  Vi har också valt att inte avslöjat Philips riktiga namn samt utelämnat 
information som gör familjen lätt identifierbar. 
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syndrome, Abusive head injury, Inflicted traumatic brain injury och Non 

accidental head injury. 

I internationell forskning framställs ofta häftig skakning av ett litet barn som en 

i flera avseenden annorlunda form av fysisk barnmisshandel. Våldshandlingen 

beskrivs som kortvarig och impulsiv. Förövaren fattar det lilla barnet med sina 

händer runt bröstkorgen, eller runt armarna som i Philips fall, och skakar det 

våldsamt fram tillbaka ett antal gånger. Det anses tillräckligt att skaka barnet 

kraftigt under en tid av c:a 7 sekunder för att skador skall uppstå.  

Skakningarna är då så kraftiga att huvudet okontrollerat far fram och tillbaka 

eventuellt samtidigt som förövaren dunkar barnets huvud mot skötbordet eller 

mot något annat fast eller mjukt underlag.  

Fynd vid undersökning av misshandlade barn tyder på att handlingen ofta har 

upprepats vid flera tillfällen. Detta visade sig också vara fallet när det gällde 

Philip. Anatomiska förhållanden hos barn under 1-1 1/2 år beskrivs som själva 

förutsättningen för den här specifika våldshandlingens existens. Det vill säga 

det späda barnets ringa vikt möjliggör att en person orkar skaka det tillräckligt 

länge för att vålla skada. När barnet blir tyngre minskar således risken. Det lilla 

barnets oproportionerligt stora huvud i förhållande till kroppen och de 

fortfarande svaga halsmusklerna framhålls också som en förutsättning för att 

skakningen skall ge upphov till de hastighetsförändringar (accelerationer och 

decelerationer) av hjärnan och det rotationsvåld som antas särskilt förödande 

för de s.k. bryggvenerna och den än så länge omogna och geléartade 

barnhjärnan (Flodmark O, 2011). 

Symtomen som uppkommer när ett barn utsätts för skakvåld är dock inte 

specifika.  Enbart via observation av barnet är det således svårt att veta om det 

har blivit skakat. Barnets vårdnadshavare eller personalen på en 

akutmottagning kan som i Philips fall observera andnöd, sänkt 

medvetandegrad, kräkningar och/eller kramper hos barnet men sådant kan 

även bero på en rad andra sjukdomstillstånd. Vid en närmare klinisk 

undersökning kan personalen hitta blåmärken. Med hjälp av röntgen-

undersökning kan man eventuellt upptäcka frakturer på bl.a. revben, armar och 

ben. Det som emellertid har ansetts utgöra Shaken baby syndromets kärna är 

en för blotta ögat dold triad av förändringar: blödning under hårda 

hjärnhinnan, svullnad av hjärnan samt ögonbottenblödning. Dessa 

förändringar kräver som i Philips fall specialundersökningar för att upptäckas. 

Ibland förekommer också rena kontusionsskador och slitskador i 

hjärnvävnaden och skallfrakturer (Reiber, 1993; King, J., MacKay, & Sirnick, 

2003; Laskey, Holsti, Runyan, & Socolar, 2004). Eftersom skakvåldet drabbar 
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barnets hjärna riskerar det att få fatala konsekvenser. I mellan 19 och 30 

procent av fallen leder våldshandlingen till döden, i c:a en tredjedel till 

allvarliga, bestående men främst i form av neurologiska handikapp (mental eller 

motorisk utvecklingsförsening, krampsjukdom, beteendestörning) och blindhet 

eller allvarlig synskada, medan den resterande tredjedelen får lindriga men eller 

inga kvarvarande kroppsliga följder (Reiber, 1993; Fulton, 2000; King et al., 

2003).  

Våldet mot barnet antas ske som en respons på att det skriker tröstlöst. Barns 

skrik under spädbarnsperioden har visat sig förändras på så sätt att det kan 

beskrivas med en kurva som startar när barnet är några veckor och sedan når 

ett maximum den tredje levnadsmånaden för att sedan avta igen. Det har också 

påvisats att barn oftare skakas under den intensivaste skrikperioden även om 

detta förekommer både strax efter födseln och efter ett års ålder (Barr, Trent, 

& Cross, 2006; Talvik, Alexander & Talvik, 2008).  

Skakning av ett litet barn anses också skilja sig från andra former av fysisk 

barnmisshandel för att förövaren inte enkelt går att hänföra till vad som anses 

vara kända riskgrupper för barnmisshandel. En ansenlig mängd forskning har 

de senaste årtiondena genomförts för att klarlägga de biomekaniska och 

biomedicinska orsaksmekanismerna till Shaken baby syndrome, men när det 

gäller de psykologiska och sociala mekanismerna är det lätt att instämma med 

Catarina Canivets (2005) påstående rörande spädbarnsskrik: ”att orsakskedjan 

som leder till barnmisshandel är komplex och ofullständigt känd” (ibid s. 

1805). Men även kunskapen om vad som kännetecknar förövaren är bristfällig. 

Efter att ha granskat studier genomförda mellan 1975 och 2008 rörande bland 

annat riskfaktorer avråder Fortin & Stipanicics (2010) från att använda 

riskfaktorer funna i olika studier som vägledning i klinisk verksamhet. De 

befarar att dessa kommer att leda till att både verkliga fall av skakvåld missas 

och att föräldrar felaktigt misstänks för att ha skakat sitt barn. Ett av de resultat 

som emellertid återkommer i västerländska studier är att c:a 60-70 procent av 

förövarna är män, i 33-44 procent av fallen den biologiska fadern och i 13-20 

procent en pojkvän till mamman (Starling 1995; Starling 2000; Sinal et al. 2000; 

Fortin & Stipanicics 2010). En japansk studie som visar på ett omvänt 

könsförhållande väcker frågor rörande kulturella skillnader i föräldraroller 

(Kobayash, 2009). Ett annat återkommande resultat är att pojkar utsätts för 

skakvåld oftare än flickor. Det är ett mönster som avviker från hur det ser ut 

vid annan barnmisshandel, men saknar än så länge förklaring (Fortin & 

Stipanicics, 2010).  
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Mot bakgrund av den oklara bild av förövaren som den hittillsvarande 

forskningen presenterat antas ofta i olika preventionsprogram att förövaren 

kan vara vem som helst som har omsorg om ett litet barn såsom pappa, 

mamma, pojkvän, mormor, farfar, barnvakt. Försatt i en desperat situation till 

följd av den stress och utmattning som ett skrikigt barn kan ge upphov till kan 

vem som helst tappa fattningen.  

Det finns en handfull studier som har försökt bestämma incidensen av 

diagnostiserad hjärnskada till följd av misshandel ofta både genom ett 

prospektivt och retrospektivt förfaringssätt. Förekomsten varierar till exempel i 

samma studie beroende på om beräkningarna bygger på en prospektiv eller 

retrospektiv metod. Grovt skattat visar studierna på c:a 15-40 identifierade fall 

per 100 000 barn/år (Barlow & Minns, 2000; Keenan, 2003; Dias et al. 2005; 

Talvik et al. 2008; Minns, Jones, Mok, 2008; Kelly & Ferrant, 2008).  

 

INTERNATIONELLA PREVENTIONSPROGRAM 

Sedan John Caffey (1972) i början av 1970-talet föreslog utbildningskampanjer 

för att råda bot på den amerikanska allmänhetens bristande kunskap om 

riskerna med att skaka små barn har det långsamt vuxit fram olika 

informationsinitiativ, framförallt i USA. En kartläggning som genomfördes 

2010 i North Carolina, där en hel del arbete för att minska skakvåld mot barn 

har utförts, visade att av delstatens totalt 87 sjukhus med förlossningskliniker 

erbjöd hela 62 procent nyblivna föräldrar information om risken med att skaka 

ett barn (Shanahan et al. 2011). På lite mer än vart tionde sjukhus använde man 

sig av skriftligt material och på lite färre en vart tionde erbjöd man föräldrarna 

att se en video. I det följande redogör vi för några av de preventionsprogram 

som under de senaste 20 åren har beskrivits mer eller mindre ingående i olika 

former av publikationer. Samtliga exempel som vi har funnit är 

nordamerikanska.   

 

“DON´T SHAKE THE BABY” – OHIO, USA
2
   

Jacy Showers utgår i slutet av 1980-talet från att det inte bara saknas kunskap i 

USA om riskerna med att skaka ett litet barn utan att det också finns 

kvardröjande praktiker som innebär att barn skakas i vissa situationer. Hon 

skriver: “First, in at least one medical setting in the United States, parents have 

                                                

2 Beskrivningen bygger på presentationen av programmet i två artiklar från 1992 (Showers, 1992a, 1992b). 
Showers använder uttrycket Shaken baby syndrome genomgående i artiklarna.  
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actually been encouraged to shake their babies when infants were experiencing 

apneic episodes” (Showers, 1992, s. 12). Showers genomförde en rad 

undersökningar under 1980-talet och början av 1990-talet som visade att 

kunskapen om riskerna med att skaka ett litet barn var begränsad. Av de 

undersökta studenterna var bara runt hälften medvetna om riskerna och i 

studier av föräldrar visade sig 25-30 procent sakna kunskap. I flera tidigare 

projekt hade Showers funnit att vykortslika informationskort är effektiva 

hjälpmedel i föräldrautbildning (Showers, 1990). Mot denna bakgrund startades 

projektet Don’t shake the baby 1989 i Ohio. 

Programmål: Programmålet beskrivs som att öka kunskapen hos föräldrar 

med nyfödda barn så att praktiken att skaka barn med åtföljande blindhet, 

förlamning och död upphör. Projektet avsåg dels att lära nyblivna föräldrar att 

skrik är något normalt hos små barn dels att ge positiv information om hur 

man kan trösta ett barn som skriker kanske för att det har kolik. 

Målgrupp: Alla nyblivna föräldrar.  

Intervention: I samband med att nyblivna föräldrar och barn skrevs ut från 

BB. 

Protokoll & Information: Enligt protokollet skulle barnmorskorna i samband 

med att de samlade in uppgifter från modern till födelsecertifikatet dela ut ett 

kuvert med informationsmaterial samt uppmana modern att läsa. Kuvertet 

innehöll dels ett vykort dels ett s.k. ”Child Behaviour Management Card”. På 

vykortet fanns en gratulation till det nya barnet och en uppmaning att läsa 

bilagd information. Informationskortet behandlade kortfattat barns skrik samt 

en uppmaning att aldrig skaka barnet eftersom det kan vålla hjärnskador vilket 

inte skrik kan. 

Implementering: Projektet genomfördes på samtliga BB-kliniker på sex 

sjukhus i ett län i Ohio under 1989-90. 

Förberedelser inför implementering: Författaren gav själv all berörd 

personal en kort orientering om bakgrunden till projektet och behovet av 

föräldrautbildning. Författaren redogjorde också för personalens informations-

uppgift och hur de var tänkt att informationen skulle distribueras under 

projektåret. Ett protokoll som kunde användas på varje enskild enhet 

överlämnades. Personalen fick också ”Child Behaviour Management Cards” 

som skulle användas vid informationen. 

Utvärdering: Utvärderingen baserades på uppgifter som samlades in från 

föräldrarna. I kuvertet som föräldrarna fick låg ett kort med ett antal frågor och 
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ett frankerat kuvert. Föräldrarna ombads att besvara frågorna och skicka in 

kortet i kuvertet. 

I det område som studien genomfördes föddes drygt 15 000 barn under det ¾ 

år som utvärderingen pågick. Av föräldrarna till dessa svarade 21 procent på 

den lilla enkäten. Högst svarsfrekvens hade föräldrar som fött barn på enheter 

där barnmorskan både aktivt informerat föräldrarna och hjälpt dem att skicka 

in kuvertet. Lägst svarsfrekvens hade föräldrar som fått informationsbladet 

ihop med annan information. Av de som svarade var 95 procent kvinnor, med 

en medelålder på 27 år. De flesta var vita. Endast 1 procent av de som skickat 

in enkäten svarade att de inte läst informationskortet. Mer än hälften, 57 

procent, ansåg att de hade lärt sig något nytt av informationen. Hälften, 49 

procent angav att de var mindre troligt att de skulle skaka barnet efter att de nu 

blivit informerade. Ingen ansåg längre att det var ofarligt att skaka barnet och 

98 procent valde rätt svarsalternativ på frågan om skakvåld kunde skada 

barnets hjärna. 

Showers drar slutsatsen att även om det inte är möjligt att bevisa att ökad 

kunskap och föräldrars egen förutsägelse att de inte kommer skaka barnet 

verkligen omsätts i verkligt beteende så innebär ändå den dokumenterade 

associationen i andra studier mellan brist på kunskap och våldsamt beteende att 

den här typen av utbildningsprogram är värdefulla.   

 

 “THE UPSTATE NEW YORK SHAKEN BABY SYNDROME EDUCATION 

PROGRAM”- NEW YORK, USA 
3 

Initiativtagare till detta program är den amerikanske barnneurokirurgen Mark 

Dias (Smith & deGuehery, 2008). Programmet bygger vidare på erfarenheter 

gjorda i Don’t Shake The Baby-projektet. Det är bland annat influerat av att 

Showers visat att nyblivna föräldrar är positiva till att informeras med 1-sidiga 

informationskort om barnskrik och risken att skaka. I implementeringen av det 

här programmet finns dock en högre ambitionsnivå när det gäller att kunna 

visa på nyttan av ett preventionsprogram. Dias et al. (2005) menar att ett 

effektivt program som kan reducera fallen av hjärnskador efter skakvåld kan 

spara både liv och pengar. Många barn får skador som kräver stora vårdinsatser 

                                                

3 Den första presentationen av programmet inkluderande en utvärdering publicerades 2005 (Mark S. Dias 
et al., 2005). Programmet hade då ingen benämning. När Kim Smith & Kathy deGuehery (2008) 
publicerar en artikel om sina erfarenheter av att arbeta i programmet som koordinatorer kallar de det 
omväxlande för The Upstate New York Education Prevention Program och the Western New York 
Shaken Baby Education Program. På programmets nuvarande hemsida kallas det för The Upstate New 
York Shaken Baby Syndrome Education Program eller endast New York Shaken Baby Prevention 
Program. Hämtat 2012-04-04 från http://www.wchob.org/shakenbaby. 
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och höga vårdkostnader. Författarna har beräknat kostnaderna bara för den 

initiala vården till mellan 18 000 och 70 000 $. På sikt är en medelvårdkostnad 

på 300 000 $ rimlig att tänka sig. Att kunna visa att ett program reducerar 

antalet fall blir därför samhällsekonomiskt viktigt. 

Författarna hävdar också att det under de senaste 20 åren spridits information i 

USA om riskerna med att skaka ett barn som lett till en ökad kunskap hos 

allmänheten. Behovet att genomföra massiva befolkningskampanjer är därför 

inte längre så stort. Dias et al. poängterar i stället att speciella omständigheter 

vid denna typ av våld bör beaktas om man vill utforma ett effektivt 

preventionsprogram. Att föräldrar och partners är skyldiga i 3/4 av fallen - 

fäder i 37 procent och pojkvänner i 21 procent av fallen - är en sådan 

omständighet. Att medelåldern för de drabbade barnen är 5-9 månader och att 

nästan alla barn är yngre än 36 månader är en annan. Eftersom det är föräldrar 

och partners som till övervägande del står för våldet och att det är en 

begränsad tid som barnet (och potentiella förövare) befinner sig i en 

risksituation är författarnas konklusion att det är mest effektivt att rikta insatser 

mot nyblivna föräldrar. De menar också att tiden på förlossningsavdelningen 

ger unika möjligheter för detta. Framför allt skapar det en möjlighet att få 

kontakt med fäderna som klart dominerar i förövarstatistiken.  

Dias et al. argumenterar således för att man skall vända sig till ett visst segment 

av befolkningen, inte till hela. De anser också att kunskap i sig inte räcker för 

att förebygga skakvåld utan att det krävs en förhöjd medvetenhet om riskerna 

just då man själv befinner sig i en risksituation.  

Programmål: Att reducera incidensen av ”Abusive Head Injury” hos barn 

yngre än 36 månader.4   

Målgrupp: Alla föräldrar till nyfödda barn. Betydelsen av att nå även fäder 

betonas.  

Intervention: I samband med att nyblivna föräldrar och barn vistas på BB. 

Protokoll & Information: Barnmorskorna skall förmedla information om 

våldsam barnskakning till båda föräldrarna innan de skrivs ut från BB-

avdelningen. De skall uppmana föräldrarna att läsa en 1-sidig broschyr (Prevent 

Shaken Baby syndrome; American Academy of Pediatrics). De skall också 

                                                

4 Dias et al. använder sig av uttrycket Shaken Baby Syndrom och förkortningen SBS i informationen till 

föräldrarna. När de i artikeln skriver om antal fall av barn med hjärnskador efter skakvåld använder de 

uttrycket Abusive Head Injury, AHI, våldet benämns Abusive Head Trauma, AHT. 
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uppmuntra föräldrarna att titta på en video (en 11-minuters version av Portrait 

of Promise: Preventing Shaking Baby Syndrome) under BB-vistelsen. De skall aktivt 

söka upp fäder eller fadersmotsvariga för att informera och svara på frågor 

under vistelsen. De skall uppmuntra båda föräldrarna att var för sig 

underteckna en blankett, ett s.k. Commitment Statement, (CS), att de mottagit och 

förstått informationen. Det centrala påståendet för föräldrarna att ta ställning 

till i detta lyder: ”Jag har mottagit utbildningsmaterialet om Shaken Baby 

Syndrome och jag förstår att våldsam skakning är skadlig och potentiellt dödlig 

för barnet.”5 De skall också be föräldrarna att fylla i uppgifter om ålder, 

utbildning, försäkring, inställning till informationen samt ange om de får 

kontaktas per telefon efter nio månader. Under projekttiden kompletterades 

den muntliga och skriftliga informationen och videon av posters på 

avdelningarna. 

Implementering: På BB-avdelningar på alla 16 sjukhus som 1998 bedrev 

förlossningsvård i en region på åtta kommuner i västra delen av staten New 

York. Projektet pågick från december 1998 till maj 2004.  

Förberedelser inför implementering: Projektledaren Dias gav i samband 

med en perinatal konferens en 1-timmes föreläsning för alla barnmorskechefer 

vid sjukhusen. I föreläsningen beskrevs bakgrunden till barnmisshandel med 

skakvåld samt programmodellen och protokollet för genomförandet av 

programmet på avdelningarna. Frånvarande chefer söktes upp individuellt. 

Barnmorskecheferna hade sedan ansvar att informera och träna sin personal 

för uppgiften att utbilda alla föräldrar om skakvåld. Två sjuksköterskor 

arbetade som koordinatorer i programmet och blev resurssjuksköterskor för 

barnmorskecheferna. Koordinatorerna uppdaterade barnmorskecheferna varje 

månad med ny information. Mötena blev också ett sätt att följa 

implementeringen på avdelningarna. De satte in extra stöd och utbildning på 

sjukhus där det inte fungerade.  

Utvärdering: Utvärderingen var upplagd som en kontrollerad studie i syfte att 

fastställa effekter av programmet på antalet barn med hjärnskada efter 

skakvåld. Incidensen av sådana hjärnskador i interventionsområdet jämfördes 

dels med incidensen i ett geografiskt åtskilt kontrollområde, Pennsylvania, dels 

med incidensen i interventionsområdet under en historisk period före 

programmet implementerats (60 föregående månader). Granskningen av 

incidensdata visade att hjärnskada (substantiated abusive head injury) hos barn 

                                                

5 “I have received the educational material about Shaken baby Syndrome and I understand that violent 
shaking is harmful and potentially deadly for the baby” (Dias et al. 2005, s. e 472) 
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yngre än 36 månader till följd av våld hade minskat från 41,5 till 22,2 fall per 

100 000 levande födda, dvs. med 47 procent. Någon motsvarande minskning 

kunde inte iakttas i kontrollregionen eller under kontrolltiden. Resultatet av 

uppföljningen av CS visade att åtminstone den ena av föräldrarna till 

motsvarande 69 procent av de levande födda barnen i regionen hade signerat 

att de fått information (96 procent av mödrarna hade signerat ett intyg och 76 

procent av fäderna eller ersättaren för den biologiska fadern). I uppföljande 

telefonintervjuer uppgav 92 procent att de undertecknat ett CS, men bara 23 

procent mindes att de hade sett videon. Författarnas slutsats är att en majoritet 

av föräldrarna aldrig såg videon.  

Smith och deGuehery (2008) behandlar också implementeringen av 

programmet med fokus på sjuksköterskornas roll. De redovisar framförallt två 

problem under implementeringsperioden i den geografiskt omfattande 

implementeringen. Det fanns ett initialt motstånd mot ytterligare arbete och 

det fanns svårigheter i att långsiktigt upprätthålla programverksamheten.  

Koordinatorerna hanterade hindren genom att upprätthålla god kontakt med 

chefsbarnmorskorna. De följde till exempel noga upp andelen återsända 

formulär och kommunicerade resultatet tillbaka till chefsbarnmorskorna. 

Återkommande följde de också upp chefsbarnmorskornas programrelaterade 

behov för att kunna förbättra implementeringen (resulterade exempelvis i 

mobila videoapparater). De arbetade med positiv feedback. De höll personalen 

intresserad genom frekventa uppdateringar och kvartalsrapporter som visade 

på programmets framgångar och det positiva resultatet av personalens arbete.  

Till följd av det framgångsrika arbetet kom en delstatslag att skrivas under i 

delstaten New York som fastslog att alla föräldrar skulle ges tillfälle att se en 

video före hemgång (Smith & de Guehery 2008)6. Det finns en ambition att 

bygga ut programmet till hela delstaten New York. Under 2002 gick 42 sjukhus 

i centrala Pennsylvania samman för att delta i ett program som leddes av Dias 

och följde samma modell som det som genomförts i delstaten New York. 

Därefter har Pennsylvania infört en ”lag” (Law 2002-176: The Shaken Baby 

Syndrome Education Act) som innebär att alla förlossningskliniker och 

barnsjukhus i staten skall ge information. Programmet går nu under namnet 

Pennsylvania Shaken Baby Syndrome Prevention & Awareness Program. 

                                                

6 I staten New York finns det ett krav att varje sjukhus och förlossningsklinik ber alla nyblivna föräldrar 
att se en video om SBS och signera ett CS som indikerar att de har sett videon eller vägrat. Vidare finns 
det ett krav att alla som vårdar barn skall få utbildning om hur man identifierar, diagnosticerar och 
förebygger SBS.  Preventing Shaken Baby Syndrome: A Guide for Health Departments and Community-
Based Organizations - A part of CDC’s “Heads Up” Series.  Hämtat 2012- 04-03 från 
http://www.cdc.gov/Concussion/pdf/Preventing_SBS_508-a.pdf.    
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Under 2007 satsade hälsodepartementet i Pennsylvania ytterligare resurser för 

att utöka informationstillfällena till när föräldrarna besöker barnhälsovården 

för att få barnet vaccinerat.7  

 

“THE HUDSON VALLEY SHAKEN BABY PREVENTION INITIATIVE”- STATEN 

NEW YORK, USA
8
   

I en artikel av Altman et al. (2011) beskrivs ytterligare ett preventionsprogram 

implementerat i staten New York. Denna gång i en region norr om New York 

City. Programmet är inspirerat av det som initierades av Dias men har 

utvecklats fristående från det. Även Altman et al. tar upp den ekonomiska 

aspekten av våldet. De har räknat fram att om ett svårt skadat barn överlever 

kommer vårdkostnaderna överskrida 10 millioner dollar. De hävdar vidare att 

för varje barn som upptäcks finns det 150 barn som utsatts för våld som aldrig 

upptäcks. Det finns därför både humanitära och ekonomiska skäl till att 

försöka förebygga. Vidare resonerar de i linje med Dias et al. att information 

bör ges till alla nyblivna mammor och pappor och manliga vårdnadshavare i 

samband med deras vistelse på BB eftersom dels fadern eller en man som 

ersätter den biologiske fadern är den mest sannolika förövaren dels att barnets 

otröstliga skrik under det första året riskerar att utlösa våldet.  

Programmål: Att reducera antalet skakskador (shaking injuries) hos barn 

under 1 år.9 

Målgrupp: Alla nyblivna föräldrar. 

Intervention: I samband med att nyblivna föräldrar och barn vistas på BB. 

Protokoll & Information: Barnmorskorna är ansvariga för att genomföra 

programmet. De skall instruera föräldrarna att läsa en broschyr – särskilt 

framtagen för programmet och tillgänglig på engelska och spanska. De skall 

också instruera föräldrarna att titta på en video (8-minuters Postpartum 

Education versionen av Portrait of Promise: Preventing Shaken Baby 

Syndrome). Barnmorskorna skall vidare instruera föräldrarna att själva fylla i ett 

kort frågeformulär inkluderande en ”åtagandedeklaration” eller Commitment 

statement. Deklarationen är en modifierad variant av den som används i Upstate 

                                                

7 (http://pennstatehershey.org/web/shakenbaby/home/aboutus. 2012-04-03).   
8 Beskrivningen bygger på en artikel publicerad av Robin L Altman et al. (2011).  

 

9 Altman et al. har använt uttrycket Shaking Baby Syndrome i informationen till föräldrarna men i artikeln 

använder de sig av Abusive Head Trauma och Abusive Head Injury.  
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New York- programmet. I det här programmet lyder deklarationen: ”Jag vet att 

det är farligt att skaka ett barn och jag godtar att sprida denna information till 

andra”.10 Även i detta fall är signeringen frivillig.  

Implementering: Implementeringen skedde i ”the Hudson Valley” regionen 

som består av sju län norr om New York City. Nitton lokalsjukhus och ett 

undervisningssjukhus med förlossningsvård i regionen bildade ett konsortium i 

syfte att gemensamt genomföra preventionsprogrammet. Många sjukhus 

erbjöd redan vid programstarten föräldrar information men gick med på att ta 

del av den standardiserade personalträningen och ersätta tidigare 

utbildningsprogram och material. Det tog fyra månader att implementera 

programmet på alla sjukhus. I maj 2005 var programmet igång på alla ställen. 

Förberedelser inför implementering: Barnmorskorna som ansvarade för att 

genomföra programmet förbereddes genom att på sin arbetsplats få 

information och träning av projektets kliniska koordinator. Träningen 

inkluderade information om hur hjärnskada (abusive head injury) uppkommer 

genom skakning, dess relation till barnskrik samt om säkra strategier att lära 

föräldrar att använda när barnet skriker.   

Utvärdering. Utvärderingen av programmets effekter på antalet fall av 

hjärnskador efter skakning utformades som ett kontrollerat försök. Incidensen 

under den 3-åriga programperioden (maj 2005 t.o.m. april 2008) jämfördes dels 

med incidensen under en historisk kontrollperiod (januari 2000 t.o.m. 

december 2004) dels med incidensen i en annan geografisk region, Maryland, 

Connecticut och New Jersey.   

Resultatet visade på en dramatisk reduktion av antalet vårdade barn (yngre än 

12 månader) med hjärnskador till följd av skakvåld under 

interventionsperioden. Denna minskning räknades fram som den procentuella 

skillnaden mellan det årliga incidensmedelvärdet för den historiska kontroll-

perioden respektive den treåriga interventionsperioden. Under den 

sammanlagda kontroll- och interventionsperioden, dvs. från januari 2000 t.o.m. 

april 2008 registrerades totalt 16 barn som under sitt första levnadsår 

diagnosticerats med hjärnskada till följd av skakning. Av dessa var 14 födda 

under den femåriga kontrollperioden och två under den treåriga 

interventionsperioden. Författarna drar slutsatsen att interventionen innebar att 

antalet fall per år minskade i snitt med 75 procent, dvs. skillnaden mellan ett 

medeltal på 2,8 fall om året för kontrollperioden och 0,7 fall per år under 

                                                

10 ”I know that shaking a baby is dangerous and I agree to share this knowledge with others.” (Altman et 
al. 2011, s e 1165.) 
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interventionsperioden. Alla fall av barn under ett år som skrivits ut med 

diagnosen hjärnskada efter misstänkt skakvåld (abusive head trauma) i de 

geografiska jämförelseregionerna, Connecticut, New Jersey och Maryland 

spårades i den offentliga statistiken för åren 2000, 2003 och 2006. Det fanns 

ingen motsvarande minskning av antalet fall i kontrollområdena.  

Om man jämför den angivna procentuella reduktionen i denna utvärdering 

med den som redovisas i utvärderingen av the Upstate New York programmet 

visar den sig vara 25 procent större än i den tidigare utvärderingen. Detta 

resultat är anmärkningsvärt eftersom det redan bedrevs föräldrainformation på 

vissa BB-avdelningar under kontrollperioden. I båda fallen är dock det totala 

antalet fall per år så lågt att ovidkommande faktorer lätt kan inverka på 

resultatet. Trots likheterna mellan de två programutvärderingarna är det 

dessutom svårt att jämföra resultaten eftersom de använder sig av olika 

beräkningssätt, åldersgränser och kanske också i praktiken olika diagnostiska 

kriterier.  

Via de insamlade åtagandedeklarationerna (Commitment Statement) får 

Altman et al. fram att c:a 86 procent av föräldrarna i snitt exponerades för 

programinnehållet. Av de 65 663 ifyllda enkäterna var 95 procent signerade av 

en av föräldrarna och 42 procent undertecknade med både mamma och 

pappans signatur. Medan bara c:a 15 procent uppgav att ingen av föräldrarna 

till barnet sett videon uppgav 40 procent att båda gjort det. Av de som såg 

videon ansåg runt 3/4 att den var mycket nyttig. Av de som besvarat enkäten 

accepterade hälften att bli kontaktade efter 6 månader för en intervju. Totalt 

genomfördes 320 uppföljande intervjuer under de första två åren av 

programmet, varav 10 procent på spanska. Det var 89 procent som sa sig 

minnas att de fått info om hur man skall ta hand om barnet när det skriker. 

Nästan alla, 98 procent av de som intervjuades mindes att de sett en video och 

drygt hälften sa sig varit med om situationer då informationen varit till nytta 

 
“THE PERIOD OF PURPLE CRYING® PROGRAM” 

Programmet är utvecklat runt idén att det är barnets otröstliga skrik som får en 

vuxen att skaka ett litet barn. Det bygger på forskning som visar att barns skrik 

under det första levnadsåret över tid följer en kurva (Barr, 1990). Kurvan antas 

ha ett maximum när barnet är 9-12 veckor och liknar den åldersspecifika 

incidenskurvan för hjärnskada på grund av skakvåld (Barr, Trent, & Cross, 

2006; Talvik, Allexander, Talvik, 2008). Programmets upphovsman den 
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amerikanske barnläkaren Ronald Barr, som har myntat uttrycket ”Periode Of 

PURPLE Crying”,11 menar att otröstligt skrik ofta felaktigt betraktas som kolik 

istället för en del av barns normala utveckling. Enligt Barr är det ett problem 

att föräldrar får det felaktiga rådet att alla barn kan tröstas bara man beter sig 

på rätt sätt. Det skapar frustration och ökar risken för att föräldern skall skaka 

barnet. Barnskrik är därför ett ämne som står i centrum i den utbildning som 

föräldrarna får enligt detta program.   

Programmet har under åren utvecklats och prövats på olika sätt. Det 

presenteras idag på en hemsida som tillhör the National Center on Shaken Baby 

Syndrome.12 Organisationen har funnits sedan början av 2000-talet och har sitt 

säte i Utah, USA. På hemsidan kan utbildningsmaterial och modellelement 

beställas under det varumärkesskyddade namnet The Period of PURPLE Crying® 

program. Enligt hemsidan används materialet på mer än 800 sjukhus och 

organisationer runt om i USA och Kanada.  

Programmål: Att öka kunskap om barns gråt och förhindra Shaken baby 

syndrome.13 

Målgrupp: Målgruppen kan variera. Programmet har använts både i 

mediakampanjer, allmänna befolkningskampanjer och riktade kampanjer till 

olika subgrupper som nyblivna föräldrar, ungdomar m.m. 

Intervention: Beroende på målgrupp. Utbildning riktad till nyblivna föräldrar 

sker ofta på BB-kliniker ibland kompletterat med uppföljande information i 

barnhälsovården. 

Protokoll & Information: Under senare tid har man börjat beskriva 

programmet som bestående av tre doser. Den första ges till föräldrarna vid 

”sängkanten” och följer antingen ett 3- eller 10-minuters manus. Det börjar 

med att barnmorskan överlämnar ett paket som en gåva till föräldrarna. Hon 

ber dem öppna det och slå upp första sidan i den bifogade broschyren varvid 

hon själv läser informationen som finns i det valda manuset. Efter att 

barnmorskan informerat får föräldrarna själva titta på sin DVD. Därefter 

återkommer barnmorskan för att besvara frågor. Ansvariga för program-

                                                

11 PURPLE står för Peak of crying, Unexpected, Resists soothing, Painlike face, Longlasting, Evening. 

Hämtad från http://www.purplecrying.info/. 

12 http://www.purplecrying.info/. 

13 I kommunikationen med föräldrar och allmänhet används i det här programmet Shaken baby 
syndrome. Barr och medarbetare har först under senare år i andra sammanhang börjat använda 
beteckningar som AHT (Runyan 2009) eller ITBI (Barr 2011) omväxlande med SBS. 
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modellen menar att föräldragrupper kan utnyttjas för att överföra 

informationen men endast som komplement. Det är oklart vad de avser med 

dos 2. Den förefaller snarast vara avsedd att erbjuda alternativ om information 

inte kan ges på BB. Med dos 3 avser man en informationskampanj som skall 

förse den breda allmänheten med kunskap om spädbarnsskrik för att skapa en 

kulturellt förändrad attityd till barnskrik och minska stressen hos föräldrar. För 

att föräldrar skall få samma information oberoende vårdgivare förespråkar 

grundarna att barnläkare, allmänläkare, barnskötare, fosterföräldrar, vård-

informatörer, akutmottagningspersonal och andra som kommer i kontakt med 

späda barn och deras föräldrar genomgår programmets utbildning om barns 

skrikperioder. 

Implementering: Modellen har implementerats i mindre eller större skala 

särskilt i North Carolina men också i Vancouver (Canada) och Seattle. Enligt 

hemsidan har vårdinrättningar eller organisationer i de flesta av USA:s stater 

utnyttjat programmaterialet. Under en pågående femårsperiod använder 86 

sjukhus eller förlossningscentrum i North Carolina sig av modellen inom 

ramen för ett gemensamt projekt. 

Förberedelser inför implementering: Barnmorskor eller annan personal som 

använder sig av modellen skall helst genomgå en speciell utbildning där 

hon/han får lära sig att hantera olika moment som ingår i The Period of 

PURPLE Crying® programmet. Vill man tillämpa programmet kan man beställa 

ett färdigt interventionspaket på hemsidan. Paketet innehåller dels hjälpmedel 

för träning av personalen som skall ge informationen dels ett paket som skall 

överlämnas till varje föräldrapar. I personalpaketet ingår: 

• ett 3- eller 10-minuters manus som skall användas när man presenterar 

materialet för föräldrarna. Manuset guidar barnmorskan steg för steg i 

dennes presentation av programminnehållet för föräldrarna inklusive 

diskussionen med föräldrarna.  

• ett implementeringsprotokoll, 

• ett ”ofta-ställda-frågor”-dokument för patienternas frågor,  

• ett ”ofta-ställda-frågor”-dokument för personalens frågor,  

• tillgång till en 20-minuters respektive 60-minuters internettränings-

modul för personal om Periode of PURPLE Crying® program,  

• information om den forskning som ligger bakom utvecklingen av Period 

of PURPLE Crying® programmet, samt 

• bibliografi och referensinformation. 
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I det paket som är avsett för föräldrarna ingår:  

• en 10-minuters DVD, 

• en 11-sidig broschyr i färg om the Purple Crying Periode. 

Utvärdering: De har skett olika former av utvärderingar av programmet Både 

informationsinnehåll och formerna för information, muntligt, skriftligt resp. 

Video/ DVD har utvärderats på olika sätt. Det har också genomförts 

randomiserade kontrollerade försök för att mäta effekterna av programmet på 

föräldrarnas kunskap, medvetenhet och beteende (Barr et al. 2009a; 2009b). 

Dessa har bl.a. visat att interventionsföräldrarnas kunskap om barnskrik och 

barnmisshandel med skakvåld ökade något jämfört med kontrollföräldrarnas 

kunskap. Interventionsföräldrarna var också något mer benägna att informera 

andra om risken med att skaka. Inga effekter på mödrarnas tröst- respektive 

riskreducerande beteende kunde noteras i den ena studien. I den andra kunde 

dock skillnader iakttas mellan mammornas rapporterade beteende att avlägsna 

sig från barnet när det skrek (Barr et al. 2009a). 

Ingen utvärdering är ännu genomförd som mätt effekterna av programmet på 

antalet fall av skakvåld. Det pågår ett 5-årigt projekt på 86 sjukhus och 

förlossningscentrum i North Carolina (Runyan et al., 2009). Projektet riktar sig 

till nyblivna föräldrar under deras vistelse på BB-klinikerna, och i deras 

uppföljande kontakter med barnhälsovården. Projektet inkluderar även en 

mediakampanj (Hennink-Kaminski & Doughall 2009). Inom ramen för denna 

utvärdering avser man att undersöka effekterna på både föräldrarnas och 

befolkningens kunskapsnivå och på antalet fall av hjärnskada till följd av 

skakvåld. 

 

“THE PERINATAL SHAKEN BABY PROGRAM” (THE PSBSPP) –MONTREAL, 
CANADA

14 

År 2001 utvecklade Canada sina egna riktlinjer för barn som utsatts för 

skakvåld, SBS. Dessa finns formulerade i ett dokument kallat Joint statement on 

Shaken baby Syndrome.15 Universitetssjukhuset i Quebec har som följd av detta 

                                                

14 Presentationen av programmet baseras på en artikel av Céline Goulet (2009) som är professor i 
omvårdnad. 
15 På myndighetens egen hemsida anges att det gemensamma uttalandet (Joint statement) också är avsett 
att fungera som en grund för arbetet med att utveckla tvärvetenskapliga riktlinjer för identifiering och 
hantering av skakvåld mot små barn. Det betraktas också som ett hjälpmedel för att utveckla kunskap om 
skakvåldsrelaterade hjärnskador i hela Kanada. Joint statement on shaken baby syndrome. Health Canada 
(2001). 
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utvecklat ett preventionsprogram som inte bara riktar sig till nyblivna föräldrar. 

Programmet omfattar fyra strategier 1) att skapa medvetenhet hos nyblivna 

föräldrar, 2) att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i att upptäcka och 

diagnosticera barnmisshandel på grund av skakvåld, 3) att öka medvetenheten 

hos allmänheten samt 4) att stimulera forskning om skakvåld och bygga upp 

databaser för förekomsten av skakvåld och annan form av barnmisshandel. 

”The Perinatal Shaken Baby Program” (The PSBSPP) skiljer sig från andra 

program genom att det vilar på en explicit stressteoretisk grund inte bara en 

antydd som i de övriga. Olika element i modellen är relaterade till den 

bakomliggande teorin om relationen mellan skakvåld, stress och skrik. I det 

följande redovisar vi bara den del av programmet som rör punkt 1 ovan. 

Programmål: Att skapa medvetenhet hos alla nyblivna föräldrar om relationen 

mellan barnskrik, egna känslor av frustration och ilska och skakvåld mot barn.16 

Målgrupp: Alla nyblivna föräldrar.  

Intervention: Under vistelsen på BB efter förlossningen. 

Protokoll & Information: Barnmorskan använder sig av tre dubbelsidiga kort 

med stolpar s.k. ”Cue-cards” för att i samtal ta upp tre ämnen med föräldrarna: 

skrik, ilska och SBS. Det första kortet behandlar hur länge barn skriker, varför 

de skriker, hur skriket följer en kurva och vad man kan göra när barnet skriker 

samt ett telefonnummer till en hjälplinje. Det andra handlar om ilska och 

frustration och fokuserar på den vuxnes reaktion på skrik, strategier att hantera 

sin ilska och frustration samt sätt att hantera barnet säkert. ”SBS kortet” 

beskriver vad skakvåld är, hjärnskador till följd av skakvåld, hur barnet reagerar 

om det skakas samt vad man skall göra om barnet blir skakat. Barnmorskan 

skall under samtalet försäkra sig om att föräldrarna känner till telefonnumret 

till ”the prevention hotline” som är öppen 24 timmar av dygnet. Barnmorskan 

ber också föräldrarna att formulera en handlingsplan för hur de skall hantera 

situationen om barnet gråter otröstligt. Hon diskuterar planen med föräldrarna 

och de får underteckna den. Däremot samlas planerna inte in och lagras. Deras 

enda funktion är pedagogisk. 

Implementering: På BB-avdelningar på två sjukhus i Montreal från juli t.o.m.-

december 2005.  

                                                                                                                        

 
16 I Goulet’s artikel används genomgående shaken baby syndrome. Detta återkommer också i 
myndighetstexterna. 
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Förberedelser inför implementering: Barnmorskorna fick 3 timmars träning 

samt ett utbildningsmaterial som skulle öka deras kunskap och kompetens att 

informera.  

Utvärdering: Utvärderingen av programmet fokuserar helt på föräldrarnas och 

personalens inställning till programaktiviteterna. Den försöker inte bedöma 

dess effekter på föräldrarnas kunskap eller beteende eller på antalet fall av 

hjärnskada orsakat av skakvåld. I utvärderingen tillfrågades 263 föräldrar per 

telefon om programmet och särskilt utformningen av de för programmet 

speciella informationskorten ”Cue card” samt användningen av handlings-

planer. Nästan alla föräldrar uppskattade interventionen. De uppskattade att 

korten var snabba att läsa men ändå innehöll viktig och delvis ny information. 

Så gott som alla skrev en handlingsplan och sex till åtta veckor efteråt var det 

bara 8 procent som inte kom ihåg någon av de handlingar som de skrivit ner 

och diskuterat med barnmorskan.  Barnmorskorna var i stort nöjda med den 

förberedande utbildningen de fått och med de stödresurser som de fått för att 

implementera programmet. 

AVSLUTANDE KOMMENTARER 

I början av det här kapitlet återges hur den 4 månader gamla Philip tillfogades 

hjärnskador när hans pappa skakade honom i försök att få honom att sluta 

skrika. Varken Philips pappa eller mamma sa sig vara medvetna om att det var 

farligt att skaka ett litet barn. De hade uppenbart inte heller fått lära sig om 

sambandet mellan barns skrik, den egna frustrationen och ilskan och risken att 

skaka barnet. Inte heller hade de fått ta del av rådet att avlägsna sig från barnet 

när de kände sig panikslagna av skriket. Philips pappa gjorde tvärtom - gick in 

till barnet och tog upp det - med förödande konsekvenser. Kunskapen om 

situationer som utlöser skakmisshandel och om förövaren är fortfarande ytterst 

begränsad. Men de flesta preventionsprogram förefaller utgå från en situation 

som liknar den Philip och hans föräldrar befann sig i. Det är lockande att tänka 

att Philip aldrig hade skadats om föräldrarna hade fått information i samband 

med hans födelse.   

Avslutningsvis vill vi behandla några frågor som har relevans för utformningen 

och utvärderingen av försöksprojektet med Mental Vaccination. Det första 

gäller språkbruket, som vi redan har berört, det andra rör likheter och 

skillnader mellan olika program, det tredje val av effektmått i utvärderingar och 

det sista gäller förekomsten av information om skakvåld. 

Genomgången visar att det används en rad olika termer för att beteckna de 

skador som uppstår efter skakvåld. ”The whiplash shaken infant syndrome” 
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som användes av Caffey i en artikel 1974 kom såsmåningom att ersättas med 

det kortare ”the Shaken Baby Syndrome”. I början av 1990-talet var det ett 

uttryck som inte bara användes i kliniska och vetenskaplig sammanhang utan 

också i olika upplysningskampanjer riktade till allmänheten. Så småningom har 

begreppet visat sig problematiskt och det pågår en mångårig vetenskaplig 

medicinsk debatt huruvida enbart skakning kan ge upphov till de beskrivna 

skadorna och om de beskrivna skadorna är tillräckligt specifika för att utgöra 

ett ”syndrom” med en exklusiv orsak. I rättsliga sammanhang har begreppet 

varit särskilt olyckligt eftersom det ibland förenklar ett mer komplext förlopp. 

Under 2000-talet går det att notera att det mer och mer har övergivits och 

ersatts med som vi tidigare redovisat en mångfald av överlappande begrepp 

och tillhörande förkortningar som: Abusive head trauma, AHI; Abusive Brain 

injury, ABI; Inflicted brain injury, IBI; Non-accidental head injury NAHI;  

Inflicted traumatic brain injury ITBI. Detta gäller dock bara i vetenskapliga och 

kliniska sammanhang. Hos allmänheten har uttrycket långsamt fått fäste. Flera 

av preventionsprogrammen som presenterats i det här kapitlet använder sig av 

uttrycket ”Shaking baby syndrome” i själva programnamnet och samtliga 

använder uttrycket i informationen till föräldrarna eller allmänheten. Även i 

Sverige förefaller de engelska uttrycken ”Shaken baby” och ”Shaken baby 

syndrome” ha blivit de mest bekanta beteckningarna för skakvåld och de 

skador det kan ge upphov till. I försöksprojektet med Mental Vaccination har 

samma princip följts som i de amerikanska programmen. I kommunikationen 

med föräldrar (och personal) har uttrycket ”Shaken baby syndrome” använts. I 

den här rapporten använder vi uttrycket ”skakvåld” och ”hjärnskador till följd 

av skakvåld” där det går och ”Shaken baby syndrom” när sammanhanget 

kräver det. 

Av vår genomgång i det här kapitlet av preventionsprogram/projekt kan man 

konstatera att de alla har stora likheter. De vänder sig till nyblivna föräldrar, de 

vänder sig till alla föräldrar inte någon riskgrupp, de är utformade som 

föräldrastöd/föräldrautbildningsprogram, interventionen sker på BB och 

barnmorskor är ansvariga för själva genomförandet. Trots likheterna kan man 

dock finna en viss skillnad i förhållningssätt till standardisering mellan olika 

program. Den ena förhållningssättet representeras av The Upstate New York 

Shaken Baby Syndrome Education Program och efterföljare. Det centrala för dessa 

program är att föreberedelser och information skall kräva små ekonomiska 

investeringar per förälder och kräva så små insatser som möjligt för personalen 

så att preventionsprogrammet långsiktigt har en chans att överleva i 

personalens vardag. När det gäller dessa program förefaller det inte ha varit ett 

mål att utveckla standardiserade utbildningspaket och mycket detaljstyrda 
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interventionsprotokoll. Personalutbildningen har i de flesta fall varit kopplad 

till projektledarens kompetens. Och även om uppgiften att informera föräldrar 

skall ske inom en ram kan den i sina detaljer formas av den enskilda 

barnmorskan. Den andra sortens program representeras av The Period of 

PURPLE Crying® Program. Här är både träningen av personalen och 

implementeringen av programmet hårt standardiserade. Härigenom har 

programmet förutsättningar att spridas oberoende av initiativtagarnas egna 

fysiska närvaro. Nackdelarna är att en intervention kostar mer att genomföra 

och att det är svårare för personalen att anpassa uppgiften till sina övriga 

informationsuppgifter. I Mental Vaccinationsprogrammet valdes den mindre 

standardiserade formen. 

Även om programmen som vi har redovisat i många avseenden är lika så har 

utvärderingarna genomförts på olika sätt. Självklart har alla preventions-

program som sitt yttersta mål att reducera antalet barn som får skador till följd 

av skakvåld. Man kan då fråga sig varför det hittills endast publicerats två 

utvärderingar som försökt mäta programmets effekter på antalet skakade barn? 

Det finns säkert flera skäl till det. Men utan tvekan är ett avgörande skäl att 

diagnosen shaken baby syndrome, eller hjärnskada till följd av skakvåld är 

problematisk. Eller som Fortin & Stipanicic (2010) uttrycker det efter att ha 

gjort en granskning av tidigare forskning: ”Abusive head trauma (AHT) is 

complex to define for establishing proper diagnosis criteria. This observation 

complicates greatly the diagnosis process when faced with an infant in 

consultation.” (ibid s. 693) I Sverige innebär bara misstanken att ett barn 

skakats att den medicinska personalen omedelbart skall göra en anmälan till 

socialnämnden. Det är sannolikt också en situation som kan få en del läkare att 

tveka. I en nyligen publicerad svensk studie visar Tingberg et al. (2010) att 

diagnosen ofta inte sätts trots att skadorna och anamnesen indikerar den. Den 

befintliga diagnospraktiken är således inte tillförlitlig. Därmed är inte heller 

diagnosstatistiken användbar som underlag för att beräkna incidensen. 

Problemen finns dock inte endast i utvärderingar av effekter utan visar sig 

också i försök att fastställa hur vanligt det är med skakvåld som gett upphov till 

hjärnskada. I en estländsk studie som försökte fastställa förekomsten skriver 

författarna:  

The overall incidence of ITBI was 28.7 per 100 000 infants. In the prospective 
group the incidence was 40.5 per 100 000, and in retrospective group 13.5 per 
100 000. ITBI is not rare but not always a recognized form of child abuse. 
Healthcare professionals should be more aware of this condition (Talvik et al. 
2006).  
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Här är förekomsten baserad på retrospektiva data mindre en tredjedel av den 

som räknats fram prospektivt. Detta skulle tyda på att förekomsten 

underskattas vid historiska kontroller vilket ytterligare stärker resultaten i Dias 

et al. och Altmans et al. studier. Frågan är dock om det går att göra jämförelser 

om det inte finns en stabil diagnostisk praktik i grunden. En annan 

komplicerande faktor är att inte ens i förhållandevis långvariga projekt i 

omfattande större regioner som de som rapporterats av Dias et al. och Altman 

et al. blir antalet fall så många att inte variationer i vårdrutiner och diagnostik 

kan få avgörande effekt på resultatet.    

Den sista frågan vi vill kommentera är hur vanligt det är att föräldrar blir 

informerade om riskerna med att skaka ett litet barn. Med undantag för 

kartläggningen i North Carolina av förekomsten av preventionsinsatser i 

vården är det svårt att uttala sig om hur vanligt det är. Det gäller både 

internationellt och nationellt. De program som vi i det här kapitlet redogjort 

för har varit föremål för någon form av utvärdering som publicerats och 

därigenom fått en synlighet. Det förefaller som utvärderingarna har lett till 

ringar på vattnet som gett upphov till nya initiativ i samma delstat eller i en 

angränsande. Som framgått tidigare finns det också i ett antal amerikanska 

stater en särskild delstatslag (Legislative Bill) som påbjuder att nyblivna 

föräldrar blir informerade om skakvåld och SBS. Men det förekommer 

sannolikt föräldrainformation utan att den initierats av ett program eller att det 

finns en särskild lag/förordning som påbjuder information. Enskilda 

barnmorskor och barnsjuksköterskor som engagerats av ämnet har möjlighet 

att på eget initiativ informera föräldrar. I Sverige till skillnad från många håll i 

USA finns det ingen förordning eller lag som påbjuder att föräldrar skall få 

information men det kan ändå finnas barnmorskor, läkare och 

barnsjuksköterskor som informerar föräldrar som de betraktar som risk-

föräldrar. Poängen med preventionsprogrammen är dock att informationen 

systematiskt skall erbjudas alla föräldrar eftersom det saknas kunskap om vad 

som kännetecknar de som har en risk att skaka ett litet barn. 



Kapitel 2, sid 22 

 

 

REFERENSER OCH KÄLLOR 

Altman, RL., Center, J., Patrick, PA., Daley, N., Butt, NK., & Brand, DA. 

(2011). Parent Education by Maternity Nurses and Prevention of Abusive 

Head Trauma. Pediatrics, 128, 1164-1172. doi: 10.1542/peds.2010-3260 

Barlow, KM., & Minns, RA. (2000) Annual incidence of shaken impact 

syndrome in young children. THE LANCET, 356 (9241), 1571-1572. 

doi:10.1016/S0140-6736(00)03130-5 

Barr, RG. (1990). The normal crying curve: what do we really know? Dev Med 

Child Neurol., 32(4), 356–362. 

Barr RG., Trent, RB., Cross, J. (2006). Age-related incidence curve of 

hospitalized Shaken Baby Syndrome cases: Convergent evidence for crying as a 

trigger for shaking. Child Abuse & Neglect, 30, 7–16. 

doi:10.1016/j.chiabu.2005.06.009 

Barr, RG., Barr, M., Fujiwara, T., Conway, J., Caterine, N., Brant. R. (2009a). 

Do educational materials change knowledge and behaviour about crying and 

shaken baby syndrome? A randomized controlled trial. CMAJ, 180 (7), 727-

733. doi: 10.1503/cmaj.081419 

Barr, RG., Rivara, FP., Barr, M., Cummings, P., Taylor, J., Lengua, LJ., 

Meredith-Benitz, E. (2009b). Effectiveness of Educational Materials Designed 

to Change Knowledge and Behaviors Regarding Crying and Shaken-Baby 

Syndrome in Mothers of Newborns: A Randomized, Controlled Trial. 

Pediatrics, 123, 972–980. doi:10.1542/peds.2008-0908. 

Caffey, J. (1972). On the Theory and Practice of Shaking Infants. Its Potential 

Residual Effects of Permanent Brain Damage and Mental Retardation. Am J 

Dis Child., 124(2):161-169. 

Caffey, J. (1974). The Whiplash Shaken Infant Syndrome: Manual Shaking by 

the Extremities with Whiplash-Induced Intracranial and Intraocular Bleedings, 

Linked With Residual Permanent Brain Damage and Mental Retardation. 

Pediatrics, 54(4), 396-403. 

Canivet, C. (2005). Spädbarnsskrik – en säkerhetsrisk? Läkartidningen, 102 (23), 

1806-7. 

Dias, M S., Smith, K., deGuehery, K., Mazur, P., Li, V., & Shaffer, ML. (2005). 

Preventing Abusive Head Trauma Among Infants and Young Children: A 



Kapitel 2, sid 23 

 

Hospital-Based, Parent Education Program. Pediatrics, 115;4:e470-e477 

doi/10.1542/peds.2004-1896 

Flodmark, O (2011). Vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn. 
Regionalt Vårdprogram, Stockholms läns landsting.  ISBN: 91-85211-55-9 
(Utgåva II) 

Fortin G., Stipanicic A., (2010). How to recognize and diagnose abusive head 

trauma in infants /Le traumatisme crânien non-accidentel du nourrisson quand 

et comment le diagnostiquer. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 53, 

693–710, doi:10.1016/j.rehab.2010.10.004 

Fulton, D. (2000). Shaken baby syndrome. Crit Care Nurse Q, 23(2), 43-50. 

Goulet, C. Frappier, J-Y., Fortin, S. Deziel, L. Lampron, A., & Boulanger, M. 

(2009). Development and Evaluation of a Shaken Baby Syndrome Prevention 

Program. JOGNN, 38, 7-21. DOI: 10.1111/j.1552-6909.2008.00301.x 

Health Canada, 2001, Joint statement on shaken baby syndrome. Ottawa, On., 

Canada: Minister of Public Works and Government Services. Hämtad 2012-04-

04 från http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/publications/js-dc-sbs/js-

dc-sbs-eng.php. 

Hennink-Kaminski, HJ., & Dougall, EK. (2009). Tailoring Hospital Education 

materials for the Periode of PURPLE Crying: Keeping Babies Safe in North 

Carolina Media Campaign. Social Marketing Quarterly, 15(4), 49-64. 

doi.org/10.1080/15245000903348772. 

Keenan HT, Runyan, DK, Marshall SW, Nocera MA, Merten DF, Sinal, SH. 

(2003). A population-based study of inflicted traumatic brain injury in young 

children. JAMA, 6, 612–26. 

Kelly, P., Ferrant, B. (2008). Shaken baby syndrome in New Zealand, 2000–

2002J of Pediatrics and Child Health, 44 (3), 99-107. Article first published online: 

12 DEC 2007. DOI: 10.1111/j.1440-1754.2007.01234.x 

King, J., MacKay, M., & Sirnick, A. (2003). Shaken baby syndrome in Canada: 

clinical characteristics and outcomes of hospital cases. CMAJ, 168 (2), 155-159. 

Kobayashi, Y., Yamada, K., Ohba, S., Nishina, S., Okuyama, M., & Azuma, N. 

(2009). Ocular manifestations and prognosis of shaken baby syndrome in two 

Japanese children’s hospitals. Japanese Journal of Ophthalmology, 53(4), 384-388.  

DOI: 10.1007/s10384-009-0681-8 



Kapitel 2, sid 24 

 

Laskey, A., Holsti, M., Runyan, D. & Socolar, R. (2004). Occult head trauma in 

young suspected victims of physical abuse. The Journal of Pediatrics, 144(6), 719-

722. 

 

Minns. R., Jones, P.A., Mok, J.Y-Q. (2008). Incidence and Demography of 

Non-Accidental Head Injury in Southeast Scotland from a National Database. 

American Journal of Preventive Medicine, 34 (4), Supplement, S126-S133. 

doi:10.1016/j.amepre.2008.01.016 

Pennsylvania Shaken Baby Syndrome Prevention and Awareness Program, 

Penn State Hershey, Neurosurgery. Hämtad 2012-04-03 från 

http://pennstatehershey.org/web/shakenbaby/home/aboutus.  

Preventing Shaken Baby Syndrome: A Guide for Health Departments and 

Community-Based Organizations - A part of CDC’s “Heads Up” Series.  Hämtat 

2012- 04-03 från http://www.cdc.gov/Concussion/pdf/Preventing_SBS_508-

a.pdf.  

Reiber, (1993). Fatal falls in childhood. Am J Forensic Med & Path, 3, 201-207. 

Runyan, KD., Hennink-Karminski, HJ., Zolotor, A.J., Barr, RG., Murphy, RA., 

Barr, M., Sullivan, K., Dougall, EK., Nocera, M. (2009). Designing and testing 

a shaken baby Syndrome Prevention Program – The Periode of PURPLE 

Crying: Keeping Babies Safe in North Carolina. Social Marketing Quarterly, 15(4), 

2-24. Doi.org/10.1080/15245000903304635 

Shanahan, ME., Nocera, M., Zolotor, A.J., Sellers, CJ., Runyan, DK. (2011). 

Education on Abusive Head Trauma in North Carolina Hospitals. Child Abuse 

Review, 20, 290–297. DOI: 10.1002/car.1195 

Showers, J. (1990). Child behavior management cards: prevention tools for 

teens. Child Abuse Negl., 15, 313-316. 

Showers, J. (1992 a). “Don’t shake the baby”: the effectiveness of a prevention 

program. Child Abuse & Neglect, 16, 11-18.  

Showers, J. (1992 b). Shaken baby syndrome. The problem and a model for 

prevention. Children Today, 21(2), 0361-4336. 

Sinal SH, Petree AR, Herman-Giddens M, Rogers MK, Enand C, DuRant, 

DH. (2000). Race or ethnicity a predictive factor in shaken baby syndrome? J 

Child Abuse Neglect, 24, 1241–6. 

Smith, K & de Guehery, K (2008). Shaken baby syndrome education program: 

Nurses making a difference. MCN, Dec. 371-375.  



Kapitel 2, sid 25 

 

Starling, SP., Holden, J R., & Jenny, C. (1995). Abusive head trauma: The 

relationship of perpetrators to their victims. Pediatrics, 95, 260–262 

Starling, SP., & Holden, J R. (2000). Perpetrators of abusive head trauma: A 

comparison of two geographic populations. Southern Medical Journal, 93, 

463–465. 

Talvik, I., Metsvaht, T., Leito, K., Pöder, H., Kool, P., Väli, M., Lintrop, M., 

Kolk, A. & Talvik, T. (2006). Inflicted traumatic brain injury (ITBI) or shaken 

baby syndrome (SBS) in Estonia, Acta Pædiatrica, 95, 799-804. 

Talvik, I., Alexander, RC., Talvik, T. (2008) Shaken baby syndrome and a 

baby’s cry. Acta Pædiatrica/Acta Pædiatrica, 97, 782–785. 

Tingberg, B (2010) Child abuse – Clinical investigation, management and 
nursing approach. (Dissitation.) Stockholm: Karolinska Institutet 
 



Kapitel 3, sid 0 

 

Innehållsförteckning kapitel 3 
Om att förebygga skakvåld mot små barn 

 

 
 

KAPITEL 3                                                                                               sid  

 

Preventionsprogrammet ”Mental Vaccination” 1 

  Från idé till modell 1 

   Modellen  3 

   Målgrupp 3 

   Programprotokoll 4 

   Tre doser 4 

   Både skriftlig och muntlig information 5 

   Särskild bekräftelse av information 6 

   Ingen video 7 

   Försöksverksamhet med mental vaccination 7 

   Personella och ekonomiska förutsättningar 7 

   Val av deltagande verksamheter 9 

   Förberedande insatser – Utbildningspaket 10 

   Halv utbildningsdag  11 

   Arbetsplatsmöte 11 

   Mental Vaccinationspärm 12 

 

 

  Referenser 13 



Kapitel 3, sid 1 

 

KAPITEL 3 

PREVENTIONSPROGRAMMET ”MENTAL VACCINATION” 

I mitten av 2000-talet publicerades en amerikansk utvärdering som för första 

gången visade att prevention drastiskt kunde reducera antalet barn som 

misshandlats och fått hjärnskador på grund av skakvåld hos små barn, (Dias et 

al. 2005). Utvärderingen av det framgångsrika amerikanska preventions-

programmet fick en grupp läkare och sjuksköterskor med kopplingar till MIO-

gruppen på Karolinska sjukhuset att under vintern 2007-2008 föra långtgående 

diskussioner om hur ett svenskt preventionsprogram skulle kunna utformas. 

Diskussionerna ledde till att en försöksverksamhet med ett preventions-

program inleddes 1 mars 2009 i södra delarna av Stockholms läns landsting. 

Försöksverksamheten pågick till den 31 oktober 2010 och genomfördes med 

ekonomiskt stöd från Socialdepartementet och Stockholms läns landsting. 

I det här kapitlet redovisas dels själva preventionsmodellen, Mental 

Vaccination, och dess komponenter, dels hur förberedelser för implemen-

teringen av modellen i mödra- och barnhälsovård utformades. 

FRÅN IDÉ TILL MODELL 

”The Upstate New York Shaken Baby Syndrome Education Program” (se kapitel 2), 

prövat på sjukhus i staten New Yorks västra delar, blev utgångspunkt vid 

utformningen av programmet som skulle användas i svensk hälso- och 

sjukvård. Det fanns flera goda skäl till det. Programmet hade för det första 

visat sig effektivt. En utvärdering som publicerades 2005 visade att en 

försöksverksamhet med programmet reducerade antalet barn med hjärnskador 

på grund av skakvåld med 47 procent. För det andra byggde det på några enkla 

och övertygande principer: att öka riskmedvetenheten, höja kunskapsnivån och 

lära ut positivt beteende till personer som är på väg att axla ansvaret för vården 

av ett nyfött barn. För det tredje var det medvetet utformat så enkelt som 

möjligt för att öka personalens följsamhet med programmet och få det att 

överleva på längre sikt i vårdens vardag (Dias et al., 2005, Smith & deGuehery, 

2008). När de två sjuksköterskor som fungerade som koordinatorer i det 

amerikanska programmet beskriver det som om ett sjuksköterske-

implementerat, sjukhusbaserat, föräldrautbildningsprogram sammanfattar de 
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väl huvuddragen: det genomförs av sjuksköterskor närmast bestämt barn-

morskor; det genomförs på sjukhusbaserade BB-avdelningar och de vänder sig 

med information till alla nyblivna föräldrar (Smith & deGuehery, 2008). 

I USA är BB-avdelningar det bästa valet om man vill nå så många nyblivna 

föräldrar, som möjligt, och då särskilt pappor. Det finns ingen annan 

verksamhet som har kontakt med en så stor andel av blivande och nyblivna 

amerikanska föräldrar. Under BB-vistelsen som oftast varar en vecka finns det 

gott om tid att informera föräldrarna och uppmuntra dem att titta på 

informationsmaterial och utbildnings video. Det visade sig ganska omgående 

att det inte gick att direkt applicera den amerikanska programmodellen i svensk 

mödravård.  

I Sverige föds det ungefär 115 000 barn per år. Svensk perinatalvård kommer 

liksom i USA i kontakt med nästan alla mödrar till dessa barn. Men vårdtiderna 

på svenska BB-avdelningar var redan 2008 så korta att barnmorskornas 

utrymme för att informera var begränsad. Idag är vårdtiden ibland bara några 

timmar och möjligheten än mer reducerad. I Sverige finns det dock fler 

verksamheter som möter de flesta blivande och nyblivna föräldrarna. Den 

svenska mödravården är frivillig men når via mödravårdsmottagningar (MVC) 

cirka 99 procent av alla kvinnor och den svenska barnhälsovården når via 

barnavårdsmottagningarna (BVC) också runt 99 procent av alla barn under 2 år 

och deras föräldrar (Magnusson, Lindfors & Tell, 2011). Någon amerikansk 

motsvarighet till dessa två företeelser finns inte. 

Varken mödravårds- eller barnavårdsmottagningar bedömdes emellertid 

ensamma kunna bära ansvaret för ett sjuksköterskeimplementerat 

föräldrautbildningsprogram med syfte att förebygga skakvåld. I BVC- 

sjuksköterskornas uppgifter ingår det visserligen att hjälpa föräldrar att ta hand 

om barnet och stödja dem i deras föräldraroll. Men BVC-sjuksköterskan 

kommer i regel i kontakt med barnet och de nyblivna föräldrarna först en 

vecka efter att de lämnat BB. Forskning om skakvåld och hjärnskador på grund 

av skakvåld, visar att barn kan drabbas av skakvåld redan under sin första 

levnadsvecka varför information enbart på BVC kan komma försent. På MVC 

finns det ännu inget barn att relatera till och verksamheten är därför mer 

fokuserad på kvinnans och fostrets hälsa och förlossningen än på föräldra-

skapet och barns otröstliga gråt, varför det kan vara mindre framgångsrikt att 

bara ge information under graviditeten. 

Vid utformningen av en svensk modell var det således svårt att uppnå samma 

organisatoriska enkelhet som The Upstate New York Shaken Baby Syndrome 

Education Program hade. Arbetsgruppen kom fram till att svenska förhållanden 
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”[Informationen] ges vid tre olika tillfällen och två olika broschyrer delas ut. 

Föräldrarna ska få information om att det är farligt att skaka spädbarn. De 

medicinskt bakomliggande orsakerna till skadorna vid SBS är dock inte 

nödvändigt att beskriva.” (Personalhandledning) 

 

istället krävde en samverkan mellan barnmorskor och barn/ distrikts-

sjuksköterskor på MVC, BB och BVC.  Implementeringen behövde därför ske 

i både sluten och öppen vård.  

Projektnamnet ”Mental Vaccination” valdes då det precis som vid en vanlig 

vaccination, handlade det om förebyggande åtgärder syftande till att göra 

föräldrarna mer motståndskraftiga i de situationer de skulle komma att möta 

när deras nyfödda barn skulle komma att skrika otröstligt. Precis som vid en 

vanlig vaccination skulle informationen ges i tre doser och slutligen för-

väntades att informationen i vissa sammanhang skulle kunna uppfattas som 

svår, obehaglig eller till och med smärtsam, precis som vid en vanlig 

vaccination. 

 

MODELLEN 

 

Målgrupp 

Målgruppen är som redan framgått blivande och nyblivna föräldrar. I linje med 

The Upstate New York Shaken Baby Syndrome (SBS) Education Program och de flesta 

andra program inkluderar målgruppen alla föräldrar, inte någon särskild 

riskgrupp. Skälen till att utbildningen riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar är 

inte bara att de anses behöva ökad kunskap utan också att de inför uppgiften 

att ta hand om ett spädbarn skall bli mer akut medvetna om riskerna med att 

skaka barnet. Skälet till att programmet riktar sig till alla föräldrar är att det idag 

saknas kunskap som i förhand kan urskilja särskilda riskpersoner som särskilt 

benägna att använda skakning som ett sätt att tysta ett skrikande barn.  

”Mental Vaccination är ett informationsprogram för föräldrar om 

spädbarnsskrik, tröst, strategier vid frustrerade situationer och om Shaken 

baby syndrome (SBS). Informationen skall ges till alla blivande och nyblivna 

föräldrar, både pappor och mammor. ”(Personalhandledning) 
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Programprotokoll 

Som vägledning för personalen finns det ett dokument som kallas 

personalhandledning. Personalhandledningen kan betraktas som ett protokoll 

för hur programmet skall implementeras i vården men beskriver också 

programmets innehåll. Protokollet har eftersträvat samma enkelhet som 

återfinns i det amerikanska programmet. Uppgiften att informera skall vara 

möjlig att integrera i det dagliga arbetet utan några stora tidskrävande 

förändringar. 

Enligt programprotokollet kan informationen ges individuellt eller i grupp. 

Både på mödravårds- och barnavårdsmottagningar sker ofta en del av 

föräldrautbildningen i grupp. Hur föräldragrupperna utformas är upp till 

personalen på de enskilda mottagningarna att bestämma. Protokollet lämnar 

också öppet för personalen att själva avgöra om de vill behandla ämnet om 

barns gråt, föräldrars frustration och skakvåld och SBS i någon av de befintliga 

föräldragrupperna eller informera individuellt. Protokollet beskriver vad 

personalen skall informera föräldrarna om, däremot är den inte detaljerad när 

det gäller hur ett samtal steg för steg skall genomföras. Avsikten med det är att 

uppgiften lätt skall kunna anpassas till den ordinarie verksamheten. De 

omedelbara målen med föräldrautbildningen är dock specificerade. Föräldrarna 

skall:  

 Förstå att det är farligt att skaka spädbarn. 

 Förstå vad som oftast orsakar att man skakar spädbarn. 

 Få möjlighet att reflektera över hur de själva kan motverka att hamna i   

  risksituationer. 

 Få möjlighet att skaffa sig strategier för att hantera risksituationer 

 

Tre doser 

Den organisatoriska lösningen som beskrivits ovan har inneburit att 

preventionsprogrammet skiljer sig från de flesta andra genom att de erbjuder 

föräldrarna information vid tre tillfällen: efter 25:e graviditetsveckan, på BB 

före utskrivning samt under BVC-sjuksköterskans första hembesök alternativt 

första besöket på BVC. Härigenom delas informationsansvaret mellan 

barnmorskor och barnsjuksköterskor på MVC, BB och BVC. Man kan därför 

säga att det utmärkande draget för att skapa medvetenhet hos föräldrarna i 

programmet Mental Vaccination är att upprepa budskapet – att ge tre doser 

information.  



Kapitel 3, sid 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både skriftlig och muntlig information 

I de flesta utländska program ingår komplement till muntlig information. Det 

kan vara informationskort, broschyrer, kylskåpsmagneter och videofilmer.  

Mental Vaccinationsprogrammet föreskriver skall alla barnmorskor/ 

barnsjuksköterskor på MVC, BB och BVC ge information både muntligt och 

skriftligt till alla de blivande och nyblivna föräldrar som de ansvarar för i sin 

verksamhet eller se till att en kollega ger den i föräldragrupp. Förtjänsten med 

skriftlig informationen är att föräldrarna kan ta del av den när de själva vill. De 

har också möjlighet att plocka fram den på nytt vid behov. Den skriftliga 

informationen kan också lätt spridas till en förälder eller anhörig som inte varit 

närvarande på MVC, BB eller BVC. Enligt programmodellen är målet inte bara 

DOS 2 - BB 

”Den andra informationen ges av barnmorska på BB i samband med utskrivningssamtalet.  

Broschyren ”Behandlas varsamt” delas ut till de föräldrar som inte känner igen att de fått 
broschyren. Samtal med föräldrarna med fokus på; 

 Spädbarnsskrik och tröst 
 Att utmattning och frustration hos föräldrar ökar risken för skakvåld mot spädbarn 
 Hur man kan samarbeta och avlasta varandra som föräldrar 
 Hos vem/vilka föräldrarna kan hämta stöd” (Personalhandledning) 

 

 

DOS 1 - MVC 

”Den första informationen ges av barnmorska på MVC efter graviditetsvecka 25. 

Broschyren ”Behandlas varsamt” delas ut. Samtal med föräldrarna med fokus på; 

 Att spädbarnsskrik kan leda till känslor av frustration och otillräcklighet hos föräldrar 
 Hur man kan samarbeta och avlasta varandra som föräldrar för att undvika   
          utmattning och frustration 
 Hos vem/vilka föräldrarna tror att de kommer att kunna hämta stöd”  

               (Personalhandledning) 

 

DOS 3 - BVC 

”Den tredje informationen ges vid första hembesöket eller vid första besöket på BVC, av BVC-

sjuksköterska.  

Broschyren ”Mitt barn skriker” delas ut. Samtal med föräldrarna med fokus på; 

o Spädbarnsskrik och tröst 

o Att utmattning och frustration ökar risken för skakvåld mot spädbarn 

o Att det är farligt att skaka ett spädbarn 
o Strategier för frustrerade situationer 
o Hur man kan samarbeta och avlasta varandra som föräldrar 
o Hos vem/vilka föräldrarna hämtar stöd” (Personalhandledning) 
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att förmedla kunskap till föräldrar utan också att förmå dem att reflektera över 

sig själva och sina strategier. Detta sker bäst via muntlig information och 

främst i dialog mellan förälder och barnmorska eller barnsjuksköterska eller 

möjligen i föräldragrupp där andra föräldrars perspektiv och frågor kan bidra 

till insikter och problemlösningar.  

Den skriftliga information till föräldrarna som använts i försöksverksamheten 

har bestått av två broschyrer. På MVC och BB delas informationsbladet 

”Behandlas varsamt” ut. Det är en dubbelsidig folder, som hopvikt är av A5 

format. Broschyren är färgstark och innehåller många bilder med korta texter 

emellan. Budskapet är tydligt: Små barn behöver behandlas varsamt; Sök hjälp 

om barnet skriker och du håller på att tappa fattningen; Det är farligt att skaka 

ett barn. Broschyren är framtagen av den finska barnläkarföreningen. 

(http://www.suomenlastenlaakariyhdistys.fi/node/4.) Det betyder att den 

korta foldern ”Behandlas varsamt” erbjuds föräldrarna två gånger. 

 

Den andra broschyren ”Mitt barn skriker” delas ut på BVC. Det är ett 10-sidigt 

häfte av A5 format. Undertiteln lyder: ”om att trösta 

spädbarn” vilket väl speglar innehållet som nästan 

uteslutande består av skriven text om barnskrik och hur 

man kan trösta barnet. I slutet finns ett kort avsnitt om att 

man inte skall tappa kontrollen. En pratbubbla 

återkommer på två ställen med texten: ”skaka aldrig ditt 

barn”. (Broschyren går att köpa via Gothias förlag och 

finns översatt till flera språk.)  

Särskild bekräftelse av information 

I den amerikanska modellen som använts i delstaten New York får föräldrar 

själva fylla i och signera en blankett innan de lämnar BB. Blanketten har en 

dubbelroll i programmet. Den fungerar som underlag för de vårdansvarigas 

statistiska uppföljning av hur många föräldrar som 

exponeras för informationen. Dessutom förväntas själva 

handlingen att skriftligt intyga att man har förstått 

informationen skapa en förhöjd medvetenhet hos 

föräldrarna om risken med att skaka ett barn. Vid 

utformningen av Mental Vaccination bedömdes det 

skriftliga intygandet vara främmande för svensk kultur 

varför en modifierad blankett utformades som 

sjuksköterskan på BVC skulle fylla i, inte föräldrarna själva. 
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Ingen video 

Många utländska program använder en video i utbildningen av föräldrarna. I 

The Upstate New York Shaken Baby Syndrome Education Program använder man sig 

av en 11-minuters utbildningsvideo. Föräldrarna uppmanas titta på videon på 

avdelningens mobila videoapparat. I andra program har föräldrar fått med sig 

en egen video att titta på hemma. Vid utformningen av Mental Vaccination 

fanns det ingen lämplig video att använda i utbildningen av föräldrarna.   

 
FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENTAL VACCINATION 

 

PERSONELLA OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Under 2008 beslutade Socialdepartementet och Stockholms läns landsting att 

ekonomiskt stödja en försöksverksamhet med Mental Vaccination i land-

stingets vårdverksamhet. Försöksverksamheten bedrevs inom ramen för 

vårdpersonalens ordinarie arbete. Planeringen av hur interventionen skulle 

genomföras utvecklades först i den arbetsgrupp som hade initierat projektet 

men som vid projektstarten ersattes av en Styrgrupp, Projektgrupp respektive 

Utvärderingsgrupp.  
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Olof Flodmark Initiativtagare & ekonomiskt ansvarig,  
Professor i barnneuroradiologi vid  
Karolinska Institutet 

Margareta Blennow Barnhälsovårdsöverläkare, Södra Stockholm 

Björn Wettergren Dåvarande Barnhälsovårdsöverläkare,  
Uppsala 

Kerstin Petersson Vårdutvecklare Mödrahälsovården södra  
Stockholm 

Ulla Björklund Mödrahälsovårdsöverläkare, Södersjukhuset 

Anna Björnemo Projektledare, Neuroradiologiska kliniken kliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset 
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Projektgruppen som tilldelades ansvaret att förbereda implementering av 

försöksverksamheten bildades under våren 2008. Gruppen bestod av en 

projektsekreterare, en heltidsanställd specialistsjuksköterska som fungerade 

som projektkoordinator, utbildare och facilitator, en deltidsanställd 

specialistsjuksköterska som fungerade som utbildare och facilitator samt fem 

personer som hade någon form av verksamhetsansvar i den aktuella 

mödravården, förlossningsvården och barnhälsovården. Den slutliga 

utformningen av försöksverksamheten och interventionen skedde i dialog 

mellan de verksamhetsansvariga för MVC, BB och BVC och de projekt-

anställda sjuksköterskorna inom ramen för projektgruppen. Tre av personerna 

som företrädde verksamheterna hade särskilt ansvar för att all berörd personal 

erbjuds utbildning, att kontaktperson utsågs på varje mottagning/avdelning. 

De skulle vidare verka för att man inom den egna verksamheten gav 

personalen redskap för att alla föräldrar får ta del av utbildningen ”Mental 

Vaccination” under försöksperioden. I projektko-ordinatorns uppgift ingick 

dessutom att övervaka implementeringen och stå i kontakt med enheter som 

hade frågor eller behövde material. På grund av det stora antalet (43) 

geografiskt åtskilda enheter som kom att omfattas av försöksverksamheten 

hade dock projektkoordinatorn begränsade möjligheter att vistas ute i 

verksamheterna under projekttiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTGRUPP 

Anna-Carin Magnusson 
 
 
 
Björn Tingberg 

Projektkoordinator & Utbildningsansvarig - 
specialistsjuksköterska MIO-gruppen, Karolinska 
Universitetssjukhuset. 

Utbildningsansvarig - specialistsjuksköterska Med. Dr. 
MIO-gruppen, Karolinska Universitetssjukhuset  

 

Anncharlotte Lindfors 

 

Implementeringsansvarig BVC - Vårdutvecklare 
Barnhälsovårdsenheten Södersjukhuset 

Kerstin Petersson 

 
Ulla Ek-Dahlin 

Implementeringsansvarig MVC - Samordningsbarnmorska, 
Mödrahälsovården Södersjukhuset 

Barnmorska Kvinnokliniken Södersjukhuset 

Ulla Björklund 

Susanne Lindberg  

Mördrahälsovårdsöverläkare Södersjukhuset 

Implementeringsansvarig BB- Vårdutvecklare 

Anna Björnemo Projektsekreterare, Neuroradiologiska kliniken  

Karolinska Universitetssjukhuset 

 

 

 



Kapitel 3, sid 9 

 

VAL AV DELTAGANDE VERKSAMHETER 

Av praktiska skäl behövde försöksverksamheten begränsas till delar av 

Stockholms läns landsting. 

År 2008 fanns det i Stockholms läns landsting sju olika förlossningsenheter1 

(BB) på fem sjukhus: Karolinska universitetssjukhuset; Huddinge; Karolinska 

Universitetssjukhuset Solna; Danderyds sjukhus; BB Stockholm och Söder-

sjukhuset med Södra BB samt Södertälje sjukhus. Av alla 118 000 förlossningar 

i Sverige 2008 svarade dessa enheter för 27 373.   

I länet fanns också 56 Barnmorskemottagningar som ansvarar för mödra-

hälsovården (MVC).  Under år 2008 infördes såväl en ny vårdvalsmodell som 

auktorisation av Barnmorskemottagningarna i länet.2 De drivs därefter i såväl 

landstings som privat regi. Under graviditeten besöker 99 procent av de 

blivande mödrarna en MVC. Förstföderskorna gör i genomsnitt nio besök på 

sin Barnmorskemottagning, omföderskor åtta. Inskrivningen sker från 

graviditetsvecka sex till vecka 10-12.  

I Sverige finns det ca 2000 Barnavårdsmottagningar (BVC). I Stockholms läns 

landsting fanns det år 2008 128 stycken med ca 450 barnsjuksköterskor och 

distriktssjuksköterskor anställda.3 Av barn under 2 år var 99 procent i kontakt 

med en BVC under 2008. I genomsnitt ansvarade varje heltidsanställd BVC–

sjuksköterska för 73 nyfödda barn. Andelen föräldrar som får ett ”första 

hembesök” varierar stort inom SLL från knappt 38 procent till 99 procent.  

När försöksverksamheten skulle begränsas till delar av Stockholms läns 

landsting föll valet på de södra delarna. Södersjukhusets (SÖS) förlossnings-

avdelningar svarade för de flesta förlossningarna både i södra delarna och i 

länet som helhet. Under 2008 uppgick de till 7732 stycken. Det fria vårdvalet 

som infördes 2008 skapade en viss oförutsägbarhet när det gällde enskilda 

föräldrars vårdkedja från MVC, via BB till BVC. Såvida inte alla verksamheter i 

en större region informerar enligt preventionsmodellen är det svårt att försäkra 

sig om att alla föräldrar verkligen erbjuds information vid tre tillfällen. För att 

optimera möjligheterna valdes Södersjukhusets BB- avdelningar och Södra BB 

som utgångspunkt. Därefter inbjöds ett antal mödravårdsmottagningar i södra 

Stockholm vilka bedömdes förbereda merparten av föräldrar som föder barn 

                                                

1 I andra delar av texten används i linje med referenser beteckningen enhet på mer avgränsade 

verksamheter. Varje BB- avdelning, BVC- och MVC mottagning benämns här som en enhet. 
2 Landstingen bygger sina vårdvalssystem utifrån bestämmelserna i lagen (2008:962) om valfrihetssystem 
(LOV).  
3 Barnhälsovård- Folkhälsoarbete, rapport 2008, SLL 2009, http://www.webbhotell.sll.se/sv/bhv/ 
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på SÖS och Södra BB att medverka i projektet. Likaså inbjöds de 

Barnavårdsmottagningar som tar emot merparten av barn förlösta på SÖS eller 

södra BB. Totalt deltog 4 BB avdelningar, 11 Mödravårdsmottagningar och 28 

Barnavårdmottagningar i försöks-verksamheten under perioden 1 mars 2009 - 

31 oktober 2010. 

FÖRBEREDANDE INSATSER - UTBILDNINGSPAKET 

Försöksprojektet genomfördes i två steg. Det första syftade till att utbilda 

personalen, dvs. informatörerna, och den andra att låta informatörerna 

informera blivande och nyblivna föräldrar. För själva genomförandet 

betraktades barnmorskor, barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som 

nyckelpersoner. Vid försöksprojektets start bedömdes emellertid personalen 

vid de aktuella MVC-, BB- och BVC-enheterna ha otillräcklig kunskap om 

skakvåld, dess orsaker och hur våldet kan förebyggas men också om sätt att 

bemöta och informera föräldrar på rörande SBS (Programbeskrivning Mental 

Vaccination, 2008).   

Projektgruppen valde i huvudsak tre sätt att förbereda och stödja personalen 

på inför och under implementeringsfasen. Förberedande utbildning och 

information i stor enhetsöverskridande grupp, utbildning och information i 

liten arbetsgrupp samt skriftlig information tillgänglig under implementerings-

fasen. Syftet med förberedelserna var att höja personalens kunskapsnivå, skapa 

förståelse för programmodellen och hur den nya arbetsuppgiften skulle utföras, 

skapa motivation för uppgiften samt inte minst påverka informationsbeteendet 

i linje med modellen.  

 

De c:a 350 barnmorskor och sjuksköterskor som arbetade på de 43 deltagande 

enheterna erbjöds innan starten, via sina verksamhetsansvariga, att delta i en 

utbildningseftermiddag. Därefter arrangerade projektgruppens två specialist-

sjuksköterskor totalt cirka 50 uppföljande arbetsplatsmöten på de deltagande 

enheterna. De två utbildningstillfällena avsåg att tillsammans förmedla såväl 

teoretisk som praktisk kunskap.  

 

 

ANTALET UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 

10 utbildningsdagar 
50 arbetsplatsmöten 

 

 

MÅLGRUPP FÖR UTBILDNINGEN 

350 barnmorskor, barn- och 
distriktssjuksköterskor på 43 
olika enheter 
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Halv utbildningsdag 

Under utbildningseftermiddagen föreläste specialist-sjuksköterskorna, vid några 

tillfällen tillsammans med en barnneuroradiolog, om 

skakvåld mot späda barn och om symtom och tecken på 

hjärnskador som följd av skakvåld. Vid detta tillfälle fick 

deltagarna också se och diskutera en amerikansk videofilm, 

Elijah’s story, baserad på ett autentiskt fall. Personalen 

informerades också helt kortfattat om det kommande 

projektet.  

 

Arbetsplatsmöte 

En mer ingående presentation av projektet och vad som förväntades av 

personalen skedde på det uppföljande personalmötet på respektive arbetsplats. 

Syftet med mötet var att ge personalen mer information om projektets mål och 

uppläggning samt att exemplifiera hur personalen i samtal med föräldrar kunde 

hitta ingångar till ett samtal om skrik och risken med att skaka barnet. 

Dessutom avsåg detta möte att motivera personalen att aktivt informera alla 

föräldrar. Den roll som sjuksköterskorna intog var således inte bara utbildarens 

utan också, som de själva kallat det, facilitatorns (Magnusson, Falk & 

Flodmark, 2009).  Genom att uppmana personalen att dela med sig av sina 

egna erfarenheter av att informera och samtala med föräldrar om barngråt, 

tröststrategier och risken med att skaka försökte de inte bara sprida goda 

exempel utan också skapa en känsla av delaktighet i projektet och höja 

personalens motivation.  

 

 

 

UTBILDNINGSPAKTET 

I: HALV UTBILDNINGSDAG 

Föreläsningar om teoretisk baskunskap 

Motiverande videofilm 

Kort information om kommande projektet 

II: ARBETSPLATSMÖTE 

Information om projektet  

Konkreta råd och riktlinjer för information 

Motiverande/faciliterande diskussioner 

III: INFORMATIONSPÄRM 
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Personalhandledning 

2009-01-01 

Mental Vaccinationspärm 

Projektgruppens tredje instrument för att stödja 

implementeringen var en pärm, som var tydligt märkt 

Mental Vaccination. Varje enhetsansvarig fick en pärm 

skickad till sig inför projekt-starten.  I pärmen kunde 

personalen hitta detaljerad skriftlig information om 

projektet, schema för när föräldrar skulle informeras i de 

olika verksamheterna samt personal-handledningen/ 

manualen. Pärmen var avsedd för både de som genomgått 

utbildningen, de som inte kunnat delta  

i utbildningspaketets alla delar och nyanställda. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PÄRMENS INNEHÅLL 

 På uppdrag av socialdepartementet 

 Kontaktpersoner för Mental Vaccination/ Projektgrupp 

 Personalhandledning 

 Tids- och flödesschema 

 Länkar och lästips 
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KAPITEL 4 

UTVÄRDERING AV MENTAL VACCINATION: 
FÖRBEREDELSE OCH IMPLEMENTERING 

I en grupp, bestående av läkare och sjuksköterskor, med intresse och 

erfarenhet av våld mot små barn fördes under vintern 2007-2008 långtgående 

diskussioner om utformningen av ett svenskt preventionsprogram för att 

förhindra att små barn utsätts för skakvåld och för hjärnskador. Under våren 

2008 blev planerna på att starta en försöksverksamhet i mödra- och barn-

hälsovården allt mer konkreta. Med ekonomiskt stöd från Socialdepartementet 

och Stockholms läns landsting genomfördes sedan en försöksverksamhet med 

preventionsprogrammet Mental Vaccination i södra delarna av Stockholms 

läns landsting under perioden 1 mars 2009 och 31 oktober 2010. 

Tidigt i planeringen av försöksverksamheten beslutades det att programmets 

effekter på föräldrar skulle utvärderas. Komplexa sociala interventioner innebär 

inte sällan merarbete och extra belastning för organisationen och enskilda 

anställda vilket kan vara ett av många skäl till att en intervention misslyckas 

med att uppnå uppsatta mål. För att kunna förstå hur effekter eller frånvaron 

av effekter av interventionen hade uppstått genomfördes därför också en 

undersökning av själva implementeringsprocessen. Det betyder att försöks-

verksamheten med Mental Vaccination varit föremål för både en process- och 

effektutvärdering. I det här kapitlet redovisas utvärderingen av processen, dvs. 

förberedelsen och implementeringen av försöksverksamheten i vården. I nästa 

kapitel (kapitel 5) redovisas interventionens effekter på föräldrarna. Vi 

rekommenderar läsare som redan tagit del av beskrivningen av program-

modellen i kapitel 3 att hoppa direkt till avsnittet: Utvärdering av 

föreberedelser och implementering. 

PLANERING OCH IMPLEMENTERING AV EN FÖRSÖKS-
VERKSAMHET MED MENTAL VACCINATION 

Preventionsprogrammet, Mental Vaccination, för att förhindra att små barn 

utsätts för skakvåld har haft ett amerikanskt program genomfört i staten New 

York som förebild (se beskrivningen av ”the Upstate New York Shaken Baby 

Syndrome Education Program” i kapitel 2). Gemensamt för det amerikanska 
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och svenska programmet är att föräldrar i nära anslutning till att barnet föds 

blir informerade om risken med att skaka ett barn och om sätt att trösta barnet 

på. Den amerikanska modellen har dock behövt anpassas till svensk 

perinatalvård, mödra- och barnhälsovård eftersom mammor och barn i Sverige 

vistas kort tid på BB jämfört med i USA. Detta har inneburit att vissa moment 

har uteslutits och andra utvecklats och betonats mer. I Sverige kan barn-

morskor på BB sannolikt inte ensamma ansvara för att informera föräldrarna. 

Mental Vaccinationsprogrammet bygger istället på att föräldrar erbjuds in-

formation vid tre tillfällen, ges tre doser: under graviditeten, efter förlossningen 

och vid hemkomsten från BB. Härigenom delas informationsansvaret mellan 

barnmorskor och barnsjuksköterskor på MVC, BB och BVC.  

VAL AV DELTAGANDE VERKSAMHETER 

Försöksverksamheten begränsades av resursskäl till delar av Stockholms läns 

landsting. Det fria vårdvalet skapar en viss oförutsägbarhet när det gäller 

enskilda föräldrars vårdkedja från MVC till BVC. Såvida inte alla verksamheter 

i en större region informerar enligt modellen är det därför svårt att försäkra sig 

om att alla föräldrar verkligen erbjuds information vid tre tillfällen. För att 

optimera möjligheterna valdes Södersjukhusets BB- avdelningar och Södra BB 

som utgångspunkt, därefter inbjöds ett antal mödravårdsmottagningar i södra 

Stockholm som bedömdes förbereda merparten av föräldrar som föder barn 

på SÖS och Södra BB att medverka i projektet. Likaså inbjöds de 

barnavårdsmottagningar som tar emot merparten av barn förlösta på SÖS eller 

södra BB. Totalt deltog 4 BB avdelningar, 11 Mödravårdsmottagningar och 28 

Barnavårdmottagningar i försöksverksamheten under perioden 1 mars 2009- 

31 oktober 2010. 

PROJEKTGRUPP 

En projektgrupp med ansvar för förberedelser och implementering av 

försöksverksamheten bildades under våren 2008. Gruppen bestod av en 

projektsekreterare, en heltidsanställd specialistsjuksköterska som fungerade 

som projektkoordinator, utbildare och facilitator, en deltidsanställd specialist-

sjuksköterska som fungerade som utbildare och facilitator samt fem personer 

som hade verksamhetsansvar i den aktuella mödravården, förlossningsvården 

och barnhälsovården. Den slutliga utformningen av försöksverksamheten och 

interventionen skedde i dialog mellan verksamhetsansvariga för MVC, BB och 

BVC och projektanställda i denna grupp.  
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FÖRBEREDANDE INSATSER - UTBILDNINGSPAKET 

Försöksprojektet genomfördes i två steg. Det första syftade till att utbilda 

personalen, dvs. informatörerna, och den andra att låta informatörerna 

informera blivande och nyblivna föräldrar. För själva genomförandet 

betraktades barnmorskor, barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som 

nyckelpersoner. Vid försöksprojektets start bedömdes emellertid personalen 

vid de aktuella MVC-, BB- och BVC-enheterna ha otillräcklig kunskap om 

skakvåld, dess orsaker och hur våldet kan förebyggas men också om sätt att 

bemöta och informera föräldrar på rörande skakvåld och hjärnskador 

(Programbeskrivning Mental Vaccination, 2008).   

Projektgruppen valde i huvudsak tre sätt att förbereda och stödja personalen 

på inför och under implementeringsfasen. Förberedande utbildning och 

information i stor enhetsöverskridande grupp, utbildning och information i 

liten arbetsgrupp samt skriftlig information tillgänglig under 

implementeringsfasen. Syftet med förberedelserna var att höja personalens 

kunskapsnivå, skapa förståelse för programmodellen och hur den nya arbets-

uppgiften skulle utföras, skapa motivation för uppgiften samt inte minst 

påverka informationsbeteendet i linje med modellen.  

 

De c:a 350 barnmorskor och sjuksköterskor som arbetade på de 43 deltagande 

enheterna erbjöds innan starten, via sina verksamhetsansvariga, att delta i en 

utbildningseftermiddag. Därefter arrangerade projektgruppens två specialist-

ANTALET UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 

10 utbildningsdagar 
50 arbetsplatsmöten 

 

 

PROJEKTGRUPP 

1 Projektsekreterare 

1 Heltidsanställd specialistsjuksköterska som fungerade som 
projektkoordinator, utbildare och facilitator 

1 Deltidsanställd specialistsjuksköterska som fungerade som utbildare 
och facilitator 

5 Verksamhetsrepresentanter 

 

 

MÅLGRUPP FÖR UTBILDNINGEN 

350 barnmorskor, barn- och 
distriktssjuksköterskor på 43 
olika enheter 
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sjuksköterskor totalt cirka 50 uppföljande arbetsplatsmöten på de deltagande 

enheterna. De två utbildningstillfällena avsåg att tillsammans förmedla såväl 

teoretisk som praktisk kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halv utbildningsdag 

Under utbildningseftermiddagen föreläste specialistsjuksköterskorna, vid några 

tillfällen tillsammans med en barnneuroradiolog, om skakvåld 

mot späda barn och om symtom och tecken på hjärnskador 

som orsakats av skakvåld. Vid detta tillfälle fick deltagarna 

också se och diskutera en amerikansk videofilm, ”Elijah’s 

story”, baserad på ett autentiskt fall. Personalen informerades 

också helt kortfattat om det kommande projektet.  

Arbetsplatsmöte 

En mer ingående presentation av projektet och vad som förväntades av 

personalen skedde på det uppföljande personalmötet på respektive arbetsplats. 

Syftet med mötet var att ge personalen mer information om projektets mål och 

uppläggning samt att exemplifiera hur personalen i samtal med föräldrar kunde 

hitta ingångar till ett samtal om skrik och risken med att skaka barnet. 

Dessutom avsåg detta möte att motivera personalen att aktivt informera alla 

föräldrar. Den roll som sjuksköterskorna intog var således inte bara utbildarens 

utan också, som de själva kallat det, facilitatorns (Magnusson, Falk & 

Flodmark, 2009). Genom att uppmana personalen att dela med sig av sina egna 

erfarenheter av att informera och samtala med föräldrar om barngråt, 

tröststrategier och risken med att skaka försökte de inte bara sprida goda 

exempel utan också skapa en känsla av delaktighet i projektet och höja 

personalens motivation.  

UTBILDNINGSPAKTET 

I: HALV UTBILDNINGSDAG 

Föreläsningar om teoretisk baskunskap 

Motiverande videofilm 

Kort information om kommande projektet 

II: ARBETSPLATSMÖTE 

Information om projektet  

Konkreta råd och riktlinjer för information 

Motiverande/faciliterande diskussioner 

III: INFORMATIONSPÄRM 
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Personalhandledning 

2009-01-01 

Mental Vaccinationspärm 

Projektgruppens tredje instrument för att stödja implementeringen var en 

pärm, som var tydligt märkt Mental Vaccination. Varje avdelningsansvarig fick 

en pärm skickad till sig inför projektstarten. I pärmen kunde personalen hitta 

detaljerad skriftlig information om projektet, schema för när föräldrar skulle 

informeras i de olika verksamheterna samt något som närmast kan liknas vid 

en programmanual eller protokoll. Pärmen var avsedd för både de som genom-

gått utbildningen, de som inte kunnat delta i utbildningspaketets delar och 

nyanställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programprotokoll och informationsstöd 

Projektgruppen utformade en personalhandledning som kan likställas med 

Mental Vaccinationsprogrammets protokoll och som personalen kunde finna i 

avdelningspärmen. Enligt handledningen skall alla barnmorskor/ barnsjuk-

sköterskor på MVC, BB och BVC ge information både muntligt och skriftligt 

till alla de blivande och nyblivna föräldrar som de ansvarar för i sin verksamhet 

eller se till att en kollega ger den i föräldragrupp. Som informationsstöd har 

personalen tillgång till en broschyr. Barnmorskor på MVC och BB uppmanas 

att dela ut broschyren ”Behandlas varsamt” i samband med att föräldrarna 

informeras, medan BVC-personalen skall använda sig av broschyren ”Mitt 

barn skriker”. Båda broschyrerna tar upp risken med att skaka ett litet barn, 

men det är bara BB och BVC personalen som ska ta upp skakvåld och shaken 

baby syndrom i samtalet om det inte aktualiseras spontant.    

  

INNEHÅLL 

 På uppdrag av 
socialdepartementet 

 Kontaktpersoner för 
Mental Vaccination/ 
Projektgrupp 

 Personalhandledning 

 Tids- och 
flödesschema 

 Länkar och lästips 
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          Behandlas varsamt                                               Mitt barn skriker  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt personalhandledningen/protokollet kan informationen ges individuellt 

eller i grupp. Protokollet beskriver inte någon detaljerad procedur för hur 

personalen skall informera föräldrarna. Protokollet lämnar därför stor frihet åt 

personalen att själva komma fram till fungerande sätt att informera föräldrarna. 

De omedelbara målen med informationen är dock klart specificerade. 

Föräldrarna skall:  

 Förstå att det är farligt att skaka spädbarn. 

 Förstå vad som oftast orsakar att man skakar spädbarn. 

 Få möjlighet att reflektera över hur de själva kan motverka att hamna i 

risksituationer. 

 Få möjlighet att skaffa sig strategier för att hantera risksituationer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING AV MÅLEN FÖR FÖRBEREDELSEFASEN: 

 att höja personalens kunskapsnivå 

 att skapa förståelse för programmodellen och hur den nya 

arbetsuppgiften skulle utföras  

 att skapa motivation för uppgiften  

 att påverka informationsbeteendet i linje med modellen  
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UTVÄRDERING AV FÖREBEREDELSER OCH 
IMPLEMENTERING 

Implementeringen av en programmodell behöver hålla en tillfredställande 

kvalitet för att interventionen skall kunna skapa avsedd effekt. Kvalitén är 

beroende av en rad faktorer. Några mer centrala har att göra med inställningen 

till programmet hos den personal som genomför det, deras kunskap och 

förståelse för de grundläggande idéer som programmet bygger på samt deras 

förmåga och vilja att genomföra det troget den föreskrivna modellen. För att 

underlätta implementeringen av Mental Vaccination i mödra- och barnhälso-

vården erbjöds personalen ett utbildningspaket. Utvärderingen har därför 

fokuserat på personalens inställning till programmet och uppgiften att 

informera mot bakgrund av den utbildning och information som de erbjudits.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med processutvärderingen är att identifiera styrkor och svagheter i 

förberedelserna och implementeringen av försöksverksamheten med Mental 

Vaccination. Utvärderingen har fokuserat på följande frågeställningar:  

I vilken utsträckning har personalen exponerats för utbildningspaketets olika 

delar?  

 Hur värderar personalen den utbildning och information som de erbjudits? 

 I vilken utsträckning har personalen förvärvat nödvändig kunskap om 

risken med att skaka ett barn och att hjärnskador kan orsakas av skakvåld?  

 I vilken utsträckning upplever personalen att de har tillräcklig kompetens 

och färdighet för att kunna informera föräldrar om skakvåld och 

hjärnskador och risken med att skaka ett barn?  

 Vilken inställning har personalen till programmodellen och dess 

grundantaganden? 

 Vad anser personalen om det informationsstöd som de haft tillgång till vid 

implementeringen? 

 Vilken inställning och erfarenhet har personalen av uppgiften att informera 

föräldrar? 
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METOD 

UNDERSÖKNINGSGRUPP 

Undersökningsgruppen vid utvärderingen av förberedelserna och 

implementeringen av programmet omfattar alla barnmorskor, barnsjuk-

sköterskor/distriktssjuksköterskor som arbetade på de 43 deltagande arbets-

enheterna inom perinatalvård, mödra- och barnhälsovård. Enligt uppgifter från 

verksamhetsansvariga rörde det sig om c:a 350 personer. En förutsättning för 

att inkluderas i undersökningsgruppen var en fungerande individuell e-

postadress. Eftersom anställda börjar och slutar under en tidsperiod, tillfälliga 

vikarier rycker in kan antalet variera över tid. Beroende på detta och kravet på 

att ha en fungerande e-postadress innebär att antalet som inbjudits till 

utbildning avviker något från de som inbjudits att delta i själva utvärderingen 

Tabell 4:1. 
Undersökningsgrupp och svarsfrekvens. C:a 350 barnmorskor, barn- och 
distriktssjuksköterskor ingick i undersökningen och mottog webenkät. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATAINSAMLINGSMETODER 

Två typer av datainsamlingsmetoder har använts i utvärderingen: enkät och 

fokusgruppintervjuer. Enkäten avsåg att fånga tendenser i hela undersöknings-

gruppen samt variationer beroende på verksamhetstillhörighet. Fokusgrupp-

intervjuerna syfte vara att penetrera resultat som framkommit i enkäten och 

fördjupa förståelsen för implementeringen. 

 

Svarsfrekvens per verksamhetstyp 
 

 % Antal 

MVC 71 42 

BB 53 67 

BVC 77 79 

Totalt 67 188 
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Enkät 

Det har genomförts två enkätundersökningar. Den första genomfördes innan 

personalen informerats om projektet och hade genomgått utbildning. Den 

andra genomfördes, i januari 2010, ett knappt år efter att personalen påbörjat 

implementeringen av interventionen i sina verksamheter.  Svarsfrekvensen på 

den första enkäten var så låg att vi har valt att inte bearbeta den med undantag 

för några få kunskapsfrågor om Shaken baby syndrome. 

Den andra enkäten behandlade huvudsakligen följande frågeområden: 

 Exponering för utbildning och information 

 Inställningen till den erbjudna utbildningen och  

 Kunskap om Shaken baby syndrome 

 Kompetens att informera 

 Inställning programmodellen och till informationsstöd 

 Inställning till och erfarenhet av uppgiften att informera föräldrar 

 

Vid sidan om frågor med bundna svarsalternativ har respondenterna kunnat 

skriva kommentarer med egna ord. Denna möjlighet har många utnyttjat för att 

framföra synpunkter och förslag. 

Enkäterna genomfördes, med bibehållen anonymitet, med hjälp av ett 

webbaserat enkätverktyg, (Webropol). Förutsättningen för att kunna delta i 

enkätundersökningen var en fungerande e-postadress, vilket uteslutit en del 

vikarier. Enkäten skickades ut med två påminnelser med c:a 1 veckas 

mellanrum. Respondenter som besvarade enkäten tackades med en biobiljett.  

Fokusgrupp 

Via de verksamhetsansvariga inbjöds enheter att delta i fokusgruppintervjuer 

några månader efter att enkäten genomförts. Slutligen genomfördes fem 

fokusgruppintervjuer med mellan fem och sju deltagare per grupp. Två grupper 

gjordes vardera med personal på MVC respektive BVC mottagningar. De som 

deltog i dessa grupper tillhörde samma arbetsenhet. På BB genomfördes en 

fokusgrupp med personal som tillhörde olika avdelningar. 

Fokusgrupperna genomfördes på respektive arbetsplats oftast i samband med 

en lättare lunch.  Alla intervjuerna genomfördes av en av författarna, bistådd av 

en observatör. Alla intervjuer spelades, efter deltagarnas samtycke, in på band. 

Bearbetning och analys av fokusgruppintervjuerna har genomförts parallellt 

med den slutliga analysen av enkätdata i syfte att underbygga tolkningar av 
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enkätsvaren och fördjupa förståelsen för implementeringen av Mental 

Vaccinationsmodellen. Redovisningen av de två materialen görs därför 

parallellt. 

STATISTISKA ANALYSER  

För att undersöka om procentandelarna skiljer signifikant åt mellan de tre 

personalgrupperna har Pearsons χ2 tester använts. Mann-Whitney U-tester har 

använts vid jämförelser av två gruppers värden på kontinuerliga variabler 

(redovisas som medelvärden) och Kruskall-Wallis tester i de enstaka fall då vi 

underersökt om tre gruppers kontinuerliga värden uppvisar signifikanta 

skillnader. Genomgående har vi utgått från den konventionella 5-procentiga 

signifikansnivån.  Om signifikanta skillnader föreligger mellan grupperna har 

detta återgivits på något av följande sätt. Om endast en variabel redovisas i 

figuren anges det i diagramrubriken, i figurer där flera variabler redovisas anges 

signifikanta skillnader med asterisk (*) efter variabeltexten under respektive 

stapeldiagram. Där ett stapeldiagram baseras på flera jämförelser är eventuella 

signifikanser angivna i fotnot. Där inga signifikanser föreligger anges det efter 

figur rubriken. 

 

RESULTAT 

För att en socialt komplex intervention skall kunna skapa avsedd effekt måste 

implementeringen av programmodellen hålla en tillfredställande kvalitet. 

Kvalitén är beroende av en rad faktorer. Några mer centrala sådana faktorer 

har att göra med inställningen till programmet hos den personal som genomför 

det, deras kunskap och förståelse för de grundläggande idéer som programmet 

bygger på samt deras förmåga och vilja att genomföra programmet och troget 

följa den föreskrivna modellen. Utbildning och information är ett sätt att öka 

personalens kunskap och kompetens men också deras motivation för 

uppgiften. I det följande kommer vi på bas av data inhämtade via enkät och 

fokusgrupp belysa i vad mån personalen verkligen har exponerats för den 

förberedande utbildningen och informationen som projektgruppen erbjöd; 

personalens inställning till utbildningspaketet men också till preventions-

programmet och uppgiften att informera; deras kunskap och kompetens när 

det gäller risker med skakvåld, samt i vilken utsträckning de implementerat 

föräldrainformation om skakvåld i sina verksamheter. 
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PERSONALENS EXPONERING FÖR UTBILDNING OCH INFORMATION 

En förutsättning för att en utbildningssatsning skall kunna bidra till hög 

kvalitet vid implementeringen av en ny arbetsmetod är att personalen blir 

exponerad för utbildningen. I enkäten har vi frågat om personalen deltagit i 

utbildningspaketets två delar men också om de någon gång deltagit i utbildning 

om shaken baby syndrom. Den procentuella andelen som svarat att de deltagit 

i eftermiddagen med föreläsning och videovisning respektive informations-

möte på den egna arbetsplatsen redovisas i Figur 4:1 

Figur 4:1 
Procentuell andel av personalen på MVC, BB och BVC som deltagit i utbildning om SBS i någon 

form.1 * p< 0,052 

 

Totalt genomfördes sex utbildningsdagar under hösten 2008. Trots att det 

genomfördes ytterligare ett antal tillfällen efter att projektet hade startat visar 

enkätsvaren att denna del av utbildningssatsningen inte nådde alla. Det finns 

dock en signifikant skillnad i grad av deltagande mellan personalen i de tre 

verksamheterna.  Bland personalen på BVC, som har de högsta deltagande, har 

de flesta (86 %) deltagit i föreläsningen. Bland BB barnmorskorna, som har det 

                                                

1. I resultatredovisningen varierar undersökningsgruppens storlek. Storleken anges i not för varje diagram. 

För de tre variablerna i ovanstående diagram är. n= 188. 

2 Om signifikanta skillnader föreligger mellan grupperna har detta i den fortsatta framställningen återgivits 

på något av följande sätt. Om endast en variabel redovisas i figuren anges det i diagramrubriken, i figurer 

där flera variabler redovisas anges signifikanta skillnader med asterisk (*) efter variabeltexten under 

respektive stapeldiagram. Där ett stapeldiagram baseras på flera jämförelser är eventuella signifikanser 

angivna i fotnot. Där inga signifikanser föreligger anges det efter figurrubriken. 
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lägsta deltagandet är det betydligt färre som exponerats för den information 

och kunskap som erbjöds under utbildningseftermiddagen. Barnmorskorna på 

MVC intar en position mitt emellan. När det gäller arbetsplatsmötena med 

projektsjuksköterskorna ser mönstret annorlunda ut. Här är det flest 

barnmorskor på MVC som uppger att de deltagit (84 %) medan BVC 

personalen i betydligt mindre utsträckning valt att delta i arbetsplatsmötet än i 

föreläsningseftermiddagen. Återigen är BB personalen dock den som anger 

lägst deltagande. Endast 37 procent av personalen på BB anger att de har 

deltagit i den praktiskt inriktade delen av utbildningen.  

Mental Vaccinationspärmen som projektgruppen försett varje enhet med gav 

den som missat både utbildningsdagen och arbetsplatsmötet ytterligare en 

möjlighet att skaffa sig information om projektet och arbetsmodellen samt 

kunskap om hur man kan informera om barnskrik, frustration, skakvåld och 

hjärnskador. I figur 4:2 redovisas hur stor andel i varje personalkategori som 

kände till att de fanns en avdelningspärm som innehöll programprotokoll och 

information om projektet. 

 
Figur 4:2. 
Procentuella andelen av personalen på MVC, BB resp. BVC som känner till Mental 
Vaccinationspärmen. 3  * p<0,05  

 

Återigen finns det en signifikant skillnad mellan personalgrupperna. På BVC 

mottagningarna har pärmen varit välkänd för de flesta medan endast hälften av 

barnmorskorna på BB säger sig ha känt till dess existens.  

Den stora uppslutningen bland BVC-personalen när det gäller 

utbildningsdagen kan ses mot bakgrund av att de blev informerade nästan ett 

                                                
3 n=188  
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halvår i förväg om att skakvåld skulle vara ämnet för nästa ordinarie 

fortbildningsträff. Att en större andel av personalen på MVC valt bort just 

denna del av utbildningspaketet kan förklaras med att de vid inbjudan inte stod 

klart för dem att de skulle delta i ett projekt samtidigt som många något år 

tidigare lyssnat på en föreläsning om skakvåld och därpå följande hjärnskador 

som MIO-gruppen och en av specialistsjuksköterskorna varit med om att 

genomföra.  

På BVC förekom det att sjuksköterskor individuellt eller i grupp på eget 

initiativ börjat informera föräldrar om shaken baby syndrom redan innan 

Mental Vaccinationsprogrammet introducerades. För de flesta på MVC och 

BB innebar däremot projektet att de stod inför en helt ny uppgift. Inför denna 

uppgift förefaller barnmorskorna på MVC gjort sitt yttersta för att kunna delta 

i det erbjudna arbetsplatsmötet.  Varje enhet erbjöds dock endast ett besök, 

varför personer som var sjuka eller på semester missade möjligheten.  

Det låga deltagandet bland BVC- och BB-personalen i arbetsplatsträffarna 

innebär att en betydande andel av personalen varken blev utförligt informerade 

om interventionens och utvärderingens uppläggning och syfte muntligt via 

projektsjuksköterskorna eller fick ta del av deras råd och anvisningar för hur 

samtal med blivande eller nyblivna föräldrar kunde läggas upp. Den som hade 

missat både utbildningsdagen och arbetsplatsmötet hade dock ytterligare en 

möjlighet att skaffa sig information om projektet och arbetsmodellen samt få 

kunskap om skakvåld och SBS, nämligen via Mental Vaccinationspärmen som 

projektgruppen försett varje enhet med. En övervägande del av BVC-

sjuksköterskorna kände till Mental Vaccinationspärmen och har den vägen 

kunnat skaffa sig tillfredsställande kunskap och information.  Den stora 

okunnigheten om dess existens bland BB- personalen måste betraktas som 

särskilt problematisk med tanke på den genomgående låga exponeringen för 

utbildningspaketets två övriga delar. 

Av barnmorskorna på BB har bara lite drygt hälften, enligt enkäten, fått den 

teoretiska och praktiska kunskap och information som projektgruppen ansett 

nödvändig för att de skall: kunna förstå syftet med interventionen, ha 

programmodellen klar för sig samt kunna modellenligt genomföra uppgiften.  

Alla tre verksamheterna erbjöds utbildning i samma form; en föreläsning 

respektive ett arbetsplatsmöte. Svårigheter att nå just personalen på BB kan 

förklaras med att verksamhetens organisation och villkor skiljer sig från mödra- 

och barnhälsovårdsmottaningarnas. Fokusgruppintervjuerna visar att 

ledningens direktiv och prioriteringar samt förlossningsverksamhetens krav 

lämnar lite utrymme för barnmorskorna på BB att själva styra över sin 
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tidsanvändning. Det förefaller därför vara särskilt betydelsefullt om man 

framgångsrikt vill nå ut till BB-personal att dels erbjuda utbildningen på ett sätt 

som är anpassad till verksamhetens villkor dels att högsta ledningens 

prioritering av såväl utbildning som arbetsuppgift är tydlig.  

Det är emellertid viktigt att uppmärksamma att enligt enkäten är andelen som 

någon gång deltagit i utbildning om skakvåld och därpå följande hjärnskador 

avsevärt större än de som nåtts av projektets utbildningssatsning (fig. 4:1).  Mer 

än 90 procent av MVC- och BVC- personalen anger att de någon gång fått en 

sådan.  Bland den fjärdedel av BB-personalen som svarat att de aldrig deltagit i 

någon utbildning om skakvåld kan det dessutom finnas sådana som arbetar 

natt och inte ser som sin uppgift att informera föräldrar. Vår slutsats är därför 

att en övervägande del av personalen vid interventionens start hade någon 

information i ämnet när de själva skulle utbilda föräldrar men att betydande 

skara saknade kunskap om syftet med projektet och hur programmodellen 

skulle tillämpas. 

INSTÄLLNING TILL UTBILDNINGSPAKETET 

Vad ansåg då personalen om utbildningen och informationen som 

projektgruppen  erbjöd dem? Traditionell kursutvärdering genomförd 

omedelbart efter avslutad utbildning ställer inte, annat en möjligen hypotetiskt, 

en utbildning i relation till de uppgifter som den förbereder för.  I den här 

utvärderingen har vi därför valt att undersöka personalens inställning till 

utbildningen efter att de implementerat och arbetat med de nya 

arbetsuppgifterna cirka ett år. Det betyder att de erfarenheter som personalen 

gjort när de informerat föräldrar har präglat såväl minnet som värderingen av 

utbildningen. 

Utbildningsdagen 

Många som besvarat enkäten har med egna ord kommenterat 

utbildningspaktet. Det här är några exempel på omdömen om 

utbildningsdagens föreläsning: 

 

 

 

 

 

 

 Mycket bra föreläsning 

 Alla föreläsningar har varit utmärkta. Det finns nog aldrig tillräckligt 
med tid att avhandla ett så angeläget ämne. 

 Mycket bra föreläsning som väckte tankar 

 Tyckte föreläsarna var bra och inspirerande 

 Trots förkunskaper kändes utbildningen mycket värdefull och 
genomtänkt 
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Citaten pekar på några kvaliteter hos utbildningen som personalen särskilt 

uppskattat: tankeväckande, inspirerande, värdefullt och angeläget. Andra 

kvaliteter som omnämns uppskattande i kommentarerna är informativt och 

sakligt.  I det direkta påståendet i enkäten att föreläsningen borde ha handlat 

mer om hur man informerar instämmer emellertid helt eller delvis mellan 18 

och 28 procent (fig. 4:3). Största andelen finner vi i BB-gruppen och den 

minsta i BVC. Denna önskan återkommer också i kommentarerna antingen 

med hänvisning till utbildningen de tagit del av eller i förslag hur de tycker 

utbildningen skall utformas till andra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskan att utbildningen skulle innehålla mer praktisk kunskap och ge mer 

klara råd och riktlinjer för hur och när man skall informera föräldrarna kan 

vara ett resultat av att man inte exponerats för hela utbildningspaketet utan 

bara tagit del av utbildningdagens mer teoretiskt inriktade föreläsning. Det kan 

också vara ett resultat av att man mot bakgrund av den erfarenhet som man 

har gjort under projekttiden funnit att kunskapen som man har fått om hur 

man praktiskt skall gå tillväga i olika situationer inte varit tillräcklig. 

Trots påståendets formulering ”att föreläsningen borde handla mer om hur 

man går tillväga…”  finns det inget som tyder på att någon önskar sig mindre 

teoretisk kunskap. Det visar sig att personalen uppfattar den teoretiska 

kunskapen som betydelsefull både för deras egen förståelse och motivation och 

i själva mötet med föräldrarna. Så här formulerar två olika respondenter det 

med egna ord i enkäten:  

 Utbildningen har i stort varit bra men saknar lite mer om hur och när 
man förmedlar informationen på bästa sätt rent praktiskt. 

 Mer av praktiska råd känns angeläget 

 Men önskvärt är mer av praktiska råd hur man gör när barn skriker, 
även en del om varför barn skriker och kolik 

 Fokusera mer på hur man informerar till föräldrarna 

 Kanske mer pedagogiska råd hur man kan lägga upp samtalet  

 Skulle dock kunna innehålla mer praktiska tips hur vi på bästa sätt 
informerar föräldrar. 

 Jag tycker att det skulle vara bra med information från t.ex. MIO-
gruppen som har varit med och mött familjer där det hänt. Även 
utbildning i hur man tar upp ämnet med föräldrarna på ett bra sätt utan 
att de ska känna sig misstänkliggjorda. 
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Under fokusgruppintervjuerna utvecklar en del deltagare dessa tankar 

ytterligare. De förklarar att om man informera föräldrar om ett så svårt ämne 

måste man vara förberedd på att olika slags situationer kan uppstå. Och i 

situationer där blivande eller nyblivna föräldrar börjar ställa mycket frågor om 

allt från vad som händer i hjärnan på barnet till  statistik om förekomsten 

behöver barnmorskan eller barnssjuksköterskan  för att behålla sin trovärdighet 

och förbli neutrala kunna svara utifrån aktuell vetenskaplig kunskap om  

skakvåld och hjärnskador.  

Figur 4:3. 
Procentuell andel av personalen på MVC, BB resp. BVC som helt eller delvis instämmer i tre 
olika påståenden om föreläsningen.4 Inga signifikanta skillnader. 

 

Mellan 31 och 13 procent önskade att det hade varit mer tid avsatt till 

föreläsningen (fig. 4:3).  

Utbildningsdagen avslutades med visning av en amerikansk video, Elijah’s 

story. Filmen skildrar ett autentiskt fall utifrån alla inblandades perspektiv på 

händelsen. Av BVC-personalen är det hela 90 procent som anser att 

filmvisning var ett viktigt inslag i utbildningsdagen. I MVC- och BB- grupperna 

är det dock runt en fjärdedel som inte instämmer i detta, men skillnaderna 

mellan grupperna är inte signifikant. Så här kommenterade några videon: 

                                                
4 n=137 
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 Det ska vara mycket kliniska fakta. vad som händer i hjärnan, med bra 
bilder. Bilderna etsar sig fast. Hur vanligt det är, jämförelser med andra 
länder och nyttan med information. 

 Bra information till personalen så att de känner sig trygga rent 
kunskapsmässigt om skakvåld mot spädbarn, då tror jag att det känns 

lättar att prata om det med blivande föräldrar. 
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Arbetsplatsmötet 

En av de mest grundläggande idéerna i Mental Vaccinationsprogrammet är att 

alla föräldrar skall erbjudas information, inte bara särskilt utvalda föräldrar, 

samt att all personal informerar eller ser till att alla de föräldrar som de ansvarar 

för blir informerade. När och på vad sätt personalen skall informera skiljer sig 

dock något åt mellan verksamheterna. Ett av syftena med arbetsplatsmötet var 

att informera om projektet och förväntningarna på personalens insatser samt 

att förmedla kunskap om hur ett samtal med föräldrarna i just deras 

verksamhet kan föras om ämnet i fråga. 

Figur 4:4. 
Procentuella andelen av personalen på MVC, BB resp. BVC som helt eller delvis instämde i tre 
olika påståenden angående arbetsplatsträffen.5  * p<0,05 
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 Liknande föreläsningar som jag har deltagit i och att absolut visa 
filmen om Elijah från amerikansk TV. Filmen har varit betydelsefull 
för mig när jag berättar om shaken baby syndrom för nyblivna 
föräldrar. 

 Filmen ni visade om den amerikanska familjen, där pappan hade skakat 
sitt barn var jätte bra att visa i utbildningssyfte 

 Bra med de amerikanska filmerna. Men även bra att diskutera utifrån 
våran verklighet i Sverige. 

 Filmen vi fick se under utbildningstillfället var mycket gripande och 
etsade sig fast i minnet. Hade ej trott förut att det gällde så pass "stora" 
barn 
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När det gäller arbetsplatsmötet, tycks de tre personalgrupperna inte ha haft 

nytta av det i samma utsträckning (fig. 4:4). Hela 80 procent av MVC-

personalen ansåg att personalträffen hade bidragit till att klargöra hur de skulle 

genomföra uppgiften, medan endast hälften av personalen i de två andra 

verksamheterna tyckte det.  

Bland BVC- personalen är det samtidigt ytterst få som tycker att det behövdes 

fler träffar för att förberedas för uppgiften. Bland MVC- och BVC- personalen 

var det ungefär lika stor andel som önskade att mer tid av föreläsningen ägnats 

åt hur de skall informera föräldrar som tyckte att det behövdes fler 

arbetsplatsträffar. Svaren kan tolkas som att det inte bara är de som inte 

exponerats för arbetsplatsträffarna som önskar sig mer information om hur 

man skall informera utan att detta behov kvarstår hos en del efter att man blivit 

exponerad för hela utbildningspaketet. Det är värt att påpeka att ingen av 

personalen på MVC och BB som deltog i en arbetsplatsträff ansåg att den var 

onödig.  Kommentarerna i enkäten avslöjar också att personalen önskar fler 

träffar, men då som ett återkommande inslag i deras fortbildning och som 

uppföljning av deras erfarenheter av att informera. Detta är även ett åter-

kommande tema i fokusgruppintervjuerna. 

Informationspärm 

I informationspärmen kunde personalen läsa om tidigare internationella försök 

att förebygga skakvåld och bakgrunden till Mental Vaccinationsprojektet. Här 

kunde de också finna information om projektgruppen och kontaktinformation 

för att nå projektsjuksköterskorna. Men den viktigaste informationen för 

utförandet av uppgiften var själva programprotokollet eller Personal-

handledningen som den kallas i pärmen och det tids- och flödesschema som 

beskrev när och var föräldrar skulle ges information. Den som inte deltagit i 

utbildningsträffarna eller glömt vad som hade sagts hade en möjlighet att 

konsultera pärmen som skulle finnas på varje enhet – och som tydligt var 

märkt Mental Vaccination.  
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Figur 4:5. 
Procentuella andelen av personalen på MVC, BB resp. BVC som helt eller delvis instämmer i två 
påståenden om avdelningspärmens betydelse i arbetet.6 *p<0,05 
 
 

 
 

På BB var det bara c:a hälften av personalen som kände till att det existerade 

en särskild Mental Vaccinationspärm (se fig. 4:2) som de kunde vända sig till 

för att få information om projektet och riktlinjer för hur samtalet med 

föräldrarna kan föras eller som kunde användas när ny personal började på 

enheten. De flesta (83 %) av de som kände till den har dock funnit att den har 

utgjort ett viktigt stöd i implementeringen (fig. 4:5). Även i MVC-gruppen 

förefaller pärmen ha spelat en viktig roll för cirka 70 procent. Drygt en 

femtedel av de som kände till den på MVC anser dock att den skulle innehålla 

mer information om hur man informerar. Kommentarer i enkäten och under 

fokusgruppintervjuerna tyder på att projektgruppens val att skicka ut en 

informationspärm per enhet utan att också sprida den skriftliga informationen 

till all berörd personal innebar bristande tillgänglighet och därmed minskad 

exponering för programmodellen.    

Personalens samlade värdering av föreberedelserna  

I enkäten har personal som tagit del av utbildningspaketets ena eller båda delar 

fått ta ställning till några påstående om utbildningen som helhet.  
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Figur 4:6. 
Procentuella andelen av personalen på MVC, BB resp. BVC som helt eller delvis instämmer i tre 
påståenden om den sammantagna information och utbildning som de fått som förberedelse för 
att informera föräldrar.7 Inga signifikanta skillnader.  

 

Av figur 4:6 framgår att nästan alla ansåg att utbildningen sammantaget lärde 

dem något nytt. Med tanke på att det framförallt bland BVC-personalen finns 

de som sedan tidigare informerat föräldrar är det ett gott betyg på 

utbildningens kvalitet och aktualitet. De flesta instämmer också i att balansen 

mellan vetenskaplig kunskap och praktiska råd var bra. Den rimligaste 

tolkningen är återigen att ingen vill ha mindre av vetenskaplig kunskap men en 

del vill ha mer och tydligare råd för hur de skall informera i olika situationer. 

Det senarer stöds av att en fjärdedel av barnmorskorna på MVC inte 

instämmer i påståendet att utbildningen gett dem de redskap och kunskaper 

som de behöver för att kunna samtala med föräldrar om vad de kan göra när 

barnet skriker och risken med att skaka ett spädbarn. Detta är inte något 

oväntat resultat mot bakgrund av svaren på tidigare frågor som återkommande 

pekat på att frågan hur och när man skall informera behöver besvaras bättre i 

programmodellen.  
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KUNSKAP OCH KOMPETENS 

Förändringar i kunskapsnivå 

Utbildningssatsningen för personalen hade som mål att skapa en god 

kunskapsgrund för den nya uppgiften att informera föräldrar. Tidigare har vi 

visat att mellan cirka 75 och 95 procent av personalen någon gång deltagit i 

utbildning om SBS och mellan 60 och 90 procent har exponerats för den 

utbildning som genomfördes inom ramen för Mental Vaccinations-

programmet. När det gäller personalens kunskap har vi med några stick-

provsfrågor jämfört nivån före och efter det att utbildningen genomfördes. 

Resultaten som redovisas i tabell 4:1 indikerar att kunskapsnivån rörande SBS 

har ökat något hos personalen som helhet. Men stratifierade analyser visar att 

denna kunskapshöjning endast inträffat i MVC- och BVC-grupperna. BB-

personalens kunskapsnivå tycks inte ha påverkats nämnvärt.  

 

Utbildningsinsatser behöver varieras efter 
verksamheternas krav 

Introducerande utbildning behöver planeras i 
mycket god tid och gärna läggas in i ett 
fungerande fortbildningsprogram 

Ledningens prioritering av utbildning och projekt 

är betydelsefull för deltagandet 

Enstaka arbetsplatsmöten når inte alla på en 
arbetsplats 

All personal behöver få ett eget exemplar av 
skriftlig information om projekt, programmodell 
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Tabell 4:2. 
Personalens kunskap om skakvåld och hjärnskador före och efter genomförandet av 
utbildningsinsatsen. medelvärden av antal korrekt angivna svar på ett kunskapsindex (0-6) 8  
 

 Förmätning 
n=126 
Medel  

Eftermätning 
n=188 
Medel  

p 

MVC 4.4 4.8 0.07 

BB 4.6 4.7 0.73 

BVC 5.0 5.3 0.03 

TOTALT 4.7 5.0 0.05 

  

Tabell 4:2 visar att BVC-personalen tycks ha något mer kunskap om skakvåld 

och hjärnskador än både MVC- och BB-personalen. Vidare indikerar tabellen 

att kunskapsnivåerna rörande skakvåld och hjärnskador bland MVC- och BB-

personalen är relativt jämförbara. Detta var fallet före såväl som efter att 

utbildningsinsatsen hade genomförts.  

Tabell 4:3. 
Procentuella andelen av personalen som angivit det korrekta svaret på om nedanstående 
händelser eller aktiviteter kan ge upphov till hjärnskador. 
 

Analyser av de enskilda kunskapsfrågorna i eftermätningen (tabell 4:3) visar att 

BVC-personalen, som grupp betraktat, oftare angav det korrekta svaret att 

hjärnskador kan uppstå om ett barn skakas kortare tid än 10 sekunder. 

Dessutom var det en stor andel av personalen som inte visste att en skaktid 

som understiger 10 sekunder kan ge upphov till hjärnskador. 

                                                
8 Kunskapsindexet är baserat på respondenternas svar på frågorna om följande händelser/aktiviteter kan 
ge upphov till samma typ av skador som när ett litet barn skakas: fall från hög höjd, som t.ex. skötbord, 
häftig lek i hoppgunga, Rida ranka lekar, åka vagn på ojämnt underlag t.ex. kullerstensgata samt en fråga 
om SBS. 

 MVC BB BVC p 

Fall från hög höjd, som t.ex. 
skötbord 

41 49 54 0,36 

Häftig lek i hoppgunga 91 91 86 0,58 

"Rida ranka lekar" 88 94 92 0,51 

Åka vagn på ojämnt underlag t.ex. 
kullerstensgata 

93 96 92 0,74 

Trafikolycka 86 90 86 0,82 

Att skaka ett barn i mindre än 10 
sekunder 

57 52 82 <0,01 
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Upplevd kompetens 

När det gäller personalens kompetens att genomföra sin uppgift enligt 

preventionsprogrammet har vi inte använt några objektiva mått som vid 

bedömningen av kunskapsnivån utan utgått från personalens egen 

rapporterade känsla av trygghet med uppgiften att informera om skrik och 

tröst respektive riskerna med att skaka ett litet barn.  

På det stora hela verkar de flesta anse sig ha tillräcklig kompetens och färdighet 

för att informera föräldrarna. Detta indikeras av de relativt höga medelvärden 

på hur trygg personalen känner sig med att informera om barnskrik och tröst, 

respektive risken att skaka ett litet barn som vi kan finna i tabell 4:4.  

Tabell 4:4.  

Trygghet med att informera om barskrik och tröst samt risken att skaka ett litet barn.9  

* p<0,05    

 

Särskilt trygga i detta avseende verkar BVC-personalen vara. Det är värt att 

notera att personalen uppger sig vara lika trygga med att informera föräldrar 

om barnskrik och frustration som med att informera om skakvåld och SBS. 

Det är möjligt att detta resultat är ungefär detsamma som man skulle få om 

man frågade på samma sätt om andra informationssituationer som 

barnmorskor och sjuksköterskor kan befinna sig i. I sin professionella roll har 

många barnmorskor och sjuksköterskor en grundtrygghet som inte rubbas av 

informationens karaktär.   

INSTÄLLNING TILL PROGRAMMODELLEN  

Utbildningsträffarna i stor grupp och på de olika enheterna hade inte endast 

som mål att erbjuda aktuell kunskap om barnskrik, frustration och skakvåld 

utan syftade också till att skapa motivation hos personalen att genomföra 

interventionen. I vilken utsträckning har då detta uppnåtts? Motivation är ett 

komplicerat och sammansatt begrepp, vilket innebär att man ställs inför en hel 

                                                
9 n=188. Siffrorna bygger på medelvärdet på två frågor om tryggheten att informera, den först om att 
informera papporna samt samma fråga i relation till mammorna.  
Skalan går från 1 till 10, där 10 innebär att respondenten känner sig helt trygg och 1 att respondenten inte 
känner någon trygghet alls. 

 Trygghet med att 
informera om risken att 

skaka ett litet barn * 

Trygghet att informera om 
tröst och barnskrik * 

MVC 7.9  7.9 
BB 7.7  7.8 

BVC 8.8  8.8  

TOTALT 8.2  8.2  
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del svårigheter och överväganden om man vill mäta graden av motivation hos 

en individ eller grupp. I den här utvärderingen har vi istället låtit personalen 

besvara ett antal frågor som handlar om deras inställning till programmet och 

dess grundläggande antaganden, till informationsuppgiften och till de 

hjälpmedel som de har haft till sitt förfogande. Tillsammans kan svaren på 

dessa ge en grov uppfattning om personalens motivation för uppgiften. 

Personalens kännedom om modellen, deras förståelse för dess grundidéer samt 

deras inställning till den egna uppgiften och till programmet som helhet har i 

andra studier visat sig vara av stor betydelse för en lyckad implementering av 

nya programmodeller i vård och skola (Dusenbury et al. 2005). I det här 

avsnittet redovisar vi personalens inställning till Mental Vaccinations-

programmet. 

Inställning till programmets mål och grundantaganden 

Vi har redan redovisat i vilken utsträckning personalen via särskilda 

utbildningsinsatser fått kännedom om modellen. Men frågan är i vilken 

utsträckning de har anammat de grundantaganden som programmodellen 

omfattar?  

De flesta internationella preventionsprogram, liksom Mental Vaccination, 

bygger på antagandet att de skadliga skakningarna av barnet ofta är 

provocerade av otröstligt barnskrik men också på föreställningen att så gott 

som alla spädbarnsföräldrar i ett tillstånd av extrem utmattning och stress 

befinner sig i en risksituation för att skaka ett barn som skriker otröstligt. Av 

figur 4:7 framgår personalens inställning till detta och ytterligare ett antagande i 

linje med preventionsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kapitel 4, sid 26 

 

 

 

Figur 4:7. 

Procentuell andel av personalen som helt eller delvis instämmer i tre påståenden om prevention 

av skakvåld och SBS.10   * p<0,05 

 

 

 

Enkätresultatet visar att runt 70 procent av personalen instämde helt eller till 

stor del i ett antagande att de flesta föräldrar skulle kunna skaka ett litet barn. 

De flesta (80-90 %) ansåg även att det är möjligt att minska antalet fall av SBS 

genom att ge information till alla blivande/nyblivna föräldrar. Detta tyder på 

att personalen anser att det primärpreventiva angreppsätt som Mental 

Vaccinationsmodellen utnyttjar är bra. Det kan kanske också tolkas som att en 

överväldigande majoritet av personalen var motiverade att implementera 

interventionen eftersom de trodde att den kunde vara verksam.  

Påståendet om man skulle rekommendera att preventionsprogrammet infördes 

nationellt instämmer alla i princip i. Detta svarsmönster stöds av 

diskussionerna i fokusgrupperna och av kommentarerna i de öppna svaren. 

Men där kvalificerar man sin ståndpunkt. Förutsättningen för att man ställer sig 

bakom programmet är att det visar sig effektivt i att påverka föräldrar och 

minska riskerna för små barn att bli skadade. 
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INSTÄLLNING TILL OCH ERFARENHETER AV UPPGIFTEN ATT 

INFORMERA FÖRÄLDRAR 

Personalens motivation påverkas sannolikt inte bara av om de tycker att 

sakfrågan är angelägen eller inte och om de anser att de grundläggande idéerna 

i en programmodell verkar rimliga utan också av hur de uppfattar själva 

uppgiften som de skall utföra: deras inställning till hur den är utformad; till de 

resurser som de har till sitt förfogande för att genomföra den och de eventuella 

problem de ställs inför när de skall utföra den. I detta avsnitt redovisar vi 

personalens inställning till programprotokollets/personalhandledningens 

beskrivning av uppgiften, till de broschyrer som de haft tillgång till som 

informationsstöd samt hur de upplevt att utföra uppgiften i sin vardag. 

Programprotokoll 

Vi börjar med att redovisa vad personalen tyckte om utformningen av 

arbetsuppgiften. De som deltog i ett arbetsplatsmöte blev där muntligt 

informerad om programmodellen och om utformningen av själva 

informationsuppgiften. Tydligast finns dock uppgiften beskriven i dokumentet 

Personalhandledning för Mental Vaccination som ingår i avdelningspärmen märkt 

Mental Vaccination. Personalhandledningen kan liknas vid ett interventions-

protokoll där såväl grundantaganden som interventionens genomförande 

beskrivs. Av handledningen framgår att programmodellen innebär att alla 

barnmorskor/barnsjuksköterskor på MVC, BB och BVC skall inleda ett samtal 

om spädbarnsskrik med alla sina blivande och nyblivna pappor och mammor 

och samtidigt ge dem en broschyr. Enligt handledningen kan informationen 

ges både i grupp och individuellt. Personalens uppgift beskrivs inte bara som 

att informera föräldrarna om ämnet utan också som att förmå dem att 

reflektera över sig själva och sina strategier. I handledningen finns dock inget 

detaljerat protokoll som beskriver en standardiserad procedur för hur detta 

samtal skall gå till. Detta får personalen själva komma fram till. I figur 4:8 

redovisas personalens inställning till de riktlinjer som de fått. 
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Figur 4:8. 
Procentuell andel av personalen på MVC, BB resp. BVC som helt eller delvis instämmer i två 
påståenden om utformningen av programmodellen.11   *p<0,05   

 

Enkätsvaren visar att en klar majoritet uppskattade att de inte var tvingade att 

följa ett strikt protokoll när de informerade utan att de kunde utforma samtalet 

flexibelt utifrån föräldrarna och situationen. Återigen ser vi dock att BB-

personalen som grupp avviker och i något större utsträckning efterfrågar en 

mer detaljerad styrning. Friheten från detaljstyrning ställer krav på personalens 

kunskap om spädbarnsskrik, frustration, skakvåld och hjärnskador men också 

på deras färdighet i att under ett tidsbegränsat möte med en lång lista med 

andra angelägna ämnen att avhandla snabbt hitta en icke-provokativ öppning 

till ett samtal om ett känsligt ämne. BVC-personalen som har mest kunskap 

och som upplever sig också mest trygga med att informera, vilket vi tidigare 

visat, är också den grupp som minst efterfrågade detaljstyrning. Det är svårt att 

utifrån enkätsvaren avgöra om den större efterfrågan på detaljstyrning bland 

BB-personalen är orsakad av att de inte har exponerats för information om 

uppgiften i lika stor utsträckning som de andra grupperna eller om det är så att 

standardiserade arbetsuppgifter är mer förenligt med det övriga arbetet i 

akutverksamheten på BB. Om man analyserar kommentarer i enkäten och 

samtal i fokusgruppen blir det troligt att båda dessa förhållanden har bidragit 

till den ökade efterfrågan på styrning. 
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Informationsstöd 

I alla preventionsprogram som finns publicerade används någon slags 

informationshjälpmedel. Det kan vara broschyrer, informationskort, affischer 

och videofilmer. Ibland är deras enda funktion att skapa effekter på föräldrarna 

ibland är de också tänkta som hjälpmedel för personalen när de informerar. 

Mental Vaccinationsprogrammet föreskriver, liksom utländska program, att 

föräldrarna skall få information både muntligt och skriftligt. Under 

försöksverksamheten bestod den skriftliga informationen av två broschyrer 

som projektgruppen valt ut och försett enheterna med. MVC- och BB-

personalen hade till uppgift att dela ut broschyren ”Behandlas varsamt” i 

samband med att föräldrarna informerades, medan BVC-personalen använde 

sig av broschyren ”Mitt barn skriker”. I figur 4:9 redovisas personalens svar på 

tre påståenden om informationshjälpmedel varav de första handlar om de 

broschyrer de haft tillgång till. 

Figur 4:9. 
Procentuell andel av personalen på MVC, BB och BVC som helt eller delvis instämmer i tre 
påståenden om hjälpmedel vid information av föräldrar. 12  Inga signifikanta skillnader. 

 

Av figur 4:9 framgår att omkring åtta av tio tyckte att broschyren utgjorde ett 

viktigt stöd i deras arbete med att informera föräldrarna. Av 

fokusgruppintervjuerna framgick det att man inte bara såg broschyrerna som 

ett värdefullt komplement till den egna informationen utan också som ett 

                                                
12 n=130 på fråga 1 och 2 och 171 på fråga 3  
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viktigt samtalsverktyg med vars hjälp man lättare kunde öppna och hantera 

samtalet med föräldrarna.  

I de flesta utländska preventionsprogram som beskrivits har informations-

materialet inkluderat en video som antingen visats under vårdvistelsen eller 

överlämnats till föräldrarna för egenstudier i hemmet. Mental Vaccinations-

programmet avviker från en sådan modell och använder endast video i 

utbildningen av personalen.  Men på frågan om en video att visa föräldrarna 

skulle underlätta informerandet är det långt ifrån alla som är övertygade om 

det. Av figur 49 framgår att det framförallt är BVC-personal som skulle önska 

sig ett sådant ytterligare hjälpmedel. Av fokusgruppsamtalen och 

kommentarerna i enkäten framgår det att en del har associerar till den video 

som de själva har sett, Elijah’s story, och som de inte tycker är lämplig att visa 

föräldrar. De är således inte den nu färdiga utbildningsfilmen som de haft i 

åtanke när de svarat. 13 

Erfarenheter av att informera 

Det ingår av och till i hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift att ta upp frågor 

som patienter kan uppfatta som känsliga, obehagliga, integritetskränkande eller 

moraliserande. Även personalen kan uppleva dessa frågor som obehagliga och 

känna sig mindre motiverade att utföra dem. Vi frågade oss om uppgiften att 

informera föräldrar om barnskrik, frustration skakvåld och hjärnskador tillhör 

de olustiga och bad därför personalen att ta ställning till ett antal påståenden 

rörande uppgiftens karaktär varav ett handlande om uppgiften var olustig och 

de andra tre om, den var tidskrävande, viktig eller svår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Barnskyddsteamet MIO vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har 2012 med bistånd av Brottsofferfonden 

producerat en c:a 10 minuter lång undervisningsfilm kallad ”…aldrig, aldrig skaka …” som kan fylla 

denna funktion. 
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Figur 4:10. 
Procentuell andel av personalen på MVC, BB och BVC som tycker att uppgiften att informera är 
mycket eller ganska viktig, svår, olustig eller tidskrävande.14   * p<0.05 
 

 
 

Av figur 4:10 framgår att så gott som all personal anser att uppgiften att 

informera föräldrar om barnskrik, frustration, skakvåld och SBS är en viktig 

uppgift. Detta gäller oavsett var man arbetar. En fjärdedel av sjuksköterskorna 

på BVC upplever dock att uppgiften att informera är mycket eller ganska svår. 

Och bland barnmorskorna på BB stiger den andelen till den dubbla, medan 

barnmorskorna på MVC placerar sig någonstans mitt emellan. På MVC 

upplever dessutom var tredje barnmorska uppgiften som olustig. På BB är det 

något färre, ungefär var fjärde. Medan endast 8 procent av sjuksköterskorna på 

BVC ger uttryck för att uppgiften är olustig. Av svaren kan vi således notera att 

uppgiften upplevs något olika beroende av var man arbetar. Även när det gäller 

upplevelsen av uppgiften som tidskrävande framträder skillnader mellan 

grupperna. Barnmorskorna på BB är de som i störst utsträckning upplevt 

uppgiften som tidskrävande.  

Man bör notera att majoriteten i samtliga grupper varken tycker att uppgiften 

är svår, olustig eller tidskrävande. Men andelen som enligt svaren i enkäten har 

negativa erfarenheter av uppgiften är för stor för att negligeras. För att förstå 

enkätresultatet inriktades därför de uppföljande samtalen i fokusgrupp-

intervjuerna på deltagarnas erfarenheter av att informera, särskilt på det som 
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gjorde uppgiften olustig och svår. I linje med enkätsvaren fanns det en 

variation i hur deltagare i fokusgrupperna upplevde uppgiften.  

Men först kan vi konstatera att informationsuppgiften kan vara väldigt olika 

beroende på var man arbetar, det blev väldigt tydligt under fokusgrupp-

intervjuerna. På MVC ges till exempel informationen ofta i föräldragrupp. En 

del barnmorskor som tyckte det gick bra att informera i grupp undvek dock att 

göra det individuellt för att de upplevde det som svårt, andra kände sig tryggare 

att ta upp frågan individuellt och klarade inte av att göra det i grupp. På BB 

finns inga grupper och därför inga alternativa möjligheter så där måste alla 

barnmorskor närma sig föräldrarna i ett enskilt samtal. På BVC tas i allmänhet 

ämnet upp enskilt vid första hembesöket men kan också behandlas i 

föräldragrupp. 

Fokusgruppintervjuerna cirklade mycket runt det enskilda samtalet. En del 

hade omedelbart hittat en metod som fungerade väl för dem, andra hade efter 

en tid kommit på sätt att närma sig föräldrarna, medan några fortfarande 

brottades med att hitta ett naturligt och avspänt förhållningssätt under 

informationen. En del hade funnit att de kunde använda sin utbildning i 

”Motiverande samtal”15 som värdefullt hjälpmedel i att närma sig föräldrarna 

men också för att upprätthålla samtalet. Rädslan att peka ut och moralisera 

gjorde uppgiften svår för en del men också olustig. De som anammat idén att 

nästan alla föräldrar skulle kunna drivas till extrem desperation av oupphörligt 

barnskrik och nattvak och riskera att skaka barnet föreföll ha enklare att närma 

sig föräldrarna utan en känsla av att de pekade ut dem eller moraliserade. De 

inkluderade sig själva i skaran och upplevde samtidigt att de hade något 

användbart att erbjuda föräldrarna så att det hemska aldrig skulle hända. De 

påpekade att det bara handlade om att vara medveten om riskerna och ha bra 

strategier för påfrestande situationer.  

 

 

 

 

 

                                                
15  ”Motiverande samtal” är ett sätt att tala med patienter som anses behöva ändra ett felaktigt beteende 

som alkoholintag, rökning, kost- och motionsvanor så att de bygger upp en egen inre motivation för 

förändring. Metoden bygger på ett utarbetat sätt att ställa frågor och komma med påståenden. Det 

förefaller som det är den öppna erbjudande ingången i samtalet som personalen använder sig av i samtal 

om skakvåld och hjärnskador. Se  http://www.fhi.se/mi för information och referenser. 
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För en del var bara tanken på att ett barn i späd ålder kan utsättas för skakvåld 

så skrämmande att själva uppgiften att informera framstod som olustig. Det 

olustiga låg inte i att informera föräldrar utan att behöva tänka på att en så 

fasansfull händelse kunde drabba ett litet barn.  

Uppgiftens inverkan på arbetet i sin helhet 

Personalens motivation och vilja att implementera programmet kan även 

påverkas av om uppgiften upplevs som störande eller stimulerande för det 

övriga arbetet. En av avsikterna med att manualen inte innehåller en 

detaljreglering av hur informationen skall genomföras är att uppgiften skall 

vara lätt att anpassa till det övriga arbetet. I figur 4:11 redovisar vi svaren på tre 

påståenden om hur implementeringen av modellen påverkat personalens 

arbete.  

 
Figur 4:11. 
Procentuell andel av personalen på MVC, BB resp. BVC som helt eller delvis instämmer i tre 
påståenden om informationsuppgiftens effekter på deras arbete eller arbetssituation.16 * p>0,05 
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”Om man utgår ifrån ett scenario där man befinner sig i en situation när 

man inte orkar mer, när man inte sovit på flera dygn och fråga vad kan 

hända då, det kan hända vem som helst att man inte orkar och så kan man 

fortsätta därifrån” 

”Det är svårt i enskilt samtal ”Jag är rädd att de skall tro att jag tror att de 

skulle kunna skaka sitt barn” 
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Någon skattning av hur lång tid som krävs för att ge information till 

föräldrarna enligt programprotokollet har inte gjorts. I enkäten har vi närmat 

oss frågan om tid på två sätt, båda baserade på personalens ena upplevelser. I 

det ena fallet har vi frågat om uppgiften är tidskrävande och i det andra fallet 

om arbetssituationen blivit mer tidspressad. Svarsmönstren på de frågorna 

överensstämmer inte men beskriver en tendens. På BB där flest uppfattat 

uppgiften som tidskrävande upplever man inte att projektet lett till att arbetet 

blivit tidspressat i lika hög utsträckning som på MVC. Medan MVC-personalen 

inte i samma utsträckning uppfattat uppgiften som tidskrävande men upplever 

att arbetet blivit mer tidspressat. Om man uppfattar uppgiften som 

tidskrävande finns det sannolikt en större risk att man väljer bort uppgiften 

vilket det finns indikationer att BB-personalen i större utsträckning gjort (se 

kap 5).  

Mellan 20-25 procent uppgav vidare att deras arbete hade blivit mera 

utmanande sedan försöksverksamheten startade. Av de kommentarer som 

gjorts i enkäten framgår bara positiva tolkningar av frågan. Man påpekar till 

exempel att uppgiften bidrar till arbetet blir meningsfullt och viktigt. I figur 

4:11 kan man även finna en annan oavsiktlig positiv konsekvens av 

försöksverksamheten på en del MVC- och BVC mottagningar. Personalen 

samtalar oftare om våld mot små barn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den samlade bild som växer fram ur svaren på 
frågorna om inställningen till preventions- 
programmet och till uppgiften att informera 
tyder på att den personal som har haft som 
uppgift att implementera programmet i sin egen 
verksamhet känner sig motiverade för uppgiften 
men har också upplevt en del problem. 

 
En permanent stödresurs skulle kunna bidra till 
att lösa enskilda barnmorskor/ barnsjuk -
sköterskors svårigheter att informera samt till att 
upprätthålla motivationen i de tre personal- 
grupperna. 
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DISKUSSION 

En styrka med personalenkäten var att den riktade sig till all den personal som 

hade till uppgift att implementera projektet även en om det bör påpekas att de 

listor med e-postadresser som användes inte var helt kompletta. 

Svarsfrekvensen i uppföljningsenkäten, vilken merparten av de redovisade 

resultaten är baserad på, var högst tillfredställande bland MVC- och BVC-

personalen, medan den var något lägre bland BB-personalen. Dock är 

personalpopulationerna små med konsekvensen att till synes ganska tydliga 

skillnader inte har kunnat statistiskt säkerställas. Detta blir exempelvis extra 

tydligt i de analyser som behandlar personalens syn på den förberedande 

utbildningen som flera av respondenterna inte hade deltagit i.      

Tyvärr svarade mindre än hälften av de tillfrågade på förmätningsenkäten, 

vilket är en begränsning. Det är därför vi har valt att fokusera på att analysera 

resultaten från eftermätningsenkäten. Att svarsfrekvensen var lägre vid det 

första tillfället beror till viss del på att enkäten framstod som om den handlade 

om ett ämne som var främmande i personalens verksamhet eftersom projektet 

ännu inte presenterats, det fanns tekniska problem med web-enkäten och e-

postadresser, det pågick flera andra enkätstudier under samma tid som 

konkurerade om personalens intresse och tid. Troligen har även det faktum att 

personalen vid uppföljningsenkäten erbjöds en biobiljett som tack samt att 

projektet och dess syfte då också var mer känt och förankrat spelat in. Trots att 

de två enkätutskicken skiljer sig åt på dessa väsentliga punkter kan jämförelser 

mellan för- och eftermätningen, på gruppnivå, ge en indikation på om 

kunskapen om shaken baby syndrome har ökat. Rimligheten i att genomföra 

denna typ av jämförelse stärks av att de svarandes fördelning rörande typ av 

arbetsplats och hur lång erfarenhet man har av barnhälsovård är väldigt likartad 

i de båda enkätomgångarna.  

 

KONKLUSION  

Utbildningssatsningen avsåg att både öka personalen kunskap och kompetens 

och deras motivation för uppgiften att informera om skakvåld och hjärnskada. 

Utvärderingen visar att utbildningspaketet i viss mån har påverkat personalens 

kunskap men kanske framförallt deras motivation. Utvärderingen visar också 

att exponeringen kunde ha varit bättre. 

Utbildningen har överlag mottagits positivt av personalen men ett större fokus 

på hur man praktiskt informera föräldrar kan behövas. Personalen har själva 
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förmedlat goda exempel som att utnyttja frågeteknik från metoden 

”Motiverande samtal” när de informerar föräldrar individuellt. Detta är en idé 

som är möjlig att undersöka och utveckla vidare vid en eventuell framtida 

intervention.   

I en framtida utbildningssatsning är det viktigt att den får en sådan utformning 

och spridning att den tydligt och med emfas lär ut till alla att en kort tids 

skakning också kan ge upphov till hjärnskador. 

Utvärderingen visar att det är svårt att nå all personal med en 

utbildningssatsning genomförd under kort tid. För att öka exponeringen är det 

viktigt att planera den i mycket god tid och gärna lägga in den i ett fungerande 

fortbildningsprogram. Vi menar att vid en utvidgad implementering i perinatal-

vården behöver särskilt svårigheterna att nå BB-personalen med utbildningen 

hanteras. Dels behöver distributionen av utbildningen utformas utifrån BB-

verksamhetens egna villkor, dels behöver ledningen för verksamheten ge 

tydliga signaler att utbildning och intervention är prioriterade uppgifter. 

För att fånga upp nyanställda men också för att ge stöd åt personal som 

upplever uppgiften som svår eller olustig bör praktisk och teoretisk utbildning 

och information om programmodellen ges återkommande i någon form i 

verksamheterna. All personal behöver också få ett eget exemplar av skriftlig 

information om programmodell och arbetsuppgiften. 

En permanent stödresurs, såsom det förekommer i en del internationella 

program, skulle kunna bidra till att lösa enskilda barnmorskor/ barnsjuk -

sköterskors svårigheter att informera samt till att över tid upprätthålla 

motivationen i de tre personalgrupperna.  

Möjligheten att införa en blankett, motsvarande det (Commitment statement) som 

används i the ”Upstate New York”- programmet” eller i ”The Hudson 

Valley”- programmet (se kap. 2) bör allvarligt övervägas. En sådan blankett 

tillsammans med en fast personalresurs ger framför allt goda möjligheter att 

följa informationsnivån i verksamheterna och identifiera förväntande behov av 

revitaliserande åtgärder.  

 

  



Kapitel 4, sid 37 

 

 

REFERENSER 

Dusenbury, L., Brannigan, R., Hansen, W.B., Walsh, J, & Falco, M.(2005). 

Quality of implementation: developing measures crucial to understanding the 

diffusion of preventive interventions. Health Educ. Res. (June 2005) 20 (3): 308-

313. doi: 10.1093/her/cyg134 First published online: November 2, 2004 

”Programbeskrivning Mental Vaccination” (2008) ”Mental Vaccination” av 

nyblivna föräldrar mot att i stressfulla situationer skaka sina barn och därmed 

riskera att tillfoga dem allvarlig hjärnskada. Institutionen för Klinisk 

Neurovetenskap Sektionen för Klinisk CNS Forskning, Olof Flodmark, 

Verksamhetschef neuroradiologi Professor i Pediatrisk Neuroradiologi. 

Magnusson, A-C., Falk, A-C., & Flodmark, O. (2009). Mental-vaccination”; an 

adaptation of an interventional program to increase awareness of the dangers 

of Abusive head injury - AHI. Poster presenterad vid The 23th Annual San Diego 

International Conference on Child and Family Maltreatment, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 5, sid 0 

 

Innehållsförteckning kapitel 5 
Om att förebygga skakvåld mot små barn 

 

 

KAPITEL 5   Sid 
Utvärdering av Mental Vaccination: Effekter på föräldrars attityder,  

 kunskap, medvetenhet & beteende 2 
  Preventionsprogrammet Mental Vaccination  2 

   Tre doser 3 

   Information enligt programprotokoll 3 

   Både skriftlig och muntlig information 4 

   Skriftligt informationsmaterial 4 

   Förväntade effekter på föräldrarna 5 

         Utvärdering 6 

  Syfte   6 

  Metod  6 

  Undersökningsgrupp och urval 7 

  Datainsamling och mätinstrument  8 

   Datainsamling 8 

   Mätinstrument 8 

  Databearbetning och analys  11 

  Etik  12 

  Resultat 12 

  Beskrivning av undersökningsgrupperna 12 

   

 



Kapitel 5, sid 1 

 

  Exponering för information  14 

  Påverkas den totala exponeringen för informationen? 14 

  Var blir man informerad? 15 

   Får interventionsföräldrarna oftare tre doser information? 16 

  Påverkas sättet att få information? 17 

  Påverkas pappornas exponering för information? 19  

  Interventionsgruppens inställning till preventions- 

          programmet och informationsaktiviteterna  20 

   Inställningen till den skriftliga informationen 22 

   Inställningen till det muntliga informerandet 23 

   Sammanfattningsvis 24 

  Programeffekter på föräldrars attityder  25 

  Programmets effekter på föräldrars kunskap om skakvåld  

   och hjärnskador  30 

  Programeffekter på föräldrars medvetenhet om shaken  

   baby syndrome 31 

   Programeffekter på föräldrars beteende relaterat till  

   tröst och risk  33     

  Diskussion  34 

 Konklusion 37 

  Referenser 38 

 

 

 



Kapitel 5, sid 2 

 

KAPITEL 5 

UTVÄRDERING AV MENTAL VACCINATION:  
EFFEKTER PÅ FÖRÄLDRARS ATTITYDER, KUNSKAP, 

MEDVETENHET & BETEENDE 

I mitten av 2000-talet publicerades en amerikansk utvärdering som för första 

gången visade att prevention drastiskt kunde reducera antalet fall av 

barnmisshandel där skakvåld orsakade hjärnskador hos små barn, (Dias et al., 

2005). Den framgångsrika utvärderingen av det amerikanska preventions-

programmet fick en grupp läkare och sjuksköterskor med kopplingar till MIO-

gruppen på Karolinska Universitetssjukhuset att under vintern 2007/2008 föra 

långtgående diskussioner om hur ett svenskt preventionsprogram skulle kunna 

utformas. Diskussionerna ledde till att en försöksverksamhet med ett 

preventionsprogram, Mental Vaccination, inleddes 1 mars 2009 i södra delarna 

av Stockholms läns landsting. Försöksverksamheten som pågick till den 31 

oktober 2010 genomfördes på uppdrag av Socialdepartementet med 

ekonomiskt stöd från Regeringskansliet och Stockholms läns landsting. 

Tidigt i planeringen av försöksverksamheten beslutades det att programmets 

effekter på föräldrar skulle utvärderas. I det här kapitlet redovisas 

utvärderingen av interventionens effekter på föräldrarna samt hur föräldrarna 

uppfattat programmet och programaktiviteterna. De läsare som redan läst om 

preventionsprogrammet Mental Vaccination i kapitel 3 kan gå direkt till 

avsnittet ”Utvärdering” på sidan 6 i detta kapitel. 

PREVENTIONSPROGRAMMET MENTAL VACCINATION  

I början av 90-talet uppmärksammades på allvar den amerikanska 

befolkningens brist på kunskap om barnmisshandel av små barn med 

påföljande hjärnskador orsakade av skakvåld. Sedan dess har kunskapen 

successivt ökat till följd av offentliga kampanjer och mediernas belysning. 

Författarna till den uppmärksammade utvärderingen som publicerades 2005 

hävdade att en stor del av befolkningen redan vid starten för programmet hade 

kännedom om skakvåld och dess följder, men att detta inte var tillräckligt för 

att minska förekomsten av sådant våld mot små barn. Förutom en höjning av 

kunskapsnivån krävs, menar författarna, att personer som befinner sig i en 
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potentiellt riskfylld situation med ett litet barn, dvs. främst nyblivna föräldrar 

blir påminda vid rätt tillfälle om riskerna, dvs. i anslutning till barnets födelse. 

Mental Vaccinationsprogrammet bygger på samma grundläggande idé, att 

informera och skapa ökad medvetenhet hos föräldrar vid tiden runt barnets 

födelse.  

Tre doser 

Den amerikanska modellen har stått som förebild för Mental Vaccinations-

programmet men har behövt anpassas till svensk mödra-, perinatal- och 

barnhälsovård. I Sverige är vistelsen på BB för nyblivna mammor och barn så 

kort att barnmorskor på BB sannolikt inte ensamma kan ansvara för att 

informera föräldrar såsom i USA. Detta har inneburit att vissa moment har 

uteslutits och andra utvecklats och betonats mer. I Sverige bygger t.ex. Mental 

Vaccinationsprogrammet på att föräldrar erbjuds information vid tre tillfällen: 

under graviditeten, omedelbart efter förlossningen och efter hemkomsten från 

BB. Härigenom delas informationsansvaret mellan barnmorskor och 

barnsjuksköterskor på MVC, BB och BVC. Man kan därför säga att det 

utmärkande draget för att skapa medvetenhet hos föräldrarna i programmet 

Mental Vaccination är att upprepa budskapet – att ge tre doser information. 

Föräldrar skall bli informerade runt vecka 30 under graviditeten, innan de 

lämnar BB samt under BVC sjuksköterskans första hembesök alternativt första 

besöket på BVC. 

Information enligt programprotokoll 

Med gällande praxis i svensk mödra- och barnavård kan vi förmoda att 

informationen till föräldrar om skakvåld och hjärnskador varierar med den 

enskilda barnmorskans eller BVC-sjuksköterskans intresse och kunskap. 

Poängen med preventionsprogrammet Mental Vaccination är att införa en 

modell för systematisk information av alla blivande och nyblivna föräldrar, 

såväl mammor som pappor. Enligt programprotokollet kan informationen ges 

individuellt eller i grupp. De omedelbara målen med informationen är 

specificerade som att föräldrarna skall:  

 Förstå att det är farligt att skaka spädbarn. 

 Förstå vad som oftast orsakar att man skakar spädbarn. 

 Få möjlighet att reflektera över hur de själva kan motverka att hamna i 

risksituationer. 

 Få möjlighet att skaffa sig strategier för att hantera risksituationer 
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Både skriftlig och muntlig information 

Enligt programprotokollet skall alla barnmorskor/barnsjuksköterskor på MVC, 

BB och BVC ge information både muntligt och skriftligt till alla de blivande 

och nyblivna föräldrar som de ansvarar för i sin verksamhet eller se till att en 

kollega ger den i föräldragrupp. Förtjänsten med skriftlig informationen är att 

föräldrarna kan ta del av den när de själva vill. De har också möjlighet att 

plocka fram den på nytt vid behov. Den skriftliga informationen kan också lätt 

spridas till en förälder eller anhörig som inte varit närvarande på MVC, BB 

eller BVC. Enligt programprotokollet är målet inte bara att förmedla kunskap 

till föräldrar utan också att förmå dem att reflektera över sig själva och sina 

strategier. Detta sker bäst via muntlig information och främst i dialog mellan 

förälder och barnmorska eller barnsjuksköterska eller möjligen i föräldragrupp 

där andra föräldrars perspektiv och frågor kan bidra till insikter och 

problemlösningar 

Skriftligt informationsmaterial 

Den skriftliga informationen till föräldrarna som använts i försöks-

verksamheten har bestått av två broschyrer. På MVC och BB har 

informationsbladet ”Behandlas varsamt” delats ut. Det är en dubbelsidig 

folder, som hopvikt är av A5-format. Broschyren är färgglad och innehåller 

många bilder med korta texter emellan. Budskapet är tydligt: Små barn behöver 

behandlas varsamt; Sök hjälp om barnet skriker och du håller på att tappa 

fattningen; Det är farligt att skaka ett barn. Den andra broschyren ”Mitt barn 

skriker” har delats ut på BVC. Det är ett 10-sidigt häfte, också det av A5 

format. Undertiteln lyder: ”om att trösta spädbarn” vilket väl speglar innehållet 

som nästan uteslutande består av skriven text om barnskrik och hur man kan 

trösta barnet. I slutet finns ett kort avsnitt om att man inte skall tappa 

kontrollen. En pratbubbla återkommer på två ställen med texten: ”skaka aldrig 

ditt barn”. Det betyder att den korta foldern Behandlas varsamt erbjuds 

föräldrarna två gånger.  

                   Behandlas varsamt                                               Mitt barn skriker                       
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Förväntade effekter på föräldrarna  

Hjärnskador efter skakvåld mot små barn antas uppstå genom att en vuxen 

skakar och ibland samtidigt dunkar barnets huvud mot ett fast eller mjukt 

underlag så som ett skötbord eller säng. De flesta internationella preventions-

program, liksom Mental Vaccination, bygger på antagandet att den vuxnes 

våldsamma beteende ofta provoceras av otröstligt barnskrik. Svårigheten att i 

förväg urskilja vem som, i ett tillstånd av extrem utmattning och stress, är 

förmögen att skaka ett barn som skriker otröstligt ligger bakom att de flesta 

preventionsprogram riktar sig till alla föräldrar. Det yttersta syftet med 

programmen är att påverka föräldrar och indirekt också andra personer som tar 

hand om barnet på ett sätt som förhindrar våldet och därmed antalet barn som 

får hjärnskador efter misshandel.  

Mental Vaccinationsprogrammet förväntas öka föräldrarnas kunskap om 

skakvåld och risk för hjärnskada och höja deras riskmedvetenhet. 

Föräldrainformationen förväntas också påverka föräldrarnas riskreducerande 

beteenden och attityder till riskreducerande strategier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUVUDDRAGEN I MENTAL VACCINATIONSPROGRAMMET 

 Alla föräldrar skall erbjudas information 

 Både mammor och pappor skall erbjudas information 

 Informationen skall ges i tre doser till alla 

 Informationen skall erbjudas både skriftligt och muntligt  

 Informationens mål är att föräldrar 

o Förstår att det är farligt att skaka spädbarn. 

o Förstå vad som oftast orsakar att man skakar 

spädbarn. 

o Få möjlighet att reflektera över hur de själva kan 

motverka att hamna i risksituationer. 

o Få möjlighet att skaffa sig strategier för att hantera 

risksituationer 
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UTVÄRDERING 

Utvärderingen av programmet är begränsad till dess effekter på föräldrar. Den 

omfattar inte effekter på antalet barn som får hjärnskador på grund av skak-

våld. I de utvärderingar av program som gjorts där förändringar i incidensen 

undersökts har trots stora studiepopulationer antalet fall varit väldigt få. I 

planeringen av utvärderingen av Mental Vaccination bedömdes det varken 

finnas en tillräckligt tillförlitlig diagnospraxis eller ett tillräckligt stort underlag 

för att det skulle vara fruktbart att mäta incidensen.     

SYFTE 

Utvärderingen syftar till att klargöra om de tre verksamheternas samlade 

ansträngningar har haft önskvärd effekt på föräldrarnas attityder, beteenden, 

kunskap och medvetenhet samt i vilken omfattning föräldrarna har mottagit 

den information som föreskrivs i programmodellen. Utvärderingen syftar 

också till att belysa föräldrarnas inställning till preventionsprogrammet och de 

informationsaktiviteter de exponerats för.  

Utvärderingen har fokuserat på följande frågeställningar: 

1. Ökar programverksamheten föräldrars exponering för information om 

barnskrik, frustration och riskreducerande beteende? 

2. Ökar programverksamheten föräldrars exponering för information om 

risken för hjärnskador om barnet skakas? 

3. Påverkar programverksamheten föräldrars attityder till riskreducerande 

strategier?  

4. Ökar programverksamheten föräldrars kunskap om sambandet mellan och 

skakvåld och hjärnskador?  

5. Ökar programverksamheten föräldrars medvetenhet om SBS? 

6. Påverkar programverksamheten föräldrars tröstande och riskreducerande 

beteende?  

7.  Hur uppfattar föräldrarna informationsaktiviteterna? 

METOD 

Utvärderingen är utformad som en icke randomiserad fall-kontroll studie (case-

control study) med en interventionsgrupp och en geografiskt åtskild kontroll-

grupp. Eftersom interventionsföräldrarna enligt programmodellen exponeras 

för information i kontakten med tre olika verksamheter som omfattas av det 

fria vårdvalet inom SLL var det viktigt att redan vid planeringen av 

interventionen identifiera MVC- och BVC-enheter och BB-avdelningar som 
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hade flest gemensamma föräldrar på sina listor och som därför hade möjlighet 

att tillsammans ge information vid tre tillfällen. Valet föll på Södersjukhusets 

BB och ett antal MVC- och BVC-enheter i Stockholms södra delar. Elva 

MVC- och 27 BVC-enheter samt fyra BB-avdelningar tackade ja till att delta. 

Som kontrollområde valdes Uppsala län. 

UNDERSÖKNINGSGRUPP OCH URVAL 

Försöksverksamheten med Mental Vaccination är en socialt komplex 

intervention, inte bara till sitt innehåll utan också organisatoriskt eftersom 

interventionen skall genomföras av ett stort antal personer och upprepas i tre 

olika verksamheter över en tre månaders period. De vårdorganisatoriska 

förutsättningarna har därför inte tillåtit att slumpmässigt välja ut föräldrar till 

interventions- respektive kontrollgrupp. Vi har inte heller bedömt det som 

genomförbart att slumpmässigt välja ut de verksamheter som skulle ge 

respektive inte ge information. Vi har istället valt en modell som bygger på att 

först selektera enheter med en klar geografisk åtskillnad, så att inte 

interventionsenheterna skall ”smitta” av sig på kontrollenheterna, och därefter 

rekrytera deltagare.  

Mot bakgrund av att majoriteten av förövare av skakvåld mot små barn är män 

föreskriver modellen att båda föräldrarna erbjuds information. I utvärderingen 

har det därför varit angeläget att rekrytera såväl mammor som pappor till 

interventions- respektive kontrollgrupp. Av praktiska skäl har i försöks-

verksamheten endast föräldrar som talar och förstår skriven svenska 

inkluderats. 

Utifrån grova skattningar av möjliga skillnader mellan grupperna gjordes en 

initial power beräkning som talade för att c:a 800 personer behövde rekryteras i 

interventions- respektive kontrollgrupp för att kunna påvisa signifikanta 

skillnader mellan grupperna. 

Interventionsgrupp: Föräldrarna som ingick i interventionsgruppen rekryterades på 

någon av de medverkande 11 MVC- enheterna i samband med inskrivnings-

samtalet när den blivande mamman befann sig runt den tionde graviditets-

veckan.  Rekryteringsperioden kom olyckligtvis att sammanfalla med fågel-

influensepidemin, vilket ledde till att rekryteringsperioden behövde förlängas 

för att tillräckligt antal föräldrar skulle bli inkluderade. Vid periodens slut hade 

351 män och 583 kvinnor (934) accepterat att delta i interventionsgruppen. 

Endast de 848 föräldrar som senare födde ett levande barn kom att inkluderas i 

studiepopulationen. 
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Kontrollgrupp: Föräldrarna i kontrollgruppen rekryterades först när deras yngsta 

barn var mellan 5,5 - 8 månader. Först selekterades, via nationella heltäckande 

register, föräldrar som fött barn i Uppsala län under samma tidsperiod som 

interventionsföräldrarna, och därmed genomgått de sedvanliga förberedelserna 

för förlossningen på en MVC, fött barn och förberetts för hemgång på BB och 

sedan haft kontakt med en BVC-sjuksköterska. Bland dess gjordes sedan ett 

urval. För att öka jämförbarheten mellan interventions- och kontrollgruppen 

och med hänsyn tagen till ett högre förväntat bortfall i kontrollgruppen ökades 

storleken på kontrollgruppen i jämförelse med interventionsgruppen på ett sätt 

som innebar att varje interventionsförälder matchades med hänsyn till ålder 

(<30 år eller inte), antal barn (enbarnsförälder eller ej) utbildningsnivå 

(universitetsexamen eller ej) samt kön med två slumpmässigt utvalda 

kontrollföräldrar med samma karaktäristik. Detta betyder att urvalet till 

kontrollgruppen bestod av 2 x 848 föräldrar, dvs. 1696 personer. 

DATAINSAMLING OCH MÄTINSTRUMENT 

Datainsamling 

Data har samlats in genom postenkät. Interventionsgruppen har fått en enkät 

både före och efter de tre doserna av information genomförts. Den första 

enkäten skickades ut i 20:e graviditetsveckan. Denna kunde endast innehålla 

allmänna frågor om barn och vård av barn samt kännedom om Shaken baby 

syndrom eftersom en del av föräldrarna inte ännu hade någon erfarenhet av 

egna barn och strategier att hantera barnskrik mm. Resultatet av denna enkät 

redovisas inte i denna rapport. Föräldrarna både i interventions- och kontroll-

gruppen mottog en postenkät när deras yngsta barn var mellan 5,5 och 8 

månader gammalt. Enkätutskicket administrerades av Statistiska Centralbyrån 

(SCB) och deras enkätgrupp. Innan datafilen levererades genomförde SCB 

också en kontroll för att utesluta eventuella dubbletter eller enkäter som 

besvarats av icke avsedda individer. Kön och åldersuppgifter uppgivna i 

enkäten kontrollerades gentemot registeruppgifter. I de fåtal fall misstämningar 

upptäcktes exkluderades dessa enkäter från studien. Sammanlagt besvarade 

1475 föräldrar enkäten. Femhundranittio av dessa tillhörde interventions-

gruppen medan 855 tillhörde kontrollgruppen, vilket motsvarar en svars-

frekvens på 69,5 procent respektive 52,1 procent. 

Mätinstrument 

Enkäten som skickades ut till interventions- och kontrollgrupp när barnet var 

5,5 till 8 månader innehöll förutom sociala och demografiska bakgrundfrågor 

och utfallsmått (se beskrivningen av dessa nedan), ett flertal frågor om 
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potentiella riskfaktorer till skakvåld som lågt psykisk välbefinnande, kolik, lågt 

praktiskt stöd, mer än ett barn under 3 år, och kronisk sjukdom hos barnet.    

Exponering: Enkäten innehöll frågor som avsåg att belysa om föräldrarna 

mottagit information om barnskrik och frustration resp. risker med skakvåld, i 

vilken form informationen förmedlats samt i vilken verksamhet den hade 

erbjudits.  

Attityder: För att mäta föräldrarnas attityder har fyra påståenden, av Likert-

typ, specifika för denna utvärdering utformats. De fyra påståenden rör 

inställningen till några av de centrala antagandena och rekommendationerna i 

programmet: Det första mäter en generell attityd till skakvåld, Jag tror att vilken 

förälder som helst kan tappa kontrollen och skaka sitt skrikande barn. Det andra mäter 

attityden till tröst som interaktion, När en förälder känner frustration inför att barnet 

skriker påverkas förmågan att trösta. Det tredje och fjärde påståendet är specifikt 

handlingsorienterade och avser att mäta attityderna till två typer av preventivt 

beteende som barnmorskor och barnssjuksköterskor lärt ut under 

försöksperioden: För mig skulle det kännas som ett misslyckande att behöva be om 

professionell hjälp med att trösta mitt spädbarn (t.ex. på BVC eller annan personal inom 

hälso- och sjukvården); Det är ok att lägga ifrån sig ett spädbarn som skriker otröstligt, om 

man som förälder känner sig frustrerad över att man inte lyckas lugna barnet.  

Kunskap: För att kunna bedöma om interventionsinsatsen ledde till en ökad 

kunskap om vad som kan ge upphov till att spädbarn år hjärnskador ombads 

respondenterna ta ställning till sanningshalten i följande sex påståenden: 

Spädbarn kan få hjärnskador av ”rida-rida-ranka” lekar, Spädbarn kan få hjärnskador 

av att åka barnvagn på ojämnt underlag, Spädbarn kan få hjärnskador av att bli skakade, 

Spädbarn kan få hjärnskador av att gunga i en babysitter, Spädbarn kan få hjärnskador 

om han eller hon skakas lite kort, Spädbarn kan få hjärnskador om han eller hon skakas i 

1 minut.  

Medvetenhet om shaken baby:1 En ordinal2 variabel med fyra steg 

konstruerades för att uppskatta respondenternas medvetenhet (awareness) om 

Shaken baby syndrome. Respondenter som uppgav att de inte hade hört talas 

                                                

1 I frågorna som detta index bygger på har uttrycket shaken baby syndrome använts, eftersom personalen 
ha använt uttrycket i kommunikationen med föräldrarna och det finns indikationer att uttrycket blivit ett 
signalord för skakvåld och dess konsekvenser hos allmänheten även i Sverige. 

2 För en variabel mätt enligt denna skala är det möjligt att beräkna typvärde, median och percentiler, men 

inte aritmetiskt medelvärde. 

 



Kapitel 5, sid 10 

 

om Shaken baby syndrome klassificerades som ingen medvetenhet. De som hade 

hört talas om Shaken baby syndrome men varken tagit reda på mer om det 

eller informerat någon annan klassificerades som låg medvetenhet. Kategorin 

medelhög medvetenhet består av de som har informerat någon om SBS alternativt 

tagit reda på mer om det medan de som uppgett att de både har informerat 

någon om SBS och tagit reda på mer om det har klassats som individer med hög 

medvetenhet  

Preventivt Beteende: För att kunna undersöka om interventionen gav 

upphov till de beteendeförändringar som efterstävades användes fyra separata 

mått, varav undvikande av risksituationer, har nästan skakat barnet, har använt 

avslappningstekniker sökt extern hjälp enbart besvarades av de som uppgett att de 

någon gång under den senaste 4 månaders period varit frustrerad i samband 

med att barnet skriker. 

Den kontinuerliga variabeln undvikande av risksituationer avser att mäta i vilken 

utsträckning föräldrarna, de senaste 4 månaderna, har använt sig av den 

preventiva strategin att avlägsna sig från det skrikande barnet när han eller hon 

känt sig frustrerad. Variabeln har konstruerats genom att addera svaren på de 4 

påståendena ”jag har bett min partner ta över” ”jag har lagt ifrån mig barnet 

och gått ut ur rummet och återvänt när jag har känt mig lugn”, Jag har lagt 

ifrån mig barnet, tittat till honom/henne då och då, men inte tagit upp barnet 

förrän jag känt mig lugn” och ”Jag har lämnat över barnet till min partner eller 

någon annan och gått därifrån för att lugna ner mig”. Dessa 4 påstående 

besvarades på en ordinalskala innehållande 5 svarsalternativ från dagligen till 

aldrig. Båda en faktoranalys och Cronbach alpha värdet bekräftade att 

påstående mätte samma underliggande fenomen och att de därmed kunde 

adderas ihop till ett index   

De som uppgav att de någon gång under de senaste 4 månaderna tagit djupa 

andetag, räknat, pratat med sig själv, satt på hörlurar eller använd liknande 

avslappningsövningar för att lugna ner sig i samband med barnskrik 

klassificerades som att har använt avslappningstekniker. 

Kategorin har nästan skakat barnet utgörs av de föräldrar som uppgav att de 

någon gång ”nästan varit på väg att skaka barnet” under den senaste fyra-

månadersperioden.  

De som uppgett att de under de senaste 4 månaderna har “kontaktat BVC eller 

annan inrättning för att snabbt få hjälp, råd eller stöd” eller “kontaktat familj, 

vänner eller bekanta för att få avlastning eller annat stöd” har klassificerats som 

sökt extern hjälp   
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För att identifiera de mest tröstorienterade föräldrarna användes ett två-stegs 

förfarande. Först summerades hur många av följande 9 listade tröststrategier 

som hade användes ofta eller dagligen av respondenterna: massage, sjunga eller 

prata lugnt med barnet, använt en bärsele eller bärsjal, vaggat barnet i famnen, 

vaggat barnet inomhus i en barnvagn, en babysitter, en vagga eller dylikt, lagt 

barnet på sin mage eller bröst, gått en promenad med barnet, släckt ner ljuset, 

spelat lugn musik för barnet. Därefter klassificerades de 25 procent som hade 

högst poäng som tröstorienterade.      

DATABEARBETNING OCH ANALYS 

Pearsons χ2 har använts för att undersöka om signifikanta gruppskillnader finns 

när utfallsmåtten är av nominal3 eller ordinal natur. Signifikanstest rörande 

kontinuerliga variabler har genomförts med hjälp av t-test. Genomgående har 

den konventionella 5% signifikansnivån används för att bedöma om 

signifikanta skillnader föreligger. Signifikantester har enbart utförts för att 

undersöka skillnader mellan kontroll och interventionsgrupp. 

I resultatredovisningen har vi valt att inte justera för de skillnader som finns 

mellan intervention och kontrollgruppen rörande demografiska faktorer och 

potentiella riskfaktorer Det finns flera skäl till detta. För det första är 

skillnaderna små, vilket innebär att grupperna på det stora hela kan betraktas 

som jämförbara. För det andra blir resultaten lättare att åskådliggöra för läsaren 

om inga justeringar görs. För det tredje har vi genomfört justerade analyser, när 

vi funnit detta lämpligt. Dessa analyser har visat på mycket marginella 

avvikelser i jämförelse med de ojusterade analyser som presenteras här i denna 

rapport.   

I analyserna av attityder, beteenden, kunskap och medvetenhet ingår hela 

populationen, d.v.s. alla de respondenter i interventions respektive 

kontrollgruppen med fullständiga uppgifter på det relevanta utfallsmåttet. I 

analyser som behandlar i vilken omfattning föräldrarna har mottagit den 

information som föreskrivs i interventionsmodellen har däremot vissa i 

interventionsgruppen exkluderats. I de stratifierade MVC, BB och BVC 

analyserna har de i interventionsgruppen som inte besökt mottagningar eller 

avdelningar som ingått i interventionsprojektet exkluderats. I de övriga 

informationsexponerings analyserna har de i interventionsgruppen som 

                                                

3 För variabler som mäts enligt en nominalskala är det möjligt att beräkna typvärde, men inte median eller 

aritmetiskt medelvärde. 
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antingen besökt ett icke-medverkande MVC, BB eller BVC exkluderats. 

Genom att exkludera dessa individer blir det möjligt att ge en mer rättvisande 

bild av hur implementeringen av projektet har fungerat.              

ETIK 

Studien har granskats och godkänts av EPN i Stockholm. 2008/1:11, samt 

varit föremål för en sekretessöverenskommelse mellan Statistiska Centralbyrån 

och Karolinska institutet.  

 

RESULTAT 

BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGSGRUPPERNA 

I tabell 5:1 visas deskriptiv statistik för interventionsgruppen respektive 

kontrollgruppen med avseende på demografiska bakgrundsfaktorer och 

potentiella riskfaktorer för skakvåld med hjärnskada. Överlag har grupperna en 

likartad karakteristik. Endast åldern på det yngsta barnet, andel utrikesfödda, 

socialt stöd från särskilt betydelsefull person och hushållsinkomst skiljer sig 

signifikant åt mellan grupperna. Dock är alla dessa fyra skillnader ganska 

marginella. Vidare är det värt att notera att studiepopulationen i sin helhet har 

en hög andel kvinnor och universitetsutbildade samt att ensamstående 

föräldrar, föräldrar till barn med allvarlig kronisk sjukdom eller kolik är ovanligt 

i studiepopulationen i sin helhet.         
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Tabell 5:1. Statistik beskrivning av studiepopulationen. * P< 0.054 

 Karaktäristik  Interventionsgrupp       Kontrollgrupp 

5 Procent Medelvärde Procent Medelvärde 

Kvinnor  65,9  68,0  

Över 30 år  74,7  75,9  

Uníversitetsexamen  52,9  57,5  

> 1 barn  40,0  43,2  

Utrikesfödd *  8,5  12,8  

Hushållsinkomst per månad *      

      < 25 000 KR 9,0  13,4  

      25 000-50 000 KR 41,9  49,4  

     >50 000 KR 49,0  37,2  

Bor permanent tillsammans med 

yngsta barnet  
100  99,5  

Mer än 1 barn under 3 år  15,7  19,3  

Yngsta barnets ålder i månader *   7,25  7,02 

Bor samman med partner  98,8  97,6  

Allvarlig kronisk sjukdom hos 

yngsta barnet  
1,0  0,6  

Andel av vården av yngsta barnet6     4,81  4,85 

Kolik7  3,5  2,6  

Välbefinnande8  3,06  3,06 

Socialt stöd från särskilt 

betydelseful person* 9   
 6,59  6,43 

Socialt stöd från vänner    5,62  5,51 

Socialt stöd från släkt     5,46  5,32 

                                                

4 Signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp anges med asterisk (*) efter 
variabelnamnet. 
5 n varierar mellan 1437 till 1475. 
6 Baserad på frågan ” hur mycket av det yngsta barnets omvårdnad har du uppskattningsvis utfört sedan 
han eller hon föddes. Svarsalternativen stäcker sig från ”Inget eller nästan inget” till ”Allt eller nästan allt” 
på en sjugradig skala.  
7 Har gråtit mer än 3 timmar under 1 dag de senaste fyra månaderna och detta gråtmönster har infunnit 
sig mer än 3 dagar under en och samma vecka och pågått i mer än 3 veckor. 
8 Baserat på WHO-5 wellbeing index (Bech, Olsen, Kjoller, & Rasmussen, 2003) som består av 5 frågor 
med 6 svarsalternativ som sträcker sig mellan ”Hela tiden” (0) och ”Aldrig” (5). Utifrån dessa frågor har 
ett fråge-medelvärde räknats ut. De respondenter som inte har svarat på två eller fler av dessa 5 frågor har 
exkluderats  
9 De tre olika aspekterna av socialt stöd som har approximeras är baserade på de 3 sub-skalorna i 
Multidimensional Scale of Perceived Social Support som sammanlagt består av 12 frågor (Zimet, Powell, 
Farley, Werkman, & Berkoff, 1990). Alla frågorna har 7 svarsalternativ (1-7) och det är fråge-medelvärde 
som redovisas i tabellen. De individer med mer än 1 ofullständigt svar har exkluderats.  
 



Kapitel 5, sid 14 

 

EXPONERING FÖR INFORMATION 

Mental Vaccinationsprogrammet skiljer sig från de flesta internationella 

preventionsmodeller genom att föräldrarna vid tre tillfällen under en 2-3 

månaders period skall erbjudas information om barnskrik och frustration och 

risken med att skaka ett litet barn. Organisatoriskt innebär detta att det är tre 

olika verksamheter som tillsammans ansvarar för att programmet genomförs. 

Det är oklart hur gängse praxis på MVC, BB och BVC i Sverige ser ut idag när 

det gäller att ge information till föräldrar om hur barns otröstliga skrik kan leda 

till frustration och utgöra en risk för att barnet far illa. Medan föräldrarna i 

interventionsgruppen besökt enheter som i linje med Mental Vaccination 

erbjuder upprepad information kan kontrollgruppen förmodas blivit 

informerade enligt gängse praxis.  

Påverkas den totala exponeringen för informationen? 

Hur stor andel av föräldrar i de två grupperna har då blivit exponerade för 

information om barnskrik och frustration respektive skakvåld? Skillnaderna i 

exponering redovisas i figur. 5:1 

Figur 5:1.  
Procentuell andel föräldrar i interventions resp. kontrollgruppen som svarat att de fått 
information om a) barnskrik och frustration och om b) risken med att skaka ett barn. 10 * p<0.0511 

  

                                                

10  I resultatredovisningen varierar undersökningsgruppens storlek. Storleken anges i not för varje 
diagram. För de två variablerna i ovanstående diagram är n=338 i interventionsgruppen (individer som 
besökt icke medverkande enheter har exkluderats) och 858 i kontrollgruppen.  

 

11 Om signifikanta skillnader föreligger mellan grupperna har detta i den fortsatta framställningen 
återgivits på något av följande sätt. Om endast en variabel redovisas i figuren anges det i diagramrubriken, 
i figurer där flera variabler redovisas anges signifikanta skillnader med asterisk (*) efter variabeltexten 
under respektive stapeldiagram. Där ett stapeldiagram baseras på flera jämförelser är eventuella 
signifikanser angivna i fotnot. 
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Diagrammet visar att 90 procent av föräldrarna i interventionsgruppen blivit 

informerade om skakvåld och 66 procent om frustration och gråt. I 

kontrollgruppen är det bara en tredjedel som fått information om skakvåld och 

ytterligare något färre om frustration.  Det är värt att notera att det inte finns 

någon nämnvärd skillnad när det gäller andelen som informerats om de två 

temana i kontrollgruppen medan det är betydligt vanligare att föräldrarna i 

interventionsgruppen informerats om skakvåld än om barnskrik och 

frustration. Svaren indikerar således att personalen i försöksverksamheterna har 

varit mer angelägna om att informera om skakvåld än om barnskrik och 

frustration. 

Var blir man informerad? 

Nästa fråga vi ställt oss är i vilka verksamheter föräldrarna fått information. 

Resultatet redovisas i figur 5:2.  

 
Figur 5:2.  
Andelen föräldrar som säger sig fått info om att hantera frustration och skakvåld i  
Interventions- resp. Kontrollgrupp på MVC, BB och BVC. 12 

 

Även när graden av exponering beräknas för varje verksamhetstyp för sig 

kvarstår signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp. Givet 

dessa skillnader återfinns ett likartat mönster i interventions- och kontrollgrupp 

som innebär att färre föräldrar får information på BB än i de två andra 

verksamheterna. Figur 2 avslöjar också att andelen föräldrar som blivit 

informerade om frustration respektive skakvåld i varje verksamhet för sig är 

                                                

12 Signifikans test har genomförts mellan kontroll- och interventionsgrupp inom respektive 
informationsaspekt och verksamhet, d.v.s. sammanlagt 6 stycken test. Alla dessa test visade att kontroll 
och interventionsgruppen skiljde sig signifikant åt. Interventionsgruppens storlek varierar i de olika 
analyserna mellan 392 (BB skakvåld) och 583 (MVC skakvåld). Kontrollgruppens storlek varierar mellan 
873 (BVC skakvåld) och 837 (BVC frustration).     
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betydligt lägre än den grad av exponering som redovisades i figur 1. Det 

betyder att den höga andelen informerade om skakvåld i interventionsgruppen 

är resultatet av MVC-, BB- och BVC-personalens gemensamma 

ansträngningar. Exponeringen skulle således bli betydligt lägre om ansvaret för 

information vilade på endast en av dessa verksamheter. Samma mönster går 

igen när det gäller frustration. En närmare granskning av hur mycket 

informerandet på BB bidrar till den samlade informationsgraden (66 resp. 90 

procent i fig. 5:1) visar dock att det framförallt är MVC och BVC som bidrar 

till de höga totala nivåerna.     

Får interventionsföräldrarna oftare tre doser information? 

Nästa fråga vi har ställt oss är i vilken utsträckning föräldrarna fått information 

i tre doser såsom programmet föreskriver?  

 
Figur 5:3.  
Procentuell andel föräldrar i interventions resp. kontrollgruppen som fått 3 "doser" information 
om skrik & frustration resp. skakvåld. 13  p< 0.05 

 

Inte helt oväntat är skillnaden mellan grupperna signifikanta även när det gäller 

hur många doser information som föräldrarna har fått. Samtidigt bör man 

notera att det bara var femte förälder i interventionsgruppen som svarade att 

de fått information om frustration på såväl MVC, BB som BVC. När det gäller 

information om skakvåld ökar dock andelen som fått tre doser till nästan det 

dubbla. Siffrorna tyder på att verksamheterna har haft svårt att uppnå det 

gemensamma målet att se till att föräldrar får information vid tre tillfällen, men 

att man har prioriterat information om skakvåld. I kontrollgruppen är det en 

                                                

13. Interventionsgruppen består här av 338 individer medan kontrollgruppen består av 858 individer i 
”skakvåldspopulationen” och 856 i ”frustrationsgruppspopulationen”.     

19 

37 

3 4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

3 doser info om 
frustration* 

3 doser info om 
skakvåld* 

% 

I-grupp 

K-grupp 



Kapitel 5, sid 17 

 

försvinnande liten andel som varit med om att bli informerade på såväl MVC, 

BB och BVC. 

Utifrån det redovisade resultatet kan man konstatera flera saker. För det första 

att mindre än 30 procent av nyblivna föräldrar i Sverige idag blir informerade 

om risken med att skaka ett litet barn om Uppsala regionens mödra- och 

barnhälsovård i informationsavseende liknar de flesta andra i landet. För det 

andra att ett preventionsprogram kan öka denna andel till bort emot 90 

procent. För det tredje att BB-personalen tenderar att informera färre föräldrar 

både i försöks- och kontrollregionen. För det fjärde att implementeringen av 

Mental Vaccination i MVC, BB som BVC-verksamheter inte i första hand 

inneburit att föräldrar får tre doser information utan att andelen informerade 

föräldrar ökar.  

Påverkas sättet att få information? 

Mental Vaccinationsprogrammet har inte bara som mål att föräldrar skall få 

information vid tre tillfällen. Målet är också att de skall få informationen både 

muntligt och skriftligt. Har försöksverksamheten med Mental Vaccination lett 

till att föräldrar i större utsträckning exponeras för både muntlig och skriftlig 

information? I Figur 5:4 redovisas andelen föräldrar som fått bara muntlig 

information, bara skriftlig eller både skriftlig och muntlig. 

Figur  5:4.   
Procentuell andel föräldrar i interventions resp. kontrollgrupp som fått information både 
skriftligt och muntligt, endast muntligt eller endast skriftligt om frustration och skrik resp. 
skakvåld.14   p< 0.05 gällande både frustration o skakvåld 

 

                                                

14 Interventionsgruppen består här av 338 individer medan kontrollgruppen består av 858 individer i 

”skakvåldspopulationen” och 856 i ”frustrationsgruppspopulationen”.     
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I diagramet ser man att det finns stora skillnader när det gäller de sätt som 

föräldrarna i de två grupperna informerats på. Skillnaderna är signifikanta både 

när det gäller frustration och skakvåld. Diagrammet visar också att det är 

vanligare att föräldrarna i interventionsgruppen uppger att de fått både skriftlig 

och muntlig information om skakvåld än om barnskrik och frustration. Men 

man kan också konstatera att det är långt ifrån alla i interventionsgruppen som 

har fått både skriftlig och muntlig information i linje med programprotokollet. 

Det är knappt hälften när det gäller skakvåld och en knapp fjärdedel när det 

gäller barnskrik och frustration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFEKTER PÅ EXPONERING 

 Med rådande praxis i mödra- och barnhälsovården får 

sannolikt mindre än 30 % av nyblivna föräldrar 

information om risken med att skaka ett litet barn samt 

lära sig riskreducerande strategier. 

 Interventionen med Mental Vaccination ökade 

exponeringen för information och råd till närmare 90 %. 

 I interventionsgruppen har en större andel föräldrar fått 

information om skakvåld än om att hantera frustration. 

 Programmålet med upprepad information har inte lett till 

att en majoritet av föräldrarna i interventionsgruppen fått 

tre doser information men till att andelen informerade har 

ökat. 

 Interventionen med Mental Vaccination har inneburit att 

andelen föräldrar som fått både muntlig och skriftlig 

information ökat markant. 
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Påverkas pappornas exponering för information?  

Ett tydligt mål med programverksamheten är att nå även pappor med 

information. I figur 5:5 redovisas hur stor andel av papporna som fått 

information om de två ämnena. 

 
 
 
 
 
Figur 5:5.   
Procentuell andel pappor i interventions resp. kontrollgrupp som fått information om skrik & 
frustration resp. skakvåld.15. * p< 0.05 

 

När vi betraktar pappornas svar för sig visar det sig att de är något mindre 

informerade än vad mammor och pappor tillsammans är (fig. 5:1). Detta 

betyder att den högsta andelen informerade finns gruppen mammor både i 

interventions- och kontrollgrupp. Skillnaderna är dock förhållandevis små. 

Jämför vi pappor i interventions- respektive kontrollgrupp återkommer också 

mönstret vi såg som gällde mammor och pappor tillsammans. Interventionen 

har medfört en signifikant ökning av antalet pappor som fått information. 

Särskilt gäller detta information om skakvåld. En intervention med Mental 

Vaccination kan således innebära att både mammor och pappor exponeras i 

större utsträckning för information om både barnskrik och skakvåld. 

Mammorna dock i något större utsträckning än papporna. 

När det gäller frågan om hur papporna har blivit informerade redovisas 

svarsmönstren i de två grupperna i figur 5:6. 

                                                

15 I interventionsgruppen är n=107 för skrik & frustration och n= 110 för skakvåld. I kontrollgruppen är 
n=275 för skrik & frustration och n= 273 för skakvåld 
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Figur 5:6. 
Procentuell andel pappor i interventions- resp. kontrollgrupp som fått information endast 
skriftligt, endast muntligt eller både och.16 P< 0,05 för både info om frustration och skakvåld. 

 

Diagrammet visar att svarsmönstren är ungefär desamma för enbart pappor 

som de vi redovisat för mammor och pappor tillsammans i figur 3. Det betyder 

att även andelen pappor som informerats både muntligt och skriftligt i 

interventionsgruppen är signifikant större än i kontrollgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTIONSGRUPPENS INSTÄLLNING TILL 

PREVENTIONSPROGRAMMET OCH INFORMATIONSAKTIVITETERNA  

Förgående avsnitt visar att försöket med Mental Vaccination signifikant ökade 

andelen informerade föräldrar, även om programmålet att informera alla 

                                                

16 I interventionsgruppen är n=60 för info om skrik och n=91 skakvåld. I kontrollgruppen är: n=66 för 
info om skrik och n=72 för info om skakvåld.  
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EFFEKTER PÅ PAPPORS EXPONERING FÖR INFORMATION 

 Interventionen har inneburit att andelen pappor som fått 

information om skrik och frustration har ökat 

 Interventionen har inneburit att andelen pappor som fått 

information om skakvåld har ökat 

 Ökningen är än mer markant när det gäller information om 

skakvåld än om barns skrik och egen frustration 
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föräldrar tre gånger aldrig uppnåddes. Men den centrala frågan är om 

interventionsinsatsen också fått avsedd effekt på föräldrarnas attityder, 

kunskap, medvetenhet och beteende. 

Under planeringen av försöksverksamheten fanns det farhågor att föräldrar i 

Sverige kunde uppfatta informationen om skakvåld som obehaglig, oroande 

eller kränkande. Innan vi går vidare till frågan om programmet har haft några 

effekter stannar vi därför upp och granskar hur programmet och 

informationsaktiviteterna mottogs av interventionsföräldrarna. Om inter-

ventionsföräldrarna generellt uppfattade programinnehållet och aktiviteterna på 

ett negativt sätt kan det eventuellt förklara varför en del inte har blivit 

informerade men också utebliven effekt hos de som exponerats för program-

innehållet.  

Föräldrarna har fått ta ställning till tre påståenden om den information de fått, 

om den är viktig, oroande eller kränkande. I figur 5:7 redovisas deras svar. 

Figur 5:7.  
Procentuell andel av föräldrar i interventionsgruppen som instämmer helt eller till stor del i att 
informationen som de fått om risken med att skaka ett spädbarn och hantering av barnskrik varit 
a) viktig b) oroande eller c) kränkande. 17 
 

 

De flesta (79-82 %) föräldrarna anser att informationen som de har fått på 

MVC, BB och BVC om risken med att skaka ett barn och hur man kan hantera 

barnskrik är viktig. Samtidigt är de få föräldrar som har upplevt informerandet 

och informationen som oroande (5-8%). Svaren tyder inte heller på att 

föräldrarna uppfattat informationen som kränkande.  

                                                

17 Procentandelarna är baserade på 490, 259 och 372 individer i MVC, BB respektive BVC analyserna.  
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Vi har också frågat om föräldrarna tycker att de har haft någon nytta av den 

sammantagna information som de fått på MVC, BB och BVC (Figur 5:8)  

Figur 5:8.  
Procentuell andel av föräldrarna i interventionsgruppen som angivit att de absolut, till viss del, 
eller inte alls haft nytta av informationen de fått på MVC, BB eller BVC om risken med att skaka 
ett spädbarn och/eller om hur man kan handskas med frustration i samband barnet skriker.18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer än hälften (57 %) anser att de absolut eller till stor del haft nytta av den 

information som de fått. 

Resultaten tyder således på att majoriteten av föräldrarna upplever 

informationen om skakvåld och barnskrik inte bara som viktig att få under 

graviditet och nyföddhetsperioden utan också som användbar under barnets 

första år.  

Inställningen till den skriftliga informationen 

Vad anser då föräldrarna om den skriftliga information som de fått? Svaren 

redovisas i figur 5:9. 

 

 

 

 

 

 

                                                

18 n= 584 
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Figur 5:9. 
Inställningen till broschyren "Behandlas varsamt" resp. "Mitt barn skriker. 19 

 

Den skriftliga informationen bestod av två broschyrer, en kort, Behandlas 

varsamt, som delades ut på MVC och BB samt en längre, Mitt barn skriker, som 

delades ut på BVC. De flesta som har läst broschyrerna säger att de tycker om 

dem. Den kortare broschyren visar sig vara mest läst och uppskattad av de två. 

I båda fallen finns det dock de som fått broschyrerna men aldrig läst dem. När 

det gäller den tjockare broschyren om barnskrik och tröst är det närmare en 

tredjedel som säger sig inte ha läst den trots att de känner till den. Förklaringen 

till det kan vara många. Man kanske inte har haft ett barn som skrikit särskilt 

mycket, eller i varje fall inte tyckt att man har haft några problem med att 

barnet skriker. Eller så kanske man föredrar att söka råd via andra typer av 

informationskanaler. Det kan också vara så att tiden inte räckt till för att sätta 

sig ner och läsa tio ganska tätskrivna sidor - framförallt om barnet samtidigt 

skriker hela tiden.  

Inställningen till det muntliga informerandet  

Vi har tidigare visat att de flesta föräldrarna tycker att informationen är viktig, 

få av dem har upplevt den som oroande och nästan ingen upplevt den som 

kränkande. Men vi har också frågat vad de tycker om personalens sätt att 

informera. Tycker de att personalen är bra på att samtala och informera om 

barnskrik och frustration respektive skakvåld och hjärnskador? Svaren 

redovisas i figur 5:10. 

 
 
 

                                                

19 Procentandelarna baseras enbart på de som kände till de respektive broschyrerna. 248 kände till 
broschyren ”Behandla varsamt” medan 329 kände till broschyren ”Mitt barn skriker” ", n= 248/329  
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Figur 5:10. 
Procentuella andelen av föräldrarna i interventionsgruppen som tycker att personalen på MVC, 
BB och BVC är bra på att samtala och informera om a) barnskrik och frustration och om b) 
skakvåld. 20 

 

Man kan skönja två mönster i svaren. Föräldrarna tycker i större utsträckning 

att personalen är bra på att informera om skakvåld och SBS än om barns skrik 

och frustration. Föräldrarna är i större utsträckning positiv till hur MVC- 

barnmorskorna och BVC-sjuksköterskornas informera om dessa två ämnen än 

barnmorskorna på BB.  

Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis kan man säga att interventionsgruppens inställning till 

preventionsprogrammet och informationsaktiviteterna i det stora hela 

förefaller positiv. 

Det finns en tendens att aktiviteter och information som rör skakvåld och 

hjärnskador värderas mer positivt än motsvarande rörande barnskrik, tröst och 

frustration. Detta väcker den lite oväntade frågan om information om skrik 

och frustration är något mer problematisk att ge än information om skakvåld 

och hjärnskador. Vi kan till exempel notera att det är färre föräldrar som 

uppger att de överhuvudtaget blivit informerade eller minns att de blivit 

informerade om frustration än om skakvåld (fig. 5:1). Det är färre föräldrar 

som anger att de blivit informerade vid flera tillfällen om frustration och skrik 

(fig. 5:3). Det är färre föräldrar som säger sig ha fått både skriftlig och muntlig 

information om barns skrik och frustration - samtidigt är det fler som säger att 

de känner till broschyren om barns gråt men inte läst den än om motsvarande 

broschyr om risken med att skaka. Och slutligen är det färre som anser att 

                                                

20  Procentandelarna är endast baserade på de som kan påminna sig att de har blivit informerade. n = 342 
i MVC skrik, 399 MVC skakvåld, 187 BB skrik, 192 BB skakvåld, 308 BVC skrik och 311 i BVC skakvåld. 
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personalen är bra på att informera om barns skrik och frustration än om 

skakvåld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMEFFEKTER PÅ FÖRÄLDRARS ATTITYDER 

Tidigare har vi visat att försöksverksamheten med Mental Vaccination 

signifikant ökade andelen informerade föräldrar, trots att det funnits brister i 

implementeringen. Den centrala frågan i detta och de följande avsnitten är om 

preventionsprogrammet också förmått skapa avsedda effekter på föräldrarna. I 

detta behandlar vi effekter på attityder. Vi har i utvärderingen valt att fokusera 

på fyra mer eller mindre avgränsade attityder. Attityden till skakvåld, till tröst 

och till två specificerade preventiva beteenden. 

Attityd till skakvåld. Argumentet för en generell föräldrautbildning om 

barnskrik, frustration och skakvåld är att det är svårt att identifiera en klar 

riskgrupp. En vanlig förklaring i litteraturen till våldet är att ihållande otröstligt 

barnskrik under småbarnstiden kan göra vårdare desperata och under olyckliga 

omständigheter utlösa försök att tysta barnet genom skakning. Vi har ställt oss 

frågan om exponeringen för programmet har påverkat föräldrarnas uppfattning 

om vilka som kan inkluderas i riskgruppen. Föräldrarna har fått instämma eller 

ta avstånd från påståendet. ”Jag tror att vilken förälder som helst kan tappa 

kontrollen och skaka sitt skrikande barn” Svarsfördelningen i interventions 

respektive kontrollgrupp redovisas i figur 5:11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTÄLLNINGEN TILL PROGRAMAKTIVITETERNA 

 Interventionsgruppens inställning till preventionsprogrammet och 

informationsaktiviteterna är i det stora hela positiv 

 De flesta föräldrar uppfattar informationen som viktig 

 En betydande andel av föräldrarna säger sig haft nytta av 

informationen 
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Figur 5:11.  
Procentuella andelen föräldrar i interventions resp. kontrollgrupp som instämmer i resp. tar 
avstånd från påståendet: ”Jag tror att vilken förälder som helst kan tappa kontrollen och skaka 
sitt skrikande barn”.21  p < 0.05 

 

 

Det finns en statistiskt säkerställd tendens att föräldrarna i 

interventionsgruppen är mindre avståndstagande än kontrollgruppen till detta 

påstående. Det är dock bara tio procent i såväl interventions- som 

kontrollgrupp som instämmer helt i påståendet att alla föräldrar i desperation 

skulle kunna skaka sitt skrikande spädbarn. Vanligaste svaret är att inte 

instämma alls. I personalgrupperna som fått svara på samma fråga (se kapitel 4 

sid 26) är svarsmönstret nästan det motsatta. 

Attityd till tröstande. Ett antagande i informationen till föräldrarna är att även 

nyfödda barn interagerar med sin omgivning. I handledningen till personalen 

poängteras att vårdnadshavarens bemötande är ett betydelsefullt led i denna 

interaktion. I figur 5:12 redovisas i vad mån exponeringen för programmet 

gjort föräldrarna i interventionsgruppen mer benägna att hålla med om att 

förälderns sinnestämning påverkar förmågan att trösta barnet. 
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Figur 5:12.  
Procentuella andelen föräldrar i interventions- resp. kontrollgrupp som instämmer i resp. tar 
avstånd från påståendet: ”När föräldrar känner frustration inför att barnet skriker påverkas 
förmågan att trösta”. 22  p< 0.05 

 

Svaren tyder på att det inte är en främmande tanke för nyblivna föräldrar i 

Sverige att det egna sinnestillståndet påverkar barnet. En större del av 

föräldrarna både i interventions- och kontrollgruppen instämmer helt eller till 

stor del i detta. Det finns en svag, men signifikant, tendens att interventions-

gruppen har blivit än mer övertygade.  

Attityd till preventivt beteende 1. Enligt programprotokollet rekommenderas 

personalen att råda föräldrar att söka extern hjälp om barnet skriker otröstligt 

och deras egen frustration blir för stor. Båda broschyrerna trycker också hårt 

på detta. I detta fall har vi undersökt föräldrarnas attityd till att söka 

professionell hjälp. Svarsfördelningen redovisas i figur 5:13. 
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Figur 5:13.  
Procentuella andelen föräldrar i interventions resp. kontrollgruppen som instämmer i resp. tar 
avstånd från påståendet: ”För mig skulle det kännas som ett misslyckande att behöva be om 
professionell hjälp med att trösta mitt spädbarn (t.ex. på BVC eller annan personal inom hälso- 
och sjukvården)”.23 P< 0.05 

 

Glädjande nog är det väldigt få föräldrar som uppvisar en negativ attityd till att 

söka hjälp om barnet skriker. Interventionsgruppen är dock något mer 

avståndstagande till påståendet att det skulle kännas som ett misslyckande att 

be om hjälp. 

Attityd till preventivt beteende 2. Den kanske mest centrala frustrations- och 

riskreducerande strategin att använda i en akut situation går ut på att föräldern 

fysiskt avlägsnar sig från barnet när han eller hon känner sig frustrerad eller 

desperat. Personalen instrueras i manualen att lära föräldrarna att de skall lägga 

ner barnet i sängen och gå därifrån om de känner sig djupt frustrerade, även 

om barnet fortsätter skrika. Detta råd återkommer också i den skriftliga 

informationen som föräldrarna fått. Vi har undersökt föräldrarnas inställning 

till detta beteende och resultatet redovisas i figur 5:14. 
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Figur 5:14.  
Procentuella andelen föräldrar i interventions resp. kontrollgrupp som instämmer i resp. tar 
avstånd från påståendet: ”Det är ok att lägga ifrån sig ett spädbarn som skriker otröstligt, om 
man som förälder känner sig frustrerad över att man inte lyckas lugna barnet”.24 P< 0.05 

 

När det gäller föräldrarnas inställning till detta akuta riskreducerande beteende 

skiljer sig svarsfördelningen för interventions- och kontrollgrupp markant. 

Nästan varannan förälder i interventionsgruppen instämmer helt i att det är ok 

att lägga ifrån sig barnet medan bara 16 procent gör det i kontrollgruppen.  

Kontrollgruppens svarsmönster signalerar att det hos en majoritet finns ett 

motstånd att hantera en akut risksituation på det sätt som kanske är det mest 

säkra – att för en kort stund avlägsna sig från det skrikande barnet. 

Interventionsgruppens svarsmönster tyder dock på att detta går att förändra.  
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EFFEKTER PÅ ATTITYDER 

 Majoriteten av föräldrarna både i interventions- och 

kontrollgrupp tror inte att extrem frustration till följd av 

barnskrik kan få vilken förälder som helst att skaka barnet för att 

få det att sluta skrika.  

 En majoritet av föräldrarna tror att förälderns egen frustration 

påverkar hennes/hans förmåga att trösta. Interventionen 

tenderar att stärka denna uppfattning ytterligare. 

 Interventionen tenderar att främja en mer positiv attityd till att 

söka professionell hjälp när barnet skriker otröstligt.  

 Interventionen främjar en positiv inställning till ett av de i en 

akut situation allra främsta riskreducerande beteendena för 

skakvåld - att avlägsna sig från barnet. 
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PROGRAMMETS EFFEKTER PÅ FÖRÄLDRARS KUNSKAP OM SKAKVÅLD 

OCH HJÄRNSKADOR 

Målet med programverksamheten har inte varit att lära ut detaljer om skakvåld 

och hjärnskador till föräldrarna utan att förmedla budskapet att det är farligt att 

skaka barnet samt sätt att förbygga det på. Den ena av broschyrerna som 

används är mycket knapphändig om varför man inte skall skaka medan den 

andra kortfattat beskriver skakvåldets effekter på barnet och dess hjärna. 

Personalen har emellertid tilldelats den viktiga uppgiften att korrigera 

begränsande eller skadliga missuppfattningar. 

 I enkäten har föräldrarna fått ta ställning till sanningshalten i ett antal 

kunskapsfrågor som täcker både möjliga missuppfattningar och risker. I figur 

5:15 redovisas procentmedelvärdena för interventions- respektive 

kontrollgrupp. Medelvärdena baseras på ett index där den procentuella andelen 

rätt svar beräknats för varje individ.  

 
Figur 5:15.   
Medelvärdet för procent rätt svar i interventions resp. kontrollgrupp.25  P< 0.05 

 

 

När det gäller frågorna i indexet är kunskapen hög i båda grupperna. Skillnaden 

i kunskap mellan interventions- och kontrollgrupp är dock signifikant. I 

interventionsgruppen har så gott som alla svarat att skakning kan ge upphov till 

hjärnskador och en överväldigande majoritet svarat att de kan uppstå även om 

skakningen är kort. Som procentmedelvärdet visar har även en stor del av 

föräldrarna i kontrollgruppen klart för sig att skakning kan leda till hjärnskador, 
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men det är avgjort färre som är medvetna om att skakningen inte behöver vara 

långvarig. Svaren på kunskapsfrågorna signalerar att det förekommer miss-

uppfattningar i båda grupperna. En liten andel i både interventions- och 

kontrollgrupp anger att rida ranka lekar kan ge upphov till hjärnskador eller är 

osäkra på svaret. Försvinnande få tror dock att åka barnvagn på kullerstensgata 

innebär någon risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMEFFEKTER PÅ FÖRÄLDRARS MEDVETENHET OM SHAKEN 

BABY SYNDROME
26 

I tidigare utvärderingar har hävdats att om man vill förebygga att små barn får 

hjärnskador till följd av våld behöver man höja medvetenheten om riskerna 

med att skaka ett litet barn hos rätt personer, vid rätt tillfälle, dvs. hos personer 

som står inför den omedelbara uppgiften att ta hand om ett litet barn. Man kan 

tolka detta som att uppgiften vid prevention både handlar om förmedla 

kunskap till de som saknar och att aktivera kunskap hos de som redan har. Vi 

har med ett antal frågor försökt komma bortom vad kunskapsfrågor om 

shaken baby visar och mäta i vilken utsträckning interventionen påverkar 

föräldrarnas aktiva förhållningssätt till frågan om skakvåld och shaken baby 

syndrome. Medvetenheten antas gå att utläsa i föräldrarnas informations-

beteende. Utifrån svaret på frågorna har graden av medvetenhet beräknats.  

 

 
 

 

 

                                                

26 Här väljer vi att använda uttrycket Shaken baby syndrome eftersom det är det som använts i frågorna 
men också av personalen i deras information till föräldrarna. 

EFFEKTER PÅ KUNSKAP 

 Föräldrarnas kunskaper är överlag ganska goda och interventionen 

tycks ha höjt kunskapsnivån ytterligare. 

 En liten men betydande andel av föräldrarna i kontrollgruppen är 

inte helt på det klara med att skakning av ett spädbarn kan ge 

upphov hjärnskador. 
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Figur 5:16.   
Medvetenhet om Shaken baby syndrome.27 P< 0.05 

 

Figur 5:16 visar att interventionsgruppen har ett betydligt mer aktivt 

förhållningssätt till ämnet än vad föräldrarna i kontrollgruppen har. Ingen 

medvetenhet innebär att man inte hört talas om uttrycket Shaken baby 

syndrome. Det är ytterst få i interventionsgruppen som inte har gjort det, 

medan en betydande andel i kontrollgruppen förefaller obekant med uttrycket. 

Låg medvetenhet har den som hört talas om Shaken baby syndrome, men som 

uppgivit att han eller hon inte har sökt mer information eller informerat andra 

om det. Det är det vanligaste förhållningssättet i båda grupperna (48 % resp. 59 

%). Medelhög medvetenhet har den som antingen tagit reda på mer om ämnet 

själv eller som informerat andra om det. I denna kategori återfinns en tredjedel 

av interventionsgruppen. Vidare har 17 procent i interventionsgruppen 

bedömts ha en hög medvetenhet, då de både tagit reda på mer information och 

informerat andra. Det betyder att i interventionsgruppen har varannan person 

hög eller medelhög medvetenhet om risken med skakvåld vilket bara 15 % i 

kontrollgruppen har. En medelhög och hög medvetenhet indikerar inte bara att 

tankar på Shaken baby syndrome och skakvåld är mer i mentalt fokus hos en 

förälder utan också att hon eller han byter information med andra i sin 

närmaste omgivning och på så sätt bidrar till att informationen sprids som 

ringar på vattnet i samhället.  

 

 

 

                                                

27 n = 1445 

2 

26 

48 

59 

33 

12 
17 

3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

I-grupp K-grupp 

% 

Ingen medvetenhet 

Låg medvetenhet 

Medelhög 
medvetenhet 

Hög medvetenhet 

EFFEKTER PÅ MEDVETENHETEN OM SHAKEN BABY SYNDROME 

 Interventionen tycks markant påverka föräldrars medvetenhet om 

shaken baby syndrom och skakvåld. 

 Interventionen förefaller bidra till att kunskap om SBS och skakvåld 

sprids i samhället.  
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PROGRAMEFFEKTER PÅ FÖRÄLDRARS BETEENDE RELATERAT TILL 

TRÖST OCH RISK 

Det främsta målet med preventionsprogrammet är att påverka föräldrars 

beteende så att risken reduceras för att barnet skall skadas. Fem separata mått, 

har använts för att undersöka effekter på sådana beteenden och strategier som 

tagits upp i informationen till föräldrarna: tröstorienterat beteende, har använt 

avslappningstekniker, undvikande av risksituationer och sökt extern hjälp.  Dessutom 

har nästan skakat barnet ingått i frågebatteriet. I tabell 5:2 redovisas i vilken 

utsträckning interventionen har var lyckosam med att införliva dessa 

riskreducerade beteenden hos föräldrarna. 

 
Tabell 5:2.  
Beteenden i relation till omvårdandet av barnet i interventions respektive kontrollgruppen 
angivet som medelvärde eller procentandelar 

 

Intressant nog kan man se att de föräldrar som har deltagit interventionen är 

mer benägna att undvika riskfyllda situationer genom att avlägsna sig från 

barnets omedelbara närhet när han eller hon känner sig frustrerad. Detta 

samband kan uttydas av det faktum att interventionsgruppen har ett högre 

medelvärde på den skala som konstruerats för att mäta hur ofta en förälder 

försöker undvika riskfyllda situationer. Det går däremot inte att fastställa att 

interventionen fört med sig en ökad användning av avslappningstekniker eller 

en ökad tendens att söka extern hjälp. Tabell 5:2 visar inte heller att föräldrarna 

i interventionsgruppen är signifikant mindre benägna att uppge att de nästan 

har skakat sitt barn jämfört med föräldrarna i konrollgruppen. Slutligen kan en 

klar, om än icke-signifikant, tendens urskiljas som indikerar att interventionen 

har medfört att föräldrar blir något mer tröstorienterade.  

  

 
Interventions-
grupp 

Kontroll- 
grupp 

p l n 

Undvikande av risksituationer (medel)* 8,47  8,04  <0,01 1197 

Använt avslappnings- tekniker (%) 55,8  52,4  0,26 1204 

Har nästan skakat barnet (%) 
 

7,7  9,1  0,46 1202 

Har sökt extern hjälp (%) 
 

44,3  42,5  0,55 1169 

Tröstorienterat beteende (%) 28,5  24,2  0,08 1368 
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DISKUSSION 

Alla studier är behäftade med vissa svagheter, så också denna. För det första 

bör man ha i åtanke att alla respondenterna i interventionsgruppen utgörs av 

en icke-slumpmässigt utvald population som rekryterats på MVC. Detta 

innebär med största sannolikhet att exponeringen av interventionsmaterialet på 

MVC har överskattats något, eftersom den personal som hjälpte till med 

rekryteringen antagligen också informerade de besökande blivande föräldrarna 

i högre utsträckning. Även om vi gjort vårt bästa för att se till att kontroll-

gruppen i största möjliga mån skall efterlikna interventionsgruppen så går det 

inte med absolut säkerhet att utesluta att grupperna inte skiljer sig åt i några 

relevanta avseenden. Vi har valt att inte redovisa några justerade jämförelser, 

bland annat för att sådana analyser inte skilde sig nämnvärt från de ojusterade 

jämförelser som har redovisats här. Samtligt ska det noteras att den nästan 

signifikanta interventionseffekten rörande hur tröstorienterad respondenterna 

var, blir signifikant när hänsyn tas till de små olikheter som trots allt föreligger 

mellan interventions- och kontrollgrupp. Det ska också nämnas att hela 

studiepopulationen har högre utbildning och något högre ålder än vad som är 

fallet i övriga riket. Dessutom är vissa potentiella riskfaktorer, för skakvåld mot 

små barn, såsom ha ett spädbarn med allvarlig funktionsnedsättning, mycket 

ovanligt i materialet. Det är därför osäkert hur resultaten från denna studie kan 

appliceras på en populationsbaserad föräldrakohort eller på specifika risk-

grupper. Vi har dock inga välgrundade skäl för att tro att resultaten inte skulle 

kunna gälla även andra typer av populationer.   

En viss osäkerhet utgörs också av det faktum att enbart föräldrarna i 

interventionsgruppen mottog en förmätningsenkät innehållande frågor om 

attityder och kunskapsfrågor, vilket teoretiskt kan ha gett upphov till ökad 

uppmärksamhet på informationen och att effekterna av interventionen därför 

EFFEKTER PÅ BETEENDE 

 Interventionen har inneburit att föräldrarna i ökad utsträckning 
använder sig av strategin att fysiskt avlägsna sig från barnet i 
samband med frustration. 

 En icke signifikant tendens indikerar att interventionen medfört 
att föräldrarna har blivit något mer tröstorienterade. 

 Interventionens effekt på föräldrarna i så motto att de oftare 
använder avslappningstekniker eller söker extern hjälp har inte 
kunnat styrkas. 

 

Att interventionen har inneburit färre situationer där föräldern varit nära 

att skaka barnet har inte kunnat styrkas 
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överskattats. Dock tror vi att detta har haft ett högst marginellt inflytande på 

resultaten eftersom tidigare studier har påvisat att förmätningseffekten är 

väldigt liten när uppföljningstiden är så pass lång som i detta fall (Kim & 

Willson, 2010). Slutligen är det viktigt att komma ihåg att inte alla i 

interventionsgruppen exponerades för all den information som föreskrevs i 

programprotokollet. Detta beror inte enbart på att de föräldrar som besökte de 

medverkande enheterna inte alltid informerades, utan även på att många 

besökte BB- eller BVC-enheter som inte deltog i försöksverksamheten. Utifrån 

detta tror vi att det finns anledning att tro att effekterna av interventionens 

snarare har underskattats än överskattats.    

I vår bedömning av föräldrarnas medvetenhet kring begreppet shaken baby 

syndrome kunde vi klart visa att medvetenheten var signifikant högre i 

interventionsgruppen. I den högsta graden av medvetenhet ingick föräldrarnas 

benägenhet att själva söka mer information samt att sprida information om 

shaken baby syndrome vidare till andra föräldrar. Detta torde vara en av de 

mest effektiva sätt att sprida sådan information och bör därför vara en effekt 

som ett preventionsprogram i allra högsta grad skall eftersträva. I den 

ursprungliga modellen (Dias et al. ”Upstate New Your program”) användes ett 

s.k. ”committment statement”. Förutom att föräldrarna i detta fick bekräfta att 

de tagit emot och förstått informationen, fick de också godkänna att delta i en 

uppföljning samt att sprida information om shaken baby syndrome vidare. Vi 

tror att effekten av ett sådant dokument inte kan underskattas. Ett konsekvent 

användande av ett sådan dokument skulle förutom de effekter som det kan ge 

genom att öka medvetandegraden hos föräldrarna, ocks utgöra ett kraftfullt 

instrument för att följa upp och kunna få ett kontinuerligt mått på 

preventionsprogrammets effektivitet och genomslag. Det skulle bli ett effektivt 

instrument i den kontinuerliga kvaitetssäkringen av programmet.  

I ett dokument från University of Toronto (Ontario Neurotrauma Foundation 

2009) har samlats en fullständig sammanställning av den personal och de 

rutiner och procedurer som behövs för att sjösätta ett preventionsprogram i 

enlighet med Dias et al. ursprungliga planer. Målen för ett sådant preventions-

program sammanfattas på följande sätt: 
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 presentera utbildningsmaterial om shaken baby syndrome för nyblivna 

föräldrar 

 Verifiera föräldrarnas förståelse av hur farligt det är att skaka ett barn 

 Följa programmets framgång genom returnerade ”committment 

statements” 

 Beskriva implementeringsprocessen i detalj 

 Utveckla kunskap kring programmets hållbarhet och skalbarhet 

Detta kanadensiska program påpekar också vikten av att följa alla de moment 

som ingår i preventionsprogrammet, utan att göra avkall på detaljer. 

Programmet vilar på tre huvudaktiviteter för föräldrarna: 

 Att ta till sig innehållet i en broshyr som beskriver farorna med skakvåld 

samt vilka strategier som föräldern kan utnyttja för att hantera sin egen 

frustration och därmed undvika att en för barnet farlig situation uppstår. 

 Att se en kort video som täcker samma moment som det skriftliga 

materialet 

 Att frivilligt underteckna ett ”commitment statement” där föräldern 

bekräftar att denne har mottagit och förstått informationen samt accepterar 

att delta i en uppföljning. 

Det kanske viktigaste komponenten i ett framgångsrikt preventionsprojekt är 

en noggrann planering av en grupp med skilda kompetenser i ämnet barn-

misshandel. För framgång och hållbarhet i projektet är en koordinator, 

vamligen en spedialutbildad sjuksköterska, helt nödvändig. Koordinators roll 

blir att utbilda informatörer, vara en regional resurs för utbildning och 

undervisninsmaterial, ansvara för kontinuerligt informationsflöde, 

problemlösning, att dokumentera hur många föräldrar som utbildats samt att 

utvärdera framgången i projektet genom att tillsammans med sjukvården följa 

utvecklingen avseende förekomsten av barnmisshandel regionalt. Det är vår 

uppfattning att ett framgångsrikt preventionsprogram avseende barn-

misshandel med hjälp av skakvåld måste såväl när det gäller planering, 

genomförande och vidmakthållande ligga mycket nära de principer och 

anvisningar som beskrivs i det kanadensiska projektet från Ontario. 
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KONKLUSION 

Trots att ett av målen i preventionsprogrammet Mental Vaccination - att 

erbjuda föräldrar information vid tre olika tillfällen - inte har uppnåtts i någon 

större utsträckning under försöksperioden visar utvärderingen att preventions-

programmet ökar informationsgraden hos föräldrarna dramatiskt. Framförallt 

är det glädjande att se att användningen av preventionsprogrammet i mödra- 

och barnhälsovård även förmår att öka informationsnivån hos fäderna.   

Utvärderingen visar också att användningen av preventionsprogrammet inte 

bara innebär att föräldrar i större utsträckning blir informerade utan också att 

programinformationen har effekter på deras attityder, kunskap, grad av 

uppmärksamhet på ämnet ”Shaken baby awareness” under den riskabla 

skrikperioden samt undvikande av situationer som innebär risk för att skaka ett 

barn.  

I utvärderingen av såväl implementeringsfasen som interventionenseffekter på 

föräldrarna har de initiala farhågorna i projektgruppen bekräftats att BB-

verksamheten, så som den är organiserad i Sverige med mycket korta vårdtider, 

inte ensam har kapacitet att ta ansvar för att informera föräldrar om barnskrik 

och risken med skakvåld. Att överlämna hela ansvaret till BVC-verksamheten 

har också sina svagheter då det har visat sig att en del barn blir skakade mycket 

tidigt, redan innan föräldrarna fått kontakt med BVC. Inte heller MVC-

barnmorskorna förefaller kunna ta på sig hela ansvaret då verksamheten där 

främst är inriktad på den gravida kvinnan och förlossningen och först i andra 

hand på vad som händer efter förlossningen. Vår slutsats är därför att i Sverige 

behöver ett preventionsprogram mot skakvåld inbegripa alla verksamheterna, i 

synnerhet MVC och BVC. 
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