
❙ ❙ Incidensen av plötslig spädbarnsdöd ökade dramatiskt un-
der 1980-talet och nådde ett maximum 1991 med 1,2 döda
per 1 000 levande födda [1]. Detta motsvarade ungefär 140
barn per år. Sedan magläge under sömn i allt fler länder fram-
stått som en viktig riskfaktor [2, 3] introducerades de före-
byggande råden (Fakta) i Sverige under våren 1992, vilket
ledde till att incidensen sjönk till 0,4 1995 och 0,26, motsva-
rande drygt 20 barn per år, 2002 (Figur 1). 

Sedan den nordiska studien av plötslig spädbarnsdöd
(NORDSIDS) avslutades 1995 är mycket litet känt om epi-
demiologin för plötslig spädbarnsdöd i Sverige. I denna arti-
kel har vi därför jämfört prevalensen av de viktigaste risk-
faktorerna bland de svenska kontrollerna i NORDSIDS-stu-
dien med prevalensen av samma riskfaktorer hos sex måna-
der gamla barn i förstudien till Västra Götalands barn 2003
(VGb), som genomfördes under våren 2002.

❙ ❙ Metoder
NORDSIDS: Mellan 1992 och 1995 genomfördes den nordiska
studien av plötslig spädbarnsdöd, som klarlade epidemiologin
för SIDS (sudden infant death syndrome) under 1990-talets
första hälft [4]. Till studien rekryterades 244 fall och 869 kon-
troller i Norge, Sverige och Danmark, varav 117 fall och 430
kontroller i Sverige. De familjer som önskade delta tillsändes
skriftliga frågeformulär per post. I denna jämförelse har endast
de 430 svenska kontrollerna medtagits. I hela materialet var
svarsfrekvensen 83 procent bland fallen och 72 procent bland
kontrollerna. Medelåldern hos kontrollerna var 19 veckor.

Västra Götalands barn 2003: Under 2003 genomförde en ko-
hortstudie av ca 7 500 barn födda i Västra Götalandsregionen
under året. Våren 2002 gjordes en förberedande studie, där
föräldrarna till 936 sexmånaders barn och 923 tolvmånaders-
barn fyllt i ett frågeformulär. Svarsfrekvenserna var 66 pro-
cent för sexmånadersbarn och 56 procent för tolvmånaders-
barn, resulterande i 599 svar från föräldrar till sex månader
gamla barn. Jämförelsen baseras på dessa 599 familjer.

Statistik: Jämförelse av proportioner har gjorts med EpiTable
i EpiInfo [5].

❙ ❙ Resultat
I den nordiska studien kunde vi påvisa riskfaktorer för SIDS
i Skandinavien, bland annat magläge under sömn [1, 4], rök-
ning [6], flaskuppfödning [7], infektion [8] och sociala fak-
torer [9]. Sömn i magläge minskade successivt under studie-
perioden 1992–1995 [1].

Sovläge: Efter 1995 kunde vi se en signifikant, ytterligare ök-
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Föräldrar har tagit till sig råden för
att förebygga plötslig spädbarnsdöd

Sammanfattat

I artikeln jämförs 430 friska svenska spädbarn födda
mellan 1991 och 1995 med 599 friska sexmånaders-
barn födda 2002 avseende prevalensen av riskfak-
torer för plötslig spädbarnsdöd.

Sedan råden för att förebygga plötslig spädbarnsdöd
introducerades 1992 har magläge under sömn mins-
kat från 32 till 7 procent, ryggläge ökat från 35 till 44
procent och moderns rökning under graviditet mins-
kat från 24 till 10 procent. Amningen ligger i stort sett
oförändrad på 69 procent vid sex månaders ålder.

Jämförelsen visar att spädbarnsföräldrar har tagit till
sig råden och att informationen som ges på BVC fort-
farande är effektiv.

Ytterligare vinster kan göras om sömn i sidoläge änd-
ras till ryggläge och om ännu fler mödrar slutar röka.
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ning av antalet barn som alltid sov på rygg och en signifikant
minskning av antalet barn som sov på mage. Bland sexmåna-
dersbarn sov så få som 7 procent på mage i VGb-materialet,
jämfört med 32 procent för tio år sedan. Andelen barn som
sov i enbart ryggläge hade ökat från 36 till 44 procent.
Andelen barn som sov omväxlande på sida och rygg hade
ökat från 15  till 31 procent. Andelen barn som sov enbart i
sidoläge var oförändrad, 10 respektive 13 procent (Tabell I,
Figur 2).

Rökning: I den nordiska studien rökte 24 procent av mödrar-

na under graviditeten, mot bara 10 procent i Västra Götaland
år 2002 (Tabell I).

Amning: I nationell statistik ser vi sedan några år tillbaka en
platå i amningsfrekvensen, och detta förhållande kunde vi se
återspeglas i jämförelsen mellan NORDSIDS och Västra
Götalands barn. I den förra ammades 68 procent av kontroll-
barnen och i den senare 69 procent (Tabell I). Vi såg således
inte heller här någon siffermässig skillnad mellan studierna. 

Alkohol efter graviditet: Endast 1 procent av mödrarna i
Västra Götaland uppgav frekvent alkoholbruk efter gravidi-
teten mot 3 procent i den nordiska studien (Tabell I).

Sova i eget sovrum: Färre barn sov i eget sovrum under 2002
(13 mot 29 procent), troligen som ett resultat av att man vill
kunna ha uppmärksamhet på barnet under sömn (Tabell I).

Inga skillnader: Vi såg inte någon förändring avseende ut-
nyttjandet av mödrahälsovård, inläggningar på neonatalav-
delning, nappbruk, tidigare livshotande incident (ALTE),
AD-vitamin, kolik, mammans alkoholkonsumtion under gra-
viditeten, andelen barn som sover i föräldrars säng eller an-
delen barn som sover inomhus med utekläder på (Tabell I).

❙ ❙ Diskussion
Ett av problemen med denna jämförelse av materialen är
svarsfrekvenserna. I NORDSIDS var anslutningen något läg-
re bland kontrollerna än bland fallen (72 respektive 83 pro-
cent), och i VGb-studien 66 procent av sexmånadersbarnen.
Vad gäller NORDSIDS har detta problem diskuterats i tidiga-
re artiklar. Vi har där funnit riskökningar (oddskvoter) för vik-
tiga riskfaktorer i samma storleksordning som de som kan be-
räknas från uppgifterna i det svenska medicinska födelsere-
gistret [10]. I VGb-materialet har vi jämfört andelen rökande
gravida (10 procent) med aktuell statistik från Socialstyrelsen
som visar att andelen rökande gravida år 2001 var 12 procent
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Tabell I. Procentuell förekomst av kända riskfaktorer för plötslig spädbarns-
död hos friska svenska barn 1992–1995 (kontrollbarnen i NORDSIDS) och
2002 (Västra Götalands barn, VGb).

NORDSIDS VGb
Riskfaktor (N=430) (N=599) P-värde

Ryggläge under sömn 35,3 44,3 0,004
Magläge under sömn 31,8 7,3 < 0,001
Sidoläge under sömn 10,4 12,5 0,32
Omväxlande sido- och
ryggläge under sömn 14,8 30,6 < 0,001
Rökning under graviditeten 23,5 10,2 < 0,001
Rökning efter graviditeten 25,4 7,8 < 0,001
Amning 67,5 69,4 0,52
Napp 66,7 70,5 0,20
Tremånaderskolik 17,3 13,9 0,14
Sover inomhus med utekläder på 21,4 25,7 0,11
Inlagd på neonatalavdelning 8,6 11,2 0,18
Mor använde alkohol 
under graviditeten >1 gång/vecka 0,9 0,2 0,20
Mor använde alkohol
efter graviditeten >1 gång/vecka 3,3 1,0 0,010
ALTE (Apparent life
threatening event)  0,9 2,2 0,12
Ej givits AD-vitaminer 2,7 1,6 0,22
Ej besökt mödravårdscentral 1,4 0,3 0,12
Sover i samma säng
som föräldrarna 20,4 18,2 0,36
Sover i eget sovrum 28,8 12,7 < 0,001

Figur 1. Incidens av plötslig spädbarnsdöd 1975–2002 i antal fall
per 1 000 levande födda.

Figur 2. Sovläge hos friska svenska barn 1992–1995 (kontroller i
NORDSIDS) och 2002 (Västra Götalands barn, VGb).
*** P<0,001, ** P<0,01.

Rygg Mage Sida Sida/rygg
0

10

20

30

40

50
NORDSIDS 
VGb

**

***

***

ns

Procent

  

1975 1980 1985 1990 1995 2000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

År

Incidens

❙ ❙ Fakta

Råd till föräldrar för att minska risken
för plötslig spädbarnsdöd

Låt spädbarnet sova på rygg
Avstå från att röka
Amma om det är möjligt
Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig



i Västra Götalands län och 11 procent i riket samt att det finns
en sekulär trend mot sjunkande andel kvinnor som röker un-
der graviditeten [11]. Eftersom vi vet att rökning samvarierar
med flera socialt ogynnsamma faktorer är det rimligt att anta
att VGb-materialet är representativt i dessa avseenden.

Vi fann en statistiskt signifikant skillnad i alkoholvanor
mellan NORDSIDS och VGb i det att andelen mödrar som
använde alkohol mer än en gång per vecka hade minskat från
3,3 till 1,0 procent. Dessa siffror måste emellertid tas med
stor försiktighet eftersom det finns en hög risk för att alko-
holbruk underrapporteras i denna typ av studier [12].

Hänsyn vid tolkningen av resultaten måste också tas till att
studiedesignen skilde sig mellan studierna. I NORDSIDS
svarade föräldrar till barn som avlidit i plötslig spädbarnsdöd
och åldersmatchade kontroller. Detta innebar att kontrollbar-
nens ålder i denna studie varierade mellan 2 och 57 veckor,
med ett medelvärde på 19 veckor. I VGb-materialet var alla
barn sex månader gamla. Detta kan naturligtvis påverka fak-
torer som sovläge, men de trender från magläge mot omväx-
lande sida/rygg och rent ryggläge som kunde ses i denna jäm-
förelse var påvisbara även under de år som NORDSIDS-
studien omfattade [1]. Möjligheten till direkt jämförelse av
amningssiffrorna begränsas också av att kontrollbarnen i
NORDSIDS i genomsnitt var yngre än de i VGb.

Det bör noteras att Västra Götalandsregionen inte är ett ge-
nomsnitt av riket demografiskt. I NORDSIDS-studien angav
15,7 procent av familjerna att de bodde i centrum av en stad,
jämfört med 34,9 procent i Västra Götalandsstudien. Där-
emot var bostadsvillkoren lika i båda studierna; 55,1 procent
bodde i villa eller radhus i NORDSIDS-materialet jämfört
med 52,7 procent i Västra Götaland. Detta är i överensstäm-
melse med officiell statistik, där 49,4 procent av befolkning-
en i Västra Götalandsregionen bor i småhus jämfört med 48,6
procent i riket. Andelen bebyggd mark i Västra Götaland är 6
procent av totalarealen och endast hälften så stor (3 procent)
i riket. Emellertid kunde vi, trots dessa olikheter, inte se nå-
gon skillnad i prevalensen av de viktigaste riskfaktorerna
magläge och rökning under graviditeten mellan stad och land,
vare sig i NORDSIDS eller i Västra Götalandsstudien.

Sammanfattningsvis anser vi därför att det är rimligt att
säga att spädbarnsföräldrar har tagit till sig råden om att före-
bygga plötslig spädbarnsdöd och att informationen som ges
på BVC fortfarande är effektiv, 10 år senare. Ytterligare vins-
ter kan göras om sömn i sidoläge ändras till ryggläge och om
ännu fler mödrar slutar röka.
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SUMMARY

We have compared 430 healthy Swedish infants born between 1991
and 1995 with 599 healthy, six months old infants born in 2002, re-
garding the prevalence of risk factors for SIDS. Following the in-
troduction of the campaign to reduce the risk of SIDS in Sweden in
1992, we could see a decrease in prone sleeping from 32 % to 7 %
together with an increase in supine sleeping from 35 % to 44 %.
Maternal smoking during pregnancy has gone down from 24 % to
10 %. The prevalence of breast feeding, already high in Sweden in
the 90s, was largely unchanged, 69 % at six months of age in 2002.
This comparison shows that parents of small infants have accepted
the advice on ways to reduce the risk of SIDS, and that information
given at infant welfare clinics is still effective ten years later.
Further improvements are possible by changing the side sleeping
position to supine, and by decreasing tobacco smoking among preg-
nant mothers.
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