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Resumé 

Sygeplejeintervention til præmature børn 

En systematisk litteraturgennemgang af, hvilken evidens der er for, at pleje udført ud fra 

NIDCAP sænker de præmature børns morbiditet og senfølger. 

Formålet med specialet er, ud fra en systematisk litteraturgennemgang, hvor evidensbaseret 

viden på området indsamles, kritisk vurderes og sammenfattes, at vurdere, om evidensen er 

stærk nok til at udarbejde anbefalinger i en klinisk retningslinje omhandlende plejen til 

præmature børn.  

Metoden, som anvendes, har sin oprindelse i evidensbaseret medicin. Ud fra fokuserede 

spørgsmål udarbejdes således søgestrategier, som baggrund for de systematiske 

litteratursøgninger. Der identificeres herved: et systematisk review og seks randomiserede 

kontrollerede studier. I de inkluderede studier er der generelt, flere brud på den interne 

validitet, det være sig selektionsbias, informationsbias og confounding. Samlet set anses 

evidensen på området derfor ikke som stærk. 

Der må derfor udføres yderligere forskning omhandlende spørgsmålet, om pleje ud fra NIDCAP 

kan sænke de præmature børns morbiditet og senfølger, før der kan opstilles stærke, specifikke 

og entydige anbefalinger i en klinisk retningslinje.  
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Summary 

Nursing intervention for premature infants. 

A systematic literature review to find evidence that care provided from NIDCAP reduces the 

morbidity and sequelae of premature infants.  

The purpose for this thesis is from a systematic literature review, with reference to collect, to 

critical assess, and to summarize evidence-based knowledge, to assess if the evidence is strong 

enough to draw up recommendations in a clinical guideline concerning the care of premature 

infants. 

 The method applied has its origin in evidence-based medicine. From focused questions have 

strategies been worked out, as background for the systematic literature reviews. This identifies: 

a systematic review, and six randomized controlled trials. In the included trials there is a 

general violation on the intern validity, being selection bias, information bias, and confounding. 

Collectively evidence in this field is therefore not looked upon as particularly strong. 

Therefore further research regarding this question must be conducted if care from NIDCAP can 

lower the morbidity of premature infants and sequelae, before you can set up strong, specific, 

and unambiguous recommendations for a clinical guideline. 
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1.0 Indledning 

Udviklingen i den neonatale sygepleje samt brugen af lungemodnende medicin har sænket den 

neonatale morbiditet og øget overlevelsesraten hos for tidligt fødte børn. På trods af at 

morbiditeten er faldet, er der stadig en øget morbiditet hos de for tidligt fødte børn i forhold til 

børn født til tiden (Kleberg, 2006). Professor Ingemar Kjellmer (1992) skriver, at i takt med den 

hurtige udvikling af neonatalafdelingernes pleje og behandling overlever flere og mere 

umodne, syge børn. Det har medført, at neonatalafdelingerne er blevet mere opmærksomme 

på, at de børn, der overlever, kan have en øget risiko for varige skader. Et dansk studie af 

senfølgerne hos for tidligt fødte børn viser, at for tidlig fødsel er en væsentlig risikofaktor for 

cerebral parese, samt en risikofaktor for intellektuelle og motoriske udviklingsforstyrrelser 

(Hansen, 2004). 

Symington og Pinelli (2009) skriver, at det ufordelagtige miljø for de for tidligt fødte børn, der er 

på neonatalafdelingerne, kan have en indflydelse på for tidligt fødte børns morbiditet og 

eventuelle senfølger. Samtidig skriver de, at de negative indvirkninger, som 

neonatalafdelingens miljø kan have på det for tidligt fødte barn, kan manifestere sig på flere 

forskellige måder. Typiske stressmarkører er dog fysiologiske parametre så som øget 

hjertefrekvens og nedsat saturation. Storm og Hertel (1994) beskriver ud fra deres forsknings- 

og udviklingsarbejde på en neonatalafdeling, at deres erfaringer er, at for tidligt fødte børn, der 

i størst muligt omfang skånes for stress, klarer sig bedre både psykisk og fysisk end børn, hvor 

der ikke tages særlig hensyn til stressbelastning som led i den neonatale sygepleje.  

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) fremhæves af 

flere fagpersoner som en mulig plejeform til nedsættelse af de for tidligt fødte børns stress og 

dermed anses NIDCAP som et muligt program til at sænke de for tidligt fødtes morbiditet og 

reducere deres senfølger (Wallin & Eriksson, 2009; Westrup, 2007; Vandenberg, 2007; Kleberg, 

2006). Desuden viser en forældretilfredshedsundersøgelse, at forældrene til for tidligt fødte 

børn giver udtryk for større tilfredshed med sygeplejen, hvis sygeplejen udføres ud fra NIDCAP 

(Wielenga, et al., 2006).  

Ovenfor er beskrevet, at de præmature børns morbiditet er højere end de til tiden fødte børns, 

og for tidlig fødsel er en risikofaktor for senfølger. Det antages derudover, at pleje udført, så de 
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for tidligt fødte børn udsættes for mindst mulig stress, kan være medvirkende til at sænke den 

neonatale morbiditet og reducere de for tidligt fødte børns senfølger. NIDCAP benævnes i 

ovenstående som et program, der kan nedsætte stress hos for tidligt fødte børn. På den 

baggrund bliver formålet med specialet: at afdække, om NIDCAP kan medvirke til at sænke de 

for tidligt fødte børns morbiditet samt reducere deres senfølger.  

2.0 Baggrund 

I de følgende afsnit, som leder frem til specialets problemformulering og metodevalg, gives en 

nærmere begrundelse for relevansen af specialets problemformulering og fokus. Først 

beskrives det for tidligt fødte barn for at give en forståelse af, hvorfor det for tidligt fødte barns 

udvikling er udfordret, og for at synliggøre, hvorfor der kan være behov for en intervention. 

Herefter følger et afsnit om, hvordan forældre til for tidligt fødte børn oplever dét at blive 

forældre til et for tidligt født barn med henblik på at synliggøre, hvordan den for tidlige fødsel 

også påvirker forældrene og deres omsorg for barnet. Derefter følger en beskrivelse af NIDCAP 

for at give en forståelse af, hvad denne intervention omfatter. Sluttelig følger en beskrivelse af 

evidensbaseret praksis, kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer for at give en forståelse af 

betydningen heraf. 

2.1 Det for tidligt fødte barn 

2.1.1 Forekomst, morbiditet og mortalitet 

Ifølge Sundhedsstyrelsen (2011) er der i Danmark de seneste år født mellem 3500 og 4000 for 

tidligt fødte børn (se bilag 1).  Det svarer til, at ca. 7 % af alle danske børn inden for de seneste 

fem år blev født for tidligt (Sundhedsstyrelsen, 2011). Et for tidligt født barn defineres af WHO1 

(WHO, 1998) som et barn født før udgangen af 37. graviditetsuge. Et for tidligt født barn 

benævnes også et præmaturt barn. De præmature børn opdeles i grupper alt efter, hvor meget 

for tidligt fødte de er. Således betegnes børn født før udgangen af 32. graviditetsuge som 

meget for tidligt fødte, og de børn, der er født før 28. graviditetsuge, betegnes som ekstremt 

for tidligt fødte (Mølholm, 2011). De mindste børn, man behandler i Danmark, kan være født 

                                                      

1
WHO: World Health Organization 
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helt ned til 23. graviditetsuge. Videnscenter for Tidligt Fødte Børn (Mølholm, 2011) konstaterer, 

at prævalensen af præmature børn gennem de seneste 30 år er steget fra 5 % i 1978 til de ca. 7 

% i dag, hvilket er i lighed med den gennemsnitlige prævalens for Europa (EFCNI, u.d.). I denne 

sammenhæng skriver professor Gorm Greisen (2012), at mortaliteten i Danmark indtil 1-års-

alderen er faldet jævnt, og den er nu svarende til en tredjedel af, hvad den var for 30 år siden. 

På trods af at mortaliteten er faldet, udgør det stadig på mange områder en risiko for barnet at 

blive født præmaturt. Som en del af den neonatale morbiditet kan nævnes bronchopulmonary 

dysplasia (BDP), som er en alvorlig komplikation, idet denne tilstand øger de præmatures 

mortalitet (Knisella & Greenough, 2006). BPD optræder hos præmature, som har haft behov for 

respiratorisk støtte (Knisella & Greenough, 2006). Risikoen for at udvikle BPD stiger med 

antallet af dage med respiratorisk støtte (Peitersen, et al., 2008). Derudover kan nævnes 

intraventriculær hjerneblødning (IVH), som en af risikofaktorerne, der øger morbiditet, idet 

dette kan medføre neurologiske symptomer. Risikoen for IVH er blandt andet et ustabilt 

kredsløb med hypotension og svingninger i blodtryk (Peitersen, et al., 2008). Derudover ses der 

hos præmature børn ofte senfølger i form af hyperaktivitet, uopmærksomhed, koncentrations- 

og indlæringsvanskeligheder (Peitersen, et al., 2008; Greisen, 2012; Kleberg, 2007) 

2.1.2 Betydningen af miljøet i neonatalafdelingen for stressreaktioner hos det præmature 

barn 

Som hovedregel vil et barn født før 35. graviditetsuge blive indlagt på en neonatalafdeling, der 

er specialiseret i at varetage plejen og behandlingen af syge nyfødte og præmature børn 

(VfTFB, 2011; Hansen, 2004). Ved fødslen er et præmaturt født barn tilpasset til at udvikle sig i 

det beskyttende miljø, der er i livmoderen, hvor moderen forsyner sit barn med næring, 

regulerer temperaturen og påvirker barnet hormonelt (Kleberg, 2007). Når barnet fødes for 

tidligt og bliver indlagt, udsættes det ud over overvågning i døgnets firetyve timer for 

blodprøvetagninger, undersøgelser, lyd, lys, og stærke lugte samt hektisk aktivitet (Kleberg, 

2007). Et studie viser, at børn indlagt på en neonatalafdeling forstyrres i gennemsnit 234 gange 

om dagen (MurDoch & Darlow, 1984). Hver forstyrrelse kan medføre en stressreaktion hos det 

præmature barn, idet barnet ikke i sagens natur er forberedt på mødet med alle de krav, som 

stilles for at kunne håndtere miljøet på en neonatalafdeling (Kleberg, 2007). Præmature er 
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særligt sårbare, idet deres neurologiske systemer er umodne, så de ikke selektivt kan begrænse 

eller forhindre indkommende stimuli og disses fysiologiske effekter (Brown, 2009). 

Indlæggelsestiden for præmature børn kan variere alt efter, hvor meget for tidligt født barnet 

er samt morbiditeten. Det forventes dog, at barnet kan komme hjem omkring dets 

terminsdato; det vil sige, at barnet er omkring 40 uger ved udskrivelsen. For nogle børn kan et 

indlæggelsesforløb således strække sig over tre til fem måneder (VfTFB, 2011; Hansen, 2004).  

Det præmature barn har et udseende og et reaktionsmønster, der er meget forskelligt fra det 

mature2 barns. Det præmature barn har et relativt stort hoved i forhold til kroppen og har 

sparsomt med fedt og muskelmasse på kroppen. Hos det præmature barn ligger arme og ben 

mere ekstenderede end hos det mature barn, og bevægelserne er flaksende og ukoordinerede 

(Peitersen, et al., 2008). Sammenlignet med mature børn har præmature børn nogle 

fysiologiske og neurologiske modenhedsafhængige faktorer, som kan vanskeliggøre 

kommunikation med omverdenen. Således viser stressreaktioner sig blandt andet ved, at 

barnet for eksempel gisper, gaber, har fald i saturationen eller ændrer kulør (Kleberg, 2007). 

Barnet søger at håndtere stress ved at krumme sig sammen i fosterstilling, forsøger at komme 

over til for eksempel kuvøsevæggen for at mærke en afgrænsning til omgivelserne, forsøger at 

få hænderne op til ansigtet, forsøger at sutte på sut sin hånd eller forsøger at gribe fat om for 

eksempel moderens finger (Kirkebæk, et al., 1994). 

2.2 At blive forældre til et præmaturt barn 

En fødsel af et præmaturt barn har ikke kun konsekvenser for barnet, men for hele familien 

(Hall, 2007). Sygeplejerske og ph.d. Kathleen Deeney beskriver, at forældrene til præmature 

børn ofte har haft meget lidt tid til at forberede sig på, at de skal være forældre, og dermed kan 

fødslen komme som et chok (Deeney, et al., 2009). Flere studier peger på, at oplevelsen af at få 

sit barn indlagt på en neonatalafdeling er utrolig stressfuldt for forældrene (Krehbiel, 1991; 

Franck, 2005; McGranth, 2001; Malusky, 2005; Aagaard & Hall, 2008). Andre studier viser, at 

det kan betragtes som en traumatisk krise, at ens barn fødes for tidligt (Obeidat, 2009; 

Stjernquist, 1999). Flere studier beskriver derudover, at forældrenes følelsesmæssige reaktion 

                                                      

2
Matur: Barn født efter 37. Uge. 
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på mødet med miljøet i en intensiv neonatalafdeling kan inkludere skuffelse, skyldfølelse, 

tristhed, sorg, depression, fjendtlighed, vrede, angst, frygt, hjælpeløshed, følelsen af ikke at slå 

til samt tab af selvværdsfølelse (Franck, 2005; Stjernquist, 1999). Studier viser desuden, at 

tonen hos personalet, personalets tilgang til børnene og forældrene, stress- og lydniveauet, den 

fysisk manglende plads og muligheden for privatliv med ens barn er faktorer i miljøet, der 

indvirker på forældrenes oplevelser (Heermann, et al., 2005; Aagaard & Hall, 2008). Forskning 

viser ydermere, at miljøet på neonatalafdelingerne skaber en barriere for forældrerollen, idet 

forældrene ikke har mulighed for at pleje deres barn på samme måde, som havde barnet været 

født til tiden (Cleveland, 2008; Franck, et al., 2005). Desuden viser forskning, at det præmature 

barns svage og forsinkede reaktionsmønster bevirker, at mødre til præmature børn må arbejde 

hårdere for at initiere og opretholde en interaktion, og at de modtager færre positive signaler 

fra barnet, end mødre til børn født til tiden gør (Singer, et al., 2003). Herudover viser forskning, 

at interaktionen mellem børn og mødre opleves mindre tilfredsstillende af mødrene, end 

tilfældet er hos mødre til børn født til tiden (Muller-Nix, et al., 2004). Psykolog Margareta 

Brodén mener, at forældrenes lydhørhed over for barnets signaler så som at kunne opfatte 

barnets signaler, at kunne tolke signalerne, at give passende svar, som er tidsmæssigt tilpasset 

barnets signaler betyder, at udvikling af tryghed fremmes hos barnet (Brodén, 2004). Ydermere 

mener Margareta Brodén, at det at kunne tolke barnets primære behov og tegn på kontakt 

skaber tryghed og selvtillid i forældrerollen (Brodén, 2004). Sammenfattende fremstår det for 

forældrene som krævende og komplekst at skulle udvikle forældreskabet og gradvist lære at 

tage vare på barnet i et følelsesladet, stresset og unaturligt miljø.  Samtidig kan personalet på 

neonatalafdelingen således med ord og handlinger øge forældrenes usikkerhed ved utilsigtet at 

give forældrene en følelse af, at de, forældrene, ikke er kompetente til at tage sig af deres barn.  

2.3 Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) 

Ud fra studier af præmature børns adfærd har psykolog og Ph.d. Heidelise Als (Als, 1982) 

formuleret den synaktiske model, hvori hun beskriver og fortolker barnets adfærd. Modellen er 

udviklet for at give de mindste børn de bedste betingelser uden for livmoderen (Aagaard, 

2009). Modellens fokus er således på, hvordan det nyfødte barns muligheder og oplevelser er 

med hensyn til at tackle det omgivende miljø efter fødslen (Als, 1982). Udtrykket synaktiv er 

valgt for at demonstrere, at i hvert stadie af udviklings- og modenhedsgraden fungerer de 
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forskellige subsystemer for modenhed og eksistens side om side. Samtidig påvirker systemerne 

hinanden således, at ro og balance i ét delsystem kan medvirke til at skabe ro og balance i de 

øvrige; det samme gælder for ubalance (Als, 1982)( se figur 1.) Systemerne, der her er tale om, 

kan observeres af trænede sundhedspersoner og forældre. Systemerne er: 

 Det autonome system, som omfatter respirationsmønster, farveskifte, aktivitet i 

tarmkanalen mv. 

 Det motoriske system, som indeholder muskeltonus, kropsstilling og bevægelser. 

 Det vågenhedsregulerende system, som indeholder bevidsthedsstadier fra sovende til 

vågen.  

 Systemet for opmærksomhed og samspil, som indeholder strategier brugt til samspil 

med omverdenen. Barnet påvirkes af syns- og lydindtryk fra både mennesker og miljø, 

det søger at fremkalde stimuli og anvender dem til sin udvikling. 

 Det selvregulerende system: visse medfødte mekanismer, barnet benytter for at 

håndtere sanseindtryk, hvorved barnet kan forblive i balance  (Als, 1982).  

Figur 1: Model af den syntaktiske organisation af udviklingen (Als, 1982).  
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Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program (NIDCAP) er en 

operationalisering af denne model (Aagaard, 2009). NIDCAP er således et program, der er 

blevet udviklet med det formål at yde sansemæssig stimulation til det præmature barn på et 

niveau, som er tilpasset graden af barnets neurologiske udvikling (Als, 2011). Programmet 

indbefatter blandt andet en direkte observation af barnet i det miljø, der omgiver barnet og 

familien på neonatalafdelingen. Gennem anvendelse af et detaljeret observationsredskab (se 

bilag nr. 2) kan barnets adfærd tolkes som værende grader af stabilitet og afslappethed eller 

ubehag og stress. Herudfra kan en individuel plan for pleje og omsorg, der støtter barnets 

udvikling, udarbejdes sammen med familien og sygeplejerskerne (netværksgruppen, 2011). 

Derudover bygger NIDCAP på en tilgang, hvor forældrene betragtes som de vigtigste 

omsorgsgivere for deres barn (Nidcap.dk, 2011).  En del af NIDCAP er derfor at vejlede og 

undervise forældrene i at tolke barnets signaler og behov (Kleberg, 2007). På den måde er 

forældrene også selv modtagere af omsorg, da de befinder sig i en følelsesmæssig belastet 

situation, hvor de ofte har behov for støtte fra professionelle (Nidcap.dk, 2011).  Det samlede 

mål med NIDCAP er ved hjælp af ovenstående at forbedre såvel barnets outcome som outcome 

for familien (Als, 2009). 

NIDCAP blev introduceret i USA i 1980’erne (Pal, et al., 2008) og er i stigende grad introduceret i 

Europa siden 1990’erne (Kleberg, 2006). NIDCAP er et registreret varemærke, som kræver 

omfattende træning og uddannelse af neonatalafdelingernes personale (Als, 2011). På den 

baggrund antager NIDCAP Federationen International, at det tager omkring fem år, før NIDCAP 

er velimplementeret på en afdeling (NIDCAP, 2012). Træningen og uddannelsen af NIDCAP-

observatører udbydes af NIDCAP-træningscentre (Als, 2011). I Europa er der NIDCAP-

træningscentre i blandt andet Sverige og Frankrig (NIDCAP, 2011), og så sent som sidste år blev 

Aarhus Universitetshospital udnævnt til NIDCAP-træningscenter som det første i Danmark 

(Kvist, 2011). Derudover kan de enkelte afdelinger ansøge om at blive NIDCAP-certificerede. 

Certificeringen foregår ved, at afdelingen først udfylder en omfattende selvevaluering for 

derefter at få besøg af tre personer udpeget af NIDCAP Federation International. Disse personer 

skal en hel dag identificere og bekræfte afdelingens styrker inden for NIDCAP og give vejledning 

i retning af vækst og videreudvikling, således at afdelingen kan opnå en certificering. Det er 
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disse tre personer, der efter endagsbesøget vurderer dagens oplevelser sammenholdt med 

afdelingens selvevaluering for at afgøre, om afdelingen er berettiget til en certificering 

(NIDCAP, u.d.). I Brest i Frankrig findes den eneste certificerede afdeling i Europa (NIDCAP, 

2011).  

Ph.d. Lars Wallin (Wallin & Eriksson, 2009) antager, at før det første NIDCAP-studie, lå 

præmature børn i oplyste kuvøser, på glatte madrasser, ofte med hoved og ekstremiteter i en 

fastgjort stilling. Siden har miljøet og sygeplejen på neonatalafdelinger ændret sig meget. 

Således anvendes der i dag genstande, som dækker kuvøserne til, og redelignende kranse til 

børnene, som de ligger omkranset af, så de støttes i deres lejring (Wallin & Eriksson, 2009). 

Sygeplejen udføres i stor udstrækning med inspiration hentet fra NIDCAP, således at børnene 

støttes i deres udvikling; dog observeres børnene mere ad hoc og uden brug af den samme 

systematik, som det fremgår i ovenstående beskrivelse af NIDCAP-observationerne. Ydermere 

anvender neonatalafdelingerne også en familie-centreret tilgang, således at forældrene anses 

som de vigtigste omsorgsgivere for deres barn (Wallin & Eriksson, 2009). 

2.4 Evidensbaseret praksis, kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer 

På en EU-konference afholdt i november 2011 med henblik på at fremme nyfødtes helbred blev 

13 anbefalinger fremlagt af European Foundation for the Care of Newborn Infants på det 

såkaldte white paper3 omhandlende nyfødtes pleje. En af anbefalingerne for at forbedre pleje 

af blandt andet nyfødte børn var at etablere nationale politikker og kliniske retningslinjer på 

området (EFCNI, 2011). Kliniske retningslinjer omhandlende nyfødtes pleje er således et 

område, der aktuelt er fokus på. 

MD. Gordon Guyatt (Guyatt) beskriver, at i 1990’erne skete et paradigmeskifte indenfor den 

medicinske praksis hen imod evidensbaseret medicin (Gordon Guyatt, et al., 2008). Det på 

trods af at den skotske læge Archie Cochrane allerede i begyndelsen af 1970’erne havde gjort 

opmærksom på betydningen af at evaluere effektivitet og nyttevirkning inden for 

sygdomsbehandling. Han efterlyste en systematisk sammenfatning af behandlingsmetoder og 

                                                      

3
 White Paper: En dybdegående rapport, der er udgivet med det formål at oplyse parlamentet om et givent emne 

(Wikipedia, 2011). 
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kritiserede sine kolleger for ikke i tilstrækkeligt omfang at udnytte tilgængelige 

forskningsresultater (Bliss-Holtz, 2007). Evidensbaseret sygepleje, som læner sig op ad den 

allerede etablerede tradition - evidensbaseret medicin - er derfor et forholdsvis nyt begreb. De 

første evidensbaserede sygeplejefaglige publikationer udkom i slutningen af 1990’erne 

(Williman, et al., 2007). Dr.phil. Ania Willman (Williman, et al., 2007) forklarer i den generelle 

litteratur omhandlende evidensbaseret sygepleje, at evidens vil bringe sygeplejersker væk fra 

tradition, intuition og fortællinger og frem til faktuel og videnskabelig praksis. En deduktiv 

indholdsanalyse udført af Cand.cur. Maiken Holm Kaldal (Kaldal, 2009) finder, at der i dag ikke 

er en ensartet definition på evidensbaseret sygepleje. Beskrivelsen er dog sammenfaldende 

med evidensbaseret medicin med hensyn til metode og rationalitet (Williman, et al., 2007). 

Det er oftest David Sackett (Sackett), en af pionererne inden for evidensbaseret medicin, der 

inddrages, når evidensbegrebet anvendes, og således også, når begrebet anvendes i sygeplejen 

(Williman, et al., 2007). Sackett har defineret evidensbaseret medicin som; 

“… the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making 
decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based 
medicine means integrating individual clinical expertise with the best available 
external clinical evidence from systematic research” (Sackett, 1996, p. 71) 

Ud fra citatet af Sackett bliver det således tydeligt, at den kliniske beslutningsproces bør 

kombinere den viden, som kommer frem gennem forskningsevidens, med den kliniske 

ekspertise og med patientens værdier og præferencer. Ved at anskue praksis på denne måde 

kommer evidensbaseret praksis væk fra den bekymring, der har været, for at det ville blive en 

såkaldt kogebogs- praksis uden hensyntagen til hver enkelt klinisk situation (Krøll, 2011; Straus, 

et al., 2011). Siden Sacketts definition af begrebet er der tilføjet et økonomisk aspekt, som en 

del af den kliniske beslutningsproces; evidensbaseret praksis er derfor fællesmængden for de 

fire elementer: Klinisk ekspertise, Organisationens ressourcer, Forskningsevidens og Patientens 

præferencer (DiCenso, et al., 1998; Lausten, 2011A). Se figur 2 
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Figur 2: Evidensbaseret praksis (Lausten, 2011A) 

 

Elementet klinisk ekspertise dækker over den praktiske erfaring, som den 

sundhedsprofessionelle har opbygget. Dette element dækker således over en praktisk erfaring 

om, hvad der virker, hvad der giver problemer, og hvordan sådanne problemer tackles. Klinisk 

ekspertise er således en type af baggrundsviden. Derudover omfatter klinisk ekspertise også en 

erfaring for, hvad der er etisk og moralsk forsvarligt at udføre (Sackett, et al., 2000). Elementet 

Forskningsevidens dækker over en systematisk og kritisk gennemgang af den eksisterende 

forskningslitteratur, der er relateret til det konkrete kliniske forskningsfelt (Sackett, et al., 

2000). Elementet Patientens præferencer dækker over patientens og de pårørendes egne 

oplevelser, vurderinger og valg af håndtering af en given problemstilling (Sackett, et al., 2000). 

Der er således to niveauer af inddragelse af patientens præferencer: For det første at 

undersøge, hvad der findes af forskningsbaseret viden om patientens opfattelse af, hvordan 

den konkrete problemstilling bedst håndteres. For det andet når en klinisk retningslinje 

anvendes i en konkret situation. Elementet patientens præferencer dækker således også over, 

at praktikeren kan afvige fra den bedste forskningsbaserede viden, hvis en patient ikke ønsker 

at modtage denne pleje eller behandling (Lausten, 2011A). På trods af at den 

sundhedsprofessionelle har de fornødne kompetencer, der skal til; at patientens præferencer 

er medtænkte og forskningsevidensen er entydig, så kan de organisatoriske rammer stadig 

hindre, at en anbefaling i en klinisk retningslinje følges, hvilket elementet organisationens 

ressourcer dækker over (DiCenso, et al., 1998).     
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På baggrund af ovenstående udledes det, at evidensbaseret sygepleje indebærer anvendelse af 

systematisk indsamlet forskningsevidens som en del af grundlaget for kliniske beslutninger. 

Forskningsevidens kan således forstærke den kliniske beslutningsproces, men den kan ikke 

erstatte den. Forskningsevidens skal på baggrund af dette forstås som et redskab, som gør det 

muligt at yde den bedste praksis; men det er ikke en egentlig sikring heraf (Lausten, 2011A). 

Pleje og behandling af patienter, hvor en del af den kliniske beslutningsproces er baseret på 

forskningsevidens, hænger sammen med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet og dermed 

sygeplejen, idet kvalitetsudvikling defineres af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren 

som: 

”de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at 
fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser indenfor de eksisterende 
rammerne af den etablerede viden” (DSKS, 2003, p. 9) 

Hensigten med kvalitetsudviklingen er derfor ikke at skabe ny viden, men derimod at øge 

opmærksomheden på, om sundhedsvæsenets ydelser udføres på baggrund af den tilgængelige 

forskningsbaserede evidens (Kjærgaard & Hansen, 2008). Som en formaliseret og systematisk 

proces er kvalitetsudvikling en relativ ny disciplin i Danmark (Kjærgaard & Hansen, 2008). 

Udviklingen begyndte i USA i begyndelsen af 1900-tallet, men udviklingen tog først fart i Europa 

i 1980’erne. Siden da har kvalitetsudvikling haft en central plads i den sundhedsfaglige og 

sundhedspolitiske debat i det danske sundhedsvæsen (Mainz & Hundrup, 2007). I 1993 udgav 

Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i fællesskab en national strategi for 

kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, som var inspireret af WHO’s kvalitetsmål; høj 

professionel standard4, effektiv ressourceudnyttelse5, minimal patientrisiko6, høj 

patienttilfredshed7 og helhed i patientforløbet8. Formålet med den nationale strategi var blandt 

                                                      

4
 Høj professionel standard omfatter anvendelse af ajourført viden og teknologi, og omhyggelig dokumentation af 

de udførte aktiviteter og resultater heraf i sygeplejen (Andersen, et al., 1995).  
5
 Effektiv ressourceudnyttelse omfatter forvaltning af sundhedsvæsenets ressourcer, herunder effektiv 

planlægning, hensigtsmæssig anvendelse af sygeplejernes ressourcer med mere (Andersen, et al., 1995). 
6
 Minimal patientrisiko vedrøre, at plejen og behandlingen planlægges og udføres, så komplikationer forebygges 

(Andersen, et al., 1995). 
7
 Høj patienttilfredshed omhandler patientens oplevelse af kvaliteten af den pleje, som ydes, herunder den 

tekniske kvalitet, serviceniveauet og sygeplejerskens adfærd (Andersen, et al., 1995). 
8
 Helhed i patientforløbet omhandler sygeplejerskens koordinerende funktion og handler om at sikre kvaliteten af 

det samlede pleje- og behandlingsforløb (Andersen, et al., 1995). 
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andet et ønske om at få kvalitetsudviklingen mere systematisk integreret i sundhedsvæsenet 

(Sundhedsstyrelsen, 2002). For at sikre en overordnet styring og koordinering blev der i 1999 

oprettet et nationalt råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. (Sundhedsstyrelsen, 2002). I 

2002 udgav det nationale råd for kvalitetsudvikling ”National Strategi for kvalitetsudvikling i 

sundhedsvæsenet”. En af strategierne var at udvikle Den Danske Kvalitetsmodel, som det 

samlende element i den danske kvalitetsudvikling (Sundhedsstyrelsen, 2002). Formålet med 

Den Danske Kvalitetsmodel er, at den skal synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet, inddrage og 

bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis, og dermed 

fremme kvaliteten af patientforløbene (Ikas, 2011). 

Formålet med kliniske retningslinjer er i denne sammenhæng, at de præmature børn og deres 

familier tilbydes en sundhedsfaglig ydelse af høj kvalitet, som er baseret på den bedste 

tilgængelige viden. Dermed bliver kliniske retningslinjer et af de konkrete midler til at sikre og 

udvikle kvaliteten i sundhedsvæsenet (Krøll, 2011). Forskning viser, at kliniske retningslinjer, 

som udvikles og implementeres, har gunstig effekt, da de forbedrer både det kliniske arbejde 

og resultatet for patienten (Thomas, et al., 1999; Davies, et al., 2008; Kjærgaard, et al., 2008).  

I 2005 blev det konstateret på en konsensuskonference omhandlende sygeplejefaglige 

retningslinjer, som Det Nationale Dokumentationsråd, nedsat af Dansk Sygepleje Selskab, 

arrangerede, at der var et ønske om national koordinering af kliniske retningslinjer med henblik 

på at øge kvalitet og publicering af kliniske retningslinjer med høj evidens. Dette førte frem til 

åbningen af Center for Kliniske Retningslinjer (CfKR) i 2008. Centerets formål er blandt andre at 

indsamle, organisere, filtrere og vurdere viden og information i form af kliniske retningslinjer, 

som produceres (CfKR, 2009B). Arbejdet med at producere kliniske retningslinjer har tidligere 

været placeret i Sekretariatet for Referenceprogrammer9 (SfR) under Sundhedsstyrelsen, 

hvilket dog blev nedlagt i 2006 og arbejdet lagt ud til regionerne (Sundhedsstyrelsen, 2008). 

  

 

                                                      

9
 Sekretariatet for Referenceprogrammer, blev oprette i 2000 af Dansk Medicinsk Selskab (Selskab, 2003) 
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Ifølge Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren defineres kliniske retningslinjer som: 

”Systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når 
de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i 
specifikke kliniske situationer.” (DSKS, 2003, p. 15) 

Med systematisk udsagn menes der, at den kliniske retningslinje er baseret på 

forskningsevidens, og dermed bygger den på litteratur, som kan anvendes som grundlag for en 

anbefaling (Pedersen, 2011). På denne baggrund kan kliniske retningslinjer anses som helt 

centrale arbejdsredskaber i forhold til at operationalisere tanken om evidensbaseret sygepleje.  

2.5 Afgrænsning til problemformulering 

De ovenstående afsnit har kastet lys over problemstillingen fra forskellige vinkler, og det er 

således tydeligt, at en præmatur fødsel er alvorlig for det præmature barn. Opsummerende 

skal det nævnes, at de præmature børn er meget forskellige i deres måde at håndtere ydre 

påvirkninger, samt i deres måde at kommunikere på, set i forhold til mature børn. For 

forældrene er det derfor krævende og komplekst at blive forældre til et præmaturt barn og at 

skulle pleje barnet, dels på grund af miljøet på neonatalafdelingen, og dels, fordi det 

præmature barns signaler er svage. Det anses derfor som vigtigt, at den pleje samt den 

information og vejledning, der gives, er evidensbaseret og kvalitetssikret, så den bedst mulige 

intervention sættes i værk. Patienterne, i denne sammenhæng de præmature børn, opnår 

derved et så optimalt resultat som muligt med det formål blandt andet at søge at reducere de 

præmatures morbiditet og senfølger, således, at barnet får det bedste udgangspunkt til dets 

kommende liv som en del af en familie. 

Evidensbaserede kliniske retningslinjer kan medvirke til at sikre, at den pleje, der tilbydes det 

neonatale barn, er baseret på forskning af, hvilken pleje der bedst nedbringer morbiditeten og 

senfølgerne hos det præmature barn. Det er netop disse problemstillinger, som NIDCAP 

hævder at kunne imødekomme. Spørgsmålet er imidlertid, om der er en målbar forskel i såvel 

den neonatale morbiditet som i de neonatale senfølger hos børn, der plejes ud fra NIDCAP 

sammenlignet med børn, der plejes som vanligt.  

På baggrund af ovenstående, synes der derfor at være grundlag for at udarbejde en klinisk 

retningslinje, der har fokus på NIDCAP-interventionen, med henblik på at afklare hvorvidt dette 
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program kan sænke de præmature børns morbiditet samt deres senfølger. Det leder frem til 

følgende problemformulering: 

Er der evidens for, at pleje udført ud fra NIDCAP sænker de præmature børns morbiditet og 

senfølger? 

3.0 Metode 

Set i forhold til specialets problemområde findes det relevant at indsamle, kritisk vurdere og 

sammenfatte evidensbaseret viden og derudfra udarbejde en klinisk retningslinje omhandlende 

plejen af præmature børn. 

Kliniske retningslinjer, der er baserede på usystematiske litteraturstudier eller på konsensus af 

ekspertudtagelser kan kritiseres for ikke at afspejle evidens eller for at indeholde bias10 (SfR, 

2004). Metoden til at udarbejde en kliniskretningslinje af høj kvalitet må derfor baseres på en 

systematisk litteraturgennemgang, hvor formålet er kritisk at vurdere og sammenfatte den 

tilgængelige litteratur på området (Kjærgaard, et al., 2008).   

Som tidligere nævnt knytter kliniske retningslinjer sig til begrebet evidensbaseret praksis. 

Metoden har således sin oprindelse i evidensbaseret medicin og er blandt andet beskrevet af 

Sackett (Sackett, et al., 2000) og  Guyatt (Guyatt & Meade, 2008). Metoden beskrives af både 

Sackett og Guyatt som en systematik til at finde den bedste tilgængelige evidens til gavn for 

patienterne (Guyatt, et al., 2008; Sackett, et al., 2000). Systematikken fra evidensbaseret 

medicin anvendes også af Cochrane Instituttet i deres systematiske litteraturgennemgange 

(Higgins & Green, 2011).  

”Skabelon og manual til udformning af kliniske retningslinjer” (CfKr, 2009A), som er udarbejdet 

af CfKr, anvendes i dette speciale som et arbejdsredskab. Skabelonen inddrages, idet den er 

udarbejdet med baggrund i samme systematik, som anvendes i evidensbaseret medicin. Det er 

således et arbejdsredskab, som bygger på en forskningsbaseret metode, og som følger alment 

                                                      

10
 Bias er en systematisk afvigelse mellem de fundne resultater og de sande resultater på grund af en fejl eller 

mangel i en studie eller udførelsen af denne. Bias er således forskellen fra den afvigelse fra det sande resultat, der 
ikke skyldes tilfældighedernes spil (Juul, 2012). 
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gældende principper for videnskabeligt arbejde. Skabelonen er udviklet for, med baggrund i 

evidensbaseret medicin, at kunne udarbejde kliniske retningslinjer ud fra en systematisk 

litteraturgennemgang, hvilket Sackett fastslår er en nødvendighed for at opnå en valid klinisk 

retningslinje (Sackett, et al., 2000). En systematisk litteraturgennemgang defineres af Guyatt 

som: 

“The identification, selection, appraisal and summary of primary studies 
addressing a focused clinical question using methods to reduce the likelihood of 
bias” (Guyatt, et al., 2008, p. 342) 

Af definitionen ses, at der er flere trin i udarbejdelsen af en systematisk litteraturgennemgang, 

trin, som også er tydelige i skabelonen fra CfKr. 

Med udgangspunkt i skabelonen fra CfKr, som bygger på den allerede etablerede metode fra 

evidensbaseret medicin, kan metoden til specialet opdeles i fire trin: 

 Det fokuserede spørgsmål 

 Systematisk litteratursøgning 

 Vurdering af litteratur 

 Udarbejdelse af anbefaling (CfKr, 2009A) 

I de følgende afsnit præsenteres specialets metode ud fra disse fire trin. I de forskellige afsnit 

suppleres der endvidere med referencer til anden relevant litteratur omhandlende udførelsen 

af en systematisk litteraturgennemgang og evidensbaseret medicin. 

3.1 Det fokuserede spørgsmål 

Det første trin i udarbejdelsen af en klinisk retningslinje er at udarbejde et fokuseret spørgsmål 

(CfKr, 2009A), idet dette danner rammen for den kliniske retningslinje (Thurah, 2011). Det er 

derfor en vigtig del af processen, da det er dette spørgsmål, der skal danne basis for 

udarbejdelse af en søgestrategi, inklusions- og eksklusionskriterier, fokus ved læsningen af den 

fundne litteratur samt formulering af eventuelle anbefalinger (Horsbøl, 2011A). Det fokuserede 

spørgsmål udarbejdes ved at hjælp af de fire elementer, der også indgår i PICO-spørgsmål: 

population, intervention, comparison og outcome (CfKr, 2009A; Thurah, 2011; Straus, et al., 

2011). Ved population menes relevante karakteristika ved den patientgruppe, der ønskes 

undersøgt. Intervention er den behandling eller pleje, der ønskes undersøgt. Comparison er det 



20 
 

 

Population Intervention Comparison                Outcome 
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Vanlig pleje morbiditet 

Senfølger 

 

 

 

 

alternative til interventionen, som ønskes undersøgt. I mange tilfælde er det den vanlige 

behandling, som patienten normalt får. Outcome er, hvilke målepunkter som er relevante at 

vurdere interventionen på (Thurah, 2011). I tabel 1 er de enkelte elementer i de fokuserede 

spørgsmål i dette speciale skematiserede med det formål at illustrere processen til 

formuleringen af de fokuserede spørgsmål. De fire elementer er formulerede på baggrund af 

problemstillingen. 

Tabel 1: Fokuserede spørgsmål.  

 

 

 

 

 

Herfra udledes to fokuserede spørgsmål, som vil danne baggrund for to søgestrategier (Jensen 

& Matzen, 2010). 

Hvilken evidens er der for, at præmatures morbiditet reduceres ved pleje udført ud fra 

NIDCAP, sammenlignet med vanlig pleje? 

Morbiditet indikeres i denne sammenhæng ved:  

 Dage med ventilationsstøtte 

 Dage med O2- tilskud,  

 Antal BPD tilfælde/antal chronic lung disease (CLD)11 tilfælde 

 Antal IVH 

 Antal ventrikeldilatationer 

 Neurological Examination of the Full Term Newborn Infant (Prechtl) 

                                                      

11
 CLD: chronic lung disease – anden betegnelse for BPD (Peters, et al., 2009) 
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Hvilken evidens er der for en reduceret forekomst af senfølger blandt præmature børn, hvor 

plejen udføres ud fra NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? 

Senfølger indikeres i denne sammenhæng ved:  

 Bayley Scales of Infant Development herunder: Mental Developmental Index (MDI) og 

Psychomotor Developmental Index (PDI)  

 Pediatric complication scale 

Vanlig pleje indikeres for begge fokuserede spørgsmål ved som minimum at have 

kuvøsedækkende og rede lignede krandse til børnene, hvor de støttes i deres lejring. Hvis vanlig 

pleje ikke er specifikt beskrevet i artiklerne, vil artikler fra USA før 1980 og artikler fra Europa 

før 1990 blive ekskluderet, idet disse årstal udgør en skillevej for den neonatale pleje i 

henholdsvis USA og Europa, da det var i disse årstal, NIDCAP blev introduceret på de respektive 

kontinenter (Kleberg, 2006; Pal, et al., 2008).  

I og med at de fokuserede spørgsmål indeholder de fire beskrevne elementer; population, 

intervention, comparison og outcome må de fokuserede spørgsmål betegnes som 

forgrundsspørgsmål12 og kan således være bidragende i den kliniske beslutningsproces (Straus, 

et al., 2011). 

 

3.2 Systematisk litteratursøgning 

Det andet trin i udarbejdelsen af en klinisk retningslinje er på baggrund af de fokuserede 

spørgsmål at udføre systematiske litteratursøgninger (CfKr, 2009A; Sackett, et al., 2000). 

Resultaterne af de forskellige søgninger vil fremgå i resultatafsnittet.  For at kunne udføre 

søgningerne så systematisk som muligt er det nødvendigt først at udarbejde søgestrategier 

(Horsbøl, 2011A; Sackett, et al., 2000). For at skabe overblik over, hvor der er søgt og med 

hvilke søgeord, udarbejdes søgeprotokoller. Søgeprotokollerne er dermed med til at skabe den 

gennemsigtighed, der er vigtig i kliniske retningslinjer (Horsbøl, 2011B). I søgeprotokollerne vil 

alle elementer af søgningen fremgå, herunder hvilke inklusions- og eksklusionskriterier der 

                                                      

12
 Forgrundsspørgsmål spørg om specifik viden (Straus, et al., 2011). 
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anvendes til at afgrænse søgningerne samt til at udvælge litteratur (CfKr, 2009A). 

Søgeprotokollerne for de fokuserede spørgsmål er ens, og derfor fremgår der kun én 

søgeprotokol, som indeholder begge søgninger, på trods af at det er to fokuserede spørgsmål. 

For at kunne besvare de fokuserede spørgsmål foretages systematiske litteratursøgninger i 

Cochrane Library, Medline (Pubmed) og Embase; alle væsentlige databaser i enhver systematisk 

søgning (Jensen & Matzen, 2010; Horsbøl, 2011B; Sackett, et al., 2000). Desuden søges der i 

Cinahl og PsycINFO. Cochrane Library er væsentlig, idet denne database indeholder flere tusind 

systematiske reviews, som er relaterede til sundhedsinterventioner (Polit & Beck, 2010). 

Cochrane Library har sit navn efter Archi Cochrane. Cochrane-samarbejdet bygger således på 

Cochranes idé om systematiske opdaterede oversigter over alle relevante undersøgelser af 

effekten af behandlinger, forebyggelse, pleje og andre interventioner i sundhedsvæsnet. 

Cochrane-samarbejdet blev grundlagt i oktober 1993 af 77 personer fra ni lande (Møller, 2010). 

Medline-databasen er udviklet af U.S. National Library of Medicine og er anerkendt som den 

database, der indeholder mest biomedicinsk litteratur. Således indeholder denne database 

litteratur fra ca. 5000 medicinske-, sygepleje- og sundhedsfaglige tidsskrifter fra omkring 70 

lande (Polit & Beck, 2010). Det store indhold af tidsskrifter danner baggrund for, hvorfor denne 

database anses som væsentlig. Embase er væsentlig, idet det er den europæiske pendant til 

Medline, samtidig er en del artikler indekserede i Embase ikke med i Medline (Horsbøl, 2011B). 

Idet det er en sygeplejefaglig problemstilling foretages der derudover en søgning i den 

sygeplejefaglige database Cinahl (Horsbøl, 2011B). Cinahl anses for en væsentlig database, idet 

denne database indeholder materiale fra 1982 og til nu. Den indeholder mere en 1,3 millioner 

optegnelser fra sygeplejefaglige og beslægtede tidsskrifter, så vel som bøger, bogkapitler, 

afhandlinger og udvalgte konferenceprotokoller. Derudover foretages en søgning i PsycINFO, da 

det er en database, der indeholder international litteratur om psykologi og relaterede 

discipliner, så som sygepleje (PsycInfo, u.d.). Desuden foretages også systematiske søgninger på 

relevante internetsider, så som Scottish Intercollegiante Guidelines Network (SIGN) og National 

Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), som indeholder kliniske retningslinjer. 

Desuden foretages en håndsøgning, hvor de relevante kilders referencelister gennemgås. Dette 

udføres for at sikre, at der ikke er vigtige kilder, der er blevet overset i søgningen (Horsbøl, 

2011B). Nærmere detaljer ses i tabel 2, hvor søgeprotokollen fremgår.  
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Søgeprotokol  

Søgeord: “NIDCAP”, “individualized developmental care”, “Newborn Individualized 
Developmental Care and Assessment program”  

Inklusionskriterier  Eksklusionskriterier  Databaser  
Ubegrænset søgeperiode  

Patientpopulation:  
Børn født før 37. uge, som 
er/har været indlagt på en 
neonatalafdeling 
 
Litteraturtyper:  

 Metaanalyser  

 Systematiske 
oversigtsartikler 

 RCT 

 Kohortestudier 

 CCT 
 

 

 
Artikler, hvor NIDCAP 
kun er brugt i 
forbindelse med 
smertevoldende 
procedure.  
 
Artikler, hvor 
studiepopulationen 
ikke er blevet plejet 
efter hele NIDCAP 
 
Artikler på andre 
sprog end dansk, 
norsk, svensk og 
engelsk.  
 
Artikler, hvor vanlig 
pleje må betragtes 
som historisk 

Databaser:  

 The Cochrane Library  

 PubMed (MEDLINE) 

 Cinahl  

 Embase 

 PsycINFO 
 
Internetsider: 

 SIGN  

 NICE 

 Nidcap.dk 

 Nidcap.com 

 Google 

 Bibliotek.dk 
 
Håndsøgning:  

 Referencelister 

 Anvendelse af søgebasernes 
funktion ”relaterede artikler” 
ud fra relevante artikler 

 

 

 

 

Tabel 2: Søgeprotokol for de fokuserede spørgsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der søges i de ovenfornævnte databaser med en kombination af de søgeord, der fremgår af 

søgeprotokollerne (se tabel 2). For yderligere information om søgningerne se bilag nr. 3. De 

indekserede emneord i databaserne, der indgår i et hierarkisk system, og som i Medline og 

Cinahl kaldes MeSH-termer, i Embase kaldes de Emtree (Jensen & Matzen, 2010; Horsbøl, 

2011B), anvendes, hvor det er muligt. I søgningen bruges den boolske operatorer ”OR”, således 

at det er muligt at kombinere flere søgeord (Jensen & Matzen, 2010).  Således kombineres for 

eksempel NIDCAP og individualized developmental care med ”OR” for at finde 

foreningsmængden af de to søgeord. Søgningen begrænses af kun at indeholde artikler på 

dansk, norsk, svensk og engelsk, idet det anses som naturligt at eksludere sprog, jeg ikke læser 

og forstår (Horsbøl, 2011B).  
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Søgeperioden begrænses ikke, hvilket betyder, at studier uanset publikationsår vil fremkomme 

under søgningen. Ifølge SfR afhænger det af den specifikke problemstilling, om søgeperioden 

skal begrænses (SfR, 2004). Således at hvis problemstillingen relaterer sig til et klinisk område 

under hastig udvikling, anses en søgeperiode på 10 til 15 år som passende. Neonatalsygepleje 

må – som beskrevet i baggrundsafsnittet – betegnes som værende et klinisk område under 

hastig udvikling. Dog ses det af en indledende søgning, at der i forhold til NIDCAP forefindes et 

begrænset udvalg af studier, hvorfor søgeperioden ikke begrænses.  

Ved søgning i databaserne vil der fremkomme både resultater, som ikke er relevante i forhold 

til de fokuserede spørgsmål samt dubletter af artikler. Disse artikler vil i første omgang blive 

sorteret fra ud fra overskriften på artiklen. Herefter vil de resterende artiklers abstracts blive 

gennemgået, og herudfra vil det vurderes, hvilke af de tilbageværende artikler det er relevant 

at arbejde videre med. Herefter følger en gennemlæsning af de tilbageværende artikler, med 

henblik på at identificere de studier, der på baggrund af de fokuserede spørgsmål, kan 

inkluderes. Af studiedesign foretrækkes systematiske reviews og metaanalyser, men også 

randomiserede kontrollerede studier (RCT) vægtes højt. Disse design foretrækkes, idet det er 

studier, der er designet på en måde, som minimerer forekomsten af systematiske fejl (Sackett, 

et al., 2000; Straus, et al., 2011). Det vil dermed sige, at det er de forskningstyper, som bedst 

forebygger confoundere13 og bias. De har dermed høj pålidelighed (Lausten, 2011B). Derfor 

ligger de højest i evidenshierarkiet (Juul, 2012; Andersen & Bak, 2010; Polit & Beck, 2010). 

Samtidig anses de fokuserede spørgsmål med fordel at kunne besvares med kvantitative 

studier, da der søges en vurdering af effekten af en intervention. 

Hvis der i søgningerne fremkommer en metaanalyse eller en systematisk oversigt af høj 

kvalitet, regnes det for den bedste tilgængelige evidens på området (Madsen & Andersen, 

2010), udgangspunktet vil derfor være der. Der vil dog efterfølgende blive undersøgt, om der er 

udgivet ny forskning, efter metaanalysen eller den systematiske oversigts søgeperiode. Hvis 

dette er tilfældet, vil disse blive inkluderet. 

                                                      

13
 Confounder er en faktor, som er korreleret til et klinisk effektmål uden at være erkendt som årsag eller 

medvirkende årsag (Juul, 2012). 
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3.3 Vurdering af litteratur 

Det tredje trin i processen er at vurdere de på baggrund af de fokuserede spørgsmål udvalgte 

studier. Den kritiske litteraturvurdering af de inkluderede studier vil fremgå som en del af 

analyse og diskussionsafsnittet, hvor studiernes metodologi og resultater vil blive analyseret og 

diskuteret.  

Den kritiske litteraturvurdering har til formål at vurdere kvaliteten af de inkluderede studier og 

dermed validiteten og pålideligheden af studiernes resultater. Den kritiske vurdering skal 

dermed resultere i eksklusion af eventuelle studier, som er af tvivlsom kvalitet (SfR, 2004). 

Vigtigheden i at få ekskluderet de studier, der er af tvivlsom kvalitet, ligger i, at sådanne studier 

ikke skal danne baggrund for anbefalinger i en klinisk retningslinje, idet der så kan være risiko 

for, at patienterne udsættes for en intervention, der i bedste fald ikke har nogen effekt og i 

værste fald kan være direkte skadelig (Horsbøl, 2011B). For at øge konsistensen af 

vurderingsprocessen (SfR, 2004) benyttes de af SfR udarbejdede tjeklister som arbejdsredskab i 

den kritiske litteraturvurdering af de inkluderede studier; disse tjeklister er også anbefalet af 

CfKr (CfKr, 2009A). Tjeklisterne fra SfR er baserede på Method for Evaluation Research and 

Guideline Evidence’s (MERGE) tjeklister, som er udviklet af New South Wales Department of 

Health. Tjeklisterne bliver løbende evalueret og tilpasset for at imødekomme kravene om en 

balance mellem stringente metoder og praktisk anvendelighed (SfR, 2004). Tjeklisterne er 

skematisk opbyggede, hvilket sikrer en systematisk og ensartet vurdering af artiklerne (SfR, 

2004). Der findes fem forskellige tjeklister. Der er således en tjekliste henholdsvis til 

systematiske oversigtsartikler, kliniske kontrollerede studier, kohortestudier, case kontrol-

studier og diagnostiske test (CfKr, u.d.).  

Tjeklisterne indeholder tre sektioner: 

 Intern validitet 

 Overordnet bedømmelse af studiet 

 Beskrivelse af studiet (SfR, 2004) 

Inden for hver sektion er en række spørgsmål, der skal besvares med henblik på at vurdere de 

enkelte studier. Til hver tjekliste findes der uddybende noter, som kort giver et indblik i 
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spørgsmålene, der besvares. Samtidig gives der vejledninger til, hvornår et studie bør 

nedgraderes eller forkastes. 

Den første sektion afdækker artiklernes interne validitet (SfR, 2004). Med intern validitet 

menes, i hvor høj grad resultaterne af studiet er korrekte for studiepopulationen (Juul, 2012). 

Det er således i denne sektion, at det vurderes, om der er mulighed for bias og systematiske fejl 

fra forskernes side (SfR, 2004). Der kan være tale om henholdsvis selektionsbias og 

informationsbias, alt afhængig af hvad der er kilden til bias. Det er også i denne sektion, at det 

vurderes, om confoundere er taget i betragtning i studiet, og om resultatet kan være et udslag 

af tilfældigheder (SfR, 2004). I den første sektion indgår også en vurdering af eventuelle 

randomiseringsprocesser (SfR, 2004). Ved randomisering fordeles deltagerne efter et 

tilfældighedsprincip i to grupper. Herved tilstræbes det, at en eventuel forskel i udfaldene 

mellem grupperne ved afslutningen af studiet ikke kan tilskrives andet end 

behandlingseffekten. Ved randomisering er målet således at forebygge både kendte og ukendte 

confoundere (Juul, 2012). Spørgsmålene under denne sektion omhandler således primært 

studiets metodologi og dens betydning for de fremkomne resultater og konklusioner. 

 Den anden sektion omhandler en graduering af den metodiske kvalitet i studierne ud fra et 

gradueringssystem (SfR, 2004A). Således at hvis der ingen eller få brud er med den interne 

validitet i studierne, og hvor de eventuelle brud vurderes til ikke at have betydning for 

konklusionerne i studiet, tildeles studiet 2 plusser. Hvis der derimod er nogle brud med den 

interne validitet, men det stadig vurderes som usandsynligt, at brudene kan have betydning for 

studiets konklusion, tildeles studiet 1 plus. Hvis der derimod er flere brud med den interne 

validitet og disse vurderes til at kunne have betydning for studiets eller oversigtens konklusion, 

tildeles studiet 1 minus, og det forkastes dermed.  Anden sektion afdækker således studiernes 

resultaters generaliserbarhed (SfR, 2004). Gradueringen sammenholdt med typen af studie 

afgør i sidste ende evidensstyrken (SfR, 2004A). Vurderingen kan derfor senere influere på 

styrken af anbefalingen som studierne underbygger (SfR, 2004). 

 Den tredje sektion sammenfatter nøglepunkter om artiklen, som senere skal anvendes, hvis 

der i arbejdsprocessen skal udarbejdes konkrete anbefalinger til den kliniske retningslinje (SfR, 

2004A). 
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De studier, der ud fra inklusions- og eksklusionskriterier anses som potentielle kilder til at give 

svar på de fokuserede spørgsmål, vil således blive kritisk bedømt ved hjælp af tjeklisterne og 

gradueret ud fra det omtalte gradueringssystem. Vurderingen opsummeres i evidenstabeller. 

Formålet med evidenstabellerne er at sikre, at de data, der danner grundlag for anbefalingerne, 

er gennemskuelige (SfR, 2004). Evidenstabellerne, som vil være en del af analyse og 

diskussionsafsnittet, udarbejdes efter anbefalinger fra SfR. 

3.4 Udarbejdelse af anbefaling 

Det fjerde trin i udarbejdelsen af en klinisk retningslinje er at udarbejde anbefalinger, som har 

en klar sammenhæng med de studier, der ligger til grund for anbefalingerne (CfKr, 2009A). 

Konklusion og perspektiveringsafsnittet vil således indeholde en vurdering af, om de fokuserede 

spørgsmål er besvarede med tilstrækkelig styrke til at danne baggrund for en anbefaling.  

Anbefalingens styrke fører tilbage til kvaliteten af de studier, anbefalingen bygger på (CfKr, 

2009A). I forhold til dette speciale vil der derfor på baggrund af en analyse og diskussion af 

metodologien i studierne tildeles hvert studie et evidensniveau og en evidensstyrke. 

Evidensniveauet refererer til det enkelte studies design (Lausten, 2011B). Evidensniveauet 

angives hierarkisk med romertal, hvor ”I” betragtes som højeste evidensniveau og ”IV 

”betragtes som laveste evidensniveau (SfR, 2004) Evidensstyrken derimod refererer til styrken 

af den tilgrundliggende evidens (Lausten, 2011B). I forhold til dette speciale vil det betyde, at 

hvis studiet ud fra før omtalte gradueringssystem gradueres som 2 plusser, beholder studiet det 

evidensniveau, som svarer til designet. Gradueres det som 1 plus, nedgraderes evidensstyrken 

til det underliggende niveau. Hvis et studie nedgraderes, vil det blive markeret med en asterisk 

(*) efter evidensstyrken. En graduering svarende til 1 minus vil medføre en eksklusion af 

studiet. Evidensstyrken vil indikere, hvilken styrke af evidens studiet kan bidrage med til en 

eventuel anbefaling (CfKr, 2009A; Lausten, 2011B) (se tabel 3).  

Den understøttende videnskabelige dokumentation bag en anbefaling er ofte fra flere studier. 

Det studie, der har det højeste evidensniveau, bestemmer evidensstyrken af anbefalingen. 

Gradueringen af evidensstyrken relaterer sig imidlertid ikke til vigtigheden af en anbefaling, 

men til styrken af den tilgrundliggende evidens, og der er dermed sandsynlighed for, at det 
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formodede resultat vil blive opnået, såfremt anbefalingen følges. Ordene skal og bør, anvendes 

derfor kun i anbefalinger af evidensstyrke A (Lausten, 2011B). 

Tabel 3: Skema for evidensstyrke og evidensniveau (Juul, 2012) 

Publikationstype  Evidensniveau  Evidensstyrke  

Metaanalyse, systematisk oversigt  
Randomiseret kontrolleret studie  

Ia 
Ib  

A  

Kontrolleret ikke-randomiseret studie  
Kohorteundersøgelse  
Diagnostisk test (direkte diagnostisk metode)  

IIa 
IIb 

B  

Case-kontrol undersøgelse  
Diagnostisk test (indirekte nosografisk metode)  
Beslutningsanalyse  
Deskriptiv undersøgelse  

III  C  

Mindre serie, oversigtsartikel  
Ekspertvurdering, ledende artikel  

IV  D  

4.0 Resultater 

For at synliggøre at det er forskellige fokuserede spørgsmål, vil resultatafsnittet først indeholde 

resultater ud fra det fokuserede spørgsmål omhandlende børnenes morbiditet, for derefter at 

indeholde resultater ud fra det fokuserede spørgsmål omhandlende børnenes senfølger.  

Den systematiske litteratursøgning, for de fokuserede spørgsmål, er udført i januar-februar 

2012. 

Resultaterne ud fra de fokuserede spørgsmål: 

4.1 Hvilken evidens er der for, at præmatures morbiditet reduceres ved pleje udført ud fra 

NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? 

Den systematiske litteratursøgning resulterede i 269 hits. Ud fra titlen blev 180 abstracts 

ekskluderet, heriblandt var der 144 dubletter. Udover dubletter blev abstracts ekskluderet 

primært fordi, det var smerter eller forældre der var interesseområdet. Herefter blev de 

resterende 89 abstracts læst igennem. Herved kunne 65 abstracts ekskluderes, primært idet 

flere studier ikke målte på effekten af NIDCAP i forhold til de valgte indikatorer eller fordi de 

omhandlede implementering af NIDCAP. De sidste 24 artikler blev rekvireret i fuld længde og 

gennemlæst.  Af de sidste 24 artikler ekskluderes 11 artikler, idet det er artikler, der indgår i det 



29 
 

seneste systematiske review af blandt andet Lars Wallin, som inkluderes i specialet (Wallin & 

Eriksson, 2009); de anses derfor som dubletter. 4 artikler ekskluderes, idet vanlig pleje ikke 

opfylder inklusionskriterierne. Derudover ekskluderes 3 kohortestudier, idet sandsynligheden 

for at studierne indeholder systematiske fejl er større end ved for eksempel RCT. 

Kohortestudierne ligger derfor ikke højt i evidenshierarkiet (Andersen & Bak, 2010; Polit & 

Beck, 2010; Juul, 2012). Idet der er fremkommet både et systematisk review og flere RCT, finder 

jeg ikke nogen grund til at inddrage kohortestudierne, medmindre at alle de andre studier må 

ekskluderes på grund af dårlig metodologi. Udskillelsesprocessen resulterer således i et 

systematisk review (Wallin & Eriksson, 2009) og fem RCT-studier (Peters, et al., 2009; McAnulty, 

et al., 2009; Maguire, et al., 2009A; Als, et al., 2012; Als, et al., 2011), som opfylder 

inklusionskriterierne og de kan dermed være kilder til at besvare det fokuserede spørgsmål 

omhandlende de præmature børns morbiditet. Udskillelsesprocessen er skitseret i diagram 1.  

Diagram 1: Udskillelsesprocessen for første fokuserede spørgsmål. 
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Der tages udgangspunkt i det systematiske review af blandt andet Lars Wallin, hvis kvaliteten af 

dette er godt, idet det så formodes at studiet opsummerer den forskning, som er udført til og 

med søgeperioden (Madsen & Andersen, 2010). Hvis det systematiske review viser sig at være 

af dårlig kvalitet og derfor må forkastes, inkluderes alle de studier, der er inkluderet i det 

systematiske review. 

4.2 Hvilken evidens er der for en reduceret forekomst af senfølger blandt præmature børn, 

hvor plejen udføres ud fra NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? 

Den systematiske litteratursøgning resulterede i 269 hits. Ud fra titlen blev 180 abstracts 

ekskluderet, heriblandt var der 144 dubletter. Ud over dubletter blev abstracts ekskluderet 

primært, fordi interesseområderne i studierne var smerter eller forældre. Herefter blev de 

resterende 89 abstracts læst igennem. Herved kunne 65 abstracts ekskluderes, primært fordi 

flere studier ikke målte på effekten af NIDCAP i forhold til de valgte indikatorer, eller fordi de 

omhandlede implementering af NIDCAP. De sidste 24 artikler blev rekvireret i fuld længde og 

gennemlæst.  Af de sidste 24 artikler ekskluderes 11 artikler, idet det er artikler, der indgår i det 

seneste systematiske review af blandt andet Lars Wallin (Wallin & Eriksson, 2009) de anses 

derfor som dubletter. 4 artikler ekskluderes, idet vanlig pleje ikke opfylder inklusionskriterierne. 

Derudover ekskluderes 3 kohortestudier. Udskillelsesprocessen resulterer således i et 

systematisk review (Wallin & Eriksson, 2009) og fem RCT- studier (Peters, et al., 2009; 

McAnulty, et al., 2009; Als, et al., 2012; Maguire, et al., 2009B; Als, et al., 2011), som opfylder 

inklusionskriterierne og de kan dermed være kilder til at besvarer det fokuserede spørgsmål 

omhandlende de præmature børns senfølger. Udskillelsesprocessen er skitseret i diagram 2.  
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Diagram 2: Udskillelsesprocessen for andet fokuserede spørgsmål. 
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gennemlæsning 

18 studier 
ekskluderes 
-på baggrund af 

gennmlæsning, heriblandt 
11 dubletter ifht det 
systematiske review 

65 abstracts 
ekskluderes 

-på baggrund af abstract 

180 abstract 
ekskluderes 

-på baggrund af titlen, 
heriblandt 144 dubletter 
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5.1 Analyse og diskussion af resultater 

Analyse- og resultatdiskussionen består af fire afsnit. I første afsnit er de omtalte tjeklister fra 

SfR brugt som et analyseredskab til den kritiske gennemlæsning af de inkluderede studier, som 

anses som potentielle kilder til at kunne besvare specialets fokuserede spørgsmål. Herudfra er 

udarbejdet evidenstabeller for de inkluderede studier. Formålet er at give et overblik over den 

inkluderede evidens samt at gøre den videre bearbejdning stringent, idet baggrunden for 

analysen og diskussionen synliggøres. I det andet afsnit udføres først en analyse og diskussion 

af det inkluderede systematiske review (Wallin & Eriksson, 2009), og herefter følger en samlet 

analyse og diskussion af de inkluderede RCT (Maguire, et al., 2009B; McAnulty, et al., 2009; 

Maguire, et al., 2009A; Peters, et al., 2009; Als, et al., 2011; Als, et al., 2012) . Der er således i 

dette afsnit fokus på studiernes interne og eksterne validitet. I det tredje afsnit foretages en 

kort vurdering af hvert studie. Vurderingen er baseret på det foregående afsnits analyse og 

diskussion af metodologien i studierne. Herefter gradueres hvert studie i evidensniveau og 

styrke, som beskrevet i metodeafsnittet. I det fjerde afsnit sammenfattes den videnskabelige 

evidens for de fokuserede spørgsmål. 
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5.1.1 Evidenstabeller for inkluderede studier 

Forkortelser: N= antal undersøgte patienter, ITT= Intention to treat, GA= Gestationsalder, I-gr.: Interventionsgruppen, K-gr.: Kontrolgruppen 

Forfatter/ 
Kilde 

År Studie-
type 

N Studie-
kvalitet 

Interven-
tion 

Populatio
n 

Resultat Kommentar 

Lars 
Wallin; 
Mats 
Eriksson 
 
 
 
 
Evidence-
based 
nursing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
 

2009 Syste-
matisk 
review 

250 ++ NIDCAP 
med 
observa-
tion hver 7 
til 10 dag, 
som blev 
fulgt op af 
anbefa-
linger for 
pleje 

GA: < 37 
uger 

Det viser sig at, NIDCAP-studierne 
har effekt både set i forhold til: 
Mental Developmental Index (MDI)  
i 3 ud af 6 studier 
Psychomotor Developmental Index 
(PDI) i 2 ud af 6 studier 
Neurological Examination of the 
Full Term Newborn Infant (Prechtl) 
i 1 ud af 6 studier 
Respiratoriske støtte ses i 4 ud af 6 
studier. 
Ilt i 2 ud af 6 studier 
Bronchopulmonary dysplasia (BDP) 
i 3 ud af 6 studier 
Pedatric complication scale i 1 ud af 
6 studier. 

7 af studierne er fra USA, 
5 er fra Sverige. 
 
Litteratur- 
søgning mangelfuld, 
udskillelsesprocessen ikke 
gjort eksplicit. 
 
De inddragede studier er 
metodisk middelmådige,  
selektions-bias 
informationsbias og 
confounder kan derfor 
påvirke resultaterne. 
 
På trods af de relativt 
gode fund, bliver det dog 
konkluderet, at den 
videnskabelige effekt er 
begrænset, idet reviewet 
er baseret på relativt små 
studier 
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Forfatter/ 
Kilde 

År Studie-
type 

N Studie
kvali-
tet 

Interven-
tion 

Population ITT Blinding Resultat Kommentar 

Studie 
nr. 1 
 
Katrine 
Leigh Peters 
et al 
 
 
 
 
 
 
Pediatrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canada 
 

 
 
2009 

 
 
RCT 
 
NIDCAP 
mod 
vanlig 
pleje 

 
 
120 
(60/ 
60) 
 

 
 
+ 
 

 
 
NIDCAP 
med 
observa-
tioner hver 
2. uge. 
Hvorefter 
plejeplan i 
samarbejde 
med 
foræld-
rene. 
 
 

 
 
GA:< 32 uger 
 
Eksklusion: 
hjertesyg-
domme, 
behov for 
store 
operationer, 
børn af 
misbrugs-
mødre. 
 
 

 
 
Ja 
 
 
 

 
 
Lægerne 
der skulle 
tage stilling 
til 
udskrivelse 
mv. var 
blindet 
 

 
 
Der er ingen signifikant forskel på 
grupperne ved baseline, men der er en 
klinisk forskel. Medianen i NIDCAP- 
gruppen er 27,5, hvorimod den er 27 i 
kontrolgruppen. Samtidig ses det, at 
børnene er fra 25-30 uger i NIDCAP- 
gruppen, hvor de i kontrolgruppen er 
fra 23-32 uger. 
 
Effektmål: dage med ventilationsstøtte, 
dage med ilt, antal chronic lung disease 
(CLD), Mental Developmental Index 
(MDI). 
 
Forskel til fordel for NIDCAP: CLD: 
OR(odds ratio): 0,42(95%CL: 0,18-0,95) 
p=0,035 
 
9 dropouts (7%) 
Ved 18 måneder: 10 dropouts (16 %) 

 
 
Power test 
udført 
 
Skjult klynge 
randomisering 
i lukkede 
kuverter 
 
NIDCAP har 
kun været 
anvendt kort 
tid på 
afdelingen. 



35 
 

Forfat-
ter/ 
Kilde 

År Studie-
type 

N Studie-
kvali-
tet 

Interven-
tion 

Popula-
tion 

ITT Blin-
ding 

Resultat Kommen-
tar 

Studie 
nr. 2 
 
G. Mc-
Anulty et 
al 
 
 
 
 
Pædia-
trica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
 

 
2009 

 
RCT 
 
NIDCAP 
mod 
vanlig 
pleje 

 
107 
(56/ 
51) 

 
+ 
 

 
NIDCAP, 
med 
observa-
tioner en 
gang om 
ugen. 
Hvor-
efter 
pleje-
planer 
sammen 
med 
foræl-
drene 
 

 
GA: < 29 
uger 
 
Eksklu-
sion:  
hjerte-
syg-
domme, 
store 
malfor-
miteter, 
bosid-
dende > 
25 miles 
fra 
hospi-
talet, 
børn af 
mis-
brugs-
mødre. 
 
 

 
Nej 

 
Læger, 
der tog 
stilling 
til diag-
nose 
var 
blindet 
 

Ingen signifikant forskel mellem grupperne ved baseline 
på de målte variabler, men der kan være flere 
confoundere, som ikke er taget i betragtning. 
Effektmål: dage med ventilationsstøtte, dage med ilt, 
antal bronchopulmonary dysplasia (BDP)-tilfælde,  
Intraventriculær hjerneblødning (IVH), 
ventrikeldilatation, Bayley Scales of Infant 
Development, Mental Developmental Index (MDI), 
Psychomotor Developmental Index (PDI),  Neurological 
Examination of the Full Term Newborn Infant (Prechtl), 
Pediatric complication scale. 
Forskel til fordel for NIDCAP: 
42 uger: 
Dage med ventilations- hjælp (K-gr.: 48,04 ± 48,17; I-
gr.: 27,16 ± 19,24) p=0,005 
Dage med ilt (K-gr.: 106,16 ± 135,64; I-gr.: 59,55 ± 49,8) 
p=0,02 
BPD p=0,01 
IVH p=0,004 
Ventrikel dilatation p=0,04 
Prechtl (K-gr: 29,9 ± 14,7; I-gr.: 19,5 ± 12,8) p=0,0002 
9 mdr: 
Pediatric complication scale: (K-gr.: 87,86±26,11; I-gr.: 
99,88±23,75) p=0,02 
MDI ( K-gr.: 96,55 ± 21,42; I-gr.: 116,24 ± 18,22) 
PDI (K-gr.: 84,29 ± 19,24; I-gr.: 99,18 ± 17,30) 
Ved 1. måling: ingen dropouts 
Ved 2. måling: 14 dropouts (13 %) 

 
- power test 
 
Blokrando-
misering 
ifht 
etnicitet og 
køn 
 
8 år om at 
indsamle 
data. 
 
Overspilds 
effekt mulig 
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Forfatter/ 
Kilde 

År Studie-
type 

N Studie-
kvali-
tet 

Intervention Population ITT Blinding Resultat Kommentar 

Studie 
nr. 3 
 
Celeste 
Maguire 
et al. 
 
 
 
 
 
 
Pediatrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holland 
 

 
 
2009 

 
 
RCT 
 
NIDCAP 
mod 
vanlig 
pleje 

 
 
168 
(84/ 
84) 

 
 
++ 

 
 
NIDCAP med 
observa-
tioner hver 
uge dag. 
Hvorefter der 
i samarbejde 
med 
forældrene 
udarbejdes 
en plejeplan. 
 

 
 
GA: < 32 uger 
Interventions-
gruppen har 
signifikant 
flere børn med 
persisterende 
ductus 
arteriosus 
(PDA) 
 
Eksklusion: 
hjertesygdom-
me, behov for 
store 
operationer, 
børn af 
misbrugs-
mødre. 
 
 

 
 
Nej 

 
 
Lægerne 
der skulle 
tage stilling 
til 
udskrivelse 
mv. var 
blindet, det 
samme var 
forskerne. 
 

 
 
Effektmål: dage med 
ventilations støtte, dage med ilt, 
antal bronchopulmonary 
dysplasia (BDP)-tilfælde, 
Neurological Examination of the 
Full Term Newborn Infant 
(Prechtl) 
 
Der var ingen signifikant forskel 
mellem grupperne på nogen af 
de målte indikatorer. 
Dage med ventilationsstøtte OR 
(odds ratio): -2,6(95%CL:-2,6-
5,9) p=0,54 
Der nævnes ikke yderligere 
estimater. 
 
15 dropouts (9 %) 

 
 
Power test udført 
 
Skjult randomi-
sering blokke på 
6, i lukkede 
kuverter (center) 
 
Der tages i 
analysen hensyn 
til, at der er flere 
med PDA i 
interventions-
gruppen end i 
kontrolgruppen. 
 
Overspildseffekt 
mulig 
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Forfatter/ 
Kilde 

År Studie-
type 

N Studie-
kvalitet 

Intervention Population ITT Blinding Resultat Kommentar 

Studie 
nr. 4 
 
H. Als et al 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of 
Perinato-
logy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
 

 
 
2012 

 
 
RCT 
 
NIDCAP 
mod 
vanlig 
pleje 

 
 
30 
(13/ 
17) 

 
 
+ 

 
 
NIDCAP med 
observa-
tioner hver 
uge. 
Hvorefter der 
i samarbejde 
med 
forældrene 
udarbejdes 
en plejeplan. 
 

 
 
GA: 26-33 uger 
 
Eksklusion: 
apgar < 7 ved 
fem min., 
hjertefejl, 
hjerneskade, 
kromosomfejl, 
infektioner, 
hjerneskadet 
og mødre 
under 14 år. 
 
 

 
 
Nej 

 
 
Forskere 
blindet 
 

 
 
Effektmål: Neurological 
Examination of the Full Term 
Newborn Infant (Prechtl), Bayley 
Scales of Infant Development 
(Bayley), Mental Developmental 
Index (MDI), Psychomotor 
Developmental Index (PDI), 
Pediatric Complication Scale. 
 
Forskel til fordel for NIDCAP: 
Ved 42 uger: 
Prechtl p=0,006 
 
Ved 9 måneder: 
Samlet Bayley skala p=0,03 
Pediatric Complication Scale 
p=0,03 
 
Ved Bayley skalaen: 1 dropout    
(3 %) 
 

 
 
Power test udført 
 
Skjult 
blokrandomi-
sering ifht 
etnicitet og køn i 
lukkede kuverter 
 
Interventions-
gruppen er blevet 
plejet af 
signifikant flere 
sygeplejersker 
med lang 
erfaring. 
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Forfatter/ 
Kilde 

År Studie-
type 

N Studie-
kvali-
tet 

Intervention Population ITT Blinding Resultat Kommentar 

Studie 
nr. 5 
 
 
Celeste 
Maguire 
et al 
 
 
Pediatrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holland 
 

 
 
2009 

 
 
RCT 
 
NIDCAP 
mod 
vanlig 
pleje. 

 
 
168 
(84/ 
84) 

 
 
+ 

 
 
NIDCAP med 
observa-
tioner en 
gang om 
ugen 
herefter lavet 
individuelle 
plejeplaner 
sammen med 
forældrene. 

 
 
GA:< 32 uger 
 
Der er 
signifikant 
flere med PDA 
i interventions-
gruppen end i 
kontrol-
gruppen. 
 
Eksklusion: 
hjertesyg-
domme, behov 
for store 
operationer, 
børn af 
misbrugs-
mødre. 
 
 

 
 
Nej 

 
 
Lægerne, 
der skulle 
tage stilling 
til 
udskrivelse 
mv. var 
blindet, det 
samme var 
forskerne. 
 

 
 
Effektmål: Mental 
Developmental Index (MDI), 
Psychomotor Developmental 
Index (PDI), Bayley Scales of 
Infant Development. 
 
 
Der var ingen signifikant forskel 
mellem grupperne. 
 
Ved 1-års- undersøgelsen: 20 
dropouts (11 %) 
 
Ved 2-års- undersøgelsen: 
22 dropouts (13 %) 

 
 
Powertest udført. 
 
Skjult 
randomisering i 
blokke på 6, i 
lukkede kuverter 
(center) 
 
Der tages i 
analysen højde 
for, at der er flere 
med PDA i 
interventions-
gruppen end i 
kontrolgruppen. 
Svært at se, om 
grupperne var 
helt ens ved 
baseline, da der 
ikke er beskrevet 
så mange mulige 
confoundere. 
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Forfatter/ 
Kilde 

År Studie-
type 

N Studie-
kvalitet 

Intervention Population ITT Blinding Resultat Kommentar 

Studie 
nr. 6: 
 
 
H. Als et al 
 
 
 
 
 
Journal of 
Perinato-
logy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
 

 
 
2011 

 
 
RCT 
 
NIDCAP 
mod 
vanlig 
pleje 

 
 
30 
(12/ 
12) 

 
 
+ 

 
 
NIDCAP med 
obser-
vationer hver 
uge. 
Hvorefter der 
i samarbejde 
med 
forældrene 
udarbejdes 
en plejeplan. 
 

 
 
GA: 28 – 34 
uger 
 
Eksklusion: 
apgar < 5 ved 
fem min., 
hjertefejl, 
hjerneskade, 
mødre under 
14 år med 
større 
medicinske 
eller psykiske 
lidelser, mødre 
med stofmis-
brug. 
 
 

 
 
Nej 

 
 
Forskere 
blindet 
 

 
 
Effektmål: Examination of the 
Full Term Newborn Infant 
(Prechtl), Scales of Infant 
Development (Bayley), Mental 
Developmental Index (MDI), 
Psychomotor Developmental 
Index (PDI) 
Forskel til fordel for NIDCAP: 
Ved 42 uger: 
Prechtl ingen effekt, dog målt på 
mortalitet alene er der effekt 
P=0,03 
 
Ved 9 måneder: 
MDI (K-gr.: 90,06 ± 11,33; I-gr.: 
102,83 ± 10,99) p=0,005 
Bayley skalaen p=0,04 
 
Intet dropout. 
 

 
 
Lille 
studiepopulation 
 
Skjult blok- 
randomisering 
ifht. etnicitet og 
køn i lukkede 
kuverter 
 
Overspildseffekt 
mulig 
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5.1.2 Analyse og diskussion af de inkluderede studier 

Som tidligere beskrevet vil dette afsnit blive delt op i først en analyse og diskussion af det 

inkluderede review (Wallin & Eriksson, 2009), hvorefter følger en samlet analyse af de 

inkluderede RCT’er (Maguire, et al., 2009B; McAnulty, et al., 2009; Maguire, et al., 2009A; 

Peters, et al., 2009; Als, et al., 2011; Als, et al., 2012). Analyseredskabet har her været SfRs 

tjeklister14 og noter hertil (SfR, 2004A; SfR, 2004B). Desuden suppleres med kilder 

omhandlende kritisk læsning af videnskabelige studier og evidensbaseret medicin.  

5.1.2.1 Analyse og diskussion af det inkluderede systematiske review 

Generelt er det systematiske review udført metodemæssigt stringent og holder sig til de 

anbefalinger, der er skitseret for processen bag dét at udføre et systematisk review (Guyatt, et 

al., 2002). Det gælder i forhold til både reviewets problemstilling, metodebeskrivelse og 

kvalitetsbedømmelse af studier. På den baggrund anses reviewet som havende en høj intern 

validitet. Der er dog enkelte metodemæssige mangler, som kræver en gennemgang. 

I reviewet er der samlet set inkluderet 250 børn fra 12 forskellige studier. Antallet af børn i de 

enkelte studier varierer fra 20 til 92; det er således et review, der indeholder mange små 

studier. Konsekvensen af, at det er mange små studier, kan være et usikkert resultat (Møller, 

2010), idet små studier har en større sandsynlighed for at indeholde tilfældige fejl set i forhold 

til store studier (Rothman, 2002). 

I reviewet er interventionen i behandlingsgruppen tydeligt beskrevet, hvorimod plejen i 

kontrolgruppen blot er defineret som ”vanlig pleje”. Der er i studiet forsøgt at tage højde for, at 

sygeplejen på neonatalafdelingerne har udviklet sig gennem tiden, idet studier, hvor 

kontrolgruppen opfattes som historisk, er ekskluderede. Eksklusionen er dog ikke tydeligt 

beskrevet. Fraværet af en klar beskrivelse af kontrolgruppen må derfor ses som en mangel 

(Guyatt, et al., 2002), idet dette vil kunne påvirke resultatet i en positiv retning. 

Søgningen efter litteratur er i reviewet sket i PubMed, The Cochrane Library og OHE HEED. 

Søgningen kan derfor ikke betragtes som velgennemført, da den ideelt set også burde inddrage 

                                                      

14
 Der er vurderet ud fra checklisten angående sytematiske review til reviewet og checklisten angående RCT til de 

seks RCT’er. 



41 
 

Embase (SfR, 2004B). Desuden kan der sættes spørgsmålstegn ved søgningen, idet der ikke er 

søgt i Cinahl, hvilket ville være naturligt, idet emnet for reviewet blandt andet er 

sygeplejefagligt (Horsbøl, 2011B). 

Det vurderes, at undersøgelsernes populationer er sammenlignelige. Derudover vurderes det, 

at undersøgelsernes resultater er sammenlignelige, idet der er målt på antallet af dage, en 

veldefineret diagnose som BPD eller validerede skalaer. Det konkluderes dog i reviewet, at på 

trods af at undersøgelserne viser signifikant bedre effekt af NIDCAP på flere af de udvalgte 

indikatorer, er den positive effekt af NIDCAP begrænset af metodologiske problemer ved de 

inkluderede studier. På den baggrund vurderes det, at konklusionerne i reviewet er 

veldokumenterede. 

5.1.2.2 Analyse og diskussion af de inkluderede RCT’er 

I det følgende analyseres og diskuteres den interne validitet i de inkluderede RCT’er ved en 

kritisk gennemgang af metodologien i studierne; herefter følger en diskussion af studiernes 

eksterne validitet. Det er valgt at analysere og diskutere alle studierne sammen, på trods af at 

der er tale om to forskellige fokuserede spørgsmål, idet flere af studierne er inkluderede i 

begge fokuserede spørgsmål. Samtidig er det valgt for at undgå for læseren unødige 

gentagelser.  

5.1.2.2.1 Intern validitet 

I analysen og diskussionen af den interne validitet diskuteres det, om studierne er grundigt og 

omhyggeligt gennemført, og om studiernes resultater kan tilskrives interventionen, som 

undersøges. I litteraturen beskrives mange former for specifikke bias (Rothman, 2002), her vil 

de dog blive inddelt i tre overordnede kategorier; selektionsbias, informationsbias og 

confounding. Sluttelig vil der være et afsnit om tilfældige fejl. 

5.1.2.2.1.1 Selektionsbias. 

Selektionsbias refererer til systematiske fejl i et studie, der stammer fra de procedurer, der 

anvendes til at udvælge personer, og fra faktorer, som påvirker deltagelse i studiet (Rothman, 

2002). Ved selektionsbias kan der være tale om både bias i forhold til selektion ind i studiet og 

ud af studiet, altså bortfald (Juul, 2012). 
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For at minimere risikoen for selektionsbias er det vigtigt, at randomiseringen er skjult (SfR, 

2004). Hvis randomiseringen ikke er skjult, kan det føre til betydelige selektionsbias, da 

forskerne så bevidst eller ubevidst placerer en patient i én gruppe frem for den anden gruppe 

(Greenhalgh, 2001). I studie 1 (Peters, et al., 2009),3 (Maguire, et al., 2009A),4 (Als, et al., 

2012),5 (Maguire, et al., 2009B) og 6 (Als, et al., 2011) er randomiseringen forsøgt skjult i 

konvolutter; denne metode til at skjule randomiseringen kan der dog sættes spørgsmålstegn 

ved (Greenhalgh, 2001), idet det kan frygtes, at forskerne kan se igennem konvolutterne og 

derfor har mulighed for at vælge, hvilken gruppe patienterne skal fordeles i (Wulff & Gøtzsche, 

2000). Der kan således være risiko for, at der introduceres en selektionsbias. Studie 2 

(McAnulty, et al., 2009) har ikke beskrevet om eller hvordan randomiseringen har været skjult, 

hvilket anses som en mangel. 

Randomiseringen er i studierne foretaget fra inden 48 timer op til syv dage efter barnets fødsel. 

At randomiseringen er foretaget op til syv dage efter fødslen, kan betyde, at der introduceres 

en selektionsbias, som også kan kaldes starting time bias (Sackett, 1979), for eksempel i forhold 

til IVH og ventrikeldilatation, idet langt de fleste IVH opstår inden for de første 48 timer 

(Peitersen, et al., 2008). Resultatet af studiet vil således ikke afspejle effekten af interventionen 

i forhold til IVH, men derimod forskellen mellem børnene ved baseline. Da ventrikeldilatation 

oftest opstår efter en IVH (Peitersen, et al., 2008), vil interventionen heller ikke have betydning 

for, om børnene får ventrikeldilatation, hvis randomiseringen er foretaget efter 48 timer. Studie 

6 (Als, et al., 2011) nævner ikke randomiseringstidspunktet. 

Med hensyn til, om studiepopulationen er repræsentativ i forhold til den konkrete 

målpopulation, har rekrutteringen af deltagere til studiet betydning (Juul, 2012). I alle de 

inkluderede studier er deltagerne inkluderede i studiet i forbindelse med deres indlæggelse på 

en neonatalafdeling, men samtidig har det været frivilligt at deltage i studierne. Dette kan 

betyde, at det kun er højt motiverede deltagere, der har meldt sig til at indgå i studiet 

(Greenhalgh, 2001). Hvis det er sket, er der opstået en form for selv-selektion ind i studiet, og 

studiepopulationen kan derfor ikke anses som repræsentativ i forhold til den konkrete 

målpopulation (Greenhalgh, 2001; Rothman, 2002). Det kan eksempelvis tænkes, at de familier 

med de dårligste børn ikke havde så meget overskud til at deltage, som familierne med knap så 
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syge børn. I forhold til antallet af eksklusionskriterier bør det medtænkes, at for mange 

eksklusionskriterier kan medføre, at studiepopulationen heller ikke er sammenlignelig med den 

konkrete målpopulation (Juul, 2012). Derfor kan det ses som et problem, at studie 4 (Als, et al., 

2012) ekskluderer alle børn med en apgar score15 under 7 ved fem minutter efter fødslen, da 

det kan tænkes, at der er en del præmature børn, som ikke opnår en apgar score på 7 ved fem 

minutter, for eksempel de allermindste og de allermest syge.  

I fem ud af seks inkluderede studier optræder der et bortfald af deltagere. Bortfaldsraten er i 

studierne mellem 3 % og 16 %.  SfR anser en bortfaldsrate på 20 % som værende acceptabel 

(2004). Bortfaldet bør dog beskrives, og beskrivelsen bør indeholde, fra hvilken gruppe 

interventions- eller kontrolgruppebortfaldet er sket, og hvorfor der har været bortfald (SfR2, 

2004). Studie 4 (Als, et al., 2012) beskriver ikke bortfaldet. Der kan være mange årsager til 

bortfald i et studie, for eksempel at deltagerne er inkluderede i studiet fejlagtigt og derfor må 

ekskluderes, at deltagerne af forskellige grunde dropper ud af studiet, deltagerne mangler 

motivation, flytter eller dør. Hvis der ikke oplyses om bortfaldet, vil det som oftest påvirke 

resultatet af studiet til fordel for interventionen, idet de deltagere, der oftest er tilbage i et 

studie, er de deltagere, der oplever en effekt af interventionen eller ikke oplever nogen 

bivirkninger ved interventionen (Greenhalgh, 2001). Der er i ingen af de inkluderede studier 

nævnt nogen bivirkninger. Det er dog også svært at tro, at NIDCAP kan skade børnene, idet 

NIDCAP må betragtes som en systematisk tilgang til observationerne af præmature børn. Hvis 

det uoplyste bortfald har påvirket resultatet til fordel for interventionen, må det på den 

baggrund være, fordi deltagerne er droppet ud, da de ikke mærkede nogen effekt. Ligeledes 

bør der ved alle frafald udføres intention to treat-analyse (ITT) (Juul, 2012) . ITT er en metode til 

at analysere data, hvor alle deltagere i studiet i analysen placeres i den gruppe, de blev 

randomiseret til, uanset om de har fuldført studiet eller ej (Sackett, et al., 2000). I studie 1 

(Peters, et al., 2009) beskrives der, som det eneste af de inkluderede studier, at der udføres ITT. 

Årsagen til, at der bør udføres ITT analyse er, at hvis deltagernes resultater bliver analyseret 

efter den behandling, de faktisk modtog, ophæves randomiseringsfordelen, og de grupper, der 

                                                      

15
 Apgar-score: En vurdering af det nyfødte barn, hvor farve, vejrtrækning, bevægelser, reflekser og hjerteaktion 

registreres. Apgar-score er summen af pointene 0 til 2 af de 5 angivne punkter (Peitersen, et al., 2008). 



44 
 

før var sammenlignelige, er nu ikke sammenlignelige mere; dermed kan det risikeres, at 

interventionensgruppen bliver forfordelt og dermed påvirkes studiets resultat. At der i de 

resterende studier ikke er udført ITT ses derfor som en svaghed for disse studier. Der kan 

således være indført en selektionsbias som favoriserer interventionen.  

5.1.2.2.1.2 Informationsbias 

Informationsbias refererer til systematiske fejl, der opstår i et studie, fordi den indsamlede 

information fra studiepopulationen er fejlagtig (Rothman, 2002). 

I alle de inkluderede studier konkluderes det, at grupperne er blevet behandlet ens, men studie 

6 (Als, et al., 2011) har været fire år om at inkludere 30 deltagere og studie 2 (McAnulty, et al., 

2009), har været otte år om at inkludere 107 deltagere. I disse to studier er det samtidig ikke 

tydeligt, hvornår hvilke grupper har fået tildelt patienter, derfor antages det, at grupperne 

formentlig ikke er blevet behandlet ens, idet der kan være en forskel på sygeplejen på grund af 

den personaleomsætning, der er i en afdeling over en årrække. Det kan også problematiseres, 

om grupperne er blevet behandlet ens i studie 4 (Als, et al., 2012), idet det viser sig, at 

interventionsgruppen er blevet plejet af signifikant flere sygeplejersker med lang erfaring end 

kontrolgruppen; sygeplejerskernes erfaring kan derfor være en kilde til informationsbias.  

I de studier, der fremkom under den systematiske søgning, har interventionen været NIDCAP, 

hvor barnet skulle observeres minimum hver 14. dag, for derefter at udarbejde en plejeplan; 

dog er det beskrevet i studie 1 (Peters, et al., 2009), at NIDCAP er blevet introduceret i 

afdelingen lige før interventionsstudiet startede. At lære at yde sygepleje ud fra NIDCAP er, som 

beskrevet i baggrundsafsnittet, en lang proces, der kræver uddannelse og træning af 

neonatalsygeplejersker; en proces, der kan tage flere år. Der er således en risiko for, at 

interventionen ikke udføres tilstrækkeligt, idet NIDCAP ikke har været implementeret længere 

tid i afdelingen. Det kan dermed påvirke resultaterne af studierne i en negativ retning set i 

forhold til interventionen. 

 I vurderingen af validiteten af studierne er et centralt metodologisk spørgsmål, hvorvidt 

studierne er blindet eller ej, og på hvilket niveau blindingen er foretaget (Rothman, 2002). 

Formålet med at blinde er at forebygge muligheden for informationsbias, idet viden om 

deltagelsen i interventionsgruppen kan påvirke oplevelsen af effekten af interventionen og 
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dermed rapporteringen af effekten (Sackett, et al., 2000; Juul, 2012). Blinding kan foretages på 

flere niveauer, generelt gælder det dog, at jo højere blindingsniveau, jo mindre risiko for bias. 

Der skelnes således mellem enkeltblinding, patienterne eller behandler er uvidende om den 

aktuelle behandling; dobbeltblinding, både patient og behandler er uvidende om behandlingen, 

og trippelblinding, hvor både patient, behandler og forsker er uvidende om behandlingen (SfR2, 

2004). I ingen af de inkluderede studier er patienter og deres familier blindet, det samme var 

heller ikke sygeplejerskerne, der plejede patienterne. Dette har dog heller ikke været en 

mulighed, da NIDCAP er et program, som sygeplejerskerne anvender i plejen af både barn og 

familie. Af den grund kan Howthrone-effekten ikke udelukkes. En Howthrone-effekt opstår, når 

barnet og familierne i interventionsgruppen har fået større positiv opmærksomhed end 

kontrolgruppen (Juul, 2012). Det kan i sig selv påvirke resultatet i positiv retning set i forhold til 

interventionen, idet grupperne dermed ikke er blevet behandlet ens. I studie 1 (Peters, et al., 

2009),2 (McAnulty, et al., 2009),3 (Maguire, et al., 2009A) og 5 (Maguire, et al., 2009B) er det 

forsøgt at blinde de læger, der skulle tage stilling til for eksempel, hvornår barnet skulle 

forsøges taget ud af respirator, eller om barnet diagnosticeres med BPD. Det ses som en styrke 

for studierne, at de har forsøgt at blinde lægerne, idet det er dem, der har stillet diagnoser og 

dem, der har besluttet eventuelle ændringer i behandlingen. Hvis lægerne ikke havde været 

blindet, kunne deres vurderinger blive både bevidst og ubevidst præget af deres viden om 

interventionen (Sackett, et al., 2000; Juul, 2012). I studie 3 (Maguire, et al., 2009A),4 (Als, et al., 

2012),5 (Maguire, et al., 2009B) og 6 (Als, et al., 2011) er forskerne blindede, hvilket også anses 

som en styrke for studierne. Det kan være vigtigt, at forskerne er blindet, idet også deres 

vurderinger blive både bevidst og ubevidst præget af deres viden om interventionen (Sackett, 

et al., 2000; Juul, 2012); i denne sammenhæng anses det som særdeles vigtigt, at forskerne er 

blindet, idet flere af forskerne har et ikke ubetydeligt ejerskab i NIDCAP Federation 

International; således er Heidelise Als og Gloria McAnulty direktører i NIDCAP Federation 

International (Nidcap.org, 2008). Derfor ses det også som en svaghed for studie 2 (McAnulty, et 

al., 2009), at forskeren ikke er blindet.  

At interventionen ikke kan udføres fuldstændig blindet, kan få den betydning, at sygeplejersker 

og forældre til børn i kontrolgruppen kopierer dele af interventionen, som de har observeret i 

plejen af børnene i interventionsgruppen, således at kontrolgruppen plejes efter dele af 
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interventionen. Dette kaldes også en spillover effekt. Dette er især tydeligt i studie 2 (McAnulty, 

et al., 2009), der har været otte år undervejs. Her ses, at der i sidste fase af studiet er mindre 

forskel mellem plejen i kontrolgruppen og interventionsgruppen. Spillover effekten kan have 

betydning for resultaterne af studierne i forhold til interventionen i en negativ retning.  

Alle de inkluderede studier har anvendt standardiserede, gyldige og pålidelige 

måleinstrumenter, hvilket er vigtigt i forhold til validiteten af metodologien i studierne, idet 

studiet ellers vil blive behæftet med bias (Juul, 2012).  Således har studie 1 (Peters, et al., 2009), 

2 (McAnulty, et al., 2009) og 3 (Maguire, et al., 2009A), hvor det er antallet af dage med for 

eksempel ilt, beskrevet, hvordan dagene er talt, eller hvis det er diagnosen BPD, er det 

beskrevet, hvordan den stilles. Beskrivelserne forsøger på den måde at minimere risikoen for 

målevariationer og dermed målebias, der kan medføre over- eller undervurdering af en 

sammenhæng (Juul, 2012). Dette betragtes som en styrke for studierne.  

I alle de inkluderede studier er det behandlere eller forsker, der stiller diagnoser eller anvender 

scoringsskemaer til at sige noget om patienterne. Det er derfor på trods af valideringen stadig 

en subjektiv vurdering af patienten. Risikoen for bias er således til stede, idet behandlerens 

fordomme kan afspejle patienternes tilstand (Juul, 2012). Derved er der risiko for 

informationsbias (Rothman, 2002). Eksempelvis kan det i studie 2 (McAnulty, et al., 2009) (tabel 

7) og 6 (Als, et al., 2011), (tabel 2) undre, at når MDI for et barn født til tiden gennemsnitlig er 

100 (McAnulty, et al., 2009), at resultatet for de præmature børn, der har modtaget pleje ud fra 

NIDCAP er henholdsvis 116 i studie 2 (McAnulty, et al., 2009) og 103 i studie 6 (Als, et al., 2011). 

Tilsyneladende har disse præmature børn således et bedre resultat end børn, som er født til 

terminen. Dette kunne indikere en vis informationsbias. Det samme ses, hvor der måles på, om 

NIDCAP har nogen effekt, hvis der måles ved hjælp af Pediatric complication scale. 

Gennemsnittet for et barn født til tiden er 100 (McAnulty, et al., 2009). Det må således undre, 

at resultaterne i studie 2 (McAnulty, et al., 2009) (tabel 6) og studie 4 (Als, et al., 2012) for de 

børn, der har modtaget pleje ud fra NIDCAP, er henholdsvis 100 (McAnulty, et al., 2009) og 111 

(Als, et al., 2012). Tilsyneladende viser disse to studiers resultater, at NIDCAP fuldstændigt eller 

mere end opvejer effekten af for tidlig fødsel, hvilket må betegnes som usandsynligt. 
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Sandsynligheden for, at der er introduceret en informationsbias betragtes som mere 

sandsynlig. 

5.1.2.2.1.3 Confounding 

Confounding refererer til en forvirring eller sammenblanding af effekter, således at effekten i et 

studie er blandet sammen med effekten af andre kendte eller ukendte variabler (Rothman, 

2002). 

I forhold til at forebygge confoundere er randomisering vigtig (Rothman, 2002), idet deltagerne 

ved hjælp af randomisering fordeles efter tilfældighedsprincippet i de to grupper (Juul, 2012). 

Hvis randomiseringen lykkes bliver både kendte og ukendte confoundere således ligeligt fordelt 

i begge grupper. Hvis fordelingen af deltagere til de to grupper ikke er tilfældig, risikeres det, at 

der i den ene gruppe kommer flere patienter med udsigt til et bedre forløb end i den anden 

gruppe. Hvis det sker, er det ikke sikkert, at resultatet af studiet vil afspejle effekten af 

interventionen, men kan i lige så høj grad være resultatet af, at deltagerne i grupperne ikke var 

sammenlignelige ved baseline (Juul, 2012).  I alle de inkluderede studier er deltagerne 

randomiserede, hvilket styrker validiteten af studierne. Det må dog i alle de inkluderede studier 

tages i betragtning, at det er forholdsvis små studier, idet sandsynligheden for at confounderne 

er ligeligt fordelt er mindre end havde det været større studier (Wulff & Gøtzsche, 2000).  At 

randomiseringen formentlig ikke er lykkedes ses i studie 2 (McAnulty, et al., 2009), som finder, 

at der er en signifikant forskel på antallet af dage med ventilationsstøtte og antallet af dage 

med ilt. Resultaterne antages dog at være usikkert, idet der opgives gennemsnit og 

standarddeviationer; her ses det, at kontrolgruppen ikke er normalfordelt. Det tyder derimod 

på, at fordelingskurven er skæv mod højre. Der er således mulighed for, at det er enkelte børn, 

der trækker gennemsnittet stærkt i én retning. Det må således overvejes, om grupperne var 

sammenlignelige fra start, og om randomiseringsprocessen er lykkedes. Hvis der i studiet havde 

været opgivet medianværdier og range, havde det bedre kunnet vurderes.  

En måde, hvormed studierne kan synliggøre, om randomiseringsprocessen er lykkedes, er, at 

det i studiets datamateriale fremgår, hvordan gruppesammensætningen er ved baseline i 

forhold til alder, køn og andre relevante data omhandlende i hvor høj grad, grupperne kan 

betragtes som ens (Greenhalgh, 2001). I forhold til baselinedata er der i alle de inkluderede 
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studier udført en beregning, som viser, at der ingen statistisk signifikant forskel er mellem 

interventions- og kontrolgruppen set ud fra de medicinske og demografiske baggrundsdata, 

forskerne har valgt at medtage ved studiets start. Dette styrker validiteten af studierne. På 

trods af disse beregninger bemærkes det, at i studie 1 (Peters, et al., 2009), selv om der ikke er 

nogen signifikant forskel mellem grupperne, kan der stadig være en forskel, idet 

kontrolgruppen har børn med fra uge 23, hvorimod interventionsgruppen først har børn med 

fra uge 25. Da der er anført en medianværdi16, er det således svært at se, hvor mange børn i 

kontrolgruppen der var født i uge 23-25. Dette kan være vigtigt, idet børn født før uge 25 har 

markant højere morbiditet end børn født efter uge 25: dermed kan det favorisere 

interventionsgruppen og således have indflydelse på studiets resultat. Derudover er der i studie 

5 (Maguire, et al., 2009B) kun anvendt data omhandlende børnenes alder, køn og vægt; derfor 

kender vi imidlertid ikke til, hvordan de øvrige mulige confoundere har fordelt sig; det kan 

eksempelvis være persisterende ductus arteriosus (PDA)17, hvilket kan have betydning for 

resultatet, idet PDA belaster kredsløbet og dermed øger risikoen for komplikationer (Sørensen, 

et al., 2010). Der kan således på trods af randomiseringen være confoundere, som der i 

studierne ikke er taget højde for, og samtidig kan der være ukendte confoundere. 

5.1.2.2.1.4 Tilfældige fejl 

Størrelsen af studiepopulationen varierer i studierne fra 30 til 168. Det kan dog være svært at 

estimere, hvor stor en studiepopulation bør være. Det er derfor afgørende, at der udregnes en 

styrkeberegning, så det kan afgøres, hvor stor studiepopulationen skal være for at opnå en 

forskel, som er statistisk signifikant18 (Greenhalgh, 2001). Studiets styrke anses som dets evne 

til at undgå type 2-fejl (Juul, 2012). Type 2-fejl vil sige, at nulhypotesen19 ud fra resultatet af 

studiet ikke kan forkastes, selv om der rent faktisk er en reel effekt af interventionen (Røgind, 

2010). Der nævnes i fire ud af de seks studier (studie: 1 (Peters, et al., 2009),3 (Maguire, et al., 

2009A),4 (Als, et al., 2012) og 5 (Maguire, et al., 2009B)), at der er udført en styrkeberegning 

                                                      

16
 Medianværdien er den ”midterste” værdi i en fordeling – den værdi, hvor der er lige mange lavere og højere 

værdier (Juul, 2012). 
17

 PDA: Persisterende ductus arteriosus er hyppig blandt præmature, og incidensen stiger med faldende 
gestationsalder (Sørensen, et al., 2010)  
18

 Signifikans: statistisk signifikans betyder, at nulhypotesen må forkastes, da data ikke ville være sandsynlige, hvis 
nulhypotesen er korrekt (Juul, 2012).  
19

 Den hypotese, der underkaster en statistisk test; det vil typisk være et udsagn om igen effekt (Juul, 2012) 
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dog kun på enkelte indikatorer og dermed ikke på alle de indikatorer, som studierne 

undersøger om NIDCAP har en effekt på. Overvejelser over konsekvensen af en lille 

studiepopulation i forhold til tilfældige fejl må således medtænkes i vurderingen af resultaterne 

i de inkluderede studier, der alle har en relativ lille studiepopulation (Rothman, 2002). 

5.1.2.2.2 Ekstern validitet 

I dette afsnit følger diskussion af, i hvilket omfang resultaterne må antages at have gyldighed ud 

over de konkrete målpopulationer. 

Det har ikke været muligt at finde danske studier. En del af de studier, der fremkom under den 

systematiske søgning, har deres oprindelse i USA. Det må derfor medtænkes, at i USA har 

kvinderne ret til 12 ugers ubetalt barsel (Labor, 2011), kvinder i Danmark har mulighed for at 

afholde op til 52 ugers betalt barselsorlov (Pensionsstyrelsen, 2011). Generaliserbarheden af 

resultaterne kan på baggrund af dette diskuteres, idet NIDCAP er en intervention, som blandt 

andet omhandler en inddragelse af forældrene som partnere i plejen af barnet, idet forældrene 

i USA formentlig ikke er så meget sammen med børnene, da forældrene må arbejde og derfor 

formodentligt ikke har samme forudsætninger som danske forældre for at kunne handle på 

barnets signaler ud fra NIDCAP. Det kan derfor diskuteres, om en intervention som NIDCAP har 

større effekt i USA end i Danmark, da forældrene i USA hermed får mulighed for at opleve 

betydningen af at lære deres barn at kende.  

Som beskrevet i baggrundsafsnittet har sygeplejen på neonatalafdelingerne ændret sig gennem 

tiden, således at sygeplejen i dag er inspireret af NIDCAP. Det kan derfor have betydning for 

generaliserbarheden, at den vanlige pleje i studierne ikke er beskrevet grundigt, idet det kan 

være svært at vide, hvor stor en del af NIDCAP der er inddraget i sygeplejen på afdelingerne.  

Således kan det også være svært at vide, om resultaterne er generaliserbare til præmature børn 

på danske neonatalafdelinger, hvor sygeplejen er stærkt inspireret af NIDCAP (Nidcap.dk, 

2011).  

5.1.3 De inkluderede studiers evidensniveau og styrke 

I det følgende afsnit foretages en kort vurdering af hvert af de inkluderede studier. Vurderingen 

er baseret på de forudgående afsnit, og evidensstyrken af de enkelte studier gradueres på 
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baggrund af vurderingen. For alle de inkluderede RCT’er kan der være risiko for Howthone-

effekten; dette er medtaget i vurderingen af alle studierne. 

5.1.3.1 Systematiske review - Lars Wallin og Mats Eriksson (Wallin & Eriksson, 2009) 

Studiet er en systematisk oversigt og dermed evidensniveauet Ia. Ideelt set burde 

litteratursøgningen have inkluderet yderligere relevante databaser. Imidlertid er det ikke 

opfattelsen, at dette ville have ændret nævneværdigt på artiklens fund, da dokumentationen 

på området stadig er relativ begrænset og det er opfattelsen, at alle relevante studier er 

medtaget.  Det kunne have været ønskeligt, om den pleje, der blev ydet i kontrolgrupperne 

(vanlig pleje) havde været mere velbeskrevet. Det er imidlertid opfattelsen, at dette er forsøgt 

præciseret så godt, som det er muligt. På denne baggrund tildeles studiet følgende 

evidensstyrke.   

Studiekvalitet ++, evidensniveau Ia, evidensstyrke A 

 

5.1.3.2 Studie 1 – Katrine Leigh Peters et al. (Peters, et al., 2009) 

Studiet er et RCT, der er designet som 18-24 måneders follow-up-undersøgelse og dermed 

evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult klyngerandomisering og er enkeltblindet. 

Der beskrives, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem grupperne ved baseline, men der 

ses en forskel i tabellerne; der er således en risiko for, at randomiseringsprocessen ikke er 

lykkedes.  Da dette, som tidligere omtalt med stor sandsynlighed introducerer en bias til studiet 

til fordel for interventionen, nedgraderes studiets styrke. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 

 

5.1.3.3 Studie 2 – G. MacAnulty et al. (McAnulty, et al., 2009) 

Studiet er et RCT designet som en nimåneders follow-up-undersøgelse og dermed 

evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult blokrandomisering og er enkeltblindet. 

Der beskrives, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem grupperne, men mulige 

confoundere, som for eksempel om barnet lå i respirator ved indgangen til studiet, er ikke 
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beskrevet. Rekrutteringen af deltagere til studiet er sket over en årrække på otte år, der er 

derfor sandsynlighed for, at grupperne ikke er blevet behandlet ens. Der er et dropout på 13 % 

ved ni måneder, men på trods af dette er der ikke foretaget ITT. Disse forhold danner baggrund 

for at studiets styrke nedgraderes. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 

 

5.1.3.4 Studie 3 – Celeste Maguire et al. (Maguire, et al., 2009A) 

Studiet er et RCT og dermed er evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult 

blokrandomisering og både forsker og behandler var blindet. Grupperne er, på nær børn med 

PDA. ens ved baseline, men der tages højde for forskellen i analysen. Der er et frafald på 9 %, 

men der er ikke udført ITT, hvilket er det eneste kritikpunkt. Det antages dog, at den 

manglende analyse ikke har betydet noget for resultatet, idet resultaterne af studiet ikke viser 

nogen effekt af pleje udført ud fra NIDCAP. På den baggrund nedgraderes studiet ikke. 

Studiekvalitet ++, evidensniveau Ib, evidensstyrke A 

 

5.1.3.5 Studie 4 – H. Als et al. (Als, et al., 2012) 

Studiet er et RCT, designet som en ni måneders follow-up-undersøgelse, og dermed er 

evidensniveauet Ib. Det er et lille studie (N=30) gennemført med skjult blokrandomisering. 

Forskerne er blindet. Studiet beskriver, at grupperne bliver behandlet ens. Imidlertid findes en 

signifikant forskel på, hvor erfarne sygeplejerskerne er, som plejer deltagerne - 

interventionsgruppen bliver plejet af mere erfarne sygeplejersker. Da NIDCAP, som tidligere 

omtalt, er en intervention, der kræver langvarig oplæring, kan dette introducere en så alvorlig 

informationsbias i studiet, som på denne baggrund nedgraderes i styrke. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 
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5.1.3.6 Studie 5 – Celeste Maguire et al. (Maguire, et al., 2009B) 

Studiet er et et- og toårs follow-up-studie på et randomiseret kontrolleret studie; dermed har 

det evidensniveau Ib. Studiet er gennemført med skjult blokrandomisering og både læger og 

forskere er blindet. Grupperne er signifikant ens ved baseline. Der er imidlertid ingen 

oplysninger om eksempelvis respiratorbehandling eller forældrenes indkomst, som kan være 

mulige confoundere.  Der er et dropout på 11 % ved 1-års-undersøgelsen og et dropout på 13 % 

ved 2-års-undersøgelsen, men på trods af dette er der ikke udført ITT. Disse forhold danner 

baggrund for, at studiets styrke nedgraderes. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 

 

5.1.3.7 Studie 6 – H. Als et al. (Als, et al., 2011) 

Studiet er et RCT, som er designet som en ni- måneders follow-up-undersøgelse og har dermed 

evidensniveau Ib. Studiet er lille (N=30) og er gennemført med skjult blokrandomisering og 

forskerne er blindet. Det oplyses, at grupperne er blevet behandlet ens, imidlertid er de 30 

deltagere rekrutteret over en periode på fire år, hvilket medfører en risiko for, at grupperne 

ikke er blevet behandlet ens – og dermed ikke er sammenlignelige. Der er således risiko for 

informationsbias. På den baggrund nedgraderes studiets evidensstyrke. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 

Den væsentligste begrænsning for resultaterne i dette speciale må således ud fra ovenstående 

analyse og diskussion være mangel på større studier, problematikken i alle de brud, der er med 

den interne validitet, samt generaliserbarheden af resultaterne deri til en dansk og nutidig 

kontekst. Det må dog diskuteres, om de valgte indikatorer i forhold til outcome i specialet er 

dækkende for hele morbiditeten og alle senfølgerne for præmature børn, eller om resultatet 

havde været et andet, hvis der var valgt flere eller andre indikatorer.  
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5.1.4 Sammenfatning af evidens 

På baggrund af ovenstående analyser og diskussioner sammenfattes i dette afsnit den 

videnskabelige evidens. 

For begge de fokuserede spørgsmål om, hvorvidt pleje udført ud fra NIDCAP kan sænke de 

præmature børns morbiditet og deres senfølger, gælder det generelt for de inkluderede RCT’er, 

at der er så mange brud på den interne validitet, det være sig selektionsbias, informationsbias 

og confounding, at det kan være vanskeligt at konkludere noget til fordel for NIDCAP ud fra de 

valgte indikatorer. I det inkluderede systematiske review er resultatet, at NIDCAP har signifikant 

effekt for nogle af indikatorerne. I sammenfatningen af evidens tages det dog i betragtning, at 

de i reviewet inkluderede studier anses for at være af metodisk middelmådig karakter. Samlet 

set anses evidensen på baggrund af ovenstående for de omtalte fokuserede spørgsmål ikke 

som stærk, men det må tilføjes, at resultaterne peger i positiv retning til fordel for NIDCAP især 

på indikatorerne; antallet af dage med respiratorisk støtte, antallet af dage med ilt, antallet af 

BPD/CLD-tilfælde, MDI, PDI og Pediatric Complication Scale. 

 

5.2 metodediskussion 

I det følgende afsnit foretages en diskussion af metoden i specialet. For at sikre at alle områder, 

som har betydning for det fremkomne resultat, vurderes kritisk, anvendes SfR tjekliste for 

systematiske oversigtsartikler (SfR3, 2004) som analyseredskab. Herudover inddrages kilder 

omhandlende kritisk læsning af videnskabelig litteratur. 

Der er i specialets baggrundsafsnit redegjort for en sygeplejefaglig problemstilling, og der er 

argumenteret for relevansen af den valgte problemstilling ud fra videnskabelig litteratur. 

Derudover er der ud fra problemstillingen, jævnfør metoden fra evidensbaseret medicin 

(Gordon Guyatt, et al., 2008) (Sackett, et al., 2000), opstillet fokuserede spørgsmål. Disse 

danner baggrund for videre systematisk litteratursøgning. Således er det opfattelsen, at 

specialet opfylder kriterieret om, at der skal ligge en klar og velafgrænset problemstilling til 

grund for litteratursøgningen i en systematisk oversigt (SfR, 2004B; Greenhalgh, 2001). 
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Derudover er metodikken i specialet udførligt fremstillet i et særskilt afsnit. Således er det 

muligt at følge fremgangsmåden for identificering, vurdering og sammenfatningen af de 

enkelte studier hen imod specialets konklusion. Beskrivelsen forsøger således at forebygge 

systematiske fejl i specialet (Greenhalgh, 2001).   

Der er i opgaven fortaget en systematisk søgning i Cochrane Library, Medline (PubMed), 

Embase , Cinahl og PsycINFO ud fra veldefinerede søgeord, derudover er der foretaget en 

håndsøgning i referencelisterne samt foretaget en søgning på relevante internetsider. I 

søgningen fremkom der mange dubletter; således blev der identificeret 269 artikler, hvoraf 

antallet af artikler blev reduceret, idet der blandt andet blev fundet 144 dubletter. De 

inkluderede studier i specialet er alle genfundet i flere databaser, hvilket kan tyde på, at 

søgningen har været udtømmende. Alligevel kan det diskuteres, om litteratursøgningen har 

været tilstrækkelig og dermed har identificeret alle relevante studier, idet der altid er en risiko 

for, at relevante studier bliver overset. Eventuelt relevant litteratur, der ikke blev identificeret, 

må formodes at være ikke-indekseret litteratur, den såkaldte grå litteratur. I forhold til 

interventionsforskning kan grå litteratur have en væsentlig betydning, da det formodes, at grå 

litteratur i højere grad end publiceret litteratur afrapporterer fra studier, hvor der ingen effekt 

er fundet (Polit & Beck, 2010). Det kan således dæmme op for publikationsbias (Møller, 2010).  

Dermed kan effekten af interventionen være overvurderet, idet eventuelle ikke-publicerede 

studier, hvor interventionen NIDCAP ikke har vist effekt, ikke er identificeret. Et andet aspekt, 

der kan have haft betydning for, at relevante studier er overset, er, at der kun er inkluderet 

studier på dansk, svensk, norsk og engelsk. Betydningen ligger i, at det ofte er studier med et 

signifikant resultat, der publiceres internationalt, hvorimod studier af lige så høj kvalitet, men 

med ikke-signifikante resultater ofte kun publiceres i nationale tidsskrifter (Korsbek & Barkler, 

2005). At der i specialet kun er søgt efter studier på fire sprog kan således være en kilde til 

publikationsbias. 

Litteratursøgningen har ikke været begrænset af tid i forhold til publikationsperioden. Årsagen 

hertil er, at det i den indledende litteratursøgning blev tydeligt, at antallet af studier inden for 

området er begrænset. Ifølge SfR er der ingen anvisninger for, hvor bred en søgeperiode skal 

være. Der lægges derimod op til, at det vurderes alt efter, hvilket område der undersøges. Det 
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nævnes dog, at inden for områder med hastig udvikling, er det en fordel at begrænse 

søgeperioden (SfR, 2004). Det kan derfor være et problem for resultaterne i dette speciale, at 

tidsperioden for inkluderede studier ikke er begrænset, da der inden for den 

neonatalesygepleje, som beskrevet i baggrundsafsnittet, er sket en betydelig udvikling i de 

senere år. Sygepleje på neonatalafdelinger indeholder derfor allerede tanker om NIDCAP, dog 

uden ugentlige systematiske observationer. Det må derudover tages i betragtning, at der i 

studie 1 (Peters, et al., 2009), kun udføres NIDCAP- observationer hver 14. dag og ikke hver uge 

som i de andre inkluderede studier. Det bør derfor medtænkes, at interventionen ikke er helt 

ens i alle studierne, hvorfor det kan problematiseres, om studie 1 (Peters, et al., 2009) er 

sammenlignelig med de andre inkluderede studier. Ydermere må det tages i betragtning, at de i 

specialet inkluderede studier er udført i henholdsvis Sverige, Canada, USA og Holland. Det bør 

derfor medtænkes, at sundhedsvæsenet i de forskellige lande ikke er opbygget ens, og der 

derfor kan være kulturelle forskelle, hvorfor det kan problematiseres, om studierne er 

sammenlignelige.  

I specialet er der som analyseredskab i den kritiske litteraturvurdering anvendt tjeklister 

udarbejdet af SfR.  Tjeklisterne anvendes som analyseredskab for at sikre, at studierne vurderes 

ens med hensyn til den interne og eksterne validitet. Tjeklisterne anses som valide, idet de 

indeholder de overordnede mål for kvalitet, som er alment gældende. Som det fremgår af 

afsnittet; De inkluderede studiers evidensniveau og styrke, nedgraderes de fleste af studierne på 

grund af generelle brud på den interne validitet. Således er der beskrevet i afsnittet; 

Opsummering af evidens, at den videnskabelige evidens for de to fokuserede spørgsmål ikke er 

stærk. Specialet har på denne måde taget kvaliteten af de inkluderede studier i betragtning i 

opsummeringen af evidensen.  

 Et vigtigt kritikpunkt i dette speciale er, at det kun er en person, som har foretaget en 

vurdering af de inkluderede studier. Dette kan kritiseres (SfR4, 2004), idet vurderingsprocessen 

uundgåeligt involverer elementer af subjektiv bedømmelse (SfR4, 2004; Møller, 2010). På den 

baggrund skal mindst to personer uafhængigt af hinanden ideelt set vurdere hvert studie (SfR4, 

2004). Dette har imidlertid ikke været muligt i dette speciale, og der kan derfor være en 
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sandsynlighed for, at studierne ville være vurderet anderledes, hvis flere personer havde været 

involveret. Det er dog ikke sikkert, at det ville have ændret resultatet af undersøgelsen.   

I specialet er både potentielle positive og negative effekter af interventionen berørt i analyse- 

og resultatdiskussionen, således er det overvejet, om NIDCAP kan have andet end en positiv 

effekt for børnene. 

Formålet med at udvikle en klinisk retningslinje er at sikre, at pleje og behandling er baseret på 

systematisk viden frem for tilfældig, erfaringsbaseret praksis (Lausten, 2011B). Ved denne 

metode er der dog områder, som ikke belyses såsom det relationelle aspekt (Thurah, 2011). 

Hvis sygeplejen skal arbejde ud fra evidensbaseret praksis, er det som beskrevet i 

baggrundsafsnittet vigtigt, at det ikke kun er forskningsevidensen, der arbejdes ud fra, men at 

der tages udgangspunkt i, at evidensbaseret praksis består af fire elementer, der 

komplementerer hinanden; klinisk ekspertise, ressourcer, forskningsevidens og patienternes 

præferencer (Lausten, 2011B). Samlet set udgør de overvejelserne i den kliniske 

beslutningsproces om, hvordan en konkret klinisk problemstilling som plejen af præmature 

håndteres. Opgavens formål var imidlertid at afgøre, om der var en sammenhæng mellem 

plejen udført ved hjælp af NIDCAP og præmatures morbiditet samt deres senfølger, og i denne 

sammenhæng er den evidensbaserede metode yderst relevant.  

6.0 Konklusion og perspektivering 

Formålet med specialet har været at indsamle, analysere og diskutere samt at sammenfatte 

evidensbaseret viden for derudfra at vurdere, om evidensen er stærk nok til at udarbejde 

anbefalinger i en klinisk retningslinje omhandlende plejen af præmature børn. Af 

baggrundsafsnittet kunne det konkluderes, at udvikling af kliniske retningslinjer inden for 

problemstillingen er nødvendig, idet forskning viser at: 

 Præmature børn har en øget morbiditet i forhold til mature børn. 

 Den for tidlige fødsel øger risikoen for senfølger.  

Derudover er det en problemstilling, der berører alle præmature børn i større eller mindre grad 

alt efter gestations alder. En af forudsætningerne for at udarbejde en klinisk retningslinje er, at 
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der gennemføres en systematisk litteraturgennemgang, hvor der konstrueres et fokuseret 

spørgsmål som udgangspunkt for udarbejdelse af søgestrategi. Formålet er derved at besvare 

det fokuserede spørgsmål, hvilket i specialet har bidraget til identificering af studier, som 

evaluerede effekten af NIDCAP ud fra indikatorerne. Den systematiske litteraturgennemgang er 

baseret på en omfattende søgestrategi i forskellige databaser og gennem håndsøgning i 

referencelister for derved at identificere relevante studier ud fra veldefinerede, 

præspecificerede kriterier for inklusion og eksklusion af studier. Den systematiske 

litteratursøgning resulterede samlet set i et systematisk review og seks RCT’er. Som beskrevet i 

afsnittet; Sammenfatning af evidens, er den videnskabelige evidens for ingen af de to 

fokuserede spørgsmål stærk. Det synes derfor ikke rimeligt, at den eksisterende videnskabelige 

evidens danner grundlag for en anbefaling i en klinisk retningslinje. 

Det må således konkluderes, at der er brug for større studier med bedre metodologi 

omhandlende spørgsmålet om pleje ud fra NIDCAP kan sænke de præmature børns morbiditet 

samt senfølger, før der kan opstilles stærke, specifikke og entydige anbefalinger i en klinisk 

retningslinje inden for området.  

For at opnå resultater af et højt evidensniveau kunne forskningen eksempelvis omfatte større 

randomiserede kontrollerede studier, hvor der først måles på de valgte indikatorer minimum 

fem år efter en vellykket implementering har fundet sted. Det anses som væsentligt, at det er 

større studier, idet styrken af interventionen må anses som lille set i forhold til vanlig pleje. Det 

må antages at forskning på dette niveau vil kunne bidrage med evidens, der kan anvendes i en 

klinisk retningslinje for plejen af præmature børn.  

At arbejde ud fra evidensbaseret praksis kræver som tidligere beskrevet mere end at arbejde 

ud fra den videnskabelige evidens. Hvis sygeplejerskerne på neonatalafdelingerne skal arbejde 

ud fra evidensbaseret praksis, kræver det således, at patienternes præferencer, sygeplejerskens 

kliniske ekspertise og afdelingens ressourcer også medtænkes. På neonatalafdelingerne er det 

ikke muligt at spørge børnene om, hvad deres præferencer for plejen er, men idet 

neonatalafdelingerne også anser forældrene som modtagere af plejen, må det antages, at 

patienternes præferencer således også kan være forældrenes præferencer. Som beskrevet i 

indledningen viser en tilfredshedsundersøgelse, at forældrene er mere tilfredse, hvis plejen 
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udføres ud fra NIDCAP set i forhold til vanlig pleje. Dette taler således for at plejen bør udføres 

ud fra NIDCAP. Hvis sygeplejerskernes kliniske ekspertise betragtes, beskrives det, ligeledes i 

indledningen, at erfaringerne viser, at præmature børn, som udsættes for mindst muligt stress, 

klarer sig bedre både psykisk og fysisk. Sygeplejerskernes erfaring stammer i de fleste tilfælde 

fra vanlig pleje, som også forsøger at nedsætte de præmatures stress, og da den vanlige pleje 

udføres med inspiration hentet fra NIDCAP, antages det, at sygeplejerskernes erfaring viser, at 

dele af NIDCAP har en effekt. Dette kan således også tale for, at plejen udføres ud fra NIDCAP. 

For at arbejde ud fra evidensbaseret praksis bør afdelingens ressourcer desuden medtænkes; 

her må det tale imod implementeringen af NIDCAP, som blandt andet kræver, som beskrevet i 

baggrundsafsnittet, en særlig systematik i observeringen af børnene; der skal derfor bruges 

store ressourcer på at få uddannet personale, og derudover skal der bruges forholdsvis meget 

tid hver uge på de enkelte observationer.  

Implikationerne for sygeplejepraksis må dog være, at plejen udføres med inspiration fra 

NIDCAP, således at det præmature barn oplever mindst muligt stress. Det bør dog samtidig 

overvejes, at der stadig mangler viden om, hvilken del af interventionen der har den største 

effekt. Det er for nuværende ikke muligt at sige noget ud fra de inkluderede studier, om det 

udelukkende er observationerne og de individuelle plejeplaner, der udgør effekten. Således kan 

det overvejes, om indførelsen af NIDCAP på en afdeling ikke nødvendigvis bør indeholde direkte 

observationer af barnet hver uge. Derimod kunne afdelingerne arbejde med en mere generel 

træning af sygeplejerskerne samtidig med, at sygeplejerskerne bliver mere opmærksomme på 

at støtte forældrene i at aflæse deres barns signaler, således at forældrene oplever sig som de 

primære omsorgsgivere for deres barn. 

Evidensbaseret sygepleje er som tidligere beskrevet en tilgang til patienterne, hvor patienterne 

tilbydes en optimal pleje for dermed at forbedre patienternes udfald. Kliniske retningslinjer 

anvendes som et redskab til at udbrede forskningsevidens på, og samtidig anses de som et 

redskab, der kan reducere hullet mellem videnskabelig evidens og klinisk praksis (Pedersen, 

2011; Wallin, et al., 2005) . For nuværende er det ikke muligt at inddrage kvalitative studier i en 

klinisk retningslinje som baggrund for kliniske retningslinjer. Et kvalitativt studie kan således 

kun indgå i indledningen i en klinisk retningslinje (CfKr, 2012). Når de fokuserede spørgsmål 
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omhandler effekten af interventionen NIDCAP, er de kvantitative design mest velegnede. 

Imidlertid er det opfattelsen, at spørgsmål om implementering af NIDCAP også omhandler 

aspekter, som bedst besvares med en kvalitativ tilgang som eksempelvis interviews og 

feltobservationer. 

Der bruges ofte relativt mange ressourcer på udvikling af kliniske retningslinjer og relativt få på 

implementering af samme. Erfaringen viser dog, at der skal bruges mere end dobbelt så meget 

tid til implementeringsaktiviteter i forhold til udviklingen af den kliniske retningslinje 

(Kristensen & Kjærgaard, 2008). Der findes flere metoder og strategier til implementering af 

kliniske retningslinjer, men der foreligger ikke evidens for, hvilken metode eller strategi der er 

bedst (Crol & Grimshaw, 2003).  En implementeringsmodel, der ifølge ph.d. Lars Wallin er 

stigende interesse for, er Promoting Action on Research Implementation in Health Services 

(PARiHS) (Wallin, et al., 2005).  Denne model er udviklet af forskere fra Storbritannien i et 

forsøg på at repræsentere kompleksiteten i forandringsprocessen indeholdende 

implementeringen af forskningsevidens (Rycroft-Malone, 2004). Forskerne bag PARiHS anser en 

succesfuld implementering af forskningsevidens som et ligeværdigt forhold mellem evidens, 

kontekst og facilitation, hvor alle tre dimensioner bør tages i betragtning i en implementering 

(Kitson, et al., 1998). Med evidens menes i denne sammenhæng en kombinationen af 

forskningsevidens, klinisk ekspertise og patientens valg. Det betyder, at sandsynligheden for at 

en implementering lykkes afhænger af alle tre dimensioner (Kitson, et al., 1998; Rycroft-

Malone, 2004). Konsekvensen kan være, at hvis klinisk ekspertise og patientens valg er positivt 

stemt for en særlig intervention så som NIDCAP, på trods af at forskningsevidensen ikke er 

stærk, er det sandsynligt, at interventionen bliver implementeret eller fortsætter. Begrebet 

kontekst er i sammenhæng med PARiHS det miljø, hvor de foreslåede ændringer skal 

implementeres. I kontekst kombineres elementerne: kultur, lederskab og organisationens mål 

(Kitson, et al., 1998). Det er derfor vigtigt i en implementering af en intervention, at hele 

organisationen støtter op om interventionen. Således vil en implementering af NIDCAP blandt 

andet kræve, at neonatalafdelingerne arbejder ud fra en ideologi om familiecenteret pleje, 

samtidig med at afdelingerne har klart definerede roller i implementeringen. Derudover kræver 

en implementering af NIDCAP også en involvering af hele organisationen; for eksempel at audit 

og feedback anvendes rutinemæssigt. Begrebet facilitation anvendes her som den teknik, en 
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person anvender for at gøre tingene lettere for andre. Rollen som facilitator kræver personlige 

karakteristika så som åbenhed, hjælpsomhed og empati. Facilitatorens rolle kræver, at 

vedkommende anses som vidende og som en autoritet. Derudover kræver positionen og rollen, 

at facilitatoren er fleksibel (Kitson, et al., 1998; Rycroft-Malone, 2004). Implementering af en 

intervention er således en kompliceret proces, hvor der skal mere til end forskningsevidens. En 

af nøglepersonerne bag PARiHS; Alison Kitson mener dog, at facilitation er en nøglevariabel i 

implementeringsprocessen. Samtidig fastslår hun, at uden nøglepersoner sker der meget få 

ændringer i en organisation (Kitson, et al., 1998). I forhold til NIDCAP må det antages, at de 

personer, der har uddannet sig som NIDCAP-observatører, ønsker at være nøglepersoner i en 

implementeringproces af NIDCAP, men om disse personer også bestrider de rette personlige 

karakteristika og kan varetage rollen som facilitator er dog uvist. PARiHS-modellen giver ud fra 

beskrivelsen af de tre dimensioner således en måde at anskue alle tre dimensioners natur på, 

som kan anvendes i implementeringsprocesser som en guide til at synliggøre, hvor forandringer 

er nødvendige for en vellykket implementering (Kitson, et al., 2008).  

På trods af at der ikke findes solid evidens for en bestemt fremgangsmåde til en succesfuld 

implementering af evidensbaseret viden i praksis, bør denne implementeringsproces ikke 

sættes i baggrunden. Hvis sundhedsvæsenet nu og fremover skal leve op til kravene, må 

implementering af den bedste evidens have en central plads. Fremtidig forskning må derfor 

fokusere på både udvikling og implementering af kliniske retningslinjer med henblik på en 

evidensbasering og kvalitetsudvikling af sygeplejen i bestræbelsen på en evidensbaseret 

praksis, således at blandt andre præmature børn tilbydes sygepleje af bedst mulig kvalitet. 
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Sygehusfødsler og komplikationer  

 
 

 

Bopælsregion 

 

 

Hele landet 

 

 

År  

 

 

Fødsler i alt Fødsel før tid 
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63.201  3.866  

2007 

 

 

62.535  3.955  

2008 

 

 

63.327  3.767  

2009 

 

 

61.131  3.610  

2010 

 

 

61.445  3.617  

 
 

(Sundhedsstyrelsen, 2011) 
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Bilag 2: NIDCAP- observationsredskab 

 

(Als, 2009) 
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Bilag 3: Søgehistorier 

 

Søgning i Cochrane 

Nr. Søgning Resultat 

#1 ”Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program” 

33 

#2 ”individualized developmental care” 45 

#3 ”NIDCAP” 44 

#4 #1 OR #2 OR #3 56 

 

Søgning i Medline (Pubmed) 

Nr. Søgning Resultat 

#1 ”NIDCAP” 84 

#2 "individualized developmental care" 85 

#3 "Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program" 

70 

#4 #1 OR #2 OR #3 117 

#5 #4 Limits: Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized 

Controlled Trial, Review, English, Danish, 

Norwegian, Swedish 

57 
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Søgning i Embase 

Nr. Søgning Resultat 

#1 ”NIDCAP” 108 

#2 "individualized developmental care" 101 

#3 "Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program" 

51 

#4 #1 OR #2 OR #3 142 

#5 #4 Limits: clinical trial, comparative study, control 

group, controlled clinical trial, controlled study, 

evidence based medicine, human, 'intervention 

study, major clinical study, meta analysis, 

methodology, outcomes research, practice 

guideline, prospective study, questionnaire, 

randomized controlled trial, systematic review, 

danish, English, Norwegian, swedish 

108 

 

Søgning i Cinahl 

Nr. Søgning Resultat 

#1 ”Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program” 

26 

#2 ”individualized developmental care” 50 

#3 ”NIDCAP” 39 

#4 #1 OR #2 OR #3 Limits: Language: Danish, English, 

Norwegian, Swedish; Publication Type: Case Study, 

Clinical Trial, Meta Analysis, Nursing Interventions, 

Practice Guidelines, Questionnaire/Scale, Questions and 

Answers, Randomized Controlled Trial, Research, Review, 

10 
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Systematic Review 

 

 

 

Søgning I PsycINFO 

Nr. Søgning Resultat 

#1 ”Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program” OR ”individualized developmental 

care” OR ”NIDCAP” Limits: Clinical Case Study, Empirical 

Study, Field Study, Followup Study, Literature Review, 

Meta Analysis, Prospective Study, Quantitative Study, 

Retrospective Study, Systematic Review, Treatment 

Outecome/Clinical Traial, Danish, English, Norwegian, 

Swedish 

30 

 

Søgning I Bibliotek.dk 

Nr. Søgning Resultat 

#1 ”Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program” OR “NIDCAP” 

8 

#2 ”individualized developmental care” OR ”Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment 

Program” 

4 

#3 ”NIDCAP” OR ”individualized developmental care” 8 

 


