
 

 

 
 
 

Spädbarnskolik- 
sjuksköterskans evidensbaserade 
råd till föräldrarna 
Litteraturstudie 
 
 
 

 
 
 
 
 

Författare: Caroline Engberg 
                  Ingela Frost  
 
 

Handledare: Kajsa Landgren 

 
 
 

 
 
Våren  2013 
 
 
Kandidatuppsats 
 
 
 
 
 
 

Lunds universitet 
Medicinska fakulteten 
Nämnden för omvårdnadsutbildning 
Box 157, 221 00 LUND 



 

    
 
 

Spädbarnskolik- 

 
 

sjuksköterskans evidensbaserade råd till 
föräldrarna 
 
 
 

Författare: Ingela Frost och Caroline Engberg 
 

Handledare: Kajsa Landgren 
 
 

Kandidatuppsats  
 

Våren 2013 
 

Abstrakt 
Bakgrund: Spädbarnskolik är en besvärlig period för både barn och föräldrar. 

Spädbarnskolik innebär att barnet skriker mer än tre timmar per dag mer än tre gånger 

i veckan. Föräldrarna upplever trötthet, nedstämdhet och frustration 

Syfte: Syftet är att i en litteraturstudie undersöka effekten av olika behandlingar vid 

spädbarnskolik för att se vilka evidensbaserade råd sjuksköterskan kan ge föräldrar. 

Metod: En litteraturstudie. Resultat: Många olika behandlingar och metoder har 

provats för att bota eller lindra spädbarnskolik. Det som har visat sig i de flesta studier 

är att föräldrar behöver stöd, råd och hjälp för att hitta strategier och verktyg för att 

kunna hantera den stressade situation de befinner sig i. Slutsats: Svenska föräldrar 

behöver en välfungerande barnavårdscentral för att kunna få de råd och det stöd som 

de behöver. Mer forskning behövs på effekten av de olika behandlingsmetoderna.  
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Introduktion 

 

Problemområde 

 

Spädbarnskolik är en besvärlig period för både föräldrar och barn. Kolik (även kallad 

spädbarnskolik eller tremånaderskolik) drabbar cirka 10 procent av alla spädbarn, debuterar 

ofta under de tre första levnadsveckorna och upphör vanligen vid tre månaders ålder (SBU- 

rapport, 2012). Kolik är en av de vanligaste orsakerna till att föräldrar söker medicinskt 

rådgivning de tre första månaderna.(Kheir, 2012). Det är dessutom en vanlig orsak till 

mödrars nedstämdhet och hela familjen påverkas negativt (Erickson Megel,Wilson, Bravo, 

McMahon och Towne, 2011). I en studie gjord av Landgren, Lundqvist och Hallström (2012) 

visade det sig att många föräldrar inte kände något större förtroende för sin barnavårdscentral.  

Många förbättringar kan göras för att stödja familjen i den situation de befinner sig i. Det är 

viktigt att utesluta eventuella andra orsaker till koliken (Lagercrantz och Lindeberg, 2007). 

 

Bakgrund 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. Personal inom vården ska ha ett vetenskapligt 

förhållningssätt så vården blir trygg och säker (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Rikshandboken i barnhälsovård (2012) ger kvalitetssäkrade rekommendationer för en 

likvärdig och kvalitativ barnhälsovård i hela Sverige. Barnhälsovårdens personal förväntas 

följa dessa rekommendationer och riktlinjer. Då det gäller spädbarnskolik finns det olika 

rekommendationer. Först och främst är det viktigt att ge föräldrarna råd och stöd och att 

informera om att det inte är något farligt och att det inte beror på föräldrarna. Att utesluta 

komjölkprotein ur kosten, ge magdroppar (lactobaciller), babymassage eller akupunktur är 

metoder som provas ibland. Det behövs mer forskning för att säkerställa behandlingseffekten 

av såväl lactobaciller som akupunktur enligt Rikshandboken (2012).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) mår barnen i Sverige fysiskt bra jämfört med andra länder. 

Många barn ammas, spädbarnsdödligheten och olycksfallsstatistiken är låg, 

vaccinationstäckningen är hög och fysiskt våld mot barn är inte så hög jämfört med andra 

länder. Socialstyrelsen (2012) rekommenderar att Världshälsoorganisationens (WHO) 
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rekommendation att barn ska helammas i sex månader följs, och menar att förutom D 

vitaminer behöver barnet inget annat än bröstmjölk ur näringssynpunkt. Internationellt sett är 

amningsstatistiken hög bland svenska mammor, men amningen minskar i Sverige och det 

finns geografiska skillnader. 

Diagnosen kolik ställs med hjälp av de modifierade Wesselkriterierna och dessa kriterier 

innebär att barnet skriker, gråter och är irriterat i mer än tre timmar per dag, mer än tre dagar i 

veckan (Canivet, 2002).  Besvären debuterar oftast under de tre första levnadsveckorna och 

upphör vid ca 3 månaders ålder (SBU- rapport, 2012). Barn med spädbarnskolik har oftast 

rikligt med gaser, uppspänd buk och kräks i samband med rapningar. De äter ofta glupskt och 

har ett stort sugbehov. Föräldrar beskriver kolik som omåttligt skrik som är orsakat av någon 

form av smärta. Överkänslighet mot födoämne och omogen tarm är det som forskare tror är 

de största bidragande faktorerna. Ett barn med kolik har ofta mycket gas i magen, lider av 

perioder med smärta och intensivt gråtande och gör många rörelser med armar och ben i 

samband med detta (Lagercrantz & Lindberg 2007). 

 

Orsaker  

Även psykiska orsaker kan vara en anledning till att barnet skriker som t.ex. brist på 

interaktion mellan mamma och barn och mycket oro och ängslan hos en nybliven mamma. 

(Sung et al. 2012). Den psykologiska teorin har varit mycket omdiskuterad. Det är oklart om 

moderns/ föräldrarnas oro, ångest och osäkerhet är den primära orsaken till koliken eller om 

det är en följd av den. Störd interaktion mellan barn och moder kan leda till ökad skrikighet. 

På senare år har studier även visat att rökning hos föräldrar ökar skrikigheten hos spädbarnet. 

Har mamman rökt under graviditeten har det visat sig att barnet löper större risk att drabbas 

av kolik.  Kolik är ett smärtsamt tillstånd för barnet och det påverkar hela familjen, 

föräldrarna behöver bli tagna på allvar. 

 

Sjuksköterskans roll 

 Sjuksköterskan har som roll att lyssna, engagera sig och skapa en god kontakt med 

föräldrarna och ge allmänna råd (Lagercrantz & Lindberg 2007). Erickson Megel et al. (2011) 



 

 

3 

 

påvisar att föräldrar önskar stöd från vården för att klara av spädbarnskoliksituationen. Samtal 

med andra om liknande bekymmer är också betydelsefullt. Det är viktigt att sjuksköterskan 

ger modern tid till att få prata om situationen, hur denna upplevs av henne och familjen, samt 

bekräfta för modern att det är besvärligt med kolik men att det kommer att gå över. 

Sjuksköterskan bör diskutera vilka strategier familjen har hemma då barnet har kolik och ge 

ytterligare råd. Mödrar beskriver en känsla av att vara otillräcklig som mamma, att sväva 

mellan hopp och förtvivlan och om hur mammorna blir isolerade (Erickson Megel et al., 

2011). Det är viktigt med tät kontakt med modern genom telefonsamtal samt att 

sjuksköterskan är en professionell lyssnare. Enligt Wright, Watson och Bell (2002) innebär en 

familjefokuserad omvårdnad att sjuksköterskan hjälper föräldrarna att plocka fram sina egna 

resurser. Föräldrarna är experter på sina egna upplevelser av ohälsan och sjuksköterskan ger 

råd. Sjuksköterskans roll innebär bland annat att sjuksköterskan bör inta ett icke hierarktiskt 

förhållningssätt, att sjuksköterskan inviterar till reflektion och att sjuksköterskan inte låser sig 

för ett specifikt resultat (Wright, Watson & Bell: 2002, s.169). För att sjuksköterskan på bästa 

sätt ska kunna stödja familjen är det av stor vikt att förstå hur familjen är uppbyggd. 

Förändringar i en familj påverkar alla familjemedlemmar (Wright & Leahey, 1998).  

 

 

Behandlingsstrategier 

Enligt Kheir (2012) ska föräldrarna till ett barn med spädbarnskolik uppmuntras till allmän 

god omvårdnad kring barnet, vagga barnet, prata, ge ögonkontakt, ge mat, värme och kärlek 

och se till att barnet inte är kallt eller har en våt blöja. Lugna och rytmiska rörelser/ tekniker är 

av god hjälp för att lugna ett barn med spädbarnskolik. Ett lugnande shhhh-ljud kan viskas i 

barnets öra. Det är även lugnande för koliken att barnet gungas/ svingas i ett lugnt tempo. 

Många barn blir lugnade vid sido- eller magläge, men ryggläge rekommenderas till barn 

under sömnen (Kheir, 2012). 

Effekten och möjligheter att förbättra eller minska spädbarnskolik genom kosttillskott eller 

kostförändring har länge diskuterats. En komjölkproteinfri kost rekommenderas ofta som en 

första behandling vid spädbarnskolik. Jakobsson och Lindberg (1983) och Lothe och 

Lindberg (1989) visade att komjölkproteinfrikost minskade spädbarnskolik. I den första 

studien var det endast ammade barn där mödrarna undvek komjölkprotein och i den andra var 
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det flaskfödda barn som erhöll komjölksproteinfri ersättning. Iacovou, Ralston, Muir, Walker 

och Truby (2012) har gjort en sammanställning om att kostförändringar kan ge minskad kolik 

hos spädbarn. Författarna granskade relevanta studier från sex databaser inom ämnet. 

Ammade barn fick minskad kolik om mödrarna åt lågallergen kost (minus ägg, jordnötter, 

nötter, vete, soja, fisk och mjölkprodukter) men det var svårt för mödrarna att strikt följa 

dessa riktlinjer. För barn som fick bröstmjölksersättning fanns ett visst stöd för att deras kolik 

minskades om ersättningen inte var baserad på komjölk. Baljväxter, lök och 

komjölkprodukter gav mer kolik, men däremot ökade vitlök och choklad inte risken för 

koliksymtom. Lactobacillus reuteri är en naturlig mjölksyrabakterie, så kallad probiotika. 

Enligt WHO är probiotika levande mikroorganismer som kan ge positiva hälsoeffekter vid 

tillräckligt intag. Probiotika i form av lactubacillus reuteri hade bättre effekt än simetikon vid 

behandling av kolik hos ammade spädbarn (Savino, Pelle, Palumeri, Oggero and Miniero, 

2007). Perry, Hunt och Ernst (2011) studerade i en litteraturstudie effekten av alternativa 

behandlingar vid spädbarnskolik. De sökte i fem databaser och fann att det var svårt att få 

tillförlitliga svar. Fänkålsextrakt, örtte och sockerlösning hade effekt mot spädbarnskolik. De 

fann däremot inte bevis för att probiotika eller manuella behandlingar hade effekt. Enligt 

Kheir (2012) har sockerlösning och lactobaccillus reuteri effekt vid spädbarnskolik.  

 

Alternativa metoder 

Akupunktur har använts som en behandlingsform för att lindra spädbarnskolik. I Sverige är 

det bara akupunktörer med sjukvårdslegitimation som får lov att behandla barn under åtta år. 

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att effekten av akupunktur vid spädbarnskolik 

ska kunna bedömas (SBU- rapport 2012). Sjuksköterskor inom barnhälsovården utbildar 

föräldrar i spädbarnsmassage. I en SBU- rapport (2009) finns beskrivet att spädbarnsmassage 

påstås ha god effekt på bland annat kolik och väderspänningar och att samspelet med 

föräldrarna ökar. Det framhålls att anknytningen mellan mor och barn stärks och att metoden 

ger avslappning. Spädbarnsmassage kan enligt SBU trots detta inte rekommenderas trots att 

biverkningsrisken är låg. Mer forskning behövs för att detta ska bli en rekommendation.  
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Läkemedel 

Dicykloverin är ett läkemedel som visat sig ha effekt på symtomen på spädbarnskolik. Pga. 

allvarliga biverkningar såsom apné, andningssvårighet och muskelkramper bör det inte 

rekommenderas (Kheir, 2012).  Enligt Läkemedelsverket (2008) kan dock dicykloverin (som 

nu säljs under varunamnet Merbentyl) användas vid svåra fall av spädbarnskolik om andra 

behandlingar prövats utan resultat. Användning kräver noggrann övervakning. Simetikon 

(Minifom
®

) är ett läkemedel som används vid spädbarnskolik. Syftet med detta läkemedel är 

att minska på gasspänningen i magen genom att bryta ned skum och bubblor från nedsvald 

luft och därmed mindre koliksmärta.  Det finns inga bevis för att detta hjälper (Kheir 2012, 

Rikshandboken, 2012).     

 

 

Syfte 

 

Syftet är att i en litteraturstudie undersöka effekten av olika behandlingar vid spädbarnskolik 

för att se vilka evidensbaserade råd sjuksköterskan kan ge föräldrar. 

 

 

Metod  

 

Metoden är en litteraturstudie där granskning och analys av vetenskapliga artiklar har 

genomförts. Litteratursökningen gjordes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).  

 

 

Urval  

 

Inklusionskriterierna var kvalitativa och kvantitativa artiklar om behandling av 

spädbarnskolik som är vetenskapligt granskade, skrivna på engelska och inte äldre än tio år.  
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Datainsamling  

 

Artikelsökning gjordes i databaserna Pubmed och Cinhal. Sökord som användes var infant 

colic, crying, treatment och intervention. Artiklarna genomgick en första sortering, abstrakt 

lästes och de som inte svarade mot syftet gallrades bort. Flera av artiklarna återfanns i både 

Pubmed och Cinahl. De första sökningarna som gjordes var fritextsökningar. Därefter gjordes 

ytterligare sökningar med MESH och THERASUS. Artiklar från båda sökningarna 

granskades och författarna fann att det var många liknande träffar. Fjorton artiklar valdes. Av 

dessa hittades fem artiklar i fritextsökningen.  Sökschema redovisas från båda sökningarna 

(tabell 1, 2, 3 och 4). 

 

Tabell 1 Sökning i PubMed med Meshtermer 

Databas PubMed             Sökord Antal 

träffar 

Granskade Urval 1 Urval 2 

# 1 Infant Colic (Mesh) 830 0 0 0 

# 2 Crying (Mesh) 615 0 0 0 

# 3 Treatment (Mesh) 1030967 0 0 0 

#4 Interventions (Mesh) 0 0 0 0 

# 5 # 1 AND # 2 60 0 0 0 

# 6 # 1 AND # 3 215 0 0 0 

# 7 # 2 AND # 3 178  0 0 0 

# 8 # 1 AND # 2 AND #3 15  7 5 4 
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Tabell 2 Sökning i PubMed med fritextsökning 

DatabasPubMed Sökord Antal träffar Granskade Urval 1  Urval 2 

# 1 Infant colic 2260 0  0 

# 2 #1 and crying 111 0  0 

# 3 # 2 and 

treatments 

28 6 4 0 

# 4 # 1 and 

treatments and 

interventions 

26 2 2 0 

# 5  # 2 and 

interventions 

7 0  0 

# 6  # 5 and 

treatments 

4 2 2 2 

 

Tabell 3 Sökning i Cinahl med Thesaurussökning 

Databas Cinahl Sökord Antal träffar Granskade Urval 1  Urval 2 

#1  Infant colic 78 0 0 0 

#2 crying 230 0 0 0 

#3 treatment 169,360 0 0 0 

#4  Interventions 47161 0 0 0 

#5  #1AND #2 44 0 0 0 

#6 #1 AND #3 29 13 8 5 

#7 #1 AND #4       10 7  0               0  

#8 #2 AND 3# 74 0 0 0 

 #9 #1 AND #2 AND 

#3 

21 14 12 0 

#10 #1 AND #2 AND 

#4 

7 5 5 0 
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Tabell 4 Sökning i Cinahl med fritextsökning 

 

Databas Cinahl Sökord Antal träffar Granskade Urval 1  Urval 2 

# 1 Infant colic 95 0 0 0 

# 2 crying 428 0 0 0 

# 3 interventions 47161 0 0 0 

# 4  treatment 169360 0 0 0 

# 5 #1AND#2 11 6 3 3 

#6 #1AND #3 4 0 0 0 

#7 1#AND #4 36 8 6 0 

   

 

 

Dataanalys 

 

De utvalda artiklarna delades upp mellan oss. Artiklarna lästes, diskuterades, sammanställdes 

i en matris och kvalitetsgranskades enligt bilaga 2 och 3 (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 

2011).  Vi valde ut fjorton artiklar varav tolv var kvantitativa och två kvalitativa. Detta 

tydliggörs i bilaga 1. Evidensgrad och var vi fann de olika artiklarna framkommer i bilaga 1 

Artiklarna analyserades och vi fann fyra teman under analysens gång. Artiklarna lästes, 

diskuterades, sammanställdes i en matris och kvalitetsgranskades enligt mallen i bilaga 1 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). Artiklarna som valdes hade evidensgrad 1 eller 2. I 

första hand valdes artiklar med evidensgrad 1, men även artiklar med evidensgrad 2 eftersom 

vi tyckte att resultaten i artiklarna var intressant.   

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

För att göra litteraturstudien måste etiska övervägande göras. Studier som har fått tillstånd 

från etisk kommitté ska väljas. Forskarens egna åsikter ska inte spela någon roll i det material 

som presenteras (Forsberg & Wengström, 2008). Granskningen av artiklar gjordes så 

objektivt som möjligt för att våra egna förutfattade meningar inte skulle påverka resultatet. 

 

 

Resultat 

 

Fyra teman fanns i artiklarna. Dessa var föräldrastöd, kost, akupunktur och spädbarnsmassage 

 

Föräldrastöd   

 

Spädbarnskolik innebär en stor förändring för en familj och vikten av tidig rådgivning och 

stöd är betydelsefull (Helseth, 2002, Landgren & Hallström, 2010, Zwart, Vallema- Goud, 

Brand 2006). Cifti och Arikan (2007) fann att råd om interventioner vid kolik oftare kom från 

grannar eller partners än från vårdpersonal. Helseth (2002) och Landgren och Hallström 

(2010) fann att föräldrar mådde dåligt i situationen och att föräldrar vill dela sina upplevelser 

med någon. Det är viktigt att sjuksköterskan ger föräldrarna tid till att få prata om situationen, 

hur denna upplevs, samt bekräftar att det är besvärligt med kolik men att koliken kommer att 

gå över. Sjuksköterskan bör diskutera vilka strategier föräldrarna har vid koliken och ge råd. 

Landgren och Hallström (2010)  intervjuade 23 föräldrar i 14 familjer. Ålder och kön på 

föräldrarna varierade och det fanns flerbarnsföräldrar och förstagångsföräldrar för att få en 

variation.. Intervjuerna bestod av enskilda samtal med bandinspelning. Alla 23 föräldrarna var 

sammanboende eller gifta. De upplevde att de hade en besvärlig period. De var ständigt trötta, 

kände sig som dåliga föräldrar, de kände skuld och skam och de hade svårt att ta hand om 

syskon. Mödrarna beskrev en känsla om att vara otillräckliga, att sväva mellan hopp och 

förtvivlan. När barnet väl hade somnat var de rädda att barnet skulle vakna, då vågade de 

varken tända ljuset eller sätta på TV. Barnets hjärtskärande skrik var besvärligt att lyssna på, 

de led med barnet. Föräldrar provade med att vagga barnet, sjunga, massera och promenera 

med mera. Föräldrarna upplevde att det var viktigt att dela problemen med någon.  

Sjuksköterskan ska vara förstående, visa respekt och kommunicera med föräldrarna för att öka 
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deras självkänsla och ge dem hopp. Sjuksköterskan ska se till deras behov och hjälpa dem 

med att planera och utvärdera resultaten och informera att kolik inte är farligt och det kommer 

att försvinna (Landgren och Hallström, 2010).   

 

Att ha ett barn med spädbarnskolik innebär att föräldern känner sig arg, utmattad och 

frustrerad. Föräldrar vill bli tagna på allvar och att sjuksköterskan ska bekräfta barnets smärta. 

Föräldrar är medvetna om bristen på behandling av spädbarnskolik men de vill ha riktlinjer att 

följa för att kunna hantera situationen (Helseth, 2002).  Föräldrarna värderar högt att det finns 

någon som lyssnar på dem och svarar på deras frågor. Att få information om rutiner och 

tekniker för att hjälpa dem att identifiera barnens behov är till stor hjälp för dem (Keefe et al. 

(2006) och Helseth (2002). Sjuksköterskan upplever frustration, känner sig otillräcklig och 

hjälplös eftersom de inte har någon snabb lösning. Sjuksköterskan är orolig över föräldrarnas 

situation, deras känslor och upplevelse av trötthet.  Sjuksköterskan skapar förtroende till 

föräldrarna genom att visa respekt, lyssna, hjälpa och stödja.  Sjuksköterskan kan inte bota 

kolik men kan hjälpa till att hantera situationen (Helseth 2002).  Keefe et al.( 2006) har i en 

studie tittat på vad ett utarbetat interventions program kan ha för effekt vid spädbarnskolik. 

De fann att barn med kolik inte hade ett fast sov schema, var överstimulerade och hade svårt 

att komma till ro. 

 

Zwart, Vallema- Goud, Brand (2006) studerade 104 barn som lades in på sjukhus på grund av 

skrik. Vid inskrivningen genomgick barnen en fullständig läkarundersökning. Föräldrarna 

beskrev att barnen skrek mer än tre timmar per dag. Föräldrarna var stressade och oroliga för 

barnens hälsa. Skrikperioder dokumenterades i dagböcker av föräldrar. Normal gråt 

definierades som mindre än tre timmar per dag och avvikande gråt var mer än tre timmar. 

Barnen visade en förändring efter redan ett till två dygn på sjukhus. Deras skrik-, sov- och 

matbeteende var normalt för barnets ålder. Under sjukhusvistelsen fick föräldrarna rådgivning 

och stöd från en sjuksköterska. Överdrivet skrik beskrevs som en ond cirkel som uppstod 

mellan barn och föräldrar. Föräldrarna erbjöds att sova med barnen men uppmuntrades att 

sova hemma. Alla barnen kunde efter vistelsen skrivas ut utan någon medicinsk behandling. 

Återkommande skrik var inte ovanligt efter utskrivningen. Föräldrarna fick fortsatt 

rådgivning.    
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Interventionsprogrammet RESTroutine är ett program som riktar sig till barn och föräldrar.  

Keefe et al. (2006) har studerat interventionsprogrammet och dess effekt på spädbarnskolik. 

Det fanns en kontrollgrupp och en behandlingsgrupp. Föräldrarna graderade barnens skrik 

enligt en FRS skala (fussines rating scale). Denna skala mäter kolikbeteende. I båda 

grupperna sågs en minskning av skrik under de åtta veckor som studien pågick. I gruppen som 

använt sig av REST skrek barnen 1,7 timme mindre per dag. Föräldrarna tyckte att de fick 

hjälp att utveckla strategier för att förebygga och minska skrikperioderna och att 

interventionsprogrammet var till hjälp. RESTroutine innebär att se över barnets sömnschema, 

skapa struktur och se över vardagliga rutiner för att undvika överstimulering. Sjuksköterskan 

lyssnar och ger stöd för att skapa en trygghet i föräldrarollen.  

 

Ciftci och Arikan (2007) undersökte vilka metoder mödrar använde för att minska 

spädbarnskolik och varför de använde metoden. 186 mödrar besvarade frågor genom enkäter 

och intervjuer. 76 % av mödrarna ansåg att barnet hade kolik men endast 51% kunde 

definieras enligt modifierade Wesselskriterier. Vanligaste interventionen för mödrar var att 

prova olika sätt att trösta såsom hålla barnet i famn, vagga barnet, massage eller 

lägesändringar. Färre använde naturterapier och i sista hand läkemedel. Det visade sig att de 

flesta, 56% fick råd  från grannar eller partners, 39% från vårdpersonal och 5% från 

massmedia. 

 

Kost  

 

Lactubacillus reuteri, 

 

Lactubacillus reuteri, probiotiska mjölksyrebakterier har påvisats minska spädbarnskolik 

(Savino et al. 2010). Savino et al. (2010) studerade endast ammade barn med spädbarnskolik 

som randomiserades till två grupper. Samtliga mödrar fick besked att undvika 

komjölksproteinbaserad kost under interventionstiden. Ena gruppen bestod av 25 spädbarn 

som erhöll lactobacillus reuteri i en blandning av solrosolja och 21 spädbarn i kontrollgruppen 

fick placebodroppar. Placebodropparna var identiska i smak och utseende men utan levande 

bakterier. Studien genomfördes under 21 dagar och då gavs 5 droppar dagligen 30 min före 

första målet. Föräldrarna intervjuades, dokumenterade, och gråt och skrik spelades in. De 

noterade eventuella biverkningar såsom kräkning, hudutslag eller annat. Avföringsprover togs 

vid inskrivning och dag 21 för att se förändringar. I gruppen som erhöll lactobacillus 
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reuteridroppar minskade dagligt skrik från början till slut. Även i placebogruppen sågs effekt 

på koliksymptomen. 

 

 

Sockerlösning och lågallergenkost 

 

I en studie med lågallergenkost fick mödrar i en grupp utesluta mjölkprodukter, nötter, ägg 

vete soya och fisk (Hill et al. 2005). I kontrollgruppen fick modern äta alla dessa ämnen. Det 

visade sig att lågallergenkost hade en märkbar effekt på spädbarnskolik. Efter en till två dagar 

var skillnaden mellan grupperna inte stor, men efter 8-9 dagar hade skriket minskat hos barn 

som fått lågallergen kost. Att plocka bort olika ämnen från dieten hade en betydande effekt, 

och kan vara en viktig del i behandlingen av kolik. Ämne från mat finns kvar i bröstmjölk upp 

till nio dagar, därför behövs en längre dietrestriktion för bästa möjliga effekt. Författarna 

menar att fler studier inom ämnet krävs. Arikan et al.(2008) jämförde fyra grupper som fick 

sackaros, massage, örtte och hypoallergen ersättning med en kontrollgrupp. I varje grupp 

fanns 35 spädbarn som ammades utom i mjölksersättningsgruppen där ingen ammades. 

Gruppen som erhöll mjölkersättning hade inte slumpats. Interventionen pågick en vecka 

Interventionsgruppen med hypoallergen ersättning hade bäst resultat. Denna ersättning var fri 

från bland annat komjölksprotein, sojaprotein och gluten. Skillnaderna mellan varaktigt gråt 

före och efter interventionen var högst i denna grupp. I sackarosgruppen erhöll spädbarnen en 

lösning av 12 % sackaros, klockan 17 och klockan 20. Denna intervention var inte så 

krävande och därför enkel att följa och hade god effekt mot spädbarnskolik. Föräldrarna förde 

noggranna dagböcker, spelade in gråt och spelade in administrationstillfället samt observerade 

biverkningar. Det sågs en signifikant minskning av skriken i interventionsgrupperna jämfört 

med kontrollgruppen.  

 

 

 

Örter 

 

Arikan et al. (2008), Alexandrovich, Rakovitskaya, Kolmo, Sidorova, Shushunov (2003) och 

Savino, Cresi, Castagno, Silvestro och Oggero (2005)  har påvisat att fänkål hade effekt vid 

spädbarnskolik. Alexandrovich et al. (2003) studerade två grupper som slumpades så att 65 
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ingick i interventionsgruppen och 60 i kontrollgruppen. Interventionsgruppen erhöll 

fänkålsfröolja blandat i vatten och kontrollgruppen erhöll emulgeringsämnet polysorbat 80.  

Båda vätskorna var identiska i utseende och hade likadana plastflaskor. Föräldrarna 

instruerades att ge 5-20 ml av vätskan 4 ggr per dag och vid insättandet av kolikattack. 

Varken barnläkare eller förälder kände till innehållet i flaskan. Föräldrarna dokumenterade i 

dagböcker kolikattacker, nattuppvaknande, mängd använd vätska och hur ofta. Skrik 

minskade mer i behandlingsgruppen där 65% blev bättre jämfört med att 23% blev bättre i 

kontrollgruppen. I en annan studie med Arikan et al (2008) erhöll barnen 35 ml fänkålste tre 

gånger dagligen. Här sågs en minskning i spädbarnens koliksymtom jämfört med 

kontrollgruppen. Savino, Cresi, Castagno, Silvestro och Oggero (2005) slumpade 93 ammade 

barn till två grupper. En grupp erhöll örtextrakt och den andra gruppen placebo 2ggr per dag i 

en vecka. Örtextraktet gavs klockan 17 och klockan 20 några minuter före amning och bestod 

av kamomillextrakt, fankålsextrakt och citronmelissextrakt. Placebobehandlingen var identisk 

i färg, smak och lukt, och fanns i identiska flaskor. Varken forskare eller förälder kände till 

vilket innehåll som fanns i flaskan. Totala observationstiden var 21 dagar och 88 deltagare 

fullföljde, 41 i interventionsgruppen och 47 i kontrollgruppen. Dag 1+7 och 21 kom 

föräldrarna på besök och lämnade en dagbok där de fyllt i observation, skriktid och 

administrationstid. Daglig skriktid minskade i interventionsgruppen med 85 % och i 

kontrollgruppen med 49 %. Slutsatsen var att ammade spädbarn som behandlas med dessa 

extrakt får minskade koliksymtom inom en vecka.  

 

 

Akupunktur   

 

Tre studier (Landgren, Kvorning och Hallström 2010, Reinthal, Lund, Ullman och Lundeberg 

2011, Reinthal, et al.2008) har kommit fram till att akupunktur ger effekt vid spädbarnskolik 

men att mer forskning krävs.  I en av studierna (Reinthal, et al. 2008) randomiserades 40 barn 

med spädbarnskolik till akupunktur eller inte akupunktur 2 gånger i veckan i 2 veckor. Även 

Landgren et al. (2010) har undersökt om akupunktur minskar intensiteten och varaktigheten 

på skrik vid kolik.  90 barn uppfyllde de modifierade Wesselskriterierna och var 2-8 veckor 

gamla. Under 3 veckor gjorde familjerna 6 besök på en akupunkturklinik. Barnen 

randomiserades till en kontrollgrupp och en akupunkturgrupp.  Varken föräldrar eller 

sjuksköterska kände till vilken grupp barnen tillhörde.  Det påvisades mindre skrik i både 
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akupunkturgruppen och kontrollgruppen, men effekten kom fortare hos de barn som fick 

behandling. Skrik minskade i intensitet och varaktighet. Föräldrar till barn med kolik som 

behandlats med akupunktur upplevde att barnets besvär minskade och inga biverkningar 

påvisades (Reinthal et al. 2008, Landgren et al. 2010).   

Reinthal et al. (2011) kom fram till att akupunktur vid spädbarnskolik hade effekt på 

magbesvär. Barn som ingick i studien var mellan 0-12v gamla. Alla hade fått diagnosen kolik. 

Barnen fick akupunktur en gång om dagen i ca en vecka. Mödrarna var även rekommenderade 

att undvika komjölksprotein. Reinthal et al. (2011) beskriver att uppsvälld mage och många 

avföringar är typiska symtom vid kolik. Föräldrarna upplevde att koliksymtomen blev bättre 

efter akupunkturbenhandling. Symtom som studerades var uppstötningar, rapningar, 

uppsvälld mage, dregling och avföringsfrekvens. 76% tyckte att det blev mycket bättre, 22% 

lite bättre och 2% tyckte det var oförändrat. Inga bieffekter har hittats hos barn som fått 

behandling med akupunktur.  

 

 

Spädbarnsmassage  

 

Massage kan minska spädbarnskolik (Arikan et al., 2008, Çetinkaya och Başbakkal 2012). 

Vid en jämförelse mellan massage, sackaros, örtte och mjölkersättning randomiserades barn 

med kolik till fyra grupper och en kontrollgrupp med 35 barn i varje grupp. De spädbarn som 

slumpades till massage fick illustrerad muntlig och skriftlig information. Föräldrarna fick råd 

att ge massage 25 minuter två gånger dagligen vid koliksymtom. Det sågs en betydelsefull 

minskning av koliken i interventionsgrupperna jämfört med kontrollgruppen men 

spädbarnsmassage hade sämre effekt på spädbarnskolik än övriga interventioner. En av 

anledningen att massage hade sämre effekt än övriga kan enligt forskarna bero på att det är 

enklare att administrera sackaros, örtte och komjölksersättning än det är att ge massage enligt 

deras råd. Çetinkaya och Başbakkal (2012) undersökte effekten av aromatherapymassage med 

lavendelolja som behandling mot kolik. 20 barn randomiserades till interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Mödrarna i interventionsgruppen erhöll utbildning och massageträning hemma 

och de instruerades att varje dag använda lavendelolja i specialblandning från farmacevt. 

Instruktion gavs att påbörja massage inom 1-2 minuter efter en kolikattack och massera 5-15 

minuter. De erhöll praktisk demonstration av massage samt fick ett informationshäfte. Redan 
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efter första observationen sågs minskat skrik. För att kontrollgruppen inte skulle känna sig 

åsidosatta erhöll även de massageinformation efter studien.  

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

 

Syftet med en litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2006) att förstå och föra fram den 

kunskap som redan finns inom det valda ämnesområdet. Litteraturstudien fungerar som grund 

och inspirerar till ny forskning. Vid en kritisk och trovärdig granskning är det viktigt att gå 

systematiskt tillväga (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006. En litteraturstudie innebär att få 

en bred och ökad kunskap om det valda ämnet. I vår studie valde vi att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Fördelarna med detta var att se sjuksköterskans arbete 

med råd och stöd i sin helhet och detta inkluderar även föräldrarnas upplevelser.  

Kvalitetsbedömning av kvalitativa och kvantitativa artiklar görs på olika sätt.  Vi har även valt 

att ta med en casestudie (Reinthal et al. 2011) eftersom denna var relevant och 913 barn 

deltog. Vi hade en förhoppning att få fler färska artiklar inom ämnet men det fanns inte många 

från 2011 och 2012. Vi funderade på att välja nya sökord för andra träffar, men vi valde att 

behålla de vi hade eftersom vi hade funnit många relevanta artiklar. Våra artiklar kommer från 

Europa, USA och Australien vilket blir intressant ur ett globalt perspektiv. Artiklarna har en 

god balans då olika behandlingsalternativ framkommit. 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Familjer till barn med spädbarnskolik behöver råd och stöd. Utifrån en omvårdnadsmodell 

enligt Wright, Watson och Bell (2002), där sjuksköterskans omvårdnad fokuserar på hela 

familjen. Sjuksköterskan ska identifiera föräldrarnas behov och problem. Utifrån detta kan 

stöd och råd erbjudas för att motivera dem att själva söka kunskap kring ohälsan hos barnet 

med spädbarnskolik. Föräldrarna är experter på sitt barn och sjuksköterskan kan motivera och 

hjälpa dem att hitta sina egna resurser kring hälsan. Vi funderar på hur kost, massage och 

akupunktur påverkar effekten av kolik gentemot enbart omvårdnaden, det vill säga det stöd 

och den trygghet som sjuksköterskor kan ge. Gemensamt för alla studier vi granskat är att 
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barn med spädbarnskolik upplevs som stressande för en familj och innebär en stor förändring. 

Det är dessutom en vanlig orsak till mödrars nedstämdhet och hela familjen påverkas negativt 

(Erickson Megel,Wilson, Bravo, McMahon och Towne, 2011). Enligt Reinthal et al. (2011) är 

kolik övergående och det viktigaste är att finna den behandling som fungerar bäst för 

familjen. Många föräldrar upplever att deras barn skriker mer än vad de i verkligheten gör 

(Landgren, Kvorning och Hallström 2010). Vi såg även i litteraturstudien att skrik ibland 

identifieras som kolik av föräldrar men att de inte uppfyllde kolikdefinitionen enligt den 

modifierade Wesselskriterierna (Ciftci & Arikan, 2007). 

 

Vi ser att skrik påverkar föräldrarna så starkt att de blir oroliga och vill finna en orsak. Många 

barn som skrek orimligt mycket enligt föräldrarna hade ett normalt skrikbeteende när de lades 

in på sjukhus (Zwart, Vallema- Goud, Brand, 2006). Efter en kort observation av det 

skrikande barnet blev föräldrar och barn avslappnade och den onda cirkeln bröts. Det 

bekräftar åter att stöd behövs för föräldrarna. Behandling kan inte bota spädbarnskolik. Det 

kan upplevas som frustrerande för föräldrarna att det inte finns något snabbt botemedel.  De 

flesta är medvetna om bristen på botande behandling men behöver råd, stöd och verktyg för 

att klara av situationen. Sjuksköterskan har en viktig roll för att föräldrarna ska klara av 

situationen de befinner sig i (Helseth, 2002, Landgren & Hallström 2010, Erickson Megel et 

al. 2011, Zwart, Vallema- Goud, Brand 2006). Erickson Megel et al. (2011) påvisar att mera 

stöd från vården behövs för att klara av spädbarnskoliksituationen, och även att samtala med 

andra med liknande bekymmer är betydelsefullt. Det sociala nätverket har stor betydelse för 

att kunna få avlastning och stöd i anhöriga och vänner.  Cifti och Arikan (2007) fann att 

mödrar oftare tog råd från partner och grannar än från sjukvården. Varje familj är unik och 

måste hitta sina styrkor.  

Sjuksköterskan på en barnavårdscentral (BVC) har en viktig uppgift i att stärka föräldrarollen, 

vara ett gott stöd för samtliga i familjen. Föräldrar som har barn med kolik upplever att de 

befinner sig i en kaosartad situation och vill ha en direkt lösning på problemet, de vill prova 

allt. Sjuksköterskans roll blir att finna lösningar utifrån varje familjs förutsättning och hitta 

olika omvårdnadsstrategier. Familjen bör känna förtroende för sjuksköterskan på BVC. I en 

studie gjord av Landgren, Lundqvist och Hallström (2012) påvisades att många föräldrar inte 

kände något större förtroende för sin barnavårdscentral. Många förbättringar kan göras här för 

att stödja familjen i den situation de befinner sig i. Vi tror att tidig information redan under 



 

 

17 

 

graviditeten är av stor betydelse för familjen, att berätta vad det innebär att bli förälder. Vi 

lever idag i ett stressat samhälle som innebär att mycket ska hinnas med. Detta leder till 

stressade föräldrar och denna stress känner barnet av. Att tidigt på BVC informera och berätta 

barns behov och vad ett normalt beteende innebär tror vi skulle leda till tryggare och mer 

avslappnade föräldrar. För att som sjuksköterska kunna ge evidensbaserade råd är det viktigt 

att hela tiden hålla sig uppdaterad med den forskning som finns. Ett väl utarbetat 

interventionsprogram som det Keefe et al. (2006) har studerat tror vi är ett bra sätt där 

föräldrar hittar olika lösningar och strategier för sig och familjen 

 

Akupunktur är en alternativ behandlingsmetod av kolik som är omdiskuterad. Två studier 

(Landgren et al. 2010, Reinthal et al. 2008) fann att akupunktur hade effekt på gråt och skrik 

hos barn med spädbarnskolik. Barnens skrik minskade även i kontrollgruppen vilket kan vara 

spontanläkning. Allmänt omhändertagande och att bli sedd och förstådd, har stor betydelse.  

Föräldrar till barn med spädbarnskolik beskriver detta som en belastning för hela familjen. 

Inga bieffekter har hittats hos barn som fått behandling med akupunktur vilket vi anser 

bidraga till att detta är en behandlingsform värd att prova. Kolik är övergående och även om 

det bara har liten effekt på barnets skrik kan det vara en stor vinst för familjen. Precis som 

andra behandlingsmetoder av spädbarnskolik krävs det mer forskning kring akupunktur. Det 

vi har kommit fram till i vår studie är att akupunktur en behandling som skulle kunna utföras 

av en sjuksköterska på barnavårdcentral. Föräldrar som kommer till BVC med ett barn som 

skriker känner sig ofta uppgivet och vill ha all hjälp. När akupunktur ges innebär det att barnet 

får behandling och i samband med detta får föräldrar träffa och prata med en sjuksköterska 

vilket vi tror är mycket positivt.  

 

Flera studier vi granskat var randomiserade studier med olika interventioner. Det påvisades att 

även kontrollgrupperna fick minskade koliksymtom trots att ingen intervention gavs (Savino 

et al. 2005, Arikan et al. 2008, Savino et al. 2010, Alexandrovich 2003, Landgren et al. 2010).  

Detta är intressant och kan bero på flera faktorer som att kolik spontanläker. Det kan vara att 

föräldrarna känner sig sedda och omhändertagna och det kan bero på vad barnet erhöll i 

matväg. Vissa barn i artiklarna vi granskat helammas, andra inte. Det vi även noterat är att hos 

helammade barn kan moderns kost påverka kolik. Savino el al. (2010) undersöker ammade 

mödrar som intar komjölksfritt. Resultatet kan bli missvisande eftersom endast barn med 

komjölksfri kost studeras. Det är känt sedan tidigare att komjölksfritt kan vara ett 
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behandlingsalternativ i sig. Vi föreslår en utvidgad studie där även ammade mödrar med 

komjölkskost deltar och att studien förlängs till två veckor. Kostrestriktioner är som tidigare 

nämnts en vanlig behandlingsform som används vid spädbarnskolik. Hill et al (2005) gjorde 

en studie med lågallergen kost. En tredjedal av barnen i gruppen som hade kostrestriktioner 

förbättrades inte alls på denna behandling, en orsak till detta kan vara att mammorna 

oavsiktligt fått i sig något av det ämne som skulle uteslutas. Vissa ämnen finns kvar i 

bröstmjölken upp till nio dagar.  En orsak till dålig effekt kan vara för kort tid av 

kostrestriktioner.  Då kostrestriktioner ska införas är det viktigt att mödrarna blir 

välinformerade om vad som ska uteslutas (Hill et al 2005).  

 

Vi funderar på vad placebolösningarna som använts smakar och vad de innehåller. 

Placebolösningarna görs identiska, men ibland saknas uppgift angående smak. Savino et al. 

(2005) beskrev att interventionsgruppens örter hade samma smak, lukt och utseende som 

kontrollgruppens och det är en viktig detalj. Vi menar att smaken har stor betydelse. Smakar 

de socker eller inte?  Arikan et al., (2008), Alexandrovich et al.,(2003) och Savino et al. 

(2005) undersökte om vissa örter (fänkål, kamomill och citronmeliss) hade effekt vid 

spädbarnskolik. Vi ställer oss frågan om hur mycket örterna smakar och hur lika de är i 

smaken jämfört med placebovätskan. Kan smak eller konsistens på den administrerade 

vätskan påverkar i någon riktning? Båda vätskorna var identiska i utseendet enligt 

Alexandrovich et al.(2003) men inget är dokumenterat om smak eller lukt. Det är för oss 

okänt om emulgeringsämnet polysorbat 80 har någon smak, men känt att fänkål har utpräglad 

smak. I studien med Arikan et al.(2008) administreras 35ml fänkålste 3 ggr dagligen. Det 

framkommer inte om detta administreras till modern eller spädbarnet.  Det är en stor mängd i 

förhållande till vad ett spädbarn äter per dag därför utgår vi från att det är mamman som får 

detta. 

 

Çetinkaya och Başbakkal (2012) använde aromatheraphymassage med lavendelolja. 

Lavendelolja anses ha en lugnande och avslappnande effekt och därför är det intressant om 

liknande studier undersöker skillnaden med eller utan lavendelolja. Eftersom sjuksköterskor 

på BVC kan ge grupputbildning i spädbarnsmassage skulle det vara intressant att se om 

gruppmassage på en barnavårdscentral har bättre effekt än massage ensam hemma. Det är 

beskrivet tidigare i resultatet att sjuksköterskans stöd, förståelse och tillgänglighet är 
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betydelsefullt för omvårdnaden kring spädbarnskolik samt även att föräldrar önskar dela sina 

upplevelser med någon. 

 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Spädbarnskolik påverkar familjen. Sjuksköterskans roll är att förstå hur familjen är uppbyggd 

för att på bästa sätt kunna ge råd och stöd. I vår litteraturstudie vill vi belysa hur 

sjuksköterskan kan hjälpa familjen. Genomgående i artiklarna vi studerat var att föräldrarna 

känner en frustration, stress och otillräcklighet. Familjer upplever kaos och känner att stöd är 

det som är viktigast istället för att hela tiden leta efter en lösning (Helseth 2002). Det finns 

ännu inget botemedel mot kolik, och mer forskning behövs. Det finns varierande råd och 

behandlingar. Det är svårt att hantera spädbarnskolik både för föräldrar och för sjuksköterska. 

Sjuksköterskan kan känna frustration då det inte finns några egentliga botemedel samtidigt 

som det ligger i professionen att kunna bemöta föräldrarna inge trygghet och vinna 

föräldrarnas förtroende. Det framkommer i resultaten att familjer till barn med spädbarnskolik 

behöver råd och stöd. Vi tänker oss en omvårdnadsmodell enligt Wright, Watson och Bell 

(2002), där sjuksköterskans omvårdnad fokuserar på hela familjen. Sjuksköterskan ska 

identifiera föräldrarnas behov och problem., utifrån detta motivera dem att själva söka 

kunskap kring ohälsan hos barnet. 

 

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Kontakten mellan författarna har varit vi telefon, mail , skype och en del pesonliga träffar då 

även handledaren varit med. Författarna har läst och sammanfattat vars sju artiklar, och sedan 

läst varandras sammanfattningar. Redigeringar i texten har gjorts gemensamt. 
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Bilaga 1  Matris och evidensgradering  

Författare, år, titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

 

Resultat/evidensgrad 

 

I, Alexandrovich. O, 

Rakovitskaya, E Kolmo, T, 

Sidorova, S, Shushunov (2003). 

USA. The effect of fennel 

(foeniculum vulgare) seed oil 

emulsion in infantile colic: a 

randomized, placebo-controlled 

studio. 

 

Syftet var att utvärdera 

effekten av fänkålsolja 

till barn med 

spädbarnskolik. 

Randomiserad dubbelblind placebo-kontrollerad 

kvantitativstudie. 

Två grupper slumpades. 65 i interventionsgruppen och 

60 i kontrollgruppen. Interventionsgruppen erhöll 

fänkålsfröolja blandat i vatten och kontrollgruppen 

erhöll emulgeringsämnet polysorbat 80.  Båda  

vätskorna var identiska i utseendet och hade likadana 

plastflaskor. Föräldrarna instruerades att ge  5-20ml av 

den slumpade vätskan 4 ggr per dag och vid insättandet  

av kolikattack. Varken barnläkare eller förälder kände 

till innehållet i flaskan. Familjerna dokumenterade i 

dagböcker angående kolikattacker, nattuppvaknande, 

mängd använd vätska och hur ofta. Skrik över 

15minuter spelades in. Dagbok skrevs 21 dagar, 7 

dagar före studien, 7 dagar under studien och 7 dagar 

efter studien. 

 

r 

 

Litteraturstudie 

Cinahl 

121 spädbarn fullföljde studien. 

Ingen skillnad fanns i grupperna 

då det gällde mängdintag av 

fennel eller placebo, inte heller 

hur ofta detta administrerades.  

Gråt minskade i 

behandlingsgruppen. Signifikant 

bevis att fänkålsfröolja minskar 

kolik. 65% blev bättre i 

behandlingsgruppen jämfört 

med 23% blev bättre i 

kontrollgruppen. 

 

Evidensgrad : 1 

     
Ciftci  och Arikan (2007). 

Turkiet. Methods used to 

eliminate colic in infants in the 

eastern parts of Turkey.  

Syftet var att 

undersöka vilka 

metoder mödrar 

använder för att 

minska 

spädbarnskolik. 

 

 

Empirisk studie 

Journaler från primärvården med registrerade barn 

mellan 1-3 månader samlades in. Det fanns 194  

Enkäter besvarades och intervju gjordes med 

föräldrarna. Frågorna handlade om   (moderns ålder, 

utbildning, om det fanns syskon, yrke)  vilken metod 

mödrar använde för att minska kolik och varför de 

använde metoden.  

Litteraturstudie 

Cinahl 

186 mödrar besvarade frågorna. 

Endast 51% kunde definieras 

enligt modifierad version av 

Wesselskriterier trots att nära 76 

% av mödrarna ansåg att barnet 

hade kolik.  

Vanligaste interventionen för 

mödrar var att prova olika sätt 



 

 

II 

 

att trösta såsom hålla barnet i 

famnen, vagga barnet, massage 

eller lägesändringar. Färre 

använde naturterapier och i sista 

hand läkemedel. 

 

Evidensgrad :2 

 

     
Cetinkaya och Basbakkal 

(2012). Turkiet. The 

effectiveness of 

aromatherapymassage using 

lavendeloli as a treatment för 

infantile colic. 

Syftet var att utvärdera 

effekten av 

aromatherapymassage 

med lavendelolja vid 

spädbarnskolik. 

Quaziexperimentell studie med randomisering och en 

kontrollgrupp utan intervention. 

40 spädbarn slumpades till två grupper. 20 spädbarn i 

behandlingsgruppen erhöll massage med lavendelolja 

av sin moder hemma.Modern hade fått praktisk träning 

hemma och även skriftlig information gavs. Massage 

skulle starta inom 1-2 minuter efter en kolikattack och 

pågå 5-15 minuter en gång i veckan totalt 5 gånger. 

 

 

 

 

 

Litteraturstudie  

Cinahl 

Skriktiden minskade från första 

observationen. I 

kontrollgruppen gavs ingen 

behandling. Det sågs ingen 

skillnad i veckoskriktid. 

 

 

Evidensgrad :2 

     
Savino, Cordisco, Tarasco, 

Palumeri, Calabrese, Oggero, 

Roos och Matteuzzi (2010). 

Italien. Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 in infantile colic: A 

randomized, double-blind, 

placebo-kontrollerad studie. 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att mäta 

effekten av 

lactobacillus reuteri 

hos spädbarn med 

kolik och utvärdera 

dess roll I magfloran.  

 

Randomiserad dubbel-blind placebo-kontrollerad 

studie.  

46 helammade spädbarn med kolik hade slumpats och 

delades in i två grupper. En grupp med 25 erhöll 

lactobacillus reuteri med solrosolja. Den andra 

gruppen, 21 barn erhöll placebo som var identiskt i 

smak och appearance. 5 droppar gavs dagligen 21 

dagar 30 minuter före morgonmålet. Kodade flaskor 

och ingen kände till vem som fick vad. 

 Litteraturstudie  

Cinahl 

Det visade sig att lactobacillus 

reuteri hade effekt på 

spädbarnskolik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidensgrad :1 



 

 

III 

 

     

Landgren och Hallström (2010) 

Sverige. Parents experience of 

living with a baby with infantile 

colic- a phenomenological 

hermeneutic study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att belysa 

betydelsen av att vara 

förälder till ett barn 

med spädbarnskolik. 

En induktiv kvalitativ, fenomenologisk, hermeneutisk 

interviewstudie. 

23 föräldar(12 mödrar och 11 faddrar) som sökte hjälp 

för spädbarnskolik vid ett barnsjukhus i Sverige deltog 

i interviewstudien. Ingen var singel.De hade uppgett att 

barnen skek mer än 3 timmar per dag. Individuella 

interviewer gjordes 17-50 minuter där föräldrarna fick 

berätta om sina uppleverlser av att ha ett barn med 

kolik. Detta spelades in och temakunde finnas vid 

avlyssning. 

 

 

 

 

Litteraturstudie  

Cinahl 

Sjuksköterskan ska hjälpa 

föräldrarna att uthärda  

kolikperioden och öka deras 

självförtroende. 

 

Evidensgrad :1 

     

Savino, Cresi, Castagno, 

Silvestro och Oggero. (2005) 

Italien. A randomized 

double.blind placebo-controlled 

trial of a standardized extract of 

matricaria  recutita, Foeniculum 

vulgare and Melissa officinalis.  

In the treatment of ammade 

spädbarn med kolik. 

Syftet med studien var  

att utreda effektivitet 

och biverkningar av 

kamomillextrakt, 

fänkålsextrakt och 

citronmeliss  

93 ammade barn observerades 3 dagar och delades 

sedan in i två grupper. Varken läkare eller förälder 

kände till vilken grupp de tillhörde. En grupp erhöll 

örtextrakt och den andra gruppen placebo 2ggr per dag 

en vecka. Interventionsgruppen erhöll en blandning av 

kamomillextrakt, fänkålsextrakt och 

citronmelissextrakt. Placebogruppens vätska innehöll 

endast vitaminer, fruktos, ananassmakämne och hade 

samma färg, lukt och smak i liknande flaskor. 88 

Fullföljde , 41 i interventionsgruppen och 47 i 

kontrollgruppen. 

 

 

 

Litteraturstudie 

Cinahl 

Daglig skriktid minskade i 

interventionsgruppen med 85 % 

och i kontrollgruppen med 49%. 

Slutsats att ammade spädbarn 

som behandlas med dessa 

extrakt fick minskade 

koliksymtom inom en vecka. 

 

Evidensgrad : 1 

     

Arikan, Alp, Gözum, Orbak och 

Cifti (2007) Turkiet. 

Effectiveness of massage, 

sucrosesolution, herbaltea eller 

hypoallergen ersättning. 

Syftet var att utvärdera 

effekten av massage, 

sockerlösning, 

kruddtea och 

hydrolysed formula 

  Fyra interventionsgrupper slumpades, 35 spädbarn i 

varje och det fanns en kontrollgrupp. Varje 

interventionsgrupp erhöll behandling en vecka, och 

kontrollgruppen fick ingen behandling.    

 

Litteraturstudie 

Cinahl 

 

 

 

Efter en vecka hade skriket 

minskat i samtliga 

interventionsgrupper. Effekter 

var lägst i massagegruppen och 

högst i hypoallergen ersättnings 



 

 

IV 

 

 gruppen. 

 

Evidensgrad :1 

 

 

     

Marianne Reinthal, 

SvenAndersson, Marianne 

Gustafsson, Katey Plos, Iréne 

Lund, Thomas Lundeberg och 

Karl Gustaf Rosén (2008) 

Sverige. Effects of minimal 

acupuncture in children with 

infantile colic – a prospective, 

quasi- randomized single blind 

controlled trial 

Testa effekten av 

akupunktur vid skrik 

 

Randomiserad studie där 40 barn med onormalt skrik 

eller överdriven valdes ut. Det fanns en kontrollgrupp 

och en behandlingsgrupp. Barnen i 

behandlingsgruppen fick akupunktur vid fyra tillfällen.  

 

Pubmed och 

Cinhal 

 

Akupunktur minskade skriket. 

 
Evidensgrad : 1 
 

     

Marianne Reinthal, Iréne Lund, 

Dacil Ullman och Thomas 

Lundeberg. (2011) Sverige. 

Gastrointestinal symptoms of 

infantile colic and their change 

after light needling of 

acupuncture:  a case series study 

 

Syftet var att 

dokumentera 

magsymtom och 

förändring av dessa vid 

akupunkturbehandling. 
 

En fall studie som inkluderade 913 barn. Barnen hade 

koliksymtom två veckor efter födseln. Barnen fick 

akupunktur dagligen i ca 6 dagar. Ett frågeformulär 

lämnades ut till föräldrarna före och efter 

behandlingen.  

 

Pubmed Efter behandlingen var symtom 

som uppsvällda magar, dregling 

och rapningar förändrade. De 

generella koliksymtom 

inkluderat skrik hade minskat i 

76% av fallen 

 

Evidensgrad : 1 

     

Kajsa Landgren, Nina Kvorning 

och Inger Hallström. (2010) 

Sverige. Acupuncture reduces 

crying in infants with infantile 

colic: a randomized, controlled, 

blind clinical study 

 

Syftet var att 

undersöka om 

akupunktur kunde 

minska varaktigheten 

och intensiteten av 

skrik hos barn med 

spädbarnskolik. 

En randomiserad kontrollerad blindstudie. 90 spädbarn 

2-8 veckor gamla var med i studien. Programmet 

innebar 6 besök under tre veckor på en 

akupunkturklinik. En kontrollgrupp och en 

behandlingsgrupp.  
 

Pubmed och 

Cinahl 

 

Effekten av akupunktur visade 

sig redan efter första veckan 

Barnen skrek kortare tid i 

akupunkturgruppen första och 

andra veckan. Andra veckan var 

även kolikskrikets varaktighet 

lägre.  Akupunkturen minskade 



 

 

V 

 

 

 

 varaktigheten och intensiteten 

av skrik hos barn medkolik. 

 
Evidensgrad : 1 

 

     

David J. Hill, Neil Roy, Ralf G. 

Heine, Clifford S. Hosking, 

Dorothy E. Francis, Jennifer 

Brown, Bernadette Speirs, Joel 

Sadowsky och John B. Carlin. 

(2005) Australien. Effect of a 

Low-Allergen Maternal Diet on 

colic Among Breastfed Infants: 

A Randomized, Controlled trial. 

 

Syftet var att utvärdera 

effekten av att utesluta 

allergen ämne från 

ammande mammors 

mat till barn som hade 

spädbarnskolik. 

En randomiserad kontrollerad studie. I studien fanns 

det två grupper en kontroll grupp och en diet grupp där 

mammor uteslöt ett flertal ämnen från maten.  
 

Pubmed 

(Frisökning)  

 

Att utesluta en del ämnen från 

kosten hos mammor som ammar 

har effekt vid spädbarnskolik 

 

Evidensgrad : 1 

     

Maureen R. Keefe, Marie L. 

Lobo, Ann Froese- Fretz, Anne 

Marie Kotzer, Gail A. Barbosa 

och William N. Dudley. (2006) 

Effectivness of an intervention 

for colic 

  

 

Syftet var att 

undersöka ett 

interventionsprogram 

för att hantera 

irriterade barn med 

oförklarligt skrik.  

 

En randomiserad studie. 121 barn och deras föräldrar 

var med i studien. Barnen och deras familjer var 

indelade i två grupper, den ena gruppen fick använda 

sig av interventions programmet REST routine 

kontrollgruppen fick vanlig barn- hälsovård.  

 

Pubmed och 

cinahl 

 

Vid uppföljning efter 8 veckor 

sågs en minskning av skrik i 

båda grupperna, men i gruppen 

med REST routine skrek barnen 

kortare tid. Föräldrar upplevde 

att interventiona var mycket 

hjälpsam. 

 

Evidensgrad : 2 

 

 

 

     

Sölvi Helseth. (2002) Norge.  

Help in times of crying 

nurses´approach to parents with 

colicky infants 

 

Syftet var att utveckla 

en förståelse om hur 

sjuksköterskan 

hanterar kolik, hur 

föräldrarna uppfattar 

sjuksköterskans insats 

och om sjuksköterskan 

En kvalitativ djupintervjustudie gjordes med 

sjuksköterskor och med föräldrar till barn med 

spädbarnskolik. 

 

Cinhal 

 

Det primära för sjuksköterskan 

är att assistera föräldrarna och 

stötta dem för att kunna hantera 

utmaningen det innebär att ha 

barn med spädbarnskolik. En 

relation som byggs på 

förtroende mellan 



 

 

VI 

 

gör någon skillnad i 

situationen. 

 

sjuksköterskan och föräldrarna 

är önskvärd för att kunna uppnå 

målen. Koliken kan ej botas av 

sjuksköterskan men att hjälpa 

föräldrarna att hantera 

situtuionen leder till att gråtet 

hos barnet kanske minskar.  

 

Evidensgrad : 1 

 

     

Pieter Zwart, Mrije G.A. 

Vallema- Goud och  Paul L.P. 

Brand. (2007) Nederländerna. 

Pieter Zwart, Mrije G.A. 

Vallema- Goud och  Paul L.P. 

Brand 

 

 

Syftet var att beskriva 

vad som var 

karaktäristiskt hos barn 

som blev inlagda på 

sjukhus. 

 

104 barn med koliksymtom blev inlagda på sjukhus. 

Barnen lades in för att en observation skulle kunna 

göras på barnet och utvärdera barnets skrik mönster.  

 

Pubmed 

 

Redan efter en kort vistelse 

visade barnen ett normalt 

beteende. Inget av barnet grät 

mer än tre timmar per dag.  

 

Evidensgrad : 2 

 



 

 

I 

 

Bilaga 2  ( Bilaga G ur Willman et al., 2011)  

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvantitativ metod 

 
Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod  RCT  CCT (ej randomiserad) 

Multicenter, antal center center…………….. 

Kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristika   Antal………………….. 

Ålder………………….. 

Man/kvinna…………… 

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion    

 

Intervention………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått…………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  

Representativt urval? 

 

Randomiseringsförfarande beskrivet? 

Likvärdiga grupper vid start?  

Analyserade i den grupp som de  

randomiserades till? 
 

Blindning av patienter?  

Blindning av vårdare?  

Blindning av forskare?  

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja 

 
Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja 

 
Nej Vet ej 

Ja 

 
Nej 

Ja 

 
Nej 

Ja 

 
Nej 



 

 

II 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  

Bortfallsstorleken beskriven?  

Adekvat statistisk metod?  

Etiskt resonemang?  

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  

Är instrumenten reliabla?  

Är resultatet generaliserbart?  

 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknas effekten?, NNT, 

konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

 

Kommentar 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Granskare sign. …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 
Nej 

Ja 

 
Nej 

Ja 

 
Nej 

Ja 

 
Nej 

Ja 

 
Nej 

Ja 

 
Nej 

Ja 

 
Nej 

Hög 

 
Medel  Låg 



 

 

I 

 

 
Bilaga 3  (Bilaga H ur (Willman et al., 2011)  

 
 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod 

 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………………………. 

 

Finns det ett tydligt syfte?      

 

Patientkarakteristika   Antal………………….. 

Ålder………………….. 

Man/kvinna…………… 

 

Är kontexten presenterad?  

Etiskt resonemang?  

 

Urval 

– Relevant?  

– Strategiskt?  

 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?  

– datainsamling tydligt beskriven? 

– analys tydligt beskriven?  

 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt?  

– Råder datamättnad? (om tillämpligt)  

– Råder analysmättnad?  

 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt?  

– Redovisas resultatet till en teoretisk 

referensram?  

– Genereras teori?  

 

 

 

 

 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja Nej Vet ej 

Ja 

 
Nej Vet ej 

Ja 

 
Nej Vet ej 

Ja 

 
Nej Vet ej 



 

 

II 

 

 

 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/ upplevelse/mening 

beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

 

 

 

Kommentar……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Granskare (sign.) …………………………. 

 

Hög 

 
Medel Låg 


