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Abstrakt  
 
Bakgrund: Amning och bröstmjölk innebar en rad fördelar för det lilla barnet och mamman. 
Nästan alla kvinnor ansågs vara kapabla att amma. I dagens samhälle upplevdes amningen 
ofta som problematisk av nyblivna mammor. Syfte: belysa hur sjuksköterskans roll såg ut i 
stödjandet av ammande kvinnor. Metod: Litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar 
analyserades med hjälp av innehållsanalys. 
Resultat:Innehållsanalysen gav tre huvudkategorier och fyra subkategorier. Resultatet visade 
att det fanns en rad olika faktorer som påverkade hur sjukvårdspersonalen såg på amning och 
rådgivning. Dessa olika faktorer hade betydelse för hur informationen och stödet från 
sjukvårdspersonalen såg ut. Den vanligaste källan till amningskunskap för personalen var 
utbildningstiden. Diskussion: Det behövdes kunskap och ständig uppdatering för att kunna ge 
bra stöd. Personalen bör ha god kommunikation med varandra och med de nyblivna 
mödrarna. 
 
Nyckelord: Amning, Litteraturstudie, Omvårdnad, Stöd. 
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Bakgrund 

Amningens betydelse 
Amning och bröstmjölk innebär en rad fördelar för det lilla barnet och mamman.  

Dessa beskrivs enligt amningscentrum vid Karolinska universitet som följande. Barnet får 

trygghet i mammans famn, barnet kan själv bestämma när det är hungrigt eller mätt, 

mammans mjölk är anpassad för just hennes barn. Bröstmjölken minskar dessutom risken för 

vanliga infektioner som öroninflammationer, luftvägsinfektioner, diarréer och 

urinvägsinfektioner. Detta skydd kvarstår flera år efter avslutad amning och gäller även vid 

delamning. Ett barn som ammas löper också mindre risk att bli överviktig som vuxen. Även 

för mamman finns en rad fördelar med amningen.  

Till exempel så blir återhämtningen snabbare efter förlossningen om kvinnan ammar. 

Amningen hjälper livmodern att dra ihop sig efter förlossningen och minskar på så sätt risken 

för blödningar. Mamman får möjlighet till vila och avslappning samtidigt som barnet får mat, 

trygghet och lugn. Amningen påskyndar också viktminskningen hos mamman. Amningen ger 

också skydd mot bröstcancer och äggstockscancer. Mjölken är också hygieniskt förpackad, 

har rätt temperatur och finna alltid till hand, enkelt billigt och mycket miljövänligt 

(Amningscentrum, 2008). 

 

Utebliven amning 

Det finns dock alltid kvinnor som av olika anledningar inte kan amma eller upplever 

amningen så problemfylld att den blir svår att genomföra. Det är inte meningen att kvinnor 

som inte kan/vill amma ska drabbas av dåligt samvete, utan de ska stöttas i sitt beslut. Det är 

viktigt att kvinnan inte betraktar sig som misslyckad eller dålig mamma på grund av detta 

(Amningshjälpen, 2008). 

Nästan alla kvinnor som burit och fött fram sitt barn kan också amma det. Själva amningen är 

en enkel kroppsfunktion egentligen. Rent biologiskt tycks 99 % av alla kvinnor vara kapabla 

att amma. Men det är inte alltid så enkelt då det finns bröstopererade kvinnor som inte får 

amningen att fungera, kvinnor som medicineras på grund av psykiska problem eller annan 

sjukdom kan också ha minskade möjligheter att amma. Även vår kultur och vårt samhälle 

påverkar hur vi ser på amning, exempelvis reklampåverkan, dåligt självförtroende, brist på 

förebilder, negativa attityder till amning, missuppfattningar och dåliga råd.  
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I det industrialiserade samhället har amningen blivit något problematiskt, något som vi 

försöker istället för att litar på att vi kan. Trots detta har vi idag kommit långt i Sverige när det 

gäller amning, fler kvinnor ammar också längre idag. Samtidigt kan denna ökade information 

och öppenhet kring amning göra det ännu svårare för kvinnor som upplever att amningen inte 

fungerar. Kvinnor idag upplever att de ”måste” amma, det är ju det bästa för barnet, och de 

känner sig helt värdelösa och onaturliga som mammor när de inte får amningen att fungera. 

Att amningen inte fungerar leder inte sällan till starka skuldkänslor hos kvinnan. Att inte 

kunna amma sitt barn är i de flesta fall oerhört smärtsamt. Det är viktigt att bearbeta sorgen. 

Misslyckandet med amningen får inte överföras på föräldraskapet, det är ju faktiskt inte 

ammandet som gör oss till bra föräldrar (Amningsnytt nr 2/97) 

 

Råd och stöd 

Den bästa start i livet ett nyfött barn kan få är en mamma med god självtillit som bryr sig om 

barnet och knyter an till barnet med stöd av pappan/partnern. Många nyblivna mammor blir 

lätt osäkra om de upplever negativ feedback från barnet. Genom att uppmärksamma mamman 

på barnets medfödda signalsystem, som är mycket sinnrikt, och öka mammans kunskaper om 

samspelet mellan mamma-barn kan vi som sjuksköterskor skapa rätt förutsättningar för att 

mamman ska uppleva positiv feedback från barnet. Amningen är en central del i denna 

process. I omvårnadsanamnesen ingår att inventera kvinnans inställning och erfarenhet kring 

amning av tidigare barn och hur hon upplevt amningen denna gång. Nästa fråga blir hur 

föräldrarnas önskemål och förväntningar inför amningen ser ut denna gång. Det är viktigt att 

vårdpersonal tillsammans med föräldrarna planerar för de omvårdnadsåtgärder i form av 

information och stöd som hon kan behöva för att ”lyckas” med sin amning (Svedberg, 

Svensson & Jalkenäs, 2008). 

 

Sjuksköterskor som förstår principer kring samt utövande av amning kan hjälpa nyblivna 

mödrar att få igång en lyckad amning, istället för att ge modermjölksersättning till det 

nyfödda barnet. Att som sjuksköterska uppmärksamma det känslomässiga behovet hos 

mamman som kanske känner att hon sviker sitt nyfödda barn då amningen inte fungerar är en 

viktig del i stöttningen av en nybliven mamma. Sjukvårdspersonal och andra vårdgivare som 

kommer i kontakt med ammande kvinnor och deras barn måste ha praktisk såväl som 

teoretisk kunskap om amning, samt vara lyhörda för mammans önskningar och behöv för att 

kunna stärka henne i sin roll att lyckas med amningen (Narramore, 2007). 
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Enligt (Kong & Lee, 2004) misslyckas många mödrar att fullfölja amningen även om de 

beslutat sig för att amma sitt barn. Några vanliga faktorer som påverkar amningen är bland 

annat personliga uppfattningar, makens engagemang, sociala attityder samt rådgivning från 

vårdpersonal. Tidig identifiering av eventuella problem och amningsutbildning har visat sig 

ha positiv effekt på amningens resultat.  

 

Amning är ett ständig aktuellt ämne och vårdpersonal som är i kontakt med nyblivna mammor 

jobbar hela tiden på att bli duktigare på att främja, skydda och stödja amning. Trots detta är 

personalen medveten om förekomsten av olika råd som kan förvirra mamman, men med hjälp 

av utbildningar där både nybörjaren och den erfarne amningsrådgivaren deltar för att ge 

varandra nya kunskaper utvecklas konsensus kring ämnet ( Svedberg, Svensson & Jalkenäs, 

2008). 

 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans roll i stödjandet av ammande kvinnor. 

 

Frågeställning 

Hur blir samspelet mellan kvinna och sjukvårdspersonal så bra som möjligt i dessa 

situationer? 
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Metod 

Litteratursökning  

Artiklar relevanta till syftet söktes via PubMed och Cinahl som enligt Forsberg och 

Wengström (2003) är användbara databaser för omvårdnadsforskning (s.77-78). 

Sökord skapades relaterat till syftet. De sökord som vi använt är breast feeding, nursing care 

och support. Dessa sökord kombinerades på olika sätt för att få fram ett bra sökresultat. Då 

sökorden inte är Mesh-termer gjordes en fritextsökning. 

Vi valde att använda limits för att få ett snävare resultat.(Forsberg & Wengström, 2003, s. 82-

84). Samtliga av de utvalda artiklarna i Cinahl fanns även tillgängliga via Pubmed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell över sökord, databaser och antal träffar.  
Sökningen genomförd 20090307 
    
 
De 546 titlar och abstrakt som lästes igenom har markerats med fet stil. 
 
Limits: Publicerad de senaste tio åren; English. 
 
Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna omfattar studier med fokus på sjusköterskans roll i samband med stöd 

till ammande kvinnor. Den innefattar originalartiklar av medelhög eller hög kvalitet 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter . Artiklarna ska vara skrivna på 

 

 

 

 

Sökord 
 

PubMed Cinahl Urval 

Breast feeding(1) 8503 6209 
 

 

Nursing care (2) 128 546 75693 
 
 

 

(1) AND (2) 985 296 
 

 

Support(3) 2505193 75528 
 

 

(1) (2) AND (3) 546 89 77 
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engelska och vara publicerade inom de senaste tio åren. Artiklar vi har valt passar bra med 

litteraturstudiens syfte . 

 

Exklusionskriterier 

Studier med låg kvalitet eliminerades då de inte bör inkluderas i en litteraturstudie (Forsberg 

& Wengström, 2003, s. 119). Alla artiklar som  ej överenstämde med syftet och som var  av 

låg kvalitet uteslöts således. 

 

Bearbetning, kvalitetsbedömning och klassificering av artiklar. 

Granskning och bearbetning utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.16.17) i följande tre faser. 

 

Fas 1 

En första bedömning av artiklar funna under givna sökord gjordes. 546 titlar och abstrakt 

lästes igenom för att få fram artiklar som vi ville granska mer ingående. De artiklar som 

valdes bort var antigen av för låg kvalitet eller uppfyllde inte kraven för studien beträffande 

syfte och frågeställningar. 

 

 

Fas 2 

Efter genomgången fas 1 återstod 77 artiklar. Samtliga av dessa artiklar hittades genom 

sökning på databaser och fanns i fulltext. Båda författarna gick igenom artiklarna var för sig 

för att avgöra vilka som var aktuella för vidare granskning och kvalitetsbedömning. 

Inklusions- och exklutionskriterier var hela tiden vägledande för relevansen. 

 

Fas3 

Efter fas 2 återstod 19 artiklar som först granskades av författarna var för sig och sedan 

analyserades tillsammans för att avgöra dess kvalitet. Studiernas vetenskapliga kvalitet 

bedömdes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 48) tabell 1 och 2 (bilaga 1) samt med stöd av 

granskningsmall (Hellzén och Pejlert 1999) (bilaga 2). Efter vi har granskat de 19 artiklar, 

uteslöts 6 artiklar som inte tillförde något utifrån syfte samt de som inte höll tillräckligt hög 

kvalitet. Studierna bedömdes enligt en tregradig skala som hög kvalitet (I). medelhög kvalitet 

(II) eller låg kvallitet (III). Bedömning och enkel strukturering av innehållet i artiklarna 

redovisas i artikelsammanställning (bilaga 3). Efter gemensam granskning och bedömning 

hade vi slutligen 13 artiklar som uppfyllde kriterierna för att tas med i resultatet. 
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Etiska krav 

Det är inte nödvändigt med godkännande från en etisk kommitté eftersom detta är en 

litteraturstudie. I enlighet med Forsberg & Wengströms (2003, s.73-74) beskrivning av etiska 

aspekter på systematiska litteraturstudier kommer denna studie dock att välja artiklar där 

etiskt resonemang förs eller som har fått godkännande från en etisk kommitté. 

Litteraturstudien är objektiv, i bemärkelsen att alla resultat passande till syfte redovisas 

oavsett om resultaten strider mot varandra eller mot författarnas egna åsikter eller värderingar. 

 

Analys 

Innehållsanalys användes för att analysera artiklarna till litteraturstudien. Detta innebär att 

texten granskas på ett systematiskt sätt för att finna mönster och teman i innehållet. Manifest 

innehållsanalys innebär en analys av direkt synliga mönster och teman i texten, innehållet kan 

då delas in i kategorier och subkategorier (Forsberg & Wengström, 2003, s. 146). 

Varje artikel granskades av båda författarna för att skapa kategorier och subkategorier. Dessa 

kategorier jämfördes och diskuterades sedan tillsammans tills koncensus uppstod. 

Innehållsanalysen bidrog till att få en delförståelse av texterna och utifrån det se ett 

sammanhang i artiklarna var för sig och tillsammans. 
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Resultat 
Innehållsanalysen ledde till att tre huvudkategorier och fyra subkategorier skapades: 

Huvudkategori kunskap med subkategorier utbildning och erfarenhet, attityder  med 

subkategorier kommunikation och rådgivning och sista huvudkategorin lyhördhet. 

 

Totalt inkluderades 13 studier. Åtta kvantitativa, fyra kvalitativa samt en med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Elva bedömdes som av hög kvalitet och två som av medelhög kvalitet. 

I resultatet presenteras enbart författarnas namn och årtal, ytterligare information om 

studiernas land, syfte, design, metod, urval, resultat och kvalitet redovisas i bifogad tabell 

(tabell 1, bilaga 3).  

 

Kunskap  

Utbildning  

Hellings & Howe (2000) beskriver i sin studie att 70 % av de tillfrågade kände sig effektiva 

eller mycket effektiva vad det gällde att ge amningsråd. Barnmorskor och barnsjuksköterskor 

kände sig mest självsäkra. Kvinnor (71 %) kände sig säkrare i sin amningsrådgivning än män 

(41 %). De som hade arbetat mellan ett och fem år kände sig mindre självsäkra i sin 

rådgivning än de som arbetat i fem år eller mer.  

 

Furber & Thomson (2008) menar att amningskunskap stimulerar barnmorskor till att utveckla 

effektiva förmågor att förstå moderns behov, detta uppmuntrar också mödrarna att vara 

delaktiga i utformningen av vården.  

 

Kronborg, Vaeth, Olsen & Harder (2007 a) menar att vårdpersonal som hade kunskap om 

amning hade större intresse av att stödja ammande kvinnor. Hos de distriktssköterskor som 

deltog i studien såg man stor skillnad mellan dem som hade fått någon form av utbildning när 

det gällde bemötande av olika amningstraditioner jämfört med distriktssköterskor som inte 

fått någon utbildning. 

 

Mc Donald, Henderson, Faulkner, Evans & Hagan (2008) förklarar att amningsutbildning 

efter förlossningen inte befanns ha någon inverkan på hur länge kvinnan ammar utan att 

amningens varaktighet är statistiskt korrelerad med mödrars upplevda nivå av tillfredsställelse 

samt deras tidigare kunskapsnivåer.  
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Professionell amningsrådgivning och stöd är en föränderlig kunskap men också en konst som 

utvecklas över tid genom att personalen går amningsutbildningar, får praktisk erfarenhet och 

kanske ammar sitt eget barn (Nelson, 2007). 

 

Ekström, Matthiesen, Widström & Nissen (2005) förklarar att för att kunna ge bra rådgivning, 

måste grundlig kunskap om amningsrådgivning, och ett intresse för amning utvecklas hos 

vårdpersonal som deltar i amningsrådgivning.  

I ett amningsutbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal, kan det vara viktigt att 

göra det möjligt för deltagarna att reflektera över personliga amningserfarenheter för att få 

ökad kunskap om icke-medvetna föreställningar om intimitet, sensualitet, emotionell närhet 

och amning. 

 

I Martens (2000) studie var utbildningsinterventionen associerad med statistiska och kliniska 

signifikanta ökningar av compliance till amningsrådgivning i interventionsgruppen. Studien 

visade en ökning av exklusiv amning från 31 % till  

54 % i interventionsgruppen. Fler sjuksköterskor rapporterade också att de sällan eller aldrig 

erbjöd tilläggsmatning i form av mjölkersättning till barn som ammades. 

Sjukvårdspersonalen som deltog i undersökningen uttryckte att bristen på tid var deras största 

problem, tiden räckte inte för att vara hos de nyblivna mödrarna så länge man skulle behöva. 

 

I en studie av Cantrill,Creedy & Cook (2003) tyckte 97 % av barnmorskorna att tiden som 

lades på att främja amning var viktig. På det hela taget förstod barnmorskorna som deltog i 

studien värdet av bröstmjölken. De flesta hade kunskap om att bröstmjölken gav ett ökat 

immunförsvar hos barnet De fördelar som det fanns minst kunskap om var att bröstmjölken 

minskar risken för att barnet ska insjukna i media otit (81 %). De flesta barnmorskor som 

deltog i studien instämde att i att modersmjölksersättning under de första två veckorna var en 

bidragande orsak till att amningen misslyckades. Samma studie visade också att höga poäng i 

amningskunskap hos barnmorskor var associerade med ålder, deltagare över 30 år tenderade 

att få höga poäng på kunskapsprovet om amning. Respondenter som fick höga poäng i 

kunskapsprovet var i större utsträckning certifierade amningsrådgivare, hade personlig 

erfarenhet av amning i tre månader eller mer samt fem eller fler års klinisk erfarenhet. 

 

Hellings & Howes (2000) studie visar att den vanligaste källan till kunskap om amning för 

sjuksköterskor och barnmorskor var utbildningstiden, det vanligaste sättet för att få 
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information var genom litteratur. Så många som 27 % av deltagarna i studien hade aldrig 

under sin utbildning haft möjlighet att se en kvinna amma. 

38.8 % uppgav att de hade haft möjlighet att informera gravida kvinnor om amning och 

amningsteknik fem eller fler gånger. 61 % av sjuksköterskorna kände sig inte alls eller inte 

väl förberedda att stödja ammande kvinnor efter sin utbildning. 

 

Poängen på ett skriftligt prov som demonstrerade amningsstödjande kunskaper, var 

signifikant högre hos personal som arbetade för ett fristående amningstödjande nätverk än hos 

barnmorskor som arbetade med amningsrådgivning. Man har också sett att amningsstödjande 

färdigheter hos barnmorskor varit signifikant högre hos dem som gått en två veckor lång kurs 

via WHO/UNICEF än barnmorskor som inte gått kursen (Moran, Dykes, Edwards, Burt & 

Whitmore, 2004). 

 

Kronborg, Vaeth, Olsen & Harder (2007a) beskriver att vårdpersonal som fått utbildning har 

ökat självförtroende när det gäller att vägleda och skapa gemensamma riktlinjer kring amning 

och amningsproblem. Mödrarna fick således mer information och bättre tekniskt stöd från 

dem som fått utbildningen jämfört med dem som inte tagit del av utbildningen. 

 

Erfarenheter 

Cantrill et al (2003) beskriver att många som arbetar inom hälso- och sjukvården litar på 

personliga erfarenheter i sin rådgivning till ammande kvinnor, studien visar att de deltagare 

som hade goda kunskaper i amning hade egen erfarenhet av amning i minst tre månader. 

Detta kan betyda att barnmorskor som har egen erfarenhet av amning visar större intresse 

samt har mer positiva attityder gentemot amning. Man har också sett att kvinnor med mindre 

positiva erfarenheter är mindre troliga att ge positivt amningsstöd. 

 

Om deltagarna i studien hade personliga erfarenheter av att amma egna barn, hade den 

positiva eller negativa erfarenhet hon upplevt i samband med denna betydelse både för 

rådgivningen till den nyblivna mamman och för hennes förhållningssätt gentemot amning i 

stort. De kvinnor som själva haft en positiv amningsperiod uttryckte att de kände ett speciellt 

band till de ammande mammorna, de ansåg sig också mer hängivna än de sjuksköterskor som 

inte ammat. De ville ofta dela med sig av små amningstips som fungerade för dem, som 

exempelvis favoritpositioner, metoder för att minska obehag, och förslag på hur man tog sig 

igenom de svårare perioderna.  
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Även de sjuksköterskor som hade mindre positiva erfarenheter av amning tyckte att deras 

erfarenheter kunde vara värdefulla när de mötte nyblivna mödrar. Men det kunde också leda 

till att man lät sina personliga känslor få ta överhand, särskilt i mötet med de kvinnor som vill 

ha råd från ”någon som förstod hur det kändes”. De negativa upplevelserna kunde också leda 

till att man hade större tendens att snabbt ge stöd till de kvinnor som ville ge sina barn 

modersmjölksersättning. Flera av de sjuksköterskor som själva flaskmatat sina barn hade inga 

svårigheter att ge stöd i mammornas beslut att flaskmata sina nyfödda helt eller delvis. De 

uttryckte villigt sin åsikt, då den efterfrågades av de nyblivna mammorna, att 

modermjölksersättning inte på något vis var dåligt för barnet (Nelson, 2007).  

 

I studien av Hellings et al (2000) beskrevs att 73 % av de tillfrågade själva hade ammat eller 

hade en partner som hade ammat. 24 % indikerade att det var denna erfarenhet som hade lärt 

dem mest om amning.  

 

Attityder 

Kommunikation 

Man har sett att ammande kvinnor behöver både självkänsla samt praktiskt och informativt 

stöd för att lyckas med sin amning. Dessa former av stöd är mest effektiva när de ges i ett 

förhållande präglat av förtroende (Moran et al, 2004). 

 

Furber et al (2008) förklarar att barnmorskor tillbringade mycket tid med att förklara vad som 

hände och vad man kan förvänta under sin vårdtid. Barnmorskorna beskrev individuella 

tillvägagångssätt för att undervisa och instruera mödrarna i amningen 

 

I studien av Nelson (2007) framkom att både inställning till amning och grad av givet stöd 

stod i direkt relation till hur man såg sitt jobb ”Jag känner att detta är något som jag absolut 

ska försöka förespråka om hon inte absolut säger ifrån” . Andra ansåg att de inte såg det som 

sitt jobb att ”pusha” någon till amning. - ”Amning borde inte vara något man övertygar 

någon om… Jag menar det är inte mitt jobb att tvinga något”. Andra uttryckte ett mer 

neutralt förhållningssätt och gav mest stöd och uppmuntran till de mödrar som uttryckte 

intresse för amningen. Endast en av de intervjuade sjuksköterskorna kände att det var hennes 

skyldighet och att vara konsekvent var en del av hennes arbete. Ytterligare några uttryckte ett 

större fokus på hela mödrarollen. Man menade att detta med att få barn skulle vara en 
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underbar upplevelse, och att deras jobb var att få kvinnorna att känna sig trygga i sin 

föräldraroll oavsett vilken matningsmetod de valde för sitt barn. Oavsett till vilken grad de 

enskilda sjuksköterskorna förespråkade amning eller var bekväma med att ge 

amningsrådgivning till de nyblivna mödrarna var de alla överens om att amning inte är rätt för 

alla. Om en mamma ammar eller inte är helt och hennes eget beslut. Alla som deltog i studien 

var tydliga med att om amningen skulle fungera var det nödvändigt att detta var något som 

mamman ville göra, samt kände att hon kunde göra. Annars kunde hon inte vara lycklig och 

njuta av sitt barn. 

 

Rådgivning 

Barnmorskorna ansåg sig ha en positiv inverkan på främjandet av amning. Så gott som alla 

barnmorskor tyckte att det hörde till deras uppgift att rekommendera amning till gravida 

kvinnor, assistera mammor med amningen efter förlossningen (98%) samt att erbjuda 

uppföljning efter utskrivningen från sjukhuset (83%). 

De flesta ansåg att det var deras arbetsuppgift att ge rådgivning som uppmuntrade fler kvinnor 

att amma samt att främja exklusiv amning under de första sex månaderna av barnets liv 

(Cantrill et al, 2003). 

Hos vissa av personalen fanns attityden att ”varför ändra på något som fungerar”. De hade 

större tilltro till råd som de ansåg fungerat en lång tid även om de kände till de nyare 

rekommendationerna. En av de intervjuade uttryckte sin frustration över de ständigt 

förändrade rekommendationerna med ”Du vet, så fort något funkar bra ändrar man på det”. 

Hur väl man accepterade trovärdigheten i de nyaste officiella rekommendationerna avgjorde 

vilka råd man i sin tur gav de nyblivna mödrarna Personal försökte släta över det faktum att 

man gav olika råd med förklaringen att olika saker funkar i olika situationer. En sjuksköterska 

beskriver följande: ”det händer ofta. De säger att en sköterska har visat dem någon annan 

position och jag förklarad vanligen att det inte finns ett sätt som är korrekt… det är inte 

ovanligt att mammorna vill ha ett recept på hur amningen ska se ut” (Nelson, 2007).  

 

Kronborg, Vaeth, Olsen & Harder (2007a) förklarar att framgången för vårdpersonals arbete 

beror på deras förmåga att samarbeta med mamman och kombinera konsekvent och korrekt 

information med en respektfull attityd gentemot moderns uppfattning.  

 

I studien av Nelson (2007) beskrev alla som intervjuades med olika ord sin uppfattning att det 

inte finns ett ”rätt” sätt att amma, trots detta ville man generellt sett försöka vara så 
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konsekvent som möjligt i rådgivningen. Man försökte kollegor emellan att ge så lika råd som 

möjligt. 

Även om många av personalen som arbetade kvälls och nattskift aktivt uppmuntrade 

mammorna att amma även på natten, tenderade de att lita mer på mammornas åsikt att deras 

barn behövde tilläggsmatas med modersmjölksersättning, de var också mindre aktiva i att 

stötta och peppa mammorna i sin amning vid dessa tillfällen än dagpersonalen. Personalen på 

kvälls och nattskiften rapporterade i större utsträckning att barnen var ”hysteriska”, och att 

mödrarna var ”känslosamma” samt att mammorna grät och klagade på utmattning efter en 

lång dag (Nelson, 2007). 

I studien av Cantrill et al (2003) tillfrågades respondenterna huruvida de skulle råda kvinnor 

att sluta amma i sex olika situationer. Det korrekta svaret var i samtliga fall ”aldrig”. I denna 

undersökning svarade 11 % att de var osäkra eller skulle råda kvinnan att upphöra med 

amningen ifall mjölkmängden var otillfredsställande. 12 % av barnmorskorna sade sig vara 

osäkra eller råda kvinnan till att sluta amma om barnet hade börjat fått tänder. Så många som 

37 % var osäkra eller skulle avråda kvinnan från att amma om hon hade en bröstabscess.  Två 

tredjedelar av studiedeltagarna sade sig råda en mamma med liten mjölkproduktion under de 

första två veckorna efter förlossningen att fortsätta exklusiv amning. I stort sätt alla 

barnmorskor rapporterade att de skulle uppmana till tätare amning av ett friskt, fullgånget, 

fyra dagar gammalt barn med gulsot. 

 

I studien av Hellings et al (2000) skulle 90 % av de tillfrågade sjuksköterskorna och 

barnmorskorna uppmuntra till tätare amning vid eventuella tveksamheter om mjölktillgång. 

 

Ekström et al (2005) betonar i sin studie att amningskunskap inte räcker, en positiv attityd till 

amning är också viktigt för att ge ett bra stöd. Sjuksköterskor med positiva attityder till 

amning är mer framgångsrika i att främja amning. Däremot kan vårdpersonal som saknar 

kunskap eller har negativa attityder till amning leda till felaktiga eller motstridiga råd, detta 

kan då förkorta amningsperioden. Attityder är baserade på känslor i förhållande till specifika 

händelser och en varierande grad av kunskap om fenomenet. Attityder till amning kan vara 

djupt rotade bland sjuksköterskor och barnmorskor och vara svåra att förändra.  

Furber & Thomson (2008) menade att motsägande råd minskar mödrars inflytande och 

försvagar deras självförtroende och förmåga att amma. Barnmorskor har länge försökt att 

minimera motstridiga råd som uppkommer på grund av bristfällig kommunikation och 

skillnader i kunskapsnivå. 
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Lyhördhet    

När personalen kände sig stressade, var underbemannade eller hade stor arbetsbelastning 

påverkande detta tiden de kunde spendera med mammorna för att stödja dem i sin amning 

samt förmåga att följa upp och stötta i tidigare utarbetade amningsplaner. Detta bidrog i sin 

tur till inkonsekvens i rådgivningen från skift till skift. Sena kvällar och nätter var speciellt 

problematiska tider på dygnet för personalen. Oavsett förmåga eller önskan att hjälpa de 

nyblivna mödrarna, var tiden för amningsrådgivning och stöd ofta begränsad under dessa tider 

på dygnet (Nelson, 2007). 

 

Kronborg et al (2007) förklarar att stöd från erfarna sjuksköterskor kan förlänga amningens 

varaktighet. Vårdpersonal som deltog i studien hade ett stort intresse för amningsstöd och en 

träningskurs ökade deras kunskap och fick dem att hantera amningsrelaterade problem bättre.  

 

Mantha et al (2008) konstaterar att sjuksköterskor har stor möjlighet att påverka hur 

kvinnorna upplever sin amning genom att erbjuda stödjande vård som är individuellt anpassad 

utifrån mödrarnas behov. 

 

Sjuksköterskan bör tillhandahålla korrekt information som är baserad på klinisk erfarenhet 

och amningsjournaler. Utöver detta måste sjuksköterskor kunna ge råd och stöd som 

mödrarna upplever som meningsfulla. Individuellt utformat amningsstöd är rekommenderat 

som bästa vård i mötet med ammande kvinnor (Mantha, Davies, Moyer & Crowe, 2008). 

 

Kronborg, Vaeth, Olsen, Iversen & Harders (2007 b) studie visar att en stödintervention 

baserad på befintliga amningsrekommendationer leder till långa perioder av exklusiv amning. 

En personlig kontakt och kontinuerligt stöd har en positiv effekt.  

 

Wallace och Andersson(2007) menade att sjuksköterskor och barnmorskor har goda 

kunskaper när det gäller amning och god förståelse om vad som är effektiv för att hantera 

amningsproblem. Resultaten i deras studie visade att hög kunskapsnivå om amning var 

associerat med personliga amningserfarenheter som varat mer än tre månader samt med god 

klinisk erfarenhet. Man såg också att distriktssköterskors och barnmorskors råd var anpassade 

till de socio-kulturella egenskaperna och erfarenheter som mamman hade.  
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Mc Donald, Henderson, Faulkner, Evans & Hagan (2008) studie visade att med hjälp av 

telefonstöd efter förlossningen minskade behovet att tilläggsmata nyfödda barn med 

modersmjölksersättning. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll i stödet till ammande 

kvinnor. Resultatet visade att det fanns en rad olika faktorer som påverkade hur 

sjukvårdspersonalens stöd såg ut. Vi kunde urskilja tre huvudkategorier i resultatet. Dessa var 

Kunskap, Attityder och Lyhördhet. Dessa tre aspekter har betydelse för hur informationen och 

stödet från sjukvårdspersonalen ser ut. 

 

Under den första huvudkategorin utkristalliserades två subkategorier, utbildning och 

erfarenhet. Det finns tydliga samband mellan hur stöd och kunskap ser ut relaterat till 

personalens utbildning och egna erfarenheter. Utbildning visade sig vara en viktig faktor för 

amningsstöd. Resultatet visade dock att det var långt ifrån alla som kom i kontakt med 

ammande kvinnor som kände sig självsäkra och trygga i sin roll som vårdgivare och 

informatör. Det fanns också tydliga samband mellan utbildning och hur väl personalen förstod 

vilka faktiska fördelar bröstmjölken har för det nyfödda barnet . Faktorer som kön och 

arbetslivserfarenhet var också avgörande för hur stödet såg ut. 

Utbildning gav också sjukvårdspersonalen större självförtroende och ökade compliance till 

amningsrådgivningen, detta i sin tur gjorde att mödrarna kände sig tryggare och hade större 

förtroende för barnmorskorna/sjuksköterskorna. Utbildningen gav också sjukvårdspersonalen 

möjlighet att reflektera över sina egna personliga erfarenheter och sin inställning till amning. 

Detta styrks av Wallis & Harper (2007), Hauck och Hall & Jones(2007) i sina studier att 

utbildning är viktig för att sjuksköterskor skall ha förmåga att ge mödrarna en balanserad, 

evidensbaserad information så att de i sin tur ska kunna fatta välinformerade beslut . Amnings 

kunskap korrelerar starkt med amning förtroende, det är vårdpersonalens roll att se till att 

kunskapen är överförd till alla nyblivna mödrar 

Erfarenheter hade också stor betydelse för hur det givna stödet såg ut. De kvinnor som själv 

hade positiva erfarenheter från att själv ammat hade mer kunskap och större intresse att främja 

amning. De kvinnor som hade negativa amningserfarenheter tyckte också att detta kunde 

hjälpa dem i sin rådgivning till ammande mödrar. De kvinnor med negativa erfarenheter var 

dock snabbare att ge stöd till de kvinnor som valde att flaskmata sitt barn. 
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Det visades att erfarenheter kan öka talangen hos sjuksköterskor eller barnmorskor att ta itu 

med amningsoro. Trots detta finns ett starkt behov av att få grundläggande utbildning om 

amning. Det är viktigt at förstå att den personliga erfarenheten barnmorskor har med sig inte 

är tillräcklig för att ge stöd och råd till ammande kvinnor. 

Detta styrks också i studie av Tillet (2007) som visades att många sjuksköterskor har inte 

ammat eller bara ammat en kortare period. Sjuksköterskor med positiv amningserfarenhet kan 

tycka att det var enkelt och lustfullt att amma och förstår kanske inte att det kan vara svårt och 

smärtfyllt för en del mödrar. 

Sjukvårdspersonalens attityder gentemot amning var också avgörande för hur deras stöd till 

ammande mödrar såg ut. Resultatet visar att nyblivna mödrar behöver mycket stöd och 

information för att komma igång med amningen. Sjukvårdspersonalen behöver mycket tid för 

att stödja och undervisa mödrarna. Hur informationen ges måste anpassas utifrån varje patient 

och hennes fall. Sjukvårdspersonalen ansåg att det inte var deras jobb att tvinga någon att 

amma om det inte kändes bra. Men man ansåg också att det var viktigt att förespråka och lyfta 

fram amningens fördelar och positiva inverkan för barnet. Resultatet visar också att det fanns 

en gemensam övertygelse att kvinnan alltid är fri att fatta sitt eget beslut och att detta beslut 

bör respekteras av sjukvårdspersonalen, även om det innebär att kvinnan inte vill amma sitt 

barn.  

Tillett (2007) och Mc Grath (2007) beskriver att sjuksköterskors attityder gentemot amning är 

mycket varierande och att många sjuksköterskor har negativa attityder och dåliga kunskaper 

om amning. En positiv attityd samt kunskap om amning är av stor vikt i bemötandet av 

mödrar och hennes nyfödda barn . 

Resultatet har också visat att rådgivningen från sjukvårdspersonalen kunde vara mycket 

varierande. En del upplevde att det hela tiden kom nya rekommendationer och råd. Detta 

gjorde personalen förvirrade och frustrerade och man beskrev att man inte ville ändra på det 

som fungerade bra. Hur väl personalen accepterade nya rekommendationer avgjorde hur 

rådgivningen till mödrarna såg ut. Resultatet visar också att sjukvårdspersonalen var 

medvetna om att mödrarna upplevde att de fick olika och motstridiga råd. 

Sjukvårdspersonalen försökte dock i stor utsträckning att vara så konsekventa som möjligt. 

Resultatet beskriver också hur dessa motsägande råd minskar mödrars makt och försvagar 

deras självförtroende. 

Bramhagen, Axelsson & Hallström (2006), Tillett (2007) och Wallis & Harper (2007) 

utvecklar detta och tog fram att stödjande amningsrådgivning kräver mer än entusiasm från 

personalen, det är av stor vikt att det finns en amningspolicy och att rådgivningen har sin 
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grund i utbildning. Det är sjuksköterskans skyldighet att ge mödrarna aktuell och faktabaserad 

information, ändå upplever många kvinnor att de inte fått positivt stöd att amma av 

sjukvårdspersonalen Mödrar som upplever att de fick olika råd kunde känna att deras oro inte 

togs på allvar, men vissa uttryckte att de olika råden gav dem fler alternativ och möjlighet att 

välja det som passade dem bäst  

Resultatet beskriver att sjuksköterskorna inte alltid kunde leva upp till mödrarnas behov av 

stöd. Detta kunde bero på att de var stressade och hade stor arbetsbelastning. De upplevde att 

tiden inte räckte till för att ge bra stöd till varje individ. Man hade inte tid för uppföljning och 

detta bidrog då till inkonsekvent rådgivning. Sjuksköterskorna måste kunna ge individuellt 

anpassad rådgivning som utarbetats utifrån specifika vårdplaner och amningsjournaler. Den 

personliga kontakten och det kontinuerliga stödet har en positiv effekt på amningen. 

 I Tilletts (2007)och Grassley & Nelms (2008)studier visades att kvinnorna upplevde att 

enbart information var otillräcklig, man ville ha demonstrerat stöd och värdesatte praktisk 

amningsundervisning. Mödrarna beskrev också att de ville att sjuksköterskan skulle sitta med 

under amningen för att se att hon gjorde ”rätt”. De tog upp att stöd från familj, vänner och 

vårdpersonal är en viktig aspekt för hur amningen fungerar. Sjuksköterskor ska försöka vara 

aktiva deltagare i att förbättra mödrars och barns hälsa genom att erbjuda stöd till modern som 

kan hjälpa amningen och stärka moderns förtroende. Vidare beskrivs att alla kvinnor är unika 

och har olika bakgrunder och kulturer. Förutom fysisk närvaro och vägledning rekommenderas 

att sjukvårdspersonalen alltid frågar mödrar vad de behöver, för att sedan följa upp med en 

individuellt utformad plan för stöd. 

 

Metoddiskussion 

Fyra av artiklarna saknar godkännande från en etisk kommité. Artiklarna var dock etiskt 

övervägda då deltagarna frivilligt deltog i studien samt att mätinstrumenten använt i tidigare 

studier. Vi ansåg att dessa artiklar mötte vårt etiska resonemang samt överensstämde väl med 

vårt syfte. 

Av de artiklar som vi hittade via Cinahl gå samtliga att finna via PubMed. Detta innebär att 

alla artiklar kommer från PubMed, vi anser att detta möjligen kan vara en svaghet för 

resultatet. Samtliga studier är utförda i västerländska miljöer, detta påverkar också resultatet 

negativt. Tre av artiklarna är RCT-studier vilket enligt Forsberg och Wengström (2003) har 

starkt bevisvärde (s.96). 
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Slutsats 

Vi anser att det är viktigt med fortlöpande utbildning i amningskunskap hos 

sjukvårdspersonal. Det finns ett stort behov av utbildning för att öka personalens praktiska 

såväl som teoretiska kunskaper om amning och bröstmjölk. Detta då många som kommer i 

kontakt med ammande kvinnor och deras nyfödda barn upplever att de saknar tillräckliga 

kunskaper om amning för att kunna ge ett bra stöd. Självförtroende och självtillit är av stor 

vikt när man som sjukvårdspersonal skall skapa ett stödjande och förhållande till vårdtagaren. 

Att kunna svara på mödrarnas frågor och oro på ett tillfredställande sätt är viktigt för att 

mödrarna ska känna sig sedda och bekräftade i sina funderingar. För att inge denna känsla av 

trygghet hos mödrarna krävs fortlöpande och övergripande utbildning av personalen. 

Idag grundas mycket av rådgivningen på vårdpersonalens personliga erfarenheter. Detta kan 

bli problematiskt då rådgivningen varierar från person till person. Det skapar också 

svårigheter för vårdpersonalen när de egna känslorna tar överhand. Till exempel att man som 

sjukvårdspersonal inte kan ha tillräckligt positiv inställning till amning på grund av att man 

själv upplever att man har misslyckats amma. För att motverka detta behöver personalen 

utbildas i hur rådgivningen bör se ut. Att ha egna erfarenheter av amning kan hjälpa 

vårdpersonalen till ökad förståelse men kan samtidigt utgöra ett hinder för att se mödrarnas 

individuella behov. 

Om vårdpersonalen misslyckas i sitt bemötande av mödrarna kan detta leda till att de inte får 

den rådgivning och det stöd de behöver. För att motverka negativa attityder till amning som 

finns bland vårdpersonal behövs ökad kunskap och utbildning. Att ge ett kunnigt och 

förtroendeingivande bemötande kan vara av stor vikt för hur amningen utvecklas för kvinnan 

och hennes nyfödda barn. Då många kvinnor känner sig förvirrade av olika råd behövs någon 

form av koncensus i rådgivningen. Detta kan uppnås genom ständig dialog mellan 

vårdpersonalen samt fortlöpande information och utbildning. 

För att sjukvårdspersonalen skall kunna ge ett bra amningstöd behövs en grundläggande 

kunskap och ständig uppdatering i ämnet. Det är också viktigt att personalen har god 

kommunikation mellan varandra samt med de nyblivna mödrarna. Det är också av vikt att 

vårdpersonalen kan ta den tid de behöver med varje vårdtagare för att trygga och stärka henne 

i sin nya roll som ammande mamma. 
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