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Sammanfattning  

Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade 

och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap 

om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt.   

Syfte: Att beskriva för tidigt födda barns mag-tarmbesvär ur föräldrarnas perspektiv samt 

beskriva vilket stöd som gavs av vårdgivaren. 

Metod: Denna studie genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv ansats. 

Data analyserades med en tematisk nätverksanalys. Data bestod av loggboksblad samt 

skriftliga kommentarer från mödrar. Totalt antal mödrar som inkluderades i denna studie var 

148, totalt antal loggboksblad var 133 och 56 skriftliga kommentarer. 

Resultat: Ett globalt tema, två organisationsteman samt åtta basteman identifierades. De två 

organisationsteman som framkom var: föräldrarnas upplevelser kring sitt för tidigt födda 

barn med magbesvär samt Vårdgivarens stöd och föräldrarnas upplevelse och effekt av detta 

stöd. Det globala temat som framkom var: Vikten av att bli lyssnad på, få stöd, och rätt 

information i en utsatt situation. 

Slutsats: Det finns ett behov av individuellt anpassat stöd hos föräldrar till för tidigt födda 

barn med magbesvär. Trygghet skapades då det upplevdes att vårdgivarna hade god 

tillgänglighet, var kunniga inom området och gav adekvata rekommendationer. Den stress och 

oro hos föräldrarna som barnets magbesvär medförde kunde minskas med hjälp av att bli 

lyssnad på, få individuellt stöd och rätt information. 

Nyckelord: barnhälsovård, föräldrar, mag-tarmbesvär, prematur, sjuksköterskor, stöd  

  



 

 

Abstract 

Background: A prematurely born infant’s intestines and digestive system is not fully 

developed and may suffer of gastrointestinal problems. It is important that health care staff 

have knowledge of experiences and support regarding premature born infants. 

Purpose: To describe preterm infant’s gastrointestinal problems from a parents perspective as 

well as the type of support provided by medical provider.  

Method: The study was carried out with a qualitative/descriptive analysis of collected data. 

Data comprised of 133 logbook notes as well as 56 written comments from the mothers. In 

total 148 mothers were included in the study.  

Result: One global theme, two organisational themes and eight base themes were identified. 

The two organisational themes emerged: Parents experience of their prematurely born 

infant’s stomach problems and Medical providers support and parents experience and the 

effect of that support. The global theme emerged: The importance of being listened to, receive 

support and the correct information in a compromised situation.  

Conclusion: There is a need for individually tailored support for parents of premature infants 

with stomach problems. Security was created when parents experienced that the medical 

providers provided good accessibility, were knowledgeable in the area and made adequate 

recommendations. The stress and anxiety of the parents caused by the infants stomach 

problems could be alleviated by being listened to, receive individual support and correct 

information. 

Keywords:, gastrointestinal problems,  nurses, parents, paediatric health care, premature, 

support  
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Bakgrund 

Funktionella mag-tarmproblem 

Funktionella mag-tarmproblem innebär symtom från mag-tarmkanalen, både tillfälliga och 

långvariga där inga strukturella eller biokemiska avvikelser kan påvisas. Patofysiologin är inte 

helt klarlagd men flera faktorer spelar in såsom psykosociala, genetiska anlag, tarmfloran, 

hyperalgesi i området, inflammationer, trauma och stress tidigt i livet. Mag-tarmproblem är 

ofta påfrestande för både barn och föräldrar och kan leda till att barnet inte är tillfreds och 

skriker vilket leder till oro hos föräldrarna och påverkar livskvaliteten negativt. Eftersom små 

barn inte kan beskriva sina symtom är det ofta föräldrarna som tolkar dessa. Tolkningen 

påverkas också av föräldrarnas mående och hur de klarar att hantera denna stressiga period. 

(Salvatore et al., 2019). Vanligt förekommande funktionella mag-tarmproblem hos spädbarn 

är regurgitation, kolik och förstoppning. Regurgitation innebär att maginnehållet kommer upp 

igen och blir synligt vilket kan tolkas som kräkningar eller maginnehåll tillsammans med 

spott (Zeevenhooven, Koppen, & Benninga, 2017). Hos för tidigt födda barn och barn som 

behandlas med antibiotika under sin första tid i livet ökar risken för att utveckla funktionella 

mag-tarmproblem, framförallt kolik och regurgitaion (Salvatore et al., 2019). Ofta har barnet 

flera symtom samtidigt. Vanliga kombinationer är kolik med uppblåst buk samt regurgitation 

tillsammans med kolik (Vandenplas et al., 2015). Smärta är ett centralt symtom vid 

funktionella mag-tarmbesvär. Spädbarn kan reagera starkare på smärtstimuli jämfört med 

äldre barn (Koppen, Benninga, & Singendonk, 2017).  

Gastroesofagal reflux (GER) hör till benämningen regurgitation och är tillsammans med 

förstoppning det vanligaste funktionella mag-tarmproblemet hos barn under 12 månader. 

GER innebär att maginnehållet ofrivilligt kommer tillbaka upp till esofagus, mun och näsa. 

Detta är en del av den normala utvecklingen hos ett spädbarn och är därför inte ett tecken på 

sjukdom och går över spontant över tid (Zeevenhooven et al., 2017). Bidragande orsaker till 

GER är för stora intag av bröstmjölk eller ersättning samt liggande position hos barnet 

(Koppen et al., 2017).  

När ett spädbarn har kolik skriker barnet långa perioder och är svår att trösta. Skrikandet 

uppstår till synes helt utan anledning. Patofysiologin bakom kolik är inte helt klarlagd. 

Orsaker till kolik kan vara störningar i centrala nervsystemet, psykosociala faktorer såsom 

icke fungerande anknytning eller oro hos föräldern. Störningar från mag-tarmsystemet såsom 
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komjölkallergi, GER och problem med tarmmotaliteten kan också ge kolik (Zeevenhooven et 

al., 2017). Kolikgråt har en högre ljudnivå, högre tonart och är mer intensiv jämfört med 

vanlig gråt. Karaktäristiskt för ett barn med kolik är att barnets buk och armar blir spända, 

benen dras upp och ihop och ryggen böjs (Lam, Chan, & Goh, 2019).  

Förstoppning är ett framträdande symtom hos för tidigt födda barn. Även om förstoppning 

kan ha flera olika orsaker så finner man sällan någon medicinskt bakomliggande orsak. 

(Tabbers et al., 2014). Hård avföring är mycket ovanligt hos ammande spädbarn jämfört med 

spädbarn som får bröstmjölksersättning. Problem med hård avföring uppkommer ofta vid 

övergången från bröstmjölk till bröstmjölksersättning (Vandenplas et al., 2016). De barn som 

får bröstmjölksersättning kan ibland ha fast avföring redan första levnadsveckan och kan 

drabbas av smärtsam avföring, vilket kan utvecklas till funktionell förstoppning (Hyman et 

al., 2006). Hos förstoppade barn är det vanligt med irritabilitet, nedsatt aptit och tidigarelagd 

mättnad som försvinner efter avföring  (Vandenplas et al., 2016).  

Komjölksallergi är inte lika vanligt som övriga funktionella mag-tarmprobesvär (Vandenplas 

et al., 2016). Tecken på komjölksallergi kan vara kräkning, blod eller slem i diarré och vid 

minskad tillväxt hos spädbarnet. Om det finns atopi i familjen ökar risken för att utveckla 

komjölkallergi (Lam et al., 2019). Både förstoppning och kolik kan vara relaterade till 

komjölksallergi (Vandenplas et al., 2016).  

När föräldrarna söker vård för sitt barns magbesvär är det inte bara barnets symtom som ska 

observeras. Vårdgivaren behöver också uppmärksamma familjens känslor, beteenden och 

förmågor eftersom dessa kan påverka barnets mående (Hyman et al., 2006). Laktulos, 

Sempers magdroppar och Minifom är exempel på läkemedel som kan ges till vid mag-

tarmproblem hos barn. Laktulos är en oral lösning som är ett tarmreglerande medel och 

används vid förstoppning (FASS, 2019a). Minifom är en emulsion innehållande den 

verksamma substansen Simetikon och används vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen och 

administreras som orala droppar (FASS, 2019b). Sempers magdroppar är en oljelösning med 

bakteriekultur som administreras i droppform och innehåller lactobacillus reuteri (Semper, 

2016).  

För tidigt födda barn 

Att födas före graviditetsvecka (gv) 37 räknas som att födas för tidigt. De som är födda för 

tidigt delas in i tre grupper: måttligt för tidigt födda, 32-36 gv, mycket för tidigt födda 
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28-31 gv och extremt för tidigt födda <28 gv (World Health Organization, 2012). I Sverige 

föds ca 6 % av alla barn för tidigt. Det finns flera anledningar till att barn föds för tidigt som 

exempelvis flerbördsfödslar eller att modern eller barnet drabbas av infektioner eller annan 

sjukdom. Vilken som är den vanligaste orsaken är dock inte känt. Barn som föds för tidigt och 

deras familjer utgör en speciell patientkategori som ofta möts i primärvården (Norman & 

Thernström, 2015).  

Ett för tidigt fött barn är inte helt redo att möta omvärlden eftersom deras organ inte är 

färdigutvecklade. Främst handlar det om att lungor och hjärna inte är fullt utvecklade, men 

även tarmar och matsmältningsapparat. För tidigt födda barn har även en omogen hudbarriär 

vilket medför att barnet lätt förlorar värme och vätska. (Miall, Rudolf, & Levene, 2004). 

Dessa barn förknippas med högre sjukvårdskostnader de första två åren jämfört med 

fullgångna barn på grund av att de oftare behöver mer avancerad vård, längre vårdtider samt 

längre uppföljningstid inom primärvården (Khan et al., 2015). 

Omogen tarm hos för tidigt födda barn 

Mag-tarmkanalen börjar ta form och utveckla det komplexa systemet av mag-tarmrörelser 

redan som embryo och fortsätter utvecklas även efter födelsen (Koppen et al., 2017). Under 

den sista trimesten sker en snabb utveckling av mag-tarmsystemet hos fostret. Tarmlängden 

fördubblas under denna period och tarmens invändiga yta ökar ännu mer. För tidigt födda 

barn har därför en outvecklad tarmfunktion. Tarmens rörelse hos för tidigt födda fungerar 

sämre till följd av att det enteriska nervsystemet inte är tillräckligt moget. Flödet i tarmen blir 

långsammare och kan skapa ökad bakterietillväxt samt ökad mängd gaser som spänner ut 

tarmväggen (Neu, 2007). Störningar i mag-tarmkanalens rörelse är vanligt hos barn och kan 

påverka hela mag-tarmkanalen och ge både milda och allvarliga tillstånd (Koppen et al., 

2017). Exempel på symtom till följd av störningar i mag-tarmkanalens rörelse är kräkningar, 

otröstlig gråt, (Indrio et al., 2008) gastroesofagal reflux (GER), matningssvårigheter, 

förstoppning och diarré (Koppen et al., 2017).  

Att vara moder till för tidigt födda barn 

Något som i stor utsträckning påverkar välbefinnandet hos mödrar till för tidigt födda barn är 

att modern utsätts för stress, sömnstörningar, trötthet samt nedstämdhet. Välbefinnandet 

påverkas också av sättet vårdgivarna ger information till föräldrarna (Amorim, Silva, Kelly-
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Irving, & Alves, 2018). Brist på hjälp och stöd från familj och närstående samt vårdgivare kan 

påverka moderns psykiska mående negativt (Schytt & Hildingsson, 2011). 

Murdoch och Franck (2011) beskriver att efter utskrivning från neonatal avdelning kan en 

stark oro framkomma hos modern, till exempel att barnet ska bli försämrad i sin hälsa eller att 

det värsta ska hända, att barnet dör. Stöttning och hjälp från läkare och sjuksköterskor är inte 

längre nära till hands och ett stort ansvar vilar på deras axlar. Det uppfattas som ett stort 

ansvar att fortsätta med de medicinska momenten i hemmet. Vårdansvaret gör att det blir 

svårt att lämna hemmet och en känsla av otillräcklighet uppstår när omsorg om syskon och 

hushållsarbete blir eftersatt. Vidare beskrivs att mödrarnas självförtroende och självtillit inför 

vården av det egna barnet i hemmet ökar i takt med barnets positiva utveckling. 

Uppmärksamheten kring barnets behov blir bättre och bättre med tiden då man inhämta 

kunskap från böcker och internet, lärt sig av misstag och utvecklat intuition, speciellt för att 

förstå barnets utryck av smärta och obehag (Murdoch & Franck, 2012).  

Bröstmjölkens och sondmatningens betydelse  

Bröstmjölken är rik på ämnen som främjar immunförsvaret, förhindrar inflammationer, ger 

antimikrobiellt försvar och bidrar till en fördelaktig tarmflora. Dessa ämnen produceras 

genom en biologisk utvecklingsprocess samt samspel mellan immunsystem hos modern och 

det för tidigt födda barnet. Bröstmjölkens immunkomponenter kompenserar det för tidigt 

födda barnets eget omogna immunsystem samt anpassar mag-tarmkanalen till livet utanför 

livmodern. De barn som har en mycket låg födelsevikt är särskilt utsatta för infektioner. 

Studier har visat att för tidigt födda barn som får bröstmjölk har kortare sjukhusvistelse och 

minskad förekomst av infektioner jämfört med icke ammande (Thibeau & D’Apolito, 2012).  

För tidigt födda barn kan ha stora besvär med att koordinera sugning, sväljning och andning 

till följd av omogna organ (Koppen et al., 2017) och kan behöva föda via nasogastrisk sond 

till en början. Exponering för sondmatning i kombination med ett ofullständigt utvecklat 

nervsystem ökar risken för att utveckla svårigheter med matintag och problem med den 

motoriska funktionen (Johnson et al., 2016).  

Stöd till förälder och vård av tidigt födda barn i barnhälsovården  

I Sverige finns en organiserad barnhälsovård (BHV). Barnhälsovårdens mål enligt 

socialstyrelsens vägledning är att förebygga ohälsa och främja hälsa och utvecklig hos barn 

(Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen klargör att förhållanden i barnets närmiljö ska 
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beaktas. På ett tidigt stadium ska rätt åtgärder identifieras och påbörjas när det gäller barnets 

uppväxtmiljö, utveckling och hälsa. Alla barn ska erbjudas hälsoövervakning, vilket innebär 

att barnets hälsa, utveckling och uppväxtmiljö följs regelbundet på ett strukturerat sätt. 

Stödjande och igångsättande insatser i föräldraskapet ska erbjudas till alla barn och föräldrar 

för att främja barnets utveckling. Om ett barn löper större risk för att drabbas av sjukdom eller 

redan har sänkt hälsa ska individuellt anpassade insatser ges. För tidigt födda barn tillhör 

denna grupp inom barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2014).  

I en svensk studie som handlar om mödrar till för tidigt födda barn och dess erfarenheter av 

sjuksköterskors stöd gällande amning efter utskrivning från neonatalavdelning visar det sig att 

dessa mödrar är sårbara och beroende av på vilket sätt stöd ges. Det finns individuella 

olikheter i amningsstödet och i vissa fall sänks modern istället för att stärkas i sin mödraroll. 

Kunskap och bemötande skiljer sig åt, både individuellt hos sjuksköterskor och mellan 

neonatalavdelning och BHV (Ericson & Palmér, 2019). Liknade resultat kommer från en 

kanadensisk studie av Premji m.fl., (2017), som belyser mödrar till för tidigt födda barn och 

dess upplevelser av distriktssköterskors vård efter utskrivning från neonatalavdelning. De 

mödrar som är positiva till distriktsköterskans vård upplever ett stöd som skapar trygghet 

samt att denne har god kunskap om för tidigt födda barn. Några mödrar uppfattar vården 

negativt och tycker att distriktssköterskorna tar över och beslutar gällande barnen och på så 

vis underminerar modern. Mödrarna beskriver också att de kan få träffa många olika 

distriktsköterskor och får olika råd som kan gå emot varandra (Premji et al., 2017).  

I en amerikansk studie av Forsythe & Allen (2013) understryks behovet av en ökad 

medvetenhet hos både BHV och föräldrar gällande potentiella hälsorisker hos det för tidigt 

födda barnet efter utskrivning från neonatalavdelning. För att minska hälsoriskerna föreslås 

hembesök samt föräldrautbildning (Forsythe & Allen, 2013). I en studie från Canada 

utforskas distriktssköterskans erfarenheter av att vårda måttligt för tidigt födda barn inom 

primärvården. Där framkommer att det är en stor utmaning att möta dessa barns behov 

relaterat till många hälsoproblem. Föräldrarna behöver mycket råd, stöd och är ofta oroliga. 

Rådgivning kring amning och flaskmatning är särskilt utmanande och tidsödande. Det 

framgår också att föräldrarna får olika budskap av neonatalvården och primärvården samt att 

föräldrarna ibland får skilda råd från läkare och distriktssköterskor. Distriktssköterskorna i 

studien efterlyser konsekventa riktlinjer för vård av dessa barn inom primärvården (Currie et 

al., 2018). 
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Teoretisk förankring 

Personcentrerad vård 

Denna studie handlar om vården av det för tidigt födda barnet och deras föräldrar. Eftersom 

det för tidigt födda barnet inte kan föra sin egen talan, blir det i detta fall barnets föräldrars 

tolkningar och observationer som skapar berättelsen.  

Att lyssna på patientens berättelse, är en del i personcentrerad vård, att bli medveten om 

personens kunskap om sig själv och hens vilja, motivation samt resurser. I personcentrerad 

vård planeras vården tillsammans med patienten och ofta tillsammans med närstående samt 

vård-och hälsoteam. En komplicerad del i personcentrerad vård är att få en informationsrik 

patientberättelse, som belyser patientens upplevelser samt erfarenheter och på så vis kan 

förståelse skapas, samtidigt som patientens integritet värnas. Om patienten inte kan eller har 

svårigheter att uttrycka sig verbalt, kan indirekta modeller användas tillexempel genom 

observation (Edberg et al., 2013). 

När vårdpersonalen lyckas genomföra personcentrerad vård tillsammans med patienten, har 

detta visat sig ge förbättrade hälsoutfall och patienten blir mer nöjd. Genom att arbeta 

personcentrerat ses patienten som en person och inte som sin sjukdom, och att personen har 

en given plats och för hens styrkor, för hens framtidsplaner och för personens rättigheter. Från 

att patienten är passiv i en medicinsk behandling, blir det istället mer avtalsmässigt i 

personscentrerad vård, mellan patienten och vårdgivaren. Personscentrerad vård lyfter fram 

vikten av att lära känna personen bakom patienten och se denna som en människa med vilja, 

känslor och behov. Detta också för att engagera personen att vara en aktiv del i sin behandling 

och vård (Ekman et al., 2011). Då patientens makt och egenansvar ökar vid personcentrerad 

vård, blir specialistsjuksköterskas kunskaper en resurs tillsammans med personalgrupp och 

patienter (Edberg et al., 2013).  

Stödjande samtal kan vara stödjande, hjälpande och problemlösande. Samtalet är unikt 

beroende på situation och person. Det stödjande samtalet innefattar att vårdgivaren lyssnar 

aktivt på personen, observerar och tolkar verbala och icke verbala signaler samt strävar efter 

en jämbördig relation. Personens möjligheter och resurser ska stärkas och samarbete ska ske 

mellan parterna för att komma till bra beslut och lösningar. Behov och önskningar som 

personen har ska bemötas på ett tillfredställande sätt och information ska ges på ett förståeligt 

sätt (Eide & Eide, 2009). 
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Problemformulering 

För tidigt födda barn har omogna organ och svårigheter att koordinera matintag vilket leder 

till att de ofta drabbas av mag-tarmbesvär. Detta är påfrestande för både barn och förälder och 

påverkar hela familjen. Graden av oro hos föräldern är beroende av barnets hälsotillstånd men 

också på vilket sätt vårdgivare stödjer föräldrarna efter utskrivning från neonatalavdelningen. 

För tidigt födda barn är en sårbar patientgrupp och ett stort ansvar läggs på föräldrarna men 

också på primärvården. Föräldrar till för tidigt födda barn är ofta i behov av mycket stöd och 

information. Studier påvisar att distriktsköterskornas stöd och kunskap om för tidigt födda 

barn skiljer sig åt och rekommendationerna är inte alltid konsekventa. Det finns lite kunskap 

inom området och mer kunskap behövs. Sammantaget är det angeläget att genomföra denna 

studie för att få kunskap om mag-tarmbesvär hos för tidigt födda barn och på vilket sätt stöd 

ges till föräldrarna. Detta för att distriktssköterskan inom primärvården ska kunna öka 

förståelsen och kunna ge rätt stöd för att kunna minska lidandet för denna patientgrupp och 

minska oron hos föräldrarna, vilket föranleder denna studie. 

Syfte 

Att beskriva upplevelsen av för tidigt födda barns mag-tarmbesvär ur föräldrarnas perspektiv 

samt beskriva vilket stöd som gavs av vårdgivaren. 

Metod  

Val av design  

Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod med deskriptiv ansats. I kvalitativ 

forskning är den vanligaste formen av insamling av data genom berättelser, (Höglund-Nielsen 

& Granskär, 2017). I denna studie skapades berättelser av loggboksanteckningar i samband 

med telefonsamtal samt skriftliga kommentarer.  

Vanligtvis beskrivs kvalitativ metod som ett sätt att komma närmare individen, närheten kan 

dock skapa en risk för påverkan (Henricson, 2017). Med hjälp av insamlade berättelser skapas 

sedan ett sammanhang som i sin tur ger underlag för förståelse. Genom berättelsen ges ett rikt 

kvalitativt dataunderlag för det kommande steget som är analysen av data (Höglund-Nielsen 

& Granskär, 2017).  
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Population och urval/deltagare och datainsamling 

Författarna till föreliggande kvalitativa studie har använt och analyserat data från en tidigare 

genomförd randomiserad kontrollerad studie om amningsstöd med 493 medverkande mödrar. 

Population och urval samt datainsamling utgår därför ifrån den studien. 

De medverkande mödrarna ammade helt eller delvis vid utskrivning och vårdats över 48 

timmar på sex neonatalavdelningar i Sverige (Falun, Skövde, Sunderbyn, Trollhättan och 

Örebro). Exklusionskriterierna i studien var medicinska eller psykiska problem vid 

utskrivning, språkbarriärer som ej kunde lösas, spädbarn som överförts till annan 

verksamhet/sjukhus vid utskrivning eller spädbarn som var i ett terminalt tillstånd På varje 

avdelning fanns ett amningsstödjande team som rekryterade mödrarna samt utförde 

interventionen. Personal från dessa amningsstödsteam skrev loggbok i samband med 

telefonsamtalen med mödrarna. Under interventionsstudien lottades mödrarna till antingen en 

interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. I interventionsgruppen fick mödrarna dagligen 

telefonsamtal av ett amningsteam, från första dagen efter utskrivning från 

neonatalavdelningen och 14 dagar framåt. Mödrarna i denna grupp hade även möjlighet att 

ringa till amningsteamet, under samma period. Mödrarna i kontrollgruppen erbjöds möjlighet 

att ringa till amningsteamet från första dagen efter utskrivning från neonatalavdelningen, och 

14 dagar framåt dagtid mellan kl. 8-16 varje dag inklusive helger. Samtliga samtal 

registrerades i loggböcker av amningsteamet och kodades (Ericson, 2018). Demografiska data 

på medverkande mödrar och barn presenteras i tabell 1–3. 

 
Bakgrundsfakta på medverkande 
mödrar och barn, n=148  
Tabell 1. 
 

Ålder Medelvärde ± SD 

År 31,4±5,4 

Födelsevikt  
Gram 2273±673 

Vårdtid  

Dagar 32,1±25,4 

Graviditetsvecka  
Median 34  

Percentil 3  
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Tabell 2.  
 
Utbildningsnivå  Antal mödrar (%) 

Hög 82 (44,6%)  

Låg 66 (55,4%) 

Födelseland  
Sverige 129 (87,2%) 

Annat land 19 (12,8%) 

Förlossningssätt  
Vaginal 77 (52,0%) 

Kejsarsnitt 71 (48,0%) 

Antal födslar  

Förstföderska 90 (61,2%) 

Omföderska 57 (38,8%) 

Barnets kön Antal barn (%) 

Pojke 90 (60,8%) 

Flicka 58 (39,2%) 

 

Tabell 3.  
 
Andel mödrar i %  

Amningsfrekvens Hemgång Efter 8 v Efter 6 mån Efter 1 år 

Helt 81,8 60,1 22,5  -  

Delvis 18,2 31,1 50,3 22,4 

Ammar ej  -  8,8 27,2 77,6 

 

Amningsteamets personal använde ett loggboksblad för varje moder. På detta blad fördes 

anteckningar vid varje samtal för att vara till hjälp för nästa person som ringde eller tog emot 

samtal. Anteckningarna i loggboken innehåller problem som modern tar upp och råd som 

gavs av stödpersonen. De medverkade mödrarna fick enkäter hemskickade via brev vid tre 

tillfällen, 8 veckor efter utskrivning och när barnen var 6 respektive 12 månader gamla. Vid 

uteblivna svar skickades även två påminnelser ut via brev. Enkäterna innehöll bland annat en 

öppen fråga där mödrar kunde skriva fritt. ”Om du vill får du gärna skriva hur du upplever att 

amma/flaskmata ditt barn (du får gärna använda baksidan)” Dessa skriftliga kommentarer 

användes också i analysen.  

Materialet inkluderar transkriberad dokumentation bestående av vårdpersonalens loggbok från 

telefonsamtal samt skriftliga kommentarer från mödrar till för tidigt födda barn (<37 gv) som 

medverkade i interventionsstudien, från mars 2013 till december 2015 (Ericson, 2018). 
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Författarna till denna studie erhöll data från totalt 279 avidentifierade och kodade 

loggboksanteckningar med ett blad från varje moder samt kodade skriftliga kommentarer från 

mödrar fördelat på 95 stycken A4-blad. Samtliga blad lästes igenom och de loggboksblad och 

kommentarer som inte handlade om magbesvär sorterades bort. Efter utsorteringen kvarstod 

133 stycken loggboksblad och 56 stycken kommentarer från totalt 148 mödrar vilket utgör 

analysenheten i denna studie. 

Tillvägagångssätt och dataanalys  

Författarna läste igenom samtliga avidentifierade kodade loggboksanteckningar, som bestod 

av en varierad textmängd från en rad upp till en full A4-sida, samt skriftliga kommentarer 

flertalet gånger. Det framkom att fäder också medverkat i kommentarer och loggboksblad, 

vilket föranledde att begreppet föräldrar kom att användas vidare i studien där det inte 

handlade specifikt om mödrar. De loggboksblad samt kommentarer som handlade om 

magbesvär och stöd sorterades ut och användes i studien. Därefter gjordes skriftliga 

sammanfattningar av loggboksblad och kommentarer för att få med det väsentligaste 

innehållet. Vid analysförfarandet användes tematisk nätverksanalys inspirerad av Attride-

Sterling (2001), som består av sex olika steg. Denna studie (Figur 1), innefattar endast ett 

tematiskt nätverk och därav genomfördes inte sjätte steget i analysen, som innebär att föra 

samman flera tematiska nätverk och tolka de framkomna mönstren (Attride-Stirling, 2001).  

 

Figur 1 Tematisk nätverksanalys - beskrivning av studiens analys-steg  

Steg 1 

Materialtet 
kodas

Steg 2 

Teman 
identifieras

Steg 3 

Tematisk nätverk 
skapas utifrån 

teman

Steg 4 

Tematisk nätverk 
beskrivs och 
analyseras

Steg 5 

Tematisk nätverk 
sammanfattas
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I analysens första steg läste författarna var för sig materialet i sin helhet och strök över med 

överstrykningspenna det som ansågs svara till denna studies syfte. Författarna gick därefter 

igenom materialet tillsammans och jämförde texten som markerats som relevant utifrån 

studiens syfte. Gemensamma markeringar togs med direkt medan det som endast en författare 

markerat diskuterades gemensamt om de skulle vara med eller ej. Därefter lyftes den 

relevanta texten ut från grundmaterialet och skapade mindre segment av text och på så vis 

blev mer lättöverskådligt och möjliggjorde för författarna att koda textsegmenten med korta 

beskrivande etiketter. Därefter sammanfördes de skriftliga kommentarerna med respektive 

textfragment från loggboksbladen och en berättelse skapades på så vis för varje förälder. 

I steg två av analysen sorterade författarna berättelserna utifrån preliminära teman som kunde 

utläsas gällande barnets magbesvär: magont, regurgitaion, mjölkproteinallergi, gasbildning i 

magen, kolik och lös avföring. En sammanställning skapades för respektive preliminärt tema, 

vilken tydliggjorde åtta basteman. Till dessa åtta basteman kunde författarna identifiera två 

sammanfattande teman. Dessa två teman, organisationsteman, namngavs sedan i steg tre i 

analysen, utefter tillhörande basteman. Av dessa två namngivna organisationsteman framkom 

därefter ett globalt tema. Författarna gick tillbaka till de sammanfattade basteman, i steg fyra i 

analysen, för att på ett fördjupat plan analysera och beskriva de två organisationsteman med 

tillhörande fyra basteman. Det tematiska nätverket skapades i steg 5 (Figur 2), därefter lyftes 

citat fram till resultatet, detta för att ge resultatet styrka och ge läsaren förståelse.   

Etiska ställningstaganden 

En central forskningsetisk riktlinje är Helsingforsdeklarationen, den antogs 1964 av World 

Medical Association (WMA). Innehållet i deklarationen är etiska principer för läkare och 

andra som medverkar i medicinsk forskning. Etisk grundprincip beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen som att omsorgen om individen alltid måste gå före vetenskapens 

och samhällets intressen. Samtycke ska inhämtas för forskning som använder sig av 

identifierbara prover och data för insamling, analys, lagring och användning för nya ändamål. 

Alla tänkbara försiktighetsåtgärder måste vidtas för att respektera deltagarnas privatliv och 

behandla patientinformation konfidentiellt samt för att minimera den inverkan som studien 

kan ha på deltagarnas fysiska och psykiska integritet och personlighet. 

Helsingforsdeklarationen är inte juridisk bindande men har haft stor inverkan på nationell 

lagstiftning (Kliniska Studier Sverige, 2017).   
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Regionala etiska prövningsnämnden i Uppsala, har tidigare godkänt interventionsstudien 

(Dnr:2012/292 och 2012/292/2) vilken data till denna studie har hämtats ifrån. Deltagarna har 

gett sitt samtycke till att data får användas i forskningssammanhang (bilaga 1). Muntlig och 

skriftlig information gavs av det amningsstödjande teamet och därefter skrev de medverkande 

mödrarna ett skriftligt samtycke om att delta i studien. Deltagarna fick information om att de 

när som helst kunde avbryta medverkan i studien. I alla skeden av undersökningen 

säkerställdes sekretess för mödrarna och deras barn. All data presenterades på gruppnivå, 

inget kan spåras tillbaka till det enskilda spädbarnet eller modern i publicerat material. 

Loggböcker och enkäter förvarades i ett låst utrymme otillgängligt för obehöriga. Författarna 

till denna studie hanterade det kodade materialet med sekretess som obehöriga ej hade 

tillgång till. Materialet sågs som patientinformation och behandlas därefter. Efter att studien 

har genomförts kommer den använda data att förvaras vid högskolan Dalarna.  

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Personuppgifterna behandlas i enlighet med högskolans regelverk: behandling av 

personuppgifter i studentarbeten. 

GDPR hade ej trätt i kraft vid interventionsstudiens utförande. Alla mödrar signerade ett 

skriftligt samtycke till deltagandet i studien samt att insamlat data fick användas i vidare 

forskning (Ericson, 2018) 

Resultat  

Resultatet baserades på totalt 148 föräldrar som svarade på studies syfte. Författarna 

identifierade 8 basteman: Otillfredsställande amning/flaskmatning, psykisk påfrestning, 

missnöjdhet hos barnet, tacksamhet och glädje, stödjande samtal, icke farmakologiska 

rekommendationer, farmakologiska rekommendationer och amnings/flaskmatningsrelaterade 

rekommendationer. Två organisationsteman framkom: föräldrarnas upplevelser kring sitt för 

tidigt födda barn med magbesvär och vårdgivarens stöd och föräldrarnas upplevelse och 

effekt av detta stöd. Det globala temat var: vikten av att bli lyssnad på, få stöd, och rätt 

information i en utsatt situation. 



 

 13 

 

 

Figur 2 tematiskt nätverk. Beskrivning av upplevelsen av för tidigt födda barns mag-

tarmbesvär ur föräldrarnas perspektiv samt beskrivning av vilket stöd som gavs av 

vårdgivaren. 

Föräldrarnas upplevelser kring sitt för tidigt födda barn med magbesvär 

De magbesvär som berördes i denna studies resultat var magont, regurgitaion, 

mjölkproteinallergi, gasbildning i magen, kolik, lös avföring och förstoppning samt 

kombinationer av dessa. I samband med magbesvären uttryckte barnet ofta olika nivåer av 

missnöjdhet vilket upplevdes som en psykisk påfrestning för föräldrarna av varierande grad. 

Vetskapen om att barnet nu var helt beroende av föräldrarnas omsorg skapade stress och oro. 

Ofta hade barnet svårt att komma till ro och detta tillsammans med andra faktorer kunde bidra 

till en otillfredsställande amning. De flesta magbesvär som togs upp i stödsamtalen 

innefattade mer eller mindre magont hos barnet men många gånger var orsaken till ont i 

magen okänd för föräldrarna. Föräldrar till barn med magsmärta, kräkningar, kolik och 

gasbildning framställde kvällar och nätter som svårast och ofta med sömnbrist som följd. De 

som fick uppleva att besvären gav med sig uttryckte tacksamhet och glädje när besvären 

försvann.  

Fått kolik, fullt upp med att överleva, annars är det bra. (Kommentar F74) 

Besvärligt med magen. Skrikig på natten… (Loggbok SU7) 
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Haft en bra natt och dag. Mor är så glad och stolt över sig själv. Tycker att det går 

bättre med amningen och att han inte är lika knölig i magen (Loggbok F11) 

Orsaker till regurgitation beskrevs som exempelvis överskott av mjölkproduktion hos modern. 

Mödrarna upplevde att brösten var spända och att barnet hade svårt att få bra tag, samt att 

mjölken kom fort vid amningssituationen. Föräldrarna beskrev att barnet kräktes samt 

spottade både före och efter amning vilket upplevdes frustrerande. Barnen signalerade att de 

ville äta ofta och på så vis matades mer frekvent vilket medförde ökade besvär med 

kräkningar. Föräldrarna uppgav blandade känslor gällande situationer när barnet kräktes, 

några tog det med ro medan andra upplevde oro framförallt när barnets allmäntillstånd 

påverkades vid kräksituationen. Det fanns en oro från föräldrarnas sida att vikten skulle 

påverkas av frekventa kräkningar. Denna oro stillades när viktuppgång påvisades. 

…BVC gjort hembesök. Vikt ökat. Kräks en del och sätter i halsen när han äter på 

flaska. Blir då blå. Råd om eventuell återupplivning, vilket ej känns aktuellt, men pappa 

undrar. Råd om Dr Brownflaska (Loggbok SK28) 

När det gällde barn som senare visade sig ha mjölkproteinallergi upplevde föräldrarna barnen 

som skrikiga, att de ofta hade ont i magen och ville amma ofta. De spottade upp och kräktes 

efter amning och grön och blodig avföring förekom. Mödrar upplevde det påfrestande att 

deras kostvanor påverkade barnets mående. Amningen avbröts därför ofta och det blev en 

övergång från amning till mjölkfri ersättning. Mödrar tvivlade ofta på sin förmåga och 

klandrade sig för att vara en dålig mor som inte orkade amma sitt barn.  

Föräldrar till barn som besvärades av gasbildning i magen, beskrev att barnet åt fort och 

intensivt. Barnet ville ha flaskan eller bröstet fort samt hade svårt att hålla kvar bröstet i 

munnen på ett tillfredställande vis. Vidare beskrev Föräldrarna att barnen hade svårigheter att 

rapa efter måltiderna samt att besvären med gaser var som mest påtagliga nattetid och som då 

yttrade sig genom att barnet fick magknip och skrek. Flera ammande mödrar befarade att det 

var deras kost som orsakade barnets besvär. Detta skapade ökad stress och dåligt samvete.  
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…Hon hade dock besvär med magont vilket kan få mig att känna mig ”skyldig” ibland. 

Jag äter ju naturligtvis inget som jag vet att hon får ont i magen av, men jag vet ju att 

det jag äter spelar roll… (Kommentar SK3) 

Barn med kolik beskrevs av föräldrarna som skrikiga, ledsna, missnöjda, gnälliga och 

otröstliga. Vidare beskrevs barnen som smärtpåverkade, att barnen kräktes och hade 

svårigheter att få till amningen. I amningssituationen beskrevs barnen som oroliga och ville 

äta ofta. Mödrar kunde också uppleva otillfredsställelse över amningssituationen då barnet var 

lika olyckligt före som efter amningstillfället. Föräldrarna upplevde situationen kaotisk, 

frustrerande och som en kamp. De upplevde det som svårt att tyda barnets signaler vilket 

resulterade i en stark oro och kunde i sin tur leda till akuta besök på sjukhus. 

Upp och ner med amning, svårt att veta vad han vill. Har kolik, provat akupunktur. 

Intensivpumpat, mjölkstockningar, frustration. Går bra… pratat med kompisar och 

andra kanaler (Kommentar T27) 

Lös avföring togs upp under stödsamtalen med vårdgivare men ingen smärta och obehag för 

barnet nämndes i sammanhanget. Det beskrevs att förälder skulle visa upp avföringen i 

samband med besök på BHV. Samtliga beskrivna fall med lös avföring som togs upp visade 

sig vara tillfälliga besvär och hade ingen påverkan på tillväxten hos barnet.  

Föräldrar uppgav att de upplevde att barnen blev förstoppade när de gavs ersättning, och 

upplevelsen som tolkades som förstoppning var när barnet inte haft avföring på 4–5 dagar. Ett 

samband som urskildes av föräldrarna var att när järntillskott gavs blev barnet oroligt i magen 

och att det kunde gå flera dagar mellan tarmtömning. Föräldrar påtalade också att ont i magen 

kunde komma efter intag av järndroppar eller i samband med intag av bröstmjölksersättning. 

Vårdgivarnas stöd och föräldrarnas upplevelse och effekt av detta stöd  

Sammantaget bestod stödet via telefon av stödjande samtal, icke farmakologiska 

rekommendationer, farmakologiska rekommendationer och amning/flaskmatningsrelaterade 

rekommendationer. Ibland saknades en noterad uppföljning av given rekommendation och 

därmed finns bristande information om hur barnets magbesvär påverkades av stödet.  
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Flera föräldrar uttryckte stor tacksamhet för de stödjande samtal de fick via telefon och 

uttryckte ett stort behov av att prata av sig. Det framkom att föräldrarna upplevde trygghet när 

stödteamet ringde varje dag och de uppskattade att det fanns möjlighet att ringa själv för att få 

stöd. Samtal kunde till exempel handla om att stärka modern i sin föräldraroll, lita på 

förmågan att läsa barnets signaler och se till att skapa tillfällen för modern att få vila. De 

uppskattade att det fanns möjlighet till ett förutsättningslöst samtal där det kändes tillåtet att 

prata om allt. Ofta fick de en känsla av att stödteamet hade obegränsat med tid för samtalet. 

Att samtalen utgick från vad föräldrarna önskade fokusera på för tillfället upplevdes som 

tillfredställande. När föräldern uttryckte ledsamhet över besvärliga situationer lyssnades detta 

in och bekräftades. Föräldrarna fick även tillfälle att berätta om positiva händelser, sitt barns 

utveckling och utrycka sin tacksamhet och glädje när barnet var välmående. Även partnern till 

modern uppgav att stödet från amningsstödteamet var mycket uppskattat. Det varierade hur 

ofta föräldrarna hade behov av samtalsstöd. En del föräldrar som upplevde bekymrande 

symtom med barnets mage kunde uppge önskemål om att samtalen skulle ske mer sällan. 

Likväl kunde föräldrar som upplevde att allt var bra eller mindre bra med situationen kring 

barnet, önska bli uppringda varje dag. Det framkom att föräldrarna ibland hade ökad oro på 

grund av okunskap eller att de hade funnit andra kanaler för information kring barnens 

magbesvär. Att föräldrarna blev informerad om när det sista samtalstillfället skulle äga rum, 

beskrevs vara av vikt för att modern skulle få tid att fundera om det fanns eventuella frågor 

som inte tagits upp under tidigare samtal.  

…Skönt att vara med i studien, känner sig inte bortglömd. Hade frågor efter 

utskrivning. Har pratat om mycket mer än amning (Kommentar F13) 

Mycket nöjd med stödet härifrån! Tack vara personalen där, amningen fick verkligen 

mycket fokus enl. mitt önskemål (Kommentar SK86).  

…har upplevt dessa 14 dagar som mycket bra och tryggt att veta att vi ringer och att 

hon kan ringa (Loggbok K1). 

För att lugna och informera föräldrarna normaliserades ofta tillståndet. Vårdgivaren 

normaliserade regurgitaion som ett tillstånd som ingick i barnets utvecklingsprocess och 
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denna information lugnade föräldrarna. Barnen gick upp i vikt oberoende av 

kräkningsfrekvens, även om det fanns tillfällen då barnets viktkurva planade ut.  

…ville äta väldigt ofta i gårkväll. Skönt att höra att barn vill ha de så emellanåt och att 

det är normalt (Loggbok F25). 

Normalisering av situationen förekom också vid kolikbesvär. Inga specifika 

rekommendationer gavs till barn där föräldrarna hade angett lös avföring som en avvikelse. 

När föräldrarna uppgav att barnet inte hade haft avföring på ett antal dagar normaliserades 

detta av vårdgivaren med information om att det är vanligt att det kan gå några dagar mellan 

avföringstillfällena.  

Icke farmakologiska åtgärder förekom. I vissa fall rekommenderades åtgärder vid 

förstoppning som exempelvis stimulering av rektum, rapsolja peroralt och gymnastikövningar 

som till exempel att hålla upp benen på barnet. Föräldrarna uppgav bra resultat av dessa 

rekommendationer vid förstoppning. När intag av järntillskott orsakade förstoppning hos 

barnet var det fördelaktigt att dela upp doserna på flera tillfällen. Magmassage var en 

rekommendation som förekom vid ont i magen, gasbildning, kolik och förstoppning. Flera 

föräldrar uppgav att massage gav ett positivt resultat oberoende av magbesvärstyp. Även 

värme på magen fungerade bra vid ont i magen. Akupunktur provades vid ont i magen och 

hade viss effekt. Likaså barn med kolik provade akupunktur men det framgick inte om det var 

till hjälp för barnet. Andra icke farmakologiska rekommendationer som exempelvis att barnet 

togs upp och lugnades innan barnet blev alltför skrikigt och när barnet bars hud mot hud i 

upprätt ställning, rekommenderades vid ont i magen och gasbildning. Detta tillsammans med 

magmassage hade bra effekt vid besvär med gaser i magen.  

Mor ringer för att flickan är skrikig och verkar ha ont i magen. Men äter som vanligt 

bra. Kissar och bajsar och är lugn när hon äter. Men det kommer mycket mat i början 

av amningen. Normaliserar och tipsar om att bära … i sjal eller liknande och pumpa 

ur. Lätta på trycket preventivt innan amning, för att inte maten ska komma så fort 

(Loggbok K86) 
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När det fanns behov av farmakologiska åtgärder vid förstoppning provades Laktulos med gott 

resultat. Minifom var en av de vanligaste farmakologiska rekommendationerna vid 

magbesvär. I samband med kräkningar och besvär med gaser uppgavs Minifom bidra till att 

barnet kräktes mindre och att barnet blev mer nöjd. När barnet besvärades av gaser i magen 

hade majoriteten bra effekt av Minifom. Detta provades också vid kolikbesvär men det 

framgick inte hur utfallet blev. Flera föräldrar upplevde att Minifom hade effekt vid ont i 

magen medan andra inte upplevde någon förbättring. Sempers magdroppar rekommenderades 

också vid ont i magen. Där barnet sedan visade sig ha mjölkproteinallergi, hade dessa droppar 

bra effekt tillsammans med att lägga barnet på mage efter amning.  

… mår fortsatt bra. Han är inte lika knölig i magen som tidigare. Mor upplever att 

Sempers magdroppar fungerar bra. Mor upplever att han är ”hård” i magen. Han 

bajsar inte själv varje dag. Mitt ”råd” är att det gör inget om han inte bajsar riktigt 

varje dag, om han inte verkar besvärad av det (Loggbok F33) 

Gasig i magen. Rekommenderar att pröva Minifom. De ska gå och köpa det i morgon 

(Loggbok SU6) 

Många rekommendationer var amnings- och flaskmatningsrelaterade. När barnet besvärades 

av gaser i magen samtalades det om vikten av ett bra tag om bröstet vid amning. Detta för att 

minska risken för att barnet skulle svälja luft som resulterade i magknip och gaser. Pauser 

under måltiden rekommenderades samt att korta ner tiden vid långa måltider, då barnets 

sugkraft kunde avta. Högläge i sängen nattetid rekommenderades hos barn som kräktes 

genom näsa och mun efter måltid. Vikten av att rapa barnet och att sitta upprätt efter måltid 

betonades när barnet besvärades av gaser och regurgitation med bra resultat. 

Flickan kräkts en hel del efter amning. Mor provar att rapa lite oftare samt eventuellt 

pumpa ur lite ur brösten innan amning (Loggbok F73) 

…Varit pigg idag och ammat flera gånger. Kräks ibland. Är glupsk och jag informerar 

om att ta bort honom från bröstet efter några minuter så att han får rapa… (Loggbok 

SK61) 
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När mödrarna pumpade brösten och på så vis hade en stor mjölkproduktion rekommenderade 

vårdgivaren en minskning av detta, då överskottet i mjölkproduktionen ledde till att 

mjölkmängden inte var inställd på barnets behov och kunde leda till magbesvär. De mödrar 

som donerade mjölk rekommenderades att sluta med det och fokusera på att få en 

mjölkproduktion som passade det egna barnet. Att pumpa innan amning gavs som 

rekommendation när mjölken kom så fort att barnet kräktes, vilket hade bra effekt och barnets 

kräkningar minskade. Barn som tillmatades med ersättning och besvärades av regurgitation 

fick stöd i att minska på ersättning och en speciellt anpassad nappflaska, vilket föräldrar 

uppgav hade god effekt. Mödrar som ätit en kost innehållande paprika och lök 

rekommenderades undvika detta med god effekt och minskad gasbildning för barnet. I andra 

fall där mödrar var oroliga för att kosten skulle orsaka barnets magbesvär rekommenderades 

modern att äta som vanligt utan att utesluta något livsmedel. 

Gossen är knölig i magen men skriker dock inte. Mor funderar om det beror på vitlöken 

och chilin som alltid finns i deras mat. Jag sa att det inte beror på det. Vi pratade om 

att en del barn som skriker extremt mycket kan ha en överkänslighet mot 

komjölksproteiner. En storebror hade det som liten. Men den här gossen visar inga 

tecken på det i nuläget, svarade jag. (Loggbok F83) 

Vikten av att bli lyssnad på, få stöd, och rätt information i en utsatt situation. 

Det framgick att föräldrarna befann sig i en situation där det för tidigt födda barnets 

hälsotillstånd blev psykiskt påfrestande för föräldern. Barnet uttryckte missnöjdhet av 

varierade grad från gnyende till otröstligt skrik och ofta fungerade amning och flaskmatning 

otillfredsställande. I vissa fall påverkades barnets allmäntillstånd i samband med magbesvären 

och föräldrarna behövde söka upp akutsjukvård. Barnets magbesvär medförde ofta 

sömnsvårigheter för både barn och föräldrar vilket upplevdes som påfrestande. Flera mödrar 

tvivlade också på sin förmåga när amning eller matningssituationen inte fungerade 

tillfredsställande och det fanns en stark oro för att barnet inte skulle få i sig tillräckligt med 

näring för att gå upp i vikt. Föräldrarna befann sig i en utsatt situation efter utskrivning från 

neonatalavdelningen. 

Föräldrarna i studien uppskattade att bli lyssnade på och uttryckte ett stort behov av att prata 

av sig. När barnet hade magbesvär uttrycktes uppskattning för det individuellt anpassade 

stödet som gavs. Det gavs tillfälle för att ställa frågor och ta upp funderingar vid samtalet. 
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Känslor, situation och mående bekräftades av vårdgivarna och stöd samt rekommendationer 

gavs. Föräldrarna uppgav att det upplevdes lugnt och tryggt att få stöd av vårdgivarna som 

ringde dem varje dag samt att de själva kunde ringa när behov uppstod. Föräldrarna uppgav 

att samtalen ledde till en känsla av trygghet och att de inte blev bortglömda efter utskrivning 

från neonatalavdelningen.  

Magbesvär hos det för tidigt födda barnet medförde stress och oro av varierande grad hos 

föräldrarna och det framkom att informationen som gavs av vårdgivarna ofta hade en 

lugnande effekt. Vårdgivarna informerade och gav adekvata rekommendationer som ofta 

minskade barnens magbesvär. I de fall det var nödvändigt blev de rekommenderade att söka 

till annan instans. Till stor del handlade samtalsstödet om att normalisera, informera och 

beskriva vad som är normalt. När amningsstödteamet normaliserade ett tillstånd som 

föräldern upplevde som avvikande uppgav föräldern att det var lugnande att få bekräftat att 

detta var normalt. Vetskapen om att ha ett direktnummer till vårdgivare med god kunskap om 

för tidigt födda barn och magbesvär var betryggande för föräldrarna.  

Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av för tidigt födda barns mag-tarmbesvär 

ur föräldrarnas perspektiv samt beskriva vilket stöd som gavs av vårdgivaren. 

Resultatet visade att föräldrarnas upplevelser kring sitt för tidigt födda barn med magbesvär 

skilde sig åt beroende på vilket typ av magbesvär barnet hade. De magbesvär som berördes 

var magont, regurgitaion, lös avföring, mjölkproteinallergi, gasbildning i mage, kolik och 

förstoppning och kombinationer av dessa. Föräldrarna upplevde psykisk påfrestning av olika 

grad. De berättade om oro, kaos, stress, frustration och dåligt samvete. Kvällar och nätter var 

ofta mest påfrestande och föräldrarna fick ofta brist på sömn. Många gånger medförde barnets 

situation en otillfredsställande amning men otillfredsställande amning och flaskmatning 

beskrevs också vara orsaken till flera av barnets magbesvär. Missnöjdhet hos barnet tolkade 

föräldrarna i form av skrik, otröstlighet, ilska, gnäll, olika ljud, barnet ville amma ofta, hade 

svårt att rapa, spottade och kräktes, svårt att få ut gaser och gav uttryck för magont. De 

stunder barnet var nöjd och visade att det mådde bra kände föräldrarna en tacksamhet och 

glädje. Gällande vårdgivarnas stöd och föräldrarnas upplevelse och effekt av detta stöd 

framkom att det stödjande samtalet var det centrala i stödet. Vårdgivaren ämnade att stärka 
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föräldern i sin svåra situation, lugnade och informerade och ofta normaliserades tillståndet. 

Majoriteten av alla rekommendationer var amnings- och flaskmatningsrelaterade. 

Rekommendationer kunde vara såväl icke farmakologiska som farmakologiska. Det var 

viktigt för föräldrarna att bli lyssnad på, få stöd och rätt information. Sammantaget var 

föräldrarna nöjda med stödet de fick av vårdgivarna vilket skapade en ökad trygghet och 

minskad oro.  

Resultatdiskussion  

I studien framkom att föräldrarna till för tidigt födda barn med magbesvär upplevde mycket 

stress och oro. I vissa fall var det så psykiskt påfrestande att barnets magbesvär överskuggade 

allt annat.  

Studier påvisar att det kan vara extra påfrestande för föräldrar att ha för tidigt födda barn 

jämfört med fullgångna barn. Det finns ett extra stort behov av stöd hos dessa föräldrar 

(Currie et al., 2018). I föreliggande studie uppgav föräldrarna att de uppskattade ett förlängt 

stöd efter utskrivning från neonatalavdelningen. De värdesatte att tillgängligheten var god och 

att det fanns en specialistkunskap om för tidigt födda barn och magbesvär. Det fortsatta stödet 

i form av stödsamtal gjorde att de kände sig omhändertagna och sedda samt skapade trygghet 

för föräldrarna. Normalisering var en återkommande notering i loggböckerna. Vårdgivarna 

informerade och normaliserade ofta tillståndet och föräldrarna blev lugnade av en tillförlitlig 

källa. Resultatet påvisade att i stödsamtal där det framkom att modern tvivlade på sin förmåga 

att sköta om sitt barn kom samtalet att handla om att stärka modern i att lita på sin förmåga. 

Vårdgivare som lyssnade in och inriktade sig på det föräldern ville prata om för tillfället, 

upplevdes som positivt. Vårdgivare som var mindre bra på att lyssna in och som istället 

började argumentera för något som föräldern har uttryckt inte fungerade, uppfattades som 

negativt.  

Liknade resultat beskrivs i en studie där det framkommer att mödrar uppfattar vården negativt 

när distriktssköterskor tar över och beslutar gällande barnen och underminerar modern. De 

mödrar som är positiva till distriktsköterskans vård upplever att dessa distriktssköterskor är ett 

stort stöd och att de visar på god kunskap om för tidigt födda barn (Premji et al., 2017). Det 

som föräldrarna i denna studie beskrev som ett tillfredställande stöd från vårdgivarna 

överensstämmer med en personcentrerad process som diskuteras av Leksell & Lepp (2019). 

En personcentrerad process handlar om att vårdgivaren är genuint engagerad, medkännande 
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och närvarande. Föräldrar och vårdgivare delar på beslutsfattandet och vårdgivaren ser till 

förälderns holistiska behov. En god kommunikation och att förstå vad som vårdgivaren anser 

är viktigt är en förutsättning för komma fram till ett bra beslut, vårdgivaren stärker 

föräldrarnas delaktighet genom att ge information (Leksell & Lepp, 2019). 

I en studie av Landgren och Hallström (2011) framkommer att föräldrarna till ett otröstligt 

barn känner sig hjälplösa och provar en mängd olika strategier för att få barnet att bli nöjd och 

må bra. För att få en känsla av kontroll och hitta fler möjligheter till att få barnet nöjd, söks 

information i böcker och på internet (Landgren & Hallström, 2011). Detta menar också 

Murdoch och Franck (2012) som tillägger att inhämtning av kunskap på olika sätt är en del i 

processen för att utveckla förståelse för barnets utryck av smärta och obehag (Murdoch & 

Franck, 2012). Internet inklusive sociala medier omfattar mängder av information och det 

finns risk för att felaktiga påståenden sprids snabbt och att föräldern blir desinformerad och 

tar fel beslut gällande barnets hälsa (Rothrock et al., 2019). Därför anser författarna till denna 

studie att ett professionellt stöd är viktigt för att kunna föra en dialog med vårdnadshavaren 

och se till att föräldrarna får rätt information. I föreliggande studie framkom att föräldrar 

behövde detta stöd. 

I föreliggande studie framkom att flera ammande mödrar utryckte oro för att deras kost skulle 

orsaka barnets magbesvär. Detta gällde framför allt när barnet hade magont och besvär av 

gaser vilket skapade dåligt samvete och ökad oro och stress för modern. Författarna till denna 

studie menar att det finns risk för att föräldrarna blir desperata och provar flera åtgärder 

samtidigt vilket gör det svårt att utvärdera vad som har effekt. Mödrar som ammar kanske 

provar att utesluta födoämnen som inte alls påverkar barnet, vilket kan leda till försämrad 

nutrition och ökad stress hos modern. Distriktssköterskans stödfunktion är av stor vikt för att 

ge rätt information till föräldern utifrån aktuell forskning. Detta diskuteras också i Landgrens 

& Hallströms studie (2011) där det lyfts att för att vinna föräldrarnas tillit bör sjuksköterskor 

ge evidensbaserade rekommendationer. Det är viktigt att stödja föräldrarna genom en sådan 

rekommendation och se till att den fullföljs och att rekommendationen utvärderas. Det är 

också betydelsefullt att ha en alternativ rekommendationen att ta till om inte den första 

rekommendationen skulle ge resultat. Som exempel nämns att föräldrarna får minskad tilltro 

till sjuksköterskor som rekommenderar läkemedel med tveksam evidens som till exempel 

Minifom vid kolik. Det är sjuksköterskans ansvar att utbilda, ge rätt information och vara 

tydlig med att normalisera tillståndet. Detta för att hopplöshetskänslor hos föräldrarna kan 

påverka anknytningen till barnet negativt (Landgren & Hallström, 2011).  
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I föreliggande studies data saknades ofta tydliga noteringar om utvärdering av de 

rekommendationer som gavs. Att stödsamtalen utfördes under en begränsad tid på två veckor 

kan vara en av förklaringarna till detta men också att fokus främst låg på amningsstöd-

funktionen och inte på att utvärdera åtgärder för magbesvär. Det skulle underlätta om 

vårdgivarna oftare gör noteringar om eventuella utfall vid en ny strategi för att hjälpa 

föräldrarna i sin process att finna strategier för att lindra barnets magbesvär.  

Det framkom också i resultatet att rekommendationerna inte var konsekventa gällande hur 

moderns kost kunde påverka barnets magbesvär vid amning. En moder som ätit vitlök och 

chili undrade om magont hos barnet kunde bero på dessa livsmedel. Vårdgivaren sa att det 

inte beror på kosten. En annan moder vars barn hade ont i magen undrade om något i kosten 

skulle uteslutas och fick veta av vårdgivaren att modern skulle fortsätta äta det som hon 

mådde bra av. Andra vårdgivare uppmanade till att fortsätta undvika lök och paprika 

respektive mjölk då vårdnadstagaren uttryckte att barnet blev gasig och fick ont i magen. 

Flertalet inkomna kommentarer handlade om funderingar kring hur kosten kunde påverka 

barnets magont. Det framgick att flera mödrar provade att utesluta olika livsmedel i kosten 

och att den egna kosten ansågs vara skyldig till barnets magbesvär. Denna oro skulle kunna 

minskas med hjälp av rätt information från distriktssköterskan. Författarna till denna studie 

tolkar det som att det saknas entydiga riktlinjer gällande rekommendationer till den ammande 

moderns gällande kost relaterat till barnets magbesvär.  

Livsmedelsverket har inte några särskilda rekommendationer till den ammande modern 

relaterat till magont hos barnet eftersom det inte finns vetenskapliga belägg för att de fibrer 

som finns i exempelvis baljväxter, kål och lök skulle kunna ta sig över till bröstmjölken och 

ge barnet magbesvär. Livsmedelsverket menar att om en moder utesluter livsmedel är det 

viktigt att ha en kontakt med BHV eftersom en uteslutande diet kan ha en negativ inverkan på 

moderns nutrition (Livsmedelsverket, 2019). Att det förekommer att föräldrar får olika 

information och rekommendationer från skilda vårdgivare framkommer även i en kvalitativ 

studie där distriktssköterskans erfarenheter av att vårda måttligt för tidigt födda barn inom 

primärvården utforskas. Distriktssköterskorna efterlyser konsekventa riktlinjer (Currie et al., 

2018).  

Ett av de mest påfrestande tillstånd när det gäller magbesvär hos spädbarn är kolik. 

Forskningen säger att föräldrastöd från primärvården är viktigt för att lugna föräldrar och 

informera om att spädbarnskolik är normalt och inte skadligt för barnet vare sig på kort eller 
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lång sikt samt ge information om matnings och amningsteknik (Lam et al., 2019). Den 

viktigaste behandlingen är att informera och hjälpa föräldrar att hantera spädbarnets symtom 

och att stödja relationen mellan barn och föräldrar för att stärka anknytningen (Zeevenhooven 

et al., 2017). Simetikon (Minifom) används ofta för att lindra kolik hos spädbarn med viss 

framgång men studier påvisar att det har samma effekt som placebo vid kolikbesvär. (Lam et 

al., 2019). Studier tyder på att koliksymtomen minskar vid intag av probiotika (Sung et al., 

2018). Förklaringen till effekten från probiotika är att man har sett i studier att spädbarn med 

kolik saknar den mångfald av tarmbakterier som friska spädbarn har. (Zeevenhooven et al., 

2017). I resultatet av denna studie framkom få rekommendationer av Sempers magdroppar 

vid magbesvär, däremot var det mer vanligt att Minifomdroppar rekommenderas.  

Minifomdroppar ska ha effekt vid gasbesvär (FASS, 2019b) medan Sempers magdroppar 

stärker mag-tarmkanalens bakterieflora (Sung et al., 2018). I resultatet från denna studie 

framkom att barn som sökte akut med otröstlig gråt och skrik och fick diagnosen kolik, 

rekommenderades att börja med Minifomdroppar vilket inte har evidens vid kolik enligt 

aktuell kunskap. Resultatet i denna studie grundar sig på data från år 2013 - 2015 och det är 

oklart om rekommendationerna skulle göras annorlunda idag.  

Det stöd som gavs vid förstoppning och regurgitaion i studien, överensstämmer med aktuell 

kunskap. Först och främst ska lugnande information till föräldrarna ges (Zeevenhooven et al., 

2017). Deltagarna i denna studie beskrev att barnet kräktes och spottade upp mjölk oftare i 

samband med täta amningar och om modern hade en stor mjölkproduktion. Vissa föräldrar 

upplevde det oroande när deras barn kräktes, framförallt när barnet blev påverkad vid 

kräksituationen och vid utplanad viktkurva. Oron minskade i samband med att viktuppgång 

påvisas. Förutom normalisering av tillståndet gavs amnings och flaskmatingsrelaterade 

rekommendationer till föräldrarna.  

Rekommendationerna syftar till att barnets intag av ersättning eller modersmjölk blir 

anpassad efter barnets kapacitet och att barnet har en upprätt ställning efter intag (Koppen et 

al., 2017). Att barn i spädbarnsåldern kräks är normalt, ofta i samband med måltid. Detta kan 

ses som överskottskräkningar och beror på en fysiologisk funktion som möjliggör att 

magsäcken och matstrupen tillåter passage av maginnehåll i båda riktningarna. Detta beror på 

att spädbarnet har en omogen anatomi och går över spontant över tid. Om barnet har en 

tillfredställande viktuppgång, är friska i övrigt och inte verkar besvärade eller uppvisar smärta 
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i samband med kräkning, är orsaken sannolikt överskottskräkningar (Zeevenhooven et al., 

2017).  

Vid förstoppning gavs förutom förklaring och information om tillståndet icke farmakologiska 

rekommendationer och i några fall fanns behov av laxantia (Zeevenhooven et al., 2017) I 

resultatet visade det sig att flera föräldrar upplevde att barnet var förstoppad efter utebliven 

avföring i några dagar utan att barnet hade några besvär av det. Här behövdes information om 

vad som var normalt, som också skedde. De fick också icke farmakologiska 

rekommendationer som fungerade bra.  

Metoddiskussion 

Metoddiskussion  

Denna studie genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv ansats, genom 

analys av befintlig insamlad data. Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av för tidigt 

födda barns mag-tarmbesvär ur föräldrarnas perspektiv samt beskriva vilket stöd som gavs av 

vårdgivaren. Studiens design ansågs lämplig då författarna ville försöka skapa en fördjupad 

förståelse för aktuellt ämne på ett öppet sätt och metoden anser författarna svara mot studiens 

syfte. Enligt Polit och Beck (2008) är det vad som ska undersökas som avgör studiens design 

och en kvalitativ innehållsanalys innebär att lyfta fram det utmärkande ur ett innehåll för att 

bilda framträdande kategorier och teman (Polit & Beck, 2008). I Kvalitativ forskning är den 

vanligaste formen av insamling av data genom berättelser enligt Höglund-Nilsen & Granskär 

(2017). 

Insamlingen av ursprungsdata skedde genom samtal utan mall samt genom enkäter med 

öppna frågor som sändes till mödrarna. Författarnas urval byggde på att inkludera de föräldrar 

som uppgav att deras barn hade magbesvär och hur de upplevde detta samt vad vårdgivaren 

gav för stöd och föräldrarnas upplevelse av stödet som gavs. Primärstudiens syfte var ett 

annat än författarnas studie vilket ses som en svaghet då eventuell informations om barnets 

magbesvär utelämnats. Inklusionskriterier i primärstudien var att mödrarna skulle amma sitt 

barn helt eller delvis vid utskrivning och vårdats på neonatalavdelning över 48 timmar. Detta 

urval gör att författarnas data för denna studie inte inkluderar barn som inte ammas och kan 

inte överföras på dessa.   
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Vid analysförfarandet användes tematisk nätverksanalys inspirerad av Attride-Sterlings 

(2001). Efter att författarna läst materialet upprepade gånger gjordes en skriftlig 

sammanfattning av loggboksbladen på ett strukturerat sätt för att få med det väsentliga 

innehållet (Attride-Stirling, 2001). Att båda författarna granskade materialet och jämförelse 

gjordes av detta stärker pålitligheten och att trovärdigheten ökar i studien. Trovärdigheten och 

pålitligheten ökar även i resultatet genom att utomstående granskat resultatet vid 

handledningstillfällen (Henricson, 2017). Texten kodades med hjälp av korta beskrivande 

etiketter. Utifrån detta skapades en sammanfattning av textmaterialet och en berättelse 

skapades för varje förälder. Basteman, organisationsteman och ett globalt tema identifierades 

utifrån föräldrarnas berättelser (Attride-Stirling, 2001). Till resultatet kopplades citat från 

loggboksblad och kommentarer, vilket stärker trovärdigheten i studien som det inte går att 

utesluta att författarnas förförståelse har påverkan på dataanalysen och resultatet. I 

ursprungsstudien var kommentarer och loggboksanteckningar korta vilket ses som en 

begräsning och studiens trovärdighet kan sänkas. Hade datainsamlingen istället genomfört 

genom intervju som givit fylligare texter och innehåll hade förståelsen ökat och på så vis även 

trovärdigheten (Henricson, 2017).  

Begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet har använts av författarna i metoden för 

att diskutera i vilken uträckning syftet har blivit utforskat (Henricson, 2017).  För att 

underlätta för läsaren att bedöma överförbarhet i denna studie har författarna givit en tydlig 

beskrivning av urval och sammanhang. Även bakgrundsdata hos deltagare har angivits samt 

en tydlig beskrivning av datainsamling och analysprocess redovisats, som sammantaget 

underlättar för läsaren att bedöma överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Urvalet i ursprungsstudien stärker överförbarheten i denna studie relaterat till dess syfte. Det 

framkom information som stämde överens med vad som framkom ur bakgrundsmaterialet. 

Från denna sida sett så ses studiens resultat innehålla överförbarhet till andra vårdgivare som 

möter föräldrar till för tidigt födda barn. För att bedömning av överförbarheten skall 

underlättas för läsaren, beskrivs metod samt analys noggrant i studien (Henricson, 2017). 

I och med risken för feltolkning i samband med översättning har delar av det engelskspråkiga 

materialitet i studien diskuterats med en person med engelska som förstaspråk. I detta 

examensarbete kan kvaliteten ha begränsats eftersom författarna endast har erfarenheter av en 

litteraturstudie sedan tidigare.  
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Etiskt- och samhällsperspektiv  

Föräldrar vars barn som vårdats på neonatalavdelning och haft sjukvårdspersonal 

lättillgängligt dygnet runt uppgav en känsla av att känna sig bortglömd från vårdens sida efter 

utskrivning. Barnets magbesvär påverkade föräldrarnas psykiska mående i olika grad, 

exempelvis tvivel på sin föräldraroll. Detta kan tänkas vara förväntat då kontrasten blir stor 

och anledningen till att barnet vårdats på neonatalavdelningen varit att barnet haft behov av 

avancerad vård. På så vis kan en diskussion föranledas gällande om det är etiskt försvarbart 

att skriva ut barn till hemmet som vårdats på neonatalavdelning utan överbryggande insatser. 

Oron och otryggheten hos föräldrarna kunde resultera i besök på akutmottagning vilket 

eventuellt kan undvikas med individanpassade insatser efter utskrivning. Kan akuta besök 

undvikas inom vården minskar den belastningen och kostanden för sjukvården och för det för 

tidigt födda barnet minskar risken för att bli utsatt för eventuella smittor som kan förekomma 

på en akutmottagning. 

Att föräldrarna behöver känslomässigt och pedagogiskt stöd samt uppföljning från vårdgivare 

efter utskrivning är av vikt. Att upprätta en individanpassad, flexibel men realistisk plan både 

före och efter utskrivning är nödvändig för att utskrivningen från neonatalavdelningen ska bli 

lyckad. Att bekräfta den känslomässiga stressen som föräldrarna upplever är ett första steg i 

att ge detta viktiga stöd från vårdgivaren för att föräldrarna ska få tillit i föräldrarollen som 

behövs för att binda och ta hand om barnet efter utskrivning (Purdy, Craig, & Zeanah, 2015).  

Klinisk betydelse  

Författarnas förhoppning till detta examensarbete är att bidra med en ökad förståelse för 

föräldrar till för tidigt födda barn med magbesvär. Som resultatet visade upplevde föräldrar en 

trygghet i att ha möjligheten att samtala med en kunnig vårdpersonal när behov uppstod efter 

utskrivning från neonatalavdelningen. Efter vårdtiden på neonatalavdelning med ständig 

närvaro av vårdpersonal, blev kontrasten stor vid hemgång. För att överbrygga detta ser 

författarna med stöd av studiens resultat ett behov av stödsamtalsmöjlighet för att föräldrarna 

ska uppleva trygghet efter utskrivning från neonatalavdelningen.  

Författarna till denna studie såg att föräldrar upplevde tacksamhet att få samtala med 

vårdpersonal som hade god kunskap om för tidigt födda barn och dess magbesvär. Detta talar 

för att kunskapen om barn som vårdats på neonatalavdelning bör ökas inom BHV. 
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Om ett barn löper större risk för att drabbas av sjukdom eller redan har sänkt hälsa ska 

individuellt anpassade insatser ges (Socialstyrelsen, 2014). I föreliggande studie uppgav 

föräldrarna att de inte kände sig bortglömda efter utskrivning tack vare stödsamtalen. Studiens 

resultat talar för att det föreligger ett behov av individanpassad vård och stödsamtal från 

vårdgivaren för att övergången till hemmet efter utskrivning ska upplevas som trygg och 

säker för föräldrarna. 

Studien kan vara överförbar till distriktsköterskor inom BVH, resultatet visar vikten av att 

föräldrarna upplever trygghet av att samtala med vårdpersonal som har kunskap om för tidigt 

födda barn. Detta resultat talar för att distriktsköterskor inom BHV bör erbjudas kontinuerlig 

handledning och möjlighet att hålla sig uppdaterad med senaste evidens gällande för tidigt 

födda barn och magbesvär. Resultatet visar även att tillgängligheten är betydelsefull vilket 

kan föranleda att BHV ser över sina möjligheter och rutiner för att möjliggöra detta. 

Slutsats 

Denna studies resultat tyder på att det finns ett behov av individuellt anpassat stöd hos 

föräldrarna till för tidigt födda barn med magbesvär. Resultatet belyser stödsamtalets 

betydelse för att skapa trygghet hos föräldrarna när barnet drabbats av magrelaterade besvär. 

Det framkommer att föräldrarna uppskattade att de blev lyssnade på och att samtalen utgick 

ifrån det som föräldern hade behov att ta upp i samtalet. Trygghet skapades då det upplevdes 

att vårdgivarna var kunniga inom området och att det erbjöds en god tillgänglighet samt att 

adekvata rekommendationer gavs för det aktuella magbesväret. Den stress och oro hos 

föräldrarna som barnets magbesvär medförde kunde lindras med hjälp av att bli lyssnad på, få 

individuellt stöd och rätt information i den utsatta situationen. Mer forskning behövs inom 

området då det råder en kunskapslucka gällande för tidigt födda barn med magbesvär. 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie baseras på data som inte var speciellt framtagen för magbesvär. Författarna till 

denna studie anser att ytterligare studier behövs för att undersöka stöd till vårdnadstagare med 

för tidigt födda barn med fokus på magbesvär. Forskning behövs också gällande hur moderns 

kost kan påverka magbesvär hos det ammande spädbarnet. 
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