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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om en BB-avdelning i Mellansverige uppfyllde 

UNICEF/WHO´s kriterier för en amningsvänlig vård, samt att jämföra resultaten med tidigare 

utvärderingar från åren 1996, 1997, 1998 och 2002. Syftet var också att undersöka vad som 

påverkat mammorna i beslutet att vilja amma. Amningsvänlig vård utgår från ”Tio steg till 

lyckad amning” och är en global amningsstrategi. Studien genomfördes i form av intervjuer 

med 40 nyförlösta mammor samt 22 intervjuer med personal. Vidare gjordes observationer på 

BB-avdelningen samt genomgång av avdelningens skrivna material angående amning, riktat 

till personal och mammor. Kriterierna för att amningsvänlig vård bedrivs är att, åtta av tio steg 

i amningsstrategin ska vara uppfyllda. Den undersökta avdelningen uppfyllde fem av de tio 

stegen. Genomgående i studien framkom att personalen hade goda praktiska 

amningskunskaper. Mammornas kunskap om hur de upprätthöll amningen var inte 

tillräckliga. Vidare hade inte mammorna fått tillräcklig kännedom om var de kunde vända sig 

för att få råd och stöd angående amning efter hemgång. Resultatet var jämförbart med 

studierna från 1996 och 2002, men en försämring jämfört med studierna 1997 och 1998 då de 

klarade åtta respektive nio av de tio stegen. Mammorna tillfrågades också om vad som 

påverkat dem mest i sitt beslut att amma. För förstföderskorna var det rådgivningen de fått på 

MVC och för omföderskor betydde tidigare erfarenheter mest.  

 

Nyckelord: amningsvänliga sjukhus, amning, information, kunskap, Baby Friendly hospital 

Initiative.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduktion 
 

Kvinnans beslut att amma eller ej 

 

När en kvinna får bekräftat att hon är gravid så innebär det att hon ska föda och nära ett barn. 

Under graviditeten så sker det helt automatiskt genom näring från moderkakan via 

navelsträngen till barnet. Efter förlossningen är barnet fortfarande lika beroende av näring och 

naturligaste sättet att föda spädbarnet på är att amma det. De flesta mammor är medvetna om 

att modersmjölken är anpassad för spädbarnet och har ambitionen att amma sitt barn (1). Har 

graviditeten varit normal så är kroppen förberedd på att amma. Förutsättningarna för att 

lyckas med amning är att mamman vill amma. Det är också viktigt att hon får information och 

hjälp av kunniga personer för att börja sin amning och hitta ett sätt att upprätthålla den. En 

stor del uppmuntran behövs också för att stärka mammans självförtroende så att hon känner 

att amma är bra för både henne och barnet (2).  

 

Amningens utveckling  

 

Bröstmjölk var i princip den enda näring att tillgå för spädbarn fram till 1900-talet. För att 

överleva måste barnet få bröstmjölk från sin mamma eller annan kvinna. Detta gäller 

fortfarande i många utvecklingsländer där bröstmjölksersättning inte finns att tillgå (3). 

 

Inställningen till amning har förändrats mycket i Sverige under 1900-talet. I början av seklet 

levde ofta flera generationer tillsammans där hemförlossningar var regel. Äldre kvinnor med 

erfarenhet av barnafödslar och amning levde tillsammans med gravida kvinnor och nyblivna 

mammor. På så vis förmedlades barn- och amningskunskap på ett naturligt sätt mellan 

generationer (4).På 1940-talet ökade antalet förlossningar på sjukhusen. Barnen placerades på 

speciella barnsalar och sammanfördes endast med mamman vid matning var fjärde timme. 

Amning blev en medicinsk angelägenhet. Sjukvårdens mycket strikta regler för hur 

amningsrutinerna utformades resulterade i att barnen inte fick tillräckligt med mat då 

amningstillfällena var för få för att få igång en fungerande amning. Detta fick till följd att allt 

fler barn gavs modersmjölksersättning i flaska (5).   
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Bröstmjölksersättningens genombrott 

I början av 1940-talet ammades 90 procent av alla två månader gamla barn. Därefter sjönk 

amningsfrekvensen drastiskt. På 1970-talet var motsvarande siffra 21 procent. Endast sex 

procent ammades vid sex månaders ålder. En av anledningarna till att amningsfrekvensen 

sjönk var att tillägget introducerades och kvinnorna kunde välja bort amningen, barnen blev ju 

ändå mätta. Det var också nu som kvinnor började arbeta utanför hemmet, industrialiseringen 

hade tagit fart och många flyttade från landsbygden till städerna.  En annan orsak var kvinnors 

kamp om jämställdhet. Den fria sexualiteten gjorde sitt intåg (5,6). När amningsfrekvensen 

minskade i industriländerna följde även utvecklingsländerna efter. Detta är beroende på att 

befolkningen i utvecklingsländer gärna följer industriländers mönster. Med minskad 

amningsfrekvens i utvecklingsländerna så ökade också tidig undernäring och diarrésjukdomar 

bland spädbarn, vilket orsakade en högre spädbarnsdödlighet (3,7).  

 

Positiv förändring till amning 

En stark attitydförändring skedde i mitten på 1970-talet. Då önskade många återgå till en mer 

naturlig livsstil där amningen var en viktig del. Forskning började också visa vilken 

överlägsen föda bröstmjölken var jämfört med modersmjölksersättning. Barn som ammats 

visade sig vara friskare. Detta ledde till att amningsfrekvensen ökade. Den mer fria amningen 

fick sitt stöd här i Sverige av den ideella organisationen Amningshjälpen (4). Amningshjälpen 

är en ideell och frivillig organisation som bildades år 1973 av kvinnor med erfarenhet av 

amning. Deras medlemmar krävde som en rättighet att alla kvinnor som önskade amma skulle 

ha tillgång till adekvat kunskap och stöd (7). 

 

Amningsstatistik i Sverige 

Sverige är det enda land i världen som för en nationell amningsstatistik. Den påbörjades redan 

1944. Mellan åren 1975-1985 saknas uppgifter om amningsstatistik, då socialstyrelsen hade 

beslutat att inga årsrapporter behövde lämnas angående mödra- och barnhälsovård. Då 

rapporteringen återinfördes i mitten på 1980-talet var amningssiffrorna högre än någon 

statistik tidigare visat för att återigen sjunka i slutet på 1980-talet. Därefter har det skett en 

uppgång i amningsfrekvens främst vad gäller barn vid sex månaders ålder. På slutet av 80-

talet låg amningsnivån för denna ålder runt 50 procent för att sedan stiga till 73 procent för 

barn födda 2002 (8) 
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Strategier för att främja amning  

 

Internationellt så började Förenta Nationernas Barnhjälpsfond (UNICEF) att initiera åtgärder 

för att förbättra hälso- och nutritionstillståndet för barn främst i u-länderna under tidigt 80-tal. 

Den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar antogs av 

Världshälsoorganisationen (WHO) 1981. Denna innehöll etiska regler för marknadsföring av 

bröstmjölksersättning, diflaskor och tröstnappar. I Sverige kom Socialstyrelsen ut med 

allmänna råd 1983:2 grundade på WHO:s regler för att kunna påverka amningen positivt och   

stödja ammande mammor (3,7). 

 

Barnens rätt i samhället 

Förenta Nationernas (FN) generalförsamling antog 1989 en konvention om barns rättigheter, 

barnkonventionen. Principen i konventionen är att barnets bästa ska tillgodoses genom att 

stärka dess mänskliga rättigheter. De flesta länder i världen har beslutat att anta konventionen 

och har därmed åtagit sig att garantera barnens rättigheter i sina respektive länder, samt att 

verka för respekt och främjande av barnets rättigheter internationellt (9). 

 

Målen till att främja amning  

Under 1990-talet skedde en uppgång av amningsfrekvensen som sammanföll med 

Innocentideklarationen 1990. Den togs fram av hälsopolitiker engagerade av UNICEF/WHO. 

Dess mål var globalt och skulle skydda, stödja och främja amning och gav alla kvinnor 

möjlighet att helamma sitt barn 4-6 månader. Därefter skulle barnet få annan mat under skydd 

av amning så länge mamma och barn ville. Främjandet av amning innebar att alla i hälso- och 

sjukvården som arbetade med blivande eller nyblivna föräldrar verkade utefter dessa 

riktlinjer, samt att amning ansågs som det normala och betraktades som normerande. Att 

stödja amning menades att det skulle finnas en genomtänkt fungerande vårdkedja 

mödravårdcentral (MVC) - BB – barnavårdcentral (BVC). Stödgrupper skulle finnas i 

samhället som arbetade aktivt med amning. Det skulle också vara möjligt för mammor att 

amma var de ville i samhället (5,7). 

 

Riktlinjer till amningsvänlig vård  

UNICEF/WHO vidareutvecklade detta arbete vilket utmynnade i en global aktion benämnd, 

Baby Friendly Hospitals Initiative (BFHI) där ”Tio steg till lyckad amning” låg som grund. 

Dessa steg var riktlinjer för hur amningsvänlig vård bör bedrivas och inriktar sig på rutiner, 
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utbildning, information samt attityder främst riktat till förlossningsavdelningar och BB-

kliniker men även till mödravård- och barnavårdscentraler. Optimal amning var enligt dessa 

riktlinjer att barnet endast får bröstmjölk under de första 4-6 månaderna (7). 

 

 

Bröstmjölkens innehåll och amningens fysiologi  

 

Amningen är viktig för barnet och bröstmjölken innehåller all den energi och de 

näringsämnen som barnet behöver de första sex månaderna (10). Den mjölk som mamman 

producerar de första dygnen efter förlossningen kallas kolostrum (råmjölk). Ett fullgånget, 

normalstort barn klarar sig enbart på råmjölken innan den riktiga mjölkproduktionen kommer 

igång (7). Råmjölken är rikare på protein, framförallt immunoglobuliner och antikroppar 

fettlösliga vitaminer och mineralämnen jämfört med den mogna mjölken. Den innehåller 

mindre fett, laktos och vattenlösliga vitaminer än den mogna mjölken (10). Den höga nivån av 

protein i råmjölken gynnar en tidig passage av barnets första avföring (mecconium) (11). 

Laktos, mjölksocker är det dominerande kolhydraten i bröstmjölken. Det behövs tillsammans 

med fett för utvecklingen av det centrala nervsystemet. Laktos underlättar även upptaget av 

mineraler och bidrar till en lämplig tarmflora. 

Hormonet oxytocin stimulerar till frisättning av barnets maghormoner som gastrin, 

cholecystokinin och insulin i och runt magsäcken (12). Dessa hormoner påverkas när det 

ammas, vilket leder till att barnet blir lugnt. Hormonerna hjälper även till att ta upp 

näringsämnena i mjölken bättre (4).Genom att barnet suger stimuleras utsöndringen av 

hormonet prolaktin som sätter igång mjölkproduktionen samt hormonet oxytocin som 

stimulerar utdrivningsreflexen av mjölken (7). 

 

 

Fördelar med amning och bröstmjölk för barnet 

 

Genom bröstmjölken får barnet antikroppar som hjälper det att klara av virus- och 

bakterieinfektioner på ett lindrigare sätt. Det har också visat sig att amning till viss del kan 

förebygga allergier (4). Dagens forskning visar på positiva psykologiska effekter för barnet.  

Amningen ger en nära kroppskontakt vilket leder till att barnet blir lugnare och 

trygghetskänslan förstärks. Barnets hudtemperatur stiger vid tidig hudkontakt med modern, 

vilket är positivt då små barn har svårt att hålla kroppstemperaturen. Vid amning blir 
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blodsockernivån mer stabil. Detta gör att barnet känner ett större välbefinnande, blir lugnare 

och gråter mindre (13). 

 

Viss forskning antyder också att bröstmjölk kan påverka barnets intelligens (11). Det kan till 

viss del förklaras av att cellmembranen i centrala nervsystemet har samma uppbyggnad som 

de fleromättade fettsyrorna i bröstmjölken (10). Det finns även studier som påstår att risken 

för plötslig spädbarnsdöd minskar under det första levnadsåret, samt även minskning av 

förekomsten av diabetes mellitus, såväl insulin som icke insulinberoende (14,15). Ytterligare 

en fördel är att bröstmjölken är fri från bakterier. Vid flaskmatning finns det risk för bakterier 

både via vattnet och orena utensilier (16). Studier visar också att barn uppfödda på bröstmjölk 

mer sällan drabbas av hjärnhinneinflammationer, infektioner från öron, tarm, andnings och 

urinvägar än barn som fått modersmjölksersättning(14,16).  

 

 

Fördelar med amning för mamman 

 

Många kvinnor känner ett lugn under amningen. Det kan kopplas till hormonet oxytocin som 

utsöndras i samband med amningen. Detta hormon brukar kallas för bindningshormon då det i 

djurförsök visat ett samband mellan oxytocin och moderskänslor (4,17).  Genom amningen 

påverkas även mammans hälsa positivt. Risken för rikliga blödningar efter förlossningen 

minskar. Orsaken till det är att amningen i sig stimulerar kontraktionen av livmodern, vilket 

reducerar blödningarna. En annan fördel kan vara att mamman har lättare att gå ner till sin 

ursprungliga vikt (11). Flera studier har visat att kvinnor som ammat sina barn löper mindre 

risk att få bröstcancer och cancer i äggstockarna jämfört med dem som inte ammat (4,7,18). 

Studier har även visat en minskad risk för mamman att få Reumatoid Artrit (RA). Detta gäller 

då den totala tid en mamma ammat under sitt liv. Risken för RA minskade med 30 procent vid 

en total amningstid av 12-23 månader, och med 50 procent vid mer än 24 månaders amning 

(19). 
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Innebörden av UNICEF/WHO´s riktlinjer för  en amningsvänlig vård 

 

Personalens kunskaper och attityder till amning 

Svenska sjukhus ska ha en skriven amningsstrategi som rutinmässigt delges all hälsopersonal 

(7). Denna skall innehålla de tio rekommendationer eller steg som främjar skyddar och stödjer 

amning och skall delges all hälso- personal som arbetar med mamma och barn. 

Amningsstrategin ska finnas synlig på de platser där mammor och barn finns. 

 

All hälsopersonal som har kontakt med mammor och barn ska få instruktioner angående 

genomförandet av den egna klinikens amningsstrategi. Hur amningen ska skötas skall delges 

alla olika personalkategorier som har med vården av de nyblivna mammorna att göra, 

inklusive nyanställd personal (10). Personalen bör informeras om att amningen är en konst 

som kräver undervisning och övning, att det är en naturlig process men den är inte instinktiv 

(20). Vid arbete med amning finns möjlighet att lägga en god grund för hur amningen skall 

fortlöpa. Det är viktigt att amningsstrategin är gemensam då detta främjar amningen (12). 

Personalen måste ha en förståelse och vara lyhörd för, vad varje enskild mamma behöver för 

olika slags information och stöttning gällande amning. Mammor behöver få information och 

kunskap om amning under graviditeten då det kan påverka deras inställning positivt till 

amning (5,21).  

 

Upprätthållande av amning 

Att upprätthålla amningen förutsätter att mamman förstår amningens fysiologi. 

Sugstimulering är nödvändig för att upprätthålla mjölkproduktionen. Tillgången på mjölk 

styrs av efterfrågan. Genom att låta barnet suga på bröstet stimuleras mjölkbildningen och 

efter en tid ställer mjölkproduktionen in sig efter barnets behov (12). I studier framkommer att 

det är en rad olika faktorer som påverkar mammans beslut att amma sitt barn eller inte. Hur 

lång tid hon ammar grundar sig på vad hon har för kunskap om amning samt personlig 

inställning till att vilja amma (15,22). Har mamman positiva amningserfarenheter tidigare, 

egna eller närståendes kan det bidra till en lyckad amning (5). Pappans attityd och kunskap 

angående amning, påverkar mamman i hög grad då detta är avgörande för vilket stöd hon får 

av honom. En positiv attityd och förståelse till hur viktigt det är med amning påverkar 

mammans beslut (15,22-24). 
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Andra faktorer som har en betydande roll är kulturella då det i vissa kulturer inte är tillåtet att 

amma utanför familjen, vilket försvårar för mamman att upprätthålla amningen. Den sociala 

situationen påverkar också amningens varaktighet och det har visat sig att kvinnor som lever i 

fasta förhållanden med bra boende ammar längre tid (15,22). Flera studier pekar på att 

utbildningsnivån hos mamman påverkar amningen. Högre utbildade mammor har mer 

kunskap gällande amning vilket leder till en större vilja att amma (23,25-28). I länder med 

generellt högre utbildningsnivå samt rättighet till betald föräldraledighet är amningsfrekvens 

och varaktighet längre. Mamman har i dessa länder en möjlighet att välja hur hon vill amma 

sitt barn (17,23). I länder där föräldraförsäkringen inte är utbyggd är amningsfrekvensen låg 

och amningstidens längd kort. En stor anledning till det är att mammor  måste återgå till 

arbetet kort tid efter barnets födelse, vilket resulterar i minskade mjölkmängder och 

upprätthållning av amning är svår(15,26). 

 

Den första amningsstunden 

Barnets första vakenhetsperiod sker vanligen inom två timmar efter förlossningen. Det är då 

den första amningsstunden bör äga rum (20). Under den här perioden försöker barnet söka 

efter mammans ansikte och ögon. Mammans röst leder barnet att titta på henne, då det känner 

igen hennes röst från fosterlivet. Detta blir då en trygg situation för barnet (12). Den första 

amningsstunden är av stor psykologisk betydelse för mamman. Barnets sug- och sök reflexer 

är speciellt starka efter en normal förlossning. Uppmuntran till hud mot hud kontakt och att 

låta barnet suga på bröstet stärker bindningen mellan mor och barn och stimulerar även 

mjölkbildningen (7). Studier visar att det finns en känslomässig bindning mellan mor och barn 

timmarna efter förlossningen. Barnets beröring av mammans bröstvårta påskyndar mammans 

bindning till barnet. Mammor vars barn som sugit tidigt har vid undersökningar haft högre 

hormonnivåer av oxytocin. Detta talar för att de känner sig lugnare med barnet i samband med 

amningen (12,17).  

 

Genom att amma inom en timme efter förlossningen har det visat sig att den totala 

amningstiden blir längre. Det amningsfrämjande arbetet på förlossning och BB innebär att 

mamman och barnet kan vara tillsammans efter förlossningen. Detta för att barnet ska få 

möjlighet att suga på bröstet vid första vakenhetsperioden. Sugstarten ska ske på barnets 

villkor (5).  I de fall där komplikationer tillstött såsom vid kejsarsnitt eller att barnet föds för 

tidigt, är det viktigt att så tidigt som möjligt låta barnet få tillfälle att suga på mammans bröst. 
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Om amningen inte fungerat eller barnet inte haft möjlighet till hud mot hud- kontakt, finns det 

fler chanser de första dagarna efter förlossningen. Genom att då skapa en hud mot hud- 

kontakt kan barnet bli förtroligt med bröstet, vilket är av betydelse för den vidare amningen 

(2,12). Studieresultat visar att kejsarsnitt i sig kan utgöra ett hinder, när det gäller att påbörja 

amningen tidigt. Det framkom dock att kvinnor förlösta på amningsvänliga sjukhus påbörjade 

amning tidigare än de på icke amningsvänliga sjukhus (29).  

 

Hjälp till en fungerande amning 

Personalen bör ha goda kunskaper om fysiologiska aspekter kombinerat med praktisk 

erfarenhet. Observation av amning är viktigt för att hjälpa och stötta mammorna när de börjar 

amma. Personalen skall ge mamman en bra beskrivning om god amningsteknik och även ge 

förslag till att förbättra den (20). Forskning har visat att praktisk hjälp med rätt position och 

tag upplevs av mammor som det bästa sättet att komma igång med amningen (21,30). I de fall 

mamman måste vara åtskilt från sitt barn ska hon informeras hur hon ska upprätthålla 

amningen. I dessa fall måste mamman mjölka ur i samma omfattning som om hon ammade 

helt. Personalen på BB ska kunna lära mamman handmjölkning. Mamman ska 

rekommenderas att mjölka ur minst sex gånger per dygn och helst även nattetid. I de fall det 

är möjligt är det viktigt att uppmuntra mamman att lägga barnet till bröstet för sugträning, då 

detta är värdefullt för båda (10).  

 

Tillmatning till nyfödda 

Tillmatning ska ske till nyfödda barn endast på medicinsk indikation och ska beslutas av 

läkare (7, bilaga 1). Av de barn som föds friska är det mindre än tio procent som behöver 

ersättning de första levnadsdagarna. Forskning har visat att tillmatning för både först- och 

omföderskor leder till kortare helamningstid. Det förekommer dock ofta tillmatning på 

svenska sjukhus (5). Komjölksbaserat tillägg är mera svårsmält än bröstmjölk. Ges barnet 

tillägg suger det i mindre utsträckning på mamman, vilket leder till minskad mjölkproduktion 

(6). Extra vätska är onödigt hos friska fullgångna barn uppfödda på bröstmjölk. 

Amningsproblem ska inte lösas med tillmatning utan genom kunnig hjälp och stöttning (10).  

 

Samvård  

Med samvård menas att mamman och barnet vistas tillsammans hela dygnet utan att bli 

åtskilda. På sjukhus godkända som amningsvänliga ska samvård tillämpas och påbörjas senast 

en timme efter normal förlossning. Det speciella möte som sker mellan mamma och barn efter 
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förlossning, oavsett om mamman har för avsikt att amma eller inte, är viktig för att stimulera 

den psykologiska bindningen som sker via ögonkontakt och via hud-mot-hud-kontakt (7,10). 

 

Amningen kan lättare startas om mamman kan se sitt barn och tyda dess signaler av hunger. 

Kontakten mamma- barn är också viktig för fortsatt fungerande amning. Det har visat sig att 

mamman får mer sömn per dygn när hon har barnet hos sig än när barnet sover i barnsal. Det 

lugnar mamman då hon är säker på att höra sitt barn när det vaknar. Är mamma och barn 

skilda åt känner sig mamman osäker på om det är hennes barn hon hör gråta i barnsalen. Det 

har framkommit i studier att samvård är en viktig faktor för att börja amma, att inte ge 

modersmjölksersättning och för amningstidens längd (20,31).  

 

Fri amning 

Barnet bör ammas så ofta det vill, utan någon bestämd tidsintervall. Amningstillfällets längd 

ska inte heller bestämmas i tid, utan barnet bör få suga tills det släpper taget om bröstet. I 

början av amningstillfället kommer den vattniga mjölken som släcker törsten, den mjölk som 

ger mättnadskänsla och mest näring kommer i slutet av amningstillfället. Barnet reglerar sitt 

matintag efter sina behov, därför måste det ha möjlighet att bli uppmärksammat när det är 

hungrigt. Till en början så kan det vara många amningstillfällen per dygn och kan upplevas av 

mamman att hon inte gör något annat än ammar hela tiden (20). Det är viktigt att informera 

mamman om att amningen brukar stabilisera sig och att efterfrågan på bröstmjölk styr 

tillgången. Den första månaden då amningen ska etableras behöver mamman mycket stöd i att 

lära sig tyda barnets signaler om hunger och mättnad (27). 

 

Di- och sugnappar 

Di- och sugnapp kan försvåra amningen och skall därför inte ges till barn innan amningen 

kommit igång ordentligt (1). Studier har visat att tidig användning av napp, då barnet håller på 

att lära sig suga från bröstet kan störa den riktiga sugtekniken och bidra till så kallad 

”tuttförvirring” (32). Det är stor skillnad att suga på diflaska och napp jämförelsevis med 

bröstet. Mun, käk samt ansiktsmuskulatur arbetar helt annorlunda vid amning (20). Forskning 

har visat att vid användande av napp har barnet färre sugtillfällen per dygn. Sugtiden är 

kortare, helamningstiden förkortas liksom även den totala amningstiden (32). Andra resultat 

har visat att sugande på napp kan störa hormonutsöndringen för mamman, då barnet inte suger 

tillfredställande på bröstet. Detta leder till att bindningen mellan mamma-barn kan bli störd 

(17). 
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Amningsstöd  

Vid hemgång från sjukhuset ska mamman informeras om stödet hon kan få gällande amning.  

Mamman ska uppmuntras att söka kontakt om problem skulle uppstå. Hjälp kan hon få på 

BB-avdelningen, barnavårdscentralen samt av amningshjälpen. Amningshjälp finns i varje län 

och arbetar med telefonrådgivning. Hjälpen består av kvinnor med egna amningserfarenheter, 

samt att de genomgått ett skriftligt individuellt test och blivit godkända. De är även skyldiga 

att ta del av ny forskning och kunskaper angående amning (2). Syftet med detta är att alla ska 

ha samma bakgrund så att hjälpen till mammorna blir så enhetlig som möjlig (10). Det har 

visat sig vid forskning att det ger goda resultat om mammorna får stöttning genom råd och 

utökad kunskap angående amning. Genom att rikta sig till kvinnor med låg inkomst och 

utbildningsnivå har man sett en ökad amningsfrekvens och varaktighet hos dessa (33). 

 

 

Projektets kliniska betydelse   

 

Då detta är en kvalitetssäkringsstudie är den kliniska betydelsen av stor vikt för att undersöka 

hur UNICEF/WHO:s kriterier för lyckad amning följs, samt att få en uppfattning om nyblivna 

mammors upplevelse av råd , stöd och information  de får när det gäller amningen. 

Den aktuella BB – avdelningen har tidigare utvärderats fyra gånger och blivit utnämnd som 

amningsvänlig vid två tillfällen. Det är viktigt att göra utvärdering regelbundet för att 

undersöka om BB – avdelningen bedriver amningsvänlig vård. Uppfyller BB – avdelningen 

kriterierna för detta är det bevis för en fungerande amningsstrategi. Om så inte är fallet kan 

brister i arbetssättet upptäckas och åtgärder kan vidtas. 

 

Syfte  

 

Studiens syfte var att undersöka om en BB-avdelning i Mellansverige uppfyllde 

UNICEF/WHO`s riktlinjer om amningsvänlig vård, tio steg till lyckad amning. I syftet ingick 

också att jämföra resultaten med tidigare utvärderingar gjorda år 1996, 1997, 1998 och 2002. 

Vidare avsågs i studien att beskriva vilka faktorer som påverkade mammans beslut att vilja 

amma. 
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Frågeställningar   

Frågeställningarna 1-10 utgick från riktlinjerna tio stegen till lyckad amning (bilaga 2). Den 

elfte frågeställningen avsåg att jämföra tidigare utvärderingar utförda 1996, 1997, 1998 och 

2002. I den avslutande frågeställningen ville författarna undersöka vilka faktorer som 

påverkade mammors beslut till att vilja amma.   

1. Fanns det en skriven amningsstrategi/ handlingsplan på BB-avdelningen som 

regelbundet delgavs all personal? 

2. Undervisades personal i amningskunskaper så att amningsstrategin kunde 

genomföras? 

3. Informerades alla gravida och nyblivna mammor om fördelarna med amning och 

hur de kunde upprätthålla den? 

4. Uppmuntrades mammor till att börja amma inom två timmar efter förlossningen? 

5. Visades mammor hur de kunde amma och upprätthålla bröstmjölksproduktionen, 

även om de måste vara åtskilda från sina barn? 

6. Gavs någon mat eller dryck utöver bröstmjölk till nyfödda barn? 

7. Tillämpades samvård - kunde mammor och barn vistas tillsammans hela dygnet? 

8. Uppmuntrades mamman till fri amning? 

9. Gavs nappar till ammande spädbarn i form av sug eller dinappar? 

10. Uppmuntrades bildandet av amningshjälpgrupper och hänvisades  mammorna till 

dem vid utskrivningen från sjukhuset? 

11. Hade någon förändring skett vad det gäller uppfyllandet av de tio stegen till lyckad 

amning i förhållande till de utvärderingar som gjordes åren 1996, 1997, 1998 och 

2002? 

12. Vilka faktorer påverkade mammors beslut till att vilja amma sitt barn? 
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Definitioner 

Amningsstrategi – långsiktigt övergripande tillvägagångssätt som stödjer amning(10) 

Helamning – menas i denna studie enbart bröstmjölk och AD-droppar 

Apgar – en uppfattning av barnet direkt efter födelsen, då hudfärg, hjärtfrekvens, andning, 

reflexer och muskeltonus blir kontrollerade och poängsatta. Maximal poäng är tio(12) 

Personal – menas i denna studie de som arbetar i vården på BB- avdelningen med nyförlösta 

mammor. 

 

 

Metod 
Design 

Studien hade en deskriptiv, komparativ design med kvantitativ ansats. 

 

Population/ urval 

Studiens population bestod av nyblivna mammor samt personal på en BB-avdelning i 

Mellansverige under perioden 20050404-20050517. Utifrån populationen var 

urvalskriterierna och urvalets storlek följande: Mammorna skulle förstå och tala svenska, haft 

en graviditetslängd på 40 ± två veckor, genomgått en normal förlossning utan komplikation, 

planerat kejsarsnitt, inte ha tidigare dödfödda barn och vilja amma. Vidare skulle barnet ha en 

födelsevikt på ≥ 3000 gram och apgar ≥ 8 poäng. De nyblivna mammor som uppfyllde dessa 

kriterier erbjöds att delta i studien. Detta skedde genom ett konsekutivt urval till dess att 40 

nyblivna mammor blivit intervjuade. Ur personalgruppen tillfrågades 50 procent 

representerade från yrkeskategorierna avdelningschef, läkare, barnmorskor, 

barnsköterskor/undersköterskor. Personalen tillfrågades om att delta i studien via ett 

slumpmässigt urval som avdelningschefen gjorde. Sammanlagt intervjuades tio 

barnsköterskor/undersköterskor, nio barnmorskor, två läkare samt en avdelningschef. 

 

Datainsamlingsmetod/Mätinstrument 

Individuella intervjuer gjordes med nyblivna mammor och personal på BB-avdelningen.  

Författarna använde sig av redan utarbetade frågeformulär som tidigare använts i likadana 

studier. Frågeformulären innehöll fasta svarsalternativ samt några öppna frågor. 

Mätinstrumentet kom att bestå av sex olika frågeformulär. Intervjuformulären var olika 

utformade beroende på vem det vände sig till. De olika formulären riktade sig till läkare, 
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avdelningschef, barnmorskor, barnsköterskor/undersköterskor, mammor, observationer av 

lokaler samt granskning av skriftligt material. Alla frågor utgjordes av operationaliseringar av 

frågeställningarna tio steg till lyckad amning. Vid sammanställning av materialet användes ett 

tidigare utformat slutbedömningsformulär (9).Bedömningsformuläret bestod av olika 

påståenden hämtade från samtliga frågeformulär som skulle uppfyllas för att de olika stegen 

skulle vara godkända.  

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för att genomföra studien söktes från verksamhetschefen på kvinnokliniken (bilaga 

10). En pilotstudie genomfördes på fyra personer i avseende att testa frågeformulärens 

utformning och för att träna uppsatsförfattarna i intervjuteknik. Avdelningschefen delade ut 

missivbrev till mammor och personal som uppfyllde inklusionskriterierna (bilaga11, 12). 

Uppsatsförfattarna besökte avdelningen de flesta eftermiddagar måndag till och med fredag 

under sex veckors tid.  

Intervjuerna utfördes på avskild plats på BB avdelningen. Mammaintervjuerna tog cirka 30 

minuter, och personalintervjuerna cirka 20 minuter. Intervjuerna fördelades jämnt mellan 

uppsatsförfattarna. 

Observationer av lokaler utfördes vid tre tillfällen utspridda under hela 

datainsamlingsperioden. Vid dessa tillfällen gick uppsatsförfattarna igenom samtliga lokaler 

på avdelningen. Skriftligt material angående amning som fanns på avdelningen granskades 

tillsammans av uppsatsförfattarna.   

 

 

Analys 

Allt insamlat material bearbetades med hjälp av statistikprogrammen StatView. Statistiken har 

varit deskriptiv. 

 

Etisk granskning 

Deltagandet i denna studie var helt frivilligt. Mammor och personal som deltog i studien 

kunde avbryta intervjun om de så önskade. Intervjun skedde på avskild plats så att mammor 

och personal kunde vara ostörda med uppsatsförfattarna. Etiskt tillstånd fanns sedan tidigare 

och behövde därför inte sökas (bilaga 13a, 13b). Uppsatsämnet har tidigare klassats som ett 

kvalitetssäkringsprojekt.  
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Resultat 
De första tio frågeställningarna är kopplade till ”Tio steg för lyckad amning”. Dessa redovisas 

steg för steg och ligger till grund för den slutliga bedömningen av den BB-avdelning som 

evaluerats. Den elfte frågeställningen utgör en jämförelse med tidigare gjorda evalueringar på 

samma BB-avdelning under åren 1996, 1997, 1998 och 2002. I den tolfte frågeställningen 

redovisas faktorer som påverkat mammors beslut till att vilja amma sitt barn. 

 

Steg 1 Ha en skriven amningsstrategi som regelbundet delges all personal 

För att uppnå steg 1 

BB-avdelningen ska ha en skriven amningsstrategi som omfattar de tio stegen. 

Avdelningschefen ska ha kännedom om strategin, kunna beskriva hur denna delges och finns 

tillgänglig för all personal. Amningsstrategin ska vara synligt uppsatt där mammor och barn 

vistas. Av personalen ska ≥ 80 procent kunna nämna ≥ åtta av de tio stegen. 

 

Utvärderingen visade  

Det framkom att BB-avdelningen hade en skriven amningsstrategi som omfattade de tio 

stegen. Avdelningschefen hade kännedom om strategin och kunde beskriva hur den delgavs 

personal och fanns tillgänglig för dem. Vid observationer på avdelningen fanns 

amningsstrategin väl synligt uppsatt i de rum där mammor och barn vistades. Personalens 

(barnmorskor, barnsköterskor/undersköterskor, läkare) förmåga att nämna de olika stegen 

redovisas i nedanstående tabell. 

 

Tabell 1. Hur många av personalen som nämnt respektive steg. 

Steg Personal 

n = 21 

 

% 

 

Steg 1 17 81  

Steg 2 17 81  

Steg3 15 70  

Steg4 17 81  

Steg 5 13 62  

Steg 6 18 86  

Steg 7 17 81  

Steg 8 15 70  
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Steg 9 18 86  

Steg 10 14 67  

Tabell 1 visar i vilken utsträckning personalen nämnde de olika stegen. Steg 6 och 9 var de 

steg som de flesta av personalen kunde nämna (86 % respektive 86 %). 

 

Av personalen kunde 28 % nämna alla tio steg, 19 % kunde nämna 9 och en lika stor andel 8 

steg. Sammanlagt kunde 67 % i personalgruppen nämna ≥ 8 steg.  Förhållandet mellan 

barnmorskor, barnsköterskor/under- sköterskor var jämt fördelat i antal steg de kunde nämna.  

 

Slutsats 

BB-avdelningen uppfyllde inte de givna kriterierna för steg 1 i amningsstrategin 

 

 

Steg 2 Undervisning av personal så att amningsstrategin kan genomföras  

 

För att uppnå steg 2 

Avdelningschefen ska kunna uppge att all personal utbildas och informeras om 

amningsstrategin och hur detta går till. Undervisningsmaterialet ska innefatta ≥ åtta av de tio 

stegen. Vid intervju av personalen ska ≥ 80 procent av dessa ha adekvata kunskaper gällande 

amning och amningsteknik. 

 

Utvärderingen visade   

Samtliga barnmorskor och barnsköterskor/undersköterskor uppgav att de fått utbildning i 

amningskunskap. Av läkarna uppgav en av två att de erhållit utbildning.Undervisnings- 

materialet innehöll alla tio steg och undervisningen skedde både teoretiskt och praktiskt.  

All personal hade goda kunskaper gällande amning och amningsteknik. Då de blev tillfrågade 

om hur handmjölkning går till kunde 95 % beskriva detta på rätt sätt. Ingen av personalen 

rekommenderade att ge något annat än modersmjölk till det nyfödda barnet. Vid beskrivning 

av rätt position och tag samt orsaken till såriga bröstvårtor svarade  95 % rätt. När det gällde 

vanligaste orsaken till otillräckliga mjölkmängder erhölls 85 % rätta svar. Vid förfrågan 

angående främsta orsaken till mjölkstockning uppgav 76 % rätt svar. 

 

Slutsats  

BB-avdelningen uppfyllde de givna kriterierna för steg 2 i amningsstrategin. 
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Steg 3 Informera alla gravida och nyblivna mammor om fördelarna med amning och 

hur amningen upprätthålls 

 

För att uppnå steg 3 

Av de intervjuade mammorna ska ≥ 80 procent känna till fördelarna med amning och kunna 

ange minst två av följande alternativ:  

- Näringsriktigt för barnet 

- Infektionsförebyggande för barnet 

- Gynnar mamma – barn relation 

- Hälsoförebyggande för mamman 

Vidare ska mammorna kunna nämna minst två av följande fyra faktorer för upprätthållande av 

amningen: 

- Tillgång – efterfrågan 

- Fri amning 

- Vila - dryck till mamman 

- Rätt position – tag 

 

Utvärderingen visade 

Av mammorna kunde 90 procent nämna ≥2 fördelar med amning. Övervägande delen 67 % 

kunde nämna 3 fördelar. 

 

Tabell 2. Fördelar med amning   

Fördelar med amning Mammor som nämnt resp. fördel 

n = 40 

 

% 

Näringsriktigt för barnet       36 90 

Infektionsförebyggande för barnet       32 80 

Gynnar mamma- barn relation       31 77 

Hälsoförebyggande för mamman         6 15 

(Varje mamma har haft möjlighet att nämna mer än en faktor. Antalet nämnda faktorer är > 

40). 

Tabell 2 beskriver i vilken omfattning fördelarna har nämnts. Det framgick att mammorna 

fokuserar fördelarna med amning relaterat till barnet i första hand. Vid förfrågan i 
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intervjuerna uppgav 85 % av mammorna att de visste hur amningen upprätthålls. När 

mammorna skulle nämna faktorer för upprätthållande av amning var det bara 53 % som kunde 

nämna ≥2 av de 4 faktorerna.  

 

Tabell 3. Upprätthållande av amning 

Faktorer för att upprätthålla 

amning 

Mammor som nämnt resp. faktor  

n = 40 

 

% 

Tillgång- efterfrågan       24 60 

Fri amning       21 52 

Vila - dryck         8 20 

Rätt position - tag         1   2 

(Varje mamma har haft möjlighet att nämna mer än en fördel. Antalet nämnda fördelar är> 

40). 

 

Tabell 3 beskriver vilka faktorer mammorna kände mest till för att upprätthålla amningen. Det 

var 60 % som uppgav tillgång- efterfrågan, 52 % fri amning. Vila - dryck uppgav 20 % som 

en faktor för upprätthållande av amning. Rätt position - tag var det bara en mamma som 

nämnde som faktor i sammanhanget.  

 

Slutsats 

BB – avdelningen uppfyllde inte de givna kriterierna för steg 3 i amningsstrategin. 

 

 

Steg 4 Uppmuntra mammor till att börja amma inom två timmar efter förlossningen 

 

För att uppnå steg 4 

Av de intervjuade mammorna ska ≥80 procent ha erbjudits hjälp att lägga barnet till bröstet 

inom två timmar efter förlossningen. 

 

Utvärderingen visade 

Studien som gjordes visade att 88 % av mammorna hade lagt till sitt barn och påbörjat 

amningen inom två timmar efter förlossningen. Stöd och uppmuntran till amning tyckte 65 % 
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att de hade fått av förlossningspersonalen. Av de resterande 35 % mammor sa sig 5 % uppleva 

att personalen inte hade tid att hjälpa dem. De övriga ansåg sig inte behov av någon hjälp. 

 

Slutsats  

BB – avdelningen uppfyllde de givna kriterierna för steg 4 i amningsstrategin. 

 

 

 Steg 5 Visa mammor hur de ska amma och upprätthålla bröstmjölksproduktionen, 

även om de måste vara åtskilda från sina barn 

 

För att uppnå steg 5  

Under BB - tiden ska ≥ 80 procent av mammorna uppge att de fått stöd och hjälp till amning. 

Vidare ska de ha blivit visade hur de kan mjölka ur brösten eller fått skriven information om 

urmjölkning och var de kan vända sig för att få hjälp om de skulle behöva. 

 Minst 80 % av personalen ska kunna undervisa och beskriva för mammor om rätt position 

och tag samt hur de ska handmjölka.  

 

Utvärderingen visade 

När det gällde stöd och hjälp till amning på BB - avdelningen uppgav 75 % av mammorna att 

de fått hjälp. Angående tilläggning av barnet svarade 62 % av mammorna att någon diskuterat 

detta med dem. Trots detta beskrev 92 % av mammorna rätt position och tag. Vidare ansåg  

55 % att de fått information om urmjölkning. 

 

Slutsats 

BB – avdelningen uppfyllde inte de givna kriterierna för steg 5 i amningsstrategin. 

 

 

Steg 6 Inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck än bröstmjölk, såvida det inte är 

medicinskt indikerat 

 

För att uppnå steg 6  

Av mammorna ska ≥ 80 procent bekräfta att deras barn inte givits något annat än bröstmjölk, 

med undantag på medicinsk indikation. Observation på BB-avdelning ska visa att ≥ 80 
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procent av de barn som ges ersättning får det på medicinsk indikation. Reklam för barnmat får 

inte finnas uppsatt på väggar eller delas ut till mammor eller personal på avdelningen. 

 

 

Utvärderingen visade 

Det framkom att ett av spädbarnen hade fått annat än bröstmjölk, detta på medicinsk 

indikation. Vid observationerna på BB-avdelningen sågs inte något barn som fick annan mat 

eller dryck än bröstmjölk. Där fanns inte heller någon reklam för barnmat tillgänglig på 

avdelningen. 

 

Slutsats 

BB-avdelningen uppfyllde de givna kriterierna för steg 6 i amningsstrategin. 

 

 

Steg 7 Praktisera samvård, låta mammor och barn vistas tillsammans hela dygnet 

 

För att uppnå steg 7 

Om samvård tillämpas ska ≥ 80 procent av mammorna vara tillsammans med barnet dygnet 

runt, under förutsättning att barnet är friskt. Observationer på avdelningen ska visa att ≥ 80 

procent av mamma- barn paren praktiserar samvård. 

 

Utvärderingen visade 

Vid förfrågan uppgav 90 % mammor att de hade haft sitt barn hos sig under hela BB - 

vistelsen. De som varit åtskilda från sitt barn sade sig haft behov av vila. Vid observationerna 

praktiserade alla samvård. 

 

Slutsats 

BB-avdelningen uppfyllde de givna kriterierna för steg 7 i amningsstrategin. 

 

 

Steg 8 Uppmuntra fri amning 

 

För att uppnå steg 8  
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Mammor ska ha fått rådet att amma när barnet signalerar hunger, oro eller när det visar tecken 

på att det vill suga. Inga restriktioner ska ha givits angående antal amningstillfällen eller dess 

längd. Detta ska ≥ 80 procent av mammorna kunna ange. Avdelningschefen ska bekräfta att 

restriktioner angående antal amningstillfällen eller längden på dessa inte ges.  

 

Utvärderingen visade 

Vid förfrågan uppgav 67 % av mammorna att de fått information om hur ofta barnet skulle 

ammas. Av dessa svarade 52 % att de skulle amma när barnet visade tecken på hunger och 

oro. De övriga 15 % angav var 3:e till 4:e timme. Angående barnets sugtid svarade 36 % att 

någon personal pratat med dem om detta. Deras svar var mycket varierande med allt från tills 

barnet släpper taget och tidsangivelser från 10 – 50 minuter. Avdelningschefen nämnde inte 

som svar fritt antal amningar eller flexibla amningstider. Enligt bedömningsformuläret var 

något annat svar än fri amning felaktigt i detta sammanhang. Detta skulle enligt 

bedömningsformuläret anges.      

 

Slutsats 

BB – avdelningen uppfyllde inte de givna kriterierna för steg 8 i amningsstrategin. 

 

 

Steg 9 Inte ge nappar till spädbarn, varken sug eller dinappar 

 

För att uppnå steg 9 

Av de ammande mammorna på avdelningen ska ≥ 80 procent ange att deras barn inte givits 

sug eller dinapp. Avdelningschefen ska ange att de ammande barnen inte använder sug eller 

dinapp. Vid observationerna ska ≤ 20 procent av de ammade barnen använda sug eller dinapp. 

 

Utvärderingen visade 

Vid förfrågan svarade 17 % av mammorna att deras barn använde sugnapp. Samtliga 

mammor hade köpt sugnappen på annat ställe än sjukhuset. 

Avdelningschefen uppgav att ammande barn på avdelningen inte använde sugnapp. 

 Vid de tre observationerna som gjordes kunde uppsatsförfattarna se ett barn som använde 

sugnapp. 

 

Slutsats 
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BB-avdelningen uppfyllde de givna kriterierna för steg 9 i amningsstrategin. 

 

 

Steg 10 Uppmuntra bildandet av stödgrupper för amning och hänvisa mammor till 

dessa vid utskrivningen från sjukhuset 

 

För att uppnå steg 10 

Hur kontakt tas med amningshjälpen om behov skulle uppstå, eller att sjukhuset ger 

uppföljande amningsstöd ska kunna beskrivas av ≥ 80 procent av mammorna. 

Avdelningschefen ska känna till om amningshjälpens lokalgrupp finns i länet och kunna 

beskriva att sjukhuset har ett aktivt uppföljande stöd efter hemgång. 

 

Utvärderingen visade 

På frågan om de fått information om amningshjälpen svarade 70 % mammor att de fått 

information. Att sjukhuset har uppföljande eftervård av mammor svarade 42 % ja, 45 % vet 

inte och övriga 13 % nej. Avdelningschefen kände till att amningshjälpen fanns representerad 

i länet och kunde klart redogöra för ett aktivt stöd efter hemgång. Det fanns möjlighet för 

nyblivna mammor att kontakta BB - avdelningens amningsmottagning per telefon eller besök 

på bestämda tider.   

 

Slutsats 

BB – avdelningen uppfyllde inte de givna kriterierna för steg 10 i amningsstrategin. 

 

Slutsummering  

BB - avdelningen uppfyllde kriterierna för amningsvänlig vård i fem av de tio stegen. 

Den undersökta BB - avdelningen har därmed inte uppnått de givna kriterierna för en 

amningsvänlig vård enligt WHO/ UNICEF:s amningsstrategi.  
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Jämförelser mellan föreliggande studie och tidigare gjorda studier åren 1996, 1997, 1998 

och 2002 vad gäller uppfyllandet av de tio stegen  

 

 

Steg 1 Har BB-avdelningen en skriven amningsstrategi/handlingsplan som rutinmässigt 

delges all hälsovårdspersonal? 

Vid jämförelse av de olika studierna framkommer det att endast i studien gjord 1998 uppfyller 

BB - avdelningen de givna kriterierna för steg 1. 

 

I tabell 4 presenteras och jämförs antalet steg ur amningsstrategin som personalen kunde 

nämna vid utvärderingarna gjorda 1996, 1997, 1998, 2002 och 2005. 

 

 

 Tabell 4. Antal steg som personalen nämnt i respektive studie 

 Antal nämnda 

Steg 

 1996 

n= 17

1997 

n= 15  

1998 

n= 15 

2002 

n= 19

2005 

n= 21

10 steg 4 2 7 3 6 

9 steg 3 3 3 6 4 

8 steg 1 3 2 3 4 

7 steg 3 3 1 4 1 

6 steg 3 1 1 2 2 

5 steg 2 1 1 1 0 

4 steg 1 1 0 0 2 

3 steg 0 0 0 0 2 

2 steg 0 1 0 0 0 

1 steg 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av tabell 4 framgår att åren 1998 och 2005 var det sju respektive sex personal som kunde 

nämna alla de tio stegen. Dock visar resultatet också att några av personalen i studien 2005 

inte kunde nämna mer än tre respektive fyra steg. 

   

 

Steg 2 Undervisas all personal så att amningsstrategin kan genomföras? 

Kriterierna i steg 2 har i denna samt i alla tidigare studier uppfyllts. 
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Steg 3 Informeras alla gravida och nyblivna mammor om fördelarna med amning och 

hur man upprätthåller amningen? 

 

Tabell 5. Kännedom om amningens fördelar, jämförelse mellan studierna -96, -97, -98, -02 

och -05.  

Fördelar med amning Mammor som nämnt resp. fördel  

 1996

 % 

1997

 % 

1998

 % 

2002

 % 

2005

 % 

Näringsriktigt för barnet 68  80  82 84 90 

Infektionsförebyggande för barnet 53 80 67 60 80 

Gynnar mamma- barnrelation 48 48 82 66 77 

Hälsoförebyggande för mamman   5   8 17   8 15 

(Varje mamma har haft möjlighet att välja mer än en fördel. Procenttalet blir därför > 100). 

 

Tabell 5 visar i vilken utsträckning som mammorna angav de olika svarsalternativen avseende 

amningens fördelar. Mammorna hade goda kunskaper om vad som var bra för barnet. En 

ökning kunde ses över tid när studierna jämfördes. Fördelen att det är hälsoförebyggande för 

mamman att amma nämns nu som i tidigare studier i låg utsträckning men har dock även det 

ökat något. 

 

 Tabell 6. Kunskap för upprätthållande av amning, jämförelser mellan studierna -96, -97, -98, 

-02 och -05. 

Faktorer för att upprätthålla amning Mammor som nämnt resp. faktor 

 1996

 % 

1997

 % 

1998

 % 

2002

 % 

2005 

 % 

Tillgång - efterfrågan 43 68 52 63 60 

Fri amning 70 85 80 86 52 

Vila - dryck 3 45 82 9 20 

Rätt position - tag 8 0 3 20 2 

(Varje mamma har haft möjlighet att välja mer än en faktor. Procenttalet blir därför > 100). 

 

I tabell 6 framgår att mammornas kunskap om upprätthållande av amning inte var så goda. 

När det gäller fri amning samt vila - dryck har kunskapen om denna fördel försämrats 
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betydligt från studien gjord 1998. Anmärkningsvärt var att mammorna uppgav rätt position - 

tag i så liten utsträckning. Den siffran har varit låg i samtliga jämförande studier.   

Steget har endast uppfyllts år 1997 och 1998. 

 

 

 

Steg 4 Uppmuntras mammor till att börja amma inom två timmar efter förlossningen? 

Kriterierna i steg 4 har i denna samt i alla tidigare studier uppfyllts. 

 

 

Steg 5 Visas mammor hur de ska amma och upprätthålla bröstmjölksproduktionen, 

även om de måste vara åtskilda från sina barn? 

Vid jämförelse mellan studierna framkom det att år 2002 och 2005 har inte kriterierna 

uppfyllts för steg 5. 

 

 

Steg 6 Ges nyfödda barn annan mat eller dryck, såvida det inte är medicinskt indikerat? 

Jämförelsen visar att steg 6 har uppnåtts 1997, 1998 och 2005. 

 

 

Steg 7 Praktiseras samvård, får mammor och barn vistas tillsammans dygnet runt? 

Samvård praktiserades vid de två sist gjorda studierna, tidigare har kriterierna inte uppfyllts. 

 

 

Steg 8 Uppmuntras fri amning? 

Studierna som gjordes 1996, 1997 och 1998 uppfyllde kriterierna för steg 8, däremot inte de 

två senast gjorda studierna. 

 

 

Steg 9 Ges sug eller di- nappar till spädbarn? 

I samtliga studier med undantag för den som gjordes 1996 uppfylldes kriterierna för detta 

steg.  
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Steg 10 Uppmuntras bildandet av stödgrupper för amning och hänvisas mammor till 

dessa vid utskrivning från sjukhuset? 

Studierna som gjordes 1996, 1997 och 1998 uppfyllde kriterierna för steg 10, däremot inte de 

två senast gjorda studierna. 

 

 

Tabell som visar vilka steg som uppfyllts i respektive studie 

 

Tabell 7. Antal uppfyllda steg i utvärderingar gjorda åren 1996, 1997, 1998, 2002 och 2005 

De tio stegen 

År 

Utvärdering  

1996 

Utvärdering

1997 

Utvärdering

1998 

Utvärdering

2002 

Utvärdering 

2005 

Steg 1 Nej Nej Ja Nej Nej 

Steg 2 Ja Ja Ja Ja Ja 

Steg 3 Nej Ja Ja Nej Nej 

Steg 4 Ja Ja Ja Ja Ja 

Steg 5 Ja Ja Ja Nej Nej 

Steg 6 Nej Ja Ja Nej Ja 

Steg 7 Nej Nej Nej Ja Ja 

Steg 8 Ja Ja Ja Nej Nej 

Steg 9 Nej Ja Ja Ja Ja 

Steg 10 Ja Ja Ja Nej Nej 

Uppfyllda steg 5 8 9 4 5 

 

 

Av tabell 7 framgår att den amningsvänliga vården var högre vid evalueringarna åren 1997 

och 1998 jämfört med övriga evalueringarna. Föreliggande studie har lika lågt antal uppfyllda 

steg som 1996. Resultatet visar också att kriterierna för steg 2 och steg 4 har uppfyllts vid 

samtliga evalueringar, medan en klar försämring skett vad gäller  steg 3, steg 5, steg 8 och 

steg 10. 
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Faktorer som påverkar mammors beslut till att vilja amma sitt barn? 

 

I studien framgick att samtliga mammor ansåg att amning var mycket viktigt eller ganska 

viktigt. Vad som påverkat mammorna i första hand till beslutet att vilja amma sitt barn, har 

uppsatsförfattarna utgått ifrån och formulerat frågeställning nummer tolv. De alternativ 

mammorna kunde välja på var följande: 

 

- personalen på MVC 

- personalen på BB 

- massmedia 

- litteratur 

- vänner, bekanta 

- mamma, mormor 

- tidigare erfarenheter 

 

Hela studien omfattade 40 mammor varav 31 omföderskor. Av omföderskorna uppgav 19 att i 

första hand ”tidigare erfarenheter” haft den största betydelsen i beslutet att vilja amma sitt 

barn. Fem omföderskor uppgav att ”personalen på BB” haft störst betydelse.  

 

När det gällde de nio förstföderskorna uppgav fyra av dessa att i första hand ”personalen på 

MVC” haft störst betydelse i beslutet att amma. Två förstföderskor uppgav ”litteratur” som 

den främsta anledningen.  
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Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultat 

 

Av ”Tio steg för lyckad amning” uppfyllde BB – avdelningen i denna studie fem av tio steg. 

Anledningarna till att BB – avdelningen inte blev godkänd som amningsvänligt var att 

personalen inte kunde redogöra för tillräckligt många steg i amningsstrategin. Mammorna 

hade inte tillräckliga kunskaper om hur de upprätthöll amningen och vad fri amning innebar. 

Vidare hade mammorna inte tillräcklig kännedom om var de kunde vända sig för att få stöd 

och råd angående amning efter hemgång. Vid granskning av samtliga utvärderingar som 

gjorts konstaterades att steg 2 och 4 är de steg som godkänts vid varje utvärdering. Steg 9 har 

godkänts i alla utvärderingar frånsett studien 1996.  En förbättring har skett vad gäller 

efterlevnaden av steg 6 sedan studien gjord 2002. Då det gällde steg 7 ses en förbättring vid 

de senaste två utvärderingarna. En försämring har däremot skett vid utvärderingarna 2002 och 

2005 när det gäller steg 3, 5, 8 och 10. Steg 1 har endast uppfyllts 1998. 

 

Resultatdiskussion 

 

Kunskap om amningsstrategins innehåll 

BB – avdelningen som studerats har en skriven handlingsplan/amningsstrategi som omfattar 

”Tio steg för lyckad amning”. Information om handlingsplanens innehåll delges all personal. 

Den finns också uppsatt på BB – avdelningen i de lokaler där mammor och personal vistas. 

Detta kunde ses vid de observationer som uppsatsförfattarna gjorde på avdelningen.  

 

Vid förfrågan om kunskaper angående de tio stegen uppfyllde personalen inte kriteriet för 

amningsvänlig vård då <80 % kunde nämna ≥ 8 steg. Av personalen kunde sex stycken 

nämna alla 10 stegen, fyra kunde nämna 9 och lika många 8 steg. Den kunskapen var jämnt 

fördelad mellan barnmorskor, barnsköterskor/undersköterskor.  

Vid intervjuerna med personalen hade de svårt att i steg 1 räkna upp de tio stegen, dock hade 

uppsatsförfattarna en känsla av att personalen hade kunskapen men svårt att exakt redogöra 

för stegen. Senare under intervjutillfället kom detta fram i steg 2 då all personal visade sig ha 

goda kunskaper gällande amning och amningsteknik. 
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Kunskaper och attityder till amning hos nyblivna mammor 

Mammornas kunskaper när det gällde fördelar med amning var goda. De kände väl till barnets 

fördelar såsom näringsriktigt, infektionsförebyggande samt att det gynnar mamma – barn 

relationen. Detta har bekräftats i flera studier (4, 13, 14, 16). Dessa kunskaper har stadigt ökat 

genom åren sedan de första utvärderingarna gjordes. Däremot nämnde endast ett fåtal av 

mammorna att amning är hälsoförebyggande för mamman. Den fördelen kan ses i ett kortare 

perspektiv då risken för rikliga blödningar efter förlossningen minskar. En annan fördel är att 

mamman kan gå ner snabbare till sin ursprungliga vikt. Det finns även studier som visar att 

mammor blir lugnare av hormonet oxytocin som frisätts vid amning( 11, 17). 

 

På längre sikt har det i studier visat sig att mammor som ammar löpte mindre risk att få 

bröstcancer och cancer i äggstockarna (7, 18). Uppsatsförfattarna anser att personal som 

arbetar med gravida och nyblivna mammor bör lyfta fram den hälsoförebyggande aspekten 

för mammorna. Detta för att mammorna har så stor vinst av det, både vid amningen och 

senare i livet. Vid intervjuerna nämnde flera mammor spontant andra fördelar med amning 

såsom hygieniska, rätt temperatur, bekvämt samt att maten alltid fanns med. 

 

Mammornas kännedom om hur amningen upprätthålls var inte så god. Kunskapen om tillgång 

- efterfrågan har inte förändrats så mycket genom åren i de olika studierna, den ligger på 

ungefär 60 %. Fri amning har ökat fram till och med undersökningen 2002 då kunskapen om 

denna bland mammorna var 86 %. Därefter har siffran sjunkit och i denna studie var den 

endast 52 %. Den faktor som har de mest svängande siffrorna var värdet av att mamma vilar 

och dricker. Från att ha varit som högst 1998 på 82 % sjönk den vid nästa undersökning till 

endast 9 %, för att i denna studie åter ha stigit till 20 %. Den mest anmärkningsvärda siffran 

är den som gäller rätt position – tag. I denna studie var det endast 2 % av mammorna som 

uppgav denna, som en faktor för att upprätthålla amningen i steg 3. Ändå kunde 95 % av 

mammorna beskriva rätt position – tag vid intervjuerna i steg 5. Uppsatsförfattarna anser att 

mammorna inte förstod sambandet mellan rätt position – tag och upprätthållande av amning 

vilket överensstämmer med andra studier (21, 30). Då vårdtiden på BB sällan uppgår till mer 

än tre dygn, är det en svår uppgift för personalen att hinna tillgodose alla mammors behov 

gällande amning. Mammorna behöver redan under graviditeten få information och kunskap 

om amning då detta kan påverka deras inställning positivt (5, 21). Denna aspekt har påtalats 

vid de tidigare jämförda studier som gjorts på den aktuella BB – avdelningen. 
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Uppsatsförfattarna i denna studie är av samma uppfattning och anser att detta är viktigt att 

arbeta mer för redan på MVC.       

  

Den första amningsstunden 

Samtliga studier har visat att ≥ 80 % av mammorna hade påbörjat amningen inom två timmar 

efter förlossningen. En känslomässig bindning mellan mor och barn förstärks om de får ha 

tidig hud mot hud- kontakt efter förlossningen. Det har även visat sig att det stimulerar 

mjölkbildningen och den totala amningstiden blir längre (7, 12, 17).  

 

I denna studie fanns inga planerade kejsarsnittsförlösta mammor att studera. Enligt 

avdelningschefen var det inte någon skillnad i amningsrutinerna när det gällde dessa 

mammor. Vid ett planerat kejsarsnitt är oftast mamman lokalbedövad och vaken under 

förlossningen. Detta gör att hon direkt kan lägga sitt barn till bröstet. Studieresultat visar 

däremot att kejsarsnitt kan fördröja amningsstarten. Det framkom dock att  kvinnor förlösta 

med hjälp av kejsarsnitt på amningsvänliga sjukhus påbörjade amningen tidigare än på inte 

amningsvänliga sjukhus (29). 

 

Stöd till mammorna för upprätthållande av amning  

Av mammorna ansåg 77 % att de fått stöd och hjälp till amning på BB – avdelningen.  

Trots detta kunde 95 % av mammorna beskriva rätt position - tag vid intervjuerna. 

Uppsatsförfattarna fick uppfattningen att mammorna inte förstod sambandet mellan rätt 

position - tag och upprätthållande av amning. I forskning har framkommit att praktisk hjälp 

till rätt position – tag upplevs som det bästa sättet att komma igång med amningen (21, 30, 

32). Vid intervjuerna sade 19 % av omföderskorna att de inte fått stöd och hjälp angående 

amning på BB. Mammorna trodde själva att det berodde på att de var omföderskor och 

personalen antog att de kunde amma. De hade önskat att de hade blivit tillfrågade mera direkt, 

då det inte var givet att tidigare amning fungerat tillfredställande. När det gäller urmjölkning 

var det endast 55 % som fått information hur det går till. Uppsatsförfattarna tar det för 

sannolikt att flertalet av dem som inte fått information skulle komma att få det innan de blev 

utskrivna från BB då detta ingår i rutinerna.  
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Tillmatning av nyfödda och samvård 

Studierna gjorda 1997 och 1998 har på marginalen klarat steget för tillmatning av nyfödda. 

Det framkom vid intervjuerna av mammorna i denna studie att tillmatning skett endast till ett 

barn, och då på medicinsk indikation. Tillmatningen gavs med snipa. Vid observationerna på 

BB –avdelningen uppgav barnmorska att ett av barnen gavs modersmjölkersättning utan 

medicinsk indikation. Anledningen var att mamman hade valt att inte amma. Forskning visar 

att av de barn som föds friska är det < 10 % som behöver tillmatning de första 

levnadsdagarna. Det förekommer dock ofta att barn tillmatas på svenska sjukhus (5). Denna 

studie visar att så är inte fallet på den undersökta BB - avdelningen. 

 

I studier har framkommit att samvård är en viktig faktor för att börja amma, att inte tillmata 

och för amningstidens längd (20,31). Samvården är något som förbättrats under den tid som 

dessa studier genomförts. I de tre första studierna praktiserades inte samvård enligt givna 

kriterier. Vid studien 2002 praktiserade 82 % samvård, för att i denna studie uppgå till 90 %. 

 

Uppsatsförfattarna har diskuterat mycket kring begreppet samvård. Enligt kriterierna för 

samvård kan mamman få göra läkarbesök samt sköta sin hygien. Om barnet inte sover men 

mamman däremot har stort behov av vila någon timme för att återhämta sig, betyder det att 

samvård inte tillämpas enligt kriterierna. Uppsatsförfattarna anser att det även måste finnas 

mamma- vänlig vård. Då behov fanns skulle mamman ha möjlighet att lämna sitt barn till 

personalen för att vila, och ändå skulle samvård anses bedrivas. Det fanns heller ingen 

möjlighet för mammorna att lämna sitt barn utan att först avtalat med personalen, då ingen 

barnsal fanns på avdelningen. Av de resultat som framkommit i denna studie kan inget 

samband ses mellan tillmatning och de barn som inte samvårdades fullt ut. 

 

Fri amning 

När det gäller fri amning har den undersökta avdelningen uppfyllt kriterierna vid de tre första 

studierna dock inte i de två senaste. Tillräckligt många mammor hade inte fått rätt information 

angående fri amning. Detta tror uppsatsförfattarna inte beror på okunnighet bland personalen, 

utan att det borde klargöras mer tydligt i amningsstrategin. Barnets signaler om hunger och 

övermättnad tar tid för mamman att lära sig tyda. Den första månaden då amningen ska 

etableras har mamman behov av mycket stöd vilket har bekräftats i många studier (21, 23, 

27). Detta stöd kan ta sig uttryck i att mamman uttryckligen bett om att få veta hur länge och 

hur ofta barnet skulle ammas. Enligt kriterierna ska personalen inte alls råda i termer av hur 
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ofta och hur länge, utan endast uppmuntra mamman att lägga barnet till bröstet när det visar 

signaler på hunger eller oro. För personalen kan detta vara svårt när mamman kanske ivrigt 

väntar på ett konkret svar. 

 

Fortsatt amningsstöd efter hemgång 

I de två senast gjorda studierna har BB – avdelningen inte uppnått kriterierna för 

amningsvänlig vård gällande steg tio. Uppsatsförfattarna tror att intervjuerna med mammorna 

gjordes i så tidigt skede att de inte hunnit få information, då den ofta ges i anslutning till att 

mamma – barn skrivs ut från avdelningen. Amningsstödet efter utskrivning från BB – 

avdelningen är en viktig del för att kunna upprätthålla amningen. Då vårdtiden idag är kort är 

det viktigt att mammorna känner sig trygga och vet var de ska vända sig om problem uppstår.  

Forskning har visat att om mammorna får stöttning genom råd och utökad kunskap påverkar 

det amningen positivt (21,33).   

 

 Viljan att amma 

Inställning till amning grundläggs under graviditeten. De främsta faktorerna som bidrar till 

beslutet att amma enligt denna studie var, för förstföderskor personal på MVC samt litteratur. 

När det gäller omföderskor var den viktigaste faktorn, tidigare erfarenheter. Av resultatet 

menar uppsatsförfattarna att om förstföderskor redan på MVC fått information och tillgång till 

bra litteratur, fås en god kunskap om amning vilket leder till en positiv amningsattityd. Med 

dessa kunskaper och inställningen att vilja amma har mamman bättre förutsättningar till att få 

amningen att fungera. Med en fungerande första positiv amning är grunden lagd till att 

mamman vill och vet att hon kan lyckas med amningen även under kommande graviditeter 

(5, 23). Ytterligare en faktor som uppsatsförfattarna anser ska lyftas fram när det gäller 

amning är pappornas inställning. Flera studier har visat att om papporna hade en positiv 

attityd till amning påverkade detta mammornas upplevelse av sin amning i hög grad. 

Papporna har visat sig vara mammornas främsta amningssupporters (15, 22-24). 
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Konklusion 

Genomgående i denna studie framkom att personalen hade mycket goda kunskaper vad gällde 

amning. De kunde praktiskt beskriva och lära ut till mammorna på avdelningen hur amning 

fungerar. I stort sett alla mammor kunde beskriva rätt position – tag, men sammankopplade 

inte det som en faktor till upprätthållande av amning. I undersökningen var det bara en 

mamma som nämnde denna faktor. Personalen bör enligt uppsatsförfattarna vara mer tydlig 

till mammorna, så att de förstår sambandet av detta. Vårdtiden på BB är kort och många 

mammor har inte fått igång en fullt fungerande amning vid hemgång. Då är det mycket viktigt 

att mammorna fått information om var de kan vända sig med frågor om amningen. 

Information till mammorna om detta ges på avdelningen, men många av de  intervjuade 

mammorna hade inte hunnit få den enligt uppsatsförfattarna. 

 

     

Metoddiskussion  

 

Uppsatsförfattarna har utgått från tidigare använda frågeformulär och gjort urvalet efter 

samma kriterier som tidigare studier 1996, 1997, 1998 och 2002. Frågeformulären har 

granskats så att frågorna är formulerade för att överensstämma med syfte och frågeställningar. 

Detta för att uppnå god validitet och undvika systematiska fel i studien. De frågor som i 

formulären gällde förlossningen och avdelningen där för tidigt födda barn vårdas uteslöts då 

dessa avdelningar inte undersöktes i studien. För att underlätta förståelsen och läsandet av 

resultatet har kraven för respektive steg skrivits och placerats i resultatdelen. 

 

 

Reliabiliteten i studien 

Tillförlitligheten i denna studie var enligt uppsatsförfattarna hög. Frågeformulären var lika 

som i tidigare studier och bearbetades tillsammans av författarna. Detta för att minska risken 

till olika tolkningar av svaren i intervjuerna. Uppsatsförfattarna övade intervjuteknik på 

varandra för att öka kompetensen och därmed reliabiliteten. Inklusionskriterierna var de 

samma och intervjuerna gjordes under samma omständigheter som i tidigare studier. För att 

ytterligare stärka reliabiliteten gjordes slutbedömningen av uppsatsförfattarna tillsammans.   
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Mätinstrumentets reliabilitet 

Pilotstudie genomfördes tillsammans av uppsatsförfattarna. Tre mammor som tidigare under 

2005 fått barn och vistats på den aktuella BB – avdelningen intervjuades. Uppsatsförfattarna 

undersökte då om intervjufrågorna var klart formulerade och gav svar på vad som avsågs 

mätas. Det framkom inte några oklarheter vid intervjuerna varför frågeformulären användes 

som de var utformade. För att öka uppsatsförfattarnas teknik att intervjua användes 

frågeformulären avsedda för personalen och intervju gjordes med handledaren samt att 

uppsatsförfattarna intervjuade varandra.  

 

Validiteten i studien 

Intervjuerna riktade sig till den målgrupp som skulle kunna ge svar på syftet och 

frågeställningen i studien, vilket gav en hög validitet. Personalen var dock medveten om att 

studien skulle genomföras under denna period, och hade möjlighet att förbereda sig inför en 

eventuell intervju. De skulle också ha kunnat ge mammorna mer stöd och information 

angående amning än de i vanliga fall gör för att påverka resultatet till sin fördel. 

 

Mätinstrumentets validitet 

Efter att intervjuerna genomförts har uppsatsförfattarna diskuterat frågan som handlade om 

mamman anser att amning är viktigt. Frågan har egentligen inte något samband med det som 

efterfråga, nämligen mammans kunskaper angående amningens fördelar och hur den 

upprätthålls. Om mamman enligt frågeformuläret ansett amningen oviktig skulle mammans 

eventuella kunskaper angående amningens fördelar och upprätthållande inte ha kommit fram 

därför att hon inte fått svara på frågan. En annan aspekt som uppsatsförfattarna har är åldern 

på barnet när intervjuerna genomfördes. En del barn hade precis blivit ett dygn vid 

intervjutillfället och andra barn hade hunnit bli två till tre dygn gamla. Detta faktum avspeglar 

vilken information, hjälp och stöd personalen hade hunnit ge till mamman. Uppsatsförfattarna 

anser att intervjuerna görs i för tidigt skede och borde utföras när barnet blivit någon vecka i 

ålder. 

 

Enligt slutbedömningsformuläret klarar inte ≥ 80 % av personalen att i direkt punktform 

redogöra för ≥ 8 steg ur handlingsplanen, men det framkom klart i studien som helhet att 

personalen hade dessa amningskunskaper. Vid många tillfällen hade de dock inte hunnit dela 

med sig av dessa till mammorna på grund av att intervjun gjordes så kort tid efter barnets 

födelse. Uppsatsförfattarna anser att personalens kunskaper inte mäts genom att de kan nämna 
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de olika stegen i punktform. När det gällde frågeformuläret till personalen och frågan 

angående hur många timmars utbildning personen fått i amningskunskap, fanns det endast ett 

fåtal som kunde uppskatta det. Uppsatsförfattarna anser därför att den frågan inte ger någon 

information alls i studien. 

 

Vidare anser uppsatsförfattarna att det förekom en del frågor i formuläret till mammorna 

gällande MVC, som aldrig bearbetats i resultatet. Dessa skulle kunna användas och utvecklas 

för att få en väl fungerande vårdkedja. Det är betydelsefullt att samma kunskap förmedlas till 

den gravida och den nyblivna mamman. 

 

 

Framtida studier 

  

Uppsatsförfattarna har tidigare påtalat att studien utförs för tidigt i förhållande till barnets 

ålder. Om studien däremot skulle göras senare, fanns det möjlighet att se helheten av vilket 

stöd, information och kunskap mamman fått. För att framgångsrikt arbeta efter 

amningsstrategin ”Tio steg till lyckad amning” anser uppsatsförfattarna att inte enbart BB – 

avdelningen bör evalueras, utan hela vårdkedjan. MVC – förlossning – BB – BVC. 

 Uppsatsförfattarna fick under denna studie vetskap om att ett så kallat amningsblad höll på att 

arbetas fram, vilket skulle följa den gravida och nyblivna mamman genom hela vårdkedjan. 

Detta skulle vara intressant att se en utvärdering av. Vidare tycker uppsatsförfattarna att 

pappan borde ha fått medverka i studien då det framkommit i annan forskning att han haft stor 

betydelse som stöd till mamman när det gäller amning.  

 

Förslagen kan sammanfattas enligt följande: 

- Senarelägga intervjuerna så mamman hinner reflektera över vårdtiden på BB. 

- Kartlägga amningsvänligheten i hela vårdkedjan. 

- Utvärdera Amningsbladet. 

- Utvidga intervjuerna till att omfatta en grupp av pappor. 
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Bilaga 1 

Medicinsk indikation för tillmatning   

 

 

Tillmatning under första dygnet 

 

– Dysmaturt barn ( torrt, magert, nedsatt turgor ) 

– Hyperexcitabla (sprittiga barn) 

– Barn födda före graviditetsvecka 37 

– Födelsevikt under 2500 gram eller SGA – barn det vill säga tillväxthämmade barn 

– Födelsevikt över 4500 gram eller LGA – barn (stora för tiden barn) 

– Tempstegring på grund av så kallad törstfeber ( fundera alltid över om infektion kan 

föreligga ) 

 

 

Tillmatning efter tredje dygnet 

 

– Viktfall över 10 % 

– Sugslött barn (överväg orsaken till sugslöheten) 

– Bilirubinstegring över 300 µM (utred och behandla barnets gulsot) 

– Tempstegring (fundera alltid om infektion förekommer) 
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      Bilaga 2 

Tio steg till lyckad amning 

 

Steg 1. Ha en skriven amningsstrategi som regelbundet delges all personal. 

 

Steg 2. Undervisa all personal i nödvändiga amningskunskaper så att de kan genom- 

 föra amningsstrategin. 

 

Steg 3. Informera alla gravida kvinnor och nyblivna mammor om fördelarna med 

 amning och hur amningen upprätthålls. 

 

Steg 4. Uppmuntra mammor att initiera amningen inom två timmar efter förlossningen. 

 

Steg 5. Visa mammor hur de ska amma och hur de upprätthåller bröstmjölkpro- 

 duktionen även om de måste vara åtskilda från sina barn. 

 

Steg 6. Inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck än bröstmjölk, såvida det inte är 

 medicinskt indikerat. 

 

Steg 7. Tillämpa samvård- mammor och barn ska ha möjlighet att vara tillsammans  

 hela dygnet. 

 

Steg 8. Uppmuntra till fri amning. 

 

Steg 9. Inte ge tröstnappar eller diflaskor till ammande spädbarn. 

 

Steg 10. Uppmuntra bildandet av amningshjälpgrupper och hänvisa mammorna till dem  

 vid utskrivning från sjukhuset. 
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