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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka metoder som användes på en neonatalavdelning 

för att främja amningen hos prematura barn. Arbetet är en systematisk litteraturstudie där 15 

vetenskapliga artiklar användes. Litteratursökningen gjordes i databaserna Blackwell 

Synergy, CINAHL, Elin@dalarna, PubMed och Medline. Litteraturgenomgången visade att 

det fanns ett flertal metoder för att främja amning av prematura barn på neonatalavdelningen. 

Föräldrarna behöver få hjälp av personalen att skapa sociala band till sitt barn och med att 

förstå att det är dem som är av största betydelse för barnet. NIDCAP-vård var en 

omvårdnadsmodell som underlättade för samspelet mellan mor och barn. Mamman behöver 

ständig uppmuntran av personalen och pappan för att lyckas med sin amning. Studier har visat 

att känguruvård har positiva effekter på amningen och för att utveckla ett tidigt sugbeteende. 

Barnets tidiga kontakt vid mammas bröst och att mamman så snart som möjligt efter 

förlossningen börjar pumpa ur bröstmjölk främjar amningen. Andra metoder som främjar 

amning är att barnet fått känna doften av mammans mjölk och att mamman fått tillgång till en 

personlig ”amningsexpert”. Tillmatning med kopp eller användning av amningsnapp var 

metoder som visade sig öka chansen till amning samt bröstmjölkskonsumtionen hos 

prematura barn. 
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INTRODUKTION  

 

Historik 

Neonatalvården har utvecklats starkt under de senaste decennierna. Särskilt vården av de 

mycket för tidigt födda barnen. Den egentliga nyföddhetssjukvården startade i Frankrike i 

slutet av 1800-talet. En förlossningsläkare, Tarnier, fick en idé på en utställning då han såg en 

äggkläckningsmaskin, på franska couveuse. Detta ledde till att han började lägga för tidigt 

födda barn i uppvärmda lådor, med goda resultat. Vid samma tidpunkt skrev en kollega, 

Budin, den första läroboken i neonatologi. Termen ”neutral care” introducerades, vilket i 

praktiken innebar att barnen gavs värme och skydd mot infektioner i kuvösen.  Det var väldigt 

extraordinärt med för tidigt födda barn i kuvös under de första decennierna av 1900-talet 

varför de visades upp på olika utställningar (1). 

 

Först under 1940-talet blev vården av de för tidigt födda barnen förbättrad. Antibiotika 

började ges vid infektioner. För att förbättra syresättningen gavs ökad syrgashalt i 

inandningsluften. Först 1954 visade det sig att en för hög syresättning i blodet kunde leda till 

skador på näthinnan, vilket ledde till blindhet hos många barn (1). 

                                                                                                                                                                               

Från 1970-talet har utvecklingen gått starkt framåt. Inom medicinska och teknologiska 

områden som exempelvis andningsvård, vätskebalans och nutrition har gjorts stora framsteg. 

Detta har gjort det möjligt att allt fler för tidigt födda barn överlever. I Sverige var det 

fortfarande på 1970-talet vanligt att föräldrar inte fick träffa sina barn så länge barnen 

vårdades på neonatalavdelning. Föräldrar fick endast titta på sitt barn genom en glasruta. Först 

vid utskrivning var det tillåtet med en närmare kontakt. I dagens neonatalvård är föräldrars 

närvaro självklar och därmed har viktiga steg tagits mot en familjecentrerad vård (1).  

   

Internationella riktlinjer för amning 

Världshälsoorganisationen (WHO) och Förenta nationernas barnfond (UNICEF) har enats om 

en gemensam handlingsplan som utmynnat i riktlinjer, de så kallade ”Tio stegen för lyckad 

amning” som mödrahälsovård, förlossning/BB och barnahälsovård uppmuntras att arbeta 

efter. Dessa amningsstödjande åtgärder lanserades internationellt under benämningen ”The 

Baby Friendly Hospital Initiative” (BFHI), (bilaga 1). Här lades i första hand fokus på rutiner, 

utbildning, information och attityder i samband med förlossningen och vistelsen på BB. Syftet 

med dessa riktlinjer var att öka förekomsten av amning genom att bland annat uppmuntra 

 1



flexibel amning, restriktioner vad gäller nappanvändning och tillmatning av annat än 

bröstmjölk samt samvård av mor och barn (2). Sverige har anammat riktlinjerna (3). 

 

Enligt Adik Levin, neonatolog och professor vid Tallinn Children´s Hospital i Estland, är de 

tio riktlinjerna för lyckad amning anpassade till fullgångna, friska barn som vårdas 

tillsammans med sina mödrar på BB-avdelning efter förlossningen. I de fall barnet är 

prematur eller sjukt kan riktlinjerna, som de är formulerade i BFHI, inte fullt uppfyllas. Levin 

har därför formulerat elva egna punkter för just denna kategori av mödrar och barn, ”The 

Humane Neonatal Care Initiative” (bilaga 2), där syftet är att förbättra den medicinska och 

psykosociala vården samt omvårdnaden av mor och barn på en neonatalavdelning. Levin 

poängterar moderns närvaro på neonatalavdelningen dygnet runt under barnets vårdtid, det 

vill säga samvård av mor och barn. Avdelningens personal skall fungera som stöd till modern 

och skall vara möjliga att konsultera. Amning och hud mot hudkontakt mellan mor och barn 

ska uppmuntras. Detta är punkter som även poängteras i BFHI´s riktlinjer. Till skillnad från 

BFHI´s riktlinjer poängterar Levin särskilt att personalen bör ta hänsyn till föräldrarnas 

psykologiska stress under hela vårdtiden och att provtagningar och undersökningar på barn 

bör minimeras. Vid en långvarig sjukhusvistelse skall moderns nära sociala kontaktnät 

(barnets far, far- och morföräldrar och övriga närstående), under förutsättning att de är friska, 

ges möjlighet att besöka mor och barn. Levin tar också upp vikten av att se mor och barn som 

ett. Vid dagliga ronden bör även mammans behov tillgodoses (4). 

 

Amningsbenägenhet 

Amningsbenägenhet är internationellt sett en viktig hälsoindikator. Den används bland annat 

av WHO i redovisningar om hälsoläget i olika länder. Amning är dessutom både ett mål och 

ett medel (2). WHO har givit rekommendationer för hur länge mamman bör amma: 

 

”infants should be exclusively breastfed for 6 months of life to achieve optimal 

growth, development and health. Thereafter infants should receive nutritionally 

adequate and safe complementary foods while breastfeeding continues to up to 2 

years of age or beyond” (5). 

 

Sverige har en amningskultur där det råder koncensus kring amningens fördelar och att 

amning ska stödjas och uppmuntras. Det är dock en skillnad mellan olika länder när det gäller 

möjligheten till att amma. Skillnaderna märks i de olika möjligheter mammor har att få ledigt 
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från arbetet för att de fått barn samt vilket typ av försäkringssystem landet har. Sverige har ett 

generöst försäkringssystem där mödrar får föräldrapenning och kan var hemma från arbetet 

under minst ett år efter att barnet är fött. Svenska mödrar har därmed möjlighet att etablera en 

fungerande amning och de kan fortsätta amma under en lång tid (5). Studier har visat att 

amningsbenägenheten även påverkas av andra faktorer. Viktiga faktorer är kvinnornas 

motivation att amma sitt barn, social stabilitet och möjlighet till stöd om amningen skulle 

svikta. Modesvängningar och marknadsföring av alternativ till amning bidrar också. 

Information är även det en viktig komponent för att främja amning (2). Mödrar till prematura 

barn strävar efter att kunna amma sitt barn för att det anses vara bäst för barnet och vara det 

mest normala (5). 

 

Prematura barn 

Vid vissa barnkliniker världen runt finns i omedelbar anslutning till förlossningsenheten en 

nyföddhetsavdelning, så kallad neonatalavdelning. Där finns resurser och beredskap för att ta 

emot ett prematurt eller sjukt nyfött barn. Omkring hälften av de barn som behöver vård på 

neonatalavdelning är prematura barn. Enligt WHO´s definition är prematura barn födda före 

37 fullgångna graviditetsveckor eller med en födelsevikt under 2500 gram (1). Varför vissa 

barn föds prematurt kan bara förklaras i cirka hälften av fallen. Undernäring eller sjukdom hos 

modern, rökning, flerbörd eller obstetriska problem som blödning eller infektion är exempel 

på faktorer som ökar risken för en prematurförlossning (2). 

                                                                                                                                                                               

Mortalitet 

Under 1960-talet var överlevnaden cirka 50% för barn i Sverige med födelsevikt mellan 1000 

– 1500 gram och cirka 10% för barn under 1000 gram (1). Utvecklingen inom perinatal (tiden 

före och närmast efter födelsen) och neonatal vård har resulterat i ökade överlevnadschanser 

för extremt underburna barn (födda före 26 fullbordade graviditetsveckor, det vill säga till och 

med 25 veckor + 6 dagar). Det finns många orsaker till den ökade överlevnaden. Förbättrade 

sociala förhållanden och ett bättre hälsoläge i allmänhet är viktiga faktorer. Bland de 

medicinska faktorerna kan nämnas övergång från hem- till sjukhusförlossningar, antibiotika, 

generell mödravård, blodtransfusioner, fosterövervakning, kejsarsnitt och neonatalvårdens 

utveckling. Enligt data från Medicinska födelseregistret för åren 1999-2000 överlever i 

Sverige 42 procent av levande födda barn vid 23 veckor, 62 procent vid 24 veckor och 75 

procent vid 25 veckor. Enstaka överlevande barn har rapporterats vid 22 graviditetsveckor. 
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Antalet barn levande födda vid 23-25 graviditetsveckor är litet, färre än 100 per år i hela 

landet. Deras vård är mycket resurskrävande och deras sjukhusvistelse är lång (6). 

 

I den internationella litteraturen varierar rapporterad överlevnad av prematura barn. 

Överlevnaden har generellt förbättrats, och de flesta överlevande är fria från svåra 

funktionshinder (6). 

 

Problem och risker med att födas för tidigt 

Under vårdtiden på en neonatalavdelning kan barnet behöva andningsstöd i form av 

respirator. Barnet övervakas genom monitorer med fastklistrade elektroder. Andningstub, 

matsond och intravenösa infarter fixeras med tejp i ansikte och på armar och ben. Barnet 

utsätts ofta för smärtsamma ingrepp, undersökningar och provtagningar, höga ljud och starkt 

ljus som medför stress. Även rutinåtgärder som att lyssna på barnet med ett stetoskop eller 

genomföra ett blöjbyte kan medföra stressreaktioner hos barnet (1).  

 

Prematuritet medför risker för barnet. Omogenhet i lungorna ger risk för lungsjukdom, och 

dåligt utvecklad reglering av andningen kan medföra andningsuppehåll (apnéattacker). Vid 

lindriga former räcker det att lägga barnet i en ”continuous positive airway pressure” (CPAP), 

det vill säga låta barnet andas genom några slags näsproppar, varigenom lufttrycket hålls uppe 

så att lungblåsorna inte faller ihop. Om andningen ändå sviktar kan barnet läggas i respirator 

(1, 7). 

 

Temperaturregleringen fungerar dåligt varför prematura barn är mycket känsliga för 

avkylning. Hjärnan är känslig för syrebrist och variationer i genomblödning, hjärnblödningar 

uppstår lätt från de sköra kapillärerna. Njurfunktionen är inte färdigutvecklad och nedsatt 

leverfunktion kan bidra till uppkomsten av nyföddhetsgulsot (ikterus). Syrgas kan i vissa 

situationer vara livräddande och förhindra bestående neurologiska skador men har också 

toxiska effekter. Prematura barn löper även risk att drabbas av skador på näthinnan (retina), 

med i värsta fall blindhet som följd. Barnet behöver en noggrann övervakning varför 

kuvösvård är aktuellt. Kuvösen hjälper även barnet att behålla kroppstemperaturen. Prematura 

barn kräver en hög omgivningstemperatur, varför ständiga temperaturkontroller är 

nödvändiga. Barnet är infektionskänsligt och måste ofta stå på olika slags antibiotika, mer 

eller mindre för säkerhets skull. De vita blodkropparna är mindre aktiva. Vanliga hudbakterier 

som är relativt ofarliga för vuxna kan vara livshotande för de mycket prematura barnen (7).  
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Det prematura barnets energibehov 

Prematura barn kan inte klara sitt näringsbehov och näringsintag på samma sätt som friska 

fullgångna barn. De har särskilt stort energibehov då de har små energiförråd, större 

vätskeförluster och sämre näringsupptag. Energiförlusterna har samband med i vilken 

omfattning barnet förlorar vätska och värme genom huden (1). Studier har visat att prematura 

barn utvecklas bäst om de får modersmjölk plus lite extra näringstillskott. Detta kan inte 

ersättas av modersmjölksersättning (7). 

 

Bröstmjölkens sammansättning 

Varje mammas mjölk är anpassad till just hennes barn. Om en mamma föder ett prematurt 

barn är hennes mjölk mer näringsrik än mjölken hos en mamma som fött i normal tid. 

Mjölken innehåller då extra protein, antikroppar och andra ämnen som det för tidigt födda 

barnet så väl behöver. Mjölken är också mer lättsmält eftersom ett prematurt barn behöver äta 

oftare (8).  

 

Amningsförekomst hos prematura barn 

En studie om utveckling av amningsbeteende hos svenska prematura barn, födda i 

graviditetsvecka 26-35, visade att oavsett vilken mognadsgrad och ålder barnen hade när 

amning påbörjades, sökte de, fattade tag, och sög enstaka gånger eller i korta sugperioder. 

Majoriteten ammades helt när de skrevs ut från neonatalavdelningen, de allra flesta vid en 

mognad på 35-36 veckor. Barn som krävt längre tid med andningshjälp, syrgas, haft 

behandlingskrävande apnéer och infektioner kunde försörja sig helt genom att amma 

(helamning) vid högre mognadsgrad och ålder (1). Att amma prematura barn är krävande. Det 

innebär att mamman måste se till att hålla sin bröstmjölk igång genom pumpning fram till 

dess att barnet orkar suga själv. Detta kan pågå i veckor och månader (9). 

 

Förekomsten och varaktigheten av amning av prematura barn är mindre än amning av 

fullgångna barn (9). I en svensk studie år 2003 studerades 70 prematura barn vid utskrivning 

från neonatalavdelning. Dessa barn jämfördes sedan med samma antal fullgångna barn. Det 

visade sig att 74% av de prematura barnen ammades helt och 18% ammades delvis. Vid fyra 

månaders ålder när alla prematura barn var hemma var det 40% av gruppen som ammades 

helt och 23% som ammades delvis. Vid sex månaders ålder var det 14% som ammades helt 

och 22% som ammades delvis. Slutligen vid åtta månaders ålder var det 4% som ammades 

helt och 19% som ammades delvis. Av de fullgångna barnen ammades 97% helt vid 
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utskrivning från sjukhuset samt 75% ammades helt vid sex månader ålder. Studien har 

härmed visat att prematura barn ammas i stor utsträckning men har inte lika lång varaktighet 

som fullgångna barn. Detta visar att behovet av särskilt stöd för föräldrar till prematura barn 

behövs under amningsperioden (10). 

 

Amning av prematura barn 

Det prematura barnet kan inte ammas till en början. Om barnet väger under 1700 gram kan 

det inte heller suga och svälja från nappflaska. Barnet måste sondmatas med urpumpad 

bröstmjölk. Magsäcken är relativt liten, varför mjölkportionerna måste vara mycket små från 

början. Beroende på ålder och vikt varierar mjölkmängden mellan 0,5 – 3 ml. De första målen 

ges inom 2-3 timmars ålder (7). 

 

En studie gjord av Hill, Ledbetter och Kavanaugh har visat att mammor till prematura barn 

möter amningssvårigheter som inte mammor till friska fullgångna barn stöter på. Studien 

beskriver mödrars upplevelse av okunskap hos vårdpersonal avseende amningsteknik, 

amningens betydelse och dess fördelar för prematura barn. Barn som var för trötta eller för 

sjuka för att ammas, som inte kunde suga eller vägrade att suga orsakade oro. Mödrar var 

oroliga för hur barnet skulle läggas till bröstet och om barnet fick i sig tillräckligt med mjölk. 

Studien har vidare visat att mammorna saknade information om hur länge och hur ofta de 

skulle amma. De saknade även stöd och engagemang från vårdpersonalen (11). 

 

Anknytningsprocess på neonatalavdelning  

Både mor och far kan uppleva en akut kris med stress på grund av att deras barn föds för tidigt 

eller är sjukt och behöver medicinsk vård efter förlossningen. En separation från barnet kan få 

modern att känna besvikelse och känslor av bristande kontroll. Modern känner ofta skuld och 

skam. Hon sörjer förlusten av sin graviditet och det barn hon drömt om att föda. Dessutom 

upplever både mor och far en ständig oro och känslomässig anspänning som blandas med 

hopp och tillfredsställelse (12). I det här läget är det av stor vikt att föräldrarna får ett 

förtroende för personalen på neonatalavdelningen så att de kan känna stöd. Personalen måste 

få dem att förstå att barnet behöver sina föräldrars närvaro, omvårdnad och kärlek (5). 

 

Wigert, Johansson, Berg och Hellström har visat att redan under graviditeten utvecklas en 

samhörighet mellan modern och det ofödda barnet. Modern funderar över barnet som växer i 

hennes mage och utvecklar gradvis en relation. Det nyfödda barnet har sedan som instinkt att 
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knyta an till sin närmaste vårdgivare, oftast modern. Denna samhörighet är viktig för barnets 

överlevnad under den första perioden av livet. Redan från födelsen har barnet möjlighet att 

reagera på omgivningen, vilken påverkar samhörigheten mellan mor och barn. Barnet behöver 

känna sig tryggt. Effekten av att separera mor och barn under barnets första timmar i livet kan 

påverka mor-barn anknytningen negativt. En del mammor upplever att det är en bekräftelse på 

att vara kvinna att få ett barn. Att föda ett barn för tidigt med vård i kuvös på en 

neonatalavdelning kan påverka mor-barn-relationen negativt. Mamman kan uppleva det som 

om den naturliga kontakten och närheten till barnet bryts. Detta kan upplevas som om barnet 

inte är hennes eget. Tron på sig själv som mamma påverkas då och hon kan ifrågasätta sin roll 

som mamma (12).  

 

Hälso- och vårdpersonalens roll 

För mammor till barn på en neonatalavdelning får amningen en särskild betydelse. Den kan 

underlätta för dem att komma igenom den kris det innebär att få ett sjukt eller för tidigt fött 

barn genom att de stärks i mödrarollen och upplever en närmare relation till barnet. Personal 

på neonatalavdelning behöver både god kunskap om amning och bröstmjölk i allmänhet och 

god kunskap om särskilda behov hos de barn de vårdar och deras mammor. 

Inskolningsprogram för nyanställda bör betona fördelar med amning och bröstmjölk och alla 

praktiska aspekter av amningsstöd, utifrån arbetsuppgifterna hos olika personalkategorier 

(läkare, sjuksköterskor, barn-undersköterskor) (1). Väl underbyggda kunskaper om 

fysiologiska aspekter i kombination med praktisk erfarenhet och observation av amning, bör 

göra det möjligt för personalen att hjälpa och stötta mödrarna när de börjar amma (13). 

 

Problemformulering 

De flesta amningsproblem går att lösa. Om mammor upplever amningssvårigheter kan det 

vara viktigt att känna till detta. Under många år fick kvinnor veta att problem med amningen 

ofta var olösliga och kunde resultera i att kvinnan måste sluta amma.  Därför blir många 

mammor fortfarande mycket stressade och oroliga när de stöter på problem. Kvinnor kan 

uppleva problem olika. Det som hjälper för en kanske inte alls är till hjälp för en annan (8). 

Att få ett prematurt barn innebär en akut kris och stress för båda föräldrarna. Modern kan 

uppleva en svårighet att knyta an till sitt nyfödda barn. Samtidigt kan det finnas flera 

medicinska orsaker till att barnet inte klarar att amma till en början. Möjligheten till amning 

försvåras (9). Sjukvårdspersonalens kompetens och förhållningssätt påverkar i hög grad hur 

utgången blir för mor och barn när det gäller amning. Med anledning av detta ville 
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uppsatsförfattaren undersöka vilka metoder som används för att främja amningen för 

prematura barn under vårdtiden på en neonatalavdelning. 

 

Syfte 

Denna litteraturstudie hade till syfte att beskriva vilka metoder som användes för att främja 

amningen av prematura barn under vårdtiden på en neonatalavdelning. 

 

Frågeställning 

• Vilka metoder användes under vårdtiden på en neonatalavdelning för att främja 

amningen av prematura barn? 

 

Begreppsdefinitioner 

Med prematura barn avses barn som är födda före graviditetsvecka 37 (1). 

Med neonatalavdelning avses i denna studie en sjukhusavdelning för vård av för tidigt födda 

och sjuka barn (1). 

Med helamning avses i denna studie att barnet försörjer sig enbart genom mjölk från 

mammans bröst (1). 

Med gestationsålder avses i denna studie den tidsperiod en graviditet har vid givet tillfälle, 

mäts vid tidsbestämning av graviditeten (14). 
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METOD 

 

Design 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Artikelsökningen har begränsats till svensk och engelskspråkig litteratur med tidsintervall 

1993 – 2006. Två böcker som använts i introduktionen är från 1993 respektive 1994 men 

artiklarna som använts är från 1997 och framåt. Sökningen av artiklar genomfördes med hjälp 

av olika databaser på Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun samt sjukhusbiblioteket vid Falu 

lasarett. Vetenskapliga artiklar har även sökts manuellt genom andra studiers referenslistor. 

Databaser som använts är Blackwell Synergy, Elin@Dalarna, PubMed, Cinahl och Medline. 

Sökorden som använts är: breastfeeding, preterm infants, support, duration, intervention, 

nutrition, neonatal intensive care unit, education, failure, premature neonates, neonatal unit, 

parents, experience, separation, crisis, parent-infant bonding, premature infants. Sökorden 

användes var för sig eller i kombination med varandra, vilket presenteras i Tabell I. Manuell 

sökning av relevanta artiklar är gjord utifrån författarnamn som påträffats i andra artiklars 

referenslistor. Dessa presenteras i Tabell II. Den systematiska och manuella databassökningen 

resulterade i 15 artiklar.  

 

Urvalskriterier 

Urvalskriterierna var att artiklarna var vetenskapliga. Med vetenskaplighet menar 

uppsatsförfattaren att det i artiklarna skulle finnas abstract, introduktion, metod, resultat, 

diskussion/slutsats och referenser samt vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna 

skulle dessutom vara relevanta för syfte och frågeställning. De skulle vara publicerade från 

1997 och framåt samt vara skrivna på svenska eller engelska. 
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Tabell I. Resultat av databassökning 

 
Datum Databas Sökord, urval Antal 

träffar 
Lästa 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

070124 Elin@ 
Dalarna 
 
 

Breastfeeding 
and support 
and neonatal unit 

 
321 
3 

 
 
3 

 
 
2 
 

 
 
1 

070317 Elin@ 
Dalarna 

Breastfeeding 
and neonatal care  

 
15 

 
10 

 
4 

 
1 

070318 Blackwell 
Synergy 

Premature neonates 
and breastfeeding 
and behaviour 
and duration 

 
457 
103 
71 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

070214 Blackwell 
Synergy 

Premature infant 
and neonatal unit 
and parents 
and experience 
and separation 
and parent-infant bonding 
and crisis 

 
4041 
1908 
1302 
816 
190 
24 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
2 

070320 PubMed Breastfeeding 
and support 
and neonatal intensive care 

 
6642 
51 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

070924 Cinahl Breastfeeding 
and premature infant 
Randomiserade 
kontrollerade studier 

 
291 
 
47 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

070924 Medline Breastfeeding 
and premature infant 
Randomiserade 
kontrollerade studier 

 
340 
 
39 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 

 

Tabell II. Resultat av manuell sökning 

 

Datum Databas Sökord 
(författare/år) 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

070320 Elin@ 
Dalarna 

Hedberg Nyqvist  
1999 

44 3 3 2 

070508 Blackwell 
Synergy 

Hill 
1999 

92 2 2 1 

070525 Blackwell 
Synergy 

Thoyre SM 
2000 

2 1 1 1 
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070919 Blackwell 
Synergy 

Wheeler J 
2000 

91 1 1 1 

070924 Cinahl Meier 
2000 

35 2 1 1 

071015 Elin@ 
Dalarna 

Kleberg A 
2002 

5 2 2 1 

 

 

Tillvägagångssätt 

Urvalet av artiklarna har skett genom att titlarna lästs igenom. Vid en relevant titel för 

studiens syfte och frågeställning lästes abstraktet och utifrån abstraktets lämplighet valdes 

artikeln ut för granskning. Totalt lästes 15 artiklar.  

 

Analys 

Uppsatsförfattaren har använt sig av två granskningsmallar för bedömning av de 

vetenskapliga artiklarna, en för studier med kvantitativ ansats och en för studier med 

kvalitativ ansats (Bilaga 3 och 4). Utifrån granskningsmallarna bedömdes artiklarnas syfte, 

frågeställningar, design, urvalsmetod, mätmetoder, datainsamlingsmetoder och analys. 

Underlaget till granskningsmallarna är en modifierad version av Forsberg och Wengström 

samt av Bahtsevani, Stoltz och Willman (15, 16). Poängsättning gjordes på varje artikel. Varje 

fråga som ingick i granskningsmallen och som besvarades med ja fick 1 poäng, de områden 

som besvarades med nej gav 0 poäng. Maximal poäng var 25 poäng för kvalitativa studier och 

29 poäng för kvantitativa studier. Poänggränsen för hög kvalitet sattes vid 80% av den totala 

summan och medelkvalité vid 60% av den totala summan. Lägsta gräns för att tas med i 

studien sattes till 60%. Artiklar som erhöll lägre procent sorterades bort då den vetenskapliga 

kvaliteten ansågs låg. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet redovisas i tabell III och IV. 

 

Etiska aspekter 
 
Studiens design, systematisk litteraturstudie, föranledde inte någon etisk granskning. De 

vetenskapliga artiklarna som ingår i litteraturstudien har granskats objektivt och återges 

sanningsenligt med reservation för svårigheter med det engelska språket. 
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Tabell III. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

 

Ref 
Nr 

Författare 
Land 
År 

Titel Ansats/ 
Design 

Urval/Data 
Insamlings-
metod 

Kvalitet
-nivå/ 
% 
 

12 
 
 
 
 
 
 

Wigert H, 
Johansson R, 
Berg M,  
Hellström AL. 
Sverige 
2005 
 

Mother´s experiences of 
having their newborn child in a 
neonatal intensive care unit. 

Kvalitativ 
 
Fenomenolo-
gisk 
Hermeneutisk 
 
 

Mödrar 
n=10 
 
Intervjuer 

Hög 
88% 

17 Flacking R, 
Ewald U, 
Hedberg 
Nyqvist K, 
Starrin B. 
Sverige 
2005 

Trustful bonds: A key to 
”becoming a mother” and to 
reciprocal breastfeeding. 
Stories of mothers of very 
preterm infants at a neonatal 
unit. 

Kvalitativ  
 
 
 
Grounded 
Theory 

Mödrar 
n=25 
 
Intervjuer 

Hög 
92% 

18 Smith JR, 
Jamerson PA, 
Bernaix LW, 
Schmidt CA, 
Seiter L. 
USA 
2006 

Fathers´perceptions of 
supportive behaviours for the 
provision of breast milk to 
premature infants 

Kvalitativ 
Deskriptiv 
 
 

Fäder 
n=16 
 
Intervjuer 

Hög 
88% 

19 Thoyre SM 
USA 
2000 

Mothers´ideas about their role 
in feeding their high-risk 
infants 

Kvalitativ 
Deskriptiv  
 
 

Mödrar 
n=22 
 
Intervjuer och  
videoinspelade 
observationer 
 

Hög 
92% 

20 Kleberg A, 
Westrup B, 
Stjernqvist K, 
Lagercrantz H. 
Sverige 
2002 

Indications of improved 
cognitive development at one 
year of age among infants born 
very prematurely who received 
care based on the Newborn 
Individualized Developmental 
Care and Assessment Program 
(NIDCAP) 

Kvantitativ 
 
Randomiserad 

11 barn i 
NIDCAP- gruppen
9 barn i kontroll- 
gruppen 
 
Observationer 
under vårdtiden 
och 12 månader 
senare 

Medel 
79% 

21 Roller C. 
USA 
2003 

*Getting to know you: 
Mothers experiences of 
kangaroo care 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
 
 

Mödrar 
n=10 
 
Inspelade 
intervjuer 

Hög 
80% 
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22 Hedberg 
Nyqvist K, 
Ewald U. 
Sverige 
1999 

The development of preterm 
infants breastfeeding behavior. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
Deskriptiv  
 

Prematura 
Barn 
n=40 pojkar och 
31 flickor 
 
Beteende-
observationer 
**PIBBS 
***NIDCAP 
 

Medel 
79% 

23 Hill PD, 
Aldag JC, 
Chatterton RT. 
USA 
1999 

Breastfeeding experience and 
milk weight in lactating 
mothers pumping for preterm 
infants 

Kvantitativ 
 
Longitudinell 
Prospektiv 

Mödrar 
n=49 
Mödrar pumpade 
ur bröstmjölk 
samt förde 
protokoll 

Medel 
79% 

24 Wheeler J, 
Chapman C, 
Johnson M, 
Langdon R. 
Australien 
2000 

Feeding outcomes and 
influences within the neonatal 
unit 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Komparativ 

Mödrar 
n=100 
Observationer 
med hjälp av att 
fylla i en enkät/ 
mätinstrument 
som kallades 
matnings-
aktivitetskalender 
 

Hög 
86% 

25 Hedberg 
Nyqvist K, 
Ewald U. 
Sverige 
1999 

Infant and maternal factors in 
the development of 
breastfeeding behaviour and 
breastfeeding outcome in 
preterm infants 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Prospektiv 
 

Prematura barn 
födda  
v 26-35 
n=71 
Beteende- 
observationer 
**PIBBS 
 

Hög 
90% 

26 Weimers L, 
Svensson K, 
Dumas L, 
Navér L, 
Wahlberg V. 
Sverige 
2006 

Hands-on approach during 
breastfeeding support in a 
neonatal intensive care unit: 
a qualitative study of Swedish 
mothers experiences. 

Kvalitativ 
 
Hermeneutisk  
 

Mödrar 
n=10 
 
Intervjuer 

Hög 
80% 

27 Raimbault C, 
Saliba E,  
Porter RH. 
Frankrike 
2006 

The effect of the odour of 
mother´s milk on breast-
feeding behaviour of 
premature neonates. 

Kvalitativ  
 
 

n=13  
prematura 
barn födda i  
v 29-34 
Observationer av 
videoinspelade  
amningstillfällen 
 

Medel 
76% 
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28 Merewood A, 
Chamberlain 
LB, Cook JT, 
Philipp BL, 
Malone K, 
Bauchner H. 
USA 
2006 

The effect of peer counselors 
on breastfeeding rates in the 
neonatal intensive care unit 

Kvantitativ 
 
Randomiserad  
 

Prematura  
Barn födda  
v 32-37 och deras 
mödrar 
n=108 
 
Observationer 
 

Hög 
86% 

29 Collins CT, 
Ryan P, 
Crowter CA, 
McPhee AJ, 
Paterson S, 
Hiller JE. 
USA 
2004 

Effect of bottles, cups, and 
dummies on breast feeding in 
preterm infants: a randomised 
controlled trial 

Kvantitativ 
 
Randomiserad 

Prematura barn 
n=319 
 
Observationer 
matades in i 
särskilda data-
program och de 
båda grupperna 
kunde jämföras 
 

Medel 
79% 

30 Meier PP, 
Brown LP, 
Hurst NM, 
Spatz DL, 
Engström JL, 
Borucki LC, 
Krouse AM. 
USA 
2000 

Nipple shields for preterm 
infants: Effect on milk transfer 
and duration of breast feeding 

Kvantitativ 
 
Retrospektiv 

Prematura barn 
vars mödrar 
använde 
amningsnapp 
n=34 
 
Enkät 

Medel 
83% 

 

* Kängurumetoden= En omvårdnadsmodell även kallad hud-mot-hudvård. Metoden går ut      

på att det prematura barnet ligger hud mot hud på moderns eller faderns bröst samtidigt som 

intensiv övervakning av barnet upprätthålls (21). 

 

**PIBBS=Preterm Infant Breastfeeding Behavior Scale. En skala som utvecklats av 

professionell personal på neonatalavdelning och mammor för att användas som hjälpmedel för 

att utföra observationer av prematura barn under amning. Skalan innehåller mätning av hur 

barnet suger på bröstet, hur ofta det sväljer, hur länge barnet orkar suga samt tungans 

beteende när barnet suger (22). 

 

***NIDCAP= En omvårdnadsmodell kallad Newborn Individualized Developmental Care 

and Assessment Program. En familjecentrerad utvecklingsstödjande vård av prematura barn. 

För att utveckla ett positivt samspel mellan mor och barn lär sig mammor förstå sitt barns 

signaler genom att observera barnets rörelsemönster, hur det ligger, reagerar på ljud, ljus, 

dofter och smak. Det grundläggande är att kunna se det prematura barnet som en egen individ 
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med egna rättigheter. Denna metod har visat sig ha en positiv effekt på bröstmjölkproduktion 

och amningslängd (1). 

 

 

Tabell IV. Kvalitetsbedömning av artiklar. 

 

Kvalitet Antal % 
Av maxpoäng 

Antal  
Kvalitativa 
Max poäng 25 

Antal 
Kvantitativa 
Max poäng 29 

Hög 80 och över 6 3 

Medel 60 - 80 1 5 

Låg under 60 0 0 
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RESULTAT 

 

Metoder som användes under vårdtiden på en neonatalavdelning för att främja 

amningen av prematura barn. 

 

Skapa sociala band och  närhet till barnet 

En studie av Flacking, Ewald, Hedberg Nyqvist och Starrin hade till syfte att undersöka hur 

mammor till prematura barn upplevde amningsprocessen känslomässigt. Resultatet visade att 

det är av stor vikt att det är en bra kvalité på de sociala banden mellan barnet och hela 

familjen, personal och andra mammor på neonatalavdelningen. Med en bra kvalité avses att 

föräldrar i samma situation och personal förstod på ett bättre sätt vad föräldrarna gick igenom, 

än vad anhöriga utanför sjukhuset gjorde. De sociala banden behövdes för att mamman skulle 

kunna ”bli mamma” och klara av att amma. Det framgick även att mammor kunde känna sig 

obetydliga som person och som mamma, när de blev separerade från sitt barn på avdelningen. 

Att inte ha möjlighet att få vara nära barnet minskade mammans möjlighet att ”bli mamma” 

och amningen kändes mer pliktskyldig än tillfredsställande (17).  

 

Skapa rätt miljö 

Studien av Flacking et al visade vidare att eftersom amning är ett personligt val och dessutom 

så intimt, så var det viktigt att se till att mamman hade en bra miljö att vistas i som kunde öka 

hennes självförtroende. En del mammor upplevde det störande att försöka amma när personal 

gick ut och in i rummet och övervakningsapparatur plingade hela tiden. Några mammor 

försökte skapa sitt eget rum bakom en skärmvägg som avdelade dem från det övriga rummet. 

När barnet blev större och starkare fick det komma ut på en ”tillväxtsal” på avdelningen. Här 

upplevde mammorna miljön mer hemmalik med en mer social atmosfär runt omkring (17). 

 

Wigert, Johansson, Berg och Hellström har gjort en studie med syftet att undersöka tio 

mammors erfarenheter från en neonatalavdelning. Resultatet visade att en del mammor 

upplevde att de blev uppmanade att vara med sitt barn så mycket som möjligt av dygnet, 

vilket var svårt när de fortfarande var inskrivna på BB-avdelningen. Mammorna upplevde 

detta som att de varken hörde till BB-avdelningen eller till neonatalavdelningen. De hade en 

stark längtan att vara hos sitt barn hela tiden. Det visade sig att denna starka känsla utlöste 

stress och kunde upplevas av mamman flera år efteråt (12). 
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Poängtera pappans betydelse 

Vidare visade ovannämnda studie att det var av stor vikt att pappan inte glömdes bort i det här 

stadiet när amningen stod i fokus. Papporna var de som kunde ge mamman det bästa stödet, 

som varit med från början (17). En mamma berättade: 

 

”Suddenly he was disconnected. We were used to being two. Both 

being just as important and responsible. They (the staff) took it 

away from us, us being the parents. It became the staff and I, when 

it came to breastfeeding. And the fathers were excluded-they who 

could give the best support, as they had been there from the start 

(17). 

 

Flera studier har visat att mammorna behöver papporna som stöd i sin roll som mamma. När 

barnet ammas blir det lätt att pappan blir utanför när fokus läggs på mamma och barn vilket 

kan upplevas frustrerande för både mammor och pappor (17, 18). 

 

I en amerikansk studie av Smith, Jamerson, Bernaix och Seiter studerades hur pappor till 

prematura barn på en neonatalavdelning valde att stödja mammorna till en bra 

bröstmjölksproduktion. Sexton pappor som hade prematura barn mellan 24 och 32 veckors 

ålder på en neonatalavdelning intervjuades. Studien visade att det fanns tre åtgärder som 

papporna kunde stödja för att främja amningen. Att assistera vid pumpningsprocessen, göra 

ren pumpen, transportera och förvara den samt påminna mammorna när de skulle pumpa. De 

kunde även transportera och förvara bröstmjölken. Den andra punkten var att hjälpa 

mammorna att ta över det dagliga ansvaret. Se till att mammorna åt och drack ordentligt, att 

de fick vila och att ta hand om syskon. Den tredje och sista punkten var att ge mammorna 

moraliskt stöd. Papporna kunde vara uppmuntrande och påminna mammorna om att de var 

duktiga hela tiden. Den här studien visar att amning på en neonatalavdelning kan och bör 

inkludera även fadern. Medan mammorna fokuserar på att producera bröstmjölk till sitt 

prematura barn kan papporna erbjuda psykisk, känslomässig och motiverande stöd till sin 

partner (18). 

 

Vara lyhörd   

I studien av Flacking et al hade alla mammor upplevt vissa barnsköterskor och sjuksköterskor 

ur personalen som mer stödjande än andra. Dessa sköterskor hade visat att de väl kände till 
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och förstod mammor och barns behov och önskan. De hade agerat utan att döma, stöttat utan 

att pressa, informerat om relevant kunskap och behandlat mor och barn som personer. När ett 

stödjande och respekterande beteende visades från personalen skapades en pålitlig mor-

sköterska relation. Vissa mammor kunde känna stöd när sköterskan spontant konstaterade att 

deras bröstvårtor såg perfekta ut och att de hade mycket mjölk (17). En mamma berättar: 

 

”I never thought I would be pumping breast milk for 3 months. But it works. I 

had a really strong goal and that was to breastfeed him. That´s why I´ve done it. 

It´s all about motivation and encouragement. I was often told that I had such 

good milk. It sounds corny but it was really important” (17) 

 

Några mammor i samma studie berättar även att det kändes mycket stödjande att personalen 

visade hänsyn och förståelse för mammors behov och uttryckliga önskan. En mamma 

berättade hur personalen ordnade med en dubbelsäng i hennes rum när hon bad om det, så att 

hon skulle kunna ligga och amma som hon hade gjort med sina tidigare barn. Hon blev hjälpt 

till att amma på ett sätt som hon själv valt (17). När mammorna fick stöd och hjälp av 

personalen ökade deras självförtroende att själva kunna ta hand om sitt barn och kunna amma 

på rätt sätt (17, 12). 

 

Stödja samspelet mellan mor och barn 

En amerikansk studie av Thoyre hade till syfte att beskriva hur mammor till prematura barn 

ser på sin egen roll och barnets i amningsprocessen. Det framgick att mammor hade två olika 

synsätt på amning. En del mammor uppfattade barnets signaler vid amning. Det gjorde 

barnets delaktighet betydelsefull och värdefull. Samspelet mellan mor och barn var 

nödvändigt för amningens fortsättning. Andra mammor ansåg inte att barnets delaktighet i 

amningen var en nödvändig förutsättning. Dessa mammor såg inte sig själva som en del i den 

ömsesidiga amningsprocessen. De hade heller ingen förståelse för att de skulle läsa av barnets 

specifika beteenden under amningen. För att kunna stärka mammornas syn på amning samt 

förstå mammornas inställning till att amma användes frågor som mammorna fick besvara. 

Frågorna var:  

 

- Hur skulle du vilja att amningen var för ditt barn?  

- Om jag skulle mata ditt barn för första gången, vad skulle jag behöva veta om ditt 

barn?  
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- Vad har du kommit fram till som stör ditt barn när det äter?  

- Vad har du funnit som hjälper när detta inträffar?  

- Vilken roll spelar du i hur amningen lyckas?  

 

Dessa frågor kunde användas för att förstå amningssituationen utifrån mammornas perspektiv 

och därmed hade personalen lättare att kunna stödja utvecklingen av det prematura barnets 

amning (19). Gemensamt med Flacking et als studie visade Thoyre att det uppfattades mycket 

positivt att personalen visade mammorna stöd genom att låta dem själva sköta sina barn så 

mycket som möjligt och visa att de är de som känner barnet bäst (17, 19). 

 

NIDCAP 

I en studie av Kleberg, Westrup och Stjernqvist studerades betydelsen av tidigt användande av 

omvårdnadsmodellen NIDCAP i vården under barnets första år. Det var barn födda före 

gestationsvecka 32 som studerades. Resultatet visade att NIDCAP-vården hade en positiv 

påverkan på det prematura barnets utveckling och ökade samspelet mellan barnet och 

föräldrarna. Dessutom lärde sig föräldrarna mer om sitt barns individuella behov och kände 

sig då trygga i sitt eget handlande (20). 

 

Kängurumetoden  

I en amerikansk studie av Roller var syftet att studera mammors erfarenhet av att använda sig 

av kängurumetoden på en neonatalavdelning. Mammorna (n=7) upplevde kängurumetoden 

som ett positivt sätt att lära känna sitt barn. En mamma berättade: 

 

”I felt so close to her. Kangarooing helped me get more attached to her and just 

putting her on my skin and just feeling her…. I think she´s knowing me, she´s 

feeling me, and, you know, I just think she can tell the difference.. I just think 

she knows that I´m her mother..” (21) 

 

Att personalen såg till att mamman fick hålla sitt barn hud mot hud (kängurumetoden) och 

amma gjorde att mammor kände sig viktiga och behövda. Mammor berättade hur fascinerade 

de blev när de såg sitt barn slicka, öppna sina ögon och suga några gånger på bröstet. Barnet 

upplevdes starkt och kompetent eftersom det förstod exakt hur det skulle gå till att hitta till 

bröstvårtan och börja suga (17, 21). 
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Vidare visade studien att kängurumetoden hade en positiv verkan på mammors 

självförtroende och de kände sig snabbare redo för att ta hem sitt barn. Mammor kände sig 

mer säkra och upplevde att de hade utvecklat bättre egenskaper för att vara en bra mamma 

(21). 

 

I en svensk studie av Hedberg Nyqvist, Sjödén och Ewald studerade mödrar sina prematura 

barns beteende under amning. De barn som deltog i studien (n=71) var stabila barn som inte 

behövde någon form av andningshjälp längre och där mamman hade tillämpat känguruvård 

tidigt. Resultatet visade att barnen sökte och sög vid första kontakten med bröstet. Effektiv 

sökning efter bröstet och delvis grepp om bröstvårtan observerades vid 28 veckors ålder. Vid 

32 veckors ålder observerades 10-30 sugningsdrag vid bröstet. Från 30,6 veckors ålder 

observerades genom vägning, att barnet fick i sig mjölk på egen hand. Resultatet visade att ett 

tidigt sugbeteende utvecklades av att barnet tidigt fick ligga vid bröstet och öva (22). 

Gemensamt med ovanstående studie av Roller (21) påtalar även författarna vikten av 

känguruvård för prematura barns utveckling (22, 23). 

 

Tidig kontakt med mammas bröst 

I en studie från Australien av Wheeler, Chapman, Johnson och Langdon har mammors avsikt 

att amma sitt prematura barn studerats samt hur deras beslut kunde påverkas av vistelsen på 

neonatalavdelningen. Hundra prematura barn med deras mödrar deltog i studien varav 58% av 

barnen var äldre än 32 veckor. Studien visade att 81% av mammorna i studien valde att 

fortsätta amma helt eller delvis även efter utskrivning. De viktigaste faktorerna som 

påverkade mammorna till sitt beslut att amma var att det var ett personligt val och att det 

kändes naturligt och gav en känsla av att komma sitt barn närmare. Gemensamt för dessa 81% 

mammor var att deras barn hade lagts till bröstet så snart som möjligt efter förlossningen och 

de hade tillämpat kängurumetoden under sjukhusvistelsen. Mamman hade börjat pumpa ur 

bröstmjölk inom sex timmar efter förlossningen samt cirka åtta gånger per dygn. Barnet fick 

ligga kvar vid mammans bröst och försöka suga eller bara vila när det samtidigt blev sondat 

med bröstmjölk (24). 

 

Pumpning – En  förutsättning för mjölkproduktion  

I en amerikansk studie av Hill et al deltog 49 mammor till prematura barn. Av dessa mammor 

hade 11 mammor ammat tidigare. Studien hade till syfte att undersöka om det fanns någon 

skillnad i mjölkvolymen bland mödrar med eller utan amningserfarenhet och som pumpade ur 
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bröstmjölk minst fem veckor efter barnets födelse. Mammor med tidigare amningserfarenhet 

producerade mer mjölk till sitt nuvarande barn per vecka under de första fyra veckorna. 

Studien visade också att mammor som pumpade mer frekvent och som börjat att pumpa så 

snart som möjligt efter födelsen, tillämpade kängurumetoden ofta, hade hög utbildning och 

hög inkomst producerade mer mjölk. De mammor som inte pumpade så ofta, hade börjat 

pumpa längre tid efter födelsen, tillämpade kängurumetoden mer sällan och hade en lägre 

inkomst producerade mindre mjölk (23). 

 

Viktökning  

Hedberg Nyqvist och Ewald har undersökt vilka faktorer hos det prematura barnet som 

påverkade utvecklingen av amningsbeteendet och amningens varaktighet. I studien deltog 71 

prematura barn som var födda mellan vecka 26-35. Undersökningen visade ett positivt 

samband mellan viktökning och amning (25). Resultatet visade även att amningen påverkades 

positivt ju tidigare mor-barn kunde knyta an till varandra (17, 19, 25). 

 

Aktiv amningshjälp 

Weimers, Svensson, Dumas, Navér och Wahlberg hade i sin studie till syfte att ta reda på hur 

mammor på en neonatalavdelning upplever personalen i amningssituationer. Studien visade 

att mammans självförtroende kan påverkas negativt när sköterskan fysiskt tar tag i mammans 

bröst för att hjälpa till vid amningssituationer. Detta kan särskilt påverka mammor till 

prematura barn som redan upplever en svår situation. Några upplevde sina egna bröst som 

objekt, att det var chockerande och obehagligt. Men de trodde inte det fanns något annat 

alternativ. Mammorna blev även tillfrågade om de kunde föreslå några alternativ till att 

sköterskan tog tag i bröstet. Flera mammor föreslog att sköterskan skulle sitta ner bredvid 

dem och tillbringa mer tid för information och praktiska råd. Det framkom även att 

mammorna ställde sig positiva till att personalen hade en docka och lösbröst att kunna visa på 

(26).  

 

Doften av modersmjölk  

En fransk studie av Raimbault, hade till syfte att studera vilken effekt lukten av modersmjölk 

hade på amningsbeteendet hos prematura barn. Resultatet visade att ett prematurt barn vid 28-

29 veckors ålder började göra sugrörelser med munnen när det sondades och samtidigt kunde 

känna doften av urpumpad bröstmjölk som placerats nära näsborrarna. Doften av moderns 

mjölk påverkar barnet att närma sig moderns bröstvårta och börja suga. Det visade det sig att 
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dessa barn sög mer frekvent och i större omfattning när en skål med mammans mjölk 

placerades nära barnets näsborrar. Detta resulterade i sin tur i att amningen snabbare kom i 

gång och sjukhustiden förkortades (27). 

 

Råd av en ”amningsexpert” 

I en amerikansk studie av Merewood, Chamberlain, Cook, Philipp, Malone och Bauchner var 

syftet att ta reda på om råd av en amningsexpert till mammor med prematura barn påverkade 

amningens varaktighet. Mammor (n=108) med sina prematura barn som hade en 

gestationsålder av 32 till 37 veckor deltog i studien. Studien avslutades när respektive barn 

hade en levnadsålder av 12 veckor. Testgruppen delades slumpmässigt upp i två mindre 

grupper där den ena gruppen fick det amningsstöd som vanligtvis erbjudes på 

neonatalavdelningar. Den andra gruppen fick råd av en amningsexpert, vilket innebar att 

mamman fick ha en personlig amningskontakt som hon träffade regelbundet under sex 

veckor. Amningsexperten hade i sin tur tillgång till stöd och rådgivning av andra experter som 

arbetade på kliniken. Resultatet av studien visade att efter 12 veckors ålder hos barnen hade 

amningsfrekvensen ökat hos gruppen som hade fått råd av en amningsexpert. De mammorna 

producerade dessutom större mjölkmängder än den andra gruppen som hade fått 

neonatalavdelningens vanliga amningsstöd (28).  

 

Tillmatning med kopp  

En studie av Collins, Ryan, Crowther, McPhee, Paterson och Hiller hade till syfte att studera 

hur amningen av det prematura barnet påverkades om barnet fick tillgång till tröstnapp och 

om barnet koppmatades eller gavs flaska vid vissa matsituationer. Tillmatning med kopp och 

flaska användes i stället för sondmatning, då mamman hade ammat men barnet behövde extra 

mjölk. Tröstnapp gavs till de barn som var missnöjda och mamman inte fanns till hands för 

tillfället. Barnen som deltog i studien hade uppnått en gestationsålder på mer än 34 veckor. 

Barnen blev indelade i fyra grupper där en grupp hade tillgång till tröstnapp och blev tillmatad 

med kopp. En grupp hade ingen tröstnapp att tillgå och blev tillmatad med kopp. En grupp 

hade ingen tröstnapp och blev tillmatad med flaska och den fjärde gruppen hade tröstnapp och 

blev tillmatad med flaska. Studien visade att tröstnapp inte påverkade amningen negativt hos 

prematura barn samt att tillmatning med kopp ökade chanserna till helamning vid hemgång 

(29).  
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Amningsnapp 

I en amerikansk studie av Meier, Brown, Hurst, Spatz, Engström, Borucki och Krouse 

studerades bröstmjölkskonsumtionen och amningsdurationen hos prematura barn, där 

mamman använt amningsnapp av silikon som hjälpmedel. Datainsamlingen bestod av 

journaldata där bröstmjölksmängder utan och sedan med amningsnapp noterats i enlighet med 

resultat funna vid vägningar före och efter matning. Trettiofyra prematura barn och deras 

mammor på en neonatalavdelning medverkade i studien under en period av 12 månader. 

Amningsnappen introducerades av sjuksköterskan på neonatalavdelningen vid speciella skäl. 

Det kunde bero på anatomiska orsaker hos mammans bröst (för stora eller indragna 

bröstvårtor), att barnet somnade eller tappade taget om bröstvårtan upprepade gånger. 

Resultatet visade att medelvärdet av bröstmjölkskonsumtionen med amningsnapp på var 18,4 

ml jämfört med 3,9 ml vid amning utan amningsnapp. De mammor som använde 

amningsnapp gjorde det under en period av 33 dagar. Medelvärdet av totala amningstiden var 

169,4 dagar. Resultatet visade därmed att barnen till de mammor som kontinuerligt under en 

period använde amningsnapp, ökade sitt mjölkintag. Amningsdurationen påverkades dock inte 

(30). 
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DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Litteraturgenomgången har visat flera metoder för att främja amningen av det prematura 

barnet på neonatalavdelningen. Föräldrarna behövde få hjälp av personalen att skapa sociala 

band till sitt barn och med att förstå att de är föräldrarna själva som är de personer som barnet 

behöver mest (5, 17). NIDCAP-vård var en omvårdnadsmodell som underlättade för 

samspelet mellan mor och barn (20). Mamman behövde ständigt uppmuntras av både 

personalen och framför allt av pappan för att lyckas med sin amning (17, 18, 19). Studier 

visade att känguruvård hade positiva effekter på amningen (21, 22, 23, 24) och att ett tidigt 

sugbeteende utvecklades (21, 22). Det visade sig att tidig kontakt vid mammas bröst och att 

mamman började pumpa ur bröstmjölk så snart som möjligt efter förlossningen främjade 

amningen (23, 24). Andra åtgärder var att barnet kände doften av mammans mjölk (27) och 

att mamman fick tillgång till en personlig ”amningsexpert” (28). Tillmatning med kopp eller 

användning av amningsnapp var metoder som visat sig kunna öka chansen till amning samt 

bröstmjölkskonsumtionen hos prematura barn (29, 30). 

 

Resultatdiskussion 

Metoder som kan användas under vårdtiden på en neonatalavdelning för att främja 

amningen av prematura barn. 

 

Sociala band 

Både mor och far kan uppleva en akut kris med stress på grund av att deras barn föds för tidigt 

eller är sjukt och behöver medicinsk vård efter förlossningen. Föräldrarna upplever ofta en 

ständig oro och känslomässig anspänning som blandas med hopp och tillfredsställelse (12). I 

det här läget är det av stor vikt att föräldrarna får förtroende för personalen på 

neonatalavdelningen så att de kan känna stöd. Personalen måste få dem att förstå att barnet 

behöver sina föräldrars närvaro, omvårdnad och kärlek (5). 

 

I studien av Flacking et al beskrev mammor på en neonatalavdelning hur de känslomässigt 

upplevde amningen. För att amningen skall främjas behöver det vara en bra kvalité på de 

sociala banden mellan barnet och hela familjen, personal och andra mammor på 

neonatalavdelningen. Mamman kan få bäst förståelse för sin situation av andra föräldrar i 

samma situation och av personal på avdelningen. När mamman fortfarande är inskriven på 
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BB-avdelningen och separeras längre tid från sitt barn försvårar det kvalitén på de sociala 

banden (17). I studien av Wigert et al undersöktes tio mammors erfarenheter från en 

neonatalavdelning. I resultatet framkom att mammor som fortfarande var inskrivna på BB-

avdelning blev uppmanade att vara så mycket som möjligt av dygnet hos sitt barn. Detta 

utlöste en stress hos mamman som upplevde att hon varken hörde till neonatalavdelningen 

eller till BB-avdelningen. Denna känsla av stress kunde upplevas av mamman flera år efteråt 

(12). Uppsatsförfattaren anser att dessa studier kan öka personalens förståelse för mammors 

situation och den stress de upplever. Det är av stor vikt att BB-avdelningen och 

neonatalavdelningen utvecklar en strategi som stöder mammors känslor av att vilja vara 

delaktiga i sitt barns vård. Detta skulle kunna bli möjligt om BB-avdelning respektive 

neonatalavdelning placerades bredvid varandra. På det sättet skulle den nyförlösta mamman 

ha lättare att vara nära och tillsammans med barnet. 

 

Pappans betydelse 

Flera studier (17, 18) visade att mammorna behöver papporna som stöd i sin roll som mamma. 

När fokus läggs på mamma och barn kan det lätt bli att pappan blir utanför, vilket kan 

upplevas frustrerande för både mamma och pappa. I studien av Smith et al studerades hur 

pappor till prematura barn på en neonatalavdelning kunde stödja mammorna till en bra 

bröstmjölksproduktion. Studien visade att amning på en neonatalavdelning kan och bör vara 

en familjeprocess. Mamman fokuserar på att producera bröstmjölk till sitt prematura barn och 

pappan kan erbjuda psykisk, känslomässig och motiverande stöd till sin partner (18). 

Uppsatsförfattaren anser att varje neonatalavdelning bör kunna erbjuda plats även för pappan 

att stanna kvar över natten. Det skulle underlätta för att kunna upprätthålla familjeprocessen 

att både mamma och pappa kan bo tillsammans med sitt barn. Det idealiska vore att 

neonatalavdelningen hade familjerum att erbjuda där hela familjen, med syskon också, kunde 

bo. 

 

Samspel 

Resultatet visade att personalen på neonatalavdelningen hade en avgörande roll när det gällde 

det prematura barnets förmåga till att självreglera amningen och få in ett mönster i 

matsituationen. Studien av Thoyre visade att om personalen kan förstå amningen från 

föräldrarnas perspektiv är det mycket lättare att stödja föräldrarna i amningens utveckling. I 

resultatet framkom det olika frågor till hjälp för personalen i syfte att stärka mammornas syn 

samt förstå mammornas inställning till amning. Arbetet med mammor som ammade sina 
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prematura barn gav många tillfällen för personalen att stödja utvecklingen av mammans ideér 

och ideal. I studien sågs amningen som en process där personalens roll utökades till att förstå 

amningens utveckling som ett samspel mellan mor och barn (19). Flera studier (17, 19) visade 

att det uppfattades positivt att personalen visade mammorna stöd genom att låta dem själva 

sköta sina barn så mycket som möjligt och visa att de är de som känner barnet bäst.  

 

Uppsatsförfattaren anser att det är viktigt att personalen inte blandar in personliga åsikter om 

amning utan verkligen tar reda på mammors personliga inställning till sin amning. 

Föräldrarnas delaktighet kan stärkas genom att tillsammans med sjuksköterskan upprätta en 

skriftlig vård- och matplanering för barnet. Genom att all personal följer denna planering 

uppmuntrar det även till att barnet får en kontinuerlig vård som är överenskommen med 

föräldrarna. På det viset kan det undvikas att olika personal säger och gör olika saker när det 

gäller barnets amningssituation. Har mamman beslutat att inte amma av olika orsaker måste 

personalen respektera det. 

 

Uppmuntran 

För många mammor hade amningen en stor betydelse för att känna delaktighet i omvårdnaden 

och för att hitta sin mammaroll (17, 19). Att mamman fick veta att hennes mjölk är unik för 

det egna barnet och att amningen inte kan utföras av någon annan, stärkte henne i 

mammarollen (19). Genom att vårdpersonalen gav hjälp och uppmuntran till mamman i 

amningssituationen blev hon trygg och fick tillit till sig själv som mamma (17). 

Uppsatsförfattaren anser att detta är viktigt för att amningen skall utvecklas positivt. 

Mammorna är i ett otroligt känsligt tillstånd vilket innebär att det är lätt för personalen att ge 

kommentarer som kan uppfattas både sårande och uppmuntrande. Personalen måste påpeka 

flera gånger att mamman är den som är expert på just sitt barn och sin amning. Det är viktigt 

att inte ha för stora krav på sig själv som mamma för tidigt och att komma ihåg att barnet 

fortfarande är litet och egentligen skulle ha legat kvar i magen. Det kan vara svårt att 

upprätthålla mjölkproduktionen hela tiden tills barnet orkar suga själv. Det är då viktigt att 

mamman får veta att hon inte är en sämre mamma för att mjölken låter vänta på sig eller 

hinner sina.  

 

Kängurumetoden 

Kängurumetoden främjar relationen mellan föräldrar och barn och underlättar anknytningen. 

Effekten av hud-mot-hudkontakt har visat sig kvarstå i flera timmar efter att barnet lagts 
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tillbaka i kuvösen. Detta gör att föräldrarna känner sig mer delaktiga och har möjlighet att 

lättare upptäcka och lära sig barnets signaler. Enligt mödrarna i Rollers studie beskrev de hur 

känguruvård främjade processen att lära känna sitt barn. Mödrarna poängterar personalens 

betydelsefulla roll i att främja och stötta mor-barn bindningen samt i att utveckla mammans 

identitet som mamma. Mödrars behov av en stödjande miljö och vikten av att personalen 

stöttar dem i att använda känguruvård poängteras. Mammor beskriver hur barnet upplevdes 

starkt och kompetent eftersom det förstod exakt hur det skulle gå till att hitta till bröstvårtan 

och börja suga (21). Ett tidigt sugbeteende utvecklades av att barnet tidigt fick ligga vid 

bröstet och öva. Kängurumetoden hade en positiv verkan på mammors självförtroende och de 

kände sig snabbare redo för att ta hem sitt barn (21, 22). Flertalet studier visade att det 

prematura barnets amning kunde främjas genom att ligga hud mot hud mot sin mamma eller 

pappa (21, 22, 23, 24). Uppsatsförfattaren anser att personalen på neonatalavdelningen bör 

komma ihåg att i början förlitar sig mammorna helt på att personalen är ”experterna” som vet 

hur barnet skall skötas. Det är av stor vikt att personalen inser att kängurumetoden bör 

tillämpas så snabbt som möjligt. Miljön bör anpassas för att underlätta för föräldrarna. Det 

kan göras genom att erbjuda en skön fåtölj och en avskärmad plats. Personalen bör vidare 

hjälpa föräldrarna att tolka sitt barns signaler och behov samt informera hur de kan samspela 

med sitt barn. Vårdpersonalen bör informera föräldrarna att känguruvård har en positiv 

påverkan på anknytningsprocessen och därmed också amningen. 

 

NIDCAP 

Ett bra sätt att främja föräldrars delaktighet i vården var att införa utvecklingsstödjande 

familjecentrerad vård. NIDCAP-vården hade stora fördelar för både barnet och föräldrarna 

och kunde ses som ett komplement till den medicinska och tekniska vården. Genom 

NIDCAP-vården förbättrades samspelet mellan mor och barn (20). Detta har visat sig vara 

främjande för amningens utveckling (19). Uppsatsförfattaren anser att personalen måste 

undervisa och stödja föräldrarna till att bli mer lyhörda för barnets signaler. För att NIDCAP-

vården ska fungera är det viktigt att alla på neonatalavdelningen följer de rekommendationer i 

vårdplanen som givits. 

 

Vikt 

I studien av Hedberg Nyqvist et al föreslås att riktlinjer för amning av prematura barn bör 

baseras på stabil andning, hänsyn till gestationsålder och vikt. Studien visar att amningen 

påverkas positivt när barnet går upp i vikt samt desto tidigare mor och barn kunde knyta an till 
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varandra (25). Uppsatsförfattaren menar att sjuksköterskan har en viktig roll i balansgången 

mellan att hjälpa och stödja mamman och samtidigt ha kontroll över barnets nödvändiga 

tillväxt.  

 

Pumpning 

Mamman bör helst pumpa ur sina bröst inom sex timmar efter förlossningen, se till att pumpa 

minst fem gånger per dygn och ha en nära kontakt med sitt barn (känguruvård), för att ha de 

bästa förutsättningarna till mjölkproduktion (23, 24).  Neonatalavdelningen bör därför ha flera 

elektriska bröstmjölkspumpar på avdelningen för mammor att använda. Det bör även finnas 

möjlighet för mammor att låna hem pumpar inför utskrivning. Det är också av stor vikt att 

avdelningen har ett privat rum där mamman kan få sitta ostört och pumpa när hon vill och att 

hon även har möjlighet att ta pumpen till sin säng och kunna pumpa liggande (23). 

Uppsatsförfattaren anser att det är viktigt att personalen informerar föräldrarna vikten av att 

mamman börjar pumpa ur bröstmjölk så tidigt som möjligt efter barnets födelse. Föräldrarna 

bör få både skriftlig och muntlig information då det kan vara svårt att ta till sig all information 

i denna situation de befinner sig i. I det pumprum mammorna har att tillgå på avdelningen bör 

det alltid finnas möjlighet att stänga om sig på något sätt. Det kan även vara bra att det finns 

dryck att tillgå. 

 

Aktiv hjälp 

Vårdpersonal kan hjälpa till med händerna genom att ta tag om moderns bröst och/eller 

barnets huvud, rygg eller nacke för att hjälpa barnet att ta tag om bröstet. Det är också vanligt 

att vårdpersonalen tar tag om bröstet i samband med handurmjölkning. Mammans 

självförtroende kan påverkas negativt om personalen fysiskt tar tag i mammans bröst för att 

hjälpa till. Detta kan särskilt påverka mammor till prematura barn som redan upplever en svår 

situation. I studien av Weimers et al föreslås att personalen kunde sitta ner bredvid mamman 

och tillbringa mer tid för information och praktiska råd. Det framkom även att mammor 

upplevde det positivt om personalen hade en docka och lösbröst att visa på (26). 

Uppsatsförfattaren anser att det är viktigt att tala med mamman på ett professionellt sätt och 

att mamma och barn befinner sig i en lugn miljö. Sköterskan måste komma ihåg att alla 

mammor är olika personligheter med olika bakgrund, där en fysisk hand på bröstet kan 

uppfattas obehagligt. Det är viktigt för amningen att mamman kan behålla sitt självförtroende. 

Det är viktigt att utgå från varje enskild mammas, barns och familjs förutsättningar och behov 

vid amningsvägledning. Är det så att situationen skulle behöva att sköterskan tar tag i 
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mammans bröst för att visa, är det oerhört viktigt att hon frågar innan och berättar vad hon 

tänker göra. Att däremot hjälpa barnet genom att ta tag i dess huvud och rikta mot bröstet kan 

upplevas mindre obehagligt av mamman. Personalen måste ha kunskap och tålamod med 

mamman och hennes prematura barn och se till att mamman förstår de svårigheter barnet går 

igenom. Det är av stor vikt att mamman får information om att det finns flera olika vägar att 

nå fram till lyckad amning, och att dem gradvis kommer att hitta dem. 

 

Doften av modersmjölk 

Det prematura barnet sög mer frekvent och i större omfattning på mammans bröst när det 

kunde känna doften av moderns mjölk. I Raimbaults studie placerades en skål med mammans 

mjölk i närheten av barnets näsa en kort stund inför varje amningssituation. Doften av 

mammans mjölk hade en positiv påverkan på utvecklingen av amningen hos det prematura 

barnet (27). Uppsatsförfattaren anser att tidig doft av mammans mjölk kan vara ett tillfälle för 

det prematura barnet att öva och förfina sin sugförmåga som krävs för en lyckad amning. 

Metoden är dessutom kostnadsfri och kan enkelt införas som rutin hos de prematura barn vars 

mammor valt att amma. 

 

”Amningsexpert” 

Om mamman har tillgång till en personlig ”amningsexpert” under sin vistelse på neonatal-

avdelningen ökade amningsfrekvensen. Mamman kunde dessutom producera större 

mjölkmängder än de mammor som enbart haft tillgång till neonatalavdelningens vanliga 

amningsstöd (28). Uppsatsförfattaren anser att det kan vara skönt för mamman att ha en 

personlig rådgivare att vända sig till i sina amningsfrågor. Hon slipper att dagligen informera 

ny personal hur amningen fungerat senaste dygnet, och hon vet att hon har en person som 

verkligen känner till just hennes situation. Detta kan vara väldigt stressreducerande för 

mamman och skapa en trygghet. Att vara ”amningsexpert” förutsätter att personen i fråga har 

möjlighet att regelbundet få närmare stöd och rådgivning av andra ”amningsexperter” som 

arbetar på kliniken. Uppsatsförfattaren anser vidare att det skulle vara bättre att kalla denna 

”amningsexpert” för ”amningskontakt”. 

 

Tillmatning med kopp 

När mamman hade ammat sitt barn (som hade uppnått en gestationsålder på mer än 34 

veckor) och barnet behövde extra mjölk var det möjligt att använda tillmatning med kopp i 

stället för sondmatning. Det visade att tillmatning med kopp ökade chanserna till helamning 
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vid hemgång i studien av Collins et al. Studien visade även att amningen inte påverkades 

negativt om tröstnapp gavs till de barn som var missnöjda, när mamman inte fanns till hands 

(29). Uppsatsförfattaren håller med Collins et al när de skriver att en anledning till att 

flaskmatning kan störa amningen hos det prematura barnet är att med en flaska kommer 

maten rinnande fort och i stor mängd. Det är därför viktigt att barnet har stabiliserat sitt 

sugbeteende på bröstet ordentligt först innan flaska introduceras som komplement. Vidare 

anser uppsatsförfattaren att det kan vara praktiskt omöjligt att koppmata alla barn över 34 

veckor. En del barn kan det fungera utmärkt att koppmata medan det kan vara stora 

svårigheter med andra. Det är viktigt att komma ihåg att barnet måste få i sig rätt mängd 

mjölk per dygn för att kunna gå upp i vikt ordentligt. I det här läget är sondmatning en 

oerhörd tillgång där barnet kan sondas efter amning när det ligger kvar vid mammans bröst. 

 

Amningsnapp 

Att använda amningsnapp som hjälpmedel under en viss period av amningen är inte negativt. 

Det kan till och med vara främjande för amningen. Det visade Meier et als studie där 

resultatet var att barn vars mammor använde amningsnapp under en period, ökade sitt 

mjölkintag. Dessutom visade det sig att amningsnappen inte förkortade amningens varaktighet 

(30). Uppsatsförfattaren anser att barnet i första hand bör suga på mammans bröstvårta. Är det 

så att barnet av någon anledning har fel sugteknik eller suger väldigt hårt kan mamman få 

såriga bröstvårtor som gör hela amningstillfället till en plåga. I dessa fall är det mycket 

lämpligt att tillfälligt prova och använda en vårtnapp. Mamman kan dessutom se att 

bröstmjölken rinner fram i vårtnappen och på det viset känna sig trygg i att det finns mjölk. 

För barn som av olika anledningar har svårt att få grepp om mammans bröstvårta kan det 

underlätta med vårtnapp tills barnet lärt sig suga ordentligt. En indragen bröstvårta kan sugas 

fram efter att barnet sugit genom vårtnapp ett tag. Kan barnet få i sig större mjölkmängder när 

det suger genom en vårtnapp minskar det även behovet av extra tillmatning. 
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Metoddiskussion 

Uppsatsförfattaren valde att göra en litteraturstudie för att få en djupare kunskap i vilka 

metoder som är bra att använda på en neonatalavdelning när det gäller att främja amning hos 

prematura barn. Studien är baserad på 15 vetenskapliga artiklar med kvantitativa och 

kvalitativa studier. Alla valda artiklar är granskade och inkluderades endast om artikeln 

uppfyllde medel eller hög nivå när det gäller kvalitet. De granskade artiklarna har varit 

publicerade på engelska vilket kan ha påverkat resultatet på grund av bristfällig översättning. 

Sökorden användes var för sig eller i kombination med varandra för att få ner träffarna i ett 

hanterbart antal. Några av artiklarna är sökta manuellt på författarens namn. Det är artiklar 

som hittats som referens i övriga artiklar. 

 

Artiklarna i studien är från år 1997 och fram till och med 2006. Fördel med tidsintervallet är 

att artiklarna visar aktuell forskning. Nackdel är att artiklar har valts bort som skulle kunna 

innehålla resultat som fortfarande har betydelse för amningsåtgärder idag. Det har varit svårt 

att hitta artiklar som uppfyller alla kriterier. Flertalet artiklar har hittats där de efter 

granskning endast gav lågt resultat, ofta på grund av brister i metoden. Denna litteraturstudie 

har en bredd i och med att artiklarna är hämtade från flera delar av världen. Studierna är 

gjorda i Sverige, USA, Canada, Frankrike. Det visade sig att de åtgärder som används för att 

främja amning är i stort sett lika över stora delar av världen. Förförståelse hos 

uppsatsförfattaren kan ha haft betydelse i valet av artiklar. Uppsatsförfattaren arbetar på en 

neonatalavdelning och därför kan det ha påverkat analysen av resultatet. 

 

Uppsatsförfattaren hade svårigheter att hitta en artikel där det studerats att just NIDCAP 

främjade amning. Att däremot det studerats att NIDCAP främjade samspelet mellan mor och 

barn ansåg uppsatsförfattaren vara ett steg mot främjandet av amning. 

 

Klinisk relevans 

Författaren anser att studien lyfter fram de metoder som kan vara till fördel att känna till på en 

neonatalavdelning för främjandet av amningen hos prematura barn. Studien belyser även vad 

som är viktigt för föräldrar att känna till i den situation de befinner sig i när de har fått ett för 

tidigt fött barn. Studien kan även vara av praktisk nytta för personalen på neonatalavdelning 

då den visar för- och nackdelar kring det amningsstöd som ges. 
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Konklusion 

Studier visar om och om igen vikten av att anknytningsprocessen mellan mor och barn är så 

viktig för amningens utveckling. Det är vetenskapligt fastställt att denna process påverkas 

negativt av separation mellan barn och föräldrar. Det ligger djupt förankrat hos mamman att 

få ha sitt barn hos sig. Studier visar även att känguruvård är en överlägsen åtgärd för 

anknytningen mellan föräldrar och barn och för amningen. Det finns ett behov av att utveckla 

och förbättra de vårdmiljöer mor och barn vistas i så de kan vara tillsammans dygnet runt. 

Vårdpersonalen på en neonatalavdelning har en utmaning i sin yrkesroll att stödja föräldrar i 

amningssituationen av sitt prematura barn. 

 

Förslag till vidare forskning 

Efter att familjen med sitt för tidigt födda barn kommit hem från neonatalavdelningen är det 

barnavårdscentralen (BVC) familjen har att vända sig till för fortsatt stöd. Det dagliga 

amningsstöd personalen på en neonatalavdelning kan erbjuda jämfört med det stöd familjen 

kan få från BVC skiljer sig sannolikt åt. Det vore därför av intresse att belysa mödrar och 

fäders erfarenheter av BVC:s amningsstöd. 
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Bilaga 1.  

WHO/UNICEF’s  (BFHI) - ”Tio stegen för lyckad amning”. 

 

1. Ha en skriven amningsstrategi som regelbundet delges all hälsovårdspersonal. 

 

2. Ge all personal sådana amningskunskaper att de kan upprätthålla denna strategi. 

 

3. Informera alla gravida kvinnor om fördelarna med att amma och om amning i 

praktiken. 

 

4. Uppmuntra till hudkontakt mellan mor och barn inom den första halvtimmen och 

amning kort därefter. 

 

5. Visa mammor hur de skall amma och hur de upprätthåller mjölkproduktionen även om 

de blir skilda från sina nyfödda. 

 

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

medicinskt påkallat. 

 

7. Tillämpa samvård, det vill säga tillåta mammor och spädbarn att vara tillsammans 

dygnet runt. 

 

8. Uppmuntra fri amning, det vill säga oberoende av klockan. 

 

9. Inte ge nappar till ammade spädbarn, varken sug- eller dinappar. 

 

10. Uppmuntra bildandet av amningshjälpsgrupper och hänvisa mammorna till dem vid 

utskrivningen från sjukhuset/kliniken (3). 
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Bilaga 2. 

Adik Levins elva punkter för en humanare neonatalvård. ”The Human Neonatal Care 

Initiative” 

 

1. The mother should be able to stay with her sick baby for 24 h a day. 

 

2. Every staff member should care for the mother and the infant and should be able to 

cope with psychological aspects. 

 

3. The staff should promote breastfeeding to every mother and learn the techniques of 

expressing breast milk. 

 

4. The psychological stress of the mothers should be decreased during the whole 

treatment period. 

 

5. Unless medically indicated, newborns should not be given anything other than breast 

milk. 

 

6. If the infant cannot suckle, breast milk should be given by tube and preferably by the 

mother. 

 

7. The number of tests and examinations should be reduced to a minimum. 

 

8. Mother-and-child skin-to-skin and air-to-air contact should be used as much as 

possible, and the use of technical equipment in childcare should be reduced. 

 

9. Aggressive therapy should be reduced to a minimum. 

 

10. The mother and infant should be considered as a closed psychosomatic system. 

Everyday ward rounds should focus not only on the infant but also on the needs of the 

mothers (include a gynaecologist and other specialists). 

 

11. Healthy family members (father, grandparents or helpers) should be allowed to visit 

the mother and baby during a prolonged stay at the hospital (13). 
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Bilaga 3. 
 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning -  Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 

 42



 
Bilaga 4. 
 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvalitativa studier  
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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