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Sammanfattning 
De flesta prematura barn behöver sondmatas de första veckorna eller månaderna på grund av 

deras omogna sugbeteende. Hur man på bästa sätt stödjer barnet i övergången från 

sondmatning till amning är inte klart samt att vården kring övergången från sondmatning till 

amning är reglerad med icke evidensbaserade riktlinjer och vårdrutiner. Syftet med studien 

var att utvärdera effekter av och följsamhet till en ny vårdrutin, ’viktfri amning’, vid en 

neonatalavdelning i Sverige. Vidare avsågs att beskriva mammors upplevelse av amning på 

neonatalavdelningen då vårdrutinen ’viktfri amning’ användes. Tre designer och metoder 

användes: 1) en komparativ journalgranskning av barn som vårdas på neonatalavdelning före 

och efter implementeringen av ’viktfri amning’. De två studerade grupperna var a) grupp 1 

amningsvägningsgrupp (n=196) och b) grupp 2 ’viktfri amning’ (n=169). 2) en deskriptiv 

tvärsnittstudie och 3) en kvalitativ innehållsanalys av personal (n=60) och mammor (n=80), 

både mammor och personal erhöll ett frågeformulär som undersökte deras syn på, erfarenheter 

och följsamhet till den nya vårdrutinen ’viktfri amning’. Resultatet av journalgranskningen 

visade att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader avseende sondtidens längd, 

vårdtidens längd, postmenstruell ålder vid utskrivning, viktökning, utskrivningsvikt och 

uppfödningssätt mellan grupp 1 och grupp 2. Däremot var andelen delvis ammade barn större 

i grupp 2. Vidare visar resultatet att vårdrutinen ’viktfri amning’ inte tillämpades så som det 

beskrevs i riktlinjerna då barn amningsvägdes vid enstaka tillfällen. Bland personalen anser 

56 % att mammorna som initierar amningsvägningen och bland mammorna angav 31 % att de 

initierade amningsvägningen. Av fynden från mammornas och personalens synpunkter visar 

att de flesta ammar för att det är det bästa för barnet, men att det finns områden kring vården 

runt amning som kan förbättras. Personalen bör vara försiktig med att ge nya råd till 

mammorna och se till att amningsstunden blir ostörd och kravlös. Urpumpning av 

bröstmjölken upplevdes stressig, besvärlig och onaturlig av många mammor, där kan det vara 

lämpligt att se över miljön och rutiner, för att minska stressen. Denna studie visar att det inte 

har blivit några stora negativa effekter på barnen av den nya vårdrutinen bortsett från den 

ökade risken att amma delvis. Följsamheten till riktlinjerna vare sig det är amningsvägning 

eller ’viktfri amning’ är tveksam och några klara evidens kunde inte hittas. Att designa 

randomiserade kontrollerade studier på effekten av vårdrutiner relaterade till amning är 

viktigt. Sådan kunskap och förbättringar ger förhoppningsvis fler mammorna möjlighet att 

amma exklusivt. 

Key words: Prematura barn, amning, sondmatning, journalstudie, tvärsnittsstudie, kvalitativ 
innehållsanalys. 
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Abstract 
Most of the preterm infants need to be tube fed during the first weeks or months because of 

their immature sucking behaviour. How to support the infants in the transition from tube 

feeding to breastfeeding is not clear and the care is regulated by none evidence based clinical 

guidelines and care routines. The aim of this study was to evaluate effects of and compliance 

to a new care routine, ’weight free breastfeeding’, in a neonatal unit (NU) in Sweden and to 

describe mothers experiences of breastfeeding in the NU when the care routine ’weight free 

breastfeeding’ was used. Three designs and methods were used: 1) a comparative medical 

record study of infants cared for in the NU before and after the implementation of ’weight 

free breastfeeding’. The two studied groups were a) group 1, ’test weighing’ group (n=196) 

and b) group 2, ’weight free breastfeeding’ group (n=169); and 2) a descriptive cross-

sectional study and 3) a qualitative contents analysis of staff (n=60) and of mothers (n=80), in 

which both groups received a survey investigating their views, experiences and compliance to 

the new care routine. The results from the record study showed no differences between the 

two studied groups regarding: duration of tube feeding, length of stay, postmenstrual age at 

discharge, weight gain, weight at discharge or method of feeding. However the proportion of 

infants’ breastfeeding partially, was significantly larger in group 2, compared to those 

breastfeeding exclusively. Results from the cross-sectional study showed that the care routine 

’weight free breastfeeding’ was not applied according to the clinical guidelines, as infants had 

been test weighed on occasions. 56 % among the staff acknowledged the mothers as initiating 

the test weighing whereas 31 % of mothers regarded themselves as initiating the test 

weighing. The findings in the qualitative part showed that the most prominent reason to 

breastfeed was that it was the best for the infant, but that there were areas around the 

breastfeeding care that could be improved. Such areas concerned the lack of consistency in 

the staffs’ advices to the mothers and the need fore an undisturbed and undemanding 

breastfeeding. The expression of breast milk was a procedure the mothers experienced as 

troublesome and stressful. In conclusion, this study shows that there have been no major 

negative effects on infants of the new care routine, apart from an increased risk of partial 

breastfeeding. The compliance to guidelines, whether it is ‘weight free breastfeeding’ or ‘test-

weighing, is dubious and no clear evidence is obtained. Thus, designing randomised 

controlled trials on the effects of care routines related to breastfeeding are of importance. 

Such enhanced knowledge and improvements will hopefully enable more mothers to 

breastfeed exclusive. Key words: preterm infant, breastfeeding, tube feeding, medical record study, cross 

sectional study, qualitative content analysis. 
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Introduktion 

 
1. Bröstmjölkens betydelse samt amningstidens längd hos prematura barn 

Den bästa näringen för det prematura barnet (född före den 37: e graviditetsveckan) är 

bröstmjölk på grund av att den ger ett ökat immunologiskt skydd, en förbättrad matsmältning, 

samt ökar den kognitiva förmågan (1-5). Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 

exklusiv amning under de 6 första månaderna så att barnet kan uppnå optimal tillväxt, 

utveckling och hälsa. Exklusiv amning innebär enligt WHO, enbart bröstmjölk (inte ens 

vatten) samt eventuella vitaminer och mediciner. Trots denna rekommendation ammas endast 

35 % av världens barn exklusivt under de första fyra månaderna i livet och ännu färre vid sex 

månader (1).  

 

Studier från de industrialiserade länderna visar att andelen prematura barn som ammas 

exklusivt varierar stort. I Australien och Sverige visar studier att 80 % av de prematura barnen 

ammas exklusivt vid utskrivning från neonatalavdelningen (6,7), i USA är andelen exklusivt 

ammande barn betydligt lägre, 54 % (8). Andelen barn som ammas delvis är jämförbara i 

USA, Sverige och Australien, omkring 17 % (6-8). I Sverige visar resultat från den största 

amningsstudien i värden att amningsincidensen vid 4, 6, 9 och 12 månaders ålder är 

signifikant lägre hos prematura barn, jämfört med fullgångna barn (9).  

 

2. Tillväxt hos prematura barn 

Fostertillväxten är reglerad av komplexa genetiska, hormonella och fysiska faktorer. Även 

mammans nutritionstillstånd, diet samt placentans storlek och blodflöde påverkar 

fostertillväxten. Bland hormonerna är insulin det mest inflytelserika. Det är generellt 

accepterat att målet för postnatal tillväxt ska likna den normala intrauterina tillväxten. För det 

normalt växande prematura barnet är den förväntade viktökningen ungefär 15-20 gram/kg/dag 

postnatalt (3). Det är oftast svårt att nå normala nivåer av intrauterin tillväxt under tidigt 

postnatalt liv eftersom miljön inte är anpassad för ett prematurt barn under tillväxt. Postnatalt 

påverkas tillväxten också av en förändrad energi- och ämnesomsättning. Barnet kan förlora så 

mycket som 6-8 % av födelsevikten under de första levnadsdagarna. En optimal nutrition efter 

födelsen främjar den framtida neurologiska utvecklingen och har en positiv inverkan på 

vårdtidens längd (3).  
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3. Det prematura barnets möjligheter till amning 

Amningsbeteendet är en mognadsprocess hos det prematura barnet, där positiva upplevelser 

och en stödjande miljö ökar barnets möjligheter att amma vid en lägre graviditetsvecka. För 

många prematura barn är matning via sond en nödvändighet innan de har kapacitet att ammas 

helt. Under denna tid behöver mammor som vill amma, pumpa ur bröstmjölk många gånger 

om dagen (7,10). De huvudsakliga problemen vid amning hos prematura barn orsakas främst 

av att barnet är omoget i sitt sugbeteende vilket visar sig genom att barnet inte orkar suga 

tillräckligt starkt samt en brist på koordination av sug, svälj och andning (10). Senare 

forskning ifrån Sverige har visat att amning kan initieras när barnet är fysiologiskt stabil, 

oavsett graviditetsveckor eller vikt. Barn som föds mycket för tidigt kan uppvisa ett sök- och 

sugbeteende i den 28:e graviditetsveckan och ha ett nutritivt sugande från den 30:e veckan 

(7). Prematura barn har en tidig kapacitet att utveckla den munmotorik som krävs för att 

amma. Om mamman uppmuntras att tidigt lägga barnet till bröstet, har möjlighet att vara med 

sitt barn dygnet runt, får stöd och följer barnet signaler, ökar chansen att skrivas ut tidigare än 

beräknad förlossning med exklusiv eller delvis amning (7,11). Det är mer troligt att ett barn 

ammas vid sex månaders ålder om det sondmatas istället för flaskmatas under tiden på 

neonatalavdelningen (7). I USA rapporterar majoriteten av neonatalavdelningarna att 

flaskmatning påbörjas innan introduktion av amning, samt att amningen bör påbörjas först då 

barnet nått en postmenstruell ålder av 34 veckor eller att barnet väger över 1500g (3).  

 

4. Mammans upplevelser av amning på neonatalavdelning 

För att stödja mamma och barn optimalt under amning bör den fysiska miljön vara lugn och 

ostörd och mamman bör bli visad hur hon ska hjälpa sitt barn att behålla en god position samt 

få kunskap om hur barnet kommunicerar och behöver stödjas. I litteraturen rekommenderas 

att mamman bör uppmuntras att så ofta som möjligt hålla sitt barn under sondmatningen 

(10,11). Barnet kan då lukta, slicka eller ta tag om bröstet, eller bara ha det bra. Hud mot hud 

vård uppmuntrar anknytning under svåra omständigheter och stimulerar även mammans 

mjölkproduktion (10). Oro omkring det prematura barnets amningsbeteende och mjölkintag 

kan påverka mammors självförtroende och kompetens i möjligheter att amma (3). I en studie 

från Australien av Sweet (12) visade resultaten att bröstmjölk och amning av det prematura 

barnet objektifierades samt att bröstmjölken värderades högre än mammans upplevelse. 

Personalen och senare föräldrarna koncentrerade sig på mjölkintag och viktuppgång. Detta 

hade ett stort inflytande på metoder och attityder kring amningen. En objektifiering av 

amningen resulterade i att mammornas positiva amningsupplevelse togs ifrån dem. 
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Personalens stöd gav även dubbla budskap till föräldrarna om amning. Amning av det 

prematura barnet lyftes bara fram för bröstmjölkens fördelar, inte för att det var enkelt och 

bekvämt eller bra för mamman(12). I en svensk studie om hur mammor till mycket prematura 

barn upplever processen att bli mamma och att amma, visade att tidig initiering av amning 

och hud mot hud kontakt upplevdes som ett steg mot det normala, ett ömsesidigt bekräftande 

och som ett helande tillfälle, vilket stärkte mor barn relationen (13). Vissa mammor upplevde 

amningen som ömsesidig i initialfasen medan amningen senare under vistelsen på 

neonatalavdelningen ofta kändes som att det var en plikt och en enkelriktad aktivitet. En del 

mammor beskrev det som att vara på ett träningsläger, en upplevelse som relateras till 

personalens beteende och vissa vårdrutiner. Vissa mammor ansåg vårdrutinerna som 

nödvändiga för att förse barnet med bröstmjölk. För de flesta mammorna var dock 

upplevelsen att barnets signaler och behov förbisågs, samt att deras egna behov av närhet och 

interaktion blev starkt negativt påverkat. Dessutom gav vårdrutinerna och personalens 

beteende upphov till situationer där mammorna kände sig endera lyckade eller misslyckade. 

En av dessa vårdrutiner som mammorna beskrev var hur övergången från sondmatning till 

amning sker (13).  

 

5. Övergång från sondmatning till amning 

På neonatalavdelningar i Sverige tillämpas idag två olika rutiner, med viss variation. Den ena 

rutinen, ’amningsvägning’, innebär att barnet vägs före och efter amning för att fastställa hur 

mycket bröstmjölk barnet har fått i sig. Denna mängd reduceras från den ordinerade 

matmängd som barnet skall ha vid varje mål (14,15). Denna vårdrutin har tillämpats på 

flertalet neonatalavdelningar i Sverige under många år. Den andra rutinen, ’viktfri amning’, 

innebär att barnet endast vägs varje morgon. För att fastställa hur mycket barnet skall 

tillsondas efter varje amning görs ett tänkt avdrag/mål/dag. Om morgonvikten ökar, ökas 

avdraget. Minskar vikten minskas avdraget och är morgonvikten densamma som morgonen 

innan bibehålls det avdrag som barnet hade dagen innan (16). Idag tillämpas denna vårdrutin 

på ett antal neonatalavdelningar. Få studier har undersökt effekterna av att införa ’viktfri 

amning’ som vårdrutin. Internationellt sett finns det en brist på studier kring övergången från 

sondmatning till amning. Detta beror delvis på att de flesta länder i västvärlden har som 

policy att barnen skall kunna flaskmatas först innan amning introduceras. Övergången från 

sondmatning till amning sker därmed via flaskmatning (3). Studier som undersökt 

bröstmjölkens fördelar för prematura barn och interventioner för att främja amning på 

neonatalavdelningar förefaller vara uppgiftsorienterade. Det saknas också evidens om vad 
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som främjar amning på neonatalavdelningen. Callen (2005) och McInnes (2008) konstaterar 

vidare att mer forskning behövs om amning av prematura barn för att kunna identifiera vilka 

metoder som stödjer mamman för att få en fungerande amning och att mamman är trygg i sin 

roll (5,17).  

 

6. Sondtid och vårdtid  

Sondtidens längd hos prematura barn beskrivs i få studier. I en norsk studie visade resultatet 

att barn födda i den 32:a veckan sondmatades i genomsnitt fram till 36.5 veckor, 

postmenstruell ålder (PMA) (18). I en studie från USA av barn födda i vecka 26-30 PMA var 

sondtidens längd cirka 30 dagar (19). I en svensk studie visade resultatet att barn födda vecka 

26-35 PMA etablerade full amning vid 16 dygns (median) postnatal ålder (range 2-68). Dessa 

barn var vid utskrivningen 36.4 (median) där full amning uppnåddes tidigast vid 34.4 och 

senast vid 40.7 veckor, PMA. De prematura barnen som ammades exklusivt vid utskrivningen 

skrevs ut vid en tidigare postnatalålder än de prematura barn som ammades delvis eller inte 

ammades alls vid utskrivningen (20). Vårdtiden hos prematura barn varierar i olika delar av 

den industrialiserade världen. Olika studier visar att vårdtiden tycks vara kortare i USA 

jämfört med Sverige, Norge och Finland (18-24). 

  

7. Problemformulering 

Övergången från sondmatning till amning är idag reglerad med icke evidensbaserade riktlinjer 

och vårdrutiner. Få försök har gjorts för att avgöra effekterna av dessa vårdrutiner. Eftersom 

neonatalavdelningen vid Falu lasarett implementerade en ny vårdrutin ’viktfri amning’ under 

år 2005 finns möjligheten att jämföra effekter av den nya vårdrutinen. Det är också av 

betydelse att i sammanhanget undersöka följsamheten till den nya vårdrutinen. 
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Syfte  
Att utvärdera effekter av och följsamhet till en ny vårdutin, ’viktfri amning’, vid en 

neonatalavdelning i Sverige. Vidare avses att beskriva mammors upplevelse av amning på 

neonatalavdelningen då vårdrutinen ’viktfri amning’ användes. 

 

 

Frågeställningar 
1. Vilka effekter av ’viktfri amning’ kan identifieras avseende sondtidens längd, vårdtid, 

postmenstruell ålder vid utskrivning, viktökning, utskrivningsvikt, amning vid 

utskrivning och uppfödnings metod? 

2. Hur beskriver personalen följsamheten till ’viktfri amning’? 

3. Hur beskriver mammorna följsamheten till ’viktfri amning’? 

4. Vilka positiva respektive negativa aspekter beskriver personalen att vårdrutinen 

’viktfri amning’ medför för mammor och barn? 

5. Vad beskriver mammorna orsakerna till valet av att amma exklusivt, delvis eller inte 

alls vid utskrivning? 

6. Vilka synpunkter väljer mammor att förmedla om vården kring amning under 

vårdtiden på neonatalavdelningen? 
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Definitioner 
Amningsvägning Vägning av barnet före och efter amning, vid varje 

amningstillfälle. 

 

Delvis amning Bröstmjölk och bröstmjölksersättning (tillägg). Oavsett 

uppfödnings metod. 

 

Exklusiv amning   I denna studie antas WHO:s (1) definition på exklusiv amning, det 

vill säga: enbart bröstmjölk (inte ens vatten) samt eventuella 

vitaminer och mediciner, oavsett uppfödningsmetod. 

 

Paritet  Det antal barn som mamman har fött. 

 

Postmenstruell ålder Antalet graviditetsveckor efter sista mens (PMA). 

 

Postnatal Tiden strax efter födelsen. 

 

Prematura barn  Barn födda före graviditetsvecka 37. 

 

Sond  Ventrikelsond för tillmatning av bröstmjölk eller 

bröstmjölksersättning. 

 

Sondtid  Antalet påbörjade dygn med sond. 

 

Viktfri amning En riktlinje där barnet vägs endast på morgonen. För att fastställa 

hur mycket barnet skall tillsondas efter varje amning görs ett tänkt 

avdrag/mål/dag. Om morgonvikten ökar, ökas avdraget. Minskar 

vikten minskas avdraget och är morgonvikten densamma som 

morgonen innan bibehålls det avdrag som barnet hade dagen 

innan.  

 

Vårdtid Antalet påbörjade dygn från inskrivning på neonatalavdelningen 

fram till utskrivning till hemmet. 
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Metod 
Design 

Denna studie har genomförts med tre olika designer och datainsamlingsmetoder. Del 1 har en 

kvantitativ, komparativ design där effekter avseende tillväxt, sondtidens längd, amning vid 

utskrivning, uppfödningsmetod och vårdtid studeras genom en journalgranskning. Del 2 är en 

deskriptiv tvärsnittsstudie om personalens följsamhet till ’viktfri amning’ samt vad de avser 

vara positiva och negativa effekter av den nya vårdrutinen, undersökt genom ett 

frågeformulär. Del 3 är också en deskriptiv tvärsnittsstudie där mammor tillfrågats via ett 

frågeformulär om följsamhet till ’viktfri amning’, anledning till hel, delvis eller ej amning och 

deras upplevelser om vården kring amning på neonatalavdelningen.  

 

Översikt av design och datainsamlingsmetoder 

Frågeställning Del Design Population Datainsamling 
1. Vilka effekter av 
’viktfri amning’ kan 
identifieras avseende 
sondtidens längd, 
vårdtid, postmenstruell 
ålder vid utskrivning, 
viktökning, 
utskrivningsvikt, amning 
vid utskrivning och 
uppfödnings metod? 
 

1 Komparativ 
populationsstudie 

365 barn, 196 
barn i grupp 1 
och 
169 barn i 
grupp 2. 

Journalgranskning 

2. Hur beskriver 
personalen följsamheten 
till ’viktfri amning’? 

2  Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

Personal (n=45) 
 
 

Frågeformulär 

3. Hur beskriver 
mammorna följsamheten 
till ’viktfri amning’? 
 

3 Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

Mammor 
(n=42) 

Frågeformulär 

4. Vilka positiva 
respektive negativa 
aspekter beskriver 
personalen att den nya 
vårdrutinen ’viktfri 
amning’ medför för 
mammor och barn? 
 

2 Kvalitativ studie 
med 
innehållsanalys 

Personal (n=45) Frågeformulär 

5. Vad beskriver 
mammorna orsakerna till 
valet av att amma 
exklusivt, delvis eller 
inte alls vid utskrivning? 
 

3 Kvalitativ studie 
med 
innehållsanalys 

Mammor 
(n=42) 

Frågeformulär 

6. Vilka synpunkter 
väljer mammor att 
förmedla om vården 
kring amning under 
vårdtiden på 
neonatalavdelningen? 
 

3 Kvalitativ studie 
med 
innehållsanalys 

Mammor 
(n=42) 

Frågeformulär 
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Beskrivning av de olika vårdrutinerna   

Amningsvägnings grupp - Grupp 1 

Fram till år 2005 tillämpades en vårdrutin på Falu lasaretts neonatalavdelning vid övergång 

från sondmatning till amning som innebar att barnen vägdes före och efter amning 

(amningsvägning). Då barnet fick i sig små mängder från bröstet drogs dessa av från den 

ordinerade mängden mat det aktuella målet. Sov barnet på natten sondades han/hon hela den 

ordinerade mängden mat. Då barnet sög cirka halva matmängden på mamman vid ett flertal 

tillfällen fick barnet äta på flexibla tider, det vill säga ammas när han/hon visade 

sökbeteende/hunger. Kopp eller skedflaska användes ibland om det var mindre matmängder 

som skulle tillsondas och om barnet var piggt. Då barnet sög ¾ av matmängden vid ett flertal 

mål drogs sonden. Barnet kunde då ammas så ofta han/hon ville utan vägning före och efter 

måltiden. Under denna tid vägdes barnet endast på morgonen, dock ej första dygnet (då barnet 

tilläts gå ner i vikt). Barnets sugbeteende, mammans tillgång på bröstmjölk samt barnets 

tillväxt bedömdes sammantaget och utvärderades efterhand. Då barnet hade ammats fritt 

under något eller några dygn fick de gå på kortare permissioner för att sedan komma tillbaka 

till avdelningen för viktkontroll samt eventuell utskrivning (15).  

 

’Viktfri amnings’ grupp - Grupp 2 

En ny vårdrutin infördes år 2005 (maj månad) på neonatalavdelningen. Matmängden 

ordinerades som tidigare, det vill säga utifrån barnets aktuella vikt, ålder i dygn efter 

förlossning samt barnets medicinska tillstånd. För att kunna beräkna den mängd som skulle 

tillsondas tillämpades en metod med sondavdrag. För att påbörja amning med sondavdrag 

krävdes att: mamman hade tillgång på bröstmjölk; barnet hade vänt i vikt; att barnet kunde få 

ett bra tag om bröstet, samt suga och svälja. När detta fungerade drogs det av 5 ml per mål på 

ordinerad sondmängd. Detta upprepas vid varje amningstillfälle då barnet hade: rätt tag om 

bröstet, sög och svalde. Barnet observerades under tillsondning och sondningen avbröts om 

barnet ulkade eller blev illamående. Om barnet sov eller var trött och inte sög sondades hela 

den ordinerade mängden. Barnet vägdes endast för en daglig morgonvikt. Om barnet hade en 

viktuppgång, ökades avdraget dagligen med minst 5 ml/mål för varje dygn till dess att barnet 

tillsondades mindre än 10-15 ml/mål. Om barnet stod stilla i vikt, ökades inte avdraget. Om 

samma vikt 2 dagar i följd minskades avdraget, alternativt ökades matmängden. Om barnet 

hade en viktnedgång, backades ett steg eller så återgick man till sondning enligt ordinerad 

mängd. Fri amning på dagen utan sond, tillämpades då barnet tillsondades mindre än  
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10-15ml/mål. För en del barn kunde det bli tidigare. Barnet och mamman ammade när de 

ville. Det skulle dock inte gå mer än 4 timmar mellan amningstillfällena. Nakenvikt togs efter 

andra dygnet eller första dygnet om de sedan ville gå på permission. Då barnet hade ammats 

fritt under något eller några dygn kunde mamma och barn gå på kortare permission för att 

sedan komma tillbaka till avdelningen för viktkontroll samt eventuell utskrivning. Om barnet 

hade varit trött eller inte ammats så ofta under ca ett halvt dygn så sattes en sond och 

tillsondning skedde enligt den mängd och avdrag som gällde innan sonden drogs (16).  

 

Population och urval 

Del 1 

I journalgranskningen med en för- och eftermätning, bestod populationen av samtliga 

journaler för barn födda före vecka 37 under år 2003 och 2004 (grupp 1) samt år 2006 och 

2007 (grupp 2) som vårdades på Falu lasaretts neonatalavdelning. Inklusionskriterier var att 

barnet skrevs in på avdelningen direkt från förlossning eller BB, erhöll sond under vårdtiden, 

att barnet vårdades hela vårdtiden på samma neonatalavdelning och att barnet skrevs ut till 

hemmet. Tvillingar och trillingar exkluderades. Den totala populationen omfattade 365 barn, 

196 i grupp 1 och 169 i grupp 2. 

 

Del 2  

I del 2 bestod populationen av barnsköterskor och sjuksköterskor som arbetade på Falu 

lasaretts neonatalavdelning. För att personalen skulle inkluderas, skulle de ha arbetat kliniskt i 

vården med barnen. Exklusionskriterier för personalen, var de som under 

undersökningsperioden varit långtidssjukskrivna eller helt föräldralediga. Antal utlämnade 

enkäter var 60 stycken. Av dessa erhölls 45 besvarade frågeformulär vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 75 %. 

 

Del 3 

Populationen bestod av samtliga mammor vars barn var födda år 2007 och motsvarande de 

inklusions och exklusionskriterier som i del 1. 80 enkäter skickades ut, en påminnelse 

skickades ut till dem som ej besvarade första förfrågan. 42 mammor besvarade 

frågeformuläret vilket motsvarar 53 % i svarsfrekvens. I och med att enkäterna kunde 

identifieras, utom i tre fall, kunde en bortfallsanalys genomföras. Det fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan de som besvarade frågeformuläret och de som inte besvarade 

frågeformuläret avseende: mors ålder; paritet; barnets kön; födelsevecka; utskrivningsvecka; 
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utskrivningsvikt; viktskillnad; sondmatningstid; amning vid utskrivning och 

uppfödningsmetod (tabell 1). 

 
Tabell 1. Bortfallsanalys av de mammor som svarade (n=39) respektive inte svarade 
(n=41) på frågeformuläret  
        
  Svaranden  Icke svaranden  p-värde  Analys 
  n %  n %      
Kön             
    Flickor 20 50%  20 50%      
    Pojkar 19 48%  21 52%  n.s  Chi-två 
          
          
Paritet             
     Förstföderska 18 50%  18 50%      
     Omföderska 21 48%  23 52%  n.s  Chi-två 
           
          
Bröstmjölk vid utskrivning         
     Helt 31 52%  29 48%      
     Delvis 5 29%  12 71%  n.s  Chi-två 
           
          
Bröstmjölk via bröst          
     Ja 36 92%  39 95%      
     Nej 3 8%  2 5%  n.s  Chi-två 
          
                    
   Median   Median      
Mors ålder  32 år   31 år  

n.s 
 
 
 

 

T-test 
 
 
 

Födelsevecka  33 v   34 v   
Utskrivningsvecka  37 v   37 v   
Utskrivningsvikt  2734 g   2739 g   
Vårdtid  29 d   24 d   
Sondmatningstid  25 d   19 d   
Viktskillnad  471 g    397 g     

        n.s = icke statistiskt säkerställd skillnad 

 
 
Datainsamlingsmetod, mätinstrument och tillvägagångssätt 

Del 1  

Insamling av data för grupp 1 och grupp 2, skedde genom granskning av barnets datajournal 

och pappersjournal på Barn och ungdoms medicin Dalarna. En granskningsmall utarbetades 

av författaren och en sjuksköterskekollega samt handledare. Granskningsmallen testades på 

10 journaler för att kunna revideras innan datainsamlingen påbörjades. Följande data 

inhämtades och dokumenterades i granskningsmall (bilaga 1): paritet (antal barn hos 

mamman); kön; mammans ålder; barnets födelsevecka (postmenstruell ålder) vid inskrivning; 

barnets födelsevikt; sondtidens längd; barnets vårdtid; barnets födelsevecka (postmenstruell 

ålder) vid utskrivning; barnets utskrivningsvikt; bröstmjölk vid utskrivning (exklusiv, delvis, 

ej); och metod vid amning (bröst, flaska). Granskningen av journaler skedde i barnklinikens 

journalarkiv på Falu lasarett och valda parametrar dokumenterades på granskningsmallen 

(bilaga 1). För att få tillgång till barnets journal bistod sekreterare vid barnkliniken med 

utdrag på patientlistor för de fyra studerade åren. Medverkande i studien fick vetskap om 
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medverkan genom att ett informationsblad lades till i pappersjournalen (bilaga 2). Författaren 

är anställd vid neonatalavdelningen vid Barn- och ungdomsmedicin och har genom sin 

anställning tillträde till dessa journaler.  

 

Del 2  

Insamling av data från personalen skedde genom en utifrån studiens syfte och frågeställningar 

utarbetat frågeformulär av författaren och handledare. Frågeformuläret lämnades ut till 

personalen via post i postfacket på avdelningen. Besvarade enkäter lämnades i avsedd låda i 

personalrummet. Frågeformuläret till personalen innehöll två öppna frågor, där personalen 

kunde beskriva med egna ord, samt fem frågor med ett till fem svarsalternativ, (bilaga 3). Till 

personalen delades frågeformulären ut i postfack på avdelningen. Ett missivbrev medföljde 

frågeformulären, (bilaga 4). En påminnelse skickades ut till personalen via e-mail.  

 

Del 3 

Insamlingen av data till tvärsnittstudien skedde genom en utifrån studiens syfte och 

frågeställningar utarbetat frågeformulär av författaren och handledare. Frågeformuläret 

skickades via post hem till de mammor som motsvarade in- och exklusionskriterierna. 

Frågeformuläret till mammorna innehöll två öppna frågor, där mammorna kunde beskriva 

med egna ord, samt sex frågor med en till fyra olika svarsalternativ, (bilaga 5). 

Frågeformulären till mammorna skickades via post. Ett missivbrev medföljde frågeformulären 

(bilaga 6) samt ett frankerat svarskuvert. En påminnelse skickades till mammorna via post. 
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Analyser  

Kvantitativa data 

Data har analyserats statistiskt med hjälp av det statistiska programmet SPSS 14.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences)(25). Beskrivning av populationen och analysen av data från 

frågeformulären genomfördes med en deskriptiv analys av range, medianvärde/medelvärde 

samt standard deviation. För att undersöka gruppernas likhet och därmed jämförbarhet 

analyserades variablerna födelsevikt, vårdtid, PMA vid födelsen, viktskillnad, 

utskrivningsvikt och mors ålder med t-test (26) då det framkom att dessa var normalfördelade. 

Levene´s test (26) visade att parametrarna sondtidens längd och utskrivningsvecka inte var 

normalfördelade. Av den anledningen analyserades dessa parametrar med Mann-Whitney 

testet (U-test) som baserar sig på medianvärdet i stället för medelvärdet (27). Skillnader 

mellan grupperna avseende sondtidens längd och utskrivningsvecka analyserades med Mann-

Whitney. T- test (26) användes för att analysera skillnader mellan grupperna avseende 

födelsevikt, vårdtid, PMA vid födelsen, viktskillnad, utskrivningsvikt och mors ålder. För att 

studera skillnader mellan grupp 1 och grupp 2 avseende bröstmjölk vid utskrivning, 

uppfödningsmetod, paritet och kön utfördes Chi – två test (26). Därtill har logistisk 

regressionsanalys genomförts för att beskriva den relativa risken (RR) med 95 % konfidens 

intervall (CI) (26). För att undersöka skillnader mellan grupper avseende sjuksköterskor 

respektive barnsköterskor samt vem som initierade amningsvägning användes t-test, chi – två 

och Mann–Whitney. Signifikans nivå var satt till p < 0.05 i alla analyser. 

 

Kvalitativa data 

De öppna frågorna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (28). Svaren från frågeformulären transkriberades ordagrant av författaren till 

en meningsenhet. Denna meningsenhet skrevs sedan ned till en kondenserad meningsenhet, 

det vill säga en kortare mening, utan att ändra innehållet. Ur innehållet i den kondenserade 

meningsenheten togs koder fram. En kod är ett hjälpmedel att påvisa likheter/skillnader med, 

vilket kan vara en händelse, fenomen eller objekt som kan sättas i relation till sammanhanget 

(28). Innehållet i de kondenserade meningsenheterna och koderna färgkodades. Likheter och 

skillnader i innehållet söktes i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. De 

kondenserade meningsenheterna grupperades till underkategorier. Analyser av texten 

genomfördes tills inga nya underkategorier framkom, underkategorierna lades sedan ihop till 

kategorier. Kategorier är en grupp av innehåll i svaren som liknar varandra (28). I bilaga 7 

visas ett exempel på analys. 
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Etiska aspekter 

Insamling av data skedde efter ett godkännande från berörd klinkchef och forskningsetiska 

nämnden vid högskolan Dalarna.  

 

Del 1  

Mammor och barn, vilka omfattas av denna studie, anses vara särskilt sårbara grupper ur ett 

forskningsetiskt perspektiv. Patientens rätt att bibehålla sin integritet är en viktig fråga där 

mammors och barns konfidentialitet skall säkras. De data som inhämtades ur journalen anses 

inte vara av känslig karaktär. På grund av etiska aspekter avstods att inhämta ytterligare data 

på mammor från kvinnoklinikens journaler (ex. yrke, sjukdom, civilstatus). Det bedömdes 

ändå viktigt att genomföra studien då vårdrutinerna kring övergången från sondmatning till 

amning skiljer sig åt och saknar evidens ses samt att studien kan ses som en del av 

kvalitetssäkringen inom neonatalvården. Vid journalgranskningen lades ett informationsbrev 

om att barnet deltagit i en studie i barnets pappersjournal, (bilaga 2). Parametrarna som 

granskas kan inte härledas till en speciell person eller journal utan dokumenterades i en 

speciellt utformat formulär (bilaga 1), därmed säkras konfidentialiteten och integriteten 

bibehålls.  

 

Del 2 och 3 

Mammorna och personalen har rätt att behålla integriteten och konfidentialitet. Ett missivbrev 

bifogades frågeformulären till personalen och till mammorna, (bilaga 4 och 6) där information 

om studien gavs och att deltagandet var frivilligt. Frågeformulären besvarades konfidentiellt. I 

studien har inga personuppgifter presenterats eller dokumenterats. Parametrarna som 

undersökts kan inte härledas till en speciell person utan presenteras på gruppnivå.  
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Resultat 
1. Effekter på barn, avseende sondtidens längd, vårdtid, postmenstruell ålder vid 

utskrivning, viktökning, utskrivningsvikt, amning vid utskrivning och uppfödnings metod. 

 

1.1 Beskrivning av amningsvägnings grupp (grupp 1) och ’viktfri amnings’ grupp (grupp 2) 

Antalet barn i grupp 1 (2003/2004) var 196 stycken, i grupp 2 (2006/ 2007) ingick 169 barn. I 

tabell 2 presenteras en beskrivning av mammor och barn i grupp 1 och grupp 2. Fördelningen 

flicka/pojke var i båda grupperna 46 % flickor och 54 % pojkar. Mammorna var i genomsnitt 

31 år i grupp 1 och 30 år i grupp 2 (p=0.11). I grupp 1 var 60 % mammor förstföderskor, i 

grupp 2 var 48 % förstföderskor, vilket innebar en statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna (p =0.02). Barnens postmenstruella ålder vid födelsen var vecka 34 (25-36) i båda 

grupperna (p=0.24). Median vikten var 2527g (685-5362) i grupp 1 och i grupp 2 var median 

vikten 2457g (870-4100) (p=0.62) (tabell 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Sondtidens längd  

Vad gäller sondtidens längd var både grupp 1 och grupp 2 positivt snedfördelade, vilket 

innebar att fler barn hade en kort tid med sond. Ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna sågs enligt U-test ( p = 0.33). Barnen hade genomsnitt sond i 13 dagar i grupp 1 (2-

100) och i grupp 2 hade barnen sond i genomsnitt 15 dagar (1-113) (tabell 3).  

Tabell 2. Demografiska variabler för mammor och barn i grupp 1 (2003/2004) 
(n=196) samt i grupp 2 (2006/2007) (n=169) 
  Grupp 1  Grupp 2  

 
  n (%)  n (%)  p-värde 
Förstföderskor  118 (60)  81 (48)   

0.02 Omföderskor  78(40)  88 (52)  
       
Pojkar  105 (54)  91 (54)   

1.0 Flickor  91 (46)  78 (46)  
        
  median ± SD   median ± SD  p-värde 
       
Mors ålder  30 ± 5.2  31 ± 5.3  0.11 
Postmenstruell ålder vid 
födelsen 

 34 ± 2.2  34 ± 2.1  0.24 

Barnets födelsevikt  2527 ± 650  2457 ± 590  0.62 
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1.3 Vårdtidens längd  

Vårdtiden var 17 dagar (4-110) i grupp 1 och 18 dagar i grupp 2 (3-144). Ingen statistisk 

säkerställd skillnad i vårdtidens längd hittades mellan grupperna (p = 0.46) (tabell 3). 

 

1.4 Postmenstruell ålder vid utskrivning  

Vid utskrivning var den postmenstruella åldern i genomsnitt 37 veckor för både grupp 1 (34-

42) och grupp 2 (34-47). Ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses ( p = 0.22) (tabell 3). 

 

1.5 Viktökning under vårdtiden och utskrivningsvikt  

Viktökningen var i grupp 1, 153 gram (-364 – 2515) och i grupp 2, 238 gram (-288 – 2562). 

Ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses i t-testet (p = 0.90).  Viktökningen analyserades 

hos barn födda < 32 veckor PMA, samt för barn födda i vecka 33, 34, 35 och 36, i de båda 

grupperna. För var och en av dessa grupper av födelsevecka kan inga statistiska skillnader 

påvisas i viktökning mellan grupperna. Utskrivningsvikten var i genomsnitt för grupp 1 2750g 

(1850-5025) och i grupp 2 var utskrivningsvikten 2715g (1950-4245), vilket inte innebar en 

statistisk skillnad (p = 0.50) (tabell 3). 

 

Tabell 3. Skillnader avseende PMA och vikt vid utskrivning samt viktskillnad, 
sondtid och vårdtid i grupp 1 (2003/2004) (n=196) samt i grupp 2 (2006/2007) 
(n=169) 
  Grupp 1  Grupp 2  

 
  median ± SD   median ± SD  p-värde 
Sondtidens längd i dagar  13 ± 18.7  15 ± 16.3  0.33 
Vårdtid i dagar  17 ± 19.9  18 ± 17.9  0.46 
Postmenstruell ålder vid 
utskrivning 

 37 ± 1.4  37 ± 1.3  0.22 

Utskrivningsvikt i gram  2750 ± 381  2715 ± 344  0.50 
Viktskillnad i gram  153 ± 548  238 ± 485  0.90 

 

 

1.6 Amning vid utskrivning från neonatalavdelning 

Det fanns ingen skillnad mellan grupperna vad gällde om barnet fick bröstmjölk (helt/delvis) 

eller ej (p = 1.0). Dock fanns en statistisk signifikant skillnad enligt Chi- två testet (p = 0.02) 

mellan andelen exklusivt och delvis ammande barn. Barn i grupp 2 hade en större risk att 

ammas delvis i jämförelse med barn i grupp 1. I grupp 2 var den relativa risken att ammas 
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delvis 2.76 (CI 1.5-5.1) i jämförelse med grupp 1. I figur 1 visas den procentuella 

fördelningen av exklusiv, delvis, icke bröstmjölk, i respektive grupp samt totalt.  
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Figur 1. Bröstmjölksintag vid utskrivningen för grupp 1 (amningsvägning 2003/2004) och grupp 2 

(’viktfri amning’ 2006/2007) 

 

1.7 Uppfödningsmetod  

För att studera skillnader i uppfödningsmetod hos de barn som ammades exkluderades de barn 

som ej fick bröstmjölk vid utskrivning. Av de barn som fick bröstmjölk fick 177 barn (90 %) 

bröstmjölken via bröst i grupp 1 jämfört med 161 barn (95 %) i grupp 2. I grupp 1 fick 19 

barn (10 %) bröstmjölk eller bröstmjölk/tillägg via flaska och i grupp 2 var motsvarande siffra 

8 barn (5 %). Dessa resultat visar att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad i 

uppfödningssätt mellan grupperna (Chi-två test, p= 0.07). 
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2. Följsamhet till vårdutinen, ’viktfri amning’ utifrån personal 

 

Beskrivning av personal som besvarade frågeformuläret 

Personalen hade arbetat på avdelningen i 12.5 år (median). Det var fler barnsköterskor än 

sjuksköterskor som hade varit anställda före år 2005 (p=0.048). Barnsköterskorna hade 

arbetat i genomsnitt 22 år (SD = 11) och sjuksköterskorna i genomsnitt 8 år (SD=7) vilket 

visade en statistiskt signifikant skillnad (p=0.001). 
 

För att beskriva följsamheten till den nya vårdrutinen undersöktes hur ofta personal 

amningsvägt prematura barn. Fyra (9%) personal svarade att de aldrig hade amningsvägt 

prematura barn efter införandet av ’viktfri amning’, 28 stycken (62%) hade amningsvägt vid 

enstaka tillfälle, 13 stycken (29%) hade amningsvägt ibland och ingen har amningsvägt ofta, 

(figur 2). 
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Figur 2. I vilken utsträckning personalen (n=45) har amningsvägt prematura barn. 

 

Personalen svarade att mammorna initierade amningsvägningen i 56 % av fallen, läkare i 24 

%, annan barnsköterska i 29 %, annan sjuksköterska i 44 % och de själva i 33 % av fallen (se 

figur 3). Analyser utfördes på vem som initierade amningsvägningen, vilket visade att ingen 

statistisk signifikans fanns mellan sjuksköterskors och barnsköterskors amningsvägning enligt 

U-test (p=0.78) eller om man började arbeta före eller efter år 2005, (p=0.57). Vidare kunde 

inga skillnader påvisas mellan professioner eller om man började arbeta före 2005 eller ej i 

vilka de ansåg initierade amningsvägningen.  
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                    Figur 3. Vem som initierade amningsvägning enligt personalen (n=45). 

 

 

3. Följsamhet till vårdutinen, ’viktfri amning’ utifrån mammor. 

 

Beskrivning av mammor som besvarade frågeformuläret 

Mammorna var i genomsnitt 32 år. Arton mammor var förstföderskor och 21 mammor var 

omföderskor. Tjugo mammor hade döttrar och 19 stycken hade söner. Barnen föddes i 

genomsnitt i vecka 33 och skrevs ut i vecka 37. Deras barn vårdades i genomsnitt 29 dagar på 

neonatalavdelningen. 31 mammor (80 %) ammade exklusivt vid utskrivningen från 

neonatalavdelningen, fem (13 %) ammade delvis och tre (7 %) ammade inte alls. 

 

Tjugo mammor (47 %) svarade att deras barn aldrig blivit amningsvägda under vårdtiden på 

avdelningen, 15 stycken (35%) vid enstaka tillfällen, sju stycken (16 %) ibland och en 

mamma (2%) svarade att barnet blivit amningsvägt ofta (figur 4). 

Resultatet visar även att mammorna svarade att personalen initierade amningsvägningen i 65 

% av fallen, de själva i 31 % och 4 % kommer inte ihåg vem som initierade 

amningsvägningen (se figur 5).  
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                Figur 4. Hur ofta barnet amningsvägdes under vårdtiden enligt mammorna (n=43). 
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               Figur 5. Vem uppgav mammorna (n=23) initierade amningsvägning 

 

Två frågor handlade om mamman kände sig tryggare av att amningsväga före respektive efter 

utskrivning. Resultatet visade att av de mammor som hade amningsvägt angav 70 % (n=16) 

att de blev tryggare under vårdtiden av att amningsväga och 13 % (n=3) blev inte tryggare av 

att amningsväga under vårdtiden. För 17 % (n=4) kändes ingen skillnad under vårdtiden. 44 

% (n=10) kände sig tryggare efter utskrivning om de hade amningsvägt, 17 % (n=4) blev inte 

tryggare av att amningsväga efter utskrivning och för 39 % (n=9) kändes ingen skillnad efter 

utskrivning (se figur 6) 

 



 27 

70%

17%
13%

44%
39%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

Ja Ingen skillnad Nej

A
nd

el
 m

am
m

or

Under vårdtiden Efter utskrivning
  

               Figur 6. Andel mammorna (n=23) som kände sig tryggare av att amningsväga under respektive  

               efter vårdtiden. 

 

 

 

4. Vilka positiva respektive negativa aspekter beskriver personalen att den nya vårdrutinen 

’viktfri amning’ medför för mammor och barn 

Fem kategorier framkom av den kvalitativa innehållsanalysen vad gäller de positiva och 

negativa effekter som personalen upplever att ’viktfri amning’ medför för mammor och barn. 

Kategorierna som framkom var: stress, tillit till sin egen förmåga, lugnare amningsstund, 

minskad mängd fixering och osäkerhet. 

 

Stress 

Här beskrev en del av personalen att ’viktfri amning’ genererade mindre stress för mammorna 

då det blev färre moment innan amningen. Andra beskrev att ’viktfri amning’ skapade en 

ökad stress då det blev för mycket kontroll på matmängder och vikt. 

 

”Inte så stressande för mammorna när de slipper väga före och efter amning” 

 

”Mamma – minskar stressen, färre moment, mer naturligt.” 

 

”Påbyggnad av den stress som redan finns kring amningen. Barnet störs onödigt mycket. Jag 

önskar att det gick att släppa mammorna och barnen lite mer. Ibland blir det för mycket 

kontroll.” 
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Tillit till sin egen förmåga 

Personalen beskrev att ’viktfri amning’ gav mammorna ökad tillit till sin egen förmåga. De 

lärde sig tyda barnets signaler och om barnet sugit bra eller inte. Flera tyckte också att det 

stärkte samspelet mellan mor och barn. Vidare ansåg personalen att mammorna blev mer 

trygga i att veta om de hade tillräckligt med bröstmjölk och att barnet fick i sig tillräckligt 

med mat. 

 

”Mammorna stärks i sin mammaroll och vågar lita på sin egen förmåga. Mammorna kan 

även läsa sitt barns signaler på ett tidigare stadium och på ett bättre sätt.” 

 

”Mammorna förstår amningssituationen bättre, är observant om barnen sugit eller ej, de får 

lära sig att lita på sin egen förmåga.” 

 

 

Lugnare amningsstund 

Amningsstunderna beskrevs som lugnare, både för mor och för barnet. Barnen fick ligga kvar 

i lugn och ro i famnen och slapp bli väckta för att läggas på vågen. Det blev en mysig och mer 

avslappnad stund för mor och barn. 

 

”Barnet får ligga i en trygg famn direkt efter amning och inte direkt hamna på en hård våg.” 

 

”Känns mer naturligt med amningen då man slipper momentet med vägning före och efter 

som jag upplever störande för barnet.” 

 

Minskad mängd fixering 

Personalen beskrev att de upplevde att mammorna slapp tänka på mängden mat som barnet åt, 

att de inte blev så fixerade av de millilitrar som barnet sugit. Personalen beskrev också att det 

blev mindre jämförelser. Mammorna slapp jämföra sig med hur bra eller dåligt andra 

mammors barn åt. 

 

”Mamman behöver ej fundera om hon hade tillräckligt med mat, som det blev förut när vi 

vägde och man tyckte att de sugit och sedan visade inget på vågen.” 
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”Förhoppningsvis behöver inte mamman tänka på milliliter när det gäller hennes barns 

mjölkintag.” 

 

”Mammorna slipper bli ledsna om vågen inte visar något. De slipper höra vad andra barn 

har ätit på sina mödrar. Mängden blir inte lika fixerad, de får lita på sig själva att de har mat 

åt barnet.” 

 

Osäkerhet 

Personalen beskrev flera olika sorters osäkerhet. Dels beskrevs en osäkerhet kring riktlinjerna 

för ’viktfri amning’, där de uttryckte att det var svårt för personalgruppen att följa riktlinjerna. 

Det kunde innebära att en del tyckte det var svårt att släppa kontrollen, de ville gärna veta om 

barnet fått i sig mat, vågade inte lite på det de såg och vad mamman berättade. Det kunde 

även vara så att personalen följde riktlinjerna så noga att de inte individualiserade avdraget till 

vad barnet visade.  

 

”Mycket diskussioner och negativitet i personalgruppen. Många upplever (upplevde?) det 

som svårt, kanske, att tappa kontrollen.” 

 

En annan osäkerhet rörde matmängden, mamman och personalen visste inte hur mycket 

barnet åt och om barnet fick i sig tillräckligt med mat, samt om sondavdraget var lagom stort. 

Personalen upplevde att avdraget ibland var för stort och att barnet därmed fick för lite mat 

och gick ned i vikt. Ibland var avdraget för litet och barnet fick på så sätt i sig för mycket mat 

och kräktes. 

 

”Oro ibland hos föräldrar och personal om hur mycket äter barnet. Svårt att lita på barnens 

signaler.” 

”Osäkerhet på hur mycket barnet fått i sig när det sugit på mamman. Ibland är det lite väl 

stort sondavdrag i förhållande till vad barnet orkar och kanske till hur mycket mat mamman 

har. Barnet är då inte nöjt efter sondning och amning.” 

 

”….ibland kan ju barnet kräkas om de har ammat mer än man tror och man sedan ”matar 

på” sondavdraget.” 
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En del personal beskrev även att en del mammor som var osäkra blev tryggare av att 

amningsväga. 

 

”En del mammor vill absolut väga vid amning, blir lugnare av det.” 

 

 

5. Mammornas orsaker till valet av att amma exklusivt, delvis eller inte alls vid utskrivning 

Mammorna ammade i genomsnitt nio månader. Ett antal mammor skrev att de fortfarande 

ammade vid inlämnandet av frågeformuläret. Så den genomsnittliga amningstiden är längre 

än vad som anges här. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i hur länge mammorna 

ammade om de hade amningsvägt under vårdtiden eller inte (p=0.76). Fem kategorier 

framkom utifrån den kvalitativa innehållsanalysen: det bästa för barnet, att amningen 

fungerade respektive inte fungerade, anknytning, social förväntan och viljan att amma.  

 

Det bästa för barnet 

En del mammor beskrev att de ammade för att det var bästa för barnet, det bästa för barnets 

hälsa och välmående samt att bröstmjölken var den bästa maten för barnet speciellt för det 

prematura barnet. Vidare skrev de också att de ammade för att bröstmjölken innehåller allt 

som barnet behöver näringsmässigt och immunologiskt. 

 

”Då min son inte hade några problem med att ammas så valde jag att göra det, då jag anser 

att det är det bästa för barnet.” 

 

”Tror det ger barnet den bästa starten och det bästa skyddet mot infektioner och sjukdomar. 

Bra närhet ger trygghet.” 

 

”Eftersom mitt barn föddes förtidigt tyckte jag det var extra viktigt att han fick enbart 

bröstmjölk första tiden.” 

 

 

Att amningen fungerade respektive inte fungerade 

En del av mammorna ammade för att det fungerade. I begreppet fungera ingick att mammorna 

lade barnet till bröstet, barnet sög samt att mammorna hade gott om bröstmjölk, barnen blev 



 31 

nöjda och att amningen var praktisk. Det som mammorna beskrev som ”praktiskt” var att 

maten alltid fanns med, var lagom varm och innehöll allt som barn behöver. 

 

”Barnet var nöjt, allt funkade bra när jag väl började amma.” 

 

”Att amningen fungerade när vi skrevs ut. Att jag hade tillräckligt med bröstmjölk. Det 

kändes självklart för mig att försöka amma, eftersom bröstmjölk är den naturliga maten för 

ett spädbarn.” 

 

”Jag hade gott om bröstmjölk. Jag funderade inte alls på någon annan möjlighet.” 

 

”Eftersom det fungerade så var det självklart att jag skulle amma. Om man kan ge sitt barn 

en bra start genom att amma så finns det inte så mycket annat att välja på.” 

 

De mammor som ammade delvis beskrev att det var för att de inte hade tillräckligt med 

bröstmjölk. Många skrev också att de helst ville amma helt. Några mammor skrev att deras 

barn hade amningsproblem och att de därför ammade delvis. Amningsproblemen bestod bland 

annat i att barnen hade svårt att ta tag om bröstet och orka suga tillräckliga mängder 

bröstmjölk. En mamma beskrev att hon upplevde det som stressande att hinna med att mata 

barnet, pumpa ur bröstmjölk och äta själv. 

 

”Jag ammade delvis på grund av att jag hade för lite bröstmjölk. Orsakerna var troligtvis att 

jag inte hann ta hand om mig själv. Fanns inte tid att vila. Svårt att hinna med att äta som 

man bör göra. Först mata barnet sen sitta i pumprummet och pumpa. Sen försöka hinna 

handla och hinna äta. En ständig stress att hinna allt.” 

 

”Vi fick inte till det helt enkelt. Det var bara enstaka tillfällen. Han skrek mest och tog ej tag 

om bröstvårtan. Han kunde/ville ej ammas. Jag pumpade ett tag och gav på flaska. Men fick 

ersätta till slut med ersättning då mjölken ej räckte, började med det på avd 33. Alltså både 

bröstmjölk och ersättning.” 

 

” ....det var inte jag. Jag hade bara otur. Jag fick ett barn som inte kunde amma. Rackarns att 

det ska göra så ont i alla fall.” 
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De två mammorna som inte ammade beskrev att det var för att det i det första fallet ej var 

tillåtet på grund av mammans sjukdom och i det andra fallet, för att mor inte hade någon 

bröstmjölk trots pumpning. 

 

Anknytning 

Amningen upplevdes också som ett sätt att knyta an till barnet, amningen gav nära kontakt 

och ett band mellan mor och barn. Mammorna ammade även av känslomässiga skäl som 

närhet, trygghet och för att det var mysigt att amma. 

 

”Att han fick den viktigaste maten i hans uppväxt plus närheten och banden vi band i mellan 

oss.” 

 

”Barnets välmående av amning. Känslomässigt skäl, ett sätt att knyta an till barnet.” 

 

”Jag vill tro att amningen underlättar anknytningen när situationen i övrigt är onormal.” 

 

”Jag vet att det är det bästa för mitt barn, och så är det mysigt också.” 

 

Social förväntan och viljan att amma 

Många mammor hade en stark önskan om att amma sina barn. Några mammor hade ammat 

sina tidigare barn och skrev att de ville amma igen. Mammorna beskrev också valet att amma 

som självklart, om mammorna hade bröstmjölk och amningen fungerade var valet självklart 

att amma.  

 

”Eftersom det fungerade så var det självklart att jag skulle amma. Om man kan ge sitt barn 

en bra start genom att amma så finns det inte så mycket annat att välja på.” 

 

”För mig fanns det inga andra alternativ, fungerar det att man har mjölk så ska man 

självklart amma.” 

 

”Jag har alltid haft en stark önskan om att kunna amma mitt barn. Att ge barnet min mjölk – 

som är helt anpassad till just mitt barn och till den situationen – åtta veckor förtidigt – det är 

det allra bästa jag kan göra för mitt barn när det fått en sådan rivstart i livet.” 
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”Jag ville gärna amma mitt barn – närhet och dessutom att det också var praktiskt.” 

 

 

6. Mammornas synpunkter på hur vården kring amning såg ut under vårdtiden på 

neonatalavdelningen. 

Tre kategorier framkom av den kvalitativa innehållsanalysen vad gäller mammornas 

synpunkter på vården kring amning de var: miljö, personalen och pumpning. 

 

Miljö 

Mammorna önskade mer lugn och ro vid amningsstunden, amningen fick inte ta för lång tid 

och det upplevdes som stressigt att hinna bli klar med amningen innan sondmatningen skulle 

ges. Mammorna upplevde det även jobbigt att vara separerade, det vill säga att barnet var på 

neonatalavdelningen och mamman på BB. Någon mamma skrev också att det var frustrerande 

att sitta länge och försöka amma när det inte gick. En mamma beskrev att hon kände en press 

att amma helt, hon upplevde det som en amningshysteri från media och sjukvården. 

 

”Hade önskat mer lugn och ro i amningsstunden. Mycket folk omkring och ibland stressande 

när sondmaten skulle ges. Amningen fick inte ta hur lång tid som helst. Amningen kändes som 

den blev prestationsbedömd. Inte förrän vi fick vara hemma på permission kändes det som att 

jag kunde slappna av.” 

 

Personal 

Mammornas erfarenheter angående personalen var att de gav bra hjälp och stöd till 

mammorna. Personalen uppmuntrade till tidig amning, delade med sig av sin kunskap, visade 

amning och hjälpte till. 

 

”Fick jättefint stöd av barnsköterska xxx att prova att amma honom redan efter ett dygn, och 

det gick! Upplevde ett fint samspel med personalen. De hämtade mig varje gång han verkade 

vaken och det fanns förutsättningar för att han skulle orka suga. Fick mycket fint stöd då jag 

fick mjölkstockning.” 

 

”Personalen har varit med och stöttat från dag ett. Kommit med förslag och handledning hur 

jag skulle amma mitt barn. Även fast jag har ett barn sedan tidigare är det speciellt att få ett 

litet barn. Amningen blir annorlunda i början. Allt har fungerat bra.” 
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Mammorna beskrev också att det ofta var ny personal och när det var ny personal så var det 

nya tips och råd. Några mammor upplevde att amningskunskaperna var varierande bland 

personalen samt att amningen kändes övervakad och prestationsbedömd.  

 

”….rent allmänt om vården och amningen vill jag påpeka några saker: Amningskunskapen 

är minst sagt varierande bland personalen. Det är inte acceptabelt. En fungerande 

matning/amning hör till kriterierna för att kunna lämna 33:an och blir följdaktligen en 

medicinsk fråga, likaväl som syresättning eller temperaturreglering hos barnet. Att det finns 

utmärkta amningsrådgivare bland personalen är ställt bortom allt tvivel, men för att en 

enskild mamma ska få hjälp med att få till amningen ska hon helt enkelt ha tur och råka ha 

rätt människor på sitt skift.” 

 

”Barnet var inlagt 2 veckor. Under den tiden var det ny personal väldigt ofta. Så det kändes 

inte riktigt som det fanns en fast punkt, eller en plan, eller ett mål. Ny personal = ”nu gör vi 

så här”, nya rön, nya råd. Jag är fortfarande inte säker på om den metoden som användes för 

att få mitt barn att gå upp i vikt var det som var det bästa att göra. Det kändes väldigt 

onaturligt jämfört med mina tidigare erfarenheter av amning. Så mycket fokus på milliliter 

(mjölk) och gram (bäbis).” 

 

Pumpning 

Urpumpningen av bröstmjölk upplevdes som stressig av många mammor både på grund av att 

hinna med att pumpa mellan amningarna, att sondmata barnet och ta hand om sig själv. 

Mammorna upplevde även att det fanns en stress i att lämna in sin urpumpade bröstmjölk i 

mjölkköket när en del mammor bara hade droppar och andra mammor hade fulla flaskor. 

Pumpningen beskrevs av mammorna som en onormal och besvärlig procedur. 

 

”Fanns inte tid att vila. Svårt att hinna med att äta som man bör göra. Först mata barnet sen 

sitta i pumprummet och pumpa. Sen försöka hinna handla och hinna äta. En ständig stress att 

hinna allt.” 

 

”Upplevde däremot negativ stress i ”pump rummet” – framför allt då man skulle lämna in 

sina frampressade droppar i luckan i korridoren. 
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Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet av del 1 visade att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader avseende 

sondtidens längd, vårdtidens längd, PMA vid utskrivning, viktökning under vårdtiden, 

utskrivningsvikt och uppfödningssätt mellan grupp 1 och grupp 2. Däremot var andelen delvis 

ammade barn större i grupp 2. Vidare visar resultatet att vårdrutinen ’viktfri amning’ inte 

tillämpades så som det beskrevs i riktlinjerna då barn har amningsvägts vid enstaka tillfällen. 

Bland personalen anser 56 % att det är mammorna som initierar amningsvägningen och bland 

mammorna angav 31 % att de själva initierade amningsvägningen.  Personalen beskrev att de 

positiva aspekterna av ’viktfri amning’ var minskad stress för mammorna, den gav ökad tillit 

till mammans egen förmåga, det blev en lugnare amningsstund och en minskad 

mängdfixering. De negativa aspekterna var att, det enligt personalen, gav en osäkerhet både 

hos personalen och mammorna angående riktlinjerna och matmängder till barnet. 

Anledningarna till att mammorna valde att amma var att det var det bästa för barnet, den 

främjade anknytning och för att den ”fungerade”. I de fall då mammorna ammade delvis eller 

inte alls angavs att orsaken till detta var för lite bröstmjölk, sjukdom hos mor samt 

amningsproblem hos barnet. De synpunkter mammorna valde att förmedla om vården kring 

amning var miljön på neonatalavdelningen, det var svårt att få lugn och ro kring 

amningsstunden samt att mor och barn blev separerade. Vidare var mammornas erfarenheter 

av personalen var att de oftast gav bra hjälp och stöd, men då personal de inte träffat tidigare 

arbetade fick mammorna nya tips och råd, något som skapade förvirring och stress. 

Amningsstunden kunde ibland kännas övervakad och prestationsbedömd. Urpumpning av 

bröstmjölk var en procedur som upplevdes som stressig, onormal och besvärlig av 

mammorna.  
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Resultatdiskussion  

1. Effekter på barn, avseende sondtidens längd, vårdtid, postmenstruell ålder vid utskrivning, 

viktuppgång, utskrivningsvikt, amning vid utskrivning och uppfödningsmetod. 

Det finns få studier som beskriver hur länge barnen har haft sond när de föds prematurt, dock 

tycks det som om nästan alla neonatalavdelningar använder sig av sondmatning för att förse 

barnen med mat innan de klarar att försörja sig själva via bröst eller flaska. I de få studier som 

hittades av uppsatsförfattaren om sondmatning, finns inga exakta siffror hur länge barnen 

hade sond utan bara data avseende PMA vid inskrivning och utskrivning samt i vilken PMA 

vecka sonden avvecklades. I en studie från Uppsala etablerades full amning vid 16 dygns 

postnatalålder (range 2-68) hos prematura barn födda i v 26 - 35 PMA (20). Barnen i denna 

studie hade sond i 13 dagar (grupp 1) och i 15 dagar (grupp 2) vilket inte innebar någon 

skillnad mellan grupperna. Någon effekt för sondtidens längd efter införandet av en ny 

vårdrutin kunde således inte påvisas i denna studie.  

 

Vårdtiden var 17 dagar i grupp 1 och 18 dagar i grupp 2, vilket stämmer bra överrens med 

andra studier från Sverige (20,23,29). I jämförelse med USA (22) är vårdtiden betydligt 

längre i Sverige. Detta kan bero på att de prematura barnen i större utsträckning får mat via 

flaska i USA än i Sverige. En annan anledning kan vara kostnader för föräldrar vilket gör att 

de tar hem barnen tidigare eller att föräldraledighet och möjlighet att stanna hemma och vårda 

ett sjukt barn inte ser lika ut mellan länderna. De kan även ha en annan organisation av till 

exempel hemsjukvård.  

     En studie från Finland påvisade att faktorer relaterat till vården av mor och barn (till 

exempel att olika behandlingsstrategier och utskrivningskriterier) påverkade vårdtiden. Samt 

att vårdtiden sjönk om barnen vårdades på samma sjukhus hela vårdtiden (24). Barnen i denna 

studie har under hela vårdtiden vårdats på ett och samma sjukhus vilket skulle vara till deras 

fördel vad det gäller vårdtidens längd. Ur ekonomisk synvinkel kan utifrån resultatet sägas att 

införandet av den nya vårdrutinen ’viktfri amning’ inte gav ökade kostnader i form av längre 

vårdtid. 

 

Barn i båda grupperna skrevs i genomsnitt ut från neonatalavdelningen efter 37 veckor PMA, 

vilket stämmer bra överens med andra studier från Sverige (20,29,30). Metoden för övergång 

från sondmatning till amning tycks inte ha påverkats vare sig positivt eller negativt vad det 

gäller tiden för utskrivning i denna studie. 
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En prospektiv randomiserad studie från Kanada som undersökt om prematura barn som gavs 

mat när de visade hungerstecken kunde bli utskrivna tidigare än barn som matades med en 

kombination av matning enligt schema och flaskmatning. Resultaten visade att barnen som 

matades på hungerstecken kunde skrivas ut en 4.5 dagar tidigare än barnen som matades 

enligt schema. Ingen skillnad mellan grupperna hittades vad gäller viktuppgång, antal 

matningar/dag eller utskrivningsvikt (31). Hur vårdrutinerna påverkar vårdpersonalen och 

föräldrarna behöver studeras närmare. Vårdrutiner kan tendera till att bli uppgiftsorienterade 

då man inte ser det individuella hos varje föräldra – barn par och vad som bäst skulle främja 

amning för just dem. Tänkbart är att en större studie där ’ammas på tecken’ implementeras 

och undersöks kan just det individuella fokuset främja alla parter; barnet; föräldrarna; 

sjukvården och samhället. 

 

Utifrån grupp 1 och grupp 2 sågs ingen skillnad vad det gäller viktökningen under vårdtiden. 

Alla barn uppnådde inte sin födelsevikt innan hemgång. Detta beror till stor del på i vilken 

graviditetsvecka barnen var födda i. Utifrån litteraturen efterstävas en tillväxt på 15-20g/dygn 

(3) vilket i denna studie uppnåddes av barn i både kontrollgrupp och interventionsgrupp då 

barnen var födda < 32 veckor, i vecka 33 eller vecka 34 PMA. Barn födda i vecka 35- 37 

uppnådde inte den önskvärda tillväxten per dygn på grund av den naturliga viktnedgången 

efter födelsen och den korta vårdtiden. Dessa resultat kan tolkas som att ’viktfri amning’ 

kontra amningsvägning inte påverkar viktuppgången vare sig i positiv eller i negativ riktning. 

Dessa fynd kan dock anses som positiva då det kan finns farhågor om att barnen ej skulle 

erhålla den mängd bröstmjölk som är önskvärd vid ’viktfri amning’ och därmed ej ha samma 

goda viktutveckling som vid amningsvägning (32-34).   

 

Resultatet från studien visade att andelen barn som fick bröstmjölk var ungefär lika i de båda 

grupperna 96.6 % i grupp 1 och 96.3 i grupp 2 (p=1.0). Dock fanns det en statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna avseende delvis och exklusivt ammade barn, där risken 

att amma delvis var större i grupp 2. Detta resultat innebär att barnen i grupp 2 fick enbart 

bröstmjölk i mindre omfattning vid utskrivningen än barnen i grupp 1. Om orsaken till den 

ökade risken att delvis amma är införandet av ’viktfri amning’ kan inte besvaras genom denna 

studie. Det är tänkbart att ’viktfri amning’ skapar en osäkerhet hos personal och mammor 

angående mängden mat som barnen äter och att det kan påverka resultatet i grupp 2. Det kan 

även finnas andra variabler som påverkar resultatet i denna studie som till exempel 

förändringar av attityder kring flaskmatning i samhället. Dock kan konstateras att ’viktfri 
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amning’ som vårdrutin har inte tillämpats som det var tänkt, då många barn i grupp 2 har 

amningsvägts vid enstaka tillfällen. Resultatet är dock viktigt och användbart för det fortsatta 

arbetet med att stödja fler mammor att amma helt. 

 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller uppfödningsmetod. 

Men det fanns en tendens till skillnad mellan grupperna avseende om barnet fick äta via 

bröstet (p=0.07). Vilket innebär att det i grupp 2 var fler barn som fick bröstmjölken via 

bröstet än i grupp 1. Detta kan i en större population eventuellt visa sig vara en skillnad. 

Jämfört med USA är det i Sverige en markant högre andel barn som får i sig bröstmjölken 

från bröstet. Detta kan delvis bero på att det i Sverige råder en mer amningsvänlig kultur, i 

allmänhet men även på neonatalavdelningar (13). I USA kan även de ekonomiska aspekterna 

ha en större betydelse vilket gör att barnen som vårdas på en neonatalavdelning i USA inte 

etablerar en amning via bröstet innan hemgång. En annan orsak till den stora skillnaden 

mellan USA och Sverige kan vara synen på hur övergången från sondmatning till amning ska 

ske. I exempelvis USA, Australien och Kanada sker övergången från sondmatning till amning 

främst via flaskmatning (3,31,32,35) medan man i Sverige introducerar flaska som metod 

först då mamman inte vill amma. 

 

2. Följsamhet till vårdutinen, ’viktfri amning’  utifrån personal. 

Resultatet av frågeformuläret visade att det förekom amningsvägning på neonatalavdelningen 

även efter införandet av ’viktfri amning’. 91 % av personalen har amningsvägt prematura barn 

efter införandet av ’viktfri amning’. Enligt personalen var det främst mammorna som 

initierade amningsvägningen (56 %). Som tidigare nämnts blev detta ingen ren intervention, 

då barn amningsvägts vid enstaka tillfällen. Att amningsväga barn vid enstaka tillfällen ger 

information om hur barnet ammats vid det tillfället. Tidigare forskning har visat att det finns 

stora variationer i hur mycket barn äter från bröstet vid olika amningstillfällen. Kent (2006) 

visade att barnen åt mellan 0-240 ml per amningstillfälle. Kent visade också att mammorna 

producerade mellan 478 – 1356g bröstmjölk per dygn och ett barn som ätit 35g inte ammade 

på åtta timmar samt att ett barn som ätit 175g kunde amma efter en timme igen (36).                                                         

     Forskning kring attityder och beteendeförändring, som är relevant för att förstå och förutse 

ett socialt beteende, har visat att det finns en skillnad mellan den upplevda kontrollerbarheten 

och upplevda svårigheten som krävs för att förändra ett beteende. Den upplevda svårigheten 

kan således vara den viktigaste faktorn när det gäller intentioner man har och beslut man tar 

(37). Detta är intressant avseende den här studien, det kanske finns en upplevd svårighet hos 
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personalen att helt sluta att amningsväga barn. Ett annat intressant antagande i forskningen 

om attityder och beteende är att ett frekvent utförande (amningsvägning) leder till en vana och 

att den vanan kan påverka beteendet oberoende av de attityder och intentioner man har 

(37,38). Detta kanske skulle kunna vara några av förklaringarna till varför det förekommer 

amningsvägning trots den nya vårdrutinen. Fortsatt forskning skulle kunna studera vilka barn 

som amningsvägs och varför samt om det finns några gemensamma karaktärsdrag hos den 

personal som amningsvägt barn, något som inte studerats i denna studie. Det är också viktigt 

att studera huruvida ’amningsvägning’ är en form av individualiserad vård där en del 

mammors behov tillgodoses.  

 

3. Följsamhet till vårdutinen, ’viktfri amning’  utifrån mammor. 

Strax över hälften (53 %) av mammorna uppgav att deras barn amningsvägts under vårdtiden 

på neonatalavdelningen. 31 % av mammorna vars barn blivit amningsvägda svarade att det 

var de själva som initierade amningsvägningen. Medan 56 % av personalen uppgav att 

mammorna initierade amningsvägningen. Diskrepansen mellan andelen personal som anser 

att det främst är mammor som initierar amningsvägningen och mammor som anser att 

personalen initierar, kan bero på tolkningar av kommunikation. Mamman kan uttrycka en 

fundering över hur mycket barnet ätit och personalen kan då tycka sig ha lösningen genom 

amningsvägning och föreslår detta för mamman. I ett sådant tänkbart fall kan det vara så att 

personalen upplever att amningsvägningen var mammans initiativ och mamman upplever att 

personalen initierade amningsvägningen. De flesta mammor som hade amningsvägt (70%) 

blev tryggare under vårdtiden av att amningsväga och 44 % blev tryggare efter utskrivningen.  

     En studie där man undersökt om mammorna fick ökat självförtroende och kompetens av 

att amningsväga sina prematura barn framkom att amningsvägning under vårdtiden inte 

påverkade mammornas självförtroende och kompetens. Dock visade resultatet att i gruppen 

där mammorna amningsvägde sina barn ökade mammornas känsla av kompetens efter 

utskrivning jämfört med mammor till fullgångna barn vilket kan indikera att amningsvägning 

under vårdtiden kan underminera mammans känsla av kompetens (39).  

     Frågeformuläret som användes i denna studie kan ses som ”trubbig” då det kan vara svårt 

att mäta upplevelser av ’trygghet’ med en eller ett par frågor. 
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4. Vilka positiva respektive negativa aspekter beskriver personalen att den nya vårdrutinen 

’viktfri amning’ medför för mammor och barn 

Utifrån personalens beskrivning har ’viktfri amning’ till stor del blivit positivare för mammor 

och barn, då ’viktfri amning’ kan generera mindre stress, ge mammorna ökad tillit till sin egen 

förmåga samt stärka samspelet mellan mor och barn. Dock beskriver personal en del negativa 

aspekter till exempel ökad stress, att mamman och personalen inte vet hur mycket barnet åt 

samt om sondavdraget var lagom stort. En del personal beskrev att en del mammor som var 

osäkra blev tryggare av att amningsväga. Fynden, att en del personal ibland känner osäkerhet 

kan tyda på att personalen är olika ”trygg” med den nya vårdrutinen ’viktfri amning’. Personal 

som inte känner sig trygg med ’viktfri amning’ kan uppleva en osäkerhet i hur de ska hantera 

att inte veta på millilitern hur mycket barnet ätit eller hur riktlinjerna ska följas. Nyare 

forskning kring kunskapsöverföring och implementering av evidens i sjukvården visar att 

implementering troligtvis är mer framgångsrik när evidensen är begriplig, väl designad och 

väl utförd samt att det finns konsensus omkring evidensen (40). En lyckad implementering 

kräver dessutom engagemang, förändring av attityder, färdigheter och beteende (41).  

Då fynden från den kvalitativa innehållsanalysen visar motstridiga uppgifter kan 

implementeringen av ’viktfri amning’ ifrågasättas utifrån denna forskning då det både saknas 

väl designade och väl utförda studier samt ett konsensus kring övergången från sondmatning 

till amning.  

 

5. Anledningen till att mammorna valde att amma exklusivt, delvis eller inte alls vid 

utskrivning.  

Mammorna beskrev tydligast att anledningarna till att de ammade exklusivt, delvis eller inte 

alls var för att det var det bästa för barnet, hälsa och välmående samt att bröstmjölken var den 

bästa maten och innehöll allt som barnet behövde näringsmässigt och immunologiskt. De 

skrev vidare att de ammade helt för att amningen ”fungerade” och att de hade bröstmjölk. 

Många mammor skrev även att de ammade för att det stärkte anknytningen och gav närhet 

och kontakt med barnet. Sweet (35) intervjuade 17 föräldrar om upplevelsen att amma ett 

prematurt barn, hon fann att anledningarna till att mammorna valde att amma var för att det 

var det bästa sättet att mata barnet, bästa för barnets hälsa, det gav medicinska fördelar, 

gynnade barnets utveckling och anknytningen mellan mor och barn (35). Det tycks således 

som att dessa `uttryck´ är gemensamma och viktiga för mammor, åtminstone i mer 

amningspositiva kulturer som Australien och Sverige.  
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6. Mammornas synpunkter på hur vården kring amning såg ut under vårdtiden på 

neonatalavdelningen.  

Mammorna beskrev miljön som negativ för amningen på neonatalavdelningen och de önskade 

mer lugn och ro vid amningsstunden. Mammorna upplevde också att personalen gav bra hjälp 

och stöd, men att det ofta var ny personal och när det var ny personal så var det nya tips och 

råd. Några mammor upplevde att amningskunskaperna var varierande bland personalen samt 

att amningen kändes övervakad och prestationsbedömd. Flacking (13) fann att de flesta 

mammorna hade upplevt att några ur personalen var stöttande och medvetna om mammornas 

och barnens behov, de stöttade utan att döma. Vidare fann hon att amning på 

neonatalavdelningen blev mer av en uppgift som skulle göras än ett tillfälle att njuta av. Att 

bli observerad, brist på avskildhet och vårdrutiner som amningsvägning kunde få mammor att 

känna sig nedvärderade, förbisedda och otillräckliga (13). Vilket även speglas i denna studie.  

Mammorna beskrev även att urpumpningen av bröstmjölk upplevdes som ”stressig” genom 

att det var svårt att hinna med, samt att man jämförde urpumpade mjölkmängder med andra 

mammors urpumpade mjölkmängder. I Sweet´s (12) visade resultatet att det fanns en stark 

tendens hos föräldrarna att mäta och jämföra den urpumpade bröstmjölken med andra 

mammors urpumpade bröstmjölk. Kylskåpet där den urpumpade bröstmjölken förvarades 

blev källan för en typ av prestationsångest där mammans urpumpningsprestation kunde ses 

och studeras (12). Sammantaget verkar det som många föräldrar hade ungefär liknande 

erfarenheter om amning på neonatalavdelningen oavsett i vilken del av Sverige det är eller om 

det är i Australien. Mammorna i den här studien skriver om samma områden kring amning av 

det prematura barnet som mammor i Flacking´s (13) och Sweet´s (12,35) studier. 
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Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet del 1 

I denna del av studien användes en kvantitativ ansats. Det fanns inga demografiska skillnader 

mellan barn i grupp 1 och grupp 2 avseende; kön; mors ålder, PMA vid födelsen; födelsevikt. 

Den enda skillnaden som identifierades mellan grupp 1 och grupp 2 var paritet (p =0.02) där 

fler mammor var förstföderskor i grupp 1. Analyser utfördes där grupperna var för sig delades 

in i förstföderskor och omföderskor. Resultatet visade att det finns en skillnad mellan 

förstföderskor och omföderskor avseende utskrivningsvecka och viktökning, där 

förstföderskornas barn skrevs ut en vecka senare (p=0.000) samt ökade mer i vikt (p=0.001) 

än omföderskornas barn. Denna skillnad var lika i grupp 1 och 2, så det var en skillnad som 

kvarstod sedan tidigare, den nya vårdrutinen påverkade inte detta.  

     Granskningsmallen testades med gott resultat på 10 journaler och efter detta test kom 

författaren fram till att mallen svarade på de frågor som studien skulle besvara. Något som 

också ger ökad reliabilitet är att författaren, om möjligheten fanns, kontrollerade data på flera 

olika ställen i journalerna för att upptäcka eventuella dokumentationsfel i journalerna. 

Medicinska uppgifter har visats ha hög reliabilitet. Validiteten stärks då inget systematiskt 

(eller slumpmässigt) bortfall förekom i studien. Tydliga inklusions- och exklusionskriterier 

gjorde att inget bortfall förekom i populationen. Dessutom förbereddes granskningsmallen 

med koder så att författaren vid inmatning av data i SPSS ej gjorde några inmatningsfel.  

     Det som kan påverka validiteten är att de vårdrutiner som studerats är riktlinjer och därmed 

finns det en osäkerhet i hur väl de är följda, både vad gäller amningsvägning och ’viktfri 

amning’, då barn vägdes vid enstaka tillfälle trots att detta ej skulle göras för denna studerade 

grupp. Därtill kan sondavdrag ha gjorts på annat sätt än det som beskrevs i riktlinjerna. Något 

som heller inte undersöktes är mammans socioekonomiska förhållanden och utbildning, vilket 

har visat ha stor betydelse för amning (9). Detta verkar dock mindre troligt i denna studie då 

urvalet är två hela år för varje studerad grupp. Det verkar osannolikt att fler prematura barn 

skulle födas av lågutbildade mammor två år i rad. Andra faktorer som kan påverka studiens 

validitet är exempelvis personalomsättning, patientbeläggning, andra rutiner/policies eller 

förändringar i den fysiska miljön. Under dessa år har inga större förändringar genomförts på 

avdelningen relaterat till vårdrutiner eller förändringar i miljö. Personalomsättning och 

patientbeläggning kan ha varierat men då studien omfattar två år i varje grupp torde resultatet 

påverkas mindre av eventuella förändringar. Externa förändringar i samhället i stort kan 

påverka resultatet, då det på senare år tycks ha blivit mer accepterat att ge extra ersättning till 



 43 

barnet eftersom föräldrarna då kan dela på ansvaret att ge barnet mat (se exempelvis 

www.familjeliv.se).  

 

Trovärdighet del 2 och 3 

I dessa delar av studien användes en kvalitativ ansats. Eftersom syftet var att beskriva 

personalens positiva och negativa aspekter på ’viktfri amning’ och mammornas orsaker till 

valet av exklusiv, delvis eller icke amning samt deras upplevelser av amning på 

neonatalavdelningen ansåg författaren att öppna frågor i ett frågeformulär var den mest 

lämpliga metoden för att besvara syftet. Därigenom fick personal och mammor möjlighet att 

skriva om sina synpunkter och upplevelser. Personal gavs möjlighet att skriva ned sina 

synpunkter och erfarenheter av ’viktfri amning’ anonymt. Det fanns ingen möjlighet att 

identifiera vad en enskild person skrivit vilket minskar risken för Hawthorne effekt det vill 

säga att man gör/skriver det man förväntas göra/skriva. Mammorna i denna studie gav en 

representativ bild av gruppen mammor som fött prematura barn, med avseende på ålder, 

paritet, amningserfarenheter samt barnens olika förutsättningar med tanke på bland annat 

födelsevecka och amning vid utskrivning. Detta ökar möjligheten att belysa syftet från olika 

aspekter, vilket stärker trovärdigheten och giltigheten i denna studie. Studiens trovärdighet 

stärks även av att alla frågeformulär finns sparade och tillgängliga för att ge möjlighet åt 

andra forskare att följa och granska studien. I studien har även metod och tillvägagångssätt 

beskrivits så noggrant som möjligt. Svaren i frågeformulären transkriberades ordagrant med 

ibland ej korrekt svenska och andra uttryck.  

 

Tillförlitlighet 

Innehållsanalysens steg finns förklarade i metodavsnittet och exempel på hur författaren gått 

tillväga visas i bilaga 7. Innehållsanalys syftar till att identifiera manifest innehåll samt 

analysera skillnader och liknelser i sammanhanget, vilket är en relevant metod för att belysa 

frågeställningarna i denna studie.  

Mammorna hade en låg svarsfrekvens (53 %), vilket kan ses som en svaghet i 

tillförlitligheten, men bortfallsanalysen som utfördes visade att det inte fanns några skillnader 

mellan de mammor som svarade och de som inte svarade, se tabell 1. Vidare framkom att 

mammorna använde ungefär samma uttryck och ord så det blev en mättnad i materialet samt 

att mammorna i denna studie har liknande orsaker, erfarenheter och upplevelser som i andra 

publicerade studier (12,13,35). Vilket visar att fynden i den här studien är överförbara till 

http://www.familjeliv.se/�
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andra mammor som har fått prematura barn och vårdas på en neonatalavdelning. Författaren 

har även försökt att ge en bra presentation av fynden och har valt representativa citat.  

 

 

Konklusion 
Av studien kan slutsatsen dras att ’viktfri amning’ som metod för övergången från 

sondmatning till amning inte har haft någon negativ inverkan på hur länge barnen hade sond, 

vårdtidens längd, postmenstruell ålder vid utskrivning, viktökning, utskrivningsvikt, andelen 

ammade samt uppfödningsmetod. Resultatet som påvisade en ökad risk för att amma delvis i 

jämförelse med att amma helt är ett observandum vilket är viktigt att förmedla till 

verksamheten. Denna kunskap bör resultera i att denna nya vårdrutin granskas utifrån dessa 

fynd. Förändringar bör därefter eventuellt göras i syfte att förbättra stödet till mammorna så 

att en större del av mammorna får möjligheter att amma sina barn exklusivt.  

Av fynden från mammornas och personalens synpunkter kan slutsatsen dras att de flesta 

mammorna ammar för att det är det bästa för barnet, men att det finns områden kring vården 

runt amning som kan förbättras. Personalen bör vara försiktig med att ge nya råd till 

mammorna och de bör se till att amningsstunden blir ett ostört och kravlöst tillfälle. 

Urpumpning av bröstmjölken upplevdes stressig, besvärlig och onaturlig av många mammor, 

där kan det vara lämpligt att se över miljön och rutiner, för att minska stressen hos 

mammorna.  

 

Förslag till vidare forskning 
Genom denna studies design med en för- och eftermätning kan inga tydliga orsaker till 

resultatet identifieras. Med en RCT design (Randomised Controlled Trial) skulle orsaker 

kunna identifieras och slutsatser kunna dras vilket vore önskvärt. Vidare vore det önskvärt att 

i en större studie studera ’amning på tecken’ det vill säga att amma barnet så fort han/hon 

visar sug och sökbeteende. 
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