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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Kvinnornas bröst förändras under graviditeten. Brösten förbereds för att det 

nyfödda barnet ska kunna amma efter förlossningen. Amning gynnar barnets och moderns 

anknytning. Bröstmjölken är näringsrik och innehåller immunglobuliner vilka är 

betydelsefulla för barnets hälsa. Att amma kan dock medföra en risk för bröstkomplikationer.  

 

Syfte: Att belysa den behandling som används vid bröstkomplikationer i samband med 

amning samt att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av en bröstkomplikation i 

samband med amning.  

 

Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt där sökningen genomfördes i 

databaserna PubMed, Cinalh och PsycInfo. Resultatet baseras på analysen av 21 

vetenskapliga artiklar, elva hade en kvalitativ ansats medan tio hade en kvantitativ ansats.  

 

Resultatet: Olika behandlingar vid bröstkomplikationer identifierades, både - medicinska och 

komplementära behandlingsalternativ. Rekommenderade behandlingsalternativ varierade 

mellan olika länder och kulturer. Kvinnornas upplevelse av att ha drabbats av 

bröstkomplikation var snarlik, majoritet upplevde negativa känslor, bland annat smärta, stress, 

frustation, depression, de kände sig annorlunda, otillräckliga och maktlösa. 

 

Slutsats: Både medicinska och komplementära behandlingsalternativ användes för 

bröstkomplikationer. Det som rekommenderades varierade mellan olika länder och kulturer. 

Mödrarnas upplevelser av brötskomplikation i samband med amning var negativ.  

 

 

 

Nyckelord: Amning, Behandlingsalternativ, Bröstkomplikation, Mödrar, Upplevelse 

 



      

  

ABSTRACT 

 

Background: Women’s breasts change during the pregnancy. The breasts are preparing for 

the newborn child so it could be breastfeed after the birth. The breastfeeding promotes the 

child’s and mother’s connection. The breast-milk is very rich of nutrition and contains 

immunoglobulins that are very meaningful for the health of the child. To breastfeed can entail 

a risk for complications of breasts.  

 

Purpose: to enlighten the treatment that used for breast complications in relation with 

breastfeeding and also to describe women’s experiences of suffering from a breast 

complication in relation with breastfeeding.  

 

Methods: The method that used was a literature review where the searches were conducted in 

databases Pubmed, Cinahl and PsycInfo. The result that achieved based on the analysis of 

twenty-one scientific articles, eleven had a qualitative article while ten had quantitative 

articles.  

 

Result: Different treatments of breast complications identified, both by medical and 

complementary alternative treatments. The recommended alternative treatment varied 

between different countries and cultures. Women’s experiences of suffering by breast 

complication were similar, the majority experienced negative emotions, including paint, 

stress, frustration, depression, they felt distinctive, insufficient and powerless. 

 

Conclusion: Both medical a complementary treatment alternative used for breast 

complications. The one that recommended varied between different countries and cultures. 

The mother’s experiences of breast complication in relation with breastfeeding were negative.  
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INLEDNING 

 

Amning är det vanligaste sättet att ge näring till spädbarn enligt World Health Organization 

(WHO) som rekommenderar att barn ammas upp till sex månaders ålder, och därefter ammas 

utöver tilläggskost upp till två års ålder eller längre (WHO, 2015).  Amningsprocessen 

etableras på ett naturligt sätt direkt efter förlossningen genom att barnet ligger hud mot hud 

vid moderns bröst (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). Enligt WHO (2015) är det viktigt 

att modern instrueras av personalen hur amning fungerar, men det är också angeläget att 

modern får stöd av sin familj och att samhället har en positiv attityd till amning för att den ska 

fungera så bra som möjligt.  

BAKGRUND 

 

Brösten och bröstmjölk 

 

Kvinnors bröst förändras under en graviditet genom att mjölkgångar, alveoler och 

körtelvävnad utvecklas. Vidare ökar blodflödet och tillväxt av bindväv i brösten. Under 

förlossningen startar ett samspel mellan hormonerna prolaktin och oxytocin, vilka 

tillsammans sätter ingång mjölkproduktionen och framkallar utdrivningsreflex av den 

nybildade mjölken (Leung & Sauve, 2005). Prolaktin utsöndras från hypofysens framlob och 

stimulerar till mjölkbildning. Frekventa amningar under de första dagarna efter barnets 

födelse underlättar bildningen av prolaktinreceptorer vilket i sin tur producerar den 

mjölkmängd som motsvarar barnets behov (Kylberg et al., 2014). Oxytocin frisätts från 

hypofysens baklob och stimulerar till sammandragning av bröstkörtlar, den så kallade 

utdrivningsreflexen. Direkt när barnet börja amma ökar oxytocinhalten i moderns blodbana 

(Kylberg et al, 2014).  

 

Bröstmjölkens mängd och sammansättning är anpassad efter barnets behov under 

amningstillfället. Bröstmjölken innehåller protein, kolhydrater, fett, mineraler och vitaminer 

som är optimal för barnets utveckling, dock innehåller mjölken inte K- och D- vitaminer, 

dessa ges till barnet som ett komplement till bröstmjölken. Mjölken är lättsmält, vilket är 

skonsamt för det nyfödda barnets mage i jämförelse med exempelvis komjölk (Leung & 

Sauve, 2005). Kolostrum, det vill säga råmjölk, är den första mjölken som bildas i slutet av 

graviditeten och under den första veckan efter förlossning. Denna mjölk är näringsrik och 

innehåller immunglobuliner som är betydelsefull för spädbarns immunförsvar. Kolostrum 

innehåller mer proteiner, mineraler och vitaminer än den mogna bröstmjölken och den 

övergår till mogen mjölk efter tre till fyra veckor efter förlossning (Rikshandboken, 2015).   

 

Amning 

 

Amning utgör ett samspel mellan modern och barnet och är betydelsefull för anknytningen. 

Det handlar om en ömsesidig och god relation som utvecklas under det första året av barnets 

liv. Barnet behöver från början, direkt efter födelsen, få känna en fysisk nära kontakt med en 

omsorgsperson, vanligtvis modern, som går att lita på och är tillgänglig när barnet signalerar 

sina behov (Zwedberg, 2010). Den fysiska kontakten, hud mot hud, är positivt för både 

modern och barnet eftersom denna kontakt har en lugnande och avslappnade effekt på dem 

båda. Modern och barnets hjärtfrekvens och andningsfrekvens minskar vilket påverkar 

amningen positivt (Surfees & Kelleher, 2011). Det flesta nyfödda barn skriker direkt efter 
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födseln om de får ligga vid moderns bröst, leder det ofta till avslappning och vila. När barnet 

vaknar upp igen kan man se att barnet börjar slicka på bröstet och söker sig till bröstvårtan. 

Denna process tar cirka en timme (Kylberg et al., 2014). 

 

Amning har många fördelar både för modern och för barnet. För modern minskar amningen 

risken för bröstcancer, äggstockscancer och fetma Amning minskar även risken för typ II 

diabetes och förlossningsdepression (WHO, 2015). Att amma är kostnadseffektivt eftersom 

att amma är billigt jämfört med att köpa mjölkersättning (Chung, Kim, Choi & Bae, 2013). 

För barnet skyddar modersmjölken från vanliga sjukdomar såsom diarré, astma, 

luftvägsinfektioner och öroninflammation och är positivt för barnets kognitiva utveckling 

(Chung et al., 2013). En studie av Chung et al. (2013) har visat att barn som ammats får bättre 

betyg i skolan senare i livet i jämförelse med de barn som inte ammats. Enligt WHO (2015) 

har barn som ammats mindre benägenhet att bli överviktiga och har mindre risk för att 

utveckla typ II diabetes senare i livet.  

 

Barnets position och sugteknik vid amning 

 

Den nyblivna modern får amningsstöd av barnmorska och amningskonsult på BB den 

närmaste tiden efter förlossningen (Feldman & Whyte, 2013). Modern får bland annat lära sig 

att placera spädbarnet vid bröstet genom att stödja barnets nacke, rygg och axlar och undvika 

att sätta händerna på barnets huvud (Surtees & Kelleher, 2011). De mest undervisande 

tekniker är ”cradle”(Figur1.A), ”cross cradle” (Figur 1.B), ”football/ clutch hold” (Figur 1.C) 

och ”side lying” (Figur 1.D) (Feldman & Whyte, 2013). Dessa begrepp innebär att när barnet 

ammas vid ”cradle”, vilar det på moderns underarm och har nära till bröstet. ”Cross cradle” 

innebär att barnet ligger och ammar på vänster bröst, samtidigt kan modern med höger hand 

stödja barnet under nacken och med samma arm stödja kroppen (American college of Nurse- 

Midwives, 2007). ”Football/ clutch hold” innebär ett läge när barnets kropp ligger under 

moderns arm. Hon bör då sitta bekvämt på en stol eller säng och använda en kudde som stöd 

under barnet. Vid den här positionen är händerna fria och modern kan använda en hand för att 

stödja under barnets nacke, alternativt istället använda en rullat duk som stöd (O’Donnell, 

Elio & Day, 2010). Vid så kallad ”side lying” ligger modern på sidan och barnets kropp är 

vänd mot hennes kropp, och ammar från det nedre bröstet. Samtidigt kan modern vila under 

amningen och är nära barnet. En förlossning är en tröttsam process som tar mycket kraft från 

modern, hon kan dessutom vara påverkad av läkemedel för sin smärta efterförlossning. Vid 

dessa tillfällen kan det finnas en ökad risk att modern somnar och klämmer barnet till döds 

(Feldman & Whyte, 2013). (Figur 1). 

 

Figur 1. Författaren till föreliggande studies egna skisser över olika amningspositioner enligt text ovanför, med 

inspiration av http://www.summitmedicalgroup.com/library/pediatric_health/pa-nfbreast_post/ 

 

http://www.summitmedicalgroup.com/library/pediatric_health/pa-nfbreast_post/
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En effektiv sugteknik är viktigt för amning, det säkerställer mjölkproduktionen och minskar 

risken för komplikationer. Det som definierar effektiv teknik är beroende på barnets 

positioner under amning, tag om bröstvårtan och sugbeteende vid moderns bröst. Ineffektiv 

amningsteknik kan leda till amningsproblem som påverkar amningens duration. Vårdpersonal 

bör därför vara uppmärksam på moderns amningsteknik för att förebygga en ineffektiv 

amningsteknik (Kronborg & Vaeth, 2009). Det är viktigt att modern känner sig avslappnad 

och bekväm vid amningen. Hon bör använda en bekväm stol eller säng och använda sig av 

praktiska kläder (Narramore, 2007).  Vårdpersonal har en viktig uppgift att understödja att 

modern känner sig bekväm och inte har smärta när hon ammar. För att undvika 

amningsproblem och bröstkomplikationer bör barnet har rätt grepp om bröstvårtan. Rådet är 

att uppmuntra barnet att gapa stort genom att beröra överläppen med bröstvårtan. Barnet förs 

till bröstvårtan när munnen är öppen. Vårtgården riktas upp mot gommen, toppen på 

bröstvårtan skall vila längst bak i mjuka delen av barnets munhåla. ”Ett bra tag” innebär att 

barnets näsa är fri från bröst, barnets haka ligger mot moderns bröst och kinderna inte är 

indragna (Surtees & Kelleher, 2011).  

 

Faktorer som påverkar amning 

 

Flasknapp och tröstnapp kan störa amningen genom att när barnet suger på napp hindras de 

signaler som barnet visar på hunger. Detta kan vidare störa samspelet mellan modern och 

barnet, då utebliven amning minskar bröstsstimulering som i sin tur leder till minskat 

bröstmjölkproduktion (Kylberg et al., 2014). Användning av napp kombinerat med en ytlig 

sugteknik kan leda till tidigt upphörande av amning och problem vid amning (Kronborg & 

Vaeth, 2009). 

 

Studier har visat att faktorer som påverkar kvinnor att amma längre än vad de hade tänkt är 

demografiska faktorer, ålder, det vill säga kvinnor äldre än 25 år (Dennis, 2002), kunskap om 

amning, yrke, hushållets inkomst och socioekonomiska status (Dieterich, Felice, O’Sullivan 

& Rasmussen, 2013). Biologiska faktorer såsom övervikt har en negativ påverkan på amning 

både avseende att lyckas påbörja amning och amningstidens längd. De mödrar som röker har 

mindre mjölkproduktion jämfört med de som inte röker vilket i sin tur kan leda till en 

minskad motivation till amning. Kvinnans attityd, om hon upplever amning som hälsosam, 

enkel och lätt, samt hennes självförtroende har också en avgörande roll för hur länge hon 

väljer att amma. Sociala faktorer kan också en påverkan på amningen genom att kvinnor som 

får stöd från familj, närstående och vårdpersonal ammar oftare i jämförelse med de som får 

lite eller ingen stöd alls och som tidigt återvänder till heltidsarbetet. Dessa kvinnor ammar 

under en kortare period enligt Dieterich, Felice, O’Sullivan och Rasmussen (2013).  

 

Amningsstöd 

 

Personalens stöd till den nyblivna modern är betydelsefull för amning. Brist på kunskap om 

amning och negativ attityd till amning hos vårdpersonal kan leda till otillräckligt amningsstöd 

och kortare amningstid hos modern (Ekström, 2005).  En del mödrar har svårt att komma 

igång och amma sitt barn. Det är därför viktigt att vårdpersonal utgår från moderns behov av 

hjälp (Livsmedelsverket, 2015). Amning under de första dagarna efter förlossning är viktigt 

för ett fortsatt amningsförlopp och amningen bör starta direkt efter födseln. Vårdpersonal ska 

kunna ge råd, amningsinformation till modern som anpassas efter hennes och barnets situation 

(Kylberg et al., 2014). Modern kan själv inspektera bröstvårtans utseende efter varje amning, 

vilket är viktig för att kunna förebygga amningsproblem och bröstkomplikationer. Bröstvårtan 

ska vara rund och inte hopklämd och ska tvättas med vatten. Efter avslutad amning bör 
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modern stryka ut bröstmjölken på bröstvårtan och låta det lufttorka. Viktigt är att använda 

luftiga kläder och en rymlig brösthållare för att förhindra fuktighet som kan leda till 

hudsvamp och bakterier (Rikshandboken, 2015).  

 

Baby friendly hospital initiative 

 

Amningsfrämjande faktorer bygger på praktiska övningar redan när modern ligger på sjukhus 

Övningarna utgår utifrån ”Baby friendly hospital initiative” (BFHI) som är ett program vars 

syfte är att främja och stödja nyblivna mödrar till en lyckad amning (Dieterich, Felice, 

O’Sullivan & Rasmussen, 2013). Baby friendly hospital initiative initierades av United 

Nations Children’s Fund (UNICEF) som samarbetar med WHO för att främja amning enligt  

”de tio stegen” till en lyckad amning. Steg ett innebär att följa handlingsprogram om amning 

som personal på BB ska känna till. Steg två innebär att personal ska ha kompetens för att 

kunna utföra handlingsprogrammet. Steg tre innebär att informera föräldrar om fördelarna 

med amning och hur modern kan upprätthålla amning. Steg fyra innebär att främja hud mot 

hud kontakt så tidigt som mjöligt efter förlossning. Föräldrar får lära sig observera barnets 

tecken på att vilja amma. Personal erbjuder hjälp om det behövs. Steg fem innebär modern 

visas hur hon på bästa möjliga sätt kan hålla igång mjölkproduktion och hur hon ska amma. 

Steg sex innebär att ge bröstmjölk till det nyfödda barnet om det inte finns medicinska skäl till 

annat. Steg sju innebär att personal underlättar för föräldrar och barn att vara tillsammans 

under första dygnet, så kallas samvård. Steg åtta innebär att motivera modern till mer amning 

och se till att hon är observant på tecken som barnet uppvisar för att amning. Steg nio innebär 

att de första två veckorna är viktiga att föräldrarna vet att de ska undvika att ge barnet 

tröstnapp vid amningsproblem för att amningen ska hållas igång. Steg tio innebär att modern 

får information om stödgrupp för amning vid utskrivning från sjukhus (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Bröstkomplikationer vid amning 

 

Ordet komplikation betyder förveckling, svårighet eller besvär (Svenska akademiens ordlista, 

2015). Bröstkomplikationer kan drabba bröstvårtan och/eller vävnaderna inne i brösten och 

dessa komplikationer kan hänga ihop. För att utföra en bedömning av en bröstkomplikation 

görs en observation av amning. Under observationen bedömer vårdpersonal barnets tag om 

bröstvårtan med munnen, sugkraften, sugrytm, bröstvårtans utseende före och efter amningen 

samt bedömning av kvinnans smärtupplevelse under amningen. Nötning eller slitage av 

bröstvårtan beroende på felaktig amningsteknik och kan leda till bröstskomplikation (Kylberg 

et al., 2014).  

 

Såriga bröstvårtor och smärtor i bröst 

 

Cirka 80 - 90 procent av ammande kvinnor drabbas av såriga bröstvårtor under den första 

veckan efter förlossning. Av dessa får 26 procent problem i större grad som kan medföra 

smärtsam amning eller infektion (Kylberg et al., 2014). Smärtan är en av de orsaker som får 

kvinnor att sluta amma tidigare än de tänkt (Zwedberg, 2010). Smärtor under amning och 

infekterade sår kan uppstå som tar lång tid att läka. Sår som inte läker kan betyda infektion, 

speciellt när kvinnan har smärtor, stark ömhet, obehag under och efter amning. Kvinnor 

beskriver ofta att bröstvårtan kan resa sig och vitna. Orsaker till detta kan vara bakterier, 

särskilt gula stafylokocker och svampinfektion, speciellt candida albicans. Om en moder 

plötslig få såriga bröstvårtor som bränner eller kliar kan det indikera svampinfektion och få 

ytterligare symtom såsom en brännande känsla och att det kliar. Det är svårt att skilja 
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bakterier- och svampinfektioner på grund av att det kan krävas en odling från sår för att utreda 

vilken bakterie eller svamp som fördröja sårläkningen (Kylberg et al., 2014). 

 

Mjölkstas och mjölkstockning 

 

Mjölkstas vilket innebar att brösten blir spända, kan uppträda efter att mjölken etableras några 

dagar efter förlossning, men även tiden mellan amning. Detta kan bero på ökad 

vävnadsvätska, ökad lymfvätska och ökad blodvolym i brösten (Kylberg et al., 2014).  

 

Mjölkstockning uppstår vid ett avflödeshinder i en eller flera mjölkgångar. Någon del av 

bröstet fortsätter att fyllas på med mjölk i mjölkgångarna men mjölken kan inte komma ut, 

vilket leder till förhårdnad i bröstet (Kylberg et al., 2014 & Olanders, 2013). Mjölken kan 

tränga in i vävnaden runt omkring bröstet, vilket kroppen uppfattar som inflammation och det 

kan ge influensaliknande symtom, exempelvis feber, huvudvärk samt muskelvärk. Skälen till 

mjölkstockning beror på att mödrar begränsar medvetet eller omedvetet amningen vilket 

resulterar till att någon del av bröstet blir överfull. Det kan även bero på att barnet inte har 

tillräckligt stort tag för att åtkomma mjölken i hela bröstet. Andra anledning till 

mjölkstockning är användning av för trånga behå, bygelbehå eller något annan som klämmer 

på bröstet (Olanders, 2013). 

 

Bröstinflammation och bröstinfektion 

 

Bröstinflammation eller inflammatorisk mastit, uppstår av ett avflödeshinder, det vill säga att 

mjölken pressas ut i kapillärer och bindväv runt området vilket gör att immunförsvaret 

reagerar. Anledningen kan vara som vid mjölkstockningen. Risk för bröstinflammation kan 

också uppträdas på grund av en återhållen utdrivningsreflex som gör att bröstet inte töms, 

vilket kan bero på smärta eller oro för barnet (Kylberg et al., 2014). Övriga orsaker kan vara 

att en eller flera kanaler på bröstvårtan täpps av en mjölkblåsa, eller av ”white spots”, som är 

ett hårt och vit mjölkkristall (Kylberg et al., 2014 & Olanders, 2013). Bröstinflammation är 

vanligast under de två första månaderna efter förlossningen men kan uppstå när som helst 

under amningstiden (Kylberg et al., 2014).  

 

Bröstinfektion, kallas också infektiös mastit. Bröstinfektion förekommer när bakterier har 

kommit in i bröstet via sprickor eller sår på bröstvårtan till följd av att inflammation inte 

åtgärdats. Symtomen på bröstinflammation och bröstinfektion är i stort sätt samma vilket gör 

det svårt att skilja mellan de två, men det som skiljer sig är förekomsten av bakterier. Symtom 

på bröstinflammation och bröstinfektion är bland annat feber, allmän sjukdomskänsla, smärta 

och/eller ömhet över ett begränsad området, rodnad, temperaturstegring och förhårdnad eller 

knöl under huden (Kylberg et al., 2014). 

 

Bröstböld 

 

Bröstböld eller abscess är var(pus) som bildas i bröstet och som utvecklas från 

bröstinfektionen, cirka tre per 1000 kvinnor drabbas av bröstböld per år. Det tar lång tid innan 

en böld bildas i bröstet. Smältning i bröstvävnad innehåller vätska, huden på det utsatta 

området kan se glansigt och ojämnt ut och bröstvårtan kan förflyttas åt något håll. Kvinnan 

kan känna en intensiv smärta och temperaturökning är vanligt (Kylberg et al., 2014).  
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Problemformulering 

 

Amning är ett naturligt sätt för modern att mata sitt barn och har många fördelar för både för 

modern och barnet. Hud mot hudkontakt efter förlossningen ger en lugnade och avslappnade 

effekt vilket påverkar amningen positivt (Surfees & Kelleher, 2011). Effektiv sugteknik 

säkerställer mjölkproduktionen och förhindrar risk för att eventuella komplikationer. 

Vårdpersonal ska vara uppmärksam på ineffektiv amningsteknik, som senare kan leda till 

amningsproblem och kan påverkas amningens duration (Kronborg & Vaeth, 2009). Som 

nybliven barnmorska är det av vikt att få en fördjupad förståelse och kunskap om 

amningskomplikationer för att på bästa sätt kunna stödja nyblivna föräldrar på BB till en 

”lyckad amning”. Av denna anledning genomförs denna studie.  

 

SYFTE 

 

Syfte var att belysa behandlingsalternativ som används vid bröstkomplikationer i samband 

med amning och att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av en bröstkomplikation i 

samband med amning.  

 

Frågeställning:  

- Vilka behandlingsalternativ används vid bröstkomplikationer i samband med amning? 

- Hur beskriver kvinnor upplevelsen av att få en bröstkomplikation i samband med 

amning? 

METOD 

 

Val av metod 

 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturöversikt som innebär att skapa en översikt 

över kunskapsläget inom ett visst område (Friberg, 2012). I föreliggande arbete var det att 

belysa rekommenderade åtgärder vid amningskomplikationer och beskriva kvinnors 

upplevelse av att ha en amningskomplikation. Enligt Rosen (2012) har en litteraturöversikt till 

syfte att skapa en bild av forskningsläget inom ett valt område för att skapa underlag till att 

bedriva evidensbaserad vård. För att få olika former av information om ett fenomen 

inkluderades vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Fördelen med 

detta var att de sammantaget belyser det specifika fenomenet utifrån olika synvinklar 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Urval 

 

För att erhålla data som besvarade föreliggande studies syfte valdes ett antal inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar vilket innebar att de var 

granskade av ämneskunniga forskare för att bedöma kvaliteten på forskningen (Friberg, 

2012). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller thailändska språken, då dessa 

var de språk som behärskades av författaren. Inkluderade artiklar skulle också vara 

publicerade efter år 2005, för att inkludera så aktuell fakta som möjligt. Studierna i de 

inkluderade artiklar skulle dessutom ha godkänts av etisk kommitté eller innehålla noggrann 

etiska övervägande (Forsberg & Wengström, 2013), vilket var viktigt då människor deltar i 

studier (Riksdagen, 2003).  
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Genomförande 
 

Författaren genomförde artikelsökningar i databaserna CINAHL, som täckte omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi, och PubMed som täckte medicin, omvårdnad och odontologi 

(Forsberg & Wengström, 2013). Följande sökord användes separat eller i kombination: 

breastfeeding, mastitis, sore nipple, nipples pain, experience, engorgement, treatment, 

candidiasis, management och complications of breastfeeding. Ämnesord var ord utifrån en 

ämnesordlista inlagd i databasen. I CINAHL kallades de för Headings och i PubMed benäms 

de för MeSH-termer. I både CINAHL och PubMed användes även Subheadings för att 

begränsa sökningarna ytterligare. Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av de så 

kallade booleska operatorerna AND, NOT och OR för att utvidga sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013; Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Artikelsökningen genomfördes 

under 2016-01-20  till 2016-01-30. Sökprocessen redovisades i tabell 1. Den största träff var 

genom sökning av ”Breastfeeding AND Experience ”som begränsade på engelska, från 2005 

och ”peer reviewed”, 445 artiklar identifierades. Efter användning av flera sökord hittades 

färre artiklar, vilket medförde att författaren behövde gå genom alla 445 artiklar för att minska 

risken för att missa relevanta artiklar. Artiklar sökte också från PsycINFO som täcker det 

psykologiska forskningsfältet (Forsberg & Wengström, 2013). Dock var artiklar som hittade 

på PsycINFO desamma som på PubMed och Cinahl vilket var anledningen till att författare 

redovisade bara PubMed och Cinahl i tabellsökning. 

 

Tabell 1. Redovisning av sökprocess av vetenskapliga artiklar 

 
Databas 

datum för 

sökning 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

20160120 

10 år 

Engelska 

Breastfeeding (Mesh-term) AND 

mastitis (Mesh-term) AND 

treatment 

56 30 10 2 

PubMed 

20160120 

10 år 

Engelska 

Breastfeeding AND Mastitis 

AND Experience 

12 11 6 3 

PubMed 

20160120 

10 år 

Engelska 

Breastfeeding AND Mastitis 

AND Treatment 

93 40 8 2 

PubMed 

20160121 

10 år 

Engelska 

Breastfeeding AND Nipple pain 

AND Treatment 

76 20 9 1 

PubMed 

20160123 

10 år 

Engelska 

Breastfeeding AND Engorgement 30 10 1 1 

Cinahl 

20160122 

 Breastfeeding AND Sore nipples 

AND experience 

9 3 1 1 

Cinahl 

20160122 

Från 2005 

Engelska 

Peer reviewed 

Breastfeeding AND Mastitis 50 15 8 1 

Cinahl 

20160122 

Från 2005 

engelska 

Peer reviewed 

Breastfeeding AND Nipples pain 49 15 5 1 

Cinahl 

20160122 

Från 2005 

engelska 

Peer reviewed 

Breastfeeding AND Nipples pain 

and experience 

16 5 3 3 

Cinahl 

20160123 

 

Från 2005 

engelska 

Peer reviewed 

Breastfeeding AND Experience 445 150 5 1 

Totalt   836 299 56 16 
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Manuell sökning 

 

Manuell sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes utifrån ovan beskrivna syfte och 

inklusionskriterier genom referenslistor i andra vetenskapliga artiklar. Sökningen resulterade i 

tre artiklar. Detta var ”It should be the most natural thing in the world; exploring first-time 

mothers’ breastfeeding difficulties in the UK using audio-diaries and interviews”, ”A 

grounded theory study of Swedish women’s experiences of inflammatory symtoms of the 

breast during breast feeding” och ”Severa breastfeeding difficulties: existential lostness as a 

mother- women’s lived experiences of initiating breastfeeding under severa difficulties”. Två 

artiklar hittade genom ”similar articles” i PubMed. Genom att söka på Breastfeeding AND 

Candiasis, begränsat på engelska och senaste 10 år, erhölls 35 artiklar. Raynaud phenomenon 

of the nipple in breastfeeding mothers: an under diagnosed cause of nipple pain var en av 35 

artiklar genom att klicka på ”similar articles”, kom de upp 66 liknande artiklar med begränsad 

på engelska och 10 år gamla. En artikel hittades, ”Effects of menthol essence and breast milk 

on the improvement of nipple fissures in breastfeeding women”. Den andra artikel gick via 

”Therapeutic breast massage in lactation for the management of engorgement, plugged ducts, 

and mastitis” som var en av 66 artiklar, genom att klicka på ”similar articles” kom53 liknande 

artiklar upp, begränsad på engelska och 10 år gamla, erhölls ”Psychological stress and breast 

diseases during lactation”. Totalt inkluderades 21 vetenskapliga artiklar i föreliggande 

litteraturöversikt.  

Databearbetning 

Samtliga inkluderade artiklar lästes igenom för att skapa en bild av texten som helhet. 

Artiklarnas resultat lästes sedan igenom för att kontrollera att de överensstämde med 

föreliggande studies syfte, och för att få en djupare förståelse för dess innebörd (Friberg, 

2012). Kvalitetsgranskning av de valda artiklarna bedömdes med hjälp av Sophiahemmet 

Högskolas modifierade kvalitetsbedömningsinstrument för vetenskaplig klassificering och 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metod, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (bilaga I). De 

studier som inte ansågs vara av god kvalité, det vill säga studier under kvalitetsnivå III, inte 

överensstämde med föreliggande studies syfte och inte föll under inklusionskriterier valdes 

bort. Slutligen inkluderades 21 studier, vilka sammanställdes och presenterades i en matris 

(bilaga II).  

 

Dataanalys 

 

Författaren läste därefter genom funna artiklars resultat flera gånger noggrant för att 

identifiera fynd som svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar. Dessa fynd 

plockades ut och sammanställdes i en matris för varje enskild studie och översattes till 

svenska med hjälp av lexikon (Norstedts engelska Student’s Edition, 2005) för att skapa en 

ökad förståelse för textens innebörd. Därefter jämfördes matrisen över identifierade fynd från 

de olika inkluderade studierna med varandra för att identifiera likheter och skillnader dem 

emellan. Funna likheter färgkodades, vilket innebar att varje funnen likhet, det vill säga ett 

fynd, gavs en egen färg. Fynd med samma färg fördes därefter samman och bildade 

kategorierna Behandlingsalternativ vid bröstkomplikation i samband med amning och 

Kvinnor upplevelse av bröstkomplikation i samband med amning. Efter att ytterligare läst 

igenom fynden i de olika kategorierna identifierades följande subkategorier: Smärta i brösten, 

Såriga bröstvårtor, Mjölkstas och mjölkstockning, Mastit, Perspektiv på amning, Fysiska 

upplevelser, Förväntningar och känslor, Omgivningens stöd och Avvänjning som strategi.  

Sammantaget utgör dessa föreliggande studies resultat.  
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Forskningsetiska övervägande 

 

Genomförandet av föreliggande studie utgår från etiska överväganden enligt forskningsetik 

(Kjellström, 2012). Artiklar som ingår i studiens resultat var redan godkända av etisk 

kommitté, som innebar att de redan var etiskt prövade (Forsberg & Wengström, 2013). 

Samtliga inkluderade studier som ingick i föreliggande studies resultat hade redovisats i form 

av en matris (bilaga II). Fabricering, stöld eller plagiat av data hade inte förekommit, detta 

innebar att inga egna ord och värderingar förekom i resultatet då detta kunde påverka studiens 

resultat. Samtliga källor redovisade och inga förvrängningar av forskningsprocessen gjordes. 

Författaren hade genom processen haft ett objektiv och opartiskt förhållningsätt till datan 

(Vetenskapsrådet, 2011). För att säkerställa att korrekt översättning utförts hade författaren 

använde sig av lexikon (Norstedts engelska Student’s Edition, 2005) vid tolkning av data som 

var skriven på engelska.   

 

RESULTAT 

 

Behandlingsalternativ vid bröstkomplikation i samband med amning 

 

Smärta i brösten  

En studie av Strong (2011) visade att 94.8 procent av 117 deltagare som hade 

amningskomplikationer beskrev smärta i brösten vid amning. Strong (2011), Powers och 

Tapia, (2004) och Kent et al., (2015) påvisade att anledningen till amningssmärta var mastit, 

candida, mjölkstas, bröstvårtor ömhet, mjölkstockning, såriga bröstvårtor och felaktig position 

eller amningsteknik.  

 

Vid akut smärta i brösten på grund av mjölkstas, mjölkstockning och mastit kunde mödrar 

massera lätt fokuserat mot armhålan och mjölka ur för hand, vilket visade en signifikant 

minskning av bröstsmärta och bröstvårtssmärta (Witt et al., 2016). I hanteringen av smärta 

ingick bland annat att vila bröstvårtorna genom att trycka ut bröstmjölk och lägga på en kall 

eller varm kompress på bröstvårtorna (Kent et al., 2015). Genom att applicera bröstmjölk och 

undvika åtsittande behå samt ändra amningsposition minskade också smärtan (Strong, 2011). 

Modern erbjöds möte med amningskonsulter, råd för justering av amningsposition och 

amningsteknik samt användning av ett bröstvårtsskydd under amning. Ovan nämnda 

behandlingar kan behöva kombineras och anpassas efter de olika mödrarna men justering av 

amningsposition och amningsteknik är en grundbehandling för de flesta, menar Powers och 

Tapia (2004) och Kent et al. (2015).  

 

En studie uppvisade statistiskt signifikant skillnad för att smärtan vid såriga bröstvårtor 

minskade efter applicering av pepparmintvätska jämfört med användning av utpressade 

bröstmjölk. Utpressad bröstmjölk minskade också smärta men effekten var mindre än 

pepparmintvätskan (Akbari et al., 2014). Vid jämförelse av två grupper av mödrar, i en annan 

studie, visade det sig att de som använde en högvattenfri lanolinsalva® fick mindre 

smärtintensitet under amning, medan smärtintensiteten ökade och blev som högst efter dag tre 

postpartum för den andra gruppen som använde utpressad bröstmjölk. Efter 14 dagars 

behandling visade det sig att 89 procent (n = 69) som behandlats med lanolin salva fick 

mindre smärta medan andelen för dem som applicerade utpressad bröstmjölk var det 88 

procent (n = 51) (Abou- Dakn et al., 2011). 
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Såriga bröstvårtor 

 

På grund av såriga bröstvårtor, enligt Powers och Tapia (2004) användes bröstvårtsskydd som 

mest under första och andra veckan postpartum. Användningen av bröstvårtsskydd var ett 

tillfälligt hjälpmedel och användningslängden var individuell och kunde variera från person 

till person. De mödrar som använde bröstvårtsskydd upplevde det positivt, de ansåg det som 

lätt att använda. En del av mödrarna som använde bröstvårtsskydd under två veckor upplevde 

det som bekvämt och att de blev beroende av detta skydd. Det framkom även att det fanns 

mödrar som tyckte att bröstvårtsskydd inte hjälpte utan var obekvämt och fungerade inte 

riktigt vid användning på offentliga platser. Dels för att det var svårt att få bröstvårtsskydd att 

sitta fast på plats utan att det föll av under amningen, och dels för att modern upplevde att 

barnet inte tyckte om bröstvårtsskydd (Powers & Tapia, 2004). Råd av amningsteknik och 

amningsutbildning behövdes också för att undvika ytterligare sår (Strong, 2011).  

 

Effekter av att applicera pepparmintvätska och utpressad bröstmjölk på mödrar som hade 

såriga bröstvårtor jämfördes i en studie av Akbari et al., (2014). Mödrar i pepparmintgruppen 

fick applicera fyra droppar pepparmintvätska efter varje amning (cirka två timmars 

mellanrum) och mödrar i kontrollgruppen applicerade fyra droppar av sin eget utpressad 

bröstmjölk efter varje amning. Sår eller sprickor bedömdes innan behandling och 

uppföljningar gjordes efter tre, tio och fjorton dagar efter applicering av pepparmint vätska 

samt utpressade bröstmjölk, vilket visade signifikant skillnad mellan pepparmintgrupp och 

kontrollgrupp. Såret läkte för båda grupperna men läkningstiden var snabbast hos mödrar som 

använde pepparmintvätska. Resultatet visade minskning av såriga bröstvårtor för utpressad 

bröstmjölk, dag tre: 74,5 procent, dag tio: 53,7 procent och dag fjorton: 29,8 medan 

motsvarande siffror för pepparmintgrupp var, dag tre: 75,2 procent, dag tio: 31,6 procent och 

dag fjorton: 15,7 procent förbättring, vilket var statistiskt signifikant skillnad (p < 0.0001). En 

liknande studie genomfördes av Abou- Dakn et al.(2011) jämförde effekter av lanolin® salva 

och utpressad bröstmjölk på såriga bröstvårtor under amning visar sig att lanolinsalva® hade 

bättre läkningseffekt på såriga bröstvårtor än utpressade bröstmjölk. Under behandlingstiden 

fick deltagare komma på besök för att göra bedömning vid tredje, sjunde och fjorton dagar 

efter behandling. Förbättringen av läkningseffekter mellan lanolinsalva® och utpressade 

bröstmjölk skilde sig, vid första besök (n = 28 för lanolin respektive n =11 bröstmjölk), andra 

besök (n = 52 respektive n = 27) och tredje besök (n = 52 respektive n = 38). Sår som 

orsakades av Candida Albacans behandlas lokalt med fluconazole®-, miconazole®-, 

nystatin®- och antifungalkräm® på bröstvårtan. Om detta inte hade någon effekt byttes 

krämen ut mot tabletter i form av fluconazole® eller antifugal® (Kent et al., 2015; Strong, 

2011). 

 

Mjölkstas och Mjölkstockning 

 

Enligt Strong (2011) var rekommendationer vid mjölkstas hantering av amningsteknik och 

amningsutbildning, genom att till exempel använda kall kompression på bröstet och undvika 

användning av åtsittande behå. Enligt Witt et al. (2016) visar massage en tydlig minskning på 

mjölkstas. Detta påvisades genom att jämföra för- och efter behandling där brösten kändes 

mindre fast och ömt. Enligt Chiu et al. (2010) studie var Gua-Sha en behandling att 

rekommendera mot mjölkstas, vilket innebar en lätt skrapning på brösten i riktning mot 

bröstvårtan och mellan brösten, där varje position var lätt skrapad sju gånger i två cykler. 

Dess effekt jämfördes med en kontrollgrupp som använde massage och varma kompressioner 

på mjölkstas. Vid varm kompression skulle en lite handduk, innan applicering på brösten, 

blötas i varmt vatten (43 grader Celicius) vilket mättes med en termometer. Vid massage 
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användes pekfinger och långfinger i en spiralrörelse mot bröstvårtor under 20 minuter. 

Deltagare i båda grupperna hade mjölkstas, vilket diagnostiserades som ett varmt, smärtsamt 

ömmande och hårt bröst. Efter fem behandlingar under 30 minuters behandling visade Gua-

sha terapi att det förbättrade både kropps- och bröststemperatur, mjölkstas samt gav modern 

mindre smärta och besvärlighet än i kontrollgruppen (Chiu et al., 2010).  

 

Mödrar med såriga bröstvårtor, i studien av Abou- Dakn et al. (2011), behandlades med 

enbart utpressad bröstmjölk (n = 39), åtta av dem drabbades av mjölkstas. Av de mödrar som 

behandlades med lanolinsalva® (n = 45) drabbades fyra av mjölkstas (Abou- Dakn et al., 

2011). Lanolinsalva® hjälpte mot både smärta och sårläkningen, vilket i sin tur gav en ökad 

amningseffekt. Sammantaget visade studien att lanolinsalva® minskade risken för mödrar 

med såriga bröstvårtor från att utveckla mjölkstas, under förutsättningen att båda brösten 

ammades regelbundet (Abou-Dakn et al., 2011; Strong, 2011). Enligt Strong (2011) kan andra 

behandlingsalternativ utgöras av Acetaminophen® som smärtlindring.  

 

Enligt Strong (2011) behandlades mjölkstockning med en varm kompression och regelbunden 

amning. Witt et al. (2016) studie framkom att mjölkstockning minskade efter lätt 

massageterapi på bröstet och urmjölkning för hand. Området för mjölkstockningen minskades 

och mer än häften av deltagande mödrar och som hade mjölkstockning var symtomfri efter 

massage. Massage visades sig vara hjälpsamt och behandlingen kunde utföras av modern själv 

i hemmet.  

 

Mastit 

 

Vid råd om amningsteknik och amningsutbildning, rekommenderar Strong (2011) modern att 

fortsätta amma på det drabbade bröstet, att pumpa ur all mjölk och att använda en varm 

kompression. Enligt Witt et al. (2016) studie kan en lätt massageterapi och urmjölkning för 

hand vars hjälpsamt vid mastit. Mödrar kunde massera sig själva men det framkom att en del 

tyckte att det var ibland effektivare när massage utfördes av vårdpersonal. Enligt Abou- Dakn 

et al. (2011) minskar användning av Lanolinsalva® risk för mastit och hade en snabbare 

effekt på sårläkningen i jämförelse med utpressad bröstmjölk. I deras studie framkom att de 

av 39 mödrar som applicerade utpressad bröstmjölk utvecklade mastit, men ingen av 45 

mödrar som behandlades med lanolinsalva® utvecklade en mastit (Abou- Dakn et al., 2011). 

Mastit som orsakades av bakterie, stafylokocker och streptokocker, behandlades med 

penicillin® och flucloxacillin® (Kent et al., 2015; Strong, 2011).  

 

I en studie av Kvist et al. (2005) jämfördes akupunktur med behandlingsstrategier som 

lindrade inflammation och symtom på brösten under amning. I studien uppdelades mödrar i 

tre grupper. I en grupp fick mödrar använda oxytocin nasal spray. I grupp två användes 

akupunktur som genomfördes av erfarna barnmorskor. Dessa mödrar fick inte använda 

oxytocin nasal spray, medan mödrarna i grupp tre fick använda både oxytocin nasal spray och 

akupunktur. Alla deltagarna i de olika grupperna använde kombinerad behandling såsom 

varmt bad, bröstmassage, vila, frekventa amningar, urmjölkning för hand, information om 

justering av amningsposition och amningsteknik samt antibiotikabehandling. Det framkom att 

det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan två av tre behandlingsgrupper. På dag tre 

och fyra var svårighetsgrad av inflammationssymtom hos grupp två respektive grupp tre 

mindre än grupp ett. Grupp ett hade större svårighetsgrad av inflammations symtom, mer 

varma bad och använde mer antipyretika®. Av 210 mödrar var det 31 som fick 

antibiotikabehandling. Det framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna.  
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Curcumin kräm® är ett antiinflammatoriskt medel för mödrar som har lindrig till svår mastit. 

Dess effekt utvärderades av vårdpersonal genom att applicera krämen var åttonde timme på 

mödrar i en behandlingsgrupp i en studie av Afshariani et al. (2014). Mödrarna observerades 

sedan gällande hur krämens effekt påverkade bröstspänning, smärta och rodnad hos mödrar 

före och efter behandling av mastit. Dess effekt jämfördes med mödrar i en placebogrupp som 

fick använda en fuktkräm. Bedömning av mödrar gjordes av samma vårdpersonaler tre gånger 

med ett intervall på 24, 48 och 72 timmar för att samla in information. Efter behandlingen 

sågs en statistisk signifikant minskning på bröstspänning, bröstsmärta och erythema under de 

första 24 och 72 timmar (p < 0.0001) samt lägre grad av mild och måttligt mastit för mödrar 

som använde curcumin kräm. Däremot uppvisade placebogruppen mindre smärta först efter 

72 timmar (p< 0.043) men större grad av mild och måttligt mastit, enligt Afshariani et al. 

(2014).  

 

Kvinnors upplevelse av en bröstkomplikation i samband med amning 

 

Perspektiv på amning 

 

Mödrar blev förvånad eller chockerade över sina känslor på de komplikationer (till en början 

lokala symtom i bröstet) som de fick då det inte var något som de förväntat sig (Kvist et al., 

2006; Hegney et al., 2008; Larsen & Kronborg, 2013). Vid etablerad amning var de besvikna 

och frustrerat över smärtan. Deras förväntningar på amning var att det skulle vara en enkel 

och naturlig sak som kroppen satte igång och som det ska vara lätt för dem att hantera från 

början (Kvist et al., 2006; Hegney et al., 2008; Larsen & Kronborg, 2013; Guyer et al., 2012). 

I föräldrautbildning eller information från mödravården framställdes amning som naturlig och 

lätt för varje kvinna att hantera. Vårdrutiner som tidig hemgång och egenvårdsstrategier 

förstärkte denna uppfattning hos kvinnorna. Även under graviditeten upplevde mödrar 

amningsförmågan som komplicerad med falska förhoppningar som sedan krossades när 

svårigheter uppstod, vilket gjorde att de kände sig ensamma och tappade modet. Detta ledde i 

sin tur till en känsla av värdelöshet jämfört med andra mödrar (Palmer et al., 2012). 

 

Flera mödrar upplevde att uppkomsten av mastit var snabbt och oväntat, vilket medförde att 

de kände sig utmattade och de insjuknade snabbt. Mastit störde deras normala funktion, de 

kunde inte ta hand om sitt barn och sammanhållningen i familjen försämras. Det var mycket 

svårare att ta hand om sig själv än att ta hand om ett friskt barn (Amir, 2006). När 

amningssvårigheter uppstod hade mödrarna svårt att hantera amning vilket ledde till minskat 

närhet med barnet samt ingen glädje utav att amma (Palmer et al., 2012). Mödrarnas vilja till 

amningen var stark trots att bröstkomplikationer och svårighetsgraden av dessa symtom 

orsakade känslor av tvivel om att fortsätta amma. Amningsbeslut eller viljan att amma är en 

positiv bild som baserades på att amningen är bäst och en kärleksinstinkt till barnet samt att 

amningen är det mest näringsriktiga för barnet. En annan anledning till att mödrar bestämde 

sig för att fortsätta amma, enligt Kvist et al. (2006) var dels för att det var bekvämt och lättare 

än modersmjölksersättning, och dels för att det fanns en stolthet med att fortsätta amningen 

trots komplikationer.  Utifrån barnens reaktioner under amning blev mödrarna bekräftad att 

fortsätta med amningen. Enligt Palmer et al. (2015) är god mjölkproduktion och mindre 

smärtsamma bröst en viktig faktor som bekräftade kroppens förmåga att fortsätta amma.  

 

Kognitiva strategier, både kort- och långsiktiga mål, använde för att övervinna svårigheter, 

och för att klara av problemen. Det kortsiktiga målet var att amma en vecka till efter att ha 

planerat att inte amma vidare, medan det långsiktiga målet var att amma i tolv månader 

(Hegney et al., 2008). Tålamod och anpassning var som ett mått på stresshanteringsförmåga 
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och samtidigt en hjälp till motståndskrafter och bröstkomplikationer. Detta möjliggjorde att 

mödrar trivdes trots alla motgångar. Exempelvis beskrev en moder att hon upplevde mastit 

upp till tolv gånger under sin amningsperiod men fortsatte med stolthet att amma trots svår 

smärta på grund av att problemet inte sågs som en anledning att avvänja (Hegney et al., 2008). 

Kvist et al. (2006) påpekade att mödrarna kunde undvika de upprepande 

bröstkomplikationerna genom att amma med båda brösten och mer regelbundet.  

 

Fysiska upplevelser 

 

I tidig postpartum stötte mödrar på svårigheter med amningsteknik, amningsposition och 

smärtor i bröstvårtor (Hegney et al., 2008). De flesta upplevde smärta och obehag under de 

första dagarna eller i flera veckor efter förlossningen, speciellt vid eftervärkarna som kom 

under de första dagarna i samband med amning. Denna fysiska utmaning minskade med tiden. 

Upplevelsen av smärta varierade i svårighetsgrad från mild till intensiv (Kelleher, 2006). 

Mödrarna upplevde mildare symtom såsom ömma och rodnad bröst i tidigt skedet. Efteråt 

upplevdes det en svår eller intensiv smärta i ena bröstet eller ibland både brösten. Svår smärta 

i bröstet förvärrades även vid beröring inklusive på- och avklädnad (Amir, 2006). För andra 

kunde det vara spruckna och blödande bröstvårtor (Kelleher, 2006). Mödrarna kunde knappast 

röra på huden för att bröstvårtan var hudlös. Smärtan var som brännande is, pulserande och 

bultande. Smärtan upplevdes som fruktansvärt och bröstet kändes stenhårt (Kvist et al., 2006). 

Bröstet var rött och varmt. Symtomet var inte begränsat till bröstet (Amir, 2006). Kroppen 

reagerade som vid influensa, hög feber, frossat, slöhet, muskelsmärta, svettning, stelhet och 

huvudvärk, dock var symtomen tre gånger värre (Amir, 2006; Hegney et al., 2008). Detta 

utgjorde ett hot för den sjuka moderns amning då hon samtidigt måste ta hand om sitt barn, 

men för barnets bästa prioriterade modern att fortsätta amma (Kvist et al., 2006). 

 

Omföderskor förväntade sig, krav, fysiska obehagligheter samt såriga bröstvårtor (Kelleher, 

2012). Medan för förstföderskor var det obegripligt att amning skulle innebär fysisk utmaning 

(Kellerher, 2012; Williamsan et al., 2012). De ansåg att ingen hade berättat om hur kroppen 

skulle kännas. En av mödrarna i studien av Kellercher (2006) som hade genomlidit tre 

episoder av mastit uppgav allvarliga känslomässiga och fysiska konsekvens av det (Kelleher, 

2006). Smärtan gjorde att det kändes som att brösten skulle spricka när som helst och det 

gjorde det svårt att genomföra amningen. De mödrar i en studie av Williamsam et al. (2012) 

som hade såriga bröstvårtor och daglig smärta vid amning beskrev smärtan i olika grad men 

gemensamt var att alla hade ont. Mödrarna som upplevt förlossningen som smärtsamt ansåg 

att smärtan vid amningen var mycket värre. Den fysiska utmaningen vid amning beskrevs av 

en del av mödrarna som att de inte visste vilken amningsposition de borde ha använt för att 

undvika trötthet och kroppsliga påfrestningar (Kelleher, 2006). Blödning, sprucken bröstvårta 

med blåsor påverkade mer än en tredjedel av mödrar under den första veckan av amning i 

studien av Williamsam et al. (2012). Smärtan upplevdes vara oundviklig vilket inte stämde 

överens med föreställningarna om amning. Mödrarna som utförde amning på rätt sätt 

upplevde det som mindre smärtsamt (Williamsam et al., (2012).  

 

Förväntningar och känslor  

 

En episod av mastit ledde till att flera mödrar kämpade för att klara av kraven för det nyfödda 

barnet (Amir, 2006). De tvingade sig in i en ständig strid med amning trots svårigheter och 

bröstkomplikationer (Palmer et al., 2012). Många mödrar kände sig deprimerade, bekymrade, 

ängsliga och grät. Vissa av dem upplevde en hjälplöshet, frustration eller otålighet gällande 

komplikationen (Amir, 2006; Guyer et al., 2012). De kände stor frustation när febern gjorde 
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att de inte kunde ta hand om barnet. Vissa mödrar var rädda för återkommande mastit och för 

döden. En moder beskrev att mastit gav henne trötthet, spända bröst, illamående, varm 

svettning och darrningar, hon kände ingen energi men kände smärta i bröstregionen. Detta var 

sårbart för henne och outhärdligt vilket hon upplevde som att hon skulle avlida (Amir, 2006). 

Svårigheter med amning på grund av komplikationer försvagade också självbilden som mor 

och ledde till känslor av misslyckanden, vilket gjorde det svårare att hitta en väg till 

moderskapsrollen för kvinnorna. Dessutom fanns en ambivalens för att möta sina egna- och 

barnets behov eller begärande amning från andra såsom vårdpersonal, partner, föräldrar och 

vänner (Palmer et al., 2012).  

 

En del mödrar som kämpade med att upprätthålla amningen kände sig som en oduglig mor 

och de grät av sorg och besvikelse. Detta medförde att modern tänkte att deras barn kunde dö 

om mjölkersättning inte fanns i landet (Williamsan et al., 2012; Palmer 2012). Bilden av 

amning var hård och splittrade förväntningar ledde till ett sämre självförtroende (Palmer, 

2012). Dessutom ledde ett långt försök av amning till trötthet hos mödrar samt otillräcklighet 

och maktlöshet (Larsen & Kronborg, 2013; Palmer 2012). Mödrar upplevde att de förlorade 

tid och närhet till barnen vilket ledde till isolering. Ängslighet växte fram varje gång när 

barnet ville ammas och mödrarna ville fly från dessa stressiga situationer (Palmer et al., 2012; 

Guyer et al., 2012). Mödrarna med bröstkomplikationer hade en högre stressnivå i jämförelse 

med mödrar som lyckades väl med amningen (Abou-Dakn et al., 2009). Mödrarna kämpade 

för barnets skull samt för deras egen hälsa och välbefinnande. Striden var ansträngande, och 

blev desperat då ytterligare förluster av närhet och en önskan om att amma framgångsrikt blev 

starkare. De tvingade sig genom smärta, sorg, ilska och kände ingen glädje när de ammade 

(Palmer et al., 2012).  

 

Tidig upplevelse av fysisk smärta och svårigheter under amning ledde till emotionell 

sårbarhet hos nyblivande mödrar. De levde i en period av känslomässigt kaos, en blandning 

av oro och besvikelse över de fysiska obehagliga känslorna av ömhet och smärta i 

bröstvårtorna (Kvist et al., 2006; Kelleher, 2006). Dessutom kände mödrar upprördhet, sorg, 

ångest, oro och besvikelse över smärtor och skadade bröstvårtor som hindrade dem att 

etablera amning (Hegney et al., 2008; Larsen & Kronborg, 2013). Ömhet och smärta ledde till 

att flera mödrar utvecklade ångest eller rädsla i samband med amning. Kvinnorna kände 

rädsla varje gång när barnet gav ett tecken på att vilja bli ammad, vilket påverkade relation till 

barnet. Det dröjde från dagar till veckor innan mödrarna kände att de kunde amma igen. Flera 

upplevde osäkerhet att amma utan att det skulle orsaka smärta. En del kände sig deprimerad 

och upprörd på grund av denna utmaning. (Kelleher, 2006). Kvinnorna blev chockade över 

den oväntade intensiteten i smärta. Det upplevde att det blev allt smärtsammare för varje 

amning och de trodde att det skulle vara i samma mönster i sex månader till, vilket de tyckte 

var deprimerande. En moder beskrev att hon försökt amma sitt barn på ena sida av brösten 

och sedan skrek hon av ångest på grund av den blödning som uppstod. Detta upplevdes som 

hemskt, och frustrerande (Guyer, 2012).  

 

Kampen kunde börja redan vid första försöket av amningen. Amningssvårigheter ledde till en 

känsla av ensamhet, värdelöshet och isolering från omgivningen. Det upplevdes som svårt att 

återupprätta närhet till barnet och värdighet som en mor. Kampen kännetecknades också av att 

dela sina känslor med andra mödrar för att hitta en samhörighet och därmed finna en väg till 

ett bra moderskap. Detta i sin tur stärkte mödrarnas vilja att amma för nästkommande barn 

(Palmer et al., 2012). Det kunde upplevas som en desperat kamp för att fly från svårigheter 

men de viktigaste drivkrafterna för amningen var främst stöd och råd från vårdpersonal samt 

mödrar (Palmer et al., 2015). Trots svårigheter med amningen var kvinnorna stolta över att de 
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själva kunde ge näring åt barnet (Williamsan et al., 2012; Kvist et al., 2006). Kvinnorna 

anpassade sig efter komplikationerna och visste att det sannolikt skulle dröja ett par veckor 

innan problemen upphörde (Kvist et al., 2006). 

 

Omgivningens stöd 

 

Mödrar kan vara känsliga och sårbara vid bröstkomplikationer (Kvist et al., 2006; Heyney et 

al., 2008). I studier av Hegney et al. (2008) och Guyer et al. (2012) framkom att partners som 

inte hade kunskaper om amning och inte visste hur de skulle stödja kvinnan kunde pressa 

henne att inte fortsätta amma och föreslå mjölkersättning till barnet. Däremot framkom i 

studien av Guyer et al. (2012) att en del partners gav bekräftelse att kvinnan gjorde ett bra 

jobb. Den praktiska hjälpen från partnern gällande barnet eller sysselsättning i hemmet 

uppskattades av kvinnorna vilket underlättade amning trots att de inte stödde själva amningen 

(Kvist et al., 2006 & Hegney et al., 2008).  

 

En del mödrar kände sig isolerade till följd av barnets ankomst. Kamratstöd uppgavs vara 

viktigt, vilket innebar att ha kontakt med någon som kunde dela med sig sina erfarenheter och 

bekymmer (Hegney et al., 2008). Det behövde inte vara någon stor, specifik hjälp eller råd, 

utan enbart bestå av ett utbyte av erfarenheter av bröstkomplikationer (Guyer et al., 2012; 

Palmer et al., 2012). Det blev lättare för kvinnorna då de fick veta att andra mödrar också 

hamnat i liknande situationer, det gjorde att de inte upplevde sig så ensamma med sina 

problem. Partners, vänner eller deras egna mödrar uppmuntrade dem genom att vara 

närvarande, inte dömande och bekräfta deras upplevelser (Palmer et al., 2012; Palmer 2015). 

 

Vårdpersonalen bidrog till amningens etablering direkt efter förlossningen, genom att ge 

information om amning och svårigheter som skulle kunna uppstå för att förbereda sig för 

föräldraskapet (Kvist et al., 2006; Leurer & Misskey, 2015). Enligt en studie av Leurer och 

Misskey (2015) fick samtliga mödrar stöd och information från olika källor. Dock ansåg en 

del kvinnor att de behövt information som var individuellt anpassad. De upplevde att 

information om amningsfrekvens och amningsduration var otydlig, särskilt i början då många 

mödrar kämpade med att bestämma hur ofta barnet skulle ammas. Det gjorde ofta ont i 

bröstvårtan då vårdpersonal inte hade berättat att amningen inte borde överskrida mer än 

femton minuter på varje sida, en del mödrar ammade också barnet för ofta. Kvinnorna 

önskade mer vägledning för att lära sig att avläsa barnens signaler och en försäkran om att 

deras barn tog emot tillräckligt med mjölk (Leurer & Misskey, 2015). Det framkom också 

bristande information om mjölkproduktion och barnens behov samt tydlig vägledning om hur 

man skulle göra för att behålla eller öka sin mjölkproduktion. Av de mödrar som hade mycket 

mjölk ville en del veta hur de skulle göra för att undvika mjölkstas. Mödrar som hade svårt att 

hitta en gynnsam amningsposition, amningsteknik och såriga bröstvårtor önskade ha en tydlig 

vägledning om hur de skulle förebygga komplikationer och specifika råd för att lindra smärta 

och främja sårläkning på bröstvårtan. Det behövde även information om amning och 

bröstkomplikationer såsom smärta och/eller mjölkstockning samt information om hur 

ansträngande det kan vara att amma. Mödrarna upplevde att de enbart fick höra fördelarna om 

amning (Leurer & Misskey, 2015).  

 

Mödrarna i studien av Kvist et al. (2006) menade att informationsmängden om olika 

komplikationer varierade beroende på vilken barnmorska som gav råd. En del mödrar 

uppfattade att de fick för lite information om inflammation i brösten inför förberedelse av 

amning. Andra mödrar upplevde att de fick olika förslag om vad de borde göra men stressen 

gjorde att de kände sig spända och osäkra. De efterfrågade tydliga instruktioner om vad som 
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skulle göras eftersom det uppfattades som svårt för dem att välja vilken av de 

behandlingsalternativ som de erhållit som kunde bota deras bröstkomplikation. Mödrarna 

kände sig lugna och trygga samt att deras förtroende till vårdpersonalen ökades när att de själv 

fick välja ut en vårdpersonal som de kunde lita på för rådgivning (Hegney et al., 2008). Vid 

snabb hantering av komplikationer kom mödrar i kontakt med vårdpersonal och 

amningsspecialister där de fick bra hjälp för sina besvär vilken gjorde de kände sig 

avslappnade (Kvist et al., 2006).  

 

I Studierna från Palmer et al. (2015) och Guyer et al. (2012) framkom att vid stöd av 

amningsposition eller amningsteknik, enligt så kallad ”Hand on”-teknik upplevde mödrarna 

det som förnedrande, de kände sig sårbara och att personalen var påträngande då den 

praktiska amningshjälp eller vård enbart fokuserade på barnet och mödrarnas bröst. 

Mödrarnas självbild var som ett värdelöst objekt och de kände sig kränkta. De föreslog att 

vårdpersonaler borde sitta bredvid och låta kvinnan försöka själv. Enligt Palmer et al. (2012)  

förekom att flera ur vårdpersonalen kunde vara inblandade för att lösa amningssvårigheter. 

Mödrarna kämpade då med de olika råd de fått, och försökte var flexibla att prova men fick 

istället en känsla av att allt var fel och att de inte var tillräcklig bra och förlorade därmed ännu 

mer kontroll över situationen (Palmer et al., 2012). Det var också skrämmande att någon tog 

på barnets huvud och när deras bröst knuffades in i barnets mun. Detta fungerade inte alltid då 

barnet grät och moder hade dåligt självförtroende (Kelleher, 2006; Palmer et al., 2012). Det 

var jobbigt att tolka barnets reaktioner, när de tvingades till bröstet, gråtande och nekande 

vilket gav upphov till ilska hos mödrarna och det gjorde att de tappade förtroende för 

vårdpersonaler. ”Hand- on” metod var svårt för mödrar att vägra, de hoppades på att 

övervinna svårigheterna. Motviljan mot sig själv ledde till att amning blev svårare. Det var 

obehagligt att sitta naken och be om hjälp, och att olika vårdpersonal lyfte på deras bröst flera 

gånger om dagen. De kunde inte protestera eller tyckte att det var svårt när de gjorde det men 

efteråt kände de sig äckliga och oattraktiva (Palmer et al., 2012). 

 

Flera mödrar kämpar med amning, enligt Kellerher (2006) efter hemkomsten, och upplevelsen 

av smärta upplevs vara stark. En del mödrar ville inte söka hjälp för sina amningsproblem, 

enligt Hegney et al. (2008) då de trodde att det skulle bli alltför besvärligt och framstå som 

löjliga för vårdpersonaler när de sökte vård hela tiden. Därför försöka de lösa problemet på 

egen hand. Enligt Kelleher (2006) är många mödrar tacksamma för hembesök av vårdpersonal 

som visar amningspositioner och amningstekniker vilket i sin tur gjorde att smärtor på 

bröstvårtan minskade. Coffield (2008) gjorde en studie av amningsservice som innebar 

telefonkontakt och hembesök för att ge praktiska råd. Detta visade sig var effektivt och 

besvären för majoriteten löstes. Detta ledde till att många mödrar fick sin röst hörda, fick 

bättre förtroende, mer kunskap om amning, lärde sig hur amningsproblem kunde lösas samt 

kände ökad bekvämhet med amningen. Därför blev mödrar som kom i kontakt med 

amningsservice nöjda (Coffield, 2008). Vårdpersonal visar respekt för mödrar och försöker 

förstå och hjälpa dem på ett individuellt och unikt sätt vilket minskade mödrarnas stress och 

skapade en lugn atmosfär som förstärkde mödrarnas förtroende i sig själva och gentemot sitt 

barn. Bördan av svårigheter underlättades för mödrar när de blev lyssnad på (Palmer 2012).  

 

Avvänjning som strategi 

 

Kvist et al. (2006) menade att om en mor inte kunde amma sitt barn så innebär det inte att hon 

är en dålig mor och det är lämpligt att byta en icke-fungerande amning mot ersättningsmjölk. 

Skälen till avvänjning var bröstrelaterade problem såsom smärta, sår och mastit (Abou- Dakn 

et al., 2009; Guyer et al., 2012; Kelleher, 2006). Amningssvårighet kunde leda till ensamhet 
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och rädsla att bli upptäck som en värdelös och annorlunda mor. Rädslan i sig utgjorde ett 

hinder för att fortsätta amma. Istället kunde mödrarna söka kontakt med andra mödrar som 

slutat amma och därmed upphörde modern också sin amning (Palmer et al., 2015). Ilskan över 

amningssvårigheter kunde bli för stark vilket ökade risken för avvänjning (Palmer et al., 

2015). Även ångest och/eller depression påverkade mödrarnas välbefinnande och deras 

förmåga att amma samt uppfattning om att ”vara en bra mamma”. Känslor av stress var ofta 

ett skäl för avvänjning (Hegney et al., 2008). Det var både fysiska och psykiska lidandet som 

gjorde det omöjligt för en fortsatt amning. Därför önskade många mödrar att bli av med denna 

plågsamhet och lidandet (Palmer et al., 2015).  

 

Barn som hade svårt att suga, gråtande barn och barn som inte vill sova och dessutom smärtan 

i brösten samt skadade bröstvårtor kunde leda till ångest och oro hos mödrar som försökte 

komma igång med amningen. Amningspositioner och andra möjliga tänkbara lösningar 

prövades men ingenting verkade hjälpa. Detta kunde leda till trötthet och maktlöshet, som i 

sin påverkade beslutet om att matningen av barnet var nödvändigast (Larsen & Kronborg, 

2013; Palmer et al., 2015). Flera mödrar uppfattade oförmåga att ge sitt barn tillräckligt med 

näring genom enbart amning (Kelleher, 2006). Efter ett flertal misslyckande med amning 

kunde detta bli ett avgörande för beslut att ge upp amningen. Det var svårt för mödrar att 

själva fatta detta beslut om att amningen skulle upphöras. Om vårdpersonal hjälpte till med 

detta blev det ett enklare och lättare beslut men som baserades på mödrarnas vilja och för 

barnets bästa för att få näring (Larsen & Kronborg, 2013). Mödrar beskrev att de kände skuld 

och misslyckande efter att de avslutade amningen. Skuldkänslan upplevt ofta över en lång 

period (Hegney et al., 2008, Kelleher, 2006). Mödrarna reflekterade djupt över misstron på 

kroppens förmåga och brist på självförtroende (Kelleher, 2006). Trots erfarenhet av 

bröstkomplikation planerade en del mödrar att amma sitt nästkommande barn. Detta utgör en 

känsla av att förbereda sig mer med större självförtroende och bättre på att hantera 

krissituation (Larsen & Kronborg, 2013).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Författaren valde att göra en litteraturstudie för att besvara studien syfte som var att belysa 

behandlingsalternativ som används vid bröstkomplikationer i samband med amning och att 

beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av en bröstkomplikation i samband med amning. 

För att få en uppfattning om kunskapsläget inom detta område genomfördes en litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2013). En intervjustudie hade kunnat användas i genomförande av 

föreliggande studie och hade då givit resultatet ett annat djup men med ett begränsat antal 

deltagare. En litteraturstudie, å andra sidan, fångar upp ett större antal deltagare men kan 

innebära att djup och nyanser kan ha missats. Forsberg och Wengström (2013) menar att en 

litteraturstudie ger ett bredare resultat från en större population än om en studie med ett 

begränsat antal deltagare hade genomförts, såsom vid en intervjustudie. Då det redan fanns en 

del tidigare genomförda studier inom valt problemområde fanns ett intresse att sammanställa 

och analysera dessa för att ta del av redan funnet resultat.  I resultatet ingår både kvantitativa 

och kvalitativa vetenskapliga studier från olika delar av världen vilket ger föreliggande studie 

ett globalt perspektiv. Detta kan anses höja föreliggande studies trovärdigt och möjlighet till 

generaliserbarhet.  

 

För att erhålla data som besvarade föreliggande studies syfte valdes ett antal 

inklusionskriterier, såsom att inkluderade artiklar skulle vara peer-reviewed för att öka 

trovärdigheten i studiens resultat eftersom de är granskade av andra forskare och säkerställer 
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därmed kvaliteten på forskningen (Forsberg & Wengström, 2013). De inkluderade 

vetenskapliga studierna var genomförda mellan år 2004-2016 , vilket kan anses som aktuell 

data och som därför kan appliceras i vården idag. Inkluderade studier var skrivna på engelska 

och svenska, eftersom dessa språk behärskas av författaren. Vid tolkning av data eller artiklar 

som var skrivna på engelska användes ett lexikon (Norstedts engelska Student’s Edition, 

2005) för att noggrant och korrekt översätta text från engelska till svenska. Detta gjordes för 

att undvikande falsk refereringsfakta samt syftningsfel som kunde orsakas av 

språkbristningar. Då engelska inte är författarens modersmål föreligger en viss risk att 

studiernas resultat kan ha missförståtts eller misstolkats, vilket kan ha påverkat föreliggande 

studies resultat i enlighet med det Forsberg och Wengström (2008) skriver.  

 

Då författaren till föreliggande studie hade begränsade kunskaper i användandet av databaser 

utfördes även manuell sökning av vetenskapliga studier motsvarande denna studies syfte. 

Forsberg och Wengström (2008) menar att detta är av värde för att införskaffa sig en 

överblick inom ett visst problemområdeområde. Den genomförda manuella sökningen i 

föreliggande studie resulterade i tre inkluderad vetenskapliga artiklar. Vid den manuella 

sökningen hittades få vetenskapliga artiklar troligtvis på grund av att sökordet ”breastfeeding 

complication” gav flera ospecifika sökresultat. Av denna anledning valde författaren att söka 

artiklar för varje bröstkomplikation var för sig (Tabell 1). En funnen vetenskaplig artikel som 

var från år 2004 bedömdes besvara föreliggande studies syfte väl inkluderades därför i 

resultatet trots att inklusionskriterier var artiklar från 2005.  

 

Artikelsökningen gav sammantaget en bredd ur geografisk synpunkt som inkluderade 21 

vetenskapliga artiklar från länder från olika kulturer, såsom fyra från Australien, USA och 

Sverige, två från Storbritannien och Tyskland samt resterande från Danmark, Iran, Taiwan 

och Kanada. Sammantaget kan föreliggande studies resultat, med inkluderande resultat från 

olika länder och kulturer, ändå anses bidra med viktig kunskap då Sverige är ett 

mångkulturellt land Detta innebär att vårdpersonal, i detta fall barnmorskor, kommer möta 

kvinnor/mödrar emigrerade från olika delar av världen.  

 

Urvalet av inkluderade vetenskapliga artiklar genomfördes med en strävan av noggrannhet. 

För att bedöma studiernas kvalité och tillförlitlighet kvalitetsgranskades dessa med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). I denna 

litteraturstudie inkluderades totalt 21 artiklar varav 14 erhöll hög kvalitetsgrad I och sju 

kvalitetsgrad II (bilaga II). I och med författarens ovana av kvalitetsbedömning föreligger en 

viss risk att studier som överensstämmer med föreliggande studies syfte inte inkluderades för 

att de erhöll klassificeringsgrad över III. Däremot kan en kritisk bedömning ge upphov till 

artiklar med hög kvalitet och därmed skapat resultat med god validitet, trovärdiga och 

pålitliga enligt Wallengren och Henricson (2012). Slutligen kan föreliggande studies 

trovärdighet anses vara hög då författaren till föreliggande studie har använt sig av 

kvalitetsgranskningsinstrument i framtagandet av inkluderade vetenskapliga studier som 

resultatet baseras på. Vidare har författaren genomfört datainsamling, granskning och analys 

av funna och inkluderade vetenskapliga artiklar ensam vilket, enligt Wallengren och 

Henricson (2012), kan ha påverkat studiens trovärdighet negativt. Det är därför upp till 

läsaren att bedöma studiens sammantagna trovärdighet. 
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Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkom att mödrar med bröstkomplikationer som använde sig av felaktig 

amningsposition eller teknik upplevde smärta vid amning (Strong, 2011; Kent et al., 2015; 

Powers & Tapia, 2004). Amningskonsulter hjälpte mödrar att justera amningspositioner, 

barnets position under amning och barnets tag om bröstvårtan för att minska smärta och 

förebygga bröstkomplikationer (Power & Tipia, 2004; Kent et al., 2015; Felman & Whyte, 

2013). Bröstmassage vid mjölkstas, mjölkstockning och mastit (Witt et al., 2016) samt 

användning av kall eller varm kompress och vilandet av bröstvårtor genom att pressa ut 

bröstmjölk, var metoder som kunde minskade smärtan i brösten (Kent et al., 2015; Strong, 

2011). Dieterich et al. (2013) beskrev att ”Baby friedndly hospital initiative” (BFHI) 

programmet förklarade steg för steg hur vårdpersonaler skulle hjälpa mödrar att främja och 

stödja amningen efter förlossningen. Dock krävde att vårdpersonaler har amningskunskaper 

för att kunna utföra detta. Kylberg et al. (2014) påpekade att det var viktigt för vårdpersonal 

att kunna ge råd individuellt anpassade efter mödrar och barnens situation. Båda Strong 

(2011) och Norramore (2007) betonade mödrar kunde slappna av vid amningen med bekväma 

kläder. Slutsatsen är att tidig information gällande amningspositioner eller teknik från 

vårdpersonaler till mödrar kunde förebygga bröstkomplikationer. Dessutom bör alla ammande 

mödrar få korrekt massage instruktioner så de kan utföra det själva i brösten.  

 

Resultatet visade att flera mödrar använde bröstvårtsskydd vid såriga bröstvårtor, dels för att 

det var enkelt att använda och dels för att lindra smärta. Det framkom dock att en del mödrar 

tyckte att detta hjälpmedel inte hjälpte alls (Powers & Tapia, 2004). Genom applicering av 

egen bröstmjölk på bröstvårtan minskades sår, sprickor och/eller smärta men 

pepparmintvätskan och lanolinsalva® ansågs vara effektivare (Akbari et al., 2014; Abou- 

Dakn et al., 2011). Författaren i föreliggande studie misstänker att mödrar fått en negativ bild 

av bröstvårtsskydd genom att de använt sig av fel storlek på skydden vilket förhindrade dess 

effektivitet. Vissa mödrar fick inte tillgång till bröstvårtsskydd alls vilket kunde bero på 

landets utveckling eller familjens ekonomi. I en annan studie beskrevs det att applicering av 

pepparmintvätska kunde förebygga såriga bröstvårtor mer effektivt än applicering av uttryckta 

bröstmjölk (Sayah Melli, Rashidi, Delazar, Madarek, Maher, Ghasemzadeh, Sadaghat & 

Tahmasebi, 2007). Även användning av kallpress olivolja hade bättre effekt på att förhindra 

såriga bröstvårtor än utpressad bröstmjölk (Cordera, Villar, Barrilao, Cortés & López, 2015). 

Författaren i föreliggande studie tolkar att applicering av egen bröstmjölk, olivolja och 

lanolinsalva® på såriga bröstvårtor efter varje amning är relativt vanligt i vårt samhälle.  

 

Resultatet visade att mjölkstas förbättrades via regelbundet amning med båda brösten och 

användning av kalla kompresser samt att inte använda åtsittande behå (Strong, 2011). 

Massage minskade mjölkstas vilket gjorde att brösten kände mindre fast och ömt (Witt et al., 

2016). Lanolinsalva® minskade risk för mödrar med såriga bröstvårtor från att utveckla 

mjölkstas och smärtlindring användes för att minska smärta (Abou- Dakn et al., 2011; Strong, 

2011). Narramore (2007) påstod att förutom behå underlättades amning om kvinnan satt på en 

bekväm stol och hade bekväma praktiska kläder. Slutsatsen är att massage mjukar upp kring 

bröstvårtan och ökar behaglighet under amning. Användningen av kalla eller varma 

kompresser och lanolinsalva® minskar smärtan vilket gör att mödrarna klara av amningen. Vi 

som vårdpersonaler bör uppmuntra nyblivna mödrar att amma mer ofta då resultatet visar att 

frekventa amningar minskar spändhet och ömhet, enligt (Svensson & Nordgren, 2002) 

bekräftade också att bröstet kännas mjukare efter varje amningstillfälle.  
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Ur resultat framkom att mjölkstockning minskades efter behandlingen med varm kompress, 

regelbunden amning och handmjölkning samt massage (Strong, 2011; Witt et al., 2016). 

Dessa behandlingar var enkla för mödrar att utföra själva för att öka deras välbefinnande. 

Författaren av denna litteratur studie anser dock att oxytocin nasal spray (Syntocinon®) bör 

användas samtidigt som ett av behandlingsalternativ vid mjölkstockning eftersom det 

fortfarande används inom sjukvården i Sverige. Enligt 1177 vårdguiden (2015) används 

syntocinon® för att trigga igång amning, dämpa spända bröst och motverka mjölkstockning. 

Författaren till föreliggande studie hittar artiklar som berör detta men de är från 1960-talet och 

bedöms därför vara inaktuella. Det är därför svårt att veta bakomliggande orsaker till varför 

studier om syntocinon® inte genomförts i detta område även idag. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt omfattade även mödrar som rekommenderas att fortsätta 

amma eller pumpa på det drabbade bröstet och använda varm kompress vid mastit (Strong, 

2011). I studie av Kvist et al. (2015) framkom att deltagarna av kontrollgrupp och experiment 

grupp använde kombinera behandlingar såsom varmt bad, bröstmassage, vila, regelbunden 

amning, urmjölkning för hand och justering av amningsposition (Kvist et al., 2005). Enligt 

Kylberg et al (2014) skulle vårdpersonal rekommendera, ge råd och amningsinformation till 

mödrarna. Utifrån behandlingsresultat kan en slutsats dras att symtom av bröstinflammationen 

förbättras med ovan nämnda kombinationsbehandlingen. Vårdpersonal har en viktig roll i 

detta resultat, speciellt för förstföderskor som har brist på information eller oförmåga att 

hantera situationen.  

 

I resultatet av Witt et al. (2016) framkom att massage och urmjölkning för hand hjälpte mot 

mastit. Att behandla såriga bröstvårtor minskades även risk för mastit (Abou- Dakn et al., 

2011). Mastit som orsakades av bakterie, stafylokocker och/eller streptokocker, behandlades 

med antibiotika (Kent et al., 2015; Strong, 2011). Curcumin kräm var ett antiinflammatoriskt 

medel som framkom lindra besvären av mastit, bröstspänning, bröstsmärta och erythema 

(Afshariani et al., 2014). Enligt Kylberg et al. (2014) kunde obehandlad bröstinflammation 

utvecklas till bröstinfektion då bakterier kunde penetrerade in i bröstet via sprickor och sår. 

Kylberg et al. (2014) ansåg därför att antibiotikabehandling borde sättas in tidigt och pågå 

under en lång period. Författaren av denna litteraturstudie har egna erfarenheter där curcumin 

användes i Thailand visades det bra effekten mot sår och eksem. Behandlingsalternativ vid 

bröstkomplikationer i samband med amning skiljer till en viss del mellan länderna i 

föreliggande studies resultat, beroende på kulturer.  

 

I resultatet ur föreliggande studie framkom att mödrar blev förvånade över sina känslor vid 

bröstkomplikation (Kvist et al., 2006; Hegney et al., 2008; Larsen & Kronborg, 2013). De 

förväntade sig att amningen skulle vara lätt att hantera och en enkel och naturlig sak som 

triggade igång kroppen till arbete (Kvist et al., 2006; Hegney et al., 2008; Larsen & Kronborg, 

2013; Guyer et al., 2012). Under utbildning eller information från mödravården framställdes 

amningen som både naturligt och lätthanterad. Vårdrutiner som tidig hemgång och 

egenvårdsstrategier förstärkte denna uppfattning. Förväntningar av amningen splittrades och 

krossades när svårigheter uppstod (Palmer et al., 2012). Även Kylberg et al. (2014) beskriver 

att efter förlossningen etableras amningsprocessen på ett naturligt sätt genom att barnet ligger 

hud mot hud vid moderns bröst. Amningen påverkas dessutom av ett samspel mellan 

hormonerna prolaktin och oxytocin som startar redan under förlossningen. Dessa två 

hormoner triggar igång mjölkproduktion samt framkallar utdrivning av den nybildade 

mjölken (Lueng & Sauve, 2005). En slutsats här är att det verkar som att förstföderskor 

misstolkar vårdens rutiner, de uppfattar att en tidig hemgång efter förlossningen ska leda till 
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en problemfri fortsättning och på grund av bristande erfarenheter tror de att amningen är 

enkelt, vilket visar sig vara motsatsen när alla komplikationer uppstod.  

 

I resultatet framkom att uppkomsten av mastit var snabbt och oväntad. Detta medförde 

utmattning och störde mödrarnas normala funktion så de inte kunde sköta sitt barn samt 

sammanhållningen i familjen försämras (Amir, 2006). Mödrar förlorade tid och närhet till sitt 

barn och ammade med bitterhet (Palmer et al., 2012). Mödrarna fick ändå en positiv 

inställning till amningen då de ansåg att det var en kärleksinstinkt och att näringen från 

bröstmjölk var hälsosamt för barnet (Kvist et al., 2006). Enligt Zwedberg (2010) utgjorde 

amningen ett viktigt sampel och anknytning mellan moder och barn. Författaren räknade med 

att komplikationer påverkade mödrar negativ både på kroppen och deras välbefinnande. Det 

framgick att ta hand ett barn var relativt ansträngt vilket kunde tänkas vara mer krävande för 

mödrar med tvillingbarn. Vid jämförelse med andra mödrar i en studie av Cinar, Alvur, Kose 

och Nemut (2013) visades att mödrar med såriga bröst och som hade tvillingbarn övertalade 

sig själva till amningen. Trots bröstkomplikationer valde de att fortsätta amma vilket antydde 

att de hade en stark mental vilja och god motivation.  

 

I resultatet framkom att fysiska upplevelser såsom smärta och obehagskänsla uppkom främst 

under de första dagarna till flera veckor efter förlossningen (Kelleher, 2006). Mödrar 

upplevde att amningssmärtan var värre än förlossning och de visste inte hellre vilken 

amningsposition som borde tillämpas för att undvika tröttsamhet och kroppsliga påfrestningar 

(Kelleher, 2006). Surtees och Kelleher (2011) beskrev att amningsproblem och 

bröstkomplikationer kunde undvikas om barnet fick rätt grepp om bröstvårtan. Den rätta 

positionen gick ut på att rikta in vårtgården upp mot gommen medan toppen på bröstvårtan 

vilade längst bak i mjuka delen av barnets munhåla. Barnets näsa skulle vara fri från bröst, 

hakan liggande mot moderns bröst och kinderna skulle inte vara indragna. Att en slutsats av 

detta resultat är att mödrar bör lära sig rätt amningsteknik och position från början med hjälp 

av vårdpersonaler.  

 

Resultatet från en studie av Amir (2006) visade att en episod av mastit fick flera mödrar till att 

kämpa för att klara av barnet. Flera mödrar kände sig deprimerad, bekymrad, ängslig och grät, 

upplevde hjälplöshet, frustation samt otålighet med komplikationer (Amir, 2006; Guyer et al., 

2012). När dessa symtom uppstod kunde de inte ta hand om barnet och var dessutom rädda 

för återkommande mastit. Mödrar fick sårbarhets känslor och deras önskan var att förhindra 

fler bröstkomplikationer (Amir, 2006). Mödrarna kände sig misslyckade, men samtidigt som 

komplikationerna ledde till svårigheter med amningen försvagades även självkänslan. Dessa 

känslor förstärktes av egna och andras förväntningar (Palmer et al., 2012). Enligt 

livsmedelverket (2015) förklarades hur viktigt det var att få stöd från vårdpersonal då en del 

mödrar hade svårt att påbörja amningen. Amningen under första dagarna efter förlossningen 

och amningsinformation anpassad för moderns situation från vårdpersonal var viktigt för ett 

fortsatt amningsförlopp enligt Kylberg et al. (2014). En slutsats är att en misslyckad amning 

påverkar mödrarna emotionellt och deras självförtroende försämrades.  

 

Resultat i föreliggande litteraturöversikt fann att mödrar som kämpade för amning, de grät 

och kände besvikelse, odugliga samt kände sig inte som ”en bra mamma” (Williamsan et al., 

2012; Palmer, 2012). Deras självförtroende försämrades av den svåra amningen och 

splittrande förväntningar (Palmer, 2012). Ett långt försök av amning ledde till trötthet, 

otillräcklighet och maktlöshet (Larsen & Kronborg, 2013; Palmer, 2012). De förlorade tid och 

närhet till barnet och slutligen började isolera sig. Mödrar kände sig stressade och ville fly 

från dessa situationer men motstod besvären för barnets skull (Palmer et al., 2012; Guyer et 
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al., 2012; Abou-Dakn et al., 2009). I en annan studie bekräftades att mödrar ofta hade 

förväntningar att vara en god mor men deras upplevelser av förlossningen och en ny roll som 

moder samt oförberedelse av amning gjorde att flera fick ångest och blev rädda, enligt 

Thomson, Ebisch- Burtion och Flacknin (2015). Sammanfattningsvis fokuserade mödrar 

enbart på att klara amningen och ignorerade alla lyckliga stunder med sitt barn.  

 

En studie i denna litteraturöversikt lyfte fram att mödrar med amningssvårigheter kände sig 

kränkta av barnets behov och krav samt förändringar i kroppen (Palmer et al., 2015). Fysisk 

smärta och svårigheter under amning hos nyblivande mödrar ledde till emotionell sårbarhet, 

depression och upprördhet (Kvist et al., 2006; Kelleher, 2006). De upplevde oro, upprördhet, 

besvikelse och fick ångest över att bröstkomplikationen hindrade etablering av amning 

(Hegney et al., 2008; Larsen & Kronborg, 2013). Mödrarnas fysiska smärta och ömheter 

utvecklades till ångest eller rädsla i samband med amningen (Kelleher, 2006). Trots rätt 

amningsposition kvarstod smärtan (Guyer, 2012). I en annan studie av Cinar et al. (2013) 

beskrevs hur påfrestandet det var för mödrar med tvillingbarn, de led av trötthet, sömnlöshet 

och ryggsmärtor då två barn måste tas hand om och tiden för andra eller sig själv uteblev. 

Sammantaget tyder detta på ovan nämnda upplevelser i samband med amningssvårigheter är 

kärnfaktor som leder till att mödrar tappade lust och vilja för amningen var.  

 

Ur resultatet framkom att ”amningskampen” startades direkt efter förlossningen (Palmer et al., 

2015). Amningssvårigheter skapade en känsla av ensamhet och ledde till isolering för att inte 

bli upptäckt som en ”värdelös moder” (Palmer et al., 2012). En annan lösning var att hitta 

någon att dela med sina känslor för att få en samhörighet och hitta en väg till ett bättre 

moderskap (Palmer et al., 2012). Mödrarnas självförtroende och stöd från vårdpersonaler var 

en viktig drivkraft för mödrar att fortsätta amma (Palmer et al., 2015). Bröstkomplikationer 

gjorde att mödrar blev psykiskt starkare och såg det positiv inför näst kommande barn 

(Palmer et al., 2012; Williamsan et al., 2012; Kvist et al., 2006). Amningen och stöd från 

vårdpersonaler för nyblivna mödrar borde ske direkt efter förlossningen, enligt Kylberg et al. 

(2014) och Feldman och Whyte (2013). Mödrarnas attityder påverkade deras upplevelser av 

amningen och självförtroende, detta hade en avgörande roll för hur länge de valde att amma 

(Dieterich et al., 2013). Leung och Sauve (2005) förklarade att mängden bröstmjölk och dess 

sammansättning var anpassad efter barnets behov under amningstillfället. Dessa resultat tyder 

på att negativa upplevelser och bröstkomplikationer kan förebyggas med en tidig hjälp. Det 

framkommer också att mödrarna lärde sig att ta itu med komplikationerna och hur värdefull 

de ansåg att bröstmjölken var för barnet.  

 

Resultatet visade att partnern hade en viktig roll för att ge kvinnorna motivation till att amma, 

exempelvis genom att hjälpa till med barnet eller sysslor i hemmet (Guyer et al., 2012; Kvist 

et al., 2006; Hegney et al., 2008). Vänner som delade med sig sina erfarenheter av 

bröstkomplikationer till mödrar behövde inte ge något specifikt hjälp eller råd, det viktigaste 

var att få förståelse (Guyer et al., 2012; Palmer et al., 2012). Thomson et al. (2015) beskrev att 

nyblivna mödrar behövde stöd från vårdpersonal och andra erfarna personer på grund av att 

de själv saknade erfarenheter och kunskap om amning. Dieterich et al (2013) menade också 

att de sociala faktorerna inte behövde vara omfattande men att få stöd från familjen, 

närstående och vårdpersonal, påverkade mödrarnas vilja till att amma längre jämfört med att 

de inte överhuvudtaget fick någon hjälp. Sammantaget tyder detta på att det är inte endast stöd 

från andra som var viktigt, att få vila tillräckligt och känna sig avslappnad har också stor 

betydelse för mödrar, enligt Svensson och Nordgren (2002).   
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Ett annat resultat som denna litteraturöversikt var att mödrar behövde information som var 

individuellt anpassad, vägledning i att avläsa sitt barns signaler och bedömningen om att 

barnet fick tillräckligt med mjölk. Det saknades även informationer om mjölkproduktion och 

barnens behov samt rätt information om hur mjölkproduktionen skulle kunna bibehållas eller 

ökas. Mödrar som fick svårigheter med amningsposition, amningsteknik, såriga bröstvårtor 

ville därför veta hur dessa besvär kunde förebyggas (Leurer & Misskey, 2015). Mängden 

information och behandlingsförslag av komplikationer var också viktigt, dock blev det svårt 

för mödrarna att välja ut vilket som var bäst då det fanns för många alternativ (Kvist et al., 

2006; Hegney et al., 2008). Socialstyrelsen (2014) beskrev att ett ”Baby friendly hospital 

initiative” programmet svarade på ovan nämnda problem vilket innebar att vårdpersonaler gav 

amningsinformationer till mödrarna efter förlossningen hur de skulle upprätthålla amningen, 

observera barnets tecken och hur mjölkproduktionen kunde hållas igång. Dessutom förklarade 

rikshandboken (2015) att amningsproblem och bröstkomplikationer kunde förbyggas genom 

att mödrarna inspekterade bröstvårtans utseende efter varje amning, att den är rund och inte 

ihopklämd. En slutsats är att bröstkomplikationer förhindras effektivt med rätt amningsteknik, 

position och tidig information. Däremot kan överflödigt behandlingsförslag leda till svårighet 

för mödrar att bestämma sig vilken alternativ som är aktuellt.  

 

Resultatet visade att mödrar vid stöd av amningsposition eller amningsteknik, med tekniken 

”Hand on” upplevde det som förnedrande, sårande och påträngande då den praktiska 

amningshjälpen fokuserades på barn och mödrarnas bröst inte på dem som personer. De 

upplevde sig själva som om de var inkapabel att hantera amningen (Palmer et al., 2015; Guyer 

et al., 2012). Mödrar skrämdes inför vårdpersonal som tog på barnets huvud och deras bröst 

för att därefter knuffa in bröstvårtan i barnets mun medan barnet grät (Kelleher, 2006; Palmer 

et al., 2012). Mödrarna blev upprörda och tappade förtroende för vårdpersonalen, dessutom 

kände de olust att vara naken med brösten som lyftes upp ett antal gånger av olika 

vårdpersonal (Palmer et al., 2012). Enligt Ekström (2005) framkom att stödet från 

vårdpersonal till nyblivna mödrar var värdefull för amning men deras kunskapsbrist och 

negativa attityder till amning ledde till mindre stöd och kortare amningstid för mödrar. En 

studie visade också att modern inte riktigt förstod när barnmorskan snabbt förde barnet till 

bröstet och gick ut, detta gjorde att hon kände sig okunnig och hennes självförtroende 

försämrades. Även partner skämdes och fick ångest (Thomson et al., 2015). En intim procedur 

som ”Hand on” kan kännas väldigt obekvämt då den genomförs av en främmande 

vårdpersonal. Möjligtvis kan endast en verbal kommunikation räcka. 

 

I resultatet framgick det att vårdpersonal som gav praktiska råd om amningspositioner och 

amningstekniker via telefonsamtal och gjorde hembesök, blev väldigt uppskattade av 

mödrarna eftersom de i efterhand själva kunde hantera problem som de mötte (Kelleher, 

2006; Coffield, 2008). Vårdpersonal visade respekt och hjälpte mödrarna på ett individuellt 

sätt vilket avlastade dem stress och ökade deras självförtroende (Palmer et al., 2012). Surtees 

och Kelleher (2011) nämnde också att en av vårdpersonalens viktigaste uppgifter var att visa 

mödrar hur de skulle göra för att barnet skulle få ett bra grepp om brösten, främst för att öka 

bekvämlighet och minska smärta vid amningen. Detta kan sammanfattas att vårdpersonaler 

var ett viktigt centrum för olika kunskaper och råd för mödrar gällande hantering av 

amningen.  

 

Utifrån föreliggande studie kom det fram att bröstrelaterade problem, smärta, sår och mastit 

var skälen till avvänjning (Abou- Dankn et al., 2009; Guyer et al., 2012; Kelleher, 2006). 

Andra orsaker var stress, ilskan och fysiska samt psykiska lidandet som gjorde det omöjligt 

för amning (Hegney et al., 2008; Palmer et al., 2015; Palmer et al., 2012). Efter flera försök 



      

24 

 

utan framsteg ledde det till trötthet och maktlöshet, därför prioriterade mödrar att barnets 

matning var nödvändigast (Larsen & Kronborg, 2013; Palmer et al., 2015). Mödrar kände sig 

misslyckad och fick dåligt samvete efter att de avslutade amningen (Hegney et al., 2008; 

Kelleher, 2006). Trots bröstkomplikationer planerade en del mödrar att amma till nästa 

kommande barn (Larsen & Kronborg, 2013). Kronborg och Vaethe (2009) påpekade att 

användningen av nappen kombinerad med en ytlig sugteknik ledde det till problem och tidigt 

upphörande av amning. Lueng och Sauve (2005) påvisade att modersmjölken var näringsrikt 

och innehöll protein, kolhydrater, fett, mineraler och vitaminer. Dessutom skyddade det mot 

diarré, astma, luftvägsinfektioner och öroninflammation samt viktigt för barnets kognitiva 

utveckling, enligt Chung et al. (2013). Studie av Thomsom et al. (2015) påstod att mödrar 

kände sig upprörda över att de inte kunde motstå smärtan och till slut tvingades att avsluta 

amningen mot deras vilja. Därefter vågade de inte berätta till barnmorskorna att de istället 

ville ge bröstmjölksersättning till barnet. Kvinnorna ansåg att vårdpersonal ville att mödrarna 

skulle fortsätta amma eftersom personalen vägrade att erbjuda stöd för mjölkersättning. 

Författaren fann att om amningen påverkade mödrarnas fysiska och psykiska hälsa och 

upplevdes alltför påfrestande borde det vara acceptabelt att avsluta amningen tidigare än 

WHO:s rekommendation. Även om amningsmetoden byttes ut till modersmjölkersättning 

borde kvinnorna ändå ha rätt till att få stöd från vårdpersonal. Den eventuella anledningen till 

att vissa mödrar planerade att amma nästkommande barn var möjligtvis det näringsrika 

innehåll i bröstmjölken.  

Slutsats 
 

Både medicinska och komplementära behandlingsalternativ användes för bröstkomplikationer 

i samband med amning. Behandlingsalternativen varierade utifrån vårdpersonals 

rekommendationer, mellan olika länder och kulturer. Mödrarnas negativa upplevelser av 

brötskomplikation i samband med amning var likartade i olika länder och kulturer.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Barnmorskors åsikter och perspektiv på amningskomplikationer skulle kunna studeras genom 

en intervjustudie. Ett annan angelägen studie är att undersöka patientjournaler för de mödrar 

som uppsökte vård vid bröstkomplikationer och ta redan på vilka behandlingar som var mest 

rekommenderad och gav bäst resultat.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Eftersom bröstkomplikationer orsakar negativa upplevelser hos mödrar är det viktigt att 

förebygga och förhindra dessa komplikationer eller hitta nya effektivare behandlingar för att 

minska besvären. Förutom information om amningsteknik skulle ett verktyg eller 

bedömningsmall vara bra hjälpmedel för att hjälpa mödrar att förhindra komplikationer. Efter 

förlossningen och vid eftervårdsbesök hos barnmorska är det ett lämpligt tillfälle att observera 

mödrar när de ammar, råda mödrar till att inspektera bröstvårta efter amning, ge förslag på 

olika lämpliga amningspositioner och hur barnet ska kunna få ett bra grepp om bröstvårtan. 

Om detta utförs rätt bör komplikationer minskar. Vid senare tillfället om mödrar söker vård 

för sina besvär skulle vårdpersonaler kunna rekommendera behandlingsalternativ som var 

individuellt anpassade. Studies resultat nämnde några alternativ vilket vårdpersonaler kunde 

ha nytta av. Behovet av vidare forskning inom problemområdet är i allra högsta grad viktigt 

med tanke på föreliggande studies framkomna resultat om både okunskap, förförståelse och 

olika givna riktlinjer och behandlingsalternativ. Författaren efterlyser därför en ökad 
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spridning av kunskap om mödrars erfarenhet och upplevelse av bröstkomplikationer som 

uppstått i samband med amning. 
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BILAGA I 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet av seende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

KOD OCH KLASSIFICERING VENTENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II= Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/ 

Randomised controll trial (RCT) är 

propektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontroll grupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/ deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statiska metoder.  

 

 

 

* 

 

 

Randomiserad studie med få patienter/ 

deltagare och/ eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/ deltagare, 

otillräcklig beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/ Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

 

Begränsat/ för få patient/ deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder.  

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patient/ deltagare och adekvata statistiska metoder.  

 

* 

Begränsat/ för få patienter/ deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffa, exempelvis 

journalhandling 

Antal patienter/ deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder. 

 

 

* 

Begränsat/ för få patient/ deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller).  

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/ vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/ analys ej tillräckligt 

beskriven bristfällig resultatredovisning.  

*Några av kriterierna utifrån I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILAGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Bortfall 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Abou-Dakn, 

M., Schäfer-

Graf, U., & 

Wöckel, A. 

 

2009 

Tyskland 

Pyschological 

stress and 

breast diseases 

during 

lactaion. 

Att utvärdera 

sambandet mellan 

psykologisk stress med 

förekomsten av 

amningskomplikationer. 

Enkät, frågeformulär och 

uppföljande intervjuer. 

Prospektiv kohortstudie 

med tvärsnitts 

datainsamling. 

Controlgrupp (ingen 

amningskomplikation) n = 

122 och casegrupp (med 

amningskomplikation) n = 

257. 

n = 379 Det visade ett signifikant 

förhållande mellan stress och 

amningskomplikationer för 

casegrupp. Kvinnor med smärta, 

spruckna bröstvårtor, mjölkstas 

eller mastit visade en högre 

stressnivå än kvinnor utan 

bröstproblem. De flesta kvinnor 

med bröstproblem hade ökad 

psykisk stress och gav upp 

amning tidigare. 

 

P = II 

Abou-Dakn, 

M. Fluhr, 

J.W., 

Gensch, M. 

& Wöckel, 

A.  

 

2011 

Tyskland 

Positive Effect 

of HPA 

Lanolin versus 

Expressed 

Breastmilk on 

Painful and 

Damaged 

Nipples during 

Lactation. 

 

Att jämföra effekter av 

lokal behandling mellan 

hög vattenfri lanolin 

med uttryck bröstmjölk 

på såriga bröstvårtor vid 

amning. 

Två grupper; hög vattenfri 

lanolin grupp och EBM 

(uttryck bröstmjölk). 

Telefonintervjuer. Smärt- 

bedömning på 

inskrivning, 3, 7, och 14 

dagar. Uppföljning av 

läkare på 4, 12 och 32 

veckor efter förlossning. 

n = 84 

(3) 

Det visar att behandling med 

hög vattenfri lanolin är 

effektivare än EBM (uttryck 

bröstmjölk). Det gav snabbare 

läkning av bröstvårtan minskade 

sprickor och minska smärtor i 

bröstvårtorna. 

CCT = 

II 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILAGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Akbari, S.A., 

Alamolhoda, 

S. H., 

Baghban, 

A.A., & 

Mirabi, P. 

 

2014 

Iran 

 

Effects of 

mentol 

essence and 

breast milk on 

the 

improvement 

of nipple 

fissures in 

breastfeeding 

women. 

Att bestämma effekten 

av mentol vätska om att 

förbättra bröstvårtorna 

så att de inte spricker 

för de ammande 

förstföderskorna. 

Frågeformulär. 

Bedömning efter 3, 10 

och 14 dagar efter 

förlossning. Intervention 

i 2 grupper, 

pepparmyntgrupp och 

placebogrupp(applicera 

sin bröstmjölk) efter 

varje amning. n= 55 per 

grupp. 

 

n = 110 Smärta och sprickor på 

bröstvårta minskade för 

pepparmintgrupp och 

placebogrupp men 

pepparmintgrupp har 

signifikant mindre smärta och 

sprickor på bröstvårta, p < 

0,001. 

CCT = II 

Afshariani, 

R., Farhadi, 

P., 

Ghaffarpsand, 

F., & 

Roozbeh, J.  

 

2014 

Iran 

Effectiveness 

of topical 

curcumin for 

treatment of 

mastitis in 

breastfeeding 

women: a 

randomized, 

doubble- 

blind, 

placebo- 

controlled 

clinical trial. 

 

Att bestämma effekten 

av lokal curcumin vid 

bröst inflammation hos 

kvinnor som lider av 

amnings mastit. 

En randomiserad 

dubbelblind, 

placebokontrollerad 

klinisk studie. 

Randomiseras 64 

deltagare, ett bortfall. 

Curcumingrupp n= 32 

och placebogrupp 

(fuktkräm) n= 31. 

n = 64 

(1) 

Efter 72 timmar av curcumin 

behandling blev23 deltagare 

fria från mastit, 8 deltagare har 

lindrig mastit och en deltagare 

har måttligt mastit. I 

placebogruppen är12 deltagare 

som är mastitfria, 15 deltagare 

har lindrig mastit och 4 

deltagare har måttligt mastit. 

Curcumingruppen har mindre 

bröstsmärta, spänning och 

erytema än och 

placebogruppen. 

 

RCT = I 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILAGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Amir, L. H.  

 

2006 

Australien 

Women’s 

experience of 

lactational 

mastitis ” I 

have never felt 

worse”. 

Att undersöka teman 

som identifierats i de 

fria textkommentarer 

som samlats in i en 

kontrollstudie utav fall 

av mastit och ge 

exempel på kvinnors 

kommentarer. 

 

Svar på en enkät som 

innehåller frågeformulär 

(beskriver upplevelse av 

mastit, hur det känns och 

hur det påverkar kvinnan) 

med fritextkommentar. 

n = 100 

(6) 

Utifrån enkät beskriver hur mastit 

påverkar kvinnor på olika sätt 

som akut fysisk sjukdom, 

negativa känslor, försämrad 

livskvalitet (oväntat för mastit) 

och hur det påverkar amnings 

vilja/ beslut om amning. 

 

P = I 

Chiu, J. Y., 

Gau, M. L., 

Kuo, S. Y., 

Chang, Y. H., 

Kuo, S. C., & 

Tu, H.C. 

 

2010 

Taiwan 

Effect of Gua-

Sha therapy on 

breast 

engorgement: 

a randomized 

controlled trial. 

Att bestämma 

effekterna av två olika 

bröstvårdsmetoder det 

vill säga, skrapa (Gua-

Sha) terapi 

(försöksgruppen) och 

traditionell bröstvård 

(det vill säga massage 

och värme är 

kontrollgruppen). 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Randomiserades till två 

grupper: Gua-Sha 

(försöksgrupp) n= 27 och 

kontrollgrupp 

(traditionell bröstvård- 

massage och värm i 20 

minuter) n= 27. 

Bedömning innan 

behandling, 5 och 20 

minuter efter behandling. 

 

n = 54 Gua- Sha grupp visar förbättring 

av kroppstemperatur, 

brösttemperatur, mjölkstockning, 

smärt - och obehagsnivåer efter 5 

och 30 minuter (p 0,0001) än 

kontrollgrupp. 

Kroppstemperaturen visade mer 

signifikant (p 0,0001) förbättring 

av mjölkstockning hos 

försöksgrupp än i 

kontrollgruppen.   

 

RCT = I 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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                          BILAGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Coffield, K. 

 

2008 

Australien 

The benefits of 

phone support 

and home visits: 

an evaluation of 

the city of 

Kingston’s 

support service. 

Att utvärdera 

telefonsupport och 

amningssupport i 

hemmet och dess 

framgång i att stödja 

ammande mödrar och 

främja amning i 

staden Kingston. 

Enkät av frågeformulär 

skickas via post. 

n = 96 

(27) 

Mödrars förväntningar på av 

amning och orsaker (smärtsam 

amning, bröstvårtssmärta eller 

sår, mastit eller bröstinfektion) 

till varför de kontaktat service. 

Amningsstöd under de första sex 

veckorna efter förlossning 

speciellt under de första två 

veckorna av amning är mycket 

viktigt. 

 

P = I 

Guyer, J., 

Millward, 

L.J., & 

Berger, I. 

 

2012 

Storbritannien 

Mothers’ 

breastfeeding 

experiences and 

implications for 

professionals. 

Att öka förståelsen av 

erfarenheter från väl 

utbildade och väl 

informerade ammande 

mödrar, som kämpar 

för att bemöta WHOs 

ideal, 6 månaders 

exklusiv amning. 

Halvstrukturerade 

intervjuer av med öppna 

frågor. Deltagare 

berättade om sina 

amningserfarenheters. 

De har liknande 

socioekonomiska 

bakgrunder och varierade 

i sina amningstider. 

 

N = 6 Det visade att amning var mycket 

avvikande från förväntningar, de 

andras roll att upprätthålla 

amning och mödrar skuldkänslor 

att inte amma upp till 6 månader.  

 

P = I 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILAG II  

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Hegney, D.  

 

2007 

Australien 

Against all 

odds: a 

retrospective 

case- controlled 

study of women 

who 

experienced 

extraordinary 

breastfeeding 

problems. 

Att undersöka faktorer 

för kvinnors 

möjligheter att 

fortsätta amning trots 

att de upplever extra 

svårigheter. 

Studier innehåller både 

kvantitativ 

(frågeformulär) och 

kvalitativ (intervjuer). 

Kvinnor som upplevt 

svårighet under amning 

minst fyra veckor och har 

haft problem utöver vad 

som normalt förväntas; 

avslutat sin senaste 

amningserfarenhet under 

de senaste två åren. Två 

grupper, n= 20 per grupp. 

 

n = 40 Både grupperna beskrev sina 

förväntningar av amning och 

erfarenhet av amningsproblem 

som påverkade psykisk hälsa. De 

som fortsatte amma använde 

copingstrategier och uppvisade 

lämpliga personliga egenskaper 

som hjälpte dem att övervinna de 

svårigheter. De som inte fortsatta 

amma kände skuld och 

otillräcklighet efter avvänjning 

samt kände sig isolerade. 

R = I 

Kelleher, 

C.M.  

 

2006 

USA 

The physical 

challenges of 

early 

breastfeeding. 

Att undersöka 

kvinnors upplevelser 

av smärta och obehag 

i samband med 

amning ungefär en 

månad efter 

förlossning. 

Halvstrukturerade 

djupintervjuer av 52 

kvinnor från USA och 

Canada, fem veckor 

postpartum. 

n = 60  

(8) 

Många kvinnor upplevde smärta 

och obehag av amning vilka hade 

fysiska konsekvenser som 

försämrad relation till sitt barn.  

Fysiska konsekvenserna av 

amning påverkades delvis av stöd 

från sjukvårdspersonal, både 

positivt och negativt. 

 

P = II 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILAGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Kent, J.C., 

Ashton, E., 

Hardwick, 

C.M., 

Rowan, 

M.K., Chia, 

E.S., 

Fairclough, 

K.A., 

Menon, L.L., 

Scott, C., 

Mather-

McCaw, G., 

Navorro, K., 

& Geddes, 

D. T. 

 

2015 

Australien 

 

Nipple pain in 

breastfeeding 

mothers: 

incidence, 

causes and 

treatments. 

Att bestämma hur ofta 

bröstvårtssmärta är ett 

skäl för rådgivning. 

Etiologi, och 

effektiviteten av råd 

och behandling som 

ges. 

Mödrar som har besökt 

amningscentrum i väst 

Australien deltog i 

studier. Data samlades in 

vid två tillfällen, först 

mellan  mars- augusti 

2011 med mödrar som 

misstänks ha infektion 

(n= 469) och andra 

gången mellan januari- 

juni 2014 med mödrar 

som har smärtor i 

bröstvårtor (n=708). 

Efter rekommenderade 

behandlingar görs 

uppföljningar av dessa 

effekter med 

telefonsamtal. 

 

N = 1177 Bröstsmärtan var en av 

anledningarna till rådgivning i 

36% av fallen. Orsaken till 

smärtor i bröstvårtorna var 

felaktig placering och 

amningsteknik, följt av kort 

tungband, infektion, läpp-käk- 

gomspalt syndrom, flata eller 

inverterade bröstvårtor, mastit, 

och vasospasm. I rådet ingår 

korrigering av positioner och 

amningsteknik, användning av ett 

bröstvårtsskydd, vila bröstvårtor 

och smörja med bröstmjölk, 

frenectomy, orala antibiotika, 

utvärtes behandlingar, och kalla 

eller varma kompresser. 

P = I 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILAGAII  

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Kvist, L.J., 

Hall-Lord, 

M. L., & 

Larsson, 

B.W.  

 

2005 

Sverige 

A randomised-

controlled trial 

in Sweden of 

acupuncture and 

care 

interventions for 

the relief of 

inflammatory 

symptoms of the 

breast during 

lactation. 

Att jämföra 

akupunktur och 

behandlingsinsatser 

för att lindra 

inflammation och 

symtom på brösten 

under amning och att 

utreda sambandet 

mellan bakterier i 

bröstmjölk samt 

kliniska tecken och 

symptom. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 205 

randomiserades, fem av 

de randomiserades två 

gånger för att förnyade 

symtom förkommer mer 

än sex veckor mellanrum 

under studie tid. 

Randomiserades till tre 

grupper; grupp ett utan 

akupunktur, grupp två 

med akupunktur och 

grupp tre är både 

oxytocin spray och 

akupunktur. 

 

n = 210 

(2) 

Det finns signifikant skillnad 

under kontaktdag 3 och 4 mellan 

gruppen med akupunktur och de 

grupperna utan akupunktur vad 

gäller symtom. Mödrar med 

mindre gynnsamma utfall var i 

kontaktat med barnmorska, fick 

oftare råd om amningsposition 

och barnets tag om bröstet. 31 av 

205 mödrar fickbehandling med 

antibiotika. 

RCT= I 

Kvist, L.J., 

Larsson, 

B.W., Hall-& 

Lord, M.L. 

 

2006 

Sverige 

A grounded 

theory study of 

Swedish 

women’s 

experiences of 

inflammatory 

symptoms of the 

breast during 

breast feeding. 

 

Syftet med studien är 

att få en förståelse för 

kvinnors erfarenheter 

av episoder med 

inflammatoriska 

symtom i bröstet 

under laktation.  

 

Intervjuer med14 mödrar 

som har haft 

bröstinflammation 

mellan 10- 20 veckor 

innan intervjuerna. 

n = 14 Bröstinflammation är ett hot mot 

upprätthållandet av amningen, 

men viljan att amma gör det 

möjligt för mödrar att tåla fysiska 

och känslomässiga svårigheter 

som orsakas av 

bröstinflammation. 

P = I 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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 BILAGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Larsen, J. S. 

& Kronborg, 

H. 

 

2013 

Danmark 

When 

breastfeeding is 

unsuccessful – 

mothers’ 

experiences 

after giving up 

breastfeeding 

Att beskriva mödrars 

erfarenheter efter att 

de gav upp amning, 

även om de önskade 

att amma. 

Intervjuer med 7 

förstföderskor. Alla hade 

komplikationer under 

eller efter födseln 

exempel blodförlust, 

kejsarsnitt, sfinkterruptur 

eller barnet överflyttat till 

en neonatal vårdenhet.   

 

n = 7 Beskrivning av mödrars 

upplevelse om varför de 

avslutade amning och hur de 

hanterade detta efter amning. 

P =I 

Leurer, M. 

D., & 

Misskey, E. 

 

2015 

Kanada 

“Be positive as 

well as 

realistic”: a 

qualitative 

description 

analysis of 

information 

gaps 

experienced by 

breastfeeding 

mothers. 

 

Att undersöka 

mödrars uppfattning 

av amnings 

informationsbehov för 

att öka förståelse av 

detta fenomen.  

 

Enkät med öppna frågor. 

Skickas via brev och 

mail till mödrar som 

hade inlett amning med 

barn som var sex till elva 

månader gamla. 

 

n = 191 Mödrar behöver information och 

vägledning om amning, 

hantering av mjölkstillförsel, 

amningsfrekvens, korrekt tag 

och positioner, bröstvård, pump, 

andra näringskällor, samt 

realistisk information om de 

gemensamma 

amningsproblemen 

P = I 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILAGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Palmer, L., 

Carlsson, G., 

Moliberg, 

M., & 

Nyström, M.  

 

2012 

Sverige 

 

Severa 

breastfeeding 

difficulties: 

Existential 

lostness as a 

mother- 

Women’s lived 

experiences of 

initiating 

breastfeeding 

under severa 

difficulties. 

Syfte med studie är 

att beskriva den 

levda erfarenheten 

som sätta igång 

svåra problem under 

amning. 

Intervjuar mödrar med amning 

svårigheter vilken innebär 

bröstkomplikationer, infektioner 

och 

bölder, barn med 

sugningsproblem eller 

andra svårigheter ingick 

n = 8 Mödrar med allvarlig 

amning svårigheter känner 

sig ensamma, krossade 

förväntningar, förlorat sin 

tid av närhet och känner sig 

otillräcklig för barn samt 

utsatta till följd av deras 

lidande. Moder upplevelse 

inte moderskap, svårigheter 

påverka deras relation till 

barnet. Att dela med sig sina 

besvär med andra som har 

samma problem är mycket 

lättnad för mödrar.  

P = I 

Palmer, L., 

Carlsson, G., 

Brunt, D., & 

Nyström, M.  

 

2015 

Sverige 

Existential 

security is a 

necessary 

condition for 

continued 

breastfeeding 

despite severe 

initial 

difficulties: a 

lifeworld 

hermeneutical 

study. 

Att förklara och 

förstå hur beslutet på 

amnings ska 

fortsättas eller inte i 

samband med 

inledande 

komplikationer. 

Intervjuer två månader efter 

förlossning och uppföljning av 

intervjuer 11/2 till 3 år efter 

förlossning. Sju förstföderskor 

och en multipara som hade 

svårigheter(bröstkomplikationer, 

infektioner och bröstböld) samt 

barn som hade svårighet att suga 

eller andra problem. 

n = 8 

(1) 

Mödrar som upplever stora 

svårigheter i början av 

amning känner sig både 

övertagen och kränkt dels på 

grund av deras egna 

spädbarn samt kroppen och 

dels på grund av ilska, 

förväntningar, ensamhet och 

omsorg från vårdpersonal. 

Dessa påverkar deras beslut 

att fortsätta eller upphöra 

med amning.  

 

P = I  

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILAGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Metod Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Powers, D., 

& Tapia, V. 

B. 

 

2004 

USA 

 

Women’s 

experiences 

using a nipple 

shield. 

Att i efterhand 

undersöka kvinnor 

som använt 

bröstvårtsskydd och 

erhålla deras 

perspektiv angående 

om deras 

användning samt 

inverkan på deras 

amningserfarenheter 

Frågeformulär. Deltagare var 

tillfråga via telefonintervjuar 

under 10 minuter. 

n = 202 Flera kvinnor använder 

bröstvårtorna skydd under 

1-2 veckor postpartum på 

grund av såriga bröstvårtor. 

Det finns både positiva och 

negativa upplevelser av de 

som har använt bröstvårts- 

skydd. Det visar att 67% av 

kvinnor fortsätter med 

amning efter de har 

användas bröstvårta skydd. 

 

P =II 

Strong, G.D. 

 

2011 

USA 

 

Provider 

management 

and support for 

breastfeeding 

pain. 

Att beskriva 

amnings-smärta som 

rapporteras av 

ammande kvinnor 

under det första året 

postpartum och 

amningsombud 

hantering av smärta 

som registreras i 

journaler. 

Retrospektiv studie av journaler 

för ammande mödrar under 

spädbarn första levnadsåret. Av 

482 ammade kvinnor uppfyllde 

117 studierkriterierna, 

amningskomplikationer. 

n = 117 Amningssmärta orsakas av 

mastit, candida, 

mjölkstockning, ömmande 

bröstvårta och igensatta 

mjölkkanaler. Mediciner 

användes oftast för att 

behandla mastit och 

candida. Icke medicinska 

åtgärder rekommenderas 

sällan och få får remisser 

rekommenderas till 

specialiserade 

amningsombud som 

amningskonsulter eller 

stödgrupp. 

R =II 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 
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BILGA II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del- 

tagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Walliamson, 

I., Leeming, 

D., Lyttle, 

S., & 

Johnson, S.  

 

Storbritannie

n  

2012 

`It should be 

the most 

natural thing 

in the world´: 

exploring first-

time mothers’ 

breastfeeding 

difficulties in 

the UK using 

audio-diaries 

and interviews 

 

Syfte är att öka 

förståelse av en 

grupp kvinnor som 

har erfarenhet av 

amningssvårigheter 

efter förlossningen. 

Dagliga ljud-inspelningar i 

7 dagars period och en 

intervju uppföljning av 

först föderska kvinnor. 

n = 8 Upplevelse av mödrar som kämpar 

med amning som beskriv om deras 

upplevelse av amnings svårigheter 

och upplevelse om 

bröstkomplikationer. 

P= I 
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Therapeutic 

breast massage 

in lactation for 

the 

management 

of 

engorgement, 

plugged ducts, 

and mastitis. 

Att beskriva kliniskt 

svar på terapeutisk 

bröstmassage vid 

mjölkstas, 

mjölkstockning och 

mastit. 

 

 

Frågeformulär före- och 

efter behandling. E-

postenkät skickades 2 

dagar, 2 veckor och 12 

veckor efter första smärta 

bedömning av 

amningskomplikationer.  

 

n = 115 Efter terapeutisk bröstmassage 

under amning uppskattade mödrar 

mindre bröstsmärtor och smärtor i 

bröstvårtan (skillnad mellan före- 

och efter behandling). Alla mödrar 

fick en minskning av smärtnivå för 

båda brösten. På 12veckor av 

undersökning hittade 65 % mödrar 

att massage behandling är väldigt 

hjälpsam.  

 

CCT = 

II 

I= Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III= Låg kvalitet. 

 


