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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: De flesta kvinnor ser amning som det naturligaste sättet att ge ett nyfött barn 

näringsrik föda. Kvinnor får information via mödravården och sjukvården att bröstmjölken 

innehåller den näring som ett nyfött barn behöver. Dessutom skyddar den mot några av de 

vanligaste barnsjukdomarna. Alla kvinnor i dagens samhälle kan inte amma. Vissa kan inte 

amma på grund av fysiska orsaker. Det finns också kvinnor som har genomgått 

bröstoperationer. I dag opererar allt fler kvinnor sina bröst av olika anledningar, exempelvis 

på grund av missnöje med utseendet eller ryggproblematik. Antalet operationer har ökat 

markant och majoriteten av kvinnorna som genomgår en bröstoperation är i reproduktiv ålder.  

En del kvinnor erhåller inte adekvat information angående komplikationer som kan bli 

bestående. Kvinnor överväger inte eventuella bieffekter som bröstkirurgi kan ha gällande 

deras framtida förmåga att amma. Det är viktigt för barnmorskan att så tidigt som möjligt 

främja amning. För att stödet från barnmorskan ska bli optimalt behövs god kunskap och en 

positiv attityd till amning.  

 

Syfte: Syftet med detta arbete var att beskriva vilka effekter bröstoperationer kan ha på 

amning och att belysa hur stöd och information kan påverka amningen efter bröstoperation.  

 

Metod: En litteraturöversikt utfördes där 23 vetenskapliga artiklar inkluderades. 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL där artiklar publicerade 

mellan åren 2000 – 2014 söktes. Även manuella sökningar förekom. Artiklar både med 

kvalitativ och med kvantitativ ansats inkluderades i översikten. Författaren klassificerade och 

utförde kvalitetsbedömning på samtliga artiklar. Alla artiklar hade granskats av etisk 

kommitté.  

 

Resultat: Operationerna som genomförs idag med uppdaterad teknik ska inte påverka 

amningsförmågan om operationen utförs på rätt sätt. I studien framkom att kvinnor har olika 

erfarenheter av bröstoperationer. Vissa kvinnor kunde amma exklusivt, det vill säga gav sitt 

barn endast bröstmjölk, under en längre tid medan andra inte hade tillräckligt med 

mjölkmängd för att under en längre tid amma sitt barn. Det framkom också att vissa mammor 

inte lyckades komma igång med amningen och avstod därmed. Stödet som ges är betydande. 

Något som genomsyrar litteraturöversikten är den bristande informationen, det vill säga 

kvinnorna som opererar sig får inte adekvat information angående möjligheten att kunna 

amma eller eventuellt inte.  

 

Slutsats: Resultatet visade att bröstoperationer och den teknik som användes kan påverka hur 

vida kvinnan kan amma eller inte. Dock är inte operationen den enda avgörande faktorn för en 

lyckad amning.  Studien som utfördes påvisade att stödet och uppmuntran som gavs till 

mamman hade en avgörande roll. Stödet och uppmuntran som mamman fick i samband med 

förlossningen och vid eventuella svårigheter var avgörande för hennes beslut om att amma 

eller inte. 

 

Nyckelord: bröstförminskning, bröstförstoring, amning, information och barnmorska 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Breastfeeding is viewed as the most natural way for women to provide nutrition 

for their newborn babies. Women receive information via maternal health care that breast 

milk provides all of the nutrients that a baby requires as well as protection against some of the 

most common childhood diseases. Unfortunately not all women are able to breastfeed due to 

physiological or anatomical problems. Some of these problems have arisen due to breast 

surgery that women have undergone for various reasons for example unhappiness with 

appearance or back problems. There has been an increase in the number of surgeries and the 

majority of the women that have these procedures performed are of reproductive age. Some 

women are not adequately informed that the complications can be permanent while consider 

the possible consequences. In any situation it is best for the midwife to promote breastfeeding 

as early as possible. Additionally it is important to provide accurate and current information 

as well as have a positive attitude to support the mother and the newborn in the breastfeeding 

process. 

 

Aim: The aim of this study was to describe the effects breast surgery can have on 

breastfeeding and to illustrate how information and support can affect breastfeeding following 

breast surgery. 

 

Method: A literature review was conducted where 23 scientific articles were included. 

PubMed and CINAHL databases were accessed and searched to find relevant studies 

published between 2000 and 2014. Additional, manual searches were also conducted. Articles 

with both qualitative and quantitative approach were included in this literature review. The 

author carried out a quality analysis and classified all articles involved in this study. All 

articles included had received ethical approval. 

 

Result: Breast surgery performed today with updated technology will not affect the woman´s 

breastfeeding ability, if the surgery is performed correctly.  The study showed that women 

have different experiences of breast surgeries. Some women could breastfeed exclusively for 

a long time while others did not have enough milk quantity to breastfeed her child for a longer 

period. It also emerged that some mothers were not able to breastfeed as easily as others and 

therefore they decided not to. The support provided is substantial. The research studies 

investigated showed that there is a lack of information provided to the women undergoing 

breast surgery regarding their ability to breastfeed in the future. It is crucial that the midwife 

have the knowledge that the woman had previously undergone breast surgery, in order to 

encourage and support a woman who would like to breastfeed. 

 

Conclusion:  The results showed that breast surgery and the technique used can affect if the 

woman can breastfeed or not. However, surgery is not the only determining factor for a 

successful breastfeeding. The study carried out showed that the support and encouragement 

given to the mother had a crucial role. The support and encouragement that the mother 

received during delivery and in any difficulties were crucial to her decision to breastfeed or 

not. 

 

Keywords:  breast reduction, breast augmentation, breast feeding, information and 

midwife
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INLEDNING 

Att amma sitt nyfödda barn är för många mammor en lycka och en upplevelse som de länge 

väntat på. Mammor vet att amningen är en viktig del i anknytningsprocessen och önskar 

endast det bästa för sitt nyfödda barn. Många kvinnor känner under graviditeten oro inför 

amningen, speciellt de som redan är införstådda med att det kan finnas en svårighet. En 

kvinna som genomgått en bröstoperation kan i tidig graviditet drabbas av tvivel angående 

amning och sin förmåga. För många mammor som har opererat sina bröst kan osäkerheten 

och oron skapa ett hinder för amningen. Mamman står i en kamp mellan sina egna 

förväntningar och krav, det nyfödda barnets behov och åsikter från omgivningen som ökar 

hennes osäkerhet och stress. Kvinnor som känner en osäkerhet över sin förmåga som mamma 

lägger ofta skulden på sig själva när amningen inte fungerar. Efter en förlossning är den 

nyblivna mamman i behov av stöd från omgivningen vid amningsstarten. Det krävs att 

barnmorskan är lyhörd och lyssnar för att så tidigt som möjligt kunna etablera en relation för 

att samtala kring eventuella svårigheter som kan uppkomma vid amning om hon har 

genomgått en bröstoperation. En förutsättning för en lyckad amning är att mamman har 

tillgång och får professionellt stöd. Stöd har identifierats som en betydelsefull faktor relaterat 

till den ökade amningsfrekvensen.  

BAKGRUND 

Brösten 

Kvinnobrösten har under lång tid varit och är fortfarande inom vissa kulturer ett kultföremål. 

Brösten är skapade olika, precis som människan. Brösten dyrkas för sin närande och 

livgivande förmåga (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). Kvinnans bröst har sedan 

urminnes tider i den mänskliga civilisationen symboliserat och samtidigt varit ett uttryck för 

en kvinnas integritet. Brösten har länge representerat sensualitet, kvinnlighet och näring. När 

kvinnobröst avbildades sågs de som en naturlig kroppsdel och dess funktion sågs inte som 

opassande eller sexuell (Engström, 1999). Under senare årtionden har bröstet alltmer blivit en 

sexuell symbol och ses som något oanständigt. Kvinnobrösten har med tiden förlorat sitt 

symbolvärde, att vara närande och livgivande. I dag värderar vi storlek och form på brösten, 

vilket inte har någon relation till deras ursprungliga funktion att producera mjölk. Bröstplastik 

utförs allt oftare på grund av kosmetiska skäl. Bröstens verkliga värde har nedtonats och blivit 

mer ett tecken på sexualitet hos kvinnan. Detta kan skapa dåligt självförtroende hos kvinnorna 

(Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). 

Bröstens anatomi och fysiologi  

Brösten består av körtel-, fett- och bindväv, lymfkärl, blodkärl och nerver. Bröstens 

utveckling stimuleras av östrogenet som frisätts under puberteten. Tidigare outvecklade 

mjölkgångar förlängs och förgrenar sig inåt i brösten. Antalet mjölkgångar varierar mellan 

fyra och arton stycken. Varje förgrening avslutas med en knopp som under ägglossningen och 

inverkan av progesteronet utvecklas till hålrum, alveoler, där mjölken senare produceras. 

Tillväxten av fett och bindväv påverkas av könshormonerna och utvecklar det mogna bröstet. 

Vid graviditet ökar tillväxten ytterligare och den stora förändringen av brösten sker under 

graviditeten och inte vid amning. Mjölkproduktionen sker i alveolerna som är beklädda med 

ett lager mjölkproducerande celler på insidan. På utsidan finns ett lager av muskelceller som 

drar sig samman och pressar ut mjölken i gångarna under inverkan av oxytocin. Då mjölken 

pressas ut mot vårtan vidgar sig gångarna som transporterar mjölken (Kylberg, Westlund & 

Zwedberg, 2009). 
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 Bröstets Anatomi 
  Figur 1                           (Coad och Dunstall, 2012) 

 

Mjölkproduktion och amningens fysiologi 

I tidig graviditet sker förändringar i brösten under inflytandet av hormoner som produceras i 

placentan. Alveolerna ökar i antal, blodflödet till brösten ökar och mjölkgångarna växer. I och 

med att bindväv och fett deponeras i större mängder växer också muskelcellerna. Under den 

tredje månaden börjar epitelcellerna i alveolerna under inverkan av prolaktinet producera 

råmjölk (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). Prolaktinet är det mjölkbildande hormonet. 

Trots den höga nivån av prolaktin under graviditeten sker ingen större mjölkbildning eftersom 

halterna av östrogen och progesteron är höga. När placentan i och med födseln, avgår sjunker 

dessa halter och prolaktininsöndringen ökar. Prolaktin nivåerna i blodet ökar och verkar fritt, 

därav ökar mjölkproduktionen hos alveolerna (Marsál & Grennert, 2004; Matthiesen, Ransjö-

Arvidsson, Nissen & Uvnäs-Moberg, 2001).   

 

Utdrivningsreflexen styrs av hormonell påverkan. Då barnet ammar skickas nervimpulser från 

bröstvårtan till hypofysens framlob där frisättningen av prolaktin sker. Hypofysens baklob 

stimulerar frisättning av oxytocin och nivån i blodet ökar. Utdrivningen av mjölken påverkas 

av oxytocin genom att det påverkar muskelcellerna kring alveolerna och mjölkgångarna. 

Mjölken pressas ut i gångsystemet och vidare mot bröstvårtan som styvnar. När barnet har 

sugit och alveolen har tömts sjunker trycket och mjölksekretionen startar om igen (Kylberg, 

Westlund & Zwedberg, 2009). Prolaktinnivån stiger när alveolerna börjar tömmas på mjölk 

och är som högst 45 minuter efter urmjölkningstillfället. Genom att amma ofta och dela upp 

amningen mellan båda brösten kan mjölkproduktionen öka. Om bröstet inte töms kommer 

prolaktinnivån att återgå till den nivån som innan graviditeten. Utdrivningsreflexen kan 

påverkas negativt av oro, trötthet, smärta och stress. Vid stress hämmas frisättnigen av 

oxytocin. Adrenalin frisätts i samband med hämningen av oxytocin och kärlen runt alveolerna 
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drar ihop sig och blockerar utdrivningen av mjölken. Mjölkproduktionen avtar då brösten inte 

töms på mjölk (Lundqvist, 2013). 

Bröstmjölkens innehåll  

I bröstmjölken finns viktiga näringsämnen så som proteiner, vitaminer, mineralämnen och 

fettsyror. Andelen av de olika näringsämnena förändras under laktationstiden (Kylberg, 

Westlund & Zwedberg, 2009). 

 
   

   Bröstmjölkens förändring 
  Figur 2             (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009) 

 

Råmjölken, som till färgen är mer gulaktig och klibbig produceras i slutet av graviditeten. Det 

är vikigt att mamman ammar barnet inom den första timmen då råmjölken innehåller högre 

halter av mineraler, proteiner och fettlösliga vitaminer, men också immunoglobiner. Detta 

förstärker barnets immunförsvar (Världshälsoorganisationen, (2015) (WHO)). Den mogna 

mjölken innehåller proteiner, fett, retinol, laktos, natrium, kalcium, kalium, fosfor, järn samt 

vitaminer (D och C). Bröstmjölken innehåller de näringsämnen som ett spädbarn behöver 

under de första sex månaderna i livet. Halten D-vitamin är lägre i bröstmjölken än det 

optimala dagsbehovet och därför ges D-droppar som komplement till barnet. Bröstmjölken 

innehåller också enzymer, antikroppar, tillväxtfaktorer, nukleotider, hormoner och cytokiner 

som kan ha betydelse för barnets tillväxt (Socialstyrelsen, 1999).  
                           

Amning  

Amning är en naturlig process och de flesta mammor väljer att amma då barnet är fött. Att 

amma sitt nyfödda barn är det mest förekommande sättet att tillföra barnet de näringsämnen 

som är nödvändig för utveckling och tillväxt (Hoddinott, Tappin & Wright, 2008). Amningen 

har en positiv effekt på barnet. Exklusiv amning innebär att det nyfödda barnet endast erhåller 

bröstmjölk, möjligen med tillägg av vitaminer. Att amma delvis innebär att födan består av 

bröstmjölk, annan föda och eventuella vitaminer (Santini, Calevo, Caviglia, Asprea, Bonacci, 

Serra & The Breastfeeding Group, 2008). Flera studier visar att amning har många 

hälsofördelar för mamma och barnet. Bröstmjölken innehåller antikroppar som kan skydda 

mot infektioner, diarré och barnsjukdomar (Dyson, McCormick & Renfrew, 2005; Horta, 

Bahl, Martines & Victoria, 2007; Ip, Chung, Raman, Chew, Magula, DeVine, Trikalinos & 

Lau, 2007). Exklusivt ammade barn får också ett skydd mot urinvägsinfektion (Dyson, 

McCormick & Renfrew, 2005).  Bröstmjölken minskar risken för atopisk dermatit (Ip et al., 

2007), övervikt och fetma (Dyson, McCormick & Renfrew, 2005; Horta et al., 2007; Hörnell, 

Lagström, Lande & Thorsdottir, 2013) men också mot diabetes typ 1 och 2, samt barnleukemi 
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(Ip et al., 2007). Bröstmjölken minskar risken för att det nyfödda barnet ska få i sig olämpliga 

ämnen som jod, tungmetaller och andra onyttiga ämnen (Tait, 2000). Amningen har en direkt 

och långsiktig påverkan då det gäller barnets nutrition, mag- och tarmkanalens, 

immunsystemets och nervsystemetsutveckling (Schiff, Algert, Ampt, Sywak & Roberts, 

2014). Studien av Duijts, Jaddoe, Hofman och Moll (2010) påtalar att exklusiv amning under 

barnets första sex månader minskar risken för infektionssjukdomar under spädbarnstiden, 

jämfört med exklusiv amning under tre månader. Amningen minskar också risken för kolit, 

pneumoni, gastroenterit, nedre luftvägsinfektion, otit, hypertension, eksem, astma, och 

plötslig spädbarnsdöd (Ip et al., 2007; Kramer, 2010). Exklusiv amning i sex månader kan 

även ha en positiv effekt för barns neuropsykologiska utveckling (Ip et al., 2007; Julvez, 

Guxens, Carsin, Forns, Mendez, Turner & Sunyer, 2014).  

 

WHO (2015) påtalar att det är bättre att amma lite än att inte amma alls. Det är 

rekommenderat att delvis amma eller amma under en kortare period om det önskvärda målet 

inte kan uppnås. De anser att exklusiv amning är nödvändigt för barnets optimala tillväxt och 

utveckling. Vätskor av annat slag eller fasta ämnen bör inte ges, med undantag för 

vätskeersättning, D-vitamin, mineraler eller mediciner. Det är enligt Kramer och Kakuma 

(2002) hälsosamt för barnet att amma under det första uppväxt året eller längre. Efter avslutad 

amning finns infektionsskyddet för en del sjukdomar kvar i upp till flera års tid. Den 

psykomotoriska utvecklingen påverkas positivt av amning och relationen mellan mamman 

och barnet stärks (Kaplan, Hogg, Hildingsson & Lundgren, 2009). Enligt Thompson (2000) 

ger amningen en möjlighet till en trygg anknytning som spädbarn vilket senare kan resultera i 

bättre social kompetens, bättre självkontroll samt en förmåga att reglera sina känslor i olika 

situationer.  

 

Amningens positiva effekter innebär att mamman efter förlossningen återhämtar sig snabbare 

än icke ammande mammor. Amningen underlättar också anpassningen till den nya rollen som 

mamma och bör därför uppmuntras (Kaplan et al., 2009). För den ammande mamman leder 

amningen till en senare lagd ägglossning men ger också upphov till ett skydd mot bröst- och 

äggstockscancer samt benskörhet (Ip et al., 2007; Kramer, 2010).  Enligt Gonzalez-Jimenez, 

Garcia, Aguilar och Alvarez (2013) fick kvinnor med bröstcancer sin diagnos, statistiskt sett, 

senare i livet om de exklusivt ammat under sex månader. Amning medför också för mamman 

en minskad risk för postpartum blödning. Amningen kan också minska risken för 

höftfrakturer senare i livet (Gartner, Morton, Lawrence, Naylor, O´Hare, Schanler  & 

Eidelman, 2005). Amning medför också ekonomiska fördelar (Dyson, McCormick & 

Renfrew, 2005). 

 

Amning i Sverige  

Fram till 1930-talet var det vanligt att mamman födde sina barn i hemmet och modersmjölken 

var den naturliga födan att ge det nyfödda barnet. Amningskunskaper fördes vidare från 

generation till generation. Värdefulla amningskunskaper förvärvades som en naturlig process 

(Svensson, 2009). Under 1930-talet föddes barn oftare på sjukhusen i Sverige. I och med detta 

sjönk amningsfrekvensen. Barnen vårdades av personalen vilket var en orsak till den 

sjunkande amningsfrekvensen (Palmér, 2010). Barnen skildes från deras mammor strax efter 

förlossningen och mamman kunde endast se sitt barn vid amningen. Enligt rådande riktlinjer 

tog en amning 20 minuter och barnet ammades fem gånger om dagen. Detta medförde att 

mammor inte kunde upprätthålla mjölkproduktionen och barnen fick bröstmjölksersättning. 

Amningen och dess positiva effekter sattes åt sidan (Svensson & Nordgren, 2002). Mellan 

åren 1950 – 1970 sjönk andelen mammor som exklusivt ammade sina barn med 40 procent 

vid två månaders ålder och vid sex månaders ålder ammades endast 10 procent. 
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Amningsfrekvensen steg under 1970 talet fram till mitten av 1980 på grund av en attityd 

förändring " den gröna vågen" riktat mot amning och dess fördelar. Amningen lyftes fram ur 

både ett medicinskt och socialt perspektiv (Amningshjälpen, 2015). Under 1980-talet blev den 

traditionella amningskunskapen en vetenskap och forskning stärkte vikten av amning, samt 

samvård för mamman och barnet dygnet runt (Svensson, 2009). Förmågan att kunna 

tillfredsställa sitt barns individuella behov med amning efterfrågades alltmer. 

Amningshjälpen, en organisation bestående av mammor som delade och hade upplevt 

amningssvårigheter, bildades. Mammor som upplevde problem vände sig till organisationen 

för råd och stöd. Andelen ammande mammor ökade. Amningsfrekvensen har växlat periodvis 

och en ökning sågs under 1990 talet då amningsstödjande organisationer som BFHI (Baby 

Friendly Hospitals Initiative) startades upp av UNICEF. Antalet exklusivt ammande mammor 

har inte ökat i samma takt som mammor som delvis ammar sina barn (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Då färre mammor ammade ökade användningen av bröstmjölksersättning. WHO och FN:s´ 

barnfond United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) presenterade i 

samband med detta nya riktlinjer angående amning, "Den internationella barnmatskoden", 

vars riktlinjer var att skydda, stödja och främja amningen inom sjukvården (WHO, 1981). År 

1990 antog Sverige WHO och UNICEF´s Innocenti deklaration som upprättades för att 

skydda, stödja och främja kvinnors rätt till amning (Svensson & Nordgren, 2002; WHO, 

1989). Deklarationen stöttar mammornas rätt att få möjligheten att amma sitt barn exklusivt i 

fyra till sex månader och att amning bör ses som naturlig. Genom att stödja och säkra 

amningen finns det krav på att kvalitetssäkra vårdkedjan som består av mödrahälsovård och 

barnhälsovård. I och med detta startades en kampanj att driva amningsvänliga sjukhus. Syftet 

var att rikta arbetet mot vårdrutiner och utbildning, information och attityder om amning där 

förlossningsvården uppmärksammades (WHO, 1989). Av barn som föddes 2010 i Sverige 

ammades 97 procent vid en veckas ålder, av dessa ammades 83 procent exklusivt. Vid två 

månaders ålder ammades fortfarande 87 procent och av dessa ammades 67 procent exklusivt. 

Internationellt sett är amningsfrekvensen hög i Sverige (Socialstyrelsen, 2012).  

Attityder och kunskap gällande amning  

Nyblivna mammor idag har en ökad kunskap angående amning och dess fördelar jämfört med 

tidigare. Studier som gjorts av Nabulsi (2011) och Zhou, Younger och Kearney (2010) 

framhäver att nyblivna mammor idag har kunskap gällande amning som är av betydelse för 

initiativtagandet till amning. Det händer idag att kvinnor avstår eller slutar att amma helt på 

grund av olika svårigheter och det finns en osäkerhet som förstärks genom de ideal som läggs 

fram via media där familjer har en problemfri värld. I Sverige har inställningen till amning 

generellt sett alltid varit positiv. Amningens utveckling är till störst del påverkad av att 

kvinnor själva tar ansvar för ökad kunskap och har ökad självtillit. I studien av Zhou, Younger 

och Kearney (2010) framkom att majoriteten av mammor ansåg att bröstmjölk är den ultimata 

födan för barnets hälsa. Mammorna var också medvetna om att bröstmjölken innehåller 

ämnen som har hälsofrämjande- och förebyggande effekter. Det framkom också att det finns 

missförstånd gällande amningen, exempelvis att mamman inte bör amma om hon är förkyld. 

Enligt Dyson, McCormick och Renfrew (2005) påverkades mammans inställning till att 

amma av samhällets syn på offentlig amning och att hur det gick att kombinera amning med 

arbete. Om mammorna hade möjligheten att vara föräldralediga hade det en positiv effekt på 

amningen (Haughton, Gregorio & Pérez-Escamilla, 2010). I studien av Street och Lewallen 

(2013) lyftes fram att beslutet angående amning påverkades i stor del av familj, vänner och 

mammors önskemål samt kunskap om amningens fördelar. Samhällets inverkan hade också 

en viss påverkan men var inte avgörande för beslutet. Swanson och Power (2005) 

synliggjorde faktorer som påverkar kvinnans val gällande amningen, enligt författarna kan 

detta röra sociala, kulturella, ekonomiska och psykologiska faktorer. Pappans och andra 
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närståendes inställning till amning är också av betydelse. Utbildningsnivå och social situation 

hos kvinnan påverkar också utfallet.  

 

För att komma till rätta med eventuell amningsproblematik är det av vikt att mamman får 

beskriva en situation där hon upplever problematiken för att senare sätta in amningen i detta 

sammanhang för att söka en lösning. För att höja andelen mammor som ammar exklusivt är 

det av vikt att gravida kvinnor och deras partner får en god utbildning gällande amning 

(Sasaki, Ali, Kakimoto, Saroeun, Kanal & Kuroiwa, 2010). BB-personalen ska ta hänsyn till 

behoven som finns hos kvinnan, men också förutsättningar, psykosociala, socioekonomiska, 

kulturella och traditionella faktorer som kan påverka. Mammor behöver enhetlig, konsekvent, 

högkvalitativ information och råd av engagerad och positiv personal för att lättare kunna 

uppnå sina mål gällande amning (Cross-Barnet, Augustyn, Gross, Resnik & Paige, 2012).  

 

Den ökade kunskapen gällande omhändertagandet av det nyfödda barnet hos kvinnor och 

föräldrar har ändrat vårdgivarens roll. Istället för att personalen var experter på amning 

förväntas nu föräldrarna ha den rollen och att de innehar kunskapen angående 

omhändertagandet av sitt nyfödda barn. Personalen har idag ett mer pedagogiskt 

förhållningssätt till föräldrarna där de ska vara lyhörda, observanta, stödjande och vägledande. 

Det är viktigt att vårdpersonalen ser till de enskilda föräldrarnas behov. En positiv attityd till 

amning hos mammans mamma har visat sig vara en faktor som påverkar amningsperiodens 

längd. Det är därför av vikt att barnmorskan har kunskap om dessa faktorer vid 

informationstillfället så att informationen som ges är relevant till mammans situation 

(Ekström, Widström & Nissen, 2003; Swanson & Power, 2005). Kunskap hos barnmorskan är 

viktigt men det räcker inte med bara goda kunskaper när det gäller att ge stöd och information 

angående amning. Det krävs också att barnmorskan har en positiv attityd till amning för att 

stödet som ges ska bli optimalt. Har barnmorskan en negativ attityd till amning resulterar 

detta ofta i att felaktig och motstridig information ges och kan leda till att amningen blir 

kortvarig (Ekström, Matthiesen, Widström & Nissen, 2005; Ekström, Widström & Nissen, 

2005; Lundqvist, 2013; Nyqvist & Kylberg, 2000).  

 

Partners roll vid amning 

I en studie angående partnerns eller pappans roll vid amning framkom att de ansåg att 

amningen var helt och hållet mammans ansvar då det var hon som ammade. I studien 

framkom också att de ansåg att amningen hade en stark relation till barnets goda hälsa och var 

en ekonomisk fördel. Mammor som deltog i studien påtalade att amningen var en 

familjeangelägenhet och att båda parter skulle delta (Pontes, Alexandrino & Osório, 2008). 

Om både mamman och pappan blivit ammade som barn var detta enligt Kornides och 

Kitsantas (2013) en positiv faktor vid beslut om amning. Partnerns och andra närståendes 

inställning till amning är av stor betydelse och mammans attityd påverkas av dem (Ekström, 

Widström & Nissen, 2003; Swanson & Power, 2005). Stödet från omgivningen är en viktig 

faktor för fortsatt amning (Guyer, Milleward & Berger, 2012). Mödravården har som uppgift 

att inkludera partnern i stödet gällande amning och informera hur viktig dennes roll är 

(Condon & Ingram, 2011). Tryggheten hos mammorna stärks genom att vårdpersonalen var 

positiva till att involvera partnern i eftervården och vid amningen (Persson, Fridlund, Kvist & 

Dykes, 2010). Det förekommer att den icke ammande partnern kan känna av svartsjuka 

gentemot bandet som skapas mellan den ammande mamman och barnet (Kylberg, Westlund 

& Zwedberg, 2009). Pappor känner ofta att de inte får stöd eller samma information från 

vårdpersonalen som mamman. Pappor önskar att få samtala med någon annan än sin partner 

och kollegor angående det nyfödda barnet (Deave, Johnson & Ingram, 2008). I en studie av 

Rudman och Waldenström (2007) påtalar mammor att de känner en besvikelse över att 
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vårdpersonalen många gånger förbiser partnern. Detta leder i sig till att partnern känner sig 

bortglömd och övergiven under eftervården. I en studie av Tohotoa, Maycook, Hauck, Burns 

och Binns (2010) deltog pappor i stödgrupper där de kunde ställa öppna frågor och lära sig 

om amning, samt andra svårigheter. Mammor ansåg att deras partner var den som gav det 

mest betydelsefulla stödet och ansåg detta vara nödvändigt. Studier påvisar att det egentligen 

inte är själva tekniken i sig som påverkar kvinnans förmåga att amma utan att stödet runt 

omkring har större betydelse. 

 

Det anses också viktigt att familjen erbjuder praktiskt stöd till mamman så att hon därmed får 

mer tid för det nyfödda barnet (Mueller & Silva, 2009). Nyblivna mammor känner ett viktigt 

stöd från närstående och vänner. I en studie identifierades partnern som den viktigaste 

stöttepelaren men även mammans föräldrar, vänner, kollegor och vårdpersonal spelar en roll 

(Deave, Johnson & Ingram, 2008).  

Barnmorskans roll vid amning 

Sedan 1989 finns det enligt WHO (1989) direktiv om hur professionell personal ska skydda, 

främja och stödja amning. Kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor delar in 

yrkesrollen i tre olika huvudområden; Sexuell och reproduktiv hälsa, Forskning, utveckling 

och utbildning, samt Ledning och organisation. Barnmorskan ska i sin roll kunna informera, 

ge stöd och rådgivning. Detta innebär en förmåga att arbeta för att förebygga ohälsa och 

arbeta hälsofrämjande men också ha förmågan att känna igen de som är i behov av vård och 

stöd. I barnmorskans kompetensområde ingår att främja tidig amningsstart och ge 

amningsstöd under det nyfödda barnets första vakenhetsperiod efter födseln (Socialstyrelsen, 

2006).  Barnmorskan har en överlägsen kunskap gällande födointag hos nyfödda som 

sjuksköterskor och läkare inte har (WHO, 2009). Barnmorskans roll är att vara lyhörd och 

uppmärksam. Det är viktigt att mamman känner sig sedd och lyssnad till (Bäckström, 

Hertfeldt-Wahn & Ekström, 2010). I en vårdande situation är det av vikt att kommunikationen 

präglas av respekt, ödmjukhet och äkta personligt intresse (Fossum, 2007). I en studie av 

McInnes och Chambers (2008) påtalade kvinnor att de kunde känna av vilka barnmorskor 

som var uppmuntrande, icke-dömande, sympatiska och hjälpsamma, men också att de visade 

att de hade tid att lyssna och vara närvarande jämfört med de barnmorskor som uttryckte 

ointresse, översittarattityder och visade tydligt att de inte hade förtroende för att mamman 

skulle hantera amningen. Enligt Kronborg och Vaeth (2004) kan stöd och information i tidig 

graviditet och även postpartum ge en ökad amningsfrekvens. Barnmorskan ska också ta 

hänsyn till omständigheter runt omkring som har en direkt påverkan på amningen, såsom stöd 

från familjemedlemmar med sysslor i hemmet. Det åligger barnmorskan att vid tidigt stadium 

samtala med kvinnan om graviditeten och perioden efter. Redan vid första mötet kan 

barnmorskan bjuda in till samtal gällande amning, fråga mamman om hon känner av något i 

brösten och om hon vet om hon själv blev ammad som barn. Detta kan leda till att mamman 

själv berättar om hon planerar att amma eller inte och om hon inte gör det kan barnmorskan 

fråga om orsaken bakom beslutet (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). Framkommer det 

att mamman har genomgått en bröstoperation bör hon förberedas på möjligheten att kunna 

amma sitt nyfödda barn. De flesta genomgick sin operation innan de funderade på att bli 

gravida och först under graviditeten uppkom dessa tankar och oro (Chamblin, 2006).   

 

Barnmorskan ska respektera kvinnans beslut om hon väljer att amma eller inte. Barnmorskan 

kan berätta om fördelarna, för både mamma och barn, med att amma. Det är av vikt att 

barnmorskan också informerar om flaskmatning. Stödet från hälso- och sjukvården är av stor 

vikt för att dels öka chansen till en lyckad amning men också för att mammor inte ska känna 

sig misslyckade om deras val är att ge upp amningen (Larsen & Kronborg, 2012). Det stöd 

som ges bör vara anpassat till den enskilda mamman då den inte finns en standardmall som 
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passar alla mammor (Bäckström, Hertfeldt-Wahn & Ekström, 2010). Amningsstödet som ges 

bör vara via personliga möten där mammorna erhåller kontinuerlig vägledning som är 

anpassad efter familjens behov och kulturell tillhörighet (Renfrew, McCormick, Wade, Quinn 

& Dowswell, 2012).  För att upprätthålla en god amningsfunktion krävs det att 

kommunikationen mellan mamman och barnmorskan är god och att kontinuerligt stöd ges 

(Thibaudeau, Sinno & Williams, 2010). Beslutar sig mamman för att amma och uttrycker oro 

inför detta är det barnmorskans roll att stötta henne, ta reda på varför hon är orolig för att 

sedan informera och kommunicera med henne. Barnmorskan kan erbjuda mamman att delta i 

amningsgrupper vid mödravårdscentralen. Studier visar att ett handledande amningsstöd i 

grupp eller individuellt ökar mammornas försök till att amma och att de ammar under en 

längre tid (Hoddinott, Lee & Pill, 2006; Olson, Haider, Vangjel, Bolton & Gold, 2010). 

Uppkommer det problem efter förlossningen som rör amningen kan barnmorskan utföra en 

amningsobservation för att komma till grunden med problemet och kan hjälpa mamman och 

barnet. Det är under observationen viktigt att vara lyhörd och lyssna till det mamman har att 

säga och samtidigt respektera hennes integritet. Barnmorskan kan erbjuda amningsstöd via 

stödgrupper eller individuellt (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009).  

 

Ibland kan det vara nödvändigt att använda sig av hjälpmedel för att underlätta amningen. Det 

är viktigt att barnmorskor har relevant kunskap om de hjälpmedel som finns tillgängliga för 

att kunna lära mamman hur hon ska använda dessa. Det är viktigt att mamman känner sig 

trygg att använda de hjälpmedel som hon får för att underlätta processen (Chamblin, 2006). 

Att använda en docka och en bröstprototyp eller att barnmorskan med sin egen kropp visar 

tekniker är ofta att föredra än att barnmorskan tar tag i mammans bröst och för barnets huvud 

mot bröstet. Många mammor kan bli störda av detta och i sin tur kan detta ha en effekt på 

amningen (Weimers, Svensson, Dumas, Navér & Wahlberg, 2006). Om mammorna har 

teoretisk och praktisk kunskap om amning samt att de har information om vart de kan vända 

sig om de behöver stöttning gällande amningen, leder detta till en minskad risk att sluta amma 

(Brown, Raynor & Lee, 2011).  

 

Subjektiva upplevelser relaterade till amning, både negativa och positiva, kan inverka när 

mammor pratar med varandra och erbjuder råd. Amningsinformation som är grundad på 

subjektiva upplevelser kan resultera i att mamman som fått råd och information känner 

respektlöshet och press inför sin egen amningsupplevelse. Det är viktigt att information och 

råd relaterat till amning ges av en professionell person med en positiv syn på amning 

(Svensson & Nordgren, 2002). Det uppmärksammades i en studie av Redshaw och Henderson 

(2012) om effekter av barnmorskans olika typer av vårdperspektiv att de barnmorskor som 

hade både ett medicinskt och psykologiskt synsätt såg familjen som en helhet. Barnmorskorna 

reflekterade över amningen som ett viktigt och känslomässigt band mellan mamma och barn, 

samtidigt som de ansåg det av vikt att utforma en långsiktig amningsplan tillsammans med 

mamman. Barnmorskan stärkte mamman och behandlande partnern jämlikt. Mammor har ett 

behov av att få stöd utan att behöva be om det, detta gäller också omföderskor (Redshaw & 

Henderson, 2012).  

 

Faktorer som påverkar amningsstarten  

Amning är viktig så snart som möjligt efter det att barnet har fötts. Om mamman väljer att 

amma sitt barn är det bra att detta sker inom en timme efter födseln då detta stärker bandet 

mellan mamman och barnet (Denton, 2010). Då mamman ammar sitt barn direkt efter födseln 

kan detta också stärka amningen och att den blir ihållande och varar minst sex månader eller 

längre (Boccolini, Carvalho, Oliveira & Vasconcellos, 2011). Enligt studien av Nakao, Moji, 

Honda och Oishi (2008) diade de nyfödda barnen som fick amma inom den första 
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vakenhetsperioden i större utsträckning mints fyra månader jämfört med de nyfödda som inte 

fick den möjligheten. Edwinson Månsson och Enskär (2008) såg att hud mot hud kontakten 

under amningen stärkte det känslomässiga bandet mellan barn och mamma. Mammor som har 

en tidig hud mot hud kontakt med sitt nyfödda barn hade en mer positiv inställning till 

amningen och ammade längre än de mammor som inte hade det (Chiou, Chen, Yeh, Wu & 

Chien, 2014). Enligt Svensson, Velandia, Matthisen, Welles-Nyström och Widström (2013) 

skapas genom den tidiga hud-mot-hud kontakten positiva och lugnande känslor mellan 

mamman och det nyfödda barnet vilket leder till minskad stress. För att främja amningen efter 

födseln bör barnet placeras naket på mammans bröst så snart som möjligt (Alberts, 1994; 

Dabrowski, 2007; Righard & Aalde, 1990; Widström, Wahlberg, Matthiesen, Eneroth, Uvnäs-

Moberg & Werner, 1990). De flesta mammor kan amma, förutsatt att de är fysiskt kapabla att 

amma (WHO, 2012).  

 

En negativ eller traumatisk upplevelse i samband med förlossningen kan påverka mammans 

syn på sin kropp och hennes förmåga att slappna av tillräckligt mycket så att 

utdrivningsprocessen ska komma igång och fungera optimalt. Då barnet placeras vid bröstet 

kan mamman återigen uppleva den traumatiska händelsen vilket har en negativ effekt på 

amningen (Beck & Watson, 2008).  

 

Kvinnans tilltro till sig själv och sin tillit till sin amningsförmåga är också faktorer som har 

betydelse för amningsstarten och dess längd. Det finns ett samband mellan amningskunskap 

och amningens längd. Utbildning i amning under graviditeten leder till en ökad 

amningsfrekvens (Laanterä, Pietilä, Ekström & Pölkki, 2012). Amningsutbildning under 

graviditeten leder till en tidigare amningsstart. I en studie gällande amningsutbildning 

påvisades att 58 procent av mammorna som fått undervisning antenatalt började amma sina 

nyfödda inom 60 minuter medan de mammor som inte fått undervisning ammade endast 32 

procent inom de första 60 minuterna (Gami, Mishra, Srishti & Kocher, 2013).  

Bröstoperation  

Kvinnans bröst utgör en viktig del av hennes kropp och identitet. Kvinnor har under årtionden 

lidit både fysiskt och psykiskt av stor byst. Bröstoperationer har då varit en lösning för dessa 

kvinnor. Bröstreduktionsoperationer har genomförts sedan 1897 (Engström, 1999). Att 

operera brösten kan enligt Lawrence och Lawrence (2011) resultera i känslobortfall under 

flera månader men det är ovanligt att detta håller i sig och blir ett permanent tillstånd. Ju 

större ingreppet är desto större påverkan har det på känslobortfallet. Att operera brösten kan 

påverka amningsfunktionen. I dag finns det olika metoder för hur detta genomförs och med de 

nya metoderna påverkas inte amningen på samma sätt som tidigare (Kylberg, Westlund & 

Zwedberg, 2009). Majoriteten av kvinnorna som genomgår en bröstoperation gör det under de 

reproduktiva åren trots oklarhet när det gäller risker för amning i samband med bröstimplantat 

(Schiff et al., 2014). Enligt Svensson och Nordgren (2002) får kvinnor som har opererat sina 

bröst dubbla budskap och det finns missuppfattningar om amning efter bröstoperation. 

Amning och hur det fungerar efter bröstoperation är individuellt och beror på vilken operation 

som genomförts.  

 

Bröstförminskning  

Bröstförminskning är en av de vanligast förekommande operationerna idag.  Orsakerna till 

operationen varierar. De mest förekommande är ryggbesvär men också för att öka sin 

livskvalitet och för kosmetisk anledning (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). Enligt 

Lawrence och Lawrence (2011) lider många kvinnor av stora och tunga bröst att de besväras 

av axel- och ryggsmärta. Detta kan påverka kvinnans självförtroende och självbild negativt. 

Kvinnor som upplever att deras livskvalitet påverkas väljer ofta att förminska brösten. En del 



10 

 

kvinnor lider enligt Engström (1999) av så tung byst att BH-bandet skaver in i axlarna, smärta 

i nacke och rygg uppkommer och kan därför lida av hållningsproblem. För många kvinnor är 

bröstens utseende ett estetiskt problem. En bröstförminskning är ett massivt ingrepp då detta 

kräver en förflyttning av bröstvårtan och en eventuell förminskning för att passa det nya 

omformade bröstet, detta kan skada mjölkgångarna (Lawrence & Lawrence, 2011). En 

bröstförminskning kan utföras på olika sätt. Under 1960- talet hade en bröstopererad kvinna 

50 procent chans att kunna amma sitt nyfödda barn. Senare har det påvisats att mjölkgångarna 

kan läka samman och fungera som de ska gällande amning. Under en bröstoperation undviker 

kirurgen numera att skada mjölkgångarna och mjölkkörtlarna. Risken att skada bröstkörtlarna 

ökar med mängden vävnad som tas bort från bröstet (Svensson & Nordgren, 2002). Tidigare 

skar kirurgen "bort" bröstvårtan för att sedan sy tillbaka den innan operationen avslutades och 

detta ledde till ärrbildningar som kunde orsaka mjölkstockning (Kylberg, Westlund & 

Zwedberg, 2009). Flyttades bröstvårtan under operationen var det oftast svårare för kvinnan 

att amma (Royal College of Midwives, 1991). Då bröstvårtan och vårtgården är helt 

avlägsnad från bröstet under operationen är chanserna minimala att kvinnan ska kunna amma 

(West, 2001). Med de nya teknikerna flyttas inte bröstvårtan och vårtgården utan de får hänga 

kvar på mjölkgångarna och avslutningsvis sys de fast igen. I de flesta fall flyttas bröstvårtan 

och bröstgården uppåt. Det är avgörande för kvinnans förmåga att kunna amma. Risken att 

skada mjölkgångarna är då mindre (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). Det är viktigt att 

kirurgen under ingreppet försöker bevara mjölkgångarna och nerverna för att kvinnan ska 

kunna ha möjligheten att amma (Lawrence & Lawrence, 2011). Under ingreppet ska inte 

blodflödet till bröstvårtan och vårtgården komprimeras. Genom att detta undviks ökar 

möjligheterna för kvinnan att kunna amma (Chamblin, 2006). Målet med en 

bröstförminskning är enligt Engström (1999) att lindra en kvinnas smärta, både fysiskt och 

psykiskt. Målet med operationen är också att se till att kvinnan i framtiden kan amma och där 

är valet av operationstekniken betydelsefull. Enligt Svensson och Nordgren (2002) finns 

evidens och erfarenhet som visar att många kvinnor som genomgått en bröstförminskning kan 

amma exklusivt. Erfarenheten visar att ju längre tid det gått efter operationen desto bättre 

resultat.  

 

Bröstförstoring  

Sedan introduktionen av silikonimplantat under 60-talet har bröstförstoring blivit en av de 

mest förekommande plastikoperationerna (Schiff et al., 2014). Att förstora sitt bröst är idag 

enligt Lawrence och Lawrence (2011) mer accepterat än vad det var tidigare och tekniken för 

detta har utvecklats. Majoriteten av kvinnorna som genomgår en bröstförstoring är i sin mest 

produktiva ålder och ingreppet kan eventuellt påverka deras amningsförmåga (Schiff et al., 

2014). Genomsnittsåldern för kvinnor som genomgår bröstförstorning är 19 till 34 år. 

Majoriteten av dessa kvinnor är nöjda med sitt resultat och rekommenderar andra att genomgå 

samma operation om de så önskar. Kvinnor som genomgår operationen får ett implantat 

inopererat mot bröstbenet, det vill säga bakom bröstet och mjölkkörtlarna. Mjölkgångarna 

påverkas inte då de kommer att ligga i körtelvävnaden framför protesen och kan därmed 

mynna oskadda i vårtan. Implantatet har ingen kontakt med amningsdelen av bröstet 

(Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009; Svensson & Nordgren, 2002). Vid bröstförstoring 

och om ingreppet genomförs på rätt sätt uppkommer normalt ingen skada på bröstvävnaden 

eller mjölkgångarna då snittet läggs närmare bröstkorgen och inte kring bröstvårtan. Tidigare 

fanns risker med silikonimplantat vilka kunde orsaka fibros och skada mjölkgångarna, men 

dessa används inte längre. Sedan en längre tid används istället Saline (natriumklorid 

implantat). De risker som kan uppstå med bröstimplantat relaterat till amning finns hos 

kvinnor som genomgår operationen och som har en underutvecklad byst. Underutvecklade 

bröst med implantat kan få problem med mjölkproduktionen och detta i sig har en negativ 
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effekt på mängden mjölk som faktiskt produceras (Lawrence & Lawrence, 2011). Minskad 

mjölkproduktion kan vara resultatet av kirurgiska komplikationer. Bröstimplantat kan orsaka 

skador på mjölkgångarna och körtelvävnad (Michalopoulos, 2007).  

 

Kvinnor som förstorar sina bröst väljer dock ibland att inte amma sina barn och barnen får då 

inte i sig de viktiga näringsämnen som finns i bröstmjölken (Michalopoulos, 2007). Enligt 

Semple (2007) avstår mammor med silikonimplantat från att amma på grund av den 

misstänkta risken för kontaminering av bröstmjölken. Den alternativa näringskällan för dessa 

barn är en mängd olika kommersiellt tillgängliga formler.  

 

Otillräcklig information före operation 

Internet fungerar som en vanlig källa till medicinsk information för människor som överväger 

plastikkirurgi (Walden, Panagopoulous & Shrader, 2010). En stor del av information som nås 

via sökmotorer angående bröstförstoring i allmänhet och dess effekter på amning är antingen 

vilseledande eller felaktig (Gordon, Barot, Fagey & Matthews, 2001; Jejurikar, Rovak, 

Kuzon, Chung, Kotsis & Cederna, 2002). Två tredjedelar av de artiklar som handlade om 

kosmetisk kirurgi i Storbritannien porträtterade operationen som riskfri och nämnde ingenting 

om eventuella problem eller komplikationer (Reid & Malone, 2008). Enligt Michalopoulos 

(2007) är kvinnor inte medvetna om att deras framtida förmåga att kunna amma kan vara vid 

risk då de beslutar sig för att opereras. De flesta kvinnor är också omedvetna om de många 

fördelar som amning ger både deras barn och sig själv, innan de beslutar sig för operationen. 

Denna information angående riskerna bör göras tillgänglig innan operationen. 

 

Det är av vikt att kirurgerna samtalar med sina patienter innan operationen genomförs och 

diskutera risken att amningen kan påverkas. Kvinnor väljer trots detta att operera sina bröst 

trots risken att inte kunna amma. Kvinnor som opererat brösten och sagt att de inte ska amma 

har dock valt att försöka amma då det blivit gravida och fött barn (Lawrence & Lawrence, 

2011). Det är viktigt att kvinnor som väljer att förstora sina bröst är införstådda med riskerna 

både kort- och långsiktigt, samt att det minskar deras chans till att amma. Kvinnor som gör 

detta mer för det kosmetiska än för att rekonstruera sina bröst efter en mastektomi bör ges 

grundlig information (Schiff et al., 2014). En kvinna som ska genomgå en bröstoperation bör 

delges ärliga och vetenskapligt förankrade upplysningar (Engström, 1999).  Information 

angående amning i framtiden är av betydelse innan ingreppet (Wickberg & Hwang, 1996). 

 

Problemformulering 

Det är vanligt förekommande att kvinnor av olika anledningar genomgår bröstoperationer i 

ung ålder. Kvinnorna bör få information om eventuella amningsproblem som kan uppstå på 

grund av operationen innan den genomförs.  Dock förekommer att denna information inte ges. 

Enligt Renfrew, Fisher och Arms (1998) kan de flesta amningsproblemen förebyggas eller 

lösas. Amningsproblem kan vara smärtsamma och upplevas som frustrerande hos mamman 

och kan påverka henne emotionellt. Mamman kan känna skuld och anklagar ofta sig själv. En 

viktig uppgift för barnmorskor är att försöka hjälpa bröstopererade mammor att lära sig se 

skillnaden mellan vanligt förekommande amningsproblem som kan uppkomma hos mammor 

som inte opererat sina bröst och amningsproblem som kan bero på operationen (Kylberg, 

Westlund & Zwedberg, 2009). Enligt Thibaudeau, Sinno och Williams (2009) förklaras 

svårigheter med amning av psykosociala faktorer som rr rådgivning och coachning från 

personalen under amningstillfället. I barnmorskans roll ingår att förebygga en negativ 

amningsupplevelse och att den inte ska upplevas som problematisk. Der är viktigt att 

barnmorskan i tidig graviditet informerar den blivande mamman. Det krävs av barnmorskan 

att hon är uppmärksam och lyhörd. Det är därför av stor vikt att barnmorskor inhämtar 
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kunskap om mammans upplevelser och hur hon hanterar amningen för att få en bättre 

möjlighet att kunna erbjuda råd och stöd.  

SYFTE 

Syftet med detta arbete var att beskriva vilka effekter bröstoperationer kan ha på amning och 

att belysa hur stöd och information påverkar amningen efter bröstoperation. 

METOD 

Design 

Litteraturöversikt valdes som metod för att besvara studiens syfte. Syftet med en 

litteraturöversikt är att sammanställa och beskriva det kunskapsläge som finns inom ett visst 

område (Forsberg & Wengström, 2014). Metoden anses lämplig för att besvara syftet och 

frågeställningarna, men också för att ge en ökad kunskap och förståelse (Friberg, 2012). Ett 

systematiskt strukturerat tillvägagångssätt möjliggör en bättre överblick för att på så vis kunna 

studera och kritiskt granska syftet (Polit & Beck, 2012). En sammanställning av forskning 

som använder kvalitativ respektive kvantitativ kan med fördel belysa ämnet utifrån ett bredare 

perspektiv och därmed öka kunskap och ge konkreta förbättringsförslag (Friberg, 2012; 

Forsberg & Wengström, 2014).   

Urval 

Till litteraturöversikten valdes vetenskapliga artiklar med utgångspunkt från studiens syfte 

och frågeställningar för att belysa kunskapsområdet från olika perspektiv. Inklusionskriterier 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, amerikanska eller nordiska språk. Artiklarna 

som valdes var publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2000 - 2014, och hade 

etiskt tillstånd från etiskt kommitté eller genomgått etisk granskning.  Författaren inkluderade 

artiklar äldre än 2004 då de tillförde studien information av vikt och som inte återfanns i 

senare utgivna studier, de ansågs därmed vara relevanta.  

 

Genomförande 

Artikelsökningen genomfördes under tidsperioden december 2014 till mars 2015 i 

databaserna CINAHL och PubMed. Enligt Polit och Beck (2012) är PubMed och CINAHL av 

stort värde då sökningar görs inom området omvårdnad. Databaserna skiljer sig åt gällande 

innehåll. PubMed täcker områdena medicin, odontologi och omvårdnad och innehåller 

huvudsakligen vetenskapliga tidsskrifter.  Medical Subject Headings termer (MeSH) 

användes för att generera kontrollerade och relevanta sökord i databasen PubMed.  Databasen 

CINAHL fokuserar på omvårdnadsforskning och inkluderar sjukgymnastik och arbetsterapi. 

Headings användes under sökningen av artiklar i CINAHL (Forsberg & Wengström, 2014). 

Sökorden som användes finns presenterade i tabellen nedan (Tabell 1).  Sökorden användes 

separat eller kombinerade med den booleska operatorn And.  

 

En bredare sökning gjordes till en början för att se resultatet av antalet artiklar. Olika 

kombinationer av sökorden gjordes i båda databaserna vilket gav över 1000 träffar. För att 

begränsa antalet artiklar kombinerades olika sökord. Då samma artikel påträffades vid olika 

sökningar i samma databas redovisades de endast vid ett söktillfälle. Om artiklarnas rubriker 

motsvarade syftet lästes abstrakten. Enligt Polit och Beck (2012) ger abstrakten information 

och en bedömning om artiklarnas innehåll som kan vara relevanta att använda i en litteratur 

översikt. Abstrakten som ansågs vara relevanta till litteraturöversiktens syfte inkluderades och 

skrevs ut.  Manuella sökningar utfördes utifrån granskningar av referenser från artiklar och 

reviews. Tre artiklar valdes ut efter manuell sökning.  
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Författaren valde genom granskning ut 23 artiklar (varav tre från manuell sökning) för att 

redogöra som underlag för litteraturöversikten.  

 

Tabell I. Databassökning i PubMed och i CINAHL  

Databas Sökdatum Sökord Antal 

Träffar 

Granskade 

Abstrakt 

Inkluderade 

Artiklar  
1. PubMed 141230 Breastfeeding, 

Mammaplasty, 

Reduction 

41 6 1 

2. PubMed 141230 Adolescence, 

Reduction, 

Breastfeeding, 

Mammaplasty 

21 9 4 

3. PubMed 150109 Breatfeeding, 

Reduction, 

Mammaplasty, 

Breast Surgery, 

Techniques 

37 5 2 

4. PubMed 150127 Breast feeding, 

Breast 

reduction, 

Mammoplasty 

45 9 2 

5. CINAHL 150201 Breast 

augmentation, 

Lactate,  

2 2 2 

6. PubMed 150211 Breast feeding, 

Breast Implants, 

Mammaplasty 

29 4 1 

7. CINAHL 150212 Mastectomy, 

Breast Implants, 

Mammaplasty, 

Breast 

Implantation, 

Augmentation, 

Breastfeeding, 

Lactation 

14 3 1 

8. PubMed 150212 Mastectomy, 

Breast Implants, 

Mammaplasty, 

Breast 

Implantation, 

Augmentation, 

Breastfeeding, 

Lactation 

49 8 2 

9. PubMed 150212 Breast Implants, 

Information, 

Breast Feeding, 

Breast 

Augmentation 

2 1 1 

10. PubMed 150319 Midwife, Breast 

Feeding, 

Support  

187 6 4 

TOTALT:    427 53 20 

Databearbetning 

Artiklarnas relevans bedömdes huvudsakligen genom att identifiera artiklarnas titel och 

abstrakt som sedan granskades för att ta reda på om de besvarade studiens syfte, detta skedde i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2014). Artiklarna som besvarade studiens syfte 

granskades i sin helhet. Artiklarna granskades därefter var för sig och inkluderades i en matris 

(Bilaga II). I matrisen redovisas årtal, land, författare, syfte, metod, antal deltagare och 

bortfall, resultat samt bedömning av artikelns kvalitet. För att bedöma reliabilitet och validitet 

kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av Sophiahemmet Högskola bedömningsunderlag för 
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vetenskaplig klassificering samt kvalitet med avseende för studier med kvalitativ och 

kvantitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och William, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga I). Artiklar som inte överensstämde med studiens syfte 

och inte bedömdes vara av god kvalitet exkluderades. Författaren fann 23 studier som 

bedömdes möta syftet och kvaliteten. För att få en översikt av artiklarna sammanfattades 

dessa i en matris (Bilaga II). Resultatartiklarna redovisas i referenslistan med en asterisk (*). 

Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna lästes igenom noggrant och kontinuerligt under arbetets gång. 

Artiklarna granskades flera gånger för att dels skapa en djupare förståelse men också för att 

identifiera helheten. Varje artikel som inhämtats analyserades enskilt för att sedan kunna 

analyseras tillsammans, detta i enlighet med Polit och Becks (2008) analysmetod. Författaren 

markerade de stycken som var av intresse för sin egen studie utifrån sökorden samt utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna numrerades sedan för att underlätta 

granskningen och för att strukturera arbetet. Det är viktigt att analysen genomförs på ett 

tydligt sätt för att tydliggöra hur granskningsprocessen gått till (Forsberg & Wengström, 

2013). Likheter och skillnader utifrån artiklarnas resultat identifierades genom upprepad 

läsning av artiklarna (Friberg, 2012). Författaren markerade de stycken som svarade på 

studiens syfte med olika färger och bildade därefter huvudkategorier där styckena delades in. 

Underkategorier skapades efter ytterligare genomläsning och likheter och skillnader 

identifierades. Polit och Beck (2008) anser också att det är viktigt att då segmenten är utvalda 

och granskade att de då kategoriseras och kodas för att organisera funnen data i huvud- och 

underkategorier som presenteras i resultatdelen.  

Vetenskaplig kvalitet  

Vid en litteraturöversikt är det viktigt att granska artiklarna noggrant för att en god 

vetenskaplig kvalitet ska uppnås. En kvalitetsgranskning bör innehålla studiens syfte, 

frågeställning, design, urval, analys, mätinstrument och hur detta tolkas i resultatdelen 

(Forsberg & Wengström 2014). Enligt Polit och Beck (2012) erhålls relevant kunskap genom 

en reflektion av sanningen som i sin tur ger ökad validitet som ett tecken på verklighet av en 

undersökning. Forskarens skicklighet och hur noggrant data har bearbetats stärker 

trovärdigheten. Då tillförlitligheten undersöks ökar reliabiliteten vilket är beroende av 

studiens giltighet. Överförbarhet är enligt Polit och Beck (2008) ett begrepp som beskriver att 

resultatet av studien kan generaliseras och användas i andra studier. Tydlighet och klarhet av 

arbetet som beskriver urval, datainsamling och analys kan påverka överförbarheten. En 

litteraturöversikt som grundas på systematisk sökning och bearbetning av vetenskapliga 

artiklar leder till ökad reliabilitet och validitet vilket i sin tur ökar överförbarheten av 

resultatet.  

 

Författaren arbetade under studiens gång efter de ovan nämnda principer för att på sådant sätt 

uppfylla kraven på förlitlighet och trovärdighet i det slutliga resultatet. Resultaten beskrevs av 

författaren utifrån den information och fakta som samlades från de valda artiklarna.  

Forskningsetiska överväganden 

I all forskning är det viktigt att etiska övervägande görs innan studien inleds och viktigt är att 

ta hänsyn till urval och presentation av resultatet. Det finns riktlinjer för hur god medicinsk 

forskning ska genomföras. I dessa riktlinjer påtalas att plagiat och ohederlighet inte får 

förekomma. I de etiska riktlinjerna innefattas också att de studier som ingår i en 

litteraturöversikt ska ha fått tillstånd från etisk kommitté. Alla artiklar som ingår i studien ska 

redovisas och sedan arkiveras under en tio års tid. Författaren valde att granska artiklar som 

var godkända av forskningsetisk kommitté. Det är av god etik att skydda personer som deltar i 
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en studie och det ska alltid vägas mot intresset av inhämtning av ny kunskap, att individens 

välfärd går före samhällets och vetenskapens behov (Vetenskapsrådet, 2011). I Sverige 

godkänns endast humanforskning som utförs enligt riktlinjerna för mänskliga rättigheter och 

samtycke till forskning får när som helst återtas av deltagaren (Codex, 2015).  

 

RESULTAT 

 

Effekter av bröstoperation 

Kvinnor som opererar sina bröst innan de har fött barn och ammat löper en större risk att inte 

kunna amma eller ha en nedsatt förmåga. Amningsförmågan efter en bröstoperation beror 

oftast på ingreppet och vilken typ av operation som genomförts, men även det stöd som ges. 

För att bevara amning är det nödvändigt att skona dessa, både endogena och exogena 

mekanismer bakom amning (Chiummariello, Cigna, Buccheri, Alfano & Scuderi, 2008). 

Enligt Aillet, Waiter, Chevrier, Pailheret och Grall (2001) måste kirurgen bevara bröstets 

fysiologi och vara noga med att bevara mjölkgångarna och vårtgården om kvinnan ska ha en 

lyckad amning efter ingreppet. I resultatet framkom att stöttning och information från 

barnmorskan och närstående har en stor inverkan på amningen och dess resultat.  

 

Effekter av bröstförminskning  

I dag finns olika operationstekniker för bröstförminskning. Detta är betydelsefullt för att 

bröstvårtan och mjölkgångarna ska kunna bevaras. De olika teknikerna som diskuterades i 

artiklarna är superior pedicle = 1, medial pedicle = 2 och inferior pedicle = 3 (Cruz-Korchin 

& Korchin, 2003; Kakagia, Tripsiannis & Tsoutsos, 2005). I studien av Chiummariello et al. 

(2008) deltog 105 bröstopererade kvinnor som hade fött barn. Amning ansågs vara lyckad om 

det varade mer än tre veckor och ingen ersättning tillfördes. Kvinnorna som deltog i studien 

delades upp gällande de olika kirurgiska tekniker som användes.  60,7 procent av kvinnorna 

som genomgick operationen med teknik 1 kunde amma och 43,5 procent av dem som 

opererades med hjälp teknik 2 och 55,1 procent med hjälp av teknik 3 ammade. Detta 

framkom också i studien av Cruz och Korchin's studie (2006). Med teknik 1 där 48 kvinnor 

opererades lyckades 62 procent amma, med teknik 2 genomgick 59 kvinnor ingreppet och 65 

procent ammade efteråt och 57 kvinnor opererades med teknik 3 och av dessa ammade 64 

procent. Totalt sätt ingick 164 patienter varav 63,7 procent efter ingreppet hade förmågan att 

amma  

 

Det är viktigt att bevara bröstvårtans känslighet då den stimuleras genom att barnet suger och 

därmed stimuleras utdrivningsreflexen. Avtar känsligheten kommer utdrivningsreflexen att 

störas. I vissa fall kan bröstvårtan istället för att peka utåt bli indragen i bröstet. Detta hindrar 

barnet från att suga tag i bröstvårtan. Detta påvisades i en studie där 17 procent av kvinnornas 

bröstvårtor blev inåtvända (Aillet et al., 2001). Detta poängteras även i studien av 

Brzozowski, Niessen, Evans och Hurst (2000). Att kunna bevara bröstkanalerna och 

bröstvävnad är avgörande för den fysiologiska processen för mjölkproduktion och detta kan 

påverkas av en operation (Engström & Fridlund, 2000). 

Effekter av bröstförstoring  

I studien av Strom, Baldwin, Sigurdson och Schusterman (1997) har 292 kvinnor som fått 

bröstimplantat inopererade studerats. Av dessa kvinnor födde 46 barn efter bröstförstoringen. 

Av dessa ammade 28 kvinnor. Det visade sig att 11 kvinnor hade problem varav åtta hade 

problem som de själva relaterade till implantaten då de enligt kvinnorna störde amningen. 

Problem som uppstod var såriga bröstvårtor och att implantaten störde mjölkproduktionen. De 

övriga 17 valde att inte amma och sju av dessa avstod då de trodde att problem med 

implantaten skulle uppstå.  
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I studien av Cruz och Korchin (2010) jämfördes kvinnor som hade implantat med kvinnor 

som hade underutvecklade, så kallade hypoplastiska, bröst. Hypoplastiska bröst har inte 

tillräckligt med körtelvävnad för att fylla de med bröstmjölk. De är ofta mycket smala, inte 

lika fylliga och verkar oftast vara kupiga eller svullna kring vårtgården, de varken växer eller 

förändras under graviditeten. Vissa kvinnor kan producera tillräckligt med bröstmjölk medan 

andra inte alls kan producera någon bröstmjölk. Resultatet visade att kvinnor som opererade 

in implantat hade en 25 procent mindre chans att kunna amma och en 19 procents ökning 

gällande användandet av mjölkersättning jämfört med gruppen med hypoplastiska bröst.  

 

Amningspåverkan  

Studien av Aparecida de Andrade, Pereira Coca och Abrao (2010) visade sannolikheten för ett 

spädbarn att vara exklusivt ammad i slutet av den första månaden var 29 procent hos kvinnor 

med bröstförminskning, 54 procent hos dem som genomgått en bröstförstoring och 80 procent 

hos kvinnor som inte hade genomgått någon operation. Sannolikheten för amning och 

ersättning under samma period uppgick till 68 procent bland kvinnor med bröstförminskning, 

32 procent hos dem med bröstförstoring och endast 16 procent bland dem utan någon 

bröstkirurgi. Risken för ett spädbarn att inte exklusivt ammas var fem gånger större hos 

kvinnor som genomgått bröstförminskning jämfört med kvinnor utan operation. Hos kvinnor 

med bröstförstoring var risken att ett spädbarn inte skulle exklusivt ammas 2,6 gånger större 

än hos spädbarn vars mammor inte hade genomgått bröstkirurgi. Både bröstreduktioner och 

förstoringar ledde till ett mindre antal mammor som exklusivt ammade sina barn under den 

första levnadsmånaden. 

 

Mindre amning  

I studien av Brzozowski, Niessen, Evans och Hurst (2000) kontaktades 334 kvinnor varav 78 

födde barn efter operationen, av dessa kunde 15 exklusivt amma sina barn, åtta ammade och 

gav barnet ersättning, 14 kvinnor lyckades inte att amma sitt barn medan 41 kvinnor valde att 

inte amma sitt barn på grund av olika anledningar. Nio kvinnor avstod att amma som en direkt 

följd av missmod från sjukvårdspersonalen. Ytterligare skäl för att avstå från amning och 

istället använda ersättning var de som hade gjort ett misslyckat försök att amma eller de som 

inte blev uppmuntrade att amma. Av de 78 kvinnor som hade barn postoperativt blev 27 

avrådda att amma av läkarna. Dock valde åtta av de 27 därefter att försöka amma trots denna 

rekommendation. I jämförelse med 26 patienter som uppmuntrades att amma och 19 av dem 

genomförde detta. Antalet kvinnor som ammade efter bröstförminskning i denna studie var 

29,5 procent.  

 

Minskad mjölkmängd  

De mammor som blev stressade i samband med amning fick i och med detta ett ökat 

adrenalinpåslag som i sin tur påverkar oxytocin nivån i kroppen som förhindrar en god 

utdrivningsreflex vilket i sin tur leder till att mjölkmängden minskar eller avtar helt 

(Chiummarielle et al., 2008). Souto, Giugliani, Giugliani och Schneider (2003) jämförde 

kvinnor som genomgick bröstförminskning med kvinnor som ammade och som inte hade 

genomgått samma operation. Kvinnor som genomgått operationen kunde inte amma eller 

kunde inte exklusivt amma under en längre tid. För en del av kvinnorna kom amningen igång 

men den kunde inte underhållas och för andra kom amningen inte i gång. De flesta kvinnorna 

påtalade att de hade problem med mjölkproduktionen och med för liten mängd mjölk som 

producerades och därför gav de barnen mjölkersättning. Souto et al. (2003) anser att detta har 

med operationen att göra att kvinnorna fick problem med amning efter operationen.  

 



17 

 

Ingen amningspåverkan  

I studien av Chercel, Azzam och De Mey (2006) blev en del av kvinnorna uppmuntrade att 

inte amma och de andra hade fått motstridiga råd. I resultatet framkom att postoperativa 

komplikationer inte påverkar amningen, varken vid bröstförstorning eller vid förminskning. I 

studien av Sinnos, Botris och Moufarrege, (2013) behandlades amning efter 

bröstförminskning. I studien deltog 571 kvinnor. Dessa kvinnor fick amma pre-operativ och 

post-operativ, resultatet påvisade att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

detta. Antalet kvinnor som kunde amma under fyra till sex månader både pre- och 

postoperativ påvisade inte heller någon större procentuell skillnad jämfört med kvinnor som 

inte opererats.  

 

Cruz-Korchin och Korchin (2005) studerade användningen av två olika tekniker och drog 

slutsatsen att det inte finns någon större skillnad mellan möjligheten att kunna amma efter 

ingreppen. I studien av Brzozowski, Niessen, Evans och Hurst (2000) kontaktades 334 

kvinnor varav 78 födde barn efter operationen, utav dessa 78 kunde 15 exklusivt amma sina 

barn.  

 

I studien av Hefter, Lindholm och Elvenes (2003) undersöktes om mängden bortopererad 

vävnad kunde påverka amningen och deras resultat påvisade att så var inte fallet. Mängden 

bröstvävnad som avlägsnandes påverkade inte amningen hos de som önskade amma. Hos de 

sju kvinnor som födde barn förekom inte nedsatt känsel i bröstvårtan, som kunde påverka 

utdrivningsreflexen negativt. Resterande fem kände av en mild förändring i känseln kring 

bröstvårtan vilket inte störde utdrivningsreflexen.  

 

Stöd och information  

 

Bristande information   

Bristande information innan operationen hade också en påverkan på kvinnorna och deras 

förmåga att amma (Engström & Fridlund, 2000). Kirurgen bör erbjuda rådgivning och 

förklara möjligheten att amma och därmed undanröja eventuella tvivel hos patienterna 

(Chiummariello et al., 2008). I studien av Aillet et al. (2001) påvisas att kvinnor som har 

blivit konsulterade hade fått informationen att de efter en bröstoperation (förminskning eller 

förstoring) inte kommer att kunna amma sina framtida barn. Engström och Fridlund (2000) 

beskriver i sin studie att de flesta kvinnor som genom gick bröstförminskning var nöjda med 

resultatet men inte med den information som de fick innan operationen. De anser att kvinnor 

som genomgår bröstförminskning ska få professionell rådgivning innan för att sedan på bästa 

möjliga sätt lyckas med amningen.  

 

Det framkommer i studien av Aillet et al. (2001) att särskild uppmärksamhet måste riktas till 

att bevara bröstfunktionen när bröstförminskning utförs under tonåren. Beslutet om kirurgi 

måste ta framtida graviditeter och amning i beaktande. Särskild uppmärksamhet måste ägnas 

åt att ge adekvat information om amning till dessa kvinnor. I studien som genomfördes deltog 

65 kvinnor, av dessa kvinnor svarade 41 kvinnor att de inte fått någon information och tre 

kvinnor valde att inte svara. Bland de 21 kvinnor som erkänner att de erhållit information 

angående amning hade två blivit avrådda att amma och fem blivit tillsagda att det ansågs vara 

omöjligt. I studien av Brown, Holton, Chung och Slezak (2008) framhäver författarna vikten 

av att informera kvinnorna innan bröstoperationen om hur operationen kan påverka framtida 

amning. De föreslår att kirurgen ska erbjuda ett preoperativt samtal där effekter av 

operationen diskuteras.  
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Bristande information under graviditet 

I studien av Datta, Graham och Wellings (2012) visade det sig vara viktigt att båda 

föräldrarna fick information om amning och stöd under graviditeten då detta kunde underlätta 

amningsprocessen efter förlossningen.  

 

Barnmorskans stöd vid amning  

Utifall kvinnan inte får råd och stöttning från sin familj är det viktigt att barnmorskan genom 

sitt beteende, insikt och handling mot kvinnor kan stärka, stödja och bekräfta deras roll som 

mammor. Adekvat information ska ges till kvinnor som har genomgått bröstförminskning och 

att denna information ingår i föräldrautbildning (Engström & Fridlund, 2000). I studien av 

Brzozowski et al. (2000) avstod kvinnor från att amma på grund av olika anledningar. Vissa 

gjorde det i direkt följd av att de inte kände sig sedda av BB-personalen. De som hade gjort ett 

misslyckat försök att amma eller de som inte blev uppmuntrade att amma avstod också. De 

kvinnor som fick stöd av barnmorskan och närstående valde att försöka amma och vissa 

genomförde detta. Antalet kvinnor som ammade efter bröstförminskning i denna studie var 

29,5 procent. Antalet ammande kvinnor kunde ha varit större om de inte hade blivit avrådda 

av BB-personalen. Souto et al. (2003) redogör för att kvinnor som genomgått en 

bröstförminskning är i större behov av stöd och professionell rådgivning då de löper en större 

risk för amningsproblematik. De har också en kortare amningsvaraktighet vilket leder till en 

större oro. I studien som Chercel, Azzam och De Mey (2006) genomförde deltog 18 kvinnor 

som fött barn, åtta av dessa ammade exklusivt sina barn genomsnittligt under 1,9 +/- 1,3 

månader. Dock avstod åtta kvinnor från att amma och två valde att inte prova av olika 

anledningar. I studien blev 17 patienter uppmuntrade att amma.  

 

Engström och Fridlund (2000) påtalar i sin studie vikten av att kvinnor får eller har möjlighet 

till rådgivning innan och efter operationen. Resultaten visade att kvinnornas behov av 

rådgivning från någon som lyssnade uppmärksamt på dem och gav råd i samband med 

amningen var betydande. Kvinnorna kunde ha känsla av minskad självtillit, ambivalens, 

godtagande av skuld, beroende på i vilken utsträckning de uppfattade sig ha fått rådgivning 

från sina familjemedlemmar. Mötet med BB-personalen var också avgörande betydelse. Brist 

på aktivt lyssnande och rådgivning från personal kan uppvägas av stöd från släktingar. Men 

då kvinnorna inte blir uppmuntrade eller erhåller stöd från närstående åligger det personalen 

stötta.  

 

För att bröstreducerade kvinnor ska känna sig bekräftade och respekterade, är ödmjukhet, 

förståelse och ärlighet om deras situation viktig. Dessa kvinnor har olika förväntningar på 

amningen, beroende på den information de har fått i samband med operationen. Information 

som lämnas av BB-personalen måste grundas på fakta, även om det inte alltid är positivt. 

Information som undanhålls eller inte är sanningsenlig, minskar förtroendet för den person 

som tillhandahåller informationen. De två viktigaste elementen för en lyckad amning efter 

bröstoperation är uppmuntran och att bevara bröstets anatomi. Det är viktigt att BB-

personalen kan tolka behoven hos kvinnorna (Engström & Fridlund, 2000).  

  

I studien av McLelland, Hall, Gilmour och Cant (2014) där syftet var att se över synpunkter 

från barnmorskor och barnsjuksköterskor avseende faktorer som kan påverka amningens 

initiering och fortsättning, med fokus på hur stödet till kvinnor skulle kunna förbättras för att 

öka amningens längd. I studien framkom att utbildning och vidare utbildning skulle påverka 

hur barnmorskorna informerar nyblivna mammor angående amning. Att stötta mammor mer 

de dagar de har det som svårast med amningen exempelvis mellan dag fem och fjorton. Att 

starta upp ett "drop in" dit mammor kunde komma då de var i behov av stöd och rådgivning.  
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Studien av McLelland et al. (2014) stöttades inte av resultatet i studien av Hannula, Kaunonen 

och Puukka (2013) där resultatet visade att majoritet av mammorna ammade exklusivt sina 

barn under vistelsen på sjukhuset och när de gick hem. Exklusiv amning var vanligare i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen. I interventionsgruppen exklusiv ammade 71 

procent och i kontrollgruppen 58 procent. Majoritet av papporna i interventionsgruppen var 

närvarande vid förlossningen och hade en positiv inställning till amning. Mammorna i 

interventionsgruppen var motiverade att amma, även om deras upplevda förmåga att klara av 

amning var sämre jämfört med mammorna i kontrollgruppen. Intensifierat amningsstöd var 

kopplat till ett högre antal exklusivt ammade barn. Förekomsten av exklusiv amning ökade 

hos mammor med en positiv attityd till amning, bra självförtroende och stark tro på sin egen 

förmåga att klara av amning. Många mammor har upplevt att amningen har fungerat bättre när 

BB-personalen har släppt stressen kring amning och istället har de informerat och gett råd till 

mamman om hur hon kan gå tillväga och vilka hjälpmedel det finns (Chiummarielle et al., 

2008). 

 

Det är viktigt att framtona det positiva i informationen och inte endast det negativa. I studien 

framkom också att det förekommer information som är negativt riktad där kvinnor är avrådda 

att amma (Sherriff, Hall & Panton 2013). En studie av Brzozowski et al. (2000) påvisade att 

av 27 kvinnor som avråddes amma valde åtta av dem att amma i alla fall och lyckades. 

Troligtvis hade antalet varit högre om de inte blivit avrådda av BB-personalen att inte amma. 

Chercel, Azzam och De Mey (2006) påvisar i sin studie att det inte fanns några postoperativa 

komplikationer som kan påverka amningen men genom att kvinnan avråds amma avskräcks 

hon och avstår.  

 

Stöd från partner och närstående 

Amningsrådgivning och stöd från barnmorskan ökar enligt Hannula, Kaunonen och Puukka 

(2013) antalet mammor som exklusivt ammar sina barn. De anser att amningsstöd bör finnas 

tillgängligt till mammor och att det ska finnas val så att mamman kan välja det hon anser vara 

mest givande. Återigen påvisades pappans roll vara av vikt, i de fall pappan var närvarande 

ökade antalet mammor som exklusivt ammade. Det är viktigt för barnmorskestudenter att 

utbildas inom detta för att de i sin yrkesroll ska kunna påverka och initiera amning samt 

fortsatt amning. Det är viktigt att de påtalar och informerar om hur viktig del pappan har i 

processen anser Sherriff, Hall och Panton (2013). Amningsstödet som papporna gav hade en 

positiv inverkan. Papporna ansåg själva att de borde stödja kvinnornas beslut om att amma 

exklusivt, delvis eller inte alls, samt att bistå med praktiskt och känslomässigt stöd (Datta, 

Graham & Wellings, 2012).  

 

Amningen påverkas starkt av vad vänner och familjen tycker. Praktiskt stöd från familjen är 

viktig för en lyckad amning. Mammor upplevde enligt Stewart-Knox, Gardiner och Wright 

(2003) det positivt att ha barnets mormor närvarande för stöttning och råd. Nickersson, Sykes 

och Fung (2012) fann att då pappor deltar i amningsutbildningen leder detta till ett positivt 

stöd för mammorna i hemmiljön, samt att papporna blir mer bekväma gällande amningen. 

Pappan stöttade även emotionellt och hjälpe till med praktiska sysslor i hemmet. Mamman 

ansåg att det var bra om pappan deltog vid första amningen efter förlossningen för då kunde 

han stötta upp i hemmet med kunskap och information. Det visade sig vara pappans stöd som 

gjorde så att mamman inte gav upp amningen vid svårigheter. Det är ur ett hälsofrämjande 

sammanhang av vikt att informera pappan om hans deltagande då det kan uppmuntra amning. 

 

Flera faktorer påverkar en mammas sannolikhet för att fortsätta amma. Dessa faktorer måste 

tydligt identifieras. Resultat som framkom i studien av Oakley, Hendersson, Redshaw och 
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Quigley (2014) belyser amningsstöd som ges genom kamratstöd och frivilligorganisationer 

samt yrkesverksamma och specialiststöd som amningsmottagningar kan ha en viktig roll i att 

förebygga att kvinnor upphör att amma under de första veckorna efter förlossningen. Deras 

studie visade att 3840 av kvinnorna som initierade amning slutade 13 procent vid dag 10 då 

de inte fick råd eller stöd från förälder, vänner eller amningsklinik. Av de 3354 kvinnorna 

som ammade till sex veckor slutade 17 procent då de upplevt stöd men inte tillräcklig.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt valdes med intentionen att belysa vilka effekter bröstoperationer kan ha 

på amning och hur stöd och information påverkar amningen hos dessa kvinnor. En 

litteraturöversikt är en lämplig metod för att erhålla det aktuella kunskapsläget enligt Forsberg 

och Wengström (2014), och Friberg (2012). En intervjumetod ansågs inte relevant på grund 

av den begränsade tiden för arbetet och det skulle inte generera tillräcklig mängd data för att 

klarlägga kunskapsområdet. I en intervjustudie skulle resultatet reflektera den situation som 

finns i Stockholm och det skulle vara ett relevant resultat. En kvalitativ intervjustudie skulle 

kunna ge förståelse för de effekter som bröstoperationer kan ha på amningen. Metoden som 

valdes möjliggjorde ett bredare perspektiv i och med att både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderades och att de är genomförda i olika länder. En litteraturöversikt ska 

inkludera all forskning inom ett ämnesområde dock var detta inte möjligt på grund av 

praktiska skäl. Totalt inkluderades 23 vetenskapliga artiklar till föreliggande studie vilket 

ansågs lämpligt antal relaterat till den angivna tidsramen.  

 

Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. MeSH-termer användes i båda 

databaserna och headings i CINAHL. På grund av den omfattande mängden funna artiklar 

ansågs det värdefullt att genomföra en litteraturöversikt för att få en klar överblick inom det 

valda området. Sökningarna utfördes under flera tillfällen med redovisade sökord för att 

klarlägga så att inget missades eller ny studie som tillkommit. De vetenskapliga artiklarna 

som hade ett omvårdnadsperspektiv svarande mot syftet eller som på annat sätt kunde vara 

relevant för litteraturöversikten inkluderades.   

 

Enligt Forsberg och Wengström (2014) är forskning en färskvara och inkluderade artiklar bör 

inte vara äldre än fem år. Artiklarna som inkluderades i denna studie är från 2000 - 2014, 

varav hälften av dessa var publicerade inom den sista femårsperioden samt äldre. Då det 

uppstod svårigheter att hitta relevanta artiklar mellan 2004 – 2014 utökades sökningen för att 

på så vis minska risken att förbise artiklar som motsvarade syftet samt att deras giltighet 

fortfarande bedömdes vara aktuell och kunde vara relevanta för resultatet. En motgång under 

arbetets gång var att hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta till det valda syftet och som 

är maximalt 10 år gamla. Artiklar från olika länder inkluderas då detta stärker trovärdigheten i 

resultatet som framkommit. Författaren har ensam utfört och samlat in material till 

litteraturöversikten. Detta kan i sin tur ha påverkat att analysen av artiklarna kan ha 

misstolkats och att på så sätt kan relevant information ha förbisetts. Resultatet från artiklarna 

redovisas i matrisen för att öka transparens.  

 

Författaren har strävat efter kontinuerlig granskning, noggrann sammanställning och 

presentation av resultatredovisningen under arbetets gång då detta anses utgöra en viktig del 

av litteraturöversikten. Författaren anser att tillförlitlighet åstadkommits utifrån studiens 

resultat då flera artiklar har visat likande fynd. Av de utvalda artiklarna som lästes kom flera 

av de fram till samma resultat vilket påvisar en styrka i studierna. De artiklar som är äldre 

överens stämmer med de yngre artiklarna speciellt där de påvisar att stöd från anhöriga och 
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professionell personal har en positiv effekt på amningen.  Författarens förförståelse i ämnet är 

stort då hon själv har genomgått en bröstförminskning och 17 år senare ammade hon under en 

fyra månaders period. Hon hade både bröstpump och andra hjälpmedel, samt stöd från 

anhöriga vilket gjorde det möjligt.  

 

Etiska principer har eftersträvats genom urval av artiklar som fört någon form av etisk 

diskussion. I litteraturstudien har studier med hög reliabilitet och validitet beaktats. Studierna 

har granskats enligt evidensbaserad granskningsmall för att säkerställa hög kvalitet. 

Kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats för att på ett sådant sätt skapa en så bred 

kunskap som möjligt inom det studerade området, vilket också rekommenderades i 

litteraturen (Forsberg & Wengström, 2014).  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt vara att beskriva vilka effekter bröstoperationer kan 

ha på amning och hur stöd och information påverkar amningen hos dessa kvinnor. Totalt 

inkluderades 23 artiklar skrivna i 12 olika länder. En stor del av resultatet handlade om stöd 

från barnmorskan men också från närstående då detta utmärkte sig vara en av de viktigare 

faktorerna gällande att främja amning 

 

Det framkom i litteraturen att bröstoperationer idag inte ska påverka amningen som det gjort 

tidigare. Då dessa operationer blev vanligt förekommande hade inte den nuvarande tekniken 

utvecklats. På grund av den tekniken som användes fick kvinnor ofta problem med amningen. 

Bröstvårtan avlägsnades från bröstet vilket orsakade ärrbildningar som kunde påverka 

mjölkgångarna negativt (Lawrence & Lawrence, 2011). Speciellt vanligt var detta med 

bröstförminskningen på grund av tekniken som tidigare använts. Tekniken som användes 

bevarade inte mjölkgångarna som man med dagens teknik försöker att göra. Mängden 

bröstvävnad som resekteras under ett ingrepp påverkar inte mammans amningsförmåga. Med 

de nya teknikerna som presenterades av Svensson och Nordgren (2002) och Kylberg, 

Westlund och Zwedberg (2009) idag är risken att inte kunna amma minimal. Uteslutande för 

att en mamma ska kunna amma sitt barn efter en bröstförminskning är att mjölkgångarna har 

bevarats. Hos de kvinnor där mjölkgångarna bevarats, samt känseln i bröstvårtan var bevarad 

kunde utdrivningsreflexen stimuleras. Efter en bröstförminskning kan det vara svårare att 

komma igång med amningen och antalet mammor som exklusivt ammade sina barn under en 

längre tid efter en bröstförminskning är lägre än de mammor som inte genomgått operationen.  

 

Risken för amningskomplikationer efter en bröstförstoring är lägre jämfört med 

bröstförminskning eftersom ett implantat opereras in under bröstmuskeln och påverkar 

därmed inte mjölkgångarna eller produktionen av mjölk (Svensson & Nordgren, 2002). 

Majoriteten av kvinnor som förstorar sina bröst kan amma exklusivt eller delvis under en 

längre tidsperiod. Dock finns det kvinnor som har problem med amning efter en 

bröstförstoring då implantat kan orsaka skador på mjölkgångarna och vävnaden 

(Michalopoulos, 2007). Problem som var vanligt förekommande vid bröstförstoring fanns hos 

kvinnor som från början hade en underutvecklad byst och opererade in implantat. Hos dessa 

kvinnor fanns inte tillräckligt med körtelvävnad från början och med ett implantat blev det 

trängre och mjölkgångarna komprimerades. En kvinna som redan innan en bröstförstoring har 

mindre körtelvävnad kan oftast utesluta en lyckad amning efter ingreppet.  

 

Amningspåverkan är större hos de kvinnor som genomgått en bröstförminskning. Det är 

svårare för en kvinna som genomgått bröstförminskning att exklusivt amma under en längre 

tid. Resultat visar att 30 procent av kvinnorna som genomgått en bröstförminskning kunde 

amma exklusivt första månaden jämfört med kvinnor som genomgått en förstorning kunde 55 
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procent amma under samma tidsperiod. Det var allt vanligare att kombinera amning med 

bröstmjölksersättning för att bibehålla amningen. I de fall där personalen tagit hänsyn till att 

kvinnan var opererad och behandlat detta sågs ingen skillnad i amningen mellan en opererad 

kvinna och inte opererad. Ingen skillnad fanns mellan de olika teknikerna som används vid 

bröstförminskning i dag med hänsyn tagen till amningsmöjligheterna efter operationen. 

Genomförs operationerna med en konservativ teknik är riskerna för amningspåverkan 

minimala (Ekström, Guttke, Lenz & Hertfelt Wahn, 2011; Lawrence & Lawrence, 2011). 

 

Stressen runt omkring mamman, oron att inte kunna amma och den ständiga uppmaningen om 

hur viktigt det är resulterade i ett adrenalinpåslag som i sin tur hämmade oxytocinfrisättningen 

som förhindrar en god utdrivningsreflex. Detta ledde till en minskad mjölkmängd eller att den 

avtog helt. När barnmorskorna visade tillit till mammans förmåga underlättade detta 

amningen avsevärt. Om mamman upplevde det stöd som gavs under graviditeten som positiv, 

påverkade det hennes upplevelse av det stöd hon fick efter förlossningen. Detta kunde sedan 

ligga till grunden för den kommande föräldrarollen och bidra till en positiv effekt på fortsatt 

amning (Ekström, Guttke, Lenz & Hertfelt Wahn, 2011). 

 

Vikten av att kvinnorna får adekvat information innan ingreppet är viktigt. Detta återkom ofta 

i studierna och Lawrence och Lawrence (2011) påvisar att det finns kvinnor som varit 

införstådda med komplikationerna vid samtal innan ingreppet men då de önskade amma var 

de besvikna då det inte fungerade.  Då bröstoperationerna blev allt vanligare gavs inte 

information om en eventuellt nedsatt eller utebliven amningsförmåga till kvinnorna. I dag 

finns det information att tillgå på internet och kvinnorna kan själva söka reda på information 

angående detta. Mycket av informationen som finns att tillgå på internet är vilseledande. Dock 

finns det fortfarande källor på internet som påstår att bröstoperationer inte medför någon risk 

för framtida amning. Så är inte fallet och kvinnorna bör få denna information av kirurgen 

under konsultationen och detta görs idag i allt mer utsträckning än tidigare. Trots att kvinnan 

får informationen angående eventuell amningspåverkan genomförs operationerna. Det 

framkommer att kvinnor gärna tar emot information både innan och efter operationen då detta 

kan underlätta eventuell amning (Wickberg & Hwang, 1996). Professionell rådgivning innan 

ingreppet visade sig ha en positiv effekt på amningen. Att båda föräldrarna får ta del av 

information och rådgivning under graviditeten ansågs som viktig då detta gav föräldrarna en 

chans att förebereda sig mentalt. Författaren sökte under studiens gång på internet angående 

bröstoperation och komplikationer gällande amning. Det är inte skrivet i klartext att det kan 

skapa komplikationer och det finns inte mycket skrivet om det. Speciellt inte om sökningen 

görs på hemsidorna för klinikerna som utför operationerna.  

 

Stödet visade sig vara den allra viktigaste faktorn gällande amning efter bröstoperation för att 

främja en lyckad amning. Om mamman erbjuds tidigt amningsstöd ökade chanserna till en 

fortsatt lyckad amning (Blincoe, 2007). Studier visar att mammor önskade ett tidigt stöd efter 

förlossningen för att främja amningen samt att vårdpersonalen uppmuntrade detta (Hall & 

Hack, 2007). Kunskapen och praktiska knep som kunde vara av användning gavs av 

barnmorskan. Vårdpersonalen ansåg enligt Simmons (2002) att det är deras ansvar att håla sig 

uppdaterade vad det gäller aktuell forskning inom amningsområdet. Rollen som barnmorska 

visade sig vara av vikt då partner eller närstående inte fanns tillgängliga att stötta och 

uppmuntra mamman. En viktig framgångsfaktor vid amningssvårigheter var barnmorskans 

tilltro till mammans förmåga att amma. Det var viktigt att mamman blev bekräftad och 

lyssnad till. Mammorna kunde känna skillnad om barnmorskan hade en positiv attityd till 

amning eller inte och detta påverkade mammorna emotionellt. Ett nonchalant bemötande 

genom att barnmorskan inte tog sig tiden att lyssna ledde till att förtroendet bröts.  Enligt 
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Bäckström, Hertfelt och Ekström (2010) och Whelan (2011) har vårdpersonalens attityder för 

hur stödets ges en stor betydelse. Viktigt var också att stödet skulle erbjudas utifrån varje 

mammas unika behov. Kontinuitet från vårdpersonalen ansågs viktigt av mammorna då de 

hade en rädsla att bli underskattade om de inte mötte samma vårdpersonal (Hall & Hauck, 

2007). Om mamman inte blev uppmuntrad att amma efter förlossningen av professionell 

personal eller att hon inte fick uppmuntran att fortsätta efter misslyckade amningsförsök var 

risken stor att hon inte skulle välja att prova igen. Resultatet visade att det var viktigt att 

mamman kände sig respekterad och att barnmorskan tog sig tid och lyssnade. Studier visar att 

en god relation mellan nyblivna föräldrar och vårdpersonal är en viktig grund för 

amningsstödet. Det framkom att tidigare amningserfarenheter, livsstil och socialomgivning 

kan påverka amningen och det är därför viktigt att vårdpersonalen känner till dessa för att 

kunna ge ett sådant bra stöd som möjligt (McInnes & Chambers, 2008). När 

amningssvårigheterna kändes oöverstigliga var det barnmorskorna på BB som gav de kraft 

och energi att fortsätta kämpa. Studierna reflekterade över att barnmorskans negativa attityd 

gällande amningen påverkade ofta kvinnans val att amma eller inte.  Enligt Simmons (2002) 

påverkade mammans dåliga självförtroende amning och det var därför viktigt att 

vårdpersonalen är konsekvent när råd och stöd gavs till mamman utifrån deras förutsättningar. 

I och med att det kunde ta längre tid att komma igång med amningen slutade många mammor 

att amma. Antalet exklusivt ammade mammor kunde vara högre om de fått uppmuntran då de 

hade amningsproblem eller uttryckte en osäkerhet gällande sin nya roll. Positiv feedback 

gjorde att mamman kände sig trygg i sin nya roll som mamma. Bekräftande kommunikation 

skapade trygghet och tillit och var avgörande för att bygga upp en god relation (Eide & Eide, 

2009). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2008) kan bekräftande kommunikation 

definieras som färdigheter som förmedlar i ord och att man har sett och förstått det centrala i 

det den andre förmedlar.  

 

Att barnmorskan inkluderade pappan eller partner i amningsutbildning var uppskattats hos 

båda parter. Mamman ansåg det var viktigt för att styrka och stötta henne. Kommunikationen 

mellan vårdpersonalen och närstående är av stor vikt vid bildandet av en förtroendegivande 

och omsorgsfull relation (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). Amningsfrekvensen hos 

dessa kvinnor var högre. Pappan ansåg sig själv vara viktig för mamman och amningen då 

han kunde stötta henne ensam väl hemma. Papporna kände sig också mer bekväma i sin roll 

som pappa och gällande amningen då de fick utbildning och information. Närståendes närvaro 

och uppmuntran hade också en viktig del i amningsprocessen. Särskilt viktigt var mormor till 

barnet. Mera stötning till partnern efterfrågades och i studien av Rudman och Waldenström 

(2007) uttryckte kvinnorna en besvikelse i eftervården då partnern oftast lämnades åt sidan 

och all fokus låg på mamman och barnet. Information och uppmuntran till partnern var 

ovanligt. Vilket önskades av mamman då partnern var det stöd hon skulle ha hemma. Genom 

att partnern involverade sig gav detta enligt Mueller och Silva (2009) kvinnan en trygghet och 

styrka att fortsätta amma.   

 

Mammorna önskar ett mer personligt engagemang med tips, råd, uppmuntran och bekräftelse. 

Det framkom också i studien att mammorna önskade att barnmorskorna var mer lyhörda och 

att de delade med sig av sina råd, kunskap och erfarenheter även om det inte efterfrågades 

aktivt av mammorna. En önskan fanns att barnmorskorna även skulle dela med sig av det 

negativa så att de inte blev överraskade då det hände dem utan att de var bättre förberedda 

mentalt och kunde då hantera situationen. I studierna som studerades påvisades flertalet 

gånger att stödet ifrån barnmorskan och stöttning till partnern hade en direkt effekt på 

amningsfunktionen.  
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Slutsats 

Resultatet visade att bröstoperationer och den teknik som användes kan påverka hur vida 

kvinnan kan amma eller inte. Dock är inte operationen den enda avgörande faktorn för en 

lyckad amning.  Studien som utfördes påvisade att stödet och uppmuntran som gavs till 

mamman hade en avgörande roll. Stödet och uppmuntran som mamman fick i samband med 

förlossningen och vid eventuella svårigheter var avgörande för hennes beslut om att amma 

eller inte. Effekter som var vanligt förekommande vid amning efter bröstoperation var att 

amningen inte kom igång eller att mjölkproduktionen hade påverkats negativt. I och med att 

det kunde ta längre tid att komma igång med amningen slutade många mammor att amma. 

Detsamma då de ansåg att deras mjölkmängd var mindre än normalt. Många mammor kunde 

exklusiv amma utan problem dock skedde detta under en kortare amningsperiod, upp till sex 

månader. Information och undervisning från barnmorskan var också betydande. De två 

viktigaste elementen för en lyckad amning efter bröstoperation är uppmuntran och att bevara 

bröstets anatomi. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
Många vanligt förekommande amningsproblem kan förebyggas genom praktisk vägledning 

från personal. Det är viktigt att kunna identifiera stödet och informationen en bröstopererad 

och nybliven mamma är i behov av för att kunna främja amningen. Barnmorskan har en viktig 

funktion då hon i sin roll ska ombesörja de behov som mamman behöver eller efterfrågar för 

att kunna amma sitt barn. Det åligger barnmorskan att stötta närstående och partnern så att de 

i sin tur kan stötta mamman vid svåra situationer och även avlasta henne. Närstående och 

partnern är ett viktigt stöd och detta bör de upplysas om så att de förstår att de har en viktig 

funktion i amningsprocessen. Det är av vikt att barnmorskan i ett tidigt stadium kan ge 

rådgivning och stöd för att på så vis uppmuntra och lyfta fram amningen. 

 

Vidare forskning 

Kunskap om amning efter bröstoperation är dålig. Forskning som finns inom området 

fokuserar mest på amningen i sig. Fler studier behövs angående ämnet som författaren har 

studerat. Det är av vikt att studera hur barnmorskan vid inskrivningssamtalet kan nå ut till de 

kvinnor som har genomgått en bröstoperation innan graviditeten för att på sådant sätt kunna 

ge de relevant information under ett tidigt stadium. Att göra en kvalitativ studie med kvinnor 

som har bröstopererat sig och sedan ammat skulle vara betydelsefullt. Genom att utföra dessa 

studier och undersöka vad kvinnorna är i behov av gällande stöd, rådgivning och hjälpmedel 

vid amning skulle det kunna underlätta och förbättra barnmorskans yrkesroll. Det är av vikt 

att finna de faktorer som kan påverka barnmorskans stödjande roll och hur detta i sig kan öka 

möjligheten till en lyckad första amning. 
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Bilaga 1. 
 

Tabell 1. 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). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 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 statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

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 patienter/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 

patienter/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 inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

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 patienter/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 urvals-process; 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 kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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      Bilaga 2. 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Aillet, S.,  

Watier, E.,  

Chevrier, S., 

Pailheret, J-P.  

& Grall, J-Y. 

2001 

Ireland 

Breast feeding after 

reduction 

mammaplasty 

performed during 

adolescence. 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

bröst förminskning 

under tonåren och 

valet av kirurgisk 

metod kunde påverka 

resultatet och hur 

patienten mottog 

information angående 

amning. 

109 kvinnor som hade 

genomgått bröstförminskning 

när de var ungdomar ombads 

att svara på en enkät för att 

besvara på frågorna, skäl för 

att begära bröstförminskning, 

deras grad av tillfredsställelse 

efter operationen och deras 

inställning till amning . Data 

från patienter medicinska filer 

och från enkäten analyserades 

med Excel programvara med 

hjälp av SPSS programmet . 

Chi -kvadrat -test användes för 

att jämföra kvalitativ variabler 

och studenter t - test för att 

jämföra kvantitativa variabler . 

n = 109 

(44) 
Ungdomar och mogna kvinnor har 

samma skäl för att genomgå 

bröstförminskning. Postoperativa 

utfall är också likvärdiga. För 

ungdomar, är det förutom 

kirurgiska målet, kravet på ett 

tillfredsställande morfologisk 

resultat måste tas i beaktande den 

funktionella karaktären av bröstet . 

Om den kirurgiska tekniken bevarar 

bröstets fysiologi , kan ungdomar 

amma sina framtida barn under 

samma villkor som icke opererade. 

Uppmärksamhet måste ägnas åt att 

ge adekvat information om amning 

till dessa patienter . 

P 

II 

Aparecida de 

Andrade, R.,  

Pereira Coca, K. &  

Abrao A-C. 

2010 

Brazil 

Breastfeeding pattern 

in the first month of 

life in women 

submitted to breast 

reduction and 

augmentation. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

amningsmönstret i 

den första 

levnadsmånaden hos 

barn, då kvinnorna har 

tidigare genomgått 

bröstförminskning 

eller bröstförstoring 

och jämföra det med 

det mönster som 

uppvisas av kvinnor 

som inte hade 

genomgått liknande 

operation. 

En kontrollerad kohortstudie 

med 25 kvinnor som 

genomgick bröstförminskning, 

24 som genomgick 

bröstförstoring och 25 utan 

något som helst ingrepp . Data 

inhämtades från bedömningar 

som gjorts 48 till 72 timmar, 

mellan den 5: e och 7: e dagen 

och 30 dagar efter 

förlossningen . Följande tester 

användes för dataanalys var; 

chi square test, Fishers, 

Kaplan - Meier kurva och Cox 

regression. 

n = 74 Sannolikheten för ett spädbarn 

helammades i slutet av den första 

månaden i livet var 29 % hos 

kvinnor med bröstförminskning, 54 

% hos de som genomgått 

bröstförstoring och 80 % hos 

kvinnor som inte hade genomgått 

någon operation . Sannolikheten för 

substitut kombinerat med amning 

under samma period uppgick till 68 

% bland kvinnor med 

bröstförminskning, 32 % hos de 

med bröstförstoring och endast 16 

% bland de utan något ingrepp. 

Risken för ett spädbarn att inte vara 

helammad var fem gånger större 

CCT 

II 



III 

 

hos kvinnor som genomgått 

bröstförminskning jämfört med 

kvinnor utan ingrepp. Bland 

kvinnor som genomgått 

bröstförstoring var risken för att ett 

spädbarn inte skulle helammas 2,6 

gånger större än vad som 

observerats hos spädbarn vars 

mammor hade inte genomgått 

bröstkirurgi . Bröstförminskning 

och bröstförstoring ledde till att allt 

färre spädbarn helammades under 

deras första levnads månader. 

 

Brown, R.J.,  

Holton III, H.L., 

Chung, L.T. & 

Slezak, S. 

2008 

USA 

Breast-Feeding, Self-

Exam, and Exercise 

Practices Before and 

After Reduction 

Mammoplasty. 

Syftet med studien var 

att studera effekterna 

som en 

bröstförminskning 

kan ha på kvinnors 

förmåga att kunna 

amma, utföra 

bröstundersökningar 

på sig själv, fysiska 

symtom och fysisk 

aktivitet.  

En retrospektiv kvalitativ 

studie. 141 patienter som 

genomgick bröstförminskning 

mellan åren 1996-2005 deltog 

i studien. Varje deltagare fick 

ett antal frågor för att bedöma 

förändringar i symtom och 

beteenden inklusive amning 

och bröstundersökning på sig 

själv, före och efter 

operationen. Patienterna fick 

också frågor om deras smärt 

symptom och fysiska 

aktivitetsprofiler. 

n = 141 Resultatet av denna studie 

överensstämmer med resultaten 

från tidigare studier, som visar att 

en bröstförminskning,  

mammoplasty, leder till en betydlig 

förbättring av de fysiska 

symptomen. 90% av deltagarna var 

nöjda med sin operation. Dock 

kunde studien inte påvisa om 

kvinnor som opererat sig valde att 

amma eller inte då 90 % av 

kvinnorna födde inte barn efter 

operationen. Dock visade det sig att 

50 % av kvinnorna som hade barn 

innan operationen hade valt att inte 

amma då de inte visste hur de 

skulle göra eller att deras bröst 

kändes förstora.  

K 

II 

Brzozowksi, D., 

Niessen, M., Evans, 

H.B. & Hurst. L.N. 

2000 

Canada  

 

Breast-Feeding after 

Inferior Pedicle 

Reduction 

Mammaplasty 

Syftet var att beskriva 

patientens 

amningsvanor efter en 

bröstförminskning, 

mammaplasty, och 

identifiera de faktorer 

Mellan 1984 och 1994, 544 

patienter som inte hade 

genomgått  

tubarligering eller 

hystererctomy, genomgick en 

bröstförminskning. 334 av 

n = 544 

(466) 
De 78 kvinnor som hade fött barn 

delades in i fyra grupper med 

hänsyn tagen till om de ammade 

eller inte. Av de 78 mammorna som 

födde barn blev 27 inte 

uppmuntrade att amma, de blev mer 

CCT 

I 



IV 

 

som påverkar en 

mammas beslut att 

amma postoperativt 

dessa kvinnor mellan 15 till 35 

år kontaktades via ett 

telefonsamtal. Kvinnorna 

intervjuades efter en 

intervjuguide som redan fanns 

etablerad. Av dessa 

identifierades 78 kvinnor att 

ha haft barn efter operationen. 

Kvinnorna till frågades 

angående hur de hade ammat 

efter operationen, exklusive 

amning eller med tillskott  

eller om de inte kunde. 

uppsättningen. Exempeldata 

rapporterades som 

medelvärdet, standardfelet för 

medelvärdet och intervallet. 

Variansanalys med ett p värde 

på 0,05 användes . En 

jämförelse gjordes också 

mellan mammor som 

uppmuntrats att amma och de 

som inte hade blivit 

uppmuntrade angående 

postoperativ amning med 

hjälp av en X2 -test 

eller mindre rekommenderade att 

inte amma efter bröstoperationen. 

endast 8 av dessa 27 valde att 

amma på egen hand oavsett 

rekommendationer. Av de 

återstående kvinnorna 

uppmuntrades 26 av dessa att amma 

och 19 av dessa ammade. En person 

hade avsaknad av känsel kring 

vårtgården och nedsatt 

mjölkproduktion och därmed valde 

att inte amma. Av dessa kvinnor 

hade 3 ammat innan operationen 

och helammade efter 

bröstoperationen. 

Mjölkproduktionen hos dessa 

kvinnor var densamma före 

bröstoperation och efter. En kvinna 

behövde ersättning efter 

operationen. Innan operationen 

producerade hon en normal mängd 

mjölk. Tre kvinnor kunde inte 

amma efter operationen trots att de 

ammat innan, två av dessa 

producerade mindre mjölk medan 

en producerade samma volym men 

trots detta inte kunde amma då 

hennes barn inte kunde suga tag om 

vårtan. Av de 41 kvinnor som valde 

att inte amma  upplevde 31 

postoperativ förstorning på grund 

av blodöverskott i vävnaderna, 

ömhet och laktation. Av dessa 

trodde 19 att de skulle ha kunnat 

ammat sina barn om de valde det 

postoperativt. Resultatet som 

framkom kunde 29,5 procent 

helamma med eller utan ersättning. 

Forskarna ansåg att resultatet kunde 



V 

 

ha varit högre om 

rekommendationer att inte amma 

postoperativt hade undvikits av 

läkarna. 

Cherchel, A.,  

Azzam. C. &  

De Mey, A. 

2006 

Belgium 

 

Breastfeeding after 

vertical reduction 

mammaplasty using 

superior pedicle. 

Syftet var att ta reda 

på hur många av de 

ammade, anledningen 

till att de inte ammade 

och för att titta på de 

parametrar som kan 

ha stört 

amningsförmågan. 

En retrospektiv klinisk studie 

utformades. Kvinnorna som 

opererades mellan januari 

1996 - december 2002 

kontaktades. Dessa 18 kvinnor 

kontaktades via brev eller 

telefon. Information 

inhämtades från 92 av dessa 

som fyllde i enkäten och 18 av 

dessa hade fött ett levande 

barn efter operationen. 

Forskarna mötte dessa 18 för 

att inhämta ytterligare 

information. Statistisk analys 

användes, NCSS97 mjukvare 

program.  

n = 180 Utav de 18 kvinnor som deltog i 

studien önskade 10 att kunna amma 

framgångsrikt. Utav dessa 10 

lyckades åtta att amma under 1,9 

+/- 1,3 månader. Det fanns också de 

som valt att inte amma, dessa var 

åtta stycken, av olika anledningar. 

En kvinna rapporterade att det var 

svårt för barnet att suga, en annan 

rapporterade förlängd tid innan 

barnet växte. Två av deltagarna 

kunde inte möta kriterierna för 

framgångsrik amning, en förlorade 

sin amningsförmåga efter en vecka 

då hon slutade producera mjölk och 

den andra utsöndrade blod istället 

för mjölk. Hon blev avrådd att sluta 

amma. Post-operative 

komplikationer påverkade inte 

amningsförmågan. Det fanns enligt 

forskarna inga statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna med 

hänsyn tagen till de parametrar 

forskarna valt. 
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Chiummariello, S., 

Cigna. E.,  

Buccheri, E.M, 

Dessy, L.A,  

Alfano, C. &  

Scuderi, N. 

2008 

Italy 

Breastfeeding After 

Reduction 

Mammaplasty Using 

Different Techniques 

Studiens syfte var att 

undersöka i vilken 

utsträckning 

bröstfunktionen 

bevaras efter en 

minskning 

mammaplasty genom 

att jämföra fyra olika 

tekniker och bedöma 

vilken teknik bäst 

En retrospektiv studie 

genomfördes. Mellan 1992 

och 2001 genomgick 368 

patienter reduktions 

mammaplasty. Efter 

operationen födde 105 

patienter ett barn och deltog i 

studien. Amnings uppgifter 

jämfördes med data från 

sjukhusjournaler vid 

n = 368 

(263) 

Studien påvisar att genom att anta 

konservativa mammaplasty 

reduceringstekniker, kan 

amningsmöjligheterna bevaras 

anmärkningsvärt i ett stort antal 

patienter. Den mest använda 

tekniken, pedicle, bevarar en större 

del av körtlarna och kanaler som är 

anslutna till bröstvårtan-vårtgården 

för att möjliggöra amning. 
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bevarade denna 

funktion 

tidpunkten för operationen, 

data som jämfördes var 

patientens ålder, operations 

teknik, känslighet i 

bröstvårtans-vårtgårdens 

komplex efter operationen och 

hur stor del ab körteln som 

togs bort. Patienterna delades 

in i fyra grupper beroende på 

den teknik som används under 

operation. En amningsperiod 

på minst 3 veckor, utan andra 

kosttillskott, tillfördes, fick 

representera framgångsrik 

amning då en sådan period är 

tillräcklig för att visa om 

bröstkörteln fungerar eller 

inte. 

Medicinsk och paramedicinsk 

personal spelar en viktig roll då de  

utbildar kvinnor som genomgått 

bröstoperation om amning.  

Plastikkirurger bör erbjuda råd och 

förklaringar om möjligheten av 

amning. 

Cruz-Korchin  I.N. 

&  

Korchin, L. 

2003 

Puerto Rico 

Effect of  Pregnancy 

and Breast feeding on 

Vertical 

Mammaplasty 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

graviditet och amning 

hos kvinnor som 

genomgått bröst-

förminskning,vertikal 

minskning 

mammaplasty 

En retrospektiv studie utfördes 

för att undersöka graviditet 

och amning hos kvinnor som 

genomgått bröstförminskning. 

Studien bestod av 57 kvinnor 

som hade graviditeter efter 

deras vertikala minskning 

mammaplasty. 24 av dessa 

ammade sina barn. 

Kontrollgruppen bestod av 

103 kvinnor som hade 

genomgått vertikal reduktion 

mammaplasty men inga 

efterföljande graviditeter. Ett 

utvärderingsformulär fördes 

som inkluderade ålder, BMI, 

mängd vävnad avlägsnas per 

bröst, graviditeter efter 

mammaplasty, om de ammat 

och bröstmått. 

n = 57 Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad mellan kontroll och 

studiegrupperna avseende ålder, 

BMI, gram vävnad tas bort. De i 

studiegruppen som valde att amma 

gjorde det under en period av 3,1 

+/- 2,5 månader, 24 av de 57 gjorde 

så. 
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Cruz, I.N. &  

Korchin, L. 

2007 

Puerto Rico 

Lactational 

Performance after 

Breast Reduction with 

Different Pedicles. 

Studiens syfte var att 

undersöka om 

amingen påverkades 

olika med hänsyn 

tagen till tekniken 

som användes under 

operationen. 

Amningsförmågan hos 

kvinnor som genomgått 

bröstförminskning med olika 

slag av operations tekniker 

jämfördes med de kvinnor i 

fertil ålder med makromastia 

och som inte tidigare 

genomgått bröstkirurgi. 164 

kvinnor som hade genomgått 

bröstförminskning jämfördes 

med 151 kvinnor med 

makromastia, eftersom 

kontroll grupp. Kvinnorna 

delades också in i grupper om 

de enbart har ammat eller om 

de har använt ersättning också. 

Framgångsrik amning 

definierades som amning i 2 

veckor eller mer. Studien 

utfördes under en period 12 

månader. Alla kvinnor fyllde i 

en enkät vid inledande samtal 

(kontrollgrupp) eller 

regelbundet besök 

(studiegrupper). De lämnade 

uppgifter om sin amning och 

hur det har gått. Alla analyser 

utfördes med 

statistikprogrammet SPSS 

n = 164 I kontrollen gruppen var 62 % av 

som försökte amma framgångsrika. 

Amningsframgång för patienter 

som hade genomgått 

bröstförminskning var ungefär 

samma och det fanns inga större 

skillnader mellan de olika typerna 

av tekniker som använts. Ingen 

signifikant skillnad (p > 0,05) 

hittades mellan grupperna. 34% av 

kontrollgruppen kompletterade 

amning med ersättning och ingen 

signifikant skillnad fanns mellan 

kontrollgruppen och patienterna där 

heller 
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Cruz, I.N. &  

Korchin, L. 

2009 

Puerto Rico 

Breastfeeding After 

Augmentation 

Mammaplasty with 

Saline Implants. 

Syftet med studien var 

att undersöka om det 

finns ett samband 

mellan bröstimplantat 

av saltlösning och 

amning. 

En retrospektiv klinisk studie 

utformades. I studien 

jämfördes amnings-

framgången hos kvinnor i 

fertil ålder som hade 

genomgått bröstförstoring med 

saltlösnings implantat med 

kvinnor i samma ålder som 

var kandidater för 

bröstförstoring, och hade inte 

n = 105 Studien påvisar att kvinnor som 

hade bröstimplantat med saltlösning 

f var 25 % mindre framgångsrika 

vid amning än kontrollgrupp av 

kvinnor i samma ålder, bröst och 

BMI men utan implantat. Behovet 

av ersättning vid amning var 19 % 

högre i studiegruppen. 

Studieresultaten stödjer resultaten 
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tidigare genomgått någon 

bröstkirurgi. Sammanlagt 107 

kvinnor deltog i kontroll-

gruppen. Alla kvinnor som 

hade bröstimplantat med 

saltlösning och som hade ett 

levande fött barn efter sin 

operation ansågs berättigade 

att komma in i studiegruppen. 

Totalt deltog 105 kvinnor i 

studiegruppen. Studien 

utfördes under en period 12 

månader. Alla kvinnor fyllde i 

en enkät vid inledande samtal 

(kontrollgrupp) eller 

regelbundet besök 

(studiegrupper). De lämnade 

uppgifter om sin amning och 

hur det har gått. Alla analyser 

utfördes med SPSS. 

 

från andra studier. 

Cruz-Korchin, N,. & 

Korchin, L. 

2003 

Puerto Rico  

Breast-Feeding after 

Vertical 

Mammaplasty with 

Medial Pedicle 

Studiens syfte var att 

jämföra kvinnor med 

storbyst utan 

bröstoperation med 

kvinnor som hade 

förminskat sina bröst 

och deras 

amningsförmåga. 

En retrospektiv studie utfördes 

där amnings förmågan för 

kvinnor i fertil ålder med 

macromastia men ingen 

tidigare bröstkirurgi jämfördes 

med kvinnor i samma ålder 

som hade genomgått mediala 

pedikeln / vertikala 

bröstförminskning. Alla 

kvinnor fyllde i en själv 

administrerade enkät där de 

uppgav information om sin 

amnings framgång. 

Kontrollgruppen bestod av 

149 kvinnor som hade 

utvärderats för eventuell 

bröstförminskning och som 

hade barn innan de samråd. 

n = 58 Resultatet visade 61 procent av 

kvinnorna i kontroll gruppen och 65 

procent i studiegruppen var 

framgångsrika gällande amningen, 

utan någon signifikant skillnad 

mellan grupperna. Fördelningen av 

de framgångsrika grupperna visade 

det sig att 36 procent av kvinnorna i 

kontrollgruppen och 38 procent i 

studiegruppen hade kompletterat 

sin amning med ersättning. 
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Studie gruppen bestod av 58 

kvinnor som hade barn efter 

operationen. 

Datta, J., Graham, 

B., & Wellings, K. 

2012 

UK 

The role of fathers in 

breastfeeding: 

Decision making and 

support.  

Syftet med studien var 

att undersöka 

föräldrars beslut om 

barnmat, föräldrars 

syn på faderns roll i 

förhållande till 

amning, och 

undersöka vissa 

dilemman pappor 

ställs inför när de 

stödjer en partner som 

ammar 

En intervjustudie som gjordes 

över telefon. Intervjuer 

underlättades med hjälp av en 

intervjuguide. Frågor var 

öppen och frågade om 

allmänna synpunkter på 

amning. Intervjuer varade 

mellan 20 och 40 minuter.  

 

n = 18 

 

 

Papporna medgav att beslutet att 

amma bör göras av mamma och en 

pappa roll var att stödja hans 

partner beslut och ge praktisk och 

känslomässigt stöd. De papporna 

som varit involverade i 

amningssvårigheter medgav att de 

stöttat mamman gemensamt fattat 

beslut eller stöttat hennes besluta 

angående fortsatt amning eller inte. 

P 
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Engström, B.L. & 

Fridlund, B. 

2000 

Sweden 

Women´s views of 

counseling received in 

connection with 

breast-feeding after 

reduction 

mammoplasty. 

Syftet med studien var 

att skapa en teoretisk 

modell av erfarenheter 

från kvinnor, som 

hade genomgått bröst 

förminskning, 

mammoplasty, och 

som fått rådgivning i 

samband med amning. 

En kvalitativstudie användes. 

Uppgifterna samlades in 

genom intervjuer med 12 

bröstreducerade kvinnor som 

hade fött ett barn, som själva 

ansökte om att få delta i 

studien. Materialet 

analyserades med hjälp av 

grounded theory metoden.  

n = 12 Resultatet visade att kvinnorna är i 

behov av rådgivning från någon 

som lyssnade uppmärksamt på dem 

och gav råd i samband med 

amning.. De uttryckte behovet av 

någon som lyssnade uppmärksamt 

på dem, helst både 

familjemedlemmar och 

sjuksköterskor. De kvinnor som 

uppfattade att de fått ett sådant stöd 

och rådgivning från båda dessa 

grupper, och som också kände sig 

vara en del av beslutsprocessen, var 

nöjda med sin situation och hade en 

känsla av självtillit. 

K 
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Hannula, L.S., 

Kaunonen, M.E. & 

Puukka, P.J. 

2013 

Finland  

 

A study to promote 

breast feeding in 

Helsinki Metropolitan 

area in Finland.  

Syftet med studien var 

att utvärdera effekten 

av att tillhandahålla 

intensifierat stöd för 

amning under den 

perinatala perioden 

I denna studie familjer i 

interventionsgruppen hade 

tillgång till intensifierat 

amning stöd från mitten 

graviditet medan de i 

kontrollgruppen hade tillgång 

till normal omvårdnad. 

Interventionsgruppen hade 

n = 705 

(5) 

Den låga helamningsfrekvens av 

nyfödda skulle kunna ökas genom 

att använda intensifierat amnings 

stöd. Mammor som lider av  

hälsoproblem under graviditeten 

kan leda till att exklusive amning 

inte upprättas. Mammor med 

hälsoproblem eller annat än normal 
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tillgång till föreläsningar, 

workshops, rådgivning och 

internet. Medan 

kontrollgruppen fick vård från 

barnmorskor från kliniken. 

Data analyserades statistiskt 

förlossning bör få extra 

amningsstöd. Närvaron av pappor  

bör uppmuntras. Intensifierad 

amning rådgivning och stöd hjälper 

mammor att amma exklusivt. Detta 

stöd bör vara tillgängligt i en 

mängd olika former, så att mammor 

kan välja vilken typ av stöd de 

behöver.  

Hefter, W.,  

Lindholm, P. & 

Elvenes, O.P. 

2003 

UK 

Lactation and breast-

feeding ability 

following lateral 

pedicle mammaplasty 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

förmågan hos 

mammor att amma 

efter det att de genom 

gått en 

(bröstförminskning) 

mammaplasty pedicle 

reduktion. 

En enkät skickades ut till 

patienter, 1-15 år efter 

operationen . Följande 

uppgifter begärdes: 

varaktighet av amning före 

och efter operation, 

anledningen till att de inte 

försökte amma eller 

avbrytande av amning, 

förändringar av subjektiv 

känslighet kring vårtgården 

efter operationen och tiden för 

dess återkomst . Sjutton av 72 

patienter hade fött efter 

operation 

n = 72 

 

Ingen signifikant korrelation 

observerades mellan amning och 

mängden bortopererad vävnad . Det 

fanns ingen signifikant korrelation 

mellan längd postoperativ amning 

och uppmätt känslighet . Två 

kvinnor ammade framgångsrikt 

trots rapporterad minskad 

känslighet . Två rapporterade 

minskad känsel bilateralt och kunde 

inte amma. 

P 

II 

Kakagia, D., 

Tripsiannis, G. & 

Tsoutsos, D.  

2005 

Greece 

Breastfeeding After 

Reduction 

Mammaplasty. A 

comparison of 3 

Techniques. 

Syftet med studien var 

att jämföra 3 olika 

bröstförminsknings 

tekniker och 

kvinnornas 

amningsförmåga 

efteråt. 

En enkät skickades ut till 178 

patienter som opererat sig 

under sina fertila år. Enkäten 

skickades ut 3 - 8 år efter 

operationen.  

n = 178 

(50) 

Förmågan att amma är starkt 

beroende av uppmuntran och stöd 

som erbjuds till kvinnor snarare än 

valet av operationsteknik. Dock kan 

förmågan att amma efter 

bröstförminskning bero på vilken 

typ av kirurgi som använts. 
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McLelland, G., Hall., 

H., Gilmour, C. & 

Cant, R. 

2014 

Australia 

Support needs of 

Breastfeeding women: 

Views of Australian 

midwives and health 

nurses.  

Syftet med studien var 

att se över synpunkter 

från barnmorskor och 

barnsjuksköterskor 

avseende faktorer som 

kan påverka amning 

Fokus grupper genomfördes 

med hjälp av tolv MVC 

sjuksköterskor och fem 

barnmorskor som 

tillhandahålls stödtjänster till 

kvinnor i den omedelbara 

n = 17 Hälsovården  stöttar regeringens 

politik som stöder amning, dock 

beskriver de tidspress och brist på 

kontinuitet i kvinnovården  

inklusive övergången från sjukhus 

till kommunalatjänster. Det finns ett 
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upprätting och 

fortsättning, med 

fokus på hur stödet till 

kvinnor skulle kunna 

förbättras för att öka 

amningens längd. 

postnatala perioden deltog i en 

av tre ljudinspelade 

fokusgrupper. Tematiska fynd 

återfanns.  

behov av att undersöka hur 

sjuksköterskor kan samarbeta för att 

etablera och upprätthålla stödjande 

relationer med ammande kvinnor. 

Nickersson, L.E., 

Sykes, A.C., & Fung, 

T.T. 

2012 

UK 

Mothers experience of 

fathers support for 

breastfeeding.  

Syftet var att 

undersöka mammors 

erfarenhet av 

amningsstöd från 

papporna  

En  intervjustudie utfördes där  

personliga intervjuer gjordes 

med kvinnor som nyligen hade 

ammat. Intervjuerna hade 

utformats för att utforska 

mammans uppfattning om 

pappans roll i amning, 

utbildning om amning och 

deras uppfattning av 

pappornas syn på amning 

n = 19 Tio teman framkom i 

undersökningen, dessa var  

praktiskt och känslomässigt stöd 

tillhandahålls av papporna, särskilt 

under tider av oväntade 

amningsupplevelser och  

utmaningar. Dessutom upplevde 

mammorna att papporna drog mer  

nytta av inbördes och professionellt 

stöd, amning konsult service och 

amning utbildning. Mammorna 

uppskattade stöd från papporna 

gällande amning, uppmuntran och 

förståelse.  
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Oakley, L.L., 

Henderson, J., 

Redshaw, M. & 

Quigley, M. 

2014 

UK 

The role of support 

and other factors in 

early breastfeeding 

cessation: an analysis 

of data from a 

maternity survey in 

England 

Syftet med studien var 

att undersöka vilka 

faktorer som är 

förknippade med att  

amningen upphör vid 

10 dagar och sex 

veckor.  Att bedöma 

betydelsen av 

amningsstöd i 

jämförelse med 

amningsupphörandet 

vid dessa två 

tidpunkter. 

Data från kvinnor som var  > 

16 år och som födde barn 

under 2009 i England fyllde i 

en enkät tre månader efter 

födseln. Logistisk regression 

användes för att undersöka 

sambandet mellan 

förlossningsstöd och andra 

aktörer, och amnings- 

upphörande vid 10 dagar och 

sex veckor. Befolknings 

fraktioner (PAF) beräknades 

att uppskatta den relativa 

betydelsen av amningens 

stödfaktorer till amnings 

upphörande vid dessa två 

n = 10000 

(2806) 

Av de 3840 kvinnor som initierade 

amning och rapporterade 

tidpunkten för amning upphörande, 

hade 13 procent slutat amma vid 

dag 10 och 3354 som ammade vid 

dag 10, hade 17 procent slutat 

amma vid sex veckor. 

Sociodemografiska faktorer var alla 

oberoende med amningens 

upphörande vid dag 10 och sex 

veckor. Kvinnor som inte fick 

amningsstöd från förälder eller 

kamratstöd eller amnings klinik var 

mer benägna att sluta amma vid dag 

10. Upplevd aktivt stöd och 

uppmuntran från barnmorskor var 
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tidpunkter. associerad med  lägre odds för 

amnings upphörande både på dag 

10 och sex veckor. 

Sherriff, N., Hall, V. 

& Panton, C. 

2013 

UK 

Engaging and 

supporting fathers to 

promote breast 

feeding: A concept 

analysis 

Syftet med studien var 

att analysera faderns 

stöd i förhållande till 

mödravård och hälsa, 

och därigenom 

klargöra innebörden 

att möjliggöra 

förståelse och 

tillämpning i 

praktiken, utbildning 

och forskning. 

Metoden var en 

begreppsanalys som 

kombinerar den evolutionära 

modellen för 

konceptutveckling med  

teoretiska, fält-  och analytiska 

faser av hybridmodellen för 

konceptutveckling. 

n = 16  Empiriska bevis visar att fadern är 

en primär källa till stöd för amning 

mor och kan påverka och / eller 

bidra till beslutsfattandet när det 

gäller initiering, fortsättning, 

maternal amning och avvänjning, 
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Sinno, H, Botros, E 

& Moufarrege. 

2013  

USA  

The effects of 

Moufarrege Total 

Posterior Pedicle 

Reduction 

Mammaplasty on 

Breastfeeding: A 

Review of 931 cases 

Studiens syfte var att 

avgöra hur 

Moufarrege totala 

bakre pedicle 

reduktion 

mammaplasty 

påverkar amningen 

Ett retrospektivt diagram  

upprättades för patienter som 

opererades mellan1981 och 

1997 En skriftlig enkät 

skickades ut. Patienterna 

tillfrågades om deras förmåga 

till att amma preoperativt och 

postoperativt. Ett t-test och 

chi-test användes för att 

jämföra medel och kategoriska 

variabler. Värden jämfördes 

också med ett urval av kvinnor 

(n = 2223) från Quebec 

allmänna befolkningen som 

samlas in av Longitudinal 

Study of Child Development i 

Quebec. 

n = 931 
(354) 

Det fanns en 62% svarsfrekvens på 

enkäten. Det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad i andelen 

kvinnor som ammade postoperativt 

jämfört preoperativt. det fanns inte 

heller bland andelen kvinnor som 

helammade framgångsrikt efter 4 - 

6 månader någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan 

postoperativt jämfört preoperativt. 
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Souto, G.C., 

Giugliani, E.R.J., 

Giugliani, C. & 

Schneider, M.A. 

2003 

Brazil 

The Impact of Breast 

Reduction Surgery on 

Breastfeeding 

Performance. 

Studien var utformad 

för att analysera 

sambandet av 

bröstförminskning 

och amningsförmågan 

med hänsyn till andra 

Detta var en kontrollerad 

kohortstudie, Urvalet bestod 

av 49 kvinnor som genomgick 

reduktion mammoplasty och 

som hade minst 1 barn yngre 

än fem år och 96 kontroller. 

n = 49 

 

Resultat påvisar att varaktigheten 

av exklusive amning eller amning 

var lägre hos kvinnor som 

genomgått reduktion mammoplasty. 

Dessa kvinnor hade fler svårigheter 

med amning jämfört med kvinnor 
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viktiga faktorer som 

kan påverka 

amningen. 

För båda grupperna, endast 

kvinnor vars barn föddes 

vägde 2500 g eller mer, från 

en enda graviditet, utan 

problem som kan störa 

amningen ingick i studien. 

 

som inte genomgått operationen 

Stewart-Knox, B., 

Gardiner, K., & 

Wright, M.  

2003 

Northern Ireland 

 

What is the problem 

with breastfeeding? A 

qualitative analysis of 

infant feeding 

perceptions.  

Antalet barn som 

ammas är låga i Nord 

Irland (NI) jämfört 

med andra regioner i 

Europa. Syftet med 

denna studie var att 

definiera och utforska 

faktorer som påverkar 

beslutet angående 

spädbarns intag av 

föda  med tanke på 

planeringen av 

framtida forsknings- 

och 

interventionsbehov. 

Detta var en intervju och 

diskussions studie. Blivande 

mödrar blev kontaktade 

personligen på ett 

undervisningssjukhus på 

mödravårdscentralen och 

frågades om de delta i 

diskussioner om ämnet 

spädbarn och amning.  

n= 14 

(2) 

att De största hindren för amning är 

begränsade frihet och 

självständighet i samband med 

familjefrågor, återgå till arbetet, 

samhällsförlägenhet och upplevd 

social isolering. Amning leder till 

oförmåga att utföra dagliga 

aktiviteter. Oförenliga sociala 

normer gör det svårt för mammor 

att amma framgångsrikt. Detta 

innebär att framtida pro-rörelse 

insatser bör ta ett samhälleligt 

förhållningssätt. 
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Breast Implants: A 

Survey of 

Satisfaction, Breast-

Feeding Experience, 

Cancer Screening and 

Health 

Syftet med studien var 

att undersöka efter att 

kvinnorna fått 

implantat hur de 

utvärderade 

tillfredsställelse, 

amning erfarenhet, 

cancerscreening och 

hälsa 

En uppföljningsstudie 

genomfördes av kvinnor som 

hade saltlösning 

bröstimplantat kirurgi vid två 

stora privata kliniker i Texas 

och Louisiana från 1976 – 

1993. Den ursprungliga 

kohortstudie av 497 kvinnor 

identifierades från en 

retrospektiv diagram 

genomgång av alla patienter 

som hade bröstförstoring. Av 

de 497 de kontaktade hade 

375 patienter uppdaterade 

kontakt information. Av dessa 

n = 497 

(295) 

Resultaten visade att 80,5 procent 

var nöjda, 73,3 procent skulle 

rekommendera samma operation, 

kände 65,1 procent att implantaten 

förbättrade deras livskvalitet. Av de 

46 kvinnor som födde barn efter 

bröstförstoring ammade 28 av dessa 

och 8 rapporterades ha 

implantatrelaterade problem. 
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292 kom överens om att en 

telefonintervju, 31 vägrade, 2 

hade flyttat ut ur landet, 1 

hade avlidit och 49 kom inte 

tillbaka samtalet. Utbildade 

kvinnliga intervjuare använde 

ett standardiserat 

frågeformulär för att samla in 

uppgifter om demografi, 

kvinnors tillfredsställelse, 

problem i samband med 

amning och valda villkor som 

krävs för läkarvård. De svaren 

visas i tabellen och 

procentsatser beräknas. T 

tester användes för att jämföra 

svaren från kvinnorna som 

krävs ytterligare kirurgi och de 

som inte gjorde det. 

 

 

 


