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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Att bli förälder är en stor livshändelse förknippad med förväntningar och förhoppningar 

om ett välskapt och normalfött barn. När ett barn istället föds för tidigt kan den bilden av 

förväntningar och förhoppningar raseras. Prematura barns omogna beteende kan ge intryck 

av att de inte skulle klara av att amma. Detta kan innebära att föräldrarna drar sig för att 

delta i barnets omvårdnad och matning. Att då redan i ett tidigt stadium få råd och stöd 

kring amning kan underlätta att bygga upp en nära relation till barnet, samtidigt som 

möjligheten till en lyckad amning ökar. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur amning främjas hos prematura barn vid en neonatalavdelning. 

 

Metod  
 

För att beskriva hur amning främjas hos prematura barn valdes en kvalitativ metod i form 

av semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades nio sjuksköterskor fördelat på tre 

neonatalavdelningar i Stockholm. Det insamlade materialet analyserades utifrån en 

induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 
 

På samtliga avdelningar var sjuksköterskorna överens om att hela familjen spelade en 

viktig roll i att främja det prematura barnets amning. Barnet behöver sina föräldrar och det 

är de som i första hand ska sköta sitt barn. Sjuksköterskorna upplevde både svårigheter och 

möjligheter i sitt dagliga arbete kring amning. Att optimera avdelningens miljö, tidsbrist 

och kontinuitet var faktorer som framkom i alla intervjuer. De tre neonatalavdelningarna 

hade en liknande bild av sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskan skulle informera familjen, 

stötta den samt uppmuntra delaktigheten. Dessutom ansågs sjuksköterskan ha ett ansvar att 

inhämta kunskap kring amning. 

 

Slutsats 
 

Viktiga faktorer för att främja amning hos prematura barn på en neonatalavdelning är 

familjens möjlighet till närvaro, påbörja tidig urmjölkning, vårda barnet hud mot hud, 

föräldrars delaktighet i barnets omvårdnad samt information och stöd från sjuksköterskan. 

Brist på tid och kontinuitet utgör dock hinder för att detta ska fungera optimalt. 

 

 

Nyckelord: Amning, Familjecentrerad vård, Neonatalavdelning, Prematur. 

 

  



     

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Det prematura barnet ..................................................................................................... 1 

Vård av det prematura barnet ....................................................................................... 1 

Amning ............................................................................................................................. 3 

Amning på neonatalavdelning ........................................................................................ 4 

Amning av prematura barn ........................................................................................... 5 

Problemformulering ........................................................................................................ 6 

SYFTE .................................................................................................................................. 6 

METOD ................................................................................................................................ 6 

Val av Metod .................................................................................................................... 6 

Urval ................................................................................................................................. 6 

Datainsamling .................................................................................................................. 7 

Dataanalys ........................................................................................................................ 8 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 9 

RESULTAT ....................................................................................................................... 10 

Familjen .......................................................................................................................... 10 

Miljön ............................................................................................................................. 11 

Sjuksköterskan .............................................................................................................. 12 

DISKUSSION .................................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 17 

Slutsats ............................................................................................................................ 19 

REFERENSER .................................................................................................................. 21 

  

BILAGA A-B



1 

 

BAKGRUND 

Jackson och Wigert (2013) menar att bli förälder är en stor livshändelse förknippad med 

förväntningar och förhoppningar om ett välskapt och normalfött barn. När ett barn istället 

föds för tidigt kan den bilden av förväntningar och förhoppningar raseras. Föräldraskapet 

blir inte som föräldrarna tänkt sig, utan startar nu på en vårdavdelning där det ska mötas 

med den professionella omvårdnaden. Känslor av skuld och sorg kan uppstå hos både 

mamman och hennes partner. Båda föräldrarna kan uppleva barnets för tidiga födelse som 

stressande och chockartad, vilket kan försvåra relationen till barnet. Att då redan i ett tidigt 

stadium få råd och stöd kring amning kan underlätta att bygga upp en nära relation till 

barnet, samtidigt som möjligheten till en lyckad amning ökar. 

 

Det prematura barnet 

För tidigt födda barn, prematura barn, definieras enligt World Health Organization [WHO] 

(2014) som barn födda före 37 fullgångna graviditetsveckor. Prematura barn kan även 

delas in i tre subkategorier utifrån den graviditetsvecka barnet föds i, även kallat 

gestationsålder. De tre subkategorierna är underburen, från 32 till under 37 veckor; mycket 

underburen, från 28 till under 32 veckor; och extremt underburen, under 28 veckor (WHO, 

2014). 

Mognadsgraden och hur barnet mår fysiskt är individuellt hos prematura barn, vilket 

påverkar deras förutsättningar. Snabbare andning, tunn hud, mindre energireserver och 

försämrat näringsupptag relaterat till omoget matsmältningssystem innebär att prematura 

barn har ett större energi- och vätskebehov än fullgångna nyfödda barn (Weimers, 

Gustafsson & Gustafsson, 2008). Under den sista trimestern ökar barnet som mest i vikt, 

från ungefär 1000 gram i början av sjunde graviditetsmånaden till cirka 3500 gram i slutet 

av nionde graviditetsmånaden. Barn som föds för tidigt har ännu inte hunnit tillgodogöra 

sig denna viktuppgång och saknar därför till stor del energidepåer i form av underhudsfett. 

Målet på neonatalavdelningen är att barnets tillväxt ska återspegla tillväxten i livmodern 

(Lundqvist, 2013). 

 

Vård av det prematura barnet 

Medicinska framsteg har lett till att allt fler för tidigt födda barn idag överlever och blir 

friska. När ett för tidigt fött barn ska vårdas på en neonatalavdelning är miljö, vårdåtgärder 

och stöd till såväl familj som personal av stor vikt. Newborn individualized developmental 

care and assessment program (NIDCAP) och familjecentrerad vård syftar till att främja 

dessa faktorer (Lundqvist, 2013).  

 

NIDCAP 

NIDCAP är ett interventionsprogram som syftar till att ge barnet adekvat stimulering för 

att stödja den neurologiska mognaden och utvecklingen (Lundqvist, 2013). Tanken är att 

alla som kommer i kontakt med barnet, både föräldrar och personal, ska lära sig att 

observera och tolka barnets beteendereaktioner på omgivningen samt på saker som sker 

(Jackson & Wigert, 2013). 
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NIDCAP innefattar riktlinjer för att stödja inte bara det enskilda barnets utveckling, utan 

även familjens medverkan i omvårdnaden. Forskningen visar att hjärnans struktur och 

funktion påverkas av sensoriska stimuli. Dessa stimuli påverkar även det nyfödda barnets 

beteende. Exempelvis kan ett blöjbyte orsaka oregelbunden andning och apnéer då det 

prematura barnets hjärna inte är tillräckligt mogen för att filtrera intrycken (Jackson & 

Wigert, 2013). 

 

NIDCAP stödjer barnets självreglering och kompetens, samtidigt som det undviker 

överstimulering, smärta och stress. Forskning har visat att NIDCAP förbättrar 

livskvaliteten och hjärnans utveckling hos barnen (Als & McAnulty, 2011). Strukturerade 

observationer enligt NIDCAP kan även användas i amningssammanhang för att optimera 

dessa (Nyqvist, Ewald & Sjödén, 1996). 

 

Familjecentrerad vård 

Under 1980- och 1990-talet började neonatalvården att fokusera på hela familjen. 

Föräldrarna kunde nu i viss utsträckning bo på sjukhuset med sitt barn, samtidigt som 

syskon och andra familjemedlemmar tilläts komma på besök. Föräldrarna involverades i 

barnets vård och hjälpte till med exempelvis blöjbyten och matning. Inom neonatalvården 

fick konceptet familjecentrerad vård genomslag först på 2000-talet, ungefär ett decennium 

efter att det först introducerats (Jackson & Wigert, 2013).  

 

Ramezani, Shirazi, Sarvestani och Moattari (2014) definierar i sin studie begreppet 

familjecentrerad vård (Family-centered care, FCC) som “an inter-disciplinary, 

comprehensive, and holistic care of neonates and families with maintaining their respect 

and dignity”. De viktigaste delarna i familjecentrerad vård är en öppen avdelning för 

föräldrarna, involverande av föräldrarna i barnets vård, föräldrastöd, känguruvård, amning 

och NIDCAP menar Jackson och Wigert (2013). Westrup (2015) beskriver i sin studie att 

familjecentrerad vård har såväl ekonomiska fördelar som fördelar för barnets långsiktiga 

utveckling. Vidare menar han att grunden till konceptet är att det nyfödda barnet är en egen 

individ med rättigheter och att vården därför ska styras efter barnets och familjens behov. 

I konceptet ingår att se familjen som en helhet med fokus både på barnet och på föräldrarna 

(Jackson & Wigert, 2013). Föräldrarna ska stödjas att delta i såväl planeringen som 

utförandet av sitt barns vård för att stärkas i sin roll som föräldrar (Ramezani et al., 2014). 

En viktig del är också att föräldrarna ska ges möjlighet att närvara hos sitt barn dygnet runt 

(Jackson & Wigert, 2013). Föräldrarna bör ses som barnets primära vårdare och de 

viktigaste personerna i barnets liv (Lundqvist, 2013). Relationen mellan vårdare och familj 

bör ses som ett partnerskap med ömsesidigt kunskapsutbyte. Familjecentrerad vård ses 

gärna som en slags ”gyllene standard” inom neonatalvård (Ramezani et al., 2014). 

Känguruvård 

Känguruvård (Kangaroo Mother Care, KMC) kan delas in i två kategorier; kontinuerlig 

samt intermittent. Kontinuerlig känguruvård innebär att föräldern har barnet hud mot hud 

24 timmar om dygnet. Intermittent känguruvård innebär att föräldern istället har barnet hud 

mot hud några timmar varje dag (Thernström Blomqvist, 2012). Denna typ av känguruvård 

benämns även som att vårda barnet hud mot hud (Baleys & Commitee on Fetus and 

Newborn, 2015). Kontinuerlig känguruvård används i första hand när medicinsk utrustning 

som kuvöser saknas, medan intermittent känguruvård används för att främja anknytning 

och amning (Thernström Blomqvist, 2012). 
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Tidig känguruvård ökar sannolikheten för att etablera en lyckad amning och en ökad 

produktion av bröstmjölk. Föräldrarna kan med fördel dela upp tiden de har barnet hud mot 

hud (Baleys & Commitee on Fetus and Newborn, 2015). En positiv korrelation mellan 

känguruvård och amning har setts (Thernström Blomqvist, 2012). 

 

Amning 

Amning är för många individer en känslig fråga, det finns kvinnor som inte kan eller vill 

amma. Det är viktigt att inte skuldbelägga dessa kvinnor (Jackson & Wigert, 2013). Som 

vårdpersonal krävs det därför flexibilitet i mötet med familjen och respekt för föräldrarnas 

val (Lagercrantz et al., 2008). Kvinnor som får för tidigt födda barn möter dock särskilda 

utmaningar i att komma in i sin mammaroll. Förmågan att kunna producera bröstmjölk och 

att kunna amma sitt barn kan hjälpa kvinnan att växa in i den rollen (Jackson & Wigert, 

2013).  

 

Amningshistorik 

Under 1900-talet går det att se hur vårdens råd kring amning, synen på nyfödda barn och 

omvårdnadsrutiner kring dessa har förändrats. Förändringarna i vårdens förhållningssätt 

påverkade även amningsfrekvensen. På 1950-talet till 1970-talet var amningen hårt 

reglerad, barnen skulle äta var fjärde timme och då äta en förbestämd mängd mat som gavs 

ur nappflaska. Det var för många kvinnor svårt att upprätthålla en mjölkproduktion då de 

bara fick producera en bestämd mängd mjölk på bestämda tider. Amningsstödet var 

nästintill obefintligt, amning handlade mer om att mamman skulle prestera än att låta 

barnet reglera amningen utifrån sitt behov (Lagercrantz et al., 2008).  

 

Aktuella rekommendationer är att mammor bör amma sina barn mellan sex och tolv gånger 

per dygn. Amningstillfällena bör fördelas efter barnets vakenhetsperioder och fokus bör 

ligga på att barnet verkar nöjt och går upp i vikt (Österberg, 2014). 

 

Amningsfysiologi 

Det är först efter förlossningen när moderkakan har lämnat kvinnans kropp, och nivåerna 

av progesteron och östrogen sjunker, som det mjölkbildande hormonet prolaktin kan bildas 

i större mängder och sätta igång mjölkproduktionen. Mammans bröst har redan under 

graviditeten förberett sig för amningen, men det mjölkbildande hormonet prolaktin har då 

hämmats av hormonerna progesteron och östrogen. Den fysiologiska processen för hur 

mjölkproduktionen kommer igång är densamma hos mammor som föder prematura barn, 

som hos mammor som föder fullgångna barn (Lagercrantz et al., 2008). 

Mjölkproduktionen styrs av prolaktin, som frisätts så fort alveolerna börjar tömmas på 

mjölk. Nivåerna av prolaktin är som högst precis efter amning (Lagercrantz et al., 2008). 

Desto oftare brösten stimuleras och desto tidigare efter förlossningen amning introduceras, 

ju mer bröstmjölk produceras (Lundqvist, 2013). 

 

Utdrivningsreflexen aktiveras när receptorerna i bröstvårtan stimuleras av att barnet suger, 

av handurmjölkning eller urmjölkning med bröstpump. Urmjölkning samtidigt eller strax 

efter barnet ligger hud mot hud kan främja utdrivningsreflexen. Vid utdrivningsreflexen 

stiger nivåerna av hormonet oxytocin i blodet hos mamman och ligger kvar på en förhöjd 

nivå så länge stimulering sker. Oxytocin stimulerar mjölkkörtlarnas muskellager att dras 

samman så att mjölken pressas ut (Lundqvist, 2013). 
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Vid stress, rädsla eller smärta hos mamman så frisätts adrenalin och noradrenalin, vilka 

hämmar oxytocinet från att nå receptorerna i bröstet och utdrivningsreflexen kan inte 

starta. Mjölken som finns i bröstet kan då inte komma ut (Lundqvist, 2013). 

 

Bröstmjölk 

Under de första veckorna innehåller bröstmjölk från prematura barns mödrar mer fett och 

protein och mindre laktos jämfört med bröstmjölk från fullgångna barns mödrar 

(Lundqvist, 2013). Protein- och fettinnehållet i bröstmjölken kan hos samma kvinna 

variera under dygnet (Polberger et al., 2011). I de fall där mammans egen bröstmjölk inte 

finns tillgänglig är förstahandsvalet för prematura barn donerad bröstmjölk. Denna mjölk 

bör vara pastöriserad (Arslanoglu et al., 2013).  

 

Bröstmjölken har ett antal egenskaper som är viktiga för barnet, då den bidrar till en 

optimal utveckling av det tidiga immunförsvaret och innehåller ett flertal immunologiska 

komponenter som ger barnet ett ökat skydd mot exempelvis sepsis och tarmsjukdomen 

nekrotiserande enterokolit (NEC) (Lundqvist, 2013). Bröstmjölken ger även ett ökat skydd 

mot ögonsjukdomen retinopathy of prematurity (ROP) (Lagercrantz et al., 2008). Hjärnans 

och nervsystemets utveckling påverkas positivt då bröstmjölk innehåller essentiella 

fettsyror som ger barnet en bättre psykomotorisk utveckling. Bröstmjölken passerar lättare 

genom barnets matspjälkningskanal, jämfört med modersmjölksersättning, och stimulerar 

den fysiologiska och anatomiska mognaden i mag-tarmkanalen. Detta gör att barnet fortare 

uppnår full enteral tillmatning än om det hade fått modersmjölksersättning (Lundqvist, 

2013).  

 

Amning på neonatalavdelning 

Ungefär ett av tio nyfödda barn behöver vård på en neonatalavdelning, vilket motsvarar 

ungefär 10 000 barn per år. Av dessa barn är ungefär hälften för tidigt födda. Resterande 

barn är fullgångna men vårdas på neonatalavdelning för exempelvis infektioner, gulsot, 

andningssvårigheter eller lågt blodsocker (Domellöf, 2009). Tidigare hade 

neonatalavdelningar en mer restriktiv inställning till att tidigt introducera amning hos 

prematura barn. Först då klarar barnet av att amma måste visa på samma kraftfulla mogna 

sugbeteende med långa sugperioder som hos barn som är fullgångna. Det har visat sig att 

prematura barn bättre behåller sin stabilitet under amning än vid flaskmatning, då de vid 

amning lättare kan reglera sin andning (Jackson & Wigert, 2013). WHOs tio steg till 

lyckad amning är grunden för hur nyfödda barn och deras mödrar bör vårdas i relation till 

amning. De tio stegen är en förklaring till deras program ”Amningsvänliga sjukhus” 

(Baby-friendly hospital initiative, BFHI). Dessa steg har sedan utvidgats för att anpassas 

till neonatalvård av en expertgrupp från de Canada och nordiska länderna (Lundqvist, 

2013; Nyqvist et al., 2013). 

  

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans ansvar är att bidra till att mamman så snart det är möjligt kommer igång 

med amning eller urmjölkning på bästa tänkbara sätt, samt att föräldrarna snabbt blir 

delaktiga i barnets matning (Lundqvist, 2013). Den internationella barnmatskoden innebär 

bland annat att sjukvårdspersonal ska informera föräldrarna om amningens fördelar och 

inte rekommendera modersmjölksersättningar, annat än om det är ett önskemål från 

föräldrar eller om det är medicinskt nödvändigt (WHO, 1981). Sjuksköterskan bör hjälpa 

till med praktiska aspekter kring amningen samt vara amningsstöd åt den nyblivna 

mamman (Lundqvist, 2013).  
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Hon ska ha god kunskap om bröstmjölk och amning i allmänhet, samt om de behov som 

mammorna och barnen har. Sjuksköterskan ska även ha kunskaper om hur bröstpump 

används samt ha tillräckliga kunskaper om bröstmjölkshantering.  Detta för att hon ska ha 

möjlighet att ge det stöd mammorna behöver när de behöver det (Lundqvist, 2013).  

 

Att kunna producera bröstmjölk och så småningom även kunna amma sitt barn är faktorer 

som kan hjälpa kvinnan att växa in i mammarollen. Det är viktigt att stödja allt som kan 

hjälpa mamman i den processen (Jackson & Wigert, 2013). Ett första steg skulle kunna 

vara att på mödravården redan tidigt i graviditeten samtala kring amning. Detta så att 

mamman ska ha möjlighet att utforska sina alternativ och på så sätt vara mer förberedd 

inför en eventuell prematur förlossning och vistelse på neonatalavdelning (Briere, 

McGrath, Cong, Brownell & Cusson, 2015).  

 

Amning av prematura barn 

Prematura barn visar sin omogenhet genom beteendemässiga och fysiologiska tecken, 

vilket kan oroa föräldrarna och leda till att de inte vågar ha fysisk kontakt med sitt barn. 

Detta kan innebära att de drar sig för att delta i barnets omvårdnad och matning. Prematura 

barn kan ge ett intryck av att de inte klarar av en så komplicerad aktivitet som amning. Vid 

amning så suger barnen i korta perioder och reglerar själva sina andningspauser, vilket 

därför ofta leder till en stabilare andning än vid flaskmatning (Jackson & Wigert, 2013). 

 

Oavsett vilken graviditetsvecka det prematura barnet föds i finns sökbeteende, även om det 

inte alltid är lika tydligt som hos det friska fullgångna barnet. Barnets sökbeteende, även 

kallat rooting, kännetecknas av att barnet öppnar sina ögon, ser sig omkring, sträcker ut 

tungan och gapar, knutna händer som trevar runt, hand förs mellan bröst och mun. Det 

nyfödda barnet lyfter eller sträcker på huvudet, vrider det åt sidorna, gör munrörelser, 

riktar läpparna, gör rörelser med tungan och öppnar munnen stort. Det är viktigt att inte 

forcera detta beteende, utan att låta processen ta sin tid (Weimers, Gustafsson & 

Gustafsson, 2008).   

 

De allra flesta mammor till prematura barn lyckas få igång sin mjölkproduktion (Jackson 

& Wigert, 2013). I de fall då amning inte är möjligt från början, är det viktigt att påbörja 

regelbunden urmjölkning inom några timmar efter förlossningen. Pumpning bör då ske 

minst sex gånger per dygn. Det är viktigt att mamman försöker slappna av då stress 

hämmar mjölkproduktionen och utdrivningsreflexen. Även smärta påverkar detta negativt 

och det är därför viktigt med adekvat smärtlindring (Lagercrantz et al., 2008).  

 

Det prematura barnets ålder, vikt och mognadsgrad är inte avgörande för introduktionen av 

amning. Barnets fysiologiska stabilitet är istället det som är avgörande. För att kontrollera 

hur mycket bröstmjölk barnet har fått i sig vid amning kan amningsvägning användas som 

en metod. Amningsvägning innebär att barnet vägs före och efter amning (Lagercrantz et 

al., 2008). Amningsvägning har visat sig ha en positiv korrelation med helamning i 

samband med utskrivning (Måstrup, 2014).  

 

I en studie utförd på danska neonatalavdelningar framkommer att regelbunden urpumpning 

av bröstmjölk, att vårda barnet hud mot hud, samt möjlighet för föräldrarna att stanna hos 

sitt barn dygnet runt är viktiga faktorer i processen att etablera en lyckad amning 

(Maastrup, Bojesen, Kronborg & Hallström, 2012).  
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I sin avhandling konstaterar Måstrup (2014) att faktorer som påverkar amningen positivt är 

att mamman så snart som möjligt efter förlossningen kan vara med sitt barn, minimalt 

användande av nappar vid amningens etablering. Tålamod, både hos personal och hos 

mammor, är att föredra framför amningsnappar. 

 

En svensk studie visar att i de flesta fall kan även mycket underburna och sjuka nyfödda 

barn kan amma. Denna information kan vara ett stöd för mammor när amning ska etableras 

(Åkerström & Norman, 2004). 

 

Problemformulering 

Nyblivna föräldrar till ett prematurt barn ställs inför stora krav, mamman ska klara av att 

stimulera och upprätthålla en bröstmjölksproduktion ibland utan att barnet själv kan 

medverka (Åkerström & Norman, 2004). Prematura barns omogna beteende kan ge intryck 

att de inte skulle klara av att amma. Tidigare hade neonatalvården en mer restriktiv 

inställning till att introducera amning till prematura barn. Idag finns kunskapen om att 

barnen behåller sin stabilitet bra vid amning eftersom de själva kan styra när de ska ta 

andningspauser (Jackson & Wigert, 2013). Neonatalvården ska eftersträva att erbjuda 

samma möjligheter till amning för förtidigt födda barn som till de friska fullgångna barnen 

(Åkerström & Norman, 2004). Därför ligger det i författarnas intresse att belysa och ta del 

av hur amning av prematura barn främjas på neonatalavdelningar. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva hur amning främjas hos prematura barn vid en 

neonatalavdelning. 

 

METOD  

Val av Metod 

Till studien valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Detta för att 

få sjuksköterskors upplevda erfarenheter kring arbetets ämne och på så sätt kunna besvara 

arbetets syfte. Kvalitativa metoder avser att studera personers erfarenheter av ett fenomen 

menar Henricson (2012). Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun vill lyfta deltagarnas synvinkel och erfarenheter kring ämnet. 

Författarna valde en induktiv ansats, vilket enligt Henricson (2012) innebär att 

utgångspunkten är ifrån deltagarnas erfarenheter av ämnet. 

 

Urval  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för informanterna var att de skulle vara legitimerade sjuksköterskor 

som arbetat i minst ett år på neonatalavdelningen och som behärskar svenska i tal och 

skrift. Anledningen till att sjuksköterskorna skulle ha arbetat i minst ett år var att de då 

skulle ha erhållit grundläggande kunskap inom området (Benner, 1993). Kravet att 

informanterna skulle behärska svenska i tal och skrift var för att undvika missförstånd samt 

att få så utförliga svar som möjligt. Enligt Polit och Beck (2012) är ett av de viktigaste 

inklusionskriterierna vid en kvalitativ intervjustudie att informanterna har den erfarenhet 

som krävs för att kunna besvara studiens syfte.  
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Genom att uppfylla ovan beskrivna inklusionskriterier bedömdes informanterna ha den 

erfarenhet som krävdes för att besvara arbetets syfte. 

 

Urvalsgrupp 

Författarna valde att intervjua totalt nio sjuksköterskor fördelat på tre neonatalavdelningar i 

Stockholm. Sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet sträckte sig från fyra till 30 år. En av 

sjuksköterskorna hade ett annat modersmål men talade flytande svenska. Anledningen till 

att enbart inkludera avdelningar i Stockholm var främst beroende av den tidsram som fanns 

till arbetet. När arbetet utfördes fanns i Stockholm fem neonatalavdelningar. 

Neonatalavdelningarna som inkluderades i arbetet tar för närvarande emot barn från 

graviditetsvecka 28, med en inte lika omfattande sjukdomsbild som på de två 

neonatalavdelningar som exkluderades. Enligt Henricson (2012) görs urvalet till en 

kvalitativ intervjustudie med hänsyn till syftet för studien. 

 

Datainsamling 

Inhämtande av tillstånd 

Elektronisk post med bifogat brev skickades ut till verksamhetscheferna på de tre 

neonatalavdelningarna för godkännande till medverkan i studien (se Bilaga A). 

Verksamhetscheferna vidarebefordrade sedan informationen till chefsjuksköterska eller 

motsvarande, som i sin tur kom med förslag på sjuksköterskor som uppfyllde studiens 

kriterier, att intervjua. Tid och plats bokades in i samråd med chefsjuksköterska eller 

motsvarande, och intervjuerna utfördes sedan på respektive avdelning eller i högskolans 

lokaler. 

 

Intervjuguide 

Författarna har valt att använda sig av intervjuer med öppna frågor/frågeområden, så 

kallade semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden innefattade även stödord för att 

säkerställa att intervjun höll sig till det som avsågs undersökas (se Bilaga B). Frågorna var 

formulerade så att de inte skulle bli slutna eller för styrda, så att deltagarna i studien skulle 

kunna berätta fritt. Ett exempel på en fråga var ”Berätta vad avdelningen erbjuder för 

möjlighet till amningsutbildning för personalen”. Enligt Henricson (2012) medger 

semistrukturerade intervjuer att intervjupersonen får berätta fritt om ämnen samtidigt som 

intervjuaren kan komma in med följdfrågor. Vidare menar Henricson (2012) att i en 

semistrukturerad intervju behöver inte frågorna tas upp i samma ordning med varje 

deltagare utan kan anpassas efter situationen. 

 

Pilotintervju 

Innan intervjuerna påbörjades testades den tekniska utrustningen så att allt skulle fungera. 

En pilotintervju genomfördes för att se att frågorna var adekvata och att önskad 

information framkom. Henricson (2012) menar att en pilotintervju även ger möjligheten att 

justera frågorna ytterligare innan de övriga intervjuerna, om så behövs. På så sätt ges en 

uppfattning om frågorna är lämpliga för att besvara det aktuella syftet. Henricson (2012) 

menar vidare att en pilotintervju även ger en uppfattning om den utsatta tiden är lagom i 

förhållande till intervjuguiden. Efter pilotintervjun bedömde författarna att intervjuguiden 

besvarade syftet och den utsatta tiden var tillräcklig, inga ändringar genomfördes därför. 

Sjuksköterskan som medverkade i pilotintervjun uppfyllde studiens inklusionskriterier och 

därför valde författarna att inkludera intervjun i resultatet. 
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Intervjuerna 

I enlighet med Henricson (2012) inledde författarna varje intervju med att berätta kort om 

sig själva och studiens syfte. Under intervjuerna agerade den ena författaren intervjuare 

medan den andra fungerade som stöd och kunde komma med följdfrågor. Författarna 

växlade roll inför varje intervju. Intervjuerna utfördes i konferensrum på de olika 

avdelningarna under arbetstid, alternativt i högskolans lokaler. Intervjuerna spelades in 

med en diktafon efter godkännande från deltagarna. Varje intervju tog ungefär 30 minuter 

att genomföra. I en intervjustudie har intervjuaren som uppgift att se till att intervjun blir så 

bra som möjligt menar Henricson (2012), genom att exempelvis ha ett gott samspel med 

informanten. 

 

Dataanalys  

Transkribering 

Bearbetningsprocessen inleddes med att intervjuerna transkriberades. Efter att alla 

intervjuer genomförts på en och samma avdelning transkriberades dessa. För att underlätta 

den kommande analysen transkriberades intervjuerna så ordagrant som möjligt i enlighet 

med Henricson (2012). Transkribering av intervjuer innebär en tolkning av materialet 

enligt Kvale och Brinkmann (2014). Pauser, känslomässiga reaktioner som exempelvis 

skratt, samt betoningar av ord markerades i texterna. Intervjuerna avidentifierades för att 

öka anonymiteten hos intervjupersonerna enligt Henricson (2012).  

 

Analys av data 

De transkriberade intervjuerna lästes upprepade gånger av båda författarna, såväl 

tillsammans som var för sig. Därefter diskuterades datan sinsemellan så att båda författarna 

var överens om vilka meningsenheter som svarade mot syftet. Relevanta meningsenheter 

markerades med färgpennor för att kunna avgränsas. En mall byggdes upp med 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier. De 

färgmarkerade meningsenheterna skrevs sedan in i tabellen, där de kondenserades för att få 

fram kärnan i meningen och för att endast behålla det som är relevant för studien. De 

kondenserade meningsenheterna beskrevs sedan med en kod, en etikett. Då det fanns flera 

koder med liknande innehåll delades dessa in i subkategorier som sedan bildade en 

kategori. Analyserna genomfördes utifrån en induktiv ansats, vilket innebär att 

utgångspunkten är innehållet i texten utan en djupare tolkning, allt i enlighet med 

Henricson (2012). Exempel på hur analysprocessen gick till kan ses i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategorier Kategorier 

Jag tror att ehm... om 

vi hade lite... inte så 

många familjer varje 

syster, då vi skulle 

kunna fokusera ännu 

mer på varje familjs 

behov... 

För lite tid för att 

hinna med alla 

familjer 

Tidsbrist Brist på tid och 

kontinuitet 

Miljön 

/…/att våga sitta kvar 

när mamma börjar 

amma/…/ 

Våga sitta kvar vid 

amning 

Trygghet Stödjande roll Sjuksköterskan 

/…/jag frågar 

föräldrarna… hur vill 

ni att ert barn ska äta? 

Fråga föräldrarna på 

vilket sätt de vill 

mata sitt barn 

Kommunikation Informerande roll 
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Forskningsetiska överväganden  

Henricson (2012) menar att det finns en etisk aspekt för varje del av arbetet, från val av 

ämne till delgivande av resultat. Under hela arbetets gång fanns ständigt de fyra 

huvudkraven bland etiska forskningsprinciper i bakhuvudet hos författarna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Författarna beaktade även begreppen objektivitet och oredlighet i 

arbetet. 

 

Informerat samtycke 

Informanterna erhöll innan intervjustart muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte. De blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade 

rätt att avbryta sitt deltagande utan att uppge anledning. Muntligt godkännande om 

deltagande erhölls från samtliga informanter i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). 

Informanterna fick även lämna sitt godkännande till att intervjun spelades in med diktafon. 

Deltagarna informerades om att allt material endast skulle komma att användas för att 

besvara denna studies syfte i enlighet med Vetenskapsrådet (2011). 

 

Konfidentialitet 

Diktafonen med inspelningarna samt utskrifterna förvarades inlåsta när de inte användes. 

De inspelade intervjuerna raderas så snart transkriberingen var avslutad. Författarna valde 

redan vid transkriberingen att kalla informanterna för sjuksköterskor. I enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2014) döptes avdelningarna om till ”Neonatalavdelning A”, 

”Neonatalavdelning B” respektive ”Neonatalavdelning C” och alla informanter benämndes 

som ”sjuksköterskan” för att säkerställa deras konfidentialitet. 

 

Nyttjande 

Henricson (2012) menar att för att en studie ska kunna motiveras etiskt är det viktigt att 

den undersöker något av betydelse. Studien ska vara till gagn för individen, professionen 

eller samhället. Det bör också reflekteras över för vem forskningen är värdefull och på 

vilket sätt. Nyttjandekravet fanns i åtanke vid såväl val av ämne som val av metod, samt i 

genomförandet av arbetet. Författarnas förhoppning är att arbetet skulle kunna användas 

för att förbättra arbetet kring amning på neonatalavdelningar. 

 

Objektivitet 

Författarna har försökt att hålla studien så objektiv som möjligt genom att hålla den fri från 

personliga fördomar, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). Arbetet har speglats av 

ett öppet förhållningssätt och ett kritiskt tänkande. Författarna har varit breda i sitt 

angreppssätt av frågeställningarna genom att ha öppna frågor istället för slutna (Helgesson, 

2006). 

 

Oredlighet 

Enligt Henricson (2012) innebär oredlighet att arbetet avsiktligt manipuleras eller 

förvrängs. Detta har beaktats av författarna under analysprocessen för att eftersträva ett så 

sanningsenligt resultat som möjligt. Tolkningar diskuterades kontinuerligt för att minska 

risken att informanternas svar förvrängdes. I föreliggande studie har citaten modifierats till 

skriftspråk utan att ändra innebörden av dessa. Detta i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2014) som menar att citat kan modifieras för att underlätta förståelsen. Ord som 

exempelvis ”mm” och ”eh” har därför avlägsnats. Samtliga sjuksköterskor finns 

representerade i resultatet och varje intervju har genererat minst ett citat.  
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RESULTAT 

Resultatet sammanställdes med utgångspunkt att besvara studiens syfte, det vill säga att 

beskriva hur amning främjas hos prematura barn vid en neonatalavdelning. Under 

analysprocessen framkom tre kategorier och åtta subkategorier. Personerna som intervjuats 

benämns i texten nedan som sjuksköterskor. Citaten som presenteras i resultatet 

kännetecknas av kursiv stil samt indrag i texten. Där text uteslutits anges /…/ som 

markering. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Familjen Barnet 

Hela familjen 

Miljön Avdelningen 

Brist på tid och kontinuitet 

Sjuksköterskan Stödjande roll 

Informerande roll 

Främja delaktighet 

Kunskapsinhämtning 

 

 

Familjen 

På samtliga avdelningar var sjuksköterskorna överens om att hela familjen spelade en 

viktig roll i att främja det prematura barnets amning. Barnet behöver sina föräldrar och det 

är de som i första hand ska sköta sitt barn. 

 

Barnet 

Föräldrarna informerades om att det är mer tålamodskrävande att amma ett prematurt barn 

än ett fullgånget barn. En anledning till detta är att prematura barn inte visar lika tydliga 

tecken på att vilja amma som fullgångna barn. Sjuksköterskorna påpekade att det var 

viktigt att ta det i barnets egen takt och att följa barnets mognadsgrad. De menade att för 

vissa prematura barn var det till en början en stor kraftansträngning enbart att bli förflyttad. 

 

Ett prematurt barn som plockas ut från en kuvös, de blir ju helt slut bara av 

transporten till mammas famn. 

 

En sjuksköterska menade att prematura barn är mycket mer kapabla och gör framsteg 

snabbare än man tror, bara föräldrar och vårdpersonal vågar lita på dem. 

 

Samtliga sjuksköterskor tryckte på att hur amningen framskrider bör bedömas utifrån 

barnets vikt, utveckling och allmäntillstånd samt mammans upplevelse av amningen. 

 

Man följer barnets viktutveckling, det är det enklaste sättet att se hur det går 

för barnet. 

 

Hela familjen 

Sjuksköterskorna menade att för att stärka relationen till mamman och för att få till en 

lyckad amning krävdes det att sjuksköterskan började med att ha ett amningsamtal med 

mamman.  
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Ett bra amningssamtal inleddes enligt en av sjuksköterskorna med att ta reda på mammans 

erfarenheter och förhoppningar kring amning. Samtalet syftade till att kunna vägleda 

mamman i det hon ville uppnå med amningen. 

 

Jag tycker att det handlar mycket om att fånga situationen och vara lyhörd. 

 

Även om amning i huvudsak håller fokus på kvinnan och barnet, ansågs partnern spela en 

viktig roll i sammanhanget på alla neonatalavdelningar. Partnern sågs som det viktigaste 

stödet för mamman när det gäller amningen.  

 

/…/ för pappan är ju den som kan stötta mamman bäst… han känner ju henne 

bäst. 

 

Hen bör också utföra vårdhandlingar, som exempelvis blöjbyte eller babymassage, och ha 

direktkontakt med barnet. Partnerns direktkontakt med barnet främjar deras anknytning, 

samtidigt som mamman avlastas och då får möjlighet att exempelvis vila. På en 

neonatalavdelning blir det ofta fokus på hud- mot hudvård, vilket med fördel kan delas upp 

mellan föräldrarna.  

 

Samtliga sjuksköterskor menade att en förutsättning för att etablera amning är att 

föräldrarna är närvarande hos barnet. De menade även att det var viktigt att se till hela 

familjen även om det var barnet som var patienten.  

 

/…/ och det är ju liksom en helhet att de ska få må bra allihopa /…/ vi bjuder 

in föräldrarna i så mycket som möjligt /…/ 

 

Synsättet är att hela familjen ska må bra, då en avslappnad familj anses främja amning och 

anknytning. En lugn mamma ökar möjligheterna till en tillräcklig mjölkproduktion. För att 

amningen ska fungera bra krävs stöd från såväl familjen som närmaste omgivningen. 

 

Miljön 

Sjuksköterskorna upplevde både svårigheter och möjligheter i sitt dagliga arbete kring 

amning. Att optimera avdelningens miljö, tidsbrist och kontinuitet var faktorer som 

framkom i alla intervjuer. 

 

Avdelningen 

Att miljön bör optimeras för att främja amning tryckte samtliga sjuksköterskor på. Två av 

avdelningarna hade rum för alla föräldrar under hela vårdtiden, medan den tredje 

avdelningen hade rum för de flesta föräldrar. Sjuksköterskorna på den tredje avdelningen 

upplevde att det var ett problem att alla föräldrar inte var garanterade platser hos sina barn. 

Det var ett problem både för anknytningen och för att främja amningen hos de prematura 

barnen. 

 

Det finns inte plats för alla föräldrar här. Vi försöker ju att slussa hela tiden, 

det är ett väldigt mönster. 

 

På en av avdelningarna berättade de att pumprummet hade tagits bort för att mammorna 

istället skulle sitta bredvid sina barn och pumpa ur bröstmjölk, vilket sågs som mer 

naturligt av såväl föräldrar som personal. 
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/…/ så får mammorna pumpa bredvid sina barn där de faktiskt har en större 

chans att få ut mer mjölk. 

 

Brist på tid och kontinuitet 

Ett stort problem för två av avdelningarna var att personalen upplevde sig ha för lite tid för 

att hinna med alla familjer. Amningssamtal utelämnades ibland på grund av tidsbrist då 

mer akuta saker behövde prioriteras. 

 

Jag tror, om vi hade /…/ inte så många familjer varje syster, då vi skulle 

kunna fokusera ännu mer på varje familjs behov. 

 

Låg personaltäthet på två avdelningarna bidrog även till en upplevelse av stress. Några av 

sjuksköterskorna kände att de hade väldigt knappt om tid och att de behövdes på flera håll 

samtidigt. Sjuksköterskorna menade att det var ett stort patientflöde samtidigt som det 

kunde vara tidskrävande att etablera amning. 

 

Farhågan är att man bara vill skynda på utskrivningen, så att man tar till 

nappflaska istället. 

 

Samtliga sjuksköterskor tyckte att kontinuiteten var dålig och att det sällan var samma 

personal till samma familj. Sjuksköterskorna uppgav att föräldrarna upplevde att 

personalen gav olika bud kring samma fråga. 

 

/…/ att hela tiden sträva efter att göra likadant… för det upplever 

föräldrarna, att de får väldigt mycket olika bud /…/ 

 

För att minska problemen med att personalen gav olika bud till familjerna föreslog tre 

sjuksköterskor tydligare riktlinjer kring amning, så att all personal gav likartad 

information. Dessutom nämndes som förslag att i framtiden ha färdiginspelad 

amningsundervisning på surfplattor.  

 

Ibland tycker mammorna att de får olika information… då skulle vi ha någon 

färdiginspelad undervisning på en iPad som alla mammor fick titta på. 

 

Sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna på samtliga neonatalavdelningar hade en liknande bild av 

sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskan skulle informera familjen, stötta den samt 

uppmuntra delaktigheten. Dessutom ansågs sjuksköterskan ha ett ansvar att inhämta 

kunskap kring amning. 

 

Stödjande roll 

Samtliga sjuksköterskor tryckte på att alla familjer är olika och det är därför viktigt med 

individuellt anpassat stöd. Det som är rätt för den ena familjen kan vara helt fel för den 

andra. Det upplevdes som viktigt att sjuksköterskan ska kunna ta sig tid för familjen, då 

familjerna i vissa fall behövde någon som enbart var närvarande. Att kunna ta sig tid blir 

speciellt viktigt då familjerna inte alltid uttrycker sitt behov av hjälp, utan sjuksköterskan 

måste lära sig att känna av situationen.  
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Det är inte alltid att de frågar om hjälp, utan man behöver verkligen stanna 

kvar, känna efter och känna in väldigt mycket /…/ 

 

En av sjuksköterskorna beskrev vikten av att våga sitta kvar när mamman börjar amma. På 

så sätt kan en amningsobservation göras samtidigt som mamman kan ställa frågor som 

uppkommer. Sjuksköterskorna menade att då en prematur förlossning innebar många 

omställningar och mycket för föräldrarna att tänka på, var det viktigt att sjuksköterskan 

motiverade dem. Dessutom har sjuksköterskan en viktig roll i att vid behov påminna 

föräldrarna om exempelvis pumpning eller sitta hud mot hud. 

 

Informerande roll 

Tidig information till föräldrarna om det prematura barnets amning ansågs bidra till en 

bättre amning i längden. En av sjuksköterskorna berättade att hen alltid inleder med att 

fråga föräldrarna hur de vill att barnet ska äta. Även de andra sjuksköterskorna tryckte på 

vikten av att ta reda på från början om föräldrarna ville amma barnet eller inte. Den tidiga 

informationen inkluderar även att lära föräldrarna att känna igen barnets signaler. 

 

Så att de får lära sig att se själva, barnets signaler och agera på det. 

 

Sjuksköterskorna på samtliga avdelningar var överens om vikten av att visa mamma tidig 

handurmjölkning, helst inom två timmar efter förlossningen då prolaktinnivåerna är höga. 

De rekommenderade mamman att hellre pumpa korta stunder ofta än långa stunder mer 

sällan. 

 

Vi uppmuntrar mamma att handmjölka minst åtta gånger per dygn, första 

dygnen. 

 

Samtliga sjuksköterskor betonade vikten av att inte handgripligen lägga barnet vid 

mammas bröst eller sätta en amningsnapp på plats. De menade att mamman kunde uppleva 

detta som ett övergrepp. Sjuksköterskorna berättade att de istället använde sig av dockor 

och tygbröst för att delge mamman denna information. 

 

Sjuksköterskorna menade att föräldrarna ibland upplevde att personalen gav olika svar på 

samma fråga. För att undvika motsägande information var det även viktigt att ta reda på 

vilka råd familjen redan hade fått.  

 

Främjande av delaktighet 

Sjuksköterskorna ansåg att det var deras ansvar att se till att föräldrarna var delaktiga i 

omvårdnaden av sitt barn. Samtliga sjuksköterskor var överens om att personalen så långt 

det var möjligt skulle ha ”händerna på ryggen” gällande barnens omvårdnad. Det var 

viktigt att personalen inte tog över utan att föräldrarna hela tiden fick känna sig delaktiga. 

 

Tanken på den här avdelningen är att föräldrarna ska göra det mesta med 

sitt barn, förutom medicinska interventioner /…/ 

 

En sjuksköterska uppgav att de hade påbörjat ett arbete kring omvårdnadsdiagnoser 

rörande amning. Tanken med omvårdnadsdiagnoserna var att på så sätt kunna skapa en 

plan i samråd med föräldrarna.  
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/…/ att man har någonstans att gå tillbaka; vad planerade vi för när 

föräldrarna kom hit och hur långt har vi kommit med den planen. 

 

Sjuksköterskorna uppmuntrade föräldrarna att ha barnet hud mot hud så mycket som 

möjligt. De menade att redan direkt efter förlossningen kan barnet ligga hud mot hud med 

mamma, även om det är i behov av övervakning eller mindre medicinska interventioner. 

 

/…/ att man inte rutinmässigt måste ta barnet till ett bord för att undersöka 

det, utan det kan fortfarande ligga hud mot hud med mamma och exempelvis 

ha CPAP. 

 

Hud mot hud ansågs ofta vara det första amningsförsöket för prematura barn. Sen när 

barnet visar tecken på intresse uppmuntrades mamma att lägga barnet till bröstet. 

Även om barnet var väldigt litet ansågs det som positivt att det fick smaka på mammas 

bröstmjölk, om än endast några droppar.  

 

I början när de är jättesmå, då kanske det bara handlar om att sitta hud mot 

hud och det här med frisättning av oxytocin i kroppen. 

 

Samtliga sjuksköterskor var överens om att tilläggsmatning med sond ses som 

amningsfrämjande och därför sätts hellre sond än att mata barnet med nappflaska. 

Sjuksköterskorna menade att då barnet får i sig mat enklare via nappflaska blir det sedan 

svårare att övergå till amning. 

 

Kunskapsinhämtning 

Det upplevdes som ett problem att alla i personalen inte hade samma kunskapsnivå. Stor 

personalomsättning i perioder innebar en förlust av kunskap och erfarenhet. Ytterligare ett 

problem som upplevdes var svårigheter i kommunikationen både kollegor och avdelningar 

emellan. 

 

Att man skulle kunna bli tydligare oss kollegor emellan, var i utvecklingen 

befinner sig det här barnet. 

 

Alla tre avdelningar hade obligatorisk utbildning för nyanställda, vilken inkluderade 

amning. Utöver detta fanns någon form av amningsforum några gånger per halvår där 

frågor diskuteras.  

 

Och sen så är det faktiskt ett levande ämne, så under våra avdelningsmöten 

har vi det som en punkt också. 

 

Samtliga sjuksköterskor berättade att avdelningarna även hade amningsgrupper där både 

undersköterskor och sjuksköterskor deltog. Förhoppningen med amningsgrupperna var att 

ge den medverkande personalen ytterligare utbildning inom området samt kontinuerligt se 

över avdelningarnas rutiner kring amning.  

 

Förslag på hur arbetet kring amning kunde förbättras i framtiden inkluderade bland annat 

avancerade kurser gällande barn med särskilda behov, exempelvis barn med gomspalt.  
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Där man många gånger förr har sagt att ”nej, det är kört, det går inte att 

amma”, men nu vet man att med hjälp av vissa tekniker att de visst kan 

amma. 

 

Sjuksköterskorna på en avdelning önskade även personal med spetskompetens inom 

amning, vilka skulle fungera som konsulter. Dessa skulle såväl personal som familjer 

kunna vända sig till med sina frågor. Samtliga sjuksköterskor var överens om att de 

strävade efter att ge prematura barn samma möjligheter till amning som fullgångna barn.  

 

DISKUSSION 

I diskussionen nedan benämns de som skrivit detta självständiga arbete som författarna. 

Personerna som intervjuats för arbetet benämns fortsatt som sjuksköterskor. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna ansåg att hela familjen utgjorde en viktig roll för 

att främja det prematura barnets amning. Även om det var barnet som var patienten såg 

sjuksköterskorna alltid till hela familjen, vilket överensstämmer med Jackson och Wigerts 

(2013) definition av familjecentrerad vård. Vidare framkom att inte alla avdelningar hade 

möjlighet för föräldrarna att stanna kvar hos sitt barn nattetid. Sjuksköterskorna på 

avdelningen som saknade denna möjlighet upplevde detta som ett problem. Jackson och 

Wigert (2013) menar att möjligheten för föräldrarna att vara kvar hos sitt barn dygnet runt 

är en central del i den familjecentrerade vården.  Sjuksköterskorna på de andra två 

avdelningarna ansåg det som en självklar del i att främja amningen att barnet skulle ha 

båda sina föräldrar närvarande dygnet runt. Författarna förvånades över att det fortfarande 

anses acceptabelt att föräldrarna ska lämna sitt nyfödda barn på sjukhuset. Detta mer än ett 

decennium efter att familjecentrerad vård fått sitt genomslag. 

 

Weimers et al. (2008) menar att prematura barns mognadsgrad är individuellt och påverkar 

deras förutsättningar. Sjuksköterskorna ansåg att det därför var viktigt att inte forcera 

amningen utan ta det i barnets egen takt. De beskrev även att vissa prematura barn blev 

trötta av en förflyttning och därför inte orkade med att amma i början. Detta styrks av 

Jackson och Wigert (2013) som menar att det prematura barnets hjärna inte är mogen att 

filtrera alla intryck. Författarna upplevde att även om sjuksköterskorna på avdelningarna 

inte nämnde begreppet NIDCAP så arbetades det generellt enligt detta.  

 

Sjuksköterskorna betonade att en lugn mamma främjade produktionen av bröstmjölk. Detta 

överensstämmer med Lundqvist (2013) som menar att stress, rädsla eller smärta hämmar 

utdrivningsreflexen. En strategi för att stärka relationen till mamma, och öka hennes 

möjlighet till upplevelse av trygghet, ansåg sjuksköterskorna var att tidigt i familjens 

sjukhusvistelse genomföra ett amningssamtal. Att uppmuntra mammorna att pumpa 

bredvid sina barn, istället för i ett pumprum, stämmer överens med Lundqvists (2013) 

studie som påvisar att utdrivningsreflexen främjas av närhet till barnet. Lundqvist (2013) 

menar vidare att det är viktigt att mamman har tillgång till en avskild plats där hon utan 

yttre stress kan handmjölka eller pumpa ur bröstmjölk. Samtliga sjuksköterskor ansåg det 

vara av stor vikt att miljön var optimal för att främja amning. 
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Sjuksköterskorna från två av avdelningarna upplevde tidsbrist som ett stort problem. 

Amning blev ofta nedprioriterat för medicinska interventioner då personaltätheten var låg. 

Dessa sjuksköterskor uttryckte en önskan om att ha färre patienter per sjuksköterska för att 

ha möjlighet att fokusera på varje familjs behov. Höga patientflöden påverkade även det 

hur mycket tid som kunde läggas på amningen. Måstrup (2014) menar att både föräldrar 

och personal måste ha tålamod för att amningen ska främjas. Även Weimers et al. (2008) 

understryker vikten av att låta amningsprocessen ta sin tid. Sjuksköterskorna på den tredje 

avdelningen upplevde att tid fanns för att samtala samt stötta familjen kring amning. De 

upplevde även att de hade möjlighet att påverka när barnet skulle skrivas ut, då 

patientflödet inte var lika stort. Trots att författarna var väl pålästa kring ämnet då 

intervjuerna påbörjades hade de inte reflekterat över att tidsbrist var ett stort hinder för att 

främja det prematura barnets amning.  

 

I resultatet framgår att samtliga sjuksköterskor upplevde att kontinuiteten behöver 

förbättras. Upplevelsen var att flera i personalen var involverade i varje familj och att 

familjen därför lätt fick olika råd om samma sak. Detta styrks i Wigert et al. (2013) studie 

som beskriver att föräldrar upplever kommunikationen som sämre när ett flertal vårdgivare 

är involverade. Lundqvist (2013) menar att problemet kan motverkas genom att 

avdelningen har en tydlig strategi för amning och matning. Ett förslag från en av 

sjuksköterskorna var därför färdiginspelad information på en surfplatta eller liknande, så 

att alla familjer skulle delges samma grundläggande information. Att sjuksköterskorna 

upplevde brist på kontinuitet var inte någonting som överraskade författarna, då de är 

medvetna om hur det generellt ser ut i dagens sjukvård. Att då tydliggöra användningen av 

exempelvis NIDCAP för att få en tydligare strategi kring omvårdnad och amning, anser 

författarna skulle gynna arbetet på avdelningarna. 

 

Briere et al. (2015) betonar vikten av information tidigt i graviditeten kring alternativ för 

matning av barnet, ifall en prematur förlossning skulle bli aktuell. I föreliggande studies 

resultat betonar samtliga sjuksköterskor vikten av att tidigt ta reda på om föräldrarna vill 

att barnet ska amma eller inte. Samtliga sjuksköterskor var noggranna med att informera 

mammorna om vikten av tidig urmjölkning, gärna inom två timmar efter förlossningen, 

vilket även Lagercrantz et al. (2008) betonar vikten av. Sjuksköterskorna var noggranna 

med att information kring amning skulle delges mammorna på ett bra sätt, exempelvis med 

hjälp av dockor och tygbröst, så att det inte upplevs som ett övergrepp. Detta stämmer 

överens med Lundqvist (2013) som menar att det är en del av sjuksköterskans ansvar att 

bidra till att mamman kommer igång med sin amning. 

 

Jackson och Wigert (2013) anser att en av de viktigaste delarna i familjecentrerad vård är 

att involvera föräldrarna i barnets vård. Samtliga sjuksköterskor betonade vikten av att se 

till att föräldrarna kände sig delaktiga i vården av sitt barn. Det ansågs i första hand vara 

föräldrarna som skulle utföra barnets omvårdnad så långt det var möjligt. Detta styrks av 

Ramezani et al. (2014) som menar att föräldrarna ska stödjas i att delta i såväl planering 

som utförande av sitt barns vård för att stärkas i sin roll som förälder. En sjuksköterska 

berättade att de hade påbörjat ett arbete kring omvårdnadsdiagnoser för amning, vilket 

syftade till att kunna skapa en plan i samråd med föräldrarna. Detta är i enlighet med 

Ramezani et al. (2014) som menar att relationen mellan vårdare och familj bör ses som ett 

partnerskap med ömsesidigt kunskapsutbyte. 
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Att uppmuntra föräldrarna att sitta hud mot hud med barnet hade hög prioritet då det ofta 

ansågs vara första amningsförsöket. Sjuksköterskorna berättade att om barnet var stabilt 

kunde det med fördel ligga hos mamma även om övervakning krävdes. Detta i enlighet 

med Thernström Blomqvist (2012) som menar att vårda barnet hud mot hud är en viktig 

faktor i processen att etablera en lyckad amning. Vidare menar Måstrup (2014) att 

möjligheten för barnet att vara med sin mamma så tidigt som möjligt efter förlossningen är 

en viktig faktor vid etablering av amning. Detta stämmer överens med vad samtliga 

sjuksköterskor uttryckte. 

 

Sjuksköterskorna betonade att alla familjer var olika och det därför var viktigt att anpassa 

stödet individuellt efter varje familjs behov. Lagercrantz et al. (2008) bekräftar att det som 

vårdpersonal krävs flexibilitet gällande familjen och deras val. Sjuksköterskorna menade 

att en viktig del av stödet var att bara vara närvarande och ha tid för frågor som kunde 

uppstå. Lundqvist (2013) menar att sjuksköterskan ska ha god kunskap om amning i 

allmänhet samt de behov som familjerna har. Samtliga avdelningar hade 

introduktionsutbildning för nyanställd personal där utbildning kring amning ingick. 

Amning var även en levande fråga som regelbundet diskuterades på avdelningarna. 

Sjuksköterskorna upplevde att erfarenhet och kunskap förlorades när personalomsättningen 

var hög. Författarna reflekterade över att många grundutbildade sjuksköterskor arbetade på 

neonatalavdelningarna. Detta trots att grundutbildningen för sjuksköterskor knappt 

innefattar utbildning kring barnsjukvård eller amning. Därför ansåg författarna att den 

utbildning som avdelningarna erbjöd var av största vikt för att den grundutbildade 

sjuksköterskan ska kunna bidra till att främja det prematura barnets amning. 

 

Författarna till detta självständiga arbete bedömer att det presenterade resultatet beskriver hur 

amning främjas hos prematura barn vid en neonatalavdelning, varför studiens syfte anses 

vara besvarat.  
 

Metoddiskussion 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är meningen med en kvalitativ forskningsintervju att 

förstå ämnen från den levda världen ur den intervjuades eget perspektiv. Då syftet var att 

beskriva hur amning främjas hos prematura barn på en neonatalavdelning ansåg författarna 

att det var bäst att vända sig till sjuksköterskor på en neonatalavdelning. Därför beslutades 

att en kvalitativ intervjustudie var den mest lämpade metoden. Då författarna ville ha 

sjuksköterskans perspektiv på ämnet ansågs en intervjustudie bäst lämpad för arbetets 

syfte. En litteraturstudie hade sannolikt inte besvarat syftet med lika detaljrika 

beskrivningar och valdes därför bort. Arbetet inkluderar såväl neonatalavdelningar som 

drivs privat och som är landstingsdrivna. Den begränsade tidsram som fanns för arbetet 

påverkade urvalet och endast neonatalavdelningar i Stockholm inkluderades därför. De två 

avdelningar i Stockholm som tar emot barn innan vecka 28, samt barn med en omfattande 

sjukdomsbild, exkluderades redan från start. Författarnas uppfattning är att urvalet inte 

påverkade resultatet då svaren som erhölls stämde överens med den forskning som 

författarna tagit del av.  
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Inklusionskriterierna för sjuksköterskorna var att de skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor som arbetat i minst ett år på neonatalavdelning och som behärskar svenska i 

tal och skrift. De sjuksköterskor som intervjuades hade arbetslivserfarenhet som sträckte 

sig från fyra till 30 år. Detta ansågs vara lämpligt då det gav en ökad bredd och att 

sjuksköterskorna kunde ha olika synsätt på saken. Åtta av de nio sjuksköterskorna hade 

svenska som sitt modersmål, den nionde sjuksköterskan hade ett annat modersmål men 

talade flytande svenska. Att sjuksköterskorna uppfyllde samtliga inklusionskriterier 

innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att de besatt den kunskap som krävdes för att 

besvara syftet.  

 

Social önskvärdhet innebär att individer ger svar som stämmer överens med samhällets 

normer. Försäkran om anonymitet, en tillåtande atmosfär och subtilt formulerade frågor 

kan minska risken för detta fenomen menar Polit och Beck (2012). För att försöka reducera 

förekomsten av social önskvärdhet har författarna använt sig av breda frågor, så att 

sjuksköterskorna får beskriva hur de arbetar. På så sätt undveks korta svar och 

sjuksköterskorna uppmuntrades att utveckla alla svar. 

 

Henricson (2012) menar att förförståelse handlar om den kunskap, erfarenhet och 

värderingar författarna har med sig när studien påbörjas. Författarna hade en viss 

förförståelse, en har jobbat på neonatalavdelning tidigare och den andra har fött och ammat 

två fullgångna barn. Förförståelsen kan vara både ett hinder och en möjlighet. Författarna 

var ständigt medvetna om sin förförståelse. Stor vikt lades vid att vara öppna för att denna 

förförståelse kunde komma att revideras under studiens gång. Förförståelsen nämndes dock 

inte för informanterna då författarna inte ville att detta skulle påverka deras svar.  

 

Sjuksköterskorna fick själva välja var intervjuerna skulle utföras. Sju av de nio 

informanterna valde att bli intervjuade i ett konferensrum eller motsvarande på respektive 

avdelning. De resterande två sjuksköterskorna valde istället att komma till högskolans 

lokaler för att genomföra intervjuerna. Alla intervjuer kunde genomföras ostört. Henricson 

(2012) menar att det är en fördel att genomföra alla intervjuer i samma rum, så att rummet 

kan förberedas på samma sätt varje gång. Att ha samma rum till alla intervjuer hade varit 

önskvärt men var inte genomförbart då de flesta intervjuer skedde då informanterna var i 

tjänst på respektive neonatalavdelning. Författarna har dock i enlighet med Henricson 

(2012) försökt vara följsamma genom att exempelvis varje gång placera sig på samma sätt 

i förhållande till sjuksköterskan. 

 

Föreliggande studie består av en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Under 

intervjuerna använde sig författarna av stödord för att säkerställa att syftet besvarades. 

Detta styrks av Henricson (2012) som betonar att det är bättre med öppna frågor med 

stödord då detaljerade frågor kan leda till att intervjun blir för styrd. Intervjuerna spelades 

in med en diktafon för att kunna behålla deltagarnas egna ordval vid analysen samt 

undvika att relevant information missas. Beslutet är i enlighet med Polit och Beck (2012) 

som menar att om intervjuerna inte spelas in finns alltid risk för att betydelsefulla detaljer 

missas. Inspelade intervjuer gav dessutom båda författarna möjlighet att lyssna genom 

intervjuerna upprepade gånger. Att intervjuerna spelades in med diktafon upplevde inte 

författarna som något hinder för deltagarna att tala fritt kring ämnet. Interaktionen som 

uppstod i samband med intervjuerna var god och påverkades inte av att samtalet spelades 

in. Författarna bedömer därför att intervjuerna spelades in inte påverkade svaren och därför 

inte heller resultatet. 
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Resultat som besvarade studiens syfte erhölls med hjälp av intervjuguidens öppna frågor 

och den interaktion som uppstod till följd av dessa. Intervjuguiden inleddes med två mer 

generella frågor med syfte att få informanterna att slappna av, samtidigt som de bekräftade 

för författarna om informanterna uppfyllde inklusionskriterierna eller ej. Detta är i enlighet 

med Henricson (2012) som menar att det är intervjuarens uppgift att se till att det blir ett 

gott samspel mellan intervjuaren och deltagaren. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

det krävs erfarenhet för att bli en god intervjuare. Att författarna inte tidigare utfört 

kvalitativa intervjuer kan därför ha påverkat den information som framkom under 

intervjuerna. Dock är det författarnas uppfattning att bristen på erfarenhet inte har påverkat 

resultatet. Efter att samtliga nio intervjuer genomförts bedömde författarna att mättnad i 

datamängden hade uppnåtts och att fler intervjuer inte skulle tillföra resultatet något. Enligt 

Polit & Beck (2012) innebär mättnad att ytterligare data inte skulle tillföra något till 

studien.  

 

Författarna bedömer att föreliggande studies resultat inte är generaliserbart, då det handlar 

om intervjupersoners beskrivningar av ett fenomen. Detta styrks av Henricson (2012) som 

menar att resultatet av en kvalitativ studie inte kan generaliseras. Dock menar hon att 

resultatet kan överföras till andra kontexter, grupper och situationer. Detta självständiga 

arbete riktar sig i huvudsak till prematura barn på neonatalavdelningar.  

 

Alla steg i detta arbete har utförts tillsammans av båda författarna och sedan diskuterats 

sinsemellan, vilket enligt Henricson (2012) stärker arbetets trovärdighet. Oavsett hur 

ordagrant intervjuerna transkriberats finns alltid rum för tolkning; saker kan ha 

missuppfattats eller missats. Varje steg i analysprocessen beskrevs noggrant, vilket enligt 

Henricson (2012) gör arbetet lättare att replikera om så önskas. Analysprocessen 

tydliggjordes både i löpande text och i tabellform. 

 

Slutsats 

I denna studie framkom flera faktorer för att främja amning hos prematura barn på en 

neonatalavdelning. En grundläggande faktor var familjen och deras möjlighet till närvaro 

dygnet runt på avdelningen. Att tidigt efter förlossningen uppmuntra mamma till 

regelbunden urmjölkning samt att låta föräldrarna ha barnet hud mot hud var viktigt. 

Möjligheten för föräldrarna att få vara så delaktiga som möjligt i sitt barns vård främjade 

såväl amning som anknytning. Sjuksköterskans ansvar bestod till stor del av att informera 

och stötta föräldrarna kring amning. 

 

De största problemen som upplevdes bland sjuksköterskorna i denna studie var brist på tid 

samt brist på kontinuitet. Samtliga sjuksköterskor var medvetna om att det tog tid för det 

prematura barnet att komma igång med amningen, men majoriteten upplevde samtidigt 

svårigheter att ta sig den tid som krävdes. Brist på kontinuitet i form av att många 

sjuksköterskor var involverade i samma familj och olika råd kring amning därför gavs, var 

något som samtliga sjuksköterskor upplevde. 

 

Fortsatta studier 

I detta självständiga arbete beskrivs hur amning främjas hos prematura barn vid en 

neonatalavdelning, utifrån sjuksköterskors perspektiv. Intressant vore att i en studie 

undersöka föräldrarnas perspektiv på samma fråga. Att utföra en observationsstudie med 

samma syfte för att se hur arbetet går till i praktiken skulle också vara intressant.  
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En annan studie av betydelse kunde vara uppföljande studie om hur amningen fungerar 

efter att barnen skrivits ut från avdelningen. Ytterligare intresse för fortsatta studier kan 

vara att utföra en studie med samma syfte men då med fokus på barn födda före vecka 28, 

för att se om resultatet skiljer sig. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Studien visar på hur amning kan främjas hos prematura barn. Resultatet är i första hand 

tänkt att användas som en del av förbättringsarbetet på neonatalavdelningarna. Författarna 

tänker att det dessutom kan appliceras på fullgångna barn som behöver stöd med 

amningen. Tanken är att även sjuksköterskor som arbetar på exempelvis mödravårdscentral 

(MVC), barnbördshus (BB) och barnavårdscentral (BVC) ska kunna dra nytta av denna 

studie. Såväl för att förbättra det egna arbetet som för att informera föräldrarna. Slutligen 

skulle sjuksköterskor både på grundutbildningen och vissa specialistutbildningar kunna dra 

nytta av resultatet. 
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BILAGA A 

Stockholm 2015-08-18 

Till verksamhetschef 

NN 

Neonatalavdelning, NNsjukhuset 

 

Vi heter Ellinor Jelvinger och Jessica Ragnhammar och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem. Vi kommer att genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng under höstterminen. Ämnet vi har valt att skriva om är 

amning av prematura barn på neonatalavdelningar. Syftet med studien är att beskriva hur 

amning främjas hos prematura barn vid en neonatalavdelning. Vår önskan är att intervjua 

tre grundutbildade sjuksköterskor som har arbetat på neonatalavdelningen i minst ett år. 

Sjuksköterskorna bör behärska det svenska språket i tal och skrift. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att genomföras under vecka 35 och 36 

(individuell tid bokas). Deltagandet i denna studie är frivilligt och deltagarna har rätt att 

när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange skäl. All data kommer endast att 

användas till detta självständiga arbete. 

 

Svar behövs senast den 21:a augusti 2015 

 

Vid frågor eller oklarheter kontakta: 

 

Ellinor Jelvinger 

ellinor.jelvinger@mailadress.se 

070-1234567 

 

Jessica Ragnhammar 

jessica.ragnhammar@mailadress.se 

070-1234567 

 

Handledare: 

Britten Jansson 

britten.jansson@mailadress.se 

08-12345678 
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II 

 

BILAGA B 

 

Intervjuguide 
 

1. Berätta om din erfarenhet som sjuksköterska. 

Utbildning, erfarenhet, hur länge personen har jobbat på denna avdelning. 

2. Berätta kort om denna neonatalavdelning. 

Antal vårdplatser, barn från vilken vecka framåt, möjlighet för föräldrar att stanna 

24/7. 

3. Berätta vad avdelningen erbjuder för möjlighet till amningsutbildning för 

personalen. 

Intern utbildning, extern utbildning. 

4. Beskriv hur amning främjas på avdelningen. 

Amningsgrupp, familjecentrerad vård. 

5. Beskriv din roll som sjuksköterska. 

Stöd till föräldrar, det prematura barnet. 

6. Berätta hur du ser på avdelningens rutiner kring amning; vad är bra och vad kan 

förbättras? 

Möjligheter, svårigheter. 

 

 

 


