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ABSTRACT
WHO has confirmed that breastfeeding is the best nutrition for children below four to
six months of age. Nearly all the mothers sometimes experience problems with the
breastfeeding. Almost all of the mothers turned to the child health service, which aim is
to promote health and growth for all children. The empowerment concept is to support
the parents so they have possibilities to discover their own resources and make their
own decisions concerning breastfeeding. The aim of this study was to illuminate how
the nurse in the child health service could support the parents to promote breastfeeding.
The method was a literature study. Many factors influenced the breastfeeding, and
support to the mother was significant for the result. Of those mothers who had
experienced problems with breastfeeding, only half were satisfied with the help they
had been provided. The nurse in the child health service could, with knowledge about
influential factors, promote breastfeeding and increase the well-being of the parents and
the child.
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BAKGRUND

Att bli förälder är en stor omställning som är mycket givande i många avseenden liksom

krävande i vissa andra avseenden. Att vara förälder innebär att ha tålamod, ansvar, räcka

till, ge stöd och råd samt lösa problem. Det leder till många positiva upplevelser men

också till nya krav på föräldrarna och inte minst på parrelationen (1). De flesta upplever

någon gång problem under amningen, alltifrån såriga bröstvårtor och läckande bröst till

tvivel om mängden bröstmjölk är tillräcklig (2). Vid amningsproblem vänder sig de

flesta föräldrarna till barnhälsovården. Det är därför av största vikt att sjuksköterskan

inom barnhälsovården har aktuell och vedertagen kunskap om amning för att kunna ge

professionellt stöd (3).

Barnhälsovård
Modern barnhälsovård är en verksamhet vars syfte är att främja hälsa och utveckling

hos alla barn, att tidigt identifiera problem som rör barnets tillväxt och utveckling samt

att förebygga ohälsa (4). Barnhälsovården vänder sig till alla barn från noll till sju år och

deras föräldrar (5). Barnhälsovården når ut till nästan 100% och skall vara en resurs för

alla samhällsgrupper (4). Att främja hälsa är en process som bedrivs inom

barnhälsovården och som skall leda till att barn och föräldrar får en ökad kontroll av

olika positiva och negativa hälsofaktorer. Barnhälsovården ansvarar också för det basala

och omedelbara föräldrastödet. Barnhälsovårdens huvudmål är att:

• Minska dödlighet, sjuklighet och handikapp bland barn

• Minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn

• Stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom bidra till

gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn (4).

Stöd till föräldrar
Barnhälsovårdens stöd till föräldrarna syftar till att utveckla föräldrarnas kompetens och

stärka deras trygghet i föräldrarollen, vilket kan ske individuellt eller i grupp (6). Barn-

hälsovården grundas på ett jämnställt partnerskap mellan föräldrar, barnhälsovården och

andra instanser i samhället. Det är av vikt att barnet och föräldrarnas unika behov

behandlas individuellt och styr insatserna (4,7). Det individuella stödet till föräldrarna
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kan ske genom känslomässigt eller informativt och instrumentellt stöd. Känslomässigt

stöd innebär att sjuksköterskan bryr sig om, lyssnar och visar intresse för föräldrarna.

Det informativa och instrumentella stödet innebär råd, information och praktisk hjälp

vilket leder till att föräldrarna får ökad kunskap om barnets behov samt känner sig

bekräftade (4,8). Sjuksköterskan bör ha kunskap, förståelse och medvetenhet om

föräldrarnas reaktioner men även om sina egna reaktioner och värderingar (9).

Bemötande mellan föräldrarna och sjuksköterskan inom barnhälsovården handlar om att

skapa ett ömsesidigt förtroende (10,11), vilket utvecklas över tid och baseras på

gemensamma intentioner, ömsesidighet och förväntningar. Kontakten mellan

föräldrarna och sjuksköterskan kan leda till tillfredsställelse eller frustration (10).

Traditionellt sett har sjuksköterskan varit experten och föräldrarna har varit passiva

mottagare av hjälp. På senare tid har det visat sig att förtroende är något som etableras

över tid och ett antal interaktioner. Förtroende är en viktig del för att främja hälsa.

Genom ett ökat samarbete mellan föräldrarna och sjuksköterskan kan ett ökat

välbefinnande uppnås (10,11).

Kommunikation mellan föräldrarna och sjuksköterskan är ett samspel som handlar om

information, påverkan, tanke och känsla, vilket är ett sätt att få sin identitet bekräftad.

Med kommunikation visar föräldrarna och sjuksköterskan hur de upplever och reagerar

på varandra. Kommunikationen är en process där människor skickar budskap till

varandra och visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva och situationen samt

vilket innehåll de lägger i sina budskap. Denna process pågår i ett socialt system där

deltagarna har förväntningar och attityder som påverkar de budskap som utväxlas. Detta

samspel kan både skapa närhet och avstånd mellan människor och kan därmed förändra

relationer (12).

Föräldrars situation
Föräldrarnas situation och barns livsvillkor har förändrats de senaste åren genom

förändrade familjemönster, bl.a. beroende av en ökad skilsmässofrekvens. Snabb

urbanisering bidrar till en ökad familjeisolering, vilket kan innebära en minskad social

kontakt samt ett minskat kontaktnät. Dessa förändringar påverkar barns hälsa och



3

utveckling (4). Föräldrarna har behov av att dela kunskap och stöd med varandra, med

släkt och vänner samt även behov av kontakt med professionella (6). Att vara föräldrar

kan leda till en stressituation som varierar från människa till människa. Föräldrastress

kan t.ex. bero på bristande stöd av närstående samt svårigheter att kombinera barn och

arbete. Är föräldrarna dessutom trötta och inte får någon praktisk hjälp ökar stressen.

Det verkar som om de vardagliga bekymren t.ex. uppfödningsproblem, mat- och

sömnsvårigheter ger en ökad stress i större utsträckning än livsavgörande händelser (1).

Att öka tron på sig själv för att klara påfrestningar
Innebörden av begreppet empowerment har utvecklats över tid och från början

definierades det i sin motsats vilket då blev kraftlös, hjälplös samt att ha liten kontroll

över sitt eget liv (13). Om empowerment översätts till svenska kan det vara

maktmobilisering, självförstärkning eller vardagsmakt och det är något som har en

positiv betydelse (14). Empowerment kan ses som en process som leder till makt,

kontroll, självtillit och stolthet. Vilket kan ske både på gruppnivå och individnivå

(13,15). Empowerment kan leda till olika saker för olika människor såsom en känsla av

kontroll, faktisk/verklig kontroll eller praktisk kraft att kunna påverka sitt liv (13). Ett

sätt att stärka människor inriktar sig mot att öka människornas kontroll över sina liv

genom att utveckla ett positivt tänkande om sig själva (15). Grundsynen är att

människan är kapabel till att göra egna val och stå för sina handlingar. Empowerment

innebär att hjälpa människan att själv kunna påverka sitt liv genom att medvetandegöras

om sina egna resurser och möjligheter. Det är dock viktigt att påpeka att sjuksköterskan

inte kan ge någon empowerment utan att det är något som kommer inifrån människan

själv, däremot kan sjuksköterskan erbjuda information och stöd till människan så att

denne själv har en möjlighet att upptäcka sina egna resurser (11,14,16,17). Det är

väsentligt med sjuksköterskans aktiva deltagande i föräldrarna för att hjälpa dem att

uppnå empowerment (16).
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Amning

Amning genom tiderna
Amning har varit en vanlig företeelse sedan urminnes tider för att ge människan näring

och främja dess överlevnad. Amning är något som har varierat genom tiderna och som

fortfarande varierar mellan länder men också mellan olika kulturer, stad – landsbygd

och mellan fattiga och rika (18). I Sverige skedde fram till mitten av 30-talet  de flesta

förlossningar i hemmet. Familj och släktingar hjälpte mamman under barnsängstiden,

på så vis kunde kunskaper och erfarenheter föras vidare från den äldre generationen till

den yngre. När sjukhusförlossningarna ökade så sjönk amningsfrekvensen, troligen på

grund av att den praktiska kunskapen som kvinnorna fått i hemmen inte fanns att tillgå

på sjukhusen. Det var också brist på kunskap om amningens och bröstmjölkens

betydelse (19,20).

Under 40-, 50- och 60-talet sjönk amningsfrekvensen, barnmatsindustrin började

erbjuda bröstmjölksersättningsprodukter som fick hög status och beskrevs till och med

som bättre än mammans bröstmjölk. Från 1970-talet skedde en attitydförändring och

intresset för att amma ökade. Under denna period startade också ”Amningshjälpen”,

som är en ideell och frivillig organisation vars mål är att stödja och uppmuntra samt

sprida information och kunskap till mammor som vill amma (4,20,21). Under 90-talet

aktualiserades amningen och dess betydelse, vilket ledde till en ökad amningsfrekvens

(4,19,21).

Amningsrekommendationer
Sverige anslöt sig 1981 genom ”World Health Organization/United Nations Children’s

Fund” (WHO/UNICEF) till en internationell kod för marknadsföring av

bröstmjölksersättningar och sedan till ”Innocentideklarationen” för att skydda, främja

och stödja amningen. Denna deklaration ledde till att WHO/UNICEF startade en

kampanj för amningsvänliga sjukhus, ”Baby friendly Hospitals Initiative” (BFHI) (22)

där Sverige tagit en ledande plats (4,19-21). Målet med arbetet är att skapa en långsiktig

amningsstrategi som inkluderar hela vårdkedjan, d.v.s. mödravård, förlossningsvård och

barnhälsovård. Barnhälsovården spelar en stor roll både på nationell och regional nivå
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genom förespråkande av fortsatt amning, speciellt med tanke på den tidiga hemgången

från barnbördsavdelningen (BB) som förutsätter ett effektivt system med uppföljning

och stöd (18,20,23). I Sverige har amningen ökat påtagligt de senaste åren, omkring 70

procent av alla spädbarn ammas helt eller delvis vid sex månaders ålder. Vid ett års

ålder ammas fortfarande 20 procent av barnen (4,19,21). WHO har fastslagit att

bröstmjölk är tillräckligt som föda de första fyra till sex månaderna och att lämplig

tilläggskost först skall ges från omkring sex månader, tillsammans med fortsatt amning.

Alla mammor bör ha möjlighet att amma i två år eller längre, för att uppnå detta skall en

miljö av medvetenhet och stöd skapas så att mammorna kan amma på detta sätt. WHO:s

mål är att 80 procent av alla barn skall ammas vid fyra månaders ålder (22).

Amning inom barnhälsovården
I Norden arbetar sjuksköterskan inom barnhälsovården som en nyckelperson när det

gäller amning samt barnets och föräldrarnas välbefinnande. I USA och England har inte

sjuksköterskan en lika framträdande roll inom barnhälsovården (24).

Barnhälsovården genomsyras av Förenta Nationernas (FN:s) konvention för barns

rättigheter, som säger att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och att primärvården

har ett särskilt ansvar för att hjälpa alla barn och föräldrar vid sjukdom samt stödja

amning (4,20). Barnhälsovården ingår i ett internationellt ansvarstagande som innebär

ett arbete utifrån Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. vid

tillämpning av den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättning.

Med denna kod skall en säker och ändamålsenlig spädbarnsuppfödning främjas samt

uppmuntra till och stödja amning (25). I Sverige används sedan i mitten av 80-talet

regional och nationell amningsrapportering (26) för att följa upp hur många barn som

ammas, vilken dokumenteras i barnhälsovårdsjournalen för att sedan sammanställas

(27). Dessa uppgifter utmynnar sedan i svensk officiell statistik. Den senast uppdaterade

statistiken gäller amning av barn födda i Sverige 1999 (19). I Sverige har amning blivit

en del av vår kultur, därför är det ett högt antal kvinnor som ammar. Sverige och Norge

är de länder som har högst amningsfrekvens när det gäller enbart amning (18).
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Amningen ur barnets synvinkel
Amning är viktig för att främja hälsa och förebygga ohälsa på kort och lång sikt.

Förutom att den ger kontakt och grundläggande trygghet mellan mamman och barnet så

gynnas den psykiska utvecklingen och relationen mellan mamman och barnet

stimuleras. Den samhörighet som uppstår mellan mamman och barnet har en unik

biologisk och känslomässig inverkan på båda (2,18,20,28). Bröstmjölken är det enda

livsmedel som är specialtillverkat för människan. Den ger barnet den nödvändiga

energin för att kunna leva och röra sig samt de proteiner, vitaminer och mineraler som

kroppen behöver i rätt mängder (18,20,21,29).

Bröstmjölken innehåller flera faktorer som motverkar infektioner, bl.a.

immunglobuliner som skyddar barnets slemhinnor i mag- tarmkanalen och luftvägarna,

som är de organ som oftast är utsatta för infektioner. Ammande barn drabbas därför

mindre ofta av infektioner i dessa slemhinnor. Amningen är en av de åtgärder som

minskar risken för plötslig spädbarnsdöd (2,18,20,21,29) samt även barnadödligheten

under andra levnadsåret i mindre utvecklade länder (29). Många studier visar att

bröstmjölken till viss del skyddar mot ett flertal allergier (2,3,20,28,29). Försiktig

introduktion av glutenhaltiga livsmedel vid fyra till sex månaders ålder medan

amningen fortsätter kan förhindra eller uppskjuta att barnet får glutenintolerans. Vissa

studier visar att typ 1 diabetes kan förebyggas genom amning (2,21). Amningen

påverkar också den kognitiva utvecklingen positivt, speciellt hos för tidigt födda barn

(2,29) och det finns studier som tyder på att det är bra för blodtrycket och skyddar

hjärtat (29).

Amning ur mammans synvinkel
När barnet suger på bröstet stimuleras frisättningen av hormoner hos mamman, bl.a.

oxytocin som har en sammandragande effekt på livmodern och minskar

blödningsbenägenheten efter förlossningen (2,4,18,20,21). Oxytocin stimulerar i sin tur

frisättningen av ett flertal andra hormoner som påverkar ämnesomsättningen positivt

och bidrar till en känsla av välbefinnande hos mamman. Oxytocinets viktigaste effekt

för amningen är medverkan i utdrivningsreflexen. Denna reflex är mycket känslig för

stress, särskilt i början av amningsperioden (4,18). Ammande mammor återfår snabbare
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sin ursprungliga vikt (2,21) och en del studier talar för att amning kan förhindra

bröstcancer (2,18,20,21) samt äggstockscancer senare i livet hos mamman (2,18,20).

Bröstmjölken är också hygieniskt förpackad, har lagom temperatur och finns alltid

tillhands. Det är dessutom billigt för familjen (20). En del mammor upplever amningen

som negativ på grund av att det är kladdigt och att mamman blir bunden. Ett fåtal

mammor upplever att deras figur förstörs och att amningen är ett hinder i deras

självständighet (3).

Vårdkedjan
Andelen som lämnar BB tidigt har ökat. De flesta nyblivna mammor lämnar BB efter

tre dygn men vissa går hem så tidigt som efter sex timmar. Amningen har vid tidig

hemgång oftast inte kommit igång och många mammor saknar någon kunnig person i

sin omgivning att fråga och få stöd ifrån. När mamman och barnet lämnar BB övergår

ansvaret till barnhälsovården när det gäller information och stöd i samband med amning

(30). Vid tidig hemgång kan det ibland uppstå problem när BB ej tar ansvar för

amningsinformation efter hemgång och det kanske dröjer fem till sju dagar innan

barnhälsovården tar kontakt. Föräldrarna kan då uppleva att de inte har någon att vända

sig till i samband med information och stöd vid amning (30,31). Stöd vid amning är en

av barnhälsovårdens huvudsakliga uppgifter och sjuksköterskan har en viktig roll i att

upprätthålla och förbättra den nuvarande amningsfrekvensen i Sverige. Vårdkedjans

betydelse för amning spelar en stor roll och det är viktigt att informationen kring

amningen är konsekvent och att attityden bland sjuksköterskorna är likvärdig (30).

SYFTE

Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskan inom barnhälsovården kan stödja

föräldrarna för att främja amning.
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FRÅGESTÄLLNING

Vilka faktorer påverkar amningen?

Hur upplever föräldrarna amningsinformation och amningsstöd från sjuksköterskan

inom barnhälsovården?

METOD

Metoden var en litteraturstudie. Målet var att sammanställa litteratur inom ett givet

område, för att få en överblick. Litteraturen baserades på vetenskaplig kommunikation

och det kunde innebära formellt eller informellt tal eller skrift. Konsultation, manuell

sökning samt datorbaserad sökning var tre möjliga sökmetoder som kunde användas

(32). Metoden redovisas under rubrikerna litteratursökning, urval och analys. Resultatet

av den datorbaserade sökningen redovisas i tabellform (Tabell 1 och 2). Den litteratur

som använts till resultatet redovisas i en översiktstabell av analyserad litteratur (Tabell

3).

Litteratursökning
För att finna litteratur besöktes högskolebiblioteket i Vänersborg där sökning skedde i

bibliotekets katalog SOFIA. Sökningen tog sin början utifrån formell skrift såsom

tidskriftsartiklar, böcker, rapporter/uppsatser samt elektronisk publikation. Ämnet som

eftersöktes var amning med tyngdpunkt på barnhälsovården och dess funktion i

samband med amning. De sökord samt kombinationer av sökord som användes inom

ämnet amning redovisas i söktabeller (Tabell 1 och 2) (32,33). Nordisk litteratur valdes

därför att sjuksköterskan inom barnhälsovården har en liknande roll i Norden men är ej

samma nyckelperson i övriga länder (24). Konsultation med Anette Ekström på

högskolan i Skövde som forskar i ämnet, resulterade i hänvisning till databaser och

artiklar som redan hade studerats samt en antagen men ej publicerad artikel av Anette

Ekström själv. Manuell sökning i referenser på beställda artiklar utfördes men tonvikten

vid sökandet av litteratur har grundats på datorbaserad sökning i LIBRIS, MEDLINE,

CINAHL ochdatabasen Cochrane Library. Författarna fann endast översiktsartiklar vid
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sökning i databasen Cochrane Library och av den orsaken ingår ingen litteratur därifrån

i resultatet. Sökningarna var tidsbegränsade till litteratur som var utgiven under

perioden januari 1990 – september 2002. I MEDLINE och CINAHL begränsades

sökningen till att innehålla titel och abstrakt samt vara granskade och publicerade på

engelska. Sökorden som i huvudsak användes var breastfeed/breastfeeding, counselling,

support, information och olika former av benämningar på sjuksköterskor som arbetar

inom barnhälsovården. I LIBRIS kunde ej begränsningar såsom titel och abstrakt samt

att artiklarna skulle vara granskade göras. De sökord som användes i LIBRIS var i

huvudsak amning/breastfeed, stöd/support samt olika benämningar på barnhälsovården

både på svenska och engelska. Ett flertal artiklar återfanns på flera av databaserna samt

under olika sökord.

Tabell 1: Sökningar i databas LIBRIS.

Sökning Sökord Resultat/
valda

1 Amning 104/2
2 1 OCH avhandlingar 15/1
3 Breastfeed* 4/0
4 Breastfeeding 54/1
5 4 OCH avhandlingar 10/1
6 4 AND information 0/0
7 4 AND social support 0/0
8 1 OCH stöd 0/0
9 4 OCH support 2/0
10 1 OCH empowerment 0/0
11 4 AND empowerment 0/0
12 Barnhälsovård 126/3
13 12 OCH avhandlingar 12/2
14 Child health service AND support 3/0
15 Primary health care AND support 8/0
16 Social support 218/0
17 Health care system 85/0
18 17 AND 4 0/0
19 Health care provider 6/0
20 Barnavårdscentralen 5/1
21 Stöd till föräldrar 8/1
22 Barnhälsovården OCH upplevelse 1/1
23 Stöd från barnavårdscentralen 3/1
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Tabell 2: Sökningar i databas MEDLINE och CINAHL.

Sökning Sökord
MEDLINE/CINAHL

MEDLINE
Resultat/

Valda

CINAHL
Resultat/

Valda
1 Breastfeed*/Breastfeeding 2040/0 28/0
2 1 AND Denmark 5/0 1/0
3 1 AND Finland 5/0 0/0
4 1 AND Island 5/0 0/0
5 1 AND Norway 8/0 0/0
6 1 AND Sweden 18/1 1/0
7 1 AND support 376/0 10/0
8 1 AND social support 31/0 0/0
9 1 AND professional support 24/1 0/0
10 1 AND empowerment 2/0 28/0
11 7 AND primary health care 5/0 -
12 7 AND health care provider 4/0 -
13 1 AND information 287/0 7/0
14 13 AND primary health care 3/0 4/1
15 1 AND experiences 69/1 5/0
16 13 AND experience 23/0 7/0
17 1 AND child health service 4/1 -
18 1 AND counselling 24/0 24/1
19 1 AND counseling 46/0 -
20 1 AND advice 80/1 2/0
21 1 AND professional advice 10/1 -
22 1 AND health care system 15/1 0/0
23 1 AND success/ sucessfull 74/0 2/0
24 1 AND encouragement 28/0 0/0
25 1 AND public health nurse 1/1 -
26 Public health nurses AND child* 77/5 -
27 1 AND child health service 0/0 -
28 1 AND community health nursing 0/0 1/0
29 1 AND child welfare centre 0/0 0/0
30 1 AND father´s experiences 4/1 2/1
31 1 AND duration - 5/1
32 1 AND Promotion - 7/1
33 1 AND Nursing care - 1/0
34 1 AND primary health nurse 1/0 0/0
35 1 AND support-psychosocial - 129/4
36 1 AND nursing advice - 0/0

Not. * = Trunkering med asterix för att få en vidare sökning på ordet, - = ingen sökning gjord.
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Urval
Urval av materialet har baserats på litteratur som bestod av artiklar, avhandlingar och

rapporter. Litteraturen valdes utifrån frågeställningen, vilket innebar att litteratur som

studerat faktorer som kunde påverka amningen samt föräldrars upplevelser av råd och

stöd från sjuksköterskan inom barnhälsovården i amningssituationen inkluderades.

Resultatet baserades på litteratur från Norden och inkluderade material med

förstföderskor och omföderskor. Litteratur på andra språk än svenska och engelska

valdes bort, liksom litteratur som enbart var inriktade på HIV-smittade mammor,

tonårsmammor/föräldrar, låginkomsttagande mammor/föräldrar samt jämförelser mellan

olika kulturer. Efter att ha läst titel och abstrakt valdes den litteratur ut som berörde

frågeställningen. Första sökmotorn som användes var LIBRIS (Tabell 1) för att finna

artiklar, rapporter samt avhandlingar och det resulterade i fem stycken. Litteratur söktes

också i databasen MEDLINE (Tabell 2) och efter en första genomgång valdes sju

artiklar. Nästa sökmotor var CINAHL (Tabell 2) och därifrån valdes sju artiklar. Vid

fynd av intressant litteratur genomsöktes också relaterad litteratur, vilket resulterade i en

artikel. Efter genomgång av litteraturen och dess relevans för syftet valdes en artikel

bort som ej var vetenskaplig samt en rapport valdes bort då den ej tillförde arbetet

något. Den litteratur som använts i resultatet redovisas i en översikt av analyserad

litteratur (Tabell 3) (32).

Analys
Målet med analysen var att belysa hur sjuksköterskan inom barnhälsovården kan stödja

föräldrarna för att främja amningen. Målet för arbetet fick bestämma hur analysen

utfördes (34). Den valda litteraturen lästes igenom av båda författarna var för sig för att

få ett helhetsintryck, vilket var viktigare än detaljer i början. Därefter sammanfattades

texten i litteraturen utifrån frågeställningarna, vilka faktorer som påverkade amningen

och hur föräldrarna upplevde information och stöd från sjuksköterskan inom

barnhälsovården. Texten indelades i grupper efter dessa frågeställningar för att

ytterligare organisera materialet. Nästa steg var att hitta likheter/olikheter och därefter

delades texten in i undergrupper till frågeställningarna, vilka utgör underrubrikerna i

resultatdelen. Därefter diskuterade författarna sinsemellan för att kontrollera att samma

undergrupper hittats. Begreppet empowermemt har funnits i tankarna hos författarna vid
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analys av litteraturen. Som sista kontroll lästes litteraturen av båda författarna för att

återfå helheten och säkra det som skrivits i resultatet (32-34).

Tabell 3: Översikt av analyserad litteratur.

Ref
nr

Författare/
Årtal

Typ av
litteratur

Metod/Antal
intervjuade

Syfte

3 Widlund G
(1997)

Rapport Kvantitativ,
frågeformulär som
besvarats av 222
mammor när barnet
var omkring 1 år.

Att undersöka hur föräldrar
upplevde amningsstödet
genom vårdkedjan främst
avseende på BVC:s stöd och
hjälp samt att kartlägga
attityden till amning.

8 Arborelius E
Bremberg S
Simon F
Ekstedt A
(1997)

Rapport Kvalitativ, öppna
intervjufrågor med 24
mammor.

Att studera hur mammor
med ökad psykologisk och
social belastning, upplever
det stöd de får från BVC
sköterskan under barnets
första halvår.

18 Aarts C
(2001)

Av-
handling

Kvantitativ
longitudinell
prospektiv studie,
ingår i ett WHO
projekt. 506 mamma-
barn par har
medverkat.

Att titta på konceptet
exklusiv amning och hur det
skulle definieras i relation till
hur de påverkar hälsa och
tillväxt hos barnet samt att
göra en detaljerad studie av
exklusiv amning i praktiken.

24 Jansson A
Isacsson Å
Kornfält R
Lindholm LH
(1998)

Artikel Kvantitativ, fråge-
formulär med både
slutna och öppna
frågor som besvarats
av 676 mammor och
243 sjuksköterskor
inom
barnhälsovården.

Att ta reda på mammors och
sjuksköterskornas åsikt om
barnhälsovårdsprogrammet
och de första hembesöket till
föräldrarna. Ville jämföra
sjuk-sköterskornas och
mammornas åsikter om
barnhälsovårdsprogrammet.
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28 Tarkka MT
Paunonen M
Laippala P
(1999)

Artikel Kvantitativ,
longitudinell studie.
Frågeformulär med
strukturerade och
öppna frågor som
besvarats av 254
mammor.

Att fastställa vilka faktorer
som bidrar till lyckad
amning hos förstföderskor
när barnet är tre månader
gammalt.

31 Widlund G
(2000)

Rapport Kvantitativ,
frågeformulär som
utförts och besvarats
av:
1989: 824 föräldrar,
1994: 220 föräldrar,
1995: 185 föräldrar,
1996: 184 föräldrar,
1998: 203 föräldrar.

Att undersöka föräldrarnas
inställning till den barn-
hälsovård som erbjuds dem
inom sydvästra
sjukvårdsområdet, studera
om förändringar skett över
en tioårs period samt
kartlägga några viktiga
skydds- och riskfaktorer
under spädbarnstiden.

35 Engström BL
Fridlund B
(2000)

Artikel Kvalitativ, deskriptiv
studie. Intervju med
12
bröstreduktionsoperer
ade mammor som
hade ammat.

Att frambringa en teoretisk
modell av mammors
upplevelser som hade
genomgått en
bröstreduktionsoperation och
den rådgivning de erhöll i
samband med amning.

36 Tarkka MT
Paunonen M
Laippala P
(2000)

Artikel Kvantitativ,
longitudinell studie.
Frågeformulär med
strukturerade frågor
som besvarats av 248
första gångs mammor
med barn som var
åtta månader.

Att undersöka vilka
tillgångar och krafter som
mammorna finner vara till
hjälp för att hantera barnets
vård och omsorg vid åtta
månaders ålder.

37 Fägerskiöld A
Wahlberg V
Ek A-C
(2001)

Artikel Kvalitativ, intervju
med 20 kvinnor som
nyss hade fått sitt
första barn.

Att identifiera vad
förstagångsmammor
förväntar sig av
sjuksköterskan inom barn-
hälsovården. Likaså att
undersöka vilken hjälp och
stöd som de nya mammorna
hade erhållit samt om det var
något de saknat.
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38 Bergman V
Larsson S
Lomberg H
Möller A
Mårild S
(1993)

Artikel Kvantitativ,
frågeformulär som
besvarats av 186
blivande mammor
inom MVC, 171
mammor på BB och
95 BVC.

Att undersöka mammors
förhållande till amning.
Mammans åsikter och
upplevelser av amning och
de råd och stöd de fick från
vårdpersonal och familjens
nätverk.

39 Ekström A
Widström A-M
Nissen E
(2002)

Artikel,
(ej publ)

Kvantitativ studie
med frågeformulär
som besvarats av 488
mammor.

Att beskriva effekter av
sociodemokratiska faktorer
och förlossnings/BB
avdelningens rutiners
påverkan på amningslängden
hos svenska förstföderskor
och omföderskor.

40 Fleicher-
Michaelsen K
Sauer Larsen P
Lykke-
Thomsen B
Samuelson G
(1994)

Artikel Kvantitativ,
frågeformulär som
besvarats av 249
föräldrapar

Att göra en detaljerad
beskrivning av amnings
problem och beskriva sociala
och biologiska faktorer som
influerar durrationen av
amning.

41 Kvist L
Persson E
Lingman G
(1996)

Artikel Kvantitativ
undersökning.
Frågeformulär som
besvarats av 304
kvinnor med barn
som var 6 månader
gamla.

Att undersöka vårdkvalitén
på en BB-avdelning genom
att illustrera hur många
mammor som vid tidig
hemgångs ammade vid två,
fyra och sex månader efter
födseln i jämförelse med de
kvinnor som upplevde
traditionell eftervåd på BB
samt att dokumentera
orsakerna för avbrytande av
amning.

42 Vehviläinen-
Julkunen K
Liukkonen A
(1998)

Artikel Kvantitativ
undersökning med
frågeformulär som
besvarats av 137
pappor.

Att beskriva hur närvarande
blivande pappor upplevde
förlossningen, vad de kände
under förlossningen och
meningen med barnets
födelse. Utreda pappans
utvecklingsförslag i samband
med förlossningen.
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43 Jansson A
Sivberg B
Wilde-
Larsson B
Udén G
(2002)

Artikel Kvantitativ,
frågeformulär som
besvarats av 572
förstföderskor.

Att beskriva förstagångs
mammors tillfredsställelse
under deras första möte med
sjuk-sköterskan, för att
utreda skillnaderna mellan
hembesök och besök inom
barn-hälsovården och mellan
mammor med hög, medel
och låg socioekonomisk
tillhörighet.

44 Vehviläinen-
Julkunen K
(1993)

Artikel Kvantitativ,
frågeformulär som
besvarats av 107
pappor.

Att beskriva hur pappor som
var med under förlossningen
upplevde händelsen, vad de
kände under förlossningen
och hur de förstod meningen
med barnets födelse samt
förklara pappornas
utvecklande förslag.

45 Bergman V
Larsson S
Lomberg H
Mårild S
Möller A
(1994)

Artikel Kvantitativ,
frågeformulär som
besvarats av 133
sjuksköterskor inom
MVC, BB, BVC.

Att undersöka möjliga hinder
för personalen för att ge stöd
till mammor i samband med
amning. Att beskriva
attityder och kunskaper hos
personalen som arbetade
inom området samt att
beskriva personalens
uppfattning av pappans
engagemang vad beträffar
amning.

46 Karlsson J
Malmberg E
Ejlertsson G
(1997)

Rapport Kvantitativ
enkätstudie med
strukturerade samt
öppna frågor som
besvarats av 204
föräldrar.

Att beskriva föräldrars
upplevelse av
barnhälsovårdens
vårdkvalitet avseende
personalens kompetens,
vårdkvalitet, tillgänglighet,
kontinuitet, samverkan och
föräldrautbildning.

Not. BB = Barnbördsavdelning, BFHI = Baby friendly hospital, BVC = Barnavårdscentral, MVC =
Mödravårdscentral, UNICEF = United Nations Childrens Fund, WHO = World health organization
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RESULTAT

Vårdgivare inom barnhälsovården kommer att benämnas som sjuksköterska oavsett

vilken titel vårdpersonalen hade i litteraturen. Huvudrubriker i resultatet presenteras

utifrån frågeställningarna, vilka faktorer som påverkar amningen och hur upplevs

information och stöd från barnhälsovården i amningssituationen. Resultatet redovisas

därefter som underrubriker till frågeställningen och i slutet följer en sammanfattning i

relation till begreppet empowerment.

Faktorer som påverkar amningen

Sociala och kulturella faktorer
Ett flertal studier visade att ett antal sociala faktorer kunde påverka amningen och det

stöd föräldrarna erhöll från sitt sociala nätverk hade betydelse (18,28,35). De mammor

som inte hade ett socialt nätverk omkring sig var mer beroende av stödet från

sjuksköterskan. Om mamman hade nära kontakt med sin egen mamma valde hon ofta

henne eller vänner i första hand för att få stöd (31,35-37). Stödet från mammans vänner

samt mammans och pappans syskon påverkade också amningen (35,36). Mammans

utbildningsnivå påverkade amningsresultatet, de med högre utbildning ammade längre

än mammorna med lägre utbildning (38-40).

Amning påverkades också av den omgivande miljön. Den sociala miljön innebar sociala

normer och förväntningar bland familjemedlemmar, vänner, grannar och

arbetskamrater. Den kulturella miljön innebar attityder gentemot amning,

genusperspektiv och mammans roll på kommunal och nationell nivå. Ett ständigt utbyte

av idéer och tankar inom den sociala och kulturella miljön påverkade familjen och dess

omgivning (18,38). Resultatet från en studie talade för att lång föräldraledighet

påverkade amningsdurationen positivt (28).

Mamman
Att amma var en färdighet som tog tid att lära sig och det krävde både tid och

självkänsla för att lyckas (28,36). De flesta mammor ville amma och det beslutet
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fattades oftast tidigt i graviditeten (28,38). Anledningen till att mammorna valde att

amma berodde på att det i första hand var bäst för barnet. Andra anledningar var att det

var bra för kontakten mellan mamman och barnet. Några mammor uppgav dessutom att

det var praktiskt och förebyggde allergier (38).

Mammans hälsa påverkade amningsresultatet, deprimerade mammor hade mer problem

och upplevde amningen mer negativ samt ammade ofta kortare tid än icke deprimerade.

Mammorna upplevde ibland att det fokuserades mycket på barnets hälsa och inte på

deras egen hälsa. Det var också av största vikt att koncentrera sig på mammans hälsa

eftersom amningen fungerade bättre om mammans hälsa var god (18,28). Om mamman

kände sig socialt isolerad fungerade amningen sämre (37). Lågt självförtroendet hos

mamman kunde påverka amningsresultatet då det kunde vara svårt för dessa mammor

att vara stolta över amningen och de kunde ha svårt att amma offentligt, vilket gjorde

amningen besvärlig. Att stärka dessa mammor så att de blev stolta över amningen och

lyckades, ökade deras självkänsla (28,36). Det fanns skillnader mellan förstföderskor

och omföderskor när det gällde amningstidens längd. Omföderskor ammade ofta en

längre period (39). Det var bland annat mammans egna resurser och hennes attityd till

amning som avgjorde hur amningen fungerade (18,28,41). Flera studier visade att

rökande mammor ammade kortare tid (38-40) och valde oftare att inte amma än

ickerökande mammor. Rökning påverkade också hormonella faktorer vilket innebar en

minskad mjölkproduktion (39).

Pappan
Ett bra förhållande mellan mamman och pappan var viktigt. De flesta mammor tyckte

att barnets pappa var det viktigaste stödet (28,36), inte minst då föräldrarna valde tidig

hemgång från BB (41). Barnets pappa var mycket betydelsefull både för amningen och

för föräldraskapet och det var viktigt att göra honom medveten om detta (28). Flera

studier talade för att pappans inställning till amningen påverkade resultatet. Om han

hade en positiv inställning, var det positivt för amningen (28,38,41). De föräldrar som

tyckte att amningen var bra för föräldraskapet lyckades bättre med amningen (28).

Pappan kunde påverka amningen både positivt och negativt. Genom att han visade

förståelse och gav positivt stöd till mamman kunde självförtroendet hos mamman
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stärkas. Däremot om mamman upplevde passivt stöd eller om förväntningarna från

pappan var orealistiska ledde det till ambivalens (35). Det var vanligt att den nyblivna

pappan kunde känna sig pressad i olika situationer och att det kunde uppstå känslor allt

emellan stolthet och avundsjuka gentemot barnet därför behövde pappan också

bekräftas, stödjas och uppmuntras av sjuksköterskan samt få en möjlighet till att

diskutera sina känslor (42).

Barnet
Barnet påverkade amningen med sitt humör, om barnet var lugnt fungerade amningen

bättre. Hur accepterat och hur kontakten var mellan mamman och barnet påverkade

också amningen (37). Att ge barnet bröstmjölksersättning tidigt utan medicinska skäl

påverkade amningen negativt (39). Bröstmjölksersättning gavs oftare till förstföderskors

barn och till barn med rökande mammor (40).

Barnhälsovården
Hembesök

Resultatet från en studie visade att hälften av landets kommuner erbjöd föräldrarna

hembesök vid tidig hemgång av barnmorska, men i vissa kommuner endast när det var

nödvändigt. Inom barnhälsovården erbjöds alltid hembesök och till hälften av familjerna

skedde detta under barnets första levnadsvecka, mindre än hälften i andra

levnadsveckan och i sällsynta fall i tredje levnadsveckan. Det var positivt om

sjuksköterskan under hembesöket var med vid en amning och diskuterade frågor

rörande amningen (43). Hembesöket upplevdes positivt och främjade amningen

(24,37,43). Många mammor önskade dock själva få välja om hembesök skulle ske, få

mammor tyckte att de själva hade möjlighet att välja eller var ej medvetna om att det

gick att välja. De flesta sjuksköterskor tyckte att hembesöken var positiva och gav en

djupare kontakt med föräldrarna och barnet. Mötet blev oftast mer avslappnat och fler

frågor ställdes vid hembesök. De kände också att sjuksköterskan hade mer tid vid

hembesöket (24,43). Mammorna som hade fått hembesök uttryckte en ökad

tillfredsställelse med information, delaktighet, respekt och personlig kontakt (43).
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Information

En studie talade för att skriftlig information ökade kunskapen hos mammorna. Det var

också ett sätt att förebygga problem genom att ge föräldrarna realistiska förklaringar om

barnets behov den närmaste tiden, vilket ökade föräldrarnas tolerans. Informationen

stärkte självförtroendet genom att förbereda för framtiden (41).

Föräldragrupper

Föräldragrupper upplevdes som positivt då många kände sig isolerade när barnets pappa

och vännerna arbetade (37). Antalet föräldrar som deltar i föräldragrupperna har de

senaste åren ökat (31). Föräldrarna önskade mindre grupper och att de själva hade

möjlighet att påverka innehållet. Föräldrarna var positiva till mötet med föräldrar i

samma situation (44).

Sjuksköterskan

Sjuksköterskans kunskap om amning hade också betydelse. Många sjuksköterskor inom

barnhälsovården upplevde att deras kunskaper inom amning ej var tillräckliga, vilket

skapade problem när de skulle hjälpa mammor vid amningsproblem. Hur mycket tid

sjuksköterskan hade till förfogande samt vilka arbetsrutiner som tillämpades inom

barnhälsovården påverkade också möjligheten till att hjälpa mammorna i

amningssituationen. Det var främst vid praktisk hjälp som tiden ej var tillräcklig (45).

Sammanfattning
Amningen påverkades av den sociala miljön (18,38) och möjligheten att få stöd från sitt

sociala nätverk (18,28,35), där pappans stöd hade stor betydelse (35). Mammans hälsa

(18,28) och självförtroende påverkade amningen. Sjuksköterskan inom barnhälsovården

hade möjligheter att påverka föräldrarnas egna resurser och höja deras självförtroendet

genom information och stöd (41). Detta skedde genom kontakten vid besök inom

barnhälsovården, hembesök (24,37,43) och föräldragrupper (37). Sjuksköterskan kunde

bidra till att föräldrarna kände en positiv självkänsla, att de hade möjlighet att nå

uppsatta mål, att de kände kontroll över livet och kunde påverka det samt att de kände

hopp inför framtiden, vilket är syftet med empowerment (17).
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Hur upplevs information och stöd från barnhälsovården i
amningssituationen?

Information
De flesta mammor upplevde någon gång problem under amningen, detta gällde från

amningsstarten och under resten av amningsperioden. Drygt hälften av de som hade

vänt sig till barnhälsovården vid amningsproblem var nöjda med den information de fått

(3,28,31). Föräldrarna upplevde dock att de fick ärliga svar på sina frågor som rörde

amning och de hade ett stort förtroende för personalen, däremot visade en studie att

föräldrarna upplevde ett större behov av råd, information och stöd än vad

barnhälsovården hade uppmärksammat (46).

Stöd
Det fanns många individuella faktorer som gjorde att amningen fungerade dåligt, detta

kunde oftast lösas om mammorna fick adekvat stöd (28,45). En rapport visade att

sjuksköterskan hade en viktig betydelse för utsatta grupper just genom stöd som

uppmuntrade mammans egen kompetens att ta hand om och lösa problem som uppstod

med barnet (8). Föräldrarna hade stor tilltro till barnhälsovården och var alltmer

tillfredställda med de insatser som erbjöds dem och det stöd de fick (31). Däremot

upplevde mammor med lågt självförtroende att de fick mindre information och stöd än

vad mammor med högt självförtroende upplevde (43).

Känslomässigt stöd

När man fick sitt första barn behövdes guidning och stöd från barnhälsovården för att

lyckas med amningen (28). En av de viktigaste uppgifterna som sjuksköterskan hade var

att ge stöd och det var viktigt att ha en bra kontakt med mamman som skulle stöttas.

Mammorna önskade också att sjuksköterskan var lätt att prata med och öppen då många

mammor kände sig osäkra i sin föräldraroll (37). Det var viktigt att det fanns någon som

såg mammans behov likaväl som barnets och som var villig att stötta henne (45). De

flesta mammor upplevde att de fått känslomässigt stöd vilket handlade om att det

kändes som om sjuksköterskan brydde sig om och intresserade sig (8). Tilliten till

sjuksköterskan samt hennes förmåga att lyssna hade de senaste åren ökat (31).
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Att bli mamma första gången kunde ses som en utvecklingskris där mamman behövde

stöd från barnets pappa och sitt sociala nätverk. Barnhälsovården skulle vara för båda

föräldrarna och barnet men det var vanligtvis mamman som besökte sjuksköterskan

inom barnhälsovården. Dessa regelbundna möten kunde ge ett ömsesidigt förtroende

vilket var viktigt för att främja hälsan (37,46). Att få träffa samma sjuksköterska vid

varje besök var högt prioriterat av mammorna (24,46). Det var viktigt med kontinuitet

inom barnhälsovården för att bygga upp ett förtroende mellan sjuksköterska och

föräldrar (46).

Informativt och instrumentellt stöd

Bara hälften av mammorna upplevde att de fått stöd i föräldrarollen genom att

sjuksköterskan hade gett mamman positiva kommentarer, försökt förstå, beaktat och

bekräftat mammans synpunkter. De mammor som upplevt stöd i föräldrarollen genom

råd och information från sjuksköterskan, kände sig därmed kompetenta och bekräftade

som föräldrar. De mådde ett drygt halvår efter barnets födelse betydligt bättre än de som

känt sig påtryckta av sociala normer eller ifrågasatta (8). I en studie upplevde två

tredjedelar av mammorna att de inte hade fått någon praktisk hjälp med amningen (3).

En studie visade att tillfredsställelsen med informationen från sjuksköterskan inom

barnhälsovård till föräldrarna hade ökat de senaste åren (31).

Sociala normer från sjuksköterskan motverkade mammans möjligheter att känna sig

kompetent som förälder. Mamman fick en känsla av att sjuksköterskan lade sig i och

kontrollerade hur hon tog hand om barnet (8). En av de viktigaste uppgifterna i dagens

barnhälsovård var att styrka föräldrarnas tro på sin egen kompetens och intuition, att

stödja föräldrar i deras föräldraskap. Det handlade om sjuksköterskans möte med

föräldrarna (31). Som förälder förväntade man sig att sjuksköterskan skulle tro på deras

egen styrka och vara tillgänglig, vänlig, kunnig, ge information och stöd, mammorna

förväntade sig att bli mötta med respekt och vänlighet (24,37). Det var också av största

vikt att sjuksköterskan genom sitt beteende, insikt och handlingar kunde stärka, stödja

och bekräfta mamman i sin nya roll (35).
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Brist på information och stöd
Föräldrarna upplevde ofta att det var personalens behov som styrde och inte barnets

behov. Studier tyder på att information från sjuksköterskan med innebörden ”att tala

om” hur föräldrar ska ta hand om sitt barn kunde ha negativa effekter (35). En del

mammor upplevde att de ej fick teknisk eller praktisk hjälp med amningen samt att de

fick osäkra och svävande svar på sina frågor (3,18). Informationen skulle utgå från

föräldrarnas behov för att ha positiv effekt (35).

Många mammor upplevde brist på stöd när de valde att avbryta amningen (37). Att gå

emot den kulturella normen där det förväntades att mamman skulle amma var svårt och

gav skuldkänslor, i dessa situationer behövde mamman mycket stöd (35). Det var

viktigt att tänka på att varje individuell situation var unik. Problemen kunde lösas på

olika sätt och alla föräldrar måste stöttas i sina beslut (41). Den vanligaste orsaken till

att ej amma, avbryta eller börja med bröstmjölksersättning var oro eller rädsla för att

inte kunna producera tillräckligt med bröstmjölk för att uppfylla barnets näringsbehov

(38,41).

Sammanfattning
De flesta föräldrarna hade ett stort förtroende för barnhälsovården (46). De upplevde att

de fått information och stöd (8) däremot önskade föräldrarna mer information och stöd

än vad barnhälsovården hade uppmärksammat (46). De flesta föräldrarna önskade mer

praktisk hjälp i samband med amning än vad de erhållit (3). De som upplevt att de fått

stöd och känt sig bekräftade av sjuksköterskan kände sig mer kompetenta som föräldrar

(8). Många mammor upplevde brist på stöd då de valde att avbryta amningen (37).

Föräldrarna upplevde ofta att det var personalens behov som styrde vid kontakten med

barnhälsovården (35). För att bli stärkta som föräldrar behövdes förtroende och respekt,

information och stöd samt att föräldrarna hade möjlighet att känna sig delaktiga, vilket

bidrog till att de kunde upptäcka sina egna resurser (17).
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DISKUSSION

Metod
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kunde stödja föräldrarna i

amningssituationen för att främja amning. Artiklar som enbart var inriktade på HIV –

smittade mammor, tonårsföräldrar, låginkomsttagande föräldrar samt jämförelser mellan

olika kulturer valdes bort för att begränsa materialet. Tidsbegränsningen var från 1990

och gjordes beroende på de stora förändringar för att främja amningen som skedde, bl.a.

infördes ”baby friendly hospitals” och en tendens till ökad amning sågs, i början av 90-

talet. Tanken fanns på att skilja mellan förstagångsmammor och flerbarnsmammor men

de flesta artiklar berörde båda dessa kategorier, vilket gjorde det svårt att skilja dem åt.

Innan litteraturstudien påbörjades fanns en tanke på att ha ett familjeperspektiv men

efter första osystematiska sökningen framkom det ingen litteratur med familjeperspektiv

som berörde ämnet. Litteraturen fokuserar på mammornas roll i amningen. Av läst

litteratur framgår det att papporna är viktiga men få studier baseras på pappornas

erfarenheter. Vid den systematiska sökningen användes flera varianter på sjuksköterska

inom barnhälsovården eftersom det finns olika benämningar. Litteraturen lästes av båda

författarna. Därefter diskuterades litteraturen för att fånga kärnan. Resultatet delades

upp i olika grupper, vilka skulle kunna utgöra andra grupper om någon annan utförde en

liknande studie. Analysen av litteraturen speglas av begreppet empowerment som

visade sig kunna vara användbart för sjuksköterskan inom barnhälsovården. När ett

flertal av artiklarna hade studerats framkom inget nytt material och den mesta

litteraturen hade liknande resultat. Det fanns mycket litteratur som berörde ämnet

amning, svårigheten var att begränsa materialet till syftet.

Resultat

Egna reflektioner är att synen på arbetet inom barnhälsovården behöver bli förändrat

och bli mer inriktat på hela familjen samt på den stödjande funktionen som

sjuksköterskan har för att öka föräldrarnas resurser och stärka dem i deras nya roll.

Enligt en studie (31) upplever föräldrarna dock att barnhälsovården har blivit mer

tillgänglig de senaste åren och de flesta är nöjda med den information de får i
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amningssituationen liksom det stöd de erhåller från sjuksköterskan inom

barnhälsovården.

Faktorer som påverkar amningen
Många mammor saknade uppmärksamhet om deras egen hälsa vid besöken hos

sjuksköterskan inom barnhälsovården (37). Flera studier framhåller att amningen

påverkades av mammans hälsa (18,28). Att som sjuksköterska ta reda på hur mamman

mår och upplever situationen borde vara självklart eftersom det påverkar amningen.

Mammans hälsotillstånd har betydelse för hur hon hanterar problem i samband med

amningen och hur länge hon ammar. Hur mamman mår spelar alltså en mycket stor roll

och bör uppmärksammas ytterligare enligt författarna.

Mammor kan få stöd från olika källor men i första hand är det barnets pappa som

fungerar som det primära stödet. Det har visat sig att pappan har större inflytande än

läkare, amningsrådgivare och sjuksköterskor (2). Det är viktigt att ta reda på vilket stöd

mamman/föräldrarna har från sin omgivning. Finns det många som stöttar

mamman/föräldrarna så fungerar amningen troligtvis bättre. Då är det viktigt att fånga

de som har dåligt med sociala kontakter eller som inte upplever att de får något stöd.

Dessa mammor/föräldrar kanske behöver extra stöd från sjuksköterskan och mer

information för att lyckas med amningen. Sjuksköterskan inom barnhälsovården bör

vara medveten om att det finns riskgrupper där det oftast är mer problem med

amningen. Det finns möjlighet för sjuksköterskan inom barnhälsovården att ta reda på

vilka dessa mammor/föräldrar är genom att skapa en bra kontakt. Sjuksköterskan kan på

så vis ge dessa föräldrar extra stöd menar författarna.

Sjuksköterskans bemötande påverkar hur information och stöd tas emot av föräldrarna,

att ge stöd ansikte mot ansikte har visat sig ge bra resultat (29). Sjuksköterskan måste

kunna ge individuell information och stöd till föräldrarna och ej överföra egna åsikter

och värderingar, eftersom det kan medföra att informationen och stödet inte har bra

effekt enligt författarna. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om sina

egna tankar, reaktioner och åsikter (11). Sjuksköterskan kan alltså ha en positiv

inverkan på amning genom råd och stöd men likaså kan de vara en negativ källa anser
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författarna. Författarna anser vidare att mötet mellan föräldrarna och sjuksköterskan ger

möjlighet att skapa en förtroendefull relation.

Ett sätt att stärka föräldrarna inriktar sig på att öka deras kontroll över sina liv genom att

utveckla ett positivt tänkande om sig själva, d.v.s. empowerment (15). Författarna anser

att sjuksköterskan inom barnhälsovården kan stärka föräldrarnas tro på sin egen

kompetens genom att bekräfta föräldrarna i deras roll, vilket innebär en ökad tilltro till

att vara föräldrar. Detta i sin tur bidrar till att de får en ökad kontroll över sina liv, att de

blir medvetna om sina egna resurser, kan göra egna val och fatta egna beslut.

Sjuksköterskans kunskap om amning kom ofta från egna erfarenheter och många

saknade fortlöpande utbildning. Personalen upplevde också att de hade för lite tid för att

hinna stödja amningen (45). Amning är viktigt för att främja hälsan hos mamman och

barnet på kort och lång sikt. Ökad utbildning om amning för sjuksköterskor inom

barnhälsovården behöver därför prioriteras menar författarna. För att lyckas med

amningen behövs råd och stöd från sjuksköterskan både under graviditet, direkt efter

förlossningen och inom barnhälsovården (28). Författarna anser att samarbetet mellan

dessa instanser måste öka när det gäller amning för att ytterligare kunna öka

amningsfrekvensen och ge föräldrarna och barnet en bra start.

Det är viktigt att involvera pappan och att uppmuntra honom till att följa med vid

besöken inom barnhälsovården, då hans attityd och stöd till mamman påverkar

amningen. Vid besöken kan sjuksköterskan ge information och stöd till båda föräldrarna

om barnets vård och utveckling. På så vis kan också pappan uppmuntras att stödja

mamman i sin nya roll menar författarna. En undersökning visade att endast tre procent

av tiden vid hembesök användes till att diskutera amning (29). Författarna anser att

sjuksköterskan inom barnhälsovården bör lägga tid på amningen vid hembesöket. Vid

hembesöket finns en möjlighet att se när mamman ammar och pappan är oftast med vid

detta tillfälle. Här finns möjlighet att ta upp föräldrarnas frågor samt göra båda

föräldrarna medvetna om sin roll i amningssituationen.
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Hur upplevs information och stöd från barnhälsovården i

amningssituationen
Hur länge mamman ammar påverkas av professionellt stöd (29). Icke professionellt stöd

ger också bättre resultat, än de som inte har någon att be om information eller stöd (2).

Det finns mycket litteratur att tillgå som beskriver vikten av det sociala stödet, både från

barnets pappa och andra nära anhöriga.

Har sjuksköterskan dåliga kunskaper om amning samt ger inkonsekvent, oriktig eller

inadekvat information och rekommendationer har detta negativ effekt (18). Författarna

menar att brist på information och stöd leder till osäkerhet som bidrar till stress hos

föräldrarna som i sin tur skapar maktlöshet.

För att följa hälso- och sjukvårdslagen om att vården skall vara lätt tillgänglig,

respektera föräldrarnas egna val och främja goda kontakter mellan barnhälsovården och

föräldrarna (7) anser författarna att barnhälsovården borde möta föräldrarnas önskemål

om möjligheten att besöka barnhälsovården någon kväll i veckan och att även förlägga

föräldragrupperna så att båda föräldrarna kan delta om så önskas. Det är viktigt att

sjuksköterskan kan bjuda in föräldrarna på tider som passar dem båda. Sjuksköterskan

inom barnhälsovården är skyldig att stödja föräldrarna oavsett deras beslut angående

amning. De mammor som valt att avbryta eller att ej amma, upplevde att de ej fick stöd

i sitt beslut. Det är viktigt att tänka på, då dessa mammor ofta upplever skuldkänslor.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (7) skall föräldrarna vara delaktiga i vården vilket

empowerment begreppet styrker. Om sjuksköterskan stödjer föräldrarna individuellt i

deras beslut så följs hälso- och sjukvårdslagen menar författarna.

Sverige är ett av de länder som kommit långt när det gäller amningsfrekvens och

duration. Sverige är nära att uppnå WHO:s mål, att 80% av alla barn skall ammas vid

fyra månaders ålder. Genom en vidareutveckling av vårdkedjan, individuell information

och stöd från sjuksköterskan inom barnhälsovården tror författarna att

amningsfrekvensen kommer att öka ytterligare. Vidare forskning för att främja

amningen kan fokuseras på pappans stödjande roll och mammans hälsa som är två

värdefulla faktorer som påverkar amningen. Begreppet empowerment bör belysas
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ytterligare då föräldrarna behöver få möjlighet att öka tron på sig själva, kunna fatta

egna beslut och känna sig stärkta i sin roll som föräldrar.
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