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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att beskriva BVC-sköterskans reflektioner gällande amnings 

problem hos nyblivna mammor samt att beskriva BVC-sköterskans omvårdnadsåtgärder.  

Studien var kvalitativ med en beskrivande design. Studien baserades på intervjuer med åtta 

kvinnliga BVC-sköterskor. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys bearbetades materialet. 

Resultatet presenterades utifrån ett tema Bekräfta samt stödja mamman som bildades av 

kategorierna Tankar kring hjälpen mammor med amningsproblem får, Tankar kring arbete 

med mammor som har amningsproblem, Skapa en positiv känsla hos mamman och Praktiska 

råd vid amningsproblem. Slutsatsen var att BVC-sköterskorna strävade alltid efter att bekräfta 

samt stödja mamman. Genom att ge information och råd, tänka på bemötandet, alltid sätta 

mammans känslor i främsta rummet, involvera pappan i amningen, inte skuldbelägga 

mamman när amningen inte fungerar och stötta henne i alla lägen.  

 
Nyckelord: Amning, BVC-sköterskan, Intervjustudie, Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 
The aim of this study was to describe child health nurses reflections regarding breastfeeding 

problems among new mothers as well as describing the child health nurse nursing action. 

The study was qualitative with a descriptive design. The study was based on interviews with 

eight female child health nurses, using a content analysis to process the material. The results 

were presented in the theme Confirm and support the mother, who was formed from the 

categories Thoughts on help mothers with breastfeeding problems get, Thoughts on working 

with mothers who have breastfeeding problems, create a positive feeling of the mother and 

Practical advice for breastfeeding problems. The conclusion is that child health care nurses 

always aspired to confirm and support the mother, by providing information and advice, 

consider the treatment, always put the mother's emotions in the main room, involve the father 

in breastfeeding, not blame the mother when breastfeeding doesn’t work and support her in all 

situations. 

 

Keywords: Breastfeeding, Child health nurse, Interview Study, Sweden. 
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Inledning 

 
Bakgrund 

Under 1970-talet skedde en attitydförändring till amning i Sverige och andelen som ammade 

gick kraftigt upp. Man hade upptäckt amningens sociala och medicinska värde vilket på bred 

front förde fram amningen i samhället. I mitten av 1980-talet kom amningen in i en kort 

nedgångsperiod som vände upp igen i början av 1990-talet.  Denna gång berodde ökningen på 

förnyade amningsstödjande åtgärder som är mera kända som WHOs och UNICEFs program 

Baby Friendly Hospitals. Dessa åtgärder visade sig vara framgångsrika inom förlossnings-

sjukhusen och mödra- och barnavårdcentraler i hela Sverige (Socialstyrelsen 2012). Från ett 

internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög men amningen har minskat de 

senaste åren. Från år 2004 till 2010 har andelen barn som hel ammas minskat mer än 

ökningen av delvis ammande barn. Av barnen som föddes 2010 ammades 97 procent vid en 

veckas ålder av dessa 97 helammades 83 procent. Vid två månaders ålder var siffran för 

ammande barn 87 procent, av dessa 87 procent helammades 67 procent. Nedgången av enbart 

ammande barn kan förklaras med anpassningen till WHOs amningsdefinition som ändrades 

under 2004 som innebar att barn som fick smakportioner inte längre definierades som hel 

ammande barn. Dock fortsätter amningsfrekvensen gå neråt i Sverige (Socialstyrelsen 2012).  

 

Barnavårdscentralen (BVC) 

Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds att komma till BVC som erbjuder hälsoundersökningar 

och vaccinationer för barn upp till skolåldern. På BVC kan föräldrar få råd om samspel, 

barnets utveckling, beteende samt sjukdomar. Här kan föräldrar också få råd och stöd i föräld-

raskapet och det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa till vardagspro-

blem. BVC-sköterskan ser efter hur barnet mår, väger och mäter samt att föräldrarna får chans 

att ställa frågor. Första samtalet brukar handla om den första tiden hemma, om amningen eller 

mjölkersättningen och kanske även om förlossningen. Föräldrarna får råd om barnets sovläge 

och hur man kan försöka tolka och möta barnets behov när det skriker. Under barnets första 

levnadsår träffar familjen BVC- sköterskan ofta. När barnet är nyfödd träffar familjen BVC-

sköterskan en gång i veckan eller varannan vecka under första två till åtta veckorna beroende 

på vad familjen tillsammans med BVC- sköterskan kommer överens om, sedan glesas 

besöken ut till en gång i månaden och sedan glesas besöken ut ytterligare efter 2 års ålder 

(1177 Undersökningar på barnavårdscentralen 2011).
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Amning och vården idag 

Förr gick amningsråd, teknik och egenvård vid problem i arv från kvinna till kvinna idag är 

det förlossningspersonalen, BB personalen och BVC-sköterskan som har fått den uppgiften. 

Mellan 1973 och 2008 har medelvårdtiden på BB för vaginal förlossning minskat från sex 

dagar till två dagar (Socialstyrelsen 2009a). Sjukvården idag är utformad enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer. Enligt SOSFS 2008:33 skall sjukvårdspersonalen 

uppmuntra till att stödja amning. I förskriften finns sex paragrafer som skall följas av hälso- 

och sjukvården. Dessa paragrafer berör tillämpningsområde, vårdgivarens ansvar, 

användningen av modersmjölkersättning, information om amning och moders-

mjölksersättning, vad modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska få tydlig 

information om samt uppfödning med modersmjölksersättning (Socialstyrelsen 2009b). 

 

Under graviditeten och första tiden efter förlossning 

Moxley och Kennedy (1994) beskrev i sin studie att föräldrar tidigt i graviditeten bör bli in-

formerade om att börja fundera på hur de tänkt föda upp barnet efter födseln. Det finns asso-

ciationer mellan ett tidigt beslut att amma och durationen av amningen. Detta tror Moxley och 

Kennedy (1994) beror på att mamman har fått tid på sig att integrera amningen i idén om hur 

föräldraskapet skall gå till, det är viktigt att mamman förbereder sig kognitivt och emotionellt 

på de fysiska aspekterna med amning och det situationerna som tillkommer menar de. I 

Moxley och Kennedy (1994) studie erbjöds blivande föräldrar klasser på The Ottawa-Carleton 

Health Department som riktade sig till amning för gravida par. Där fick föräldrarna lära sig 

rätt teknik att lägga barnet till bröstet och vad det innebär när barnet inte fått rätt tag. Första 

dagarna efter förlossningen är mjölkmängden väldigt liten det är nu barnet får i sig råmjölken, 

med mycket protein och antikroppar, råmjölken kallas även för barnets första vaccination i 

den finns allt som barnet kan behöva (Gustafsson & Köhler 2010). Kramer et al. (2001) studie 

visade att barn som ammas under en längre tid löper mindre risk att drabbas gastrointestinal 

infektioner samt atopiska eksem under första levnadsåret. Detta beskrev även Leviniene et al. 

(2009) i sin studie samt att amning även skyddar mot övre och nedre luftvägsinfektioner samt 

otit.  Efter några dagar känns brösten spända och det är nu mjölkproduktionen kommer igång 

på riktigt. Varje mamma-barn-par är unikt och alla har sin egen rytm, amning är inte bara mat 

utan även trygghet och tröst. Den nyblivna mamman är ofta i fokus tiden efter förlossningen. 

Den första tiden kan kännas stressande och en källa till oro kan lätt bli amningen, alla frågor 

från anhöriga och BVC- personalen kan kännas som ett test om man duger som mamma 

(Gustafsson & Köhler 2010). 
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Vikten av information och BVC-sköterskans roll 

Enligt Cross-Barnet et al. (2012) bör information om amning ges under alla stadier av 

graviditeten, under hela tiden på BB och tiden efter hemgång, för att hjälpa mamman förstå 

vikten av att amma. Sjukvården skall erbjuda mamman de resurser som krävs för att hon skall 

nå sina mål med amningen (Cross-Barnet et al. 2012).  Al-Sahab et al. (2010) studie gjord i 

Canada visade att 50 procent av mammorna ammade sina barn fullt upp till tre månaders ålder 

och efter 6 månader återstod endast 13.8 procent av kvinnorna som hel ammande. I studien 

såg man även samband mellan amning och vaginalförlossning, de som genomgått en vaginal-

förlossning ammade sina barn med större sannolikhet än de som gjort ett kejsarsnitt. 

Mammorna skall bli introducerade i att börja amma snabbt efter födseln oberoende av om de 

fött vaginalt eller via kejsarsnitt. Om fördröjning av amningen sker efter förlossningen kan det 

påverka tiden amningen är upprätthållen (Moxley & Kennedy 1994). Li et al. (2008) studie 

visade att första tiden efter förlossningen och efter utskrivning från sjukhuset bör fokus ligga 

på rådgivning till mamman kring mjölkproduktionen och barnets näringsintag.  

WHOs och UNICEFs program Baby Friendly Hospitals, är ett 10 stegs program som är 

designat för att hjälpa mammor att få en bra start i amningen, detta har visat sig vara effektivt 

i att hjälpa mammor att påbörja samt bibehålla amningen (Li et al. 2008, Roig et al. 2010). 

Enligt WHOs rekommendationer bör barnet ammas fullt i 6 månader (Henderson & Redshaw 

2010, Ekström et al. 2012, Leahy-Warren et al. 2013). Mammor som vill och kan amma ska 

uppmuntras att fortsätta amma så länge mamman och barnet vill själv. Mammor som vill 

amma men har olika problem med amningen i början ger ofta upp amningen i brist på egen 

tillit och kunskap. BVC-sköterskan roll är att ge information och individuella stöd och råd 

med utgångspunkt från mammans villkor, respektera hennes val inte ge mamman dåligt sam-

vete (Rikshandboken 2010). 

Hoddinott et al. (2007) studie visade att kvinnorna hade olika behov och behövde olika typer 

av stöd under amningens resa, Hoddinott med andra menade att med hjälp av personal och en 

variation av olika typer av stöd var det mer troligt att möta fler kvinnors behov. Dennis et al. 

(2002)  studie gjord i Nordamerika visade att telefonbaserat stöd i samband med professionellt 

stöd från sjukvårdspersonal samt influenser från WHOs och UNICEFs program Baby 

Friendly Hospitals kan hjälpa mammor att nå sina mål med amningen. Med hjälp av stöd 

värderade mammorna amningsupplevelsen högre och blev mer tillfredsställda i valet av att 

amma. 
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Moxley och Kennedy 1994 menade att information om amning var viktigt men läkare och 

sjuksköterskor gav ibland inkonsekvent och motsägelsefull information till ammande 

mammor. Vissa sköterskor sa till mamman att hon inte skulle amma sitt barn mer än var 

fjärde timme, andra sa att mamman skulle ge barnet en extra flaska ersättning under dagen så 

barnet fick i sig tillräckligt. Medan andra rekommenderade att amma barnet varannan till var 

tredje timme. Sjukvårdspersonalen menade väl, men de olika råden om amning från 

sjukvårdspersonalen ledde till att mammornas självförtroende sjönk och fick de att tro att de 

var oförmögna att producera bröstmjölk (Moxley & Kennedy 1994). 

Stöd från pappan 

Ett bra självförtroende och ett positivt stöd från omgivningen kan underlätta amningen, 

pappan har under den första tiden i hemmet en viktig uppgift, att stödja och uppmuntra och 

skapa ro kring kvinnan och barnet (Gustafsson & Köhler 2010).  I en studie av Tohotoa et al. 

(2009) beskrev kvinnorna att de önskar hjälp i hemmet av mannen under första tiden efter 

förlossningen. Det kan vara allt från att göra hushållssysslor, hjälpa till med bebisen eller vara 

ett moraliskt stöd för mamman och höja hennes självförtroende när det kommer till amningen. 

Mammorna beskrev sedan hur papporna funnits där för mamman och barnet. Mammorna 

berättade hur de inte behövt säga till eller be om något då mannen självmant har gjort det som 

förväntats av honom. Partnerns stöd hjälpte mammorna mycket under första tiden efter för-

lossningen de beskrev att de nog inte hade klarat av att amma barnet om partnern inte hade 

funnit där. 

Tidigare forskning 

Deltagarna i Björk et al. (2012) studie beskrev att de kände skuld när amningen inte funge-

rade, flera mammor skyllde på sig själv för att amningen inte fungerade och detta ledde till 

känslan av att känna sig värdelös. Mammorna beskrev att det var viktigt med stöd från vård-

personalen, de lugnade mammorna och gav dem tips och råd, samtidigt som mammorna fick 

stå på egna ben. Mammorna upplevde det positivt att personalen var lugn och uppmuntrande 

utan att vara för påstridig (Björk et al. 2012). Mammorna beskrev att de har svårt att slappna 

av när de ammar framför andra, de känner sig sårbara och beskriver sårbarheten som en 

känsla av skuld och frustration (Björk et al. 2012). Mammorna i Björk et al. 2012 studie 

beskrev att i samband med tiden på neonatalavdelningen då de var tvungna att pumpa ut 

bröstmjölk, ställdes flaskorna i en låda tillsammans med andra flaskor från andra mammor, 
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flaskorna blev ett objekt som jämnfördes med varandra och de mammor som inte lyckats fylla 

flaskan med tillräckligt med mjölk kände sig hopplösa och misslyckade.  

Även i Palmér et al. (2012) studie beskrev deltagarna att de kände sig misslyckade när de inte 

kunde amma sitt barn som det förväntades av omgivningen. En mamma beskrev att 

människor i hennes omgivning antydde att hon var en dålig mamma för att hon slutat amma 

och kände att hon var tvungen att försvara sitt beslut att sluta amma, splittrade förväntningar 

gav mammorna upphov till känslor som ilska och sorgsenhet. Vanliga orsaker till att mammor 

slutar amma var att mammorna kände att de inte hade tillräckligt med mjölk åt sitt barn, att 

barnet blev missnöjd eller att förlorade intresset att amma. Även ömma och såriga bröstvårtor 

var en stor anledning till varför mammorna valt att sluta amma (Beeken & Waterson 1992, 

Graffy 1992, Li et al. 2008, Redshaw & Henderson 2012 ). 

Många studier har gjorts där man utvärderar betydelsen av WHOs och UNICEFs program 

Baby Friendly Hospitals som etablerades 1991 för att främja amningen. Men få studier har 

gjorts med fokus på hälsovårdspersonalens kunskap om amning samt deras insatser för att 

främja amningen i primärvården (Leviniene et al. 2009). 

Problemformulering 

Snabba hemgångar från BB är idag en verklighet för många kvinnor. Alla graviditeter är 

unika och mammorna lika så, vissa behöver mer stöd andra mindre. Här kommer BVC-

sköterskansroll in. BVC-sköterskan kan svara på frågor och ge tips och råd till föräldrarna. 

Björk et al. (2012) beskrev att amningen lätt kan bli en källa till oro, skuld och frustration. I 

samma studie beskrev många mammor att det var viktigt med stöd från vårdpersonalen, de 

lugnade mammorna och gav dem tips och råd, samtidigt som mammorna fick stå på egna ben. 

Mammorna upplevde det positivt att personalen var lugn och uppmuntrade utan att vara för 

på. Författaren i föreliggande studie har funnit studier som beskrev, pappor och amning, 

mammors erfarenheter av amning, mammors upplevers av tiden på BB postpartum, 

amningens fördelar, Baby Friendly Hospitals påverkan på amning, författaren i föreliggande 

studie fann få artiklar som beskrev på hälsovårdspersonalens reflektioner av amningsproblem 

samt deras insats för att hjälpa dessa mammor i primärvården. Liknade resultat beskrev 

Leviniene et al. (2009) i sin studie. Många studier har gjorts där man utvärderar betydelsen av 

WHOs och UNICEFs program Baby Friendly Hospitals som etablerades 1991 för att främja 

amningen. Men få studier har gjorts med fokus på hälsovårdspersonalens kunskap kring 

amning samt deras insatser för att främja amningen i primärvården (Leviniene et al. 2009). 
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Med examensarbete vill författaren beskriva BVC-sköterskans tankar gällande amnings-

problem hos nyblivna mammor samt vad BVC-sköterskan vidtar för omvårdnads åtgärder för 

att hjälpa mammorna. Med resultatet önskar författaren att andra BVC-sköterskor som möter 

mammor med amningsproblem ska få en inblick i hur de kan hjälpa dessa mammor. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva BVC-sköterskors reflektioner gällande 

amningsproblem hos nyblivna mammor samt att beskriva BVC-sköterskans 

omvårdnadsåtgärder.  

 

Med nyblivna mammor avses i denna studie kvinnor som fött barn under de närmsta två 

månaderna. 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ studie med en beskrivande design (Polit & Beck 2008) användes. 

Urval och undersökningsgrupp  

Inklusionskriterier för studien var BVC-sköterskor som jobbat mer än sex månader på BVC, 

som var utbildade distriktsköterskor eller barnsjuksköterskor. Det centrala i en kvalitativ 

studie är att få ut största möjliga information från de deltagare som ingår i studien (Polit & 

Beck 2008). Urvalet var ändamålsurval/ purposive sampling vilket innebär att deltagarna i 

denna studie hade olika ålder och arbetslivserfarenhet (Polit & Beck 2008). Förfrågan 

skickades till 17 BVC-sköterskor varav åtta svarade ja. De åtta BVC-sköterskorna 

rekryterades från norra och mellersta delarna av Sverige, samtliga BVC-sköterskor hade 

specialistutbildning till distriktsköterska, en deltagare hade även specialistutbildning till 

barnsjuksköterska, fyra arbetade heltid som BVC-sköterskor, fyra hade delad tjänst och 

jobbade även på hälsocentralen som distriktssköterska. Av de nio tillfrågade BVC-

sköterskorna som tackade nej, hörde fyra av sig och tackade nej på grund av tidsbrist, de 

andra fem hörde inte av sig innan utsatt datum. Alla BVC-sköterskorna var kvinnor mellan 48 

och 65 år med en medelålder på 57 år med en varierande erfarenhet som BVC-sköterska från 

9 månader till 37 år, med en medeltid på cirka 11 år. 
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Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide innehållande frågor 

utarbetade av författaren. Intervjuerna genomfördes av författaren under våren 2013. Bak-

grundsfrågor berörde ålder, erfarenhet på BVC samt utbildning. Intervjufrågorna ställdes så 

att deltagarna kunde svara öppet och fritt på de frågor som ställdes. Frågorna berörde bland 

annat, hur mammorna beskrev informationen de fått från MVC och BB gällande amning, 

vilken information om amning som BVC-sköterskan ansåg vara viktig att mammorna fått 

höra innan de skrivs ut från BB, om BVC-sköterskan upplevde att den snabba hemgången 

från BB påverkar mammor negativt eller positivt när det kommer till amningen, vilka problem 

brukade mammorna ha när det gäller amning och hur vanligt förekommande dessa problem 

var, vilka råd BVC-sköterskan gav till mammor som har problem med amningen och på vilket 

sätt hon bemötte dem samt vad som var viktigt att tänka på i bemötandet. Följdfrågor ställdes 

som t.ex. kan du utveckla ditt svar? Även kroppspråk och hummande ljud som mm. mhm? 

Jaaa? Användes för att stimulera respondenten till att utveckla sina tankar. Intervjuerna 

spelades in via en diktafon och pågick mellan 15-40 minuter, de skrevs sedan ut ordagrant av 

författaren där andetag, suckar samt pauser även skrevs ner. Första intervjun lyssnades 

igenom av författaren och handledaren som en testintervju, för att se om ändringar behövs 

göras i intervjuguiden, inga korrigeringar gjordes och denna intervju ingår i studien.  

 

Tillvägagångsätt 

Ansökan om tillstånd att få genomföra studien skickades ut till nio hälsocentralers 

verksamhetschefer. Sju verksamhetschefer ansvarade för varsin hälsocentral, en ansvarade för 

två av de tillfrågade hälsocentralena. Tillståndet skickades först ut till sex verksamhetschefer. 

Av dessa sex beviljade tre ansökan, författaren kontaktade sedan via mejl ytterligare två 

verksamhetschefer som beviljade ansökan. Totalt beviljade fem verksamhetschefer tillståndet.  

Författaren bifogade i mejlet till verksamhetscheferna, informationsbrevet till deltagana. 

Verksamhetschefen ombads vidarebefordra mejlet till BVC-sköterskorna vilket två 

genomförde. De andra tre verksamhetschefer beviljade tillståndet men författaren själv sökte 

upp BVC-sköterskorna på respektive hälocentral via nätet och ringde samt mejlade ut 

informationen till BVC-sköterskorna.  I informationsbrevet beskrevs studiens syfte samt att 

allt material kommer att behandlas konfidentiellt, materialet kommer kodas och förvaras 

inlåst. I informationsbrevet beskrev författaren även att deltagandet var frivilligt och att 

deltagarna när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan utan förklaring. Författaren 
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bad BVC-sköterskorna att mejla eller ringa om de valt att delta för att sedan bestämma tid och 

plats för intervjun.  

 

 

Dataanalys 

Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys analyserades intervjuerna (Graneheim & Lundman 

2004). Intervjuerna transkriberades ordagrant och tilldelades en siffra för att bevara 

konfidentieliteten. Författaren läste intervjuerna flertalet gånger för att skapa en helhetskänsla 

av materialet. I materialet identifierades sedan meningsbärande enheter som svarade mot 

syftet. Dessa meningsbärande enheter kondenserades och kodades utan att förlora sin kärna, 

koderna delades sedan in under kategorier och subkategorier se exemplet i tabell 1 nedan. 

Samtliga moment i innehållsanalysen diskuterades i handledningsgruppen tillsammans med 

handledare och studenter. Under analysarbetet framträdde ett genomgående tema i alla kate-

gorier och subkategorier.  Författaren använde ett induktivt arbetsätt, vilket innebär att föra 

resonemanget från specifika observationer till mer allmänna regler (Polit & Beck 2008).  

 

Tabell 1 Analystabell.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

Det viktigaste är 

att man visar 

mamman 

respekt 

Viktigaste är att 

man visar mamman 

respekt 

Visar mamman 

respekt 

Viktigt i 

bemötandet 

Tankar kring 

arbete med 

mammor som 

har 

amningsproblem 

Jaa att man inte 

ska 

skuldbelägga de 

och att man 

förklarar att, att 

det är som allt 

annat, 

Att man inte ska 

skuldbelägga de 

och att man 

förklarar att det är 

som allt annat 

Inte skuldbelägga 

mamman och 

förklara 

Inte 

skuldbelägga 

mamman 

utan stötta, 

lyssna och 

lugna henne. 

Skapa en positiv 

känsla hos 

mamman 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Forskning etiskt övervägande 

Tillstånd inhämtades från verksamhetscheferna som ansvarade för respektive BVC 

verksamhet vid vårdcentralen/ hälsocentralen. Deltagande var frivilligt och kunde när som 

helst avbrytas utan motivering. Samtliga deltagare fick ett informationsbrev skickat till sig via 

mejl där studiens syfte och tillvägagångsätt stod beskrivet, även telefonnummer och 

mejladress till författaren fanns nedskrivet. Deltagarna uppmanades att höra av sig vid 

ytterligare frågor. Ansökan från den etiska kommittén gjordes inte då intervjufrågorna inte 

berörde känsliga områden hos BVC-sköterskorna själv. Det insamlade materialet behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att allt inspelat material och utskrifter har kodas i färg utan 

namn, tid och plats för intervjun, samtligt material har förvaras inlåst. Materialet kommer att 

förstöras när arbetet är klart och godkänd. Studiens resultat presenteras så att ingen enskild 

kan identifieras. 

 

Resultat 

De insamlade materialet som analyserats i analystabellerna resulterade i 4 kategorier 12 sub-

kategorier samt i ett övergripande tema se tabell 2. Resultatet stärkas med citat som är 

kursiverade och är BVC- sköterskans egna ord. 

 

Tabell 2 Kategoritabell. 

TEMA KATEGORI SUBKATEGORI 

 

 

 

 

 

 

 

Bekräfta samt 

stödja mamman 

Tankar kring hjälpen 

mammor med 

amningsproblem får 

Hjälpen på BB  

Informationen från MVC och BB 

personalen  

Tidsbrist och tidig hemgång 

 

Tankar kring arbete med 

mammor som har 

amningsproblem 

Att veta sina begränsningar och ha en 

öppen inställning till amning 

Viktigt i bemötandet 

Viktigt att se svårigheter och 

rekognosera upplevelser hos mamman   

 

Skapa en positiv känsla hos 

mamman 

Inte skuldbelägga mamman utan 

stötta, lyssna och lugna henne 

Involvera pappan i amningsprocessen 

 

Praktiska råd vid 

amningsproblem 

Upplysa  

Råd som ges vid besök  

Undervisning samt observation 

När BVC- sköterskan inte går att nå 
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Tema- Bekräfta samt stödja mamman.  

BVC-sköterskorna talade under intervjuerna om att det viktigaste i mötet med mammor med 

amningsproblem är att bekräfta samt stödja mamman oavsett utgång med amningen. Detta ses 

som en röd tråd genom samtliga kategorier och bildade temat Bekräfta samt stödja mamman.  

  

 

Tankar kring hjälpen mammor med amningsproblem får 

Denna kategori bestod av tre subkategorier Hjälpen på BB, Informationen från MVC och BB 

personalen samt Tidsbrist och tidig hemgång. Här beskrivs BVC- sköterskans tankar kring 

hjälpen mammor med amningsproblem får innan de kommer till BVC. 

 

Hjälpen på BB 

Flertalet BVC- sköterskor beskrev att det är viktigt att mammorna får hjälp med amningen 

innan de åker från BB, ofta är mammorna osäkra på amningen och vill ha så mycket hjälp 

som möjligt.” Problemet när man är på BB är ju att man är jätteosäker åh man vill ha så 

mycket hjälp som möjligt”. De menade att det är viktigt att BB personalen finns där 

tillsammans med mamman, engagerar sig och kommer med de råd som behövs. Att BB per-

sonalen låter mamman träna tillsammans med barnet, så mamman lära sig hur barnet får rätt 

tag och position, att personalen på BB lär mamman vara lyhörd på sin kropp samt lär 

mamman när det är läge att intensivamma beskrev flertalet BVC-sköterskor. De menade även 

att det är viktigt att personalen på BB såg att barnet vände i vikt samt att mamman fick känna 

sig trygg i amningen trots tidig hemgång från BB. Flera BVC-sköterskor önskade att det fanns 

mer tid så personalen på BB kanske kunde fråga mamman om hon vill stanna några dagar till 

på BB så mamma känner sig trygg i och får en bra start i amningen. ”Jaa jag tycker att, man 

skulle kunna fråga mamman på BB, vill du stanna någon dag till så du känner dig säkrare på 

amningen”. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de trodde mammorna hade en större chans 

att få igång en bra amning om mamman fick stanna några extra dagar på BB. Eftersom det är 

tidig hemgång på BB beskrev flertalet BVC-sköterskor att det är viktigt att BB personalen för 

en dialog med mamman och talar om att ge amningen tid hemma i några dagar samt ber 

mamman komma tillbaka om amningen krånglar hemma.  
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Informationen från MVC och BB personalen  

Flertalet BVC- sköterskor beskrev att det viktigaste var att mammorna tagit del av 

informationen på MVC och BB om hur nyttig amning är för barnet. Vad det innebar att amma 

utan att mamman känt sig skuldbelagd och upplevt att amningen var ett måste. Flera BVC-

sköterskor beskrev att det är viktigt med information om amning redan under graviditeten på 

MVC, de menade att när mammorna väl fått problem har mamman svårt att ta till sig 

information. ”… för när man en gång har fått problemet så är problemet så stort att man har 

svårt att ta till sig…”. Flertalet BVC-sköterskor reflekterade över att informationen om 

amning från MVC såg olika ut mellan mammorna samt att informationen inte alls gavs i den 

utsträckningen de trodde. Mammorna har i många fall berättat att de fått lite eller ingen 

information alls om amning på MVC för BVC-sköterskan. Flera BVC-sköterskor beskrev att 

barnmorskorna på MVC har berättat att de informerat mammorna men mammorna fokuserar 

bara på förlossningen och hade svårt att ta till sig informationen. ”Det pratas inte så mycket 

om amning säger mammorna, men det har man gjort på mödravården men man fokuserar så 

mycket på förlossningen att man ska få en bebis så man tänker inte på amningen”. Flera 

BVC-sköterskor trodde det fanns mer att åstakomma när det gäller informationen om amning 

under graviditeten. De beskrev att det är viktigt att informera mamman om amning under 

graviditeten för att stimulera tankarna kring amning. 

 Flertalet BVC-sköterskor reflekterade över att mammor informerades olika på BB, vissa av 

mammorna var mer grundligt informerade än andra. Mammorna hade fått jättebra information 

om att de kunde ringa amningsmottagningen och amningshjälpen innan de skrevs ut från BB, 

men saknade ofta viktig information om hur bröstmjölken rinner till, sårvård vid såriga bröst, 

att det är barnet som styr amningen samt att det är bra att lägga till ofta beskrev flertalet BVC-

sköterskor. Detta önskade de att mammorna fått höra innan de åkte hem samt att personalen 

på BB ger samstämmiga svar, då vissa mammor utryckt att det varit svårt att få samstämmiga 

svar.”… sen att de styr upp det på BB så att det blir samma råd som de ger…”. De beskrev 

att informationen om amning på BB många gånger inte hinns med på grund av tidig hemgång. 

Tidsbrist och tidig hemgång 

Flertalet BVC- sköterskor reflekterade över att allt går för snabbt på BB, personalen var 

stressad på grund av många födslar och hade inte tid eller plats för mammorna. ”Väldigt 

många mammor kanske ligger inne, många mammor är kvar, har inte fått barn men väntar… 

och då blir det ganska stort tryck på BB personalen”. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de 
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sett ett samband mellan tidiga hemgångarna från BB och mer såriga bröstvårtor hos nyblivna 

mammor”… upplever ju att det är lite mer sådär med såriga bröstvårtor som sagt var, för att 

man går hem så fort…” Flera BVC-sköterskor reflekterade över att mammorna ibland åkte in 

till BB, föder och kommer hem inom loppet av 24 timmar. Flera BVC-sköterskor menade att 

de riktiga problemen inte axelererade på BB utan kommer först när mamman kommit hem de 

menade att tidig hemgång påverkar förstagångsmammor med amningsproblem negativt. 

”Ahså helt klart negativt, iallafall när det gäller de här som får första barnet, de problem 

man hade på BB som när jag fick barn åh man fick inte gå hem förrän amningen fungera”. 

De utryckte att tiden var för kort på BB för att mammorna ska lära sig amma rätt, de menade 

att förstagångsmammor behöver mer undervisning och behöver stanna längre tid på BB så de 

känner sig trygga i amningen. Situationen på BB med tidiga hemgångar behöver ses över 

menade BVC-sköterskorna. ”… baksidan på hela den här situationen som nu finns ibland på 

bb, att det är tidiga hemgångar. Och jag belastar inte personalen, utan jag tycker det är nått 

man politiskt ska se över…”. En BVC-sköterska reflekterade över hur nyblivna mammor 

behandlades i det största som händer i deras liv, att mammorna inte får känna sig redo att åka 

hem och att ta över ansvaret. ”Hur gör vi då med våra kvinnliga vänner så att säga, som får 

barn för första gången, det största som händer i deras liv, åh så ska det vara så att man inte 

får känna att nu känner jag mig redo och färdig för att åka hem och ta ansvaret här”.  

Tankar kring arbete med mammor som har amningsproblem 

Denna kategori bestod av tre subkategorier Att veta sina begränsningar och ha en öppen 

inställning till amning, Viktigt i bemötandet samt Viktigt att se svårigheter och rekognosera 

upplevelser hos mamman. Här Beskrivs BVC- sköterskans tankar kring hennes eget arbete 

med mammor som har amningsproblem.  

 

Att veta sina begränsningar och ha en öppen inställning till amning 

Flertalet BVC-sköterskor beskrev att det var viktigt i jobbet som BVC-sköterska att veta sina 

begränsningar och lotsa mammor med problem vidare när de inte kunde svara på frågor eller 

ge rätt amningshjälp. De menade att det är viktigt att veta att de inte kan svara på alla frågor 

kring amning och då var det bra att alltid tänka ett steg längre.”… det är viktigt att man tänker 

ett steg till, finns det någon annan som är bättre än mig på det här, så man lotsar de till andra 

som kan hjälpa de bättre…”. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att det är viktigt att inte lägga 

någon prestige i amningen hos mammor med problem ”de som har problem om man känner 

liksom… jag lägger ingen prestige i det här med amningen…”. Flertalet BVC-sköterskor 
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menade att det var viktigt att inte pressa mamman till att amma utan att stötta henne i hennes 

beslut samt att ha en öppen inställning till amning och amningshjälpmedel. 

 

Viktigt i bemötandet 

Flertalet BVC-sköterskor beskrev att i bemötandet av mammor med amningsproblem är det 

viktigt att bemöta mammorna med respekt, försiktighet, lyssna samt ta mammans upplevelser 

på allvar. Det är viktigt att individualisera bemötandet av mammorna, att alltid utgå från den 

enskilda mammans behov och det hon vill. De beskrev att det var viktigt att finnas där för 

mamman och svara på frågor och informera om att mamman kan kontakta BVC när de vill, 

det är viktigt att vara behjälplig om mammorna hade frågor och vara frikostig med tider för 

besök på BVC.  De beskrev att det var en balansgång att få mamman att känna ett förtroende 

för henne.” Här är det en balasgång mellan att… mamman ska känna förtroende, mamman 

ska våga vara ärlig”. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att det fanns mycket laddade känslor 

hos mammorna när det kom till amningen. Därför var det viktigt att tänka på i bemötandet att 

få en helhetsbild av mammans situation. 

 

Viktigt att se svårigheter och rekognosera upplevelser hos mamman 

Flertalet BVC-sköterskor beskrev att det är viktigt att se svårigheter och undersöka 

upplevelser hos mamman i hennes arbete, fungerar inte amningen kan det vara mycket 

besvärligt för mamman. ”Fungerar det inte som det ska då tycker de att det kan vara ett 

helvete”.  De menade att upplevelser hos mamman är viktiga att undersöka för att hjälpa 

mamman på rätt sätt. Det är även viktigt att se svårigheter i amningen på grund av sår som 

kan vara ett lidande för mamman menade flera BVC-sköterskor.”… framförallt det här med 

sår åh så, som är ett fruktansvärt lidande för mamman…”. Flera BVC-sköterskor beskrev att 

det är viktigt att uppmärksamma det som inte är riktigt mellan mor och barn, de brukade 

använda frågeformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale även kallat EPDS för att 

hjälpa mamman. ”… då har vi då ett program som vi kallar EPDS, där vi kan så att säga göra 

frågor screening, många gånger kan man kanske få en aning om mamman har svårt med…”. 

Ofta uppmärksammas en dålig amningsstart på BVC av BVC-sköterskor. Många gånger har 

mammorna svårt att veta om barnet fått i sig tillräckligt med bröstmjölk, hur mycket och 

länge barnet ska äta samt att tilliten till sin egen kunskap är många gånger ett problem hos 

mammorna beskrev flera BVC-sköterskor. De menade även att det är viktigt att uppmärksam 

att mammorna har läst på mycket på nätet och sökt mycket information om hur bra allting är 

med amning och detta kan leda till att mamman får ångest när amningen inte fungerar som 
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den ska. ”Man kollar å läser å man läser tidskrifter om hur bra allting är sådär, och så får 

man ångest för att det inte funkar så bra”. 

 

Skapa en positiv känsla hos mamman 

Denna kategori bestod av två subkategorier Inte skuldbelägga mamman utan stötta, lyssna 

och lugna henne samt Involvera pappan i amningen. Här beskrivs det BVC- sköterskan gör 

för att skapa en positiv känsla hos mamman.  

 

Inte skuldbelägga mamman utan stötta, lyssna och lugna henne 

 Flertalet BVC-sköterskor beskrev att det var viktigt att inte skuldbelägga mamman när 

amningen inte fungerar. Viktigt att informera och förklara att det kan vara såhär ibland med 

amning, tala om detta utan att ge mamman dåligt samvete eller skuldbelägga henne. ”Men just 

att inte skuldbelägga, åh att det, går det inte så går det inte”. De beskrev att det var viktigt att 

lyssna på mammans förväntningar och tankar kring amning samt det känslor hon beskriver. 

De beskrev att de lugnade mamman genom att normalisera hennes tankar kring amning. 

Berätta att hon har rätt att välja om hon vill amma eller inte samt att bekräfta och stötta 

mamman i hennes beslut oavsett vad hon väljer med amningen. Flera BVC-sköterskor 

beskrev att många gånger kan mammor uppleva det som ett misslyckande när bröstmjölken 

inte räcker till och de var tvungna att ge ersättning istället, då var det viktigt att stötta mamma 

i att ge ersättning.”… De ser det som ett väldigt misslyckande om de inte, mjölken skulle 

räcka till, så de måste ha ersättning men då måste man ju stötta i det också…”. 

 

Flertalet BVC-sköterskor beskrev att det är viktigt att stötta mamma när hennes ork inte 

räcker till och att då ge råd om avlastning. De menade att det är viktigt att stötta mamman vid 

dålig viktuppgång hos barnet, lugna henne genom att kontrollväga barnet ofta samt pusha, 

coacha och stötta mamman i att intensivamma inför nästa viktkontroll och hela tiden 

uppmuntra mamman i att amningen kan gå bra. Många gånger kan det vara av betydelse att 

använda viktkurvan som ett redskap för att lugna mamman i oron över viktuppgången menade 

flertalet BVC-sköterskor. ”… de får komma en extra kontroll på BVC till exempel och väga 

barnet och se på vikt kurvan att det ser väldigt bra ut”. De beskrev att det är viktigt att vara 

lyhörd för mammans situation, att mamman får berätta hur det speglar hennes förmåga att 

amma, det är viktigt att lyssna på hur mamman beskriver situationen utan att köra över henne 

samt vara engagerad i mamman. De beskrev att det är viktigt att stämma av med mamman om 

hon vill att BVC-sköterskan ska ringa och höra hur det går med amningen samt att ge ut 



15 
 

telefonnumret till BVC och tala om för mamman att ring vid frågor. Det är viktigt att 

mamman känner sig trygg menade flertalet BVC-sköterskor. 

 

Involvera pappan i amningen 

Samtliga BVC-sköterskor beskrev att det är jätteviktigt att involvera pappan i amningen. Han 

har en viktig och värdefull roll att stötta och hjälpa mamman i amningen genom att han finns 

där för mamman, stötta och förstå hennes situation beskrev BVC-sköterskorna.”… det är jätte 

viktigt vad mamman har för stöd av partnern och pappan till barnet…”. Flertalet BVC-

sköterskor beskrev att de gav information vid inskrivningssamtalet om hur pappan kan vara 

involverad i amningen, att han kan hjälpa mamman med praktiska saker, han kan ta barnet så 

mamman får avlastning och kan vila både under dagen och natten så mamman inte blir för 

trött, att pappan kommer med fika och ser till att mamman äter och dricker ordentligt. ”… att 

pappa faktisk försöker va lite, som förstår att det är besvärligt att man kan prata om de att 

försök åh serva litegrand med mat och fika åh dryck…”. Pappan kunde vara delaktig i att 

lägga till barnet till bröstet så mamman kan sitta i lugn och ro, byta på barnet, rapa barnet. 

Pappan kan göra allt utom att amma menade flertalet BVC-sköterskor. De beskrev att det är 

viktigt att ge förslag på en samarbetsplan så pappan vet vad han kan hjälpa till med och 

känner sig delaktig. ”… man pratar till pappan och försöker få han att känna sig delaktig i 

det här…”. 

Praktiska råd vid amning problem 

Denna kategori bestod av fyra subkategorier Upplysa, Råd som ges vid besök, Undervisning 

samt observation samt När BVC-sköterskan inte går att nå. Här beskrivs de praktiska råd 

BVC- sköterskan ger för att hjälpa mammor med amningsproblem. 

 

Upplysa 

Samtliga BVC-sköterskor beskrev att information till mammor med amningsprolem är väldigt 

viktig för att försöka hjälpa mamman på rätt väg. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de 

pratar mycket om amning första tiden. De beskrev att de informerade mamman om att det är 

hon som väljer att amma och att det finns andra bra alternativ om det inte fungerar med 

amningen. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de informerade mammorna om 

amningsteknik, de gav information om nya rön och WHO:s rekommendationer. De beskrev 

att de brukade informera om att det går att åtgärda om barnet har ett sämre tag om bröstet 

samt att amning är ett samarbete. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de informerade 
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mammorna om vikten av att snabbt höra av sig vid problem till BVC eller 

amningsmottagningen och att hon inte gå och vänta till nästa besök för det går att lösa mycket 

via telefon. ”… att mammorna på en gång vet att när det känns obehagligt eller så, så ring 

och fråga man kanske kan lösa jättemycket på telefon…”. Flera BVC-sköterskor beskrev att 

de ger information om hur mellanlägg kan skona den såriga bröstvårtan och lindra smärta, 

men de informerade samtidigt om att mellanlägget bara är ett tillfälligt hjälpmedel för barnet 

tömmer bröstet sämre.”… men det är ju bara en, ett akut hjälpmedel tills det har blivit bättre 

så det där ska man försöka få bort såsmåningom. Därför att eeh barnet tömmer ju bröstet 

sämre…”.  

 

Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de informerade om sårvård. De gav även information om 

att det kan finna andra orsaker till varför barnet gråter än hunger till exempel kolik.”… Att 

barnet skriker länge på kvällen, då kan man ju prata om det här med kolik att man kan göra 

vissa saker…”. Information om bröstmjölken handlade mycket om att försäkra mammorna 

om att bröstmjölken är det bästa för barnet och är anpassad utifrån barnets behov samt att 

informera om rimlig viktuppgång på en vecka, cirka 200 gram om barnet helammas beskrev 

flertalet BVC-sköterskor.  

 

Råd som ges vid besök 

 Flertalet BVC-sköterskor beskrev att det anpassade råden efter mammans problem med 

amningen samt gav rekommendationer utifrån WHO:s och barnhälsovården riktlinjer. De 

beskrev att de gav råd om mellanlägg vid såriga bröstvårtor för att skona bröstvårtan, de gav 

även råd om sårvård, det gav inga rekommendationer om att använda bröstsalva utan gav 

rådet att lufta såren mycket och se till att barnet har rätt tag om bröstvårtan vid amning. 

Flertalet BVC-sköterskor gav rådet att vända barnet åt barnets favorithåll samt göra barnet 

beredd på amningstunden.   Flertalet BVC-sköterskor avrådde från att börja ge ersättning på 

kvällen som de ofta fick mycket frågor om från mammorna. De menade att det var bättre att 

råda mamman till friamning samt intensivamning för att stimulera mjölkproduktionen, om 

mammorna upplevde att barnet fick i sig för lite eller om viktkurvan började svacka, för att 

sedan ta en ny vikt och se hur barnets vikt utvecklast sig under dagarna som varit. ”… när är 

det dags att intensiv amma? För att stimulera att bröstmjölken rinner till ytterligare… För att 

inte måsta gå in med ersättning allt för tidigt…”.  
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Flera BVC-sköterskor beskrev att de gav ammande mammor rådet att försöka vila, äta och 

dricka mycket för att få orken att räcka till. Hembesök beskrevs som positivt av BVC-

sköterskor, de menade att det är viktigt att se mammor med amningsproblem i deras hemmiljö 

där de känner sig trygga.”… det tycker jag ger väldigt mycket åh då är ju liksom mamman i 

sin hemmiljö åh tryggare än här…”. 

Undervisning samt observation  

Flertalet BVC-sköterskor beskrev att det var viktigt att undervisa och observera mamman i 

amningstunden för att hjälpa henne på rätt väg. När mammorna kommer ofta till BVC i början 

så brukar BVC-sköterskan få en uppfattning om hur det står till med amningen.”… de 

kommer och väger ofta i början och såhär, så känner man ju av litegrann hur de, jaa vart de 

är någonstans också…”. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de i undervisade mamman i 

amningen och hjälpte mamman hitta ett samspel med barnet, BVC-sköterskor beskrev att de 

var lugna och lät mamman prova sig fram. Flera BVC-sköterskor beskrev att de visade 

mamman hur barnet skall ligga vid bröstet, lärde mamman hur en amningsperiod ser ut samt 

hur det ser ut när barnet suger riktigt, för att mamman skulle lära sig att lita på det hon såg och 

höra när barnet sväljer. ”… man ju liksom lära mamman att lita på vad hon ser eller man hör 

när de sväljer å att hur de ska se när de suger ordentligt och sen hur en amningsperiod ser 

ut…”. Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de brukade genomföra amningsobservationer i 

lugn och ro om mamman ville, under amningsobservationen tittade BVC-sköterskan på hur 

bröstvårtan såg ut eller om det är något annat som inte stämmer, sedan diskuterade hon 

förbättringsförslag tillsammans med mamman. ”… ibland så vill hon att jag ska titta hur hon 

gör, hur barnet tar och då, då tittar jag och gör en amningsobservation… Och sen så, så 

disktuterar vi hur man kan göra för att förbättra...”. det är viktigt att låta mamman ta ett eget 

ansvar menade flertalet BVC-sköterskor. De beskrev att det är viktigt att observera mammans 

situation och omgivning, observera om mamman har tid att vila samt observera om det finns 

andra psykiska saker som stör amningen. För att så snabbt som möjligt vända besvären med 

amningen annars är det lätt att mamman slutar amma när det blir för krångligt beskrev 

flertalet BVC-sköterskor. 

 

När BVC-sköterskan inte går att nå 

Flertalet BVC-sköterskor beskrev att de hänvisade mammor med amningsproblem till 

amningsmottagningen eller amningshjälpen, så mamman fick rätt hjälp snabbt när BVC inte 

gick att nå. BVC-sköterskor beskrev att de informerade mammorna om att de kunde vända sig 
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till amningsmottagningen vid problem för att få goda råd och stöd via telefon eller på plats. 

Flera BVC-sköterskor beskrev att amningsmottagningen alltid är till mötesgående och vill 

hjälpa till dygnet runt. Det var viktigt att mammorna visste att det alltid finns någon de kan 

vända sig till menade flera BVC-sköterskor. ”… de är alltid tillmötesgående och vill hjälpa 

till, så det är det stället och då har man täckt dygnet också...”. Flera BVC-sköterskor menade 

att det är bra att BVC-sköterskan ordnade kontakten med amningsmottagningen åt mammor, 

om mamman är för trött och slut och ber barnmorskan på amningsmottagningen att ringa upp 

mamman. ”… om jag märker att mamma är trött och slut kan ju jag ringa 

amningsmottagningen och ordna kontakten, det har hänt då och då”. Flertalet BVC-

sköterskor beskrev att på amningsmottagningen kan personalen göra amningsobservationer 

och tar prover på bröstvårtan för att utesluta svamp eller liknade som kan störa amningen för 

att hjälpa mamman på bästa sätt, om hon till exempel har smärta vid amning.” … det är ju 

amningsmottagningen då… man tittar på bröstvårtan efter amning åh man tittar på när de 

gapar åh om man har ont åh de kan ta prover så att man inte har någon svamp eller 

någonting sånt…”. 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva BVC-sköterskors reflektioner gällande 

amningsproblem hos nyblivna mammor. Samt att beskriva BVC-sköterskans 

omvårdnadsåtgärder. Resultatet redovisades utifrån temat Bekräfta samt stödja mamman. 

Temat bildades av fyra kategorier. 

 

I kategorin Tankar kring hjälpen mammor med amningsproblem får reflekterade BVC-

sköterskorna över hjälpen mammor med amningsproblem bör få på BB av personalen innan 

hemgång samt informationen om amning som mammorna fått tagit del av på MVC och BB av 

personalen innan och efter förlossningen. De reflekterade även över tidiga hemgångar och 

tidsbristen på BB där BVC-sköterskorna beskrev hur tidig hemgång och tidsbristen på BB 

påverkar mammor med amningsproblem. I kategori Tankar kring arbete med mammor som 

har amnings problem reflekterade BVC- sköterskorna över att det var viktigt att veta sina 

egna begränsningar, så mamman får rätt hjälp och ha en öppen inställning till amning i arbetet 

med dessa mammor. Under denna kategori beskrevs även det som BVC-sköterskan ansåg 

vara viktigt i bemötandet som att vara lyssna och se hela mammans situation. Även 
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betydelsen av att se svårigheter och rekognosera upplevelser hos mamman beskrevs och hur 

BVC-sköterskor använde EPDS som redskap för att få en aning om vad mamman har svårt 

med. I kategorin Skapa en positiv känsla hos mamman menade BVC-sköterskorna att det var 

viktigt att inte skuldbelägga mamman utan att stötta, lyssna och lugna henne när det gäller 

amningen samt involvera pappan i amningen för att hjälpa mamman på bästa sätt. I kategorin 

Praktiska råd vid amningsproblem beskrev flertalet BVC-sköterskor vikten av att upplysa 

mammor med amningsprolem om hur det ska gå till väga för att underlätta amningen. De 

beskrev råden som ges vid besök hos BVC-sköterskan samt beskrev den undervisning samt 

observationer BVC-sköterskan genomförde för att hjälpa mamman på rätt sätt. Under denna 

kategori beskrevs vad BVC-sköterskan bad mammorna att göra när BVC-sköterskan inte går 

att nå. 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkom att flertalet BVC-sköterskor reflekterade över vikten av att 

mammor med amningsproblem får information och råd om amning på BB innan de åker hem 

vilket även uppmärksammas i Ekström och Nissen (2006) och Moussa Abba et al. (2010) 

samt Redshaw och Henderson (2012) studier som beskrev att tidigt stöd och rådgivning från 

personalen kan förbättra amningsresultatet och stärka mammans självförtroende när det 

kommer till amning samt avgöra tiden mamman väljer att amma.   

I föreliggande studie reflekterade flertalet BVC-sköterskor över hur lite information 

mammorna fått om amning av MVC och BB personalen före och efter förlossningen och att 

informationen ofta såg väldigt olik ut mellan mammorna. Moxley och Kennedy (1994)  

beskrev i sin studie att det är viktigt att undervisa föräldrarna i amningsteknik och fråga 

föräldrarna hur det tänk föda upp barnet. I studien sågs associationer mellan ett tidigt beslut 

att amma och durationen av amningen. Detta tror Moxley och Kennedy (1994) samt Imdad et 

al. (2011) beror på att mamman har fått tid på sig att integrera amningen i idén om hur 

föräldraskapet skall gå till. Baker et al. (2010) studie, visade att trots att många mammor 

upplevde att tiden på BB varit bra, så fanns det rum att utveckla likheten i amningsstödet 

mammorna fick samt att erbjuda passande och relevant stöd till mammor på BB. BVC-

sköterskorna i föregående studie menade att det var viktigt att mammorna fått information om 

hur nyttig amning var för barnet. Detta beskrevs även i studien gjord av The Joanna Briggs 

Institutet (2012) som menade att kvinnor oftast värderade information som var positiv och 

saklig högre, kvinnorna verkade medvetna om att ”breast is best” och visste om vissa fördelar 
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med amning men inte alla. I föreliggande studie reflekterade BVC-sköterskor över tidiga 

hemgångar samt tidbristen på BB. De ansåg att tiden på BB var för kort för att mammorna 

skulle få till en bra och etablerad amning innan mammorna åkte hem. Tidhemgång och 

tidsbristen på BB ses även i Henderson och Redshaw (2010) studie, som beskrev att 

amningens utgång påverkas av tiden på BB, det är mer sannolikt att nyblivna mammor som 

stannar sex eller fler dagar på BB ammar i större utsträckning än mammor som åker hem efter 

sex timmar. Längden på BB tiden var ett bekymmer för förstagångsmammor i England, 

mammorna hade föredragit att stanna längre men kände att de var tvungen att åka hem så fort 

de mådde fysiskt bra, även om amningen inte var etablerad och mamman inte var psykiskt 

redo att åka hem och ta över ansvaret (Redshaw & Henderson 2012). Moxley och Kennedy 

(1994) styrker det BVC-sköterskor beskrev ovan och beskrev i sin studie att sjuksköterskorna 

talade om att de tyckte det var viktigt att spendera en tillfredsställande tid med de nyblivna 

mammorna och barnet för att hjälpa dem att uppnå en bra amning (Moxley & Kennedy 1994). 

I föreliggande studie beskrev BVC-sköterskor att det var viktigt att veta sina egna 

begränsningar. De beskrev att de inte kunde svara på alla frågor kring amning och att det 

därför var viktigt att tänka ett steg till. Finns det någon annan som kan svara på frågan bättre 

än mig? Beskrev de. En stor del av vårdpersonalen har brister i kunskapen om fördelarna med 

amning och praktiska råd rörande amning (Okolo & Ogbonna 2002, Leviniené et al. 2009). 

BVC-sköterskor talade även om att ha en öppen inställning till amning, att mamman avgjorde 

själv om hon ville amma eller inte och att BVC-sköterskan stöttade henne oavsett vad hon 

valde. I Redshaw och Henderson (2012)  studie beskrev mammorna att de önskade hjälp med 

ersättningen men kände sig eftersatt i hjälpen från vårdpersonalen i jämförelse med 

mammorna som ammade, för att de valt att ge ersättning istället. I föreliggande studie menade 

BVC-sköterskor att det var viktigt att tänka på hur hon bemötte mammor med 

amningsproblem, att BVC-sköterskan var försiktig, lyssnade på det mamman sa och tog 

hennes upplevelser på allvar. Detta lyfte också Trickey och Newburn (2012) i sin studie och 

beskrev vikten av bemötandet och att lyssna samt se mammans problem för att få en 

ömsesidig förståelse för hur mamman upplever problemen.  

I föreliggande studie reflekterade BVC-sköterskor över vikten att undersöka upplevelser och 

se svårigheter hos mammor med amningsproblem i sitt arbete. BVC-sköterskor beskrev hur 

de använde EPDS för att undersöka vad mamman har svårt med. Fairlie et al. (2009) menade 

att psykiska faktorer var viktiga att fånga upp när det gällde amning. Genom att använda 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) kunde vårdpersonal fånga upp depressioner 
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samt ångesttillstånd hos nyblivna mammor, studien visade att mammor med 

förlossningsdepression och ångest löpte uppskattningsvis dubbelt så hög risk att ge ersättning 

än de mammor som inte hade problem med depression och ångest (Fairlie et al. 2009).  

I föreliggande studie beskrev BVC-sköterskor att det var viktigt att inte skuldbelägga utan att 

stötta, lyssna och lugna mamman när det kommer till amningen detta talade även Redshaw 

och Henderson (2012) om i sin studie som visade att mammor kände sig skyldiga eller 

otillräckliga när barnet ammade men inte fick i sig ordentligt eller om mammorna valt att ge 

ersättning. Imadad et al. (2011) beskrev i sin studie att undervisning och stöd är grunden för 

mjölken och amningen. Emotionellt stöd är avgörande för att hjälpa mammor med 

amningsproblem, när ammande mammor får stöd är det lättare för dem att och besegra 

amning svårigheter (Demirtas 2012). Samtliga BVC-sköterskor beskrev i föreliggande studie 

att det är jätteviktigt att involvera pappan i amningen. Han har en viktig och värdefull roll att 

stötta och hjälpa mamman i amningen genom att han finns där för mamman, stötta och förstå 

hennes situation beskrev BVC-sköterskor. Detta beskrev även Tohotoa et al. (2009) och 

Leahy-Warren et al. (2013) samt Mannion et al. (2013) i sina studier och menade att socialt 

stöd från pappan är viktigt och kan påverka amningen positivt men endast om papporna har en 

positiv attityd till amning, pappan kan hjälpa mamman med praktiska saker, stötta och förstå 

hennes situation. Pappa kan ta barnet så mamman får avlastning och kan vila under dagen och 

natten, samt hjälpa till att stärka hennes självförtroende (Levi 1988). I Leviniene et al. (2009) 

studie visade resultatet att 92,5 procent av sjuksköterskorna svarade att de uppmuntrade 

familjemedlemar att hjälpa mamman med amningen. 

I föreliggande studie beskrev BVC-sköterskor vikten av att upplysa mamman om hur det ska 

gå till väga för att underlätta amningen. Genom att informera mamman och upplysa utan att 

vara dömande eller kontrollerande upplevde sig mamman bättre informerad och förberedd att 

ta hand om barnet (Ekström et al. 2012). Leahy-Warren et al. (2013) talade om hur faktorer 

hos mamman såsom kunskap, självförtroende/självförmåga är viktiga inom amning. Flertalet 

BVC-sköterskor beskrev i föreliggande studie att information om bröstmjölken handlade 

mycket om att försäkra mammorna om att bröstmjölken är det bästa för barnet och är 

anpassad utifrån barnets behov samt att informera om rimlig viktuppgång på en vecka, cirka 

200 gram om barnet hel ammas beskrev flera BVC-sköterskor. Detta styrks av Levi (1988) 

som beskrev i sin studie att en rimlig viktuppgång för barnet per vecka är 150-200g upp till tre 

månaders ålder. 



22 
 

 I föreliggande studie beskrev BVC-sköterskor att de ofta brukade ge praktiska råd vid 

amningsproblem, det anpassade råden efter mammans problem och gav råd om till exempel 

att lufta såren mycket och se till att barnet har rätt tag om bröstvårtan vid amning. Flertalet 

BVC-sköterskor gav rådet att vända barnet åt barnets favorithåll samt göra barnet beredd på 

amningstunden. Även Levi (1988) beskrev att sår eller skador på bröstvårtan går att förebygga 

genom att lägga barnet rätt till bröstet så barnet får ett bra tag. Graffy (1988) studie gjord i 

England visade att majoriteten av mammor med amningsproblem som sökte hjälp fick 

praktiska råd. Leviniene et al. (2009) beskrev i sin studie, för att lyckas med amningen 

behöver mammor aktivt stöd, all sjukvårdspersonal skall kunna bidra med passande och 

trovärdig information samt demonstrera grundlig praktiskt kunskap.  

Flertalet BVC-sköterskor i föreliggande studie beskrev att de avrådde mamman från att börja 

ge ersättning på kvällen. De menade att det var bättre att råda mamman till friamning samt 

intensivamning för att stimulera mjölkproduktionen, om mammorna upplevde att barnet fick i 

sig för lite eller om viktkurvan började svacka. Även Levi (1988) beskrev detta i sin studie, att 

om barnet är hungrigt är det bra att så intensivamma då det ökar produktionen av 

bröstmjölken hos mamman.  

 

Flertalet BVC-sköterskor i föreliggande studie beskrev vikten av att observera ett 

amningstillfälle. Detta beskrev även Levi (1988) i sin studie och menar att det är bra att göra 

en amningsobservation för att bedöma amningstillfället och se så barnet ligger rätt vid bröstet. 

Hembesök beskrevs som positivt av flera BVC-sköterskor i föreliggande studie, de menade att 

det är viktigt att se mammor med amningsproblem i deras hemmiljö där de känner sig trygga. 

Liknade resultat beskrevs i Leviniené et al. (2009) studie som också talade om att de fanns 

fördelar med hembesök. I föreliggande studie beskrev BVC-sköterskorna att de informerade 

mamman om att kontakta till amningsmottagningen samt amningshjälpen när BVC-

sköterskan inte gick att kontakta. Det var viktigt att mammorna visste att det alltid finns 

någon de kan vända sig till menade flera BVC-sköterskor.  Thomson et al. (2012) studie 

beskrev att många använder sig av amningshjälpen via telefon i England och många 

användare är mycket nöjda med stödet, hjälplinjen via telefon erbjöd snabbt, riktat, realistiskt, 

praktiskt och mottagligt stöd samt bekräftade och uppmuntrade kvinnorna som ringde. Det 

som associerades med ett bra samtal av mammorna var, tiden mamman fick i telefon, hur 

hjälpfull informationen var, om de som ringde försågs med stödet de behövde samt känt sig 

uppmuntrad under samtalet. I studien såg man också att hjälplinjen måste vara lätt att nå för 

kvinnorna och deras familjer samt gick att nå 24 timmar om dygnet.  
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Metoddiskussion  

Syftet med studie var att beskriva BVC-sköterskors reflektioner gällande amningsproblem hos 

nyblivna mammor. Samt att beskriva BVC-sköterskans omvårdnadsåtgärder. Studien hade en 

kvalitativ ansats med en beskrivande design. När personers egna beskrivningar av situationen 

skall lyftas fram är denna design fördelaktig (Polit & Beck 2008). 

Enligt Graneheim och Lundman (2008) är det viktigt att använda begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet för att stärka studiens trovärdighet.  Författaren hade som mål 

att rekrytera 10 BVC-sköterskor men nöjde sig vid åtta deltagare då författaren haft svårt att 

rekrytera deltagare under hela processen. Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att 

intervjun sker i en ostörd miljö utan störande moment. Samtliga interjuver skedde i BVCs 

lokaler vid tre tillfällen ringer telefonen, vid ett tillfälle blir intervjun avbruten av annan 

personal och vid ett annat tillfälle hörs skratt och barn skrik utanför rummet där intervjun 

skedde, detta gick även att höra på ljudupptagningen av intervjun men detta påverkade inte 

intervjun under själva genomförandet eller under transkriberingen. Intervjuerna varade mellan 

15- 40 min. Anledningen till att två intervjuer blev så korta endast 15 min var berodde på att 

informanterna hade tidsbrist och väntade besök, under dessa 15 min besvarades frågorna 

rikligt och innehållet blev väldigt rikt på användbart material. Författaren hade ingen vana av 

att göra intervjuer. Men försökte efter bästa förmåga att genomföra samtliga intervjuer 

korrekt.  

 

Författaren fick mycket god kännedom om materialet då hon genomförde intervjuerna, 

transkriberade dem och förde under tiden för analysen diskussioner med handledaren och 

studenter i handledargruppen för att försäkra att analysen överensstämmer med intervjuernas 

innehåll och tolkningen ger en övergripande helhet och är trovärdig. Analysen gjordes under 

en begränsad tidsperiod. Dessa moment ökar tillförligheten studien enligt Graneheim och 

Lundman (2008). Resultatet styrktes med hjälp av citat från intervjuerna detta ökar studiens 

giltighet enligt Graneheim och Lundman (2008) Överförbarheten i studien handlar om hur 

resultatet kan överföras till andra grupper, författaren kan ge förslag på överförbarheten men 

endast läsaren kan bedöma om resultatet kan överföras till andra samanhang (Graneheim & 

Lundman 2008). Författaren har lagt fram studiens resultat utifrån kategorier så att läsaren 

kan bilda sig en egen uppfattning utifrån de kategorier som beskrivs. 
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Allmän diskussion 

Föreliggande studie visade att BVC-sköterskorna strävade efter att bekräfta samt stödja 

mammor med amningsproblem. BVC-sköterskorna reflekterade mycket kring hur mammor 

med amningsproblem blev informerade och hjälpta på BB samt MVC. Författaren anser att 

det borde finnas ett sätt för BVC, BB samt MVC att mötas och diskutera hur dessa mammor 

skall bli omhändertagna. Vården idag innebär stress, tidsbrist och överbeläggningar. 

Oberoende av vilken instans inom vården man arbetar på så är detta ett återkommande 

problem menar författaren. BVC-sköterskorna beskrev att det la ner mycket tid och resurser 

för att hjälpa dessa mammor men kände även av tidsbristen på BVC. BVC-sköterskorna 

försökte på alla sätt få tiden att räcka till, flera beskrev att när det nu är så tidiga hemgångar 

på BB så har de märkt att det är fler mammor som behöver hjälp med amningen. Många 

gånger skickas mammorna hem utan att amningen är etablerad. Tidiga hemgångar borde ses 

över politiskt menade en BVC-sköterska och författaren håller med henne på den punkten. 

Resultatet i föreliggande studie kan användas som underlag för att visa hur BVC-sköterskorna 

hjälper nyblivna mammor med amningsproblem samt visa politiker som styr hur vården skall 

bedrivas att situationen med tidiga hemgångar som det idag är på BB påverkar mammor med 

amningsproblem negativt i det flesta fall. Framtida forskningsprojekt inom området skulle 

kunna handla om hur mammor med amningsproblem beskriver hur tidiga hemgångar påverkar 

dem? Hur BB personalen upplever tidsbristen på BB? Området att utforska är stort menar 

författaren. 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att BVC-sköterskan strävar efter att bekräfta och stödja mammor med 

amningsproblem både psykiskt och fysiskt. Genom att ge information och råd, tänka på 

bemötande hon ger, alltid sätta mammans känslor i främsta rummet, inte skuldbelägga 

mamman när amningen inte fungerar utan stötta henne i alla lägen samt involvera pappan i 

amningen för att hjälpa mamman menar BVC-sköterskorna att man kan uppnå en god vård. 
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