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SAMMANFATTNING

Amningsförekomsten har minskat i Sverige de senaste åren. Studier har visat att amning ger

flera hälsovinster hos barn och mammor samt att mammornas tillit till sin förmåga att amma

har betydelse för amningsutfallet.

Syfte: Att undersöka mammors tillit till sin förmåga att amma samt att se om mammornas

tillit påverkade amningsutfallet när barnet var fyra månader, efter att mammorna genomgått

Sensus förberedande amningskurs under graviditeten.

Design/ Metod: En kvantitativ, experimentell och prospektiv design valdes för att genomföra

studien. En interventionsstudie utformades med en före-efter design. Interventionen utgjordes

av totalt fyra kurstillfällen. Enkäten Breastfeeding Self-Efficacy Scale Short Form (BSES-SF)

användes för att mäta kvinnornas tillit till amning och fylldes i av kvinnorna vid tre tillfällen,

den sista när barnet var fyra månader gammalt. När barnet var fyra månader svarade

kvinnorna även på en enkät om barnets mat och sömn.

Resultat: Sensus amningskurs höjde kvinnornas medelvärde på BSES-SF, från 42,92 innan

utbildningen, till 55,82 efter utbildningen (p<0,001). Mammornas tillit till sin förmåga att

amma kvarstod när barnet var fyra månader (m=58,10) (p<0,001). Amningsförekomsten

bland kvinnorna i studien var hög procentuellt sett jämfört med hur kvinnor ammar i Sverige.

Slutsats: Studien visade att förberedande amningskurs under graviditeten höjde mammornas

(förstföderskor/omföderskor) tillit till sin förmåga att amma, samt ledde till hög

amningsförekomst när barnet var fyra månader. Dessutom visade studien att de kvinnor som

ammade i någon omfattning skattade tilliten till sin förmåga att amma högre än de kvinnor

som inte ammade alls.  Det stöd som kvinnorna skattade som mest betydelsefullt för sin

amning var stödet från hennes partner, därefter kom Sensus amningskurs och efter det

Amningshjälpen.

Nyckelord: Amning, amningskurs, självförtroende, tillit



ABSTRACT
In Sweden, the occurrence of breastfeeding has decreased over recent years. Research has

shown that breastfeeding is beneficial health wise for both the child and the mother. It has

also shown that the mothers’ self-efficacy in their ability to breastfeed is relevant in regards to

the actual act of breastfeeding.

Aim: To investigate mothers’ confidence in their ability to breastfeed and if this confidence

effected the frequency in which mothers breastfed once the child had reached four months of

age after the mothers had undergone the Sensus breastfeeding program during pregnancy.

Design/ Method: A quantitative, experimental and prospective design was chosen to carry

out this study. An intervention study was created which consisted of a pre and post design.

This intervention was utilized on a total of four occasions. The questionnaire Breastfeeding

Self-Efficacy Scale Short Form (BSES-SF) was used to measure the women’s confidence in

their ability to breastfeed. This questionnaire was filled in three times by the women, the last

time being when the child was four months old. During this final occasion they also filled in

another questionnaire concerning the child’s feeding and sleeping habits.

Results: The Sensus breastfeeding program raised the women’s mean in BSES-SF, from

42, 92 before the program to 55, 82 after the program (p<0,001). The women’s confidence in

their ability to breastfeed remained the same when the child was four month’s old (m=58, 10)

(p<0,001). The frequency of breastfeeding among the women in the study, percentage wise,

was high in comparison to the overall population of Swedish women who breastfeed.

Conclusion: This study presented that breastfeeding programs during pregnancy can increase

women’s confidence in their ability to breastfeed. It can also have a positive effect on the

frequency of breastfeeding. This study also showed that mothers who breastfed to some extent

had better confidence in their ability to breastfeed, compared with the mothers who didn’t

breastfeed at all. Furthermore, the support that the mothers claimed as being most important

in regards to breastfeeding was firstly the support received from her partner, then secondly the

Sensus studieförbund and finally Amningshjälpen.

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding program, confidence, self-efficacy
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1. BAKGRUND
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar exklusiv amning i sex månader efter

barnets födelse (WHO, 2009). Även svenska Livsmedelsverket står bakom dessa

rekommendationer. Detta innebär att ingen annan vätska eller föda skall ges till barnet under

de första sex månaderna. Det finns dock en rekommendation i Sverige om att komplettera

bröstmjölken med vitamin D, i form av droppar upp tills att barnet är två år

(Livsmedelsverket, 2011). När de första sex månaderna av exklusiv amning har passerat

rekommenderar WHO (2009) att amningen ska fortsätta upp tills att barnet fyllt två år eller

längre. I Sverige rekommenderar Livsmedelsverket (2011) tillsammans med Socialstyrelsen

(2003) att det finns klara fördelar med att fortsätta att delamma barnet upp till ett års ålder

eller längre. Trots amningens dokumenterade fördelar och ovanstående rekommendationer är

det endast 40 % av barnen i världen som ammas exklusivt i sex månader (WHO, 2009).

Socialstyrelsens undersökning som publicerades 2013, om amningsförekomsten bland barn

födda 2011 i Sverige, visar att amningen har minskat signifikant under det senaste decenniet,

även om en avmattning har skett under det senaste året.

I texten nedan kommer helamning och exklusiv amning att användas som synonyma termer

på amning när barnet inte får någon annan tilläggskost.

I takt med att förlossningarna på 1930-talet i Västvärlden vanligtvis började ske i

sjukhusmiljö minskade amningsförekomsten. Det var först i början på 1970-talet som man

kunde se en attitydförändring och amningsförekomsten återigen började stiga. Införandet av

Baby Friendly Hospitals Initiative som startade på UNICEF´s initiativ var en global insats för

att införa metoder som främjar, skyddar och stödjer amning. Dessa åtgärder var

framgångsrika även i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). År 2010 hel-eller delammades 63 % av

barnen som var sex månader, medan motsvarande siffra år 2004 var 72,5%. Dock ses ett visst

trendbrott i samma undersökning från Socialstyrelsen bland barn födda 2011, denna visar att

jämförelsen med barn som ammas exklusivt har ökat från 11 % till 14 % (Socialstyrelsen,

2013).

1.1.1Barnkonventionen
Barnkonventionens grund är att barn är egna individer med lika stort människovärde som

vuxna med egna rättigheter och inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkonventionen

utgör också grunden för UNICEFs arbete. Att stöd och support vid amningen skall erbjudas

föräldrar uttrycks även i FNs barnkonvention. Däribland i artikel 24 som berör barns rätt att få
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uppnå bästa möjliga hälsa och vård. Konventionen om barns rättigheter är ett juridiskt

bindande verktyg som består av barns egna mänskliga rättigheter (UNICEF, 2014).

1.1.2 Ny lag om modersmjölksersättning
Riksdagen sa 2013 ja till regeringens förslag om en ny lag om marknadsföring av

modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Den började gälla den 1 januari 2014. Lagen är

en anpassning till EU-regler och säger att marknadsföring endast får göras i vetenskapliga

publikationer inriktade på spädbarnsvård och skall ge nödvändiga upplysningar om

användningsområde samt får inte avråda från amning (Betänkande 2013/14: MJU6).

1.2 Amningsutbildning under graviditet
Effekten av förberedande amningsutbildning har granskats i en Cochrane review och den

visade att det inte går att rekommendera någon specifik utbildning. Studierna har dock haft

begränsningar i metodval och visat på små observerade effekter, och författarna lyfter fram att

det finns ett behov av att genomföra randomiserade kontrollerade studier av förberedande

amningsutbildning (Lumbiganon et al., 2012). En annan Cochrane review av Dyson,

McCormic & Renfrew (2005) hade som syfte att utvärdera effekten av de interventioner som

syftar till att uppmuntra kvinnor att amma. Resultatet visade att en förberedande amningskurs

gav en signifikant ökning av amningsförekomsten jämfört med rutinmässig vård, speciellt hos

kvinnor med låg inkomst i USA, där studierna var gjorda. En systematisk review och

metaanalys från 2012 av randomiserade och kontrollerade studier som utvärderade

primärvårdsbaserade interventioner för att främja amning hos kvinnor med låg inkomst visade

att utbildningsprogram som levererats i samband med pågående personlig kontakt med

vårdpersonal, är effektiva för att främja amning hos kvinnor med låg inkomst (Ibanez et al.,

2012).

I Finland gjordes nyligen en stor undersökning som bedömde effekten av ett intensifierat stöd

i den perinatala perioden. I denna studie såg forskarna att exklusiv amning ökar om kvinnan

får ett intensifierat och rådgivande stöd. Fäders närvaro vid förlossning och eftervård är också

av betydelse (Hannula, Kaunonen & Puukka, 2013). Flera studier har visat att förberedande

amningsutbildning kan öka amningsförekomsten vid både tre och sex månader efter

förlossning (Rosen, Kreuger, Carney & Graham, 2008; Su et al., 2007; Bartick, Stuebe,

Shealy, Walker & Grummer-Strawn, 2009).
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1.2.1 Attityder till amning bland vårdpersonal
Ekström, Widström & Nissen (2005) har studerat amning och vårdkvalitet samt undersökt

barnmorskors och barnsjuksköterskors attityder till amning. Fyra typer av amningsrådgivare

utkristalliserades: den reglerande, den faciliterande, den distanserade och den amnings

ovänlige rådgivaren. Vidare visar Ekström et al., (2006) att de barnmorskor och BVC-

sjuksköterskor som fått processorienterad amningsutbildning reflekterar över sitt tidigare

arbete till att bli mer faciliterande. Studiens resultat visade att ammande mödrar blir mer

nöjda, känner stöd och uppfattat att de erhållit mer information, de första nio månaderna efter

förlossningen jämfört med kontrollgruppens mödrar som vars barnmorskor/BVC-

sjuksköterskor inte erhållit samma amningsutbildning.

1.3 Fördelar med amning
Under barnets första sex månader finns all den näring som barnet behöver för att växa och

utvecklas i mammans bröstmjölk (Livsmedelsverket, 2011).

1.3.1 Fördelar för barnet
Exklusiv amning har många fördelar för barnet (American Academy of Pediatrics, 2012).

Risken att utveckla luftvägsinfektioner, RS virus, otit och lunginflammation reduceras kraftigt

om barnet ammas i mer än tre månader. Även Necrotiserande enterocolit (NEC), astma,

atopiska eksem, leukemi samt plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet ammas (Bartick &

Reinhold, 2010; Niessen et al., 2009; van Rossen et al., 2012; von Kobyletzki et al., 2012).

Risken att barnet får celiaki minskar om mamman ammar vid introducerande av gluten

(Symon & Bammann, 2012). Varje månad som barnet ammas reduceras risken för övervikt i

vuxen ålder med fyra procent. Även diabetes, typ 1 och 2 minskar om barnet ammas

(Kelishadi & Farajihan, 2014; Smithers & McIntyre, 2010; Weng, Redsell, Swift, Yang &

Glazebrook., 2012). Hos prematura barn har amningen speciella hälsofördelar och till

exempel minskar risken att barnet ska drabbas av sepsis och NEC om barnet ammas

(American Academy of Pediatrics, 2012).

1.3.2 Fördelar för föräldrar
Mammor som ammar sina barn kan få flera hälsovinster. De löper mindre risk att drabbas av

post partum depression. Ammande mammor har lättare att gå ner i vikt (Britz, McDermott,

Pierce, Blomqvist & Handa, 2012; Monteiro da Silva et al., 2013). Kvinnor som har ammat

sina barn har mindre risk att få primär, premenopausal bröstcancer och ovarialcancer. Varje år

av amning minskar risken för bröstcancer med 4,3 % (American Academy of Pediatrics,

2012; do Carmo et al., 2012; Figueiredo, Diaz, Brandau, Canário & Nunez-Costa, 2013).
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Att inkludera pappor i amningsutbildning har visat på flera positiva effekter gällande amning.

De behöver bli upplysta med information om amning och problemlösningssätt för att bäst

stötta deras partner att amma. Fädernas engagemang och föräldraskap gynnas när de får

komma in tidigt i graviditeten (Hannula et al., 2013). Även medverkan i kurser om

föräldraskap och amning påverkar papporna. Vårdpersonal bör uppmärksamma de mammor

som saknar stöd av partner och som lever i socioekonomiskt svaga grupper. Studier visar

också att pappor önskar information mer tillgänglig exempelvis via CD skivor och på

internetsidor (Redshaw & Henderson, 2013; Tohota et al., 2010).

1.3.3 Fördelar för samhället

Amning har flertalet fördelar för mamman, barnet och samhället. I utvecklingsländer minskar

både sjukligheten och barndödligheten om mamman ammar (Nabulsi et al., 2014). Flera

studier visar att samhället, var helst i världen mamman bor, bör ställa upp och tillhandahålla

vårdpersonal som kan hjälpa den nyblivna mamman att komma igång med amningen (Lutter,

Chaparro & Grummer-Strawn, 2011; Nesbitt et al., 2012; Tohotoa, et al., 2010).

1.4 Faktorer som påverkar amning
Kvinnor som vill amma och som tidigt i graviteten bestämmer sig för det ammar i högre

omfattning än kvinnor som har en negativ syn på amning och som sent in i graviditeten

bestämt sig för att amma. Mödrar som har stöd från sin partner, eller annan icke professionell

person har ökad chans till att amningen fungerar (Dennis, 2002). Att amningsstöd kan se ut

på olika sätt har Harron, Das, Salam, Imdad & Bhutta (2013) tittat närmare på. Resultaten

visade att en kombination av stöd både individuellt och i grupp hade störst påverkan på

amningsutfallet. Det individuella stödet kunde till exempel bestå av ett stödjande

telefonsamtal eller ett hembesök hos den nyblivna familjen.

Thulier & Mercer (2009) identifierade i sin studie avgörande faktorer som ledde till att

kvinnor slutar amma. Dessa var ålder, om de är ensamstående samt utbildningsnivå. En

review från Japan har studerat vilka riskfaktorer som påverkat amningens varaktighet och

fann att moderns ålder, inkomst eller utbildningsnivå inte hade någon negativ inverkan på

amningsförekomsten däremot såg man andra faktorer som påverkade amningsresultatet. Barn

som hade låg födelsevikt, mödrar som rökte samt föräldrarnas uppfattning att mjölken tog

slut, var de faktorer som spelade avgörande roll (Inoue, Binns, Otsuka, Jimba & Matsubara,

2012).
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Li, Fein, Chen & Grummer-Strawn (2008) såg att den vanligaste anledningen till att mammor

slutar amma, oavsett barnets ålder, var mammans känsla av att ha otillräcklig

mjölkproduktion. Hon upplevde att barnet behövde något mer än hennes bröstmjölk för att bli

helt till freds. Andra anledningar som visade sig ha betydelse vid besluten om att fortsätta

amma eller inte, var smärta vid amning och såriga bröstvårtor. När barnet blev något äldre, tre

till fem månader så framkom det att de mammor som fick upplevelsen av att barnet börjat

avvänja sig från bröstet, oftare tog beslutet att sluta amma.

Studier har visat att amning kan vara svårt och att mammor kan behöva lära sig att amma

(Nesbitt et al., 2012; Tohotoa et al., 2010). Att amma när man är ung mamma (<19) kan vara

förenat med ännu större svårigheter. Nesbitt et al., (2012) visade att det finns flera orsaker till

detta, till exempel angav mammorna en känsla av att känna sig fångade och inte kunna gå ut

och göra saker som de brukat göra. Unga mammor kan också vara generade och känna sig

uttittade när de ammar på offentlig plats.

1.5 Tillit
Tidigare forskning har visat att blivande mödrars tillit till sin förmåga att amma är av

betydelse för hur amningen fungerar (Dennis, 2002). Bandura (1977) beskriver fyra faktorer

som påverkar vilken tillit kvinnan har till sin förmåga. Dessa är i tur och ordning; kvinnans

tidigare erfarenheter, erfarenheter av hur andra klarar uppgiften, vilken uppmuntran hon får av

andra och vilken psykisk och/eller fysisk förmåga hon själv anser sig ha. Den sociala

inlärningsteorin utarbetades av Bandura (1977) och indelas i fyra steg; uppmärksamma,

försöka minnas, repetera och reproducera.

1.5.1 Self-Efficacy

Self-Efficacy (SE) har enligt Statens kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (SBU,

2014), sitt ursprung i kognitiv psykologi, vilket innebär att människor lär sig genom att

observera andra för att sedan prova själva. Individen har tilltro till sin egen förmåga till att

klara en specifik uppgift med ett visst resultat. En person med hög SE har högre förmåga till

uthållighet än personer med lägre grad av SE, (SBU, 2014). Amningsutbildning används för

att stärka blivande mödrars tillit till sin förmåga att amma och att använda SE för utvärdering

av amningsutbildning har visat sig effektivt (Dennis, Heaman, Mossman, 2011; Kingston,

Dennis & Sword, 2007).
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1.5.2 Tillit och Self-Efficacy i praktiken
Tilliten till sin egen förmåga eller upplevd självförmåga är vad Self-Efficacy blir översatt till

svenska (Psykologiguiden, 2014). En dansk randomiserad studie hade för avsikt att mäta

effekterna av förberedande amningsutbildning avseende SE och problem relaterade till

amning sex veckor efter förlossningen samt ett år senare (Kronborg, Maimburg & Vaeth,

2012). Den förberedande kursen bidrog till att öka medvetenheten angående amningens

fördelar. Self-Efficacy var inte högre hos kvinnorna sex veckor efter förlossningen.

Författarna förklarade detta med att några timmars förberedande amningsutbildning behöver

följas upp efter förlossningen. Gerhardsson et al., (2014) såg ingen skillnad i självförtroende

mellan mammor som haft kort vistelse på sjukhus och mammor som fått eftervård på BB.

Förstföderskor som stannade längre på sjukhuset var mindre säkra på amning jämfört med

förstföderskor som hade kortare sjukhusvistelse. Man såg också att ammande mammor som

planerade att inte amma exklusivt hade lägre BSES-SF poäng jämfört med de som planerade

att fortsätta amma exklusivt (Gerhardsson et al., 2014).

1.6 Problemformulering
Exklusiv amning tills barnet är sex månader gammalt är ett globalt mål som inte uppfylls i

Sverige. Att göra något åt den minskande amningsförekomsten är därför en viktig uppgift.

Ökad amningsförekomst leder till flertalet hälsovinster och kvinnors tillit till sin förmåga att

amma är viktig för amningsutfallet.

2. SYFTE
Att undersöka mammors tillit till sin förmåga att amma samt att se om mammornas tillit

påverkade amningsutfallet när barnet var fyra månader, efter att mammorna genomgått

Sensus förberedande amningskurs under graviditeten.

2.1 Frågeställningar
1. Påverkade Sensus amningskurs kvinnornas tillit till sin förmåga att amma?

2. Hade kvinnor som ammade (förstföderskor respektive omföderskor) högre poäng på

BSES-SF jämfört med kvinnor som inte ammade?

3. Hur ammade kvinnorna när barnet var fyra månader efter genomgången amningskurs

hos Sensus?
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3. METOD
Design

För att genomföra studien valdes en kvantitativ ansats med experimentell och prospektiv

design. När man genomför en studie med prospektiv design samlas data in under en längre tid,

från nu och framåt i tiden. Grundprincipen vid experimentell design är att jämföra en

kontrollgrupp med en experimentgrupp, denna utsätts för någon form av behandling (Polit &

Beck, 2008).

3.1 Urvalsgrupp
Urvalet bestod av alla gravida kvinnor som valt att påbörja en förberedande amningskurs hos

Sensus. Deltagarna fanns i olika orter i hela Sverige. De hade fått information om kursen hos

mödravårdscentraler, via reklam i tidningar, vänner, planscher samt Sensus och

Amningshjälpens hemsida. Utbildningen var frivillig och målgruppen var gravida kvinnor och

deras partner. Datainsamlingen pågick under perioden 120901 - 140401.

3.2 Interventionen
Experimentella studier är tydligt designade för att se orsakssamband (Polit & Beck, 2008). I

denna studie utformades interventionen med en före-efter design, vilket innebär att

experimentgruppen utsätts för en intervention och efter det mäter forskaren om ett visst

resultat förändrats hos deltagarna (Henricson, 2012). Den här studien bygger på sammanlagt

tre uppföljande enkätundersökningar, en innan kursen, en efter kursen samt en efter fyra

månader.

3.2.1 Sensus förberedande amningskurs
Som ett steg för att öka amningsförekomsten i Sverige, förebygga amningsproblem samt

stärka föräldrarnas självförtroende startade Sensus studieförbund, i samarbete med

Amningshjälpen, en förberedande amningskurs riktad främst till blivande föräldrar, men även

vårdpersonal var välkomna att medverka. Utbildningen är ett treårigt projekt som startades

2011 med Sensus studieförbund Mellansverige som projektägare. Förhoppningen med kursen

är att mammorna ska vara nöjda med sin amningsupplevelse och att de ska kunna amma sina

barn utan större problem efter fyra månader. Amningskursen är totalt nio timmar lång

fördelad på fyra träffar. Det enda kravet på kursledaren är att hon är en godkänd

amningsrådgivare inom Amningshjälpen, så kallad hjälpmamma. Föräldrarna utbildas i
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amningsteknik, vanliga problem som kan uppstå, bröstets anatomi, amningshormoner med

mera (Sensus studieförbund, 2012).

3.3 Datainsamling
På Sensus förberedande amningskurs första träff, informeras de blivande föräldrarna att

projektet samarbetar med Uppsala universitet och samlar data för att utvärdera

amningskursen. Föräldrarna informeras om att det är frivilligt att delta. De får skriftlig

information, se Bilaga 1 och en samtyckesblankett, se Bilaga 2. Denna är utformad av forskare

och har använts i tidigare forskning (Rygge, 2013). Deltagarna får svara på två olika enkäter

vid tre tillfällen. Vid det första tillfället får de fylla i en enkät om demografiska data, se

Bilaga 3 samt enkäten Tillit till din förmåga att amma, se Bilaga 4, som innehåller fjorton

påståenden om amning som de får ta ställning till. Det är en svensk översättning av

Breastfeeding Self-Efficacy Scale Short Form (BSES-SF). Denna enkät är utformad av

Dennis & Faux (1999), och syftet med den är att mäta kvinnors Tillit till förmågan att amma.

Vid tillfälle två, svarar de igen på enkäten Tillit till din förmåga att amma. Det tredje och sista

tillfället infaller när barnet är cirka fyra månader. Då får föräldern två enkäter på posten samt

ett brev där de informeras att detta är den sista delen av studien, se Bilaga 5. Den ena enkäten

är återigen Tillit till din förmåga att amma, samt en enkät som innehåller frågor om barns Mat

och sömn, se Bilaga 6. I Bilaga 6 fick kvinnorna skatta sin upplevelse av vilka omgivande

stöd som var avgörande för besluten kring barnets amning. Skalan bestod av fyra nivåer;

mycket bra stöd, bra stöd, inte bra stöd samt mycket dåligt stöd. Kvinnorna kunde även välja

inte aktuellt. Dessa nivåer omvandlades till poäng där siffran ett motsvarade det lägsta och

siffran fyra det högsta.

Gällande studiers tillförlitlighet är begreppen reliabilitet och validitet mycket centrala. Om ett

mätinstrument har låg reliabilitet minskar därmed den statistiska slutsatsens giltighet. Genom

att se hur väl överens upprepade mätningar med samma instrument stämmer, avgörs

reliabiliteten. Hög reliabilitet betyder att överensstämmelsen är god hos instrumentet.

Validiteten hos ett instrument talar om hur väl instrumentet mäter det som är avsett att mäta

(Polit & Beck, 2008).

3.4 Bortfall
Det var 397 gravida kvinnor som visade intresse av att vara med på Sensus

amningsutbildning. Av dessa uteblev 66 kvinnor vid första träffen. Totalt fick 331 kvinnor

muntlig och skriftlig information om studien och fyllde därmed i samtyckesblanketten.
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Därefter fick kvinnorna fylla i en enkät med frågor om demografiska data samt enkäten

BSES-SF. BSES-SF fylldes totalt i tre gånger av mammorna, före kursstart, efter slutförd kurs

samt när barnet var fyra månader gammalt. Vid den sista tidpunkten fyllde de även i en enkät

om barnets Mat och sömn. Hundra kvinnor valde att fylla i BSES-SF endast vid första tillfället

och dessa 100 kvinnor har inte ingått i vår studie. Anledningar till att kvinnor endast fyllde i

BSES-SF enbart vid det första kurstillfället kunde vara att de födde sina barn innan kursslut

eller att de valde att avsluta kursen av någon annan orsak. Av de 231 kvinnorna som ingått i

vår studie fyllde 134 kvinnor i enkäten om barnets Mat och sömn. 123 kvinnor fyllde i BSES-

SF tre gånger.
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3.5 Bearbetning och analys
Tabell 1. Översikt av analysstegen

ENKÄT ANALYSER

Demografiska data Antal, medelvärde, SD, minimum,

maximum, procent

BSES-SF

För att jämföra medelvärden i samma grupp

mellan olika mättillfällen

För att jämföra medelvärden mellan grupper

(till exempel förstföderskor och

omföderskor)

För att beskriva samband

För att mäta reliabiliteten

Paired sample t-test

Independent sample t-test

Pearssons korrelationstest

Cronbach´s alfa

Mat och sömn enkät vid fyra månaders

ålder

För att jämföra medelvärden mellan grupper

För att beskriva samband

För att beskriva skillnader mellan andelar

Independent sample t-test

Pearssons korrelationstest

Chi-två-test

3.6 Tillvägagångssätt
Enkäterna kodades och insamlad data matades in i Statistical Package for the Social Sciences

(SPSS) version 20. Projektledaren förberedde kodlistan som sedan skickades till kursledarna.
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Ett dokument med samtliga ledare och alla kurser som startats finns. När en ny amningskurs

planeras, så förbereds det en ny kodlista som får ett visst nummer. Alla blivande mammor

som ska delta kommer att kodas av kursledaren själv. Koderna följer inte en exakt

kronologisk ordning. Kod 100 kan vara en kurs som startade i januari och kod 107 en kurs

som startade i december. Anledning till detta är att ledaren till kurs 107 kanske hade planerat

kursen långt innan och redan begärt kodlista. Samtyckesblanketterna är samlade i en pärm och

alla enkäter är i kodordning. På så sätt kan inte svaren kopplas till ett namn och en person

vilket ger anonymitet. På samtyckesblanketten uppger även deltagarna var de är bosatta med

ort och postnummer, adress och telefonnummer.

3.7 Forskningsetiska överväganden
Inom forskning som avser människor finns det fyra etiska huvudkrav; informationskrav,

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (vetenskapsrådet, i.d.). Då det finns

krav på samtycke när det gäller forskning som avser människor och denna skulle kunna

påverka deltagarna fysiskt eller psykiskt (SFS, 2003:460) fick samtliga deltagare i studien

fylla i ett samtycke till deltagande för att delta. Detta samtycke är endast giltigt om deltagaren

fått information om studien och dess forskning. De som valt att delta kan när som helst

avsluta sitt medverkande i studien. Inför denna studie fick deltagarna ett brev med denna

information. För att garantera deltagarnas konfidentialitet avidentifierades samtliga enkäter

med koder och allt material med personuppgifter förvaras inlåst. Gällande nyttjandekravet får

insamlad information om de enskilda individerna användas endast för forskningsändamål

samt att dessa uppgifter inte får utnyttjas till ett beslut som kan påverka deltagaren

(Vetenskapsrådet, i.d).

4. RESULTAT

4.1 Demografiska data

Demografiska data visas i tabell 1. Det totala antalet deltagande kvinnor i studien var 231,

varav 134 av dessa deltog i uppföljningen när barnet var fyra månader. Kvinnornas ålder hade

en variation mellan 20 till 49 år. Kvinnornas medelålder uppmättes till 30 år. Hela 97 % var

gifta eller sammanboende och 91 % hade arbete innan barnets födelse. Av deltagarna hade

67 % högskoleutbildning. Nästan alla kvinnor (91 %) vårdades på BB minst ett dygn efter

förlossningen och 77 % födde vaginalt.
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I Sverige är medelåldern 30,3 år när kvinnorna får sitt första barn och 93 % sammanbor med

fadern. 56 % har högskoleutbildning och 96 % arbete när första barnet föds. Majoriteten av de

svenska kvinnorna har en vaginal förlossning, 83 % och därmed förlöses 17 % med kejsarsnitt

(SCB 2012).

Tabell 2. Beskrivning av urvalet. Deltagarnas demografiska data samt enkätsvar om förlossning och amning.

n % Medelvärde Vidd

Ålder 231 100 30 år 20 - 49 år

Civilstånd
Gift eller Sammanboende
Ensamstående

224
5

98 %
2 %

Utbildning
Högskoleutbildning
Gymnasieutbildning

148
74

67 %
33 %

Arbete
Har arbete innan barnets födelse
Har inte arbete innan barnets födelse

210
11

95 %
5 %

Har ammat antal barn tidigare
Inga
Ett
Två

186
42
1

81 %
18 %
0,4 %

Hur viktig är amningen för dig
personligen?
(0= inte alls viktig), 10= mycket
viktig)

226 8 3 - 10

Förlossningssätt
Vaginalt
Kejsarsnitt

103
31

77 %
23 %

Vårdad på BB
Ja
Nej, gick hem direkt efter förlossning

122
12

91 %
9 %

Barnets vikt vid födelsen 134 3533 gram Min 1445 g
Max 5250 g

Barnets antal veckor vid födelsen 134 39,81 veckor Min 34,00 v
Max 42,00 v

Hur många ammade sitt barn vid
fyra månaders ålder?
Ja
Nej

118
16

88 %
12 %
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4.2 Reliabilitet

Reliabiliteten på BSES-SF undersöktes med hjälp av Cronbach`s alfa vars koefficient visade

0,93 vid första tillfället, 0,92 vid andra tillfället samt 0,94 vid det tredje och sista tillfället.

Samtliga värden innebär en god reliabilitet.

4.3 Resultat av utbildningen

Vid första kurstillfället och innan kvinnorna startade amningsutbildningen var deras

medelvärde på totalpoängen av BSES-SF 42,92 och efter genomgången utbildning var

motsvarande värde 55,82 poäng. Medelvärdet höjdes således med 12,90 poäng, vilket var en

signifikant höjning (se tabell 2). Även vid jämförelse av kvinnornas medelvärde på

totalpoängen på BSES-SF innan utbildningen och när barnet var fyra månader gammalt

höjdes medelvärdet på BSES-SF med 15,23. Kvinnornas tillit till sin egen förmåga att amma

ökade således under utbildningen och tilliten bestod efter att barnet var fött och skattades som

högst då barnet var fyra månader.

Tabell 3. Medelvärde och skillnad i medelvärde på totalpoängen innan och efter utbildningen.

Tillit till sin förmåga
att amma innan

utbildning

Tillit till sin förmåga
att amma efter

utbildning

Alla
deltagande
kvinnor i
studien

n Medel SD n Medel SD Skillnad
i
medelvärde

P-
värde

231 42,92 10,196 231 55,82 7,801 12,90 < 0,001

Tabell 4. Medelvärde och skillnad i medelvärde på totalpoängen innan kursen och när barnet är fyra månader
gammalt.

Tillit till sin förmåga
att amma innan utbildningen

Tillit till sin förmåga
att amma när barnet är fyra

månader gammalt

Alla
deltagande
kvinnor i
studien

n % Medel SD n % Medel SD Skillnad
i
medelvärde

P-värde

123 100 42,87 10,280 123 92 58,10 11,635 15,23 < 0,001
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Ett samband kunde ses mellan hur kvinnorna skattade sin tillit före, efter samt vid fyra

månader efter barnets födelse. Kvinnorna som skattat höga totalpoäng på BSES-SF före

utbildningen, gjorde även det efter utbildningen samt vid fyramånadersuppföljningen

(r=0,264 p=0,008) respektive (r=0,299 p=0,007). Ingen signifikant korrelation kunde ses

mellan kvinnans ålder och skattning på BSES-SF.

4.3.1 Förstföderskor respektive omföderskor
Det fanns ingen skillnad i tillit till amning mellan förstföderskor och omföderskor vid något

mättillfälle. Vid fyramånadersuppföljningen skattade sig både förstföderskor och omföderskor

högre i sin tillit enligt BSES-SF, jämfört med innan utbildningen (se tabell 4).

Förstföderskornas skillnad i medelvärde på BSES-SF var 15,50, motsvarande siffra för

omföderskorna var 15,19, för samtliga medelvärden se tabell 4. Detta visade sig vara

signifikant, för båda grupperna (p<0,001).

Tabell 5. Medelvärde och skillnad i medelvärde på totalpoängen innan och efter utbildningen för förstföderskor
respektive omföderskor.

Tillit till sin förmåga att
amma innan utbildning

Tillit till sin förmåga att
amma efter utbildning

n % Medel SD n % Medel SD Skillnad i
medelvärde

P-värde

Förstföderskor 176 76 43,43 9,694 176 76 55,82 7,737 12.39 < 0,001

Omföderskor 55 24 41,32 11,690 55 24 56,53 7,253 15,20 < 0,001
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Tabell 6. Medelvärde och skillnad i medelvärde på totalpoängen innan utbildningen och när barnet är fyra
månader gammalt hos förstföderskor respektive omföderskor.

Tillit till sin förmåga att
amma innan utbildning

Tillit till sin förmåga att amma
när barnet är fyra månader

gammalt.
n % Medel SD n % Medel SD Skillnad i

medelvärde
P-
värde

Förstföderskor 101 75 42,73 9,935 101 75 58,24 11,847 15,505 <0,001

Omföderskor 22 15 43,24 12,206 21 15 58,43 10,073 15,190 <0,001

4.3.2 Amning och tillit
När barnet var fyra månader skattade samtliga kvinnor (oavsett förstföderska eller

omföderska) en totalsumma på 60,5 poäng i medelvärde (maximum 70 poäng) BSES-SF. Om

deltagarna delades upp i grupperna ammar inte (16 mammor) respektive de som ammar (118

mammor) skattade mammorna som inte ammade sin tillit till amning betydligt lägre (m=41,5

vs 60,0) (p=0,001). Medelvärdet för kvinnorna som helammade var 62,3 poäng i totalsumma

på BSES-SF. För kvinnorna som delammade sitt barn blev motsvarande siffra 48,0 vilket var

en signifikant skillnad (p=0,001).

Innan utbildningen fick kvinnorna skatta hur viktig amningen var för dem personligen på en

skala mellan noll och tio, där noll betydde inte alls viktigt och tio mycket viktigt, här blev

kvinnornas medelvärde 8,0. Det lägsta värdet som skattades av kvinnorna var tre och det

högsta var tio. Ingen signifikant korrelation kunde ses mellan BSES-SF och hur viktig

kvinnan skattade amningen.

4.3.3 Amningsutfallet när barnet var fyra månader gammalt
Vid fyramånadersuppföljningen (n=134) ammade totalt 118 mammor. Sexton kvinnor hade

slutat amma. Kvinnorna kunde ange flera orsaker till att amningen avslutats. Fem kvinnor

angav att mjölken tog slut. Av dessa kvinnor angav en enbart att mjölken tog slut utan

ytterligare förklaring. Två av kvinnorna angav att mjölken tog slut i kombination med att

barnet aldrig var nöjt. En kvinna angav att mjölken tog slut när hon fick infektion i bröstet och

en annan att mjölken tog slut när barnet sög dåligt och hade låg viktuppgång.

Det fanns även fysiologiska orsaker till att amningen avslutats. Ett barn hade gastroesofagal

reflux och ett annat barn föddes med kort tungband. Båda dessa mammor angav dessutom att
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barnet aldrig var nöjt, som orsak till att amningen avslutats. En kvinna menade att hon inte

kunde amma på grund av att hon åt starka värktabletter. Två kvinnor angav att de inte ville

amma längre i kombination med att barnet inte ville amma. En mamma ville inte amma på

grund av att det var jobbigt nattetid. En kvinna fick tvillingar och angav som orsak att hon

inte hann med att äta för att kunna producera mjölk. Två kvinnor har svarat att de haft viljan

att amma men när det inte fungerat har de känt sig misslyckade och nedstämda. Två av de

sexton kvinnorna angav inga skäl alls.

Av de 134 kvinnor som svarade på fyramånadersuppföljningen ammade 118 (88 %) i någon

omfattning och 103 (77 %) helammade. Motsvarande siffror i Sverige var 76 % respektive

52 % (se tabell 6).

Tabell 7. Amningsutfall fyra månader efter födelsen. Sverige jämfört med kvinnorna i studien.

Sverige* Studien

Ammande kvinnor 76 % 88 %

Helammande
kvinnor

52 % 77 %

Kvinnor som inte
ammade

24 % 12 %

*Socialstyrelsen (2013). Amning och föräldrars rökvanor. Barn födda 2011.

4.3.4 Amning och utbildning
Av de 133 kvinnor som angett vilken utbildning de hade när de valde att gå Sensus

amningskurs hade 64 % en universitetsutbildning och 36 % en gymnasieutbildning. Av de

universitetsutbildade kvinnorna var det 94 % som ammade i någon omfattning när barnet var

fyra månader och motsvarande siffra för de gymnasieutbildade var 76,5 % (se tabell 7).

Tabell 8. Amning och helamning när barnet var fyra månader hos universitetsutbildade jämfört med
gymnasieutbildade kvinnor i studien.

Ammar Universitetsutbildning
(n=86)

Gymnasieutbildning
(n=47)

p-värde

Ammar i
någon
omfattning

94 % 76,5 % <0,005

Helammar 71 % 62 % <0,333
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4.3.5 Kejsarsnitt och tillit
Av de 134 mammor som angett vilket förlossningssätt de förlöstes med angav 103 mammor

vaginal födsel och 31 mammor att de förlöstes med kejsarsnitt. Gällande andel kvinnor

förlösta med kejsarsnitt är den högre i studien jämfört med kvinnor förlösta med kejsarsnitt i

Sverige (se tabell 8). Det fanns ingen skillnad i poängen i BSES-SF och därmed inte lägre

tillit hos kvinnor som förlösts med kejsarsnitt jämfört med dem som förlösts vaginalt då

barnen var fyra månader.

Tabell 9. Andel mammor förlösta vaginalt respektive med kejsarsnitt i Sverige och studien.

Sverige* Studien

Vaginal födsel 83 % 77 %

Kejsarsnitt 17 % 23 %

*SCB, 2012.

4.3.6 Stöd som var avgörande för amningen
Då kvinnorna fick skatta stödet de haft omkring sig angående amningen så skattade de sin

partner högst av samtliga alternativ (m=3,8 av 4 möjliga). Sensus förberedande amningskurs

fick m=3,74 och Amningshjälpen fick m=3,69. Det stöd som kvinnorna skattade lägst var det

från svärföräldrarna (m=2,97). Det fanns ingen skillnad mellan hur kvinnor som inte ammade

vid fyra månaders ålder skattade sitt stöd av partnern, eller stödet från Sensus förberedande

amningskurs.

Figur 1. Mammornas skattning av stöd som var avgörande för amningen.
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5. DISKUSSION
Studien visade att amningskurs under graviditet ger kvinnor ökad tillit till sin förmåga att

amma och tilliten bestod tills barnet var fyra månader. Resultatet gäller oavsett om kvinnan är

förstföderska eller omföderska. De kvinnor som skattade högt på BSES-SF innan kursen

skattade även högt efter kursen samt vid fyramånadersuppföljningen. Det finns ingen

jämförelsegrupp med mätning av tillit.

5.1 Resultatdiskussion
5.1.1 Tillit till amning
Amningskursen ökade kvinnornas tillit till sin förmåga att amma. Detta visade sig

genomgående i studien då kvinnornas tillit var signifikant högre efter kursen samt vid

fyramånadersuppföljningen. Tidigare forskning har visat att kvinnor med hög tillit till sin

förmåga att amma också ammar i större utsträckning än kvinnor med låg tillit (Dennis,

Heaman & Mossman, 2011; Dennis, 2002; Keemer, 2013; Mannion, Hobbs, McDonald &

Tough, 2013).

5.1.2 Tillit bland förstföderskor och omföderskor
Både förstföderskor och omföderskor skattar sig högre i tillit till sin förmåga att amma efter

utbildningen samt vid fyramånadersuppföljningen, jämfört med innan kursen. Studien visade

dock att omföderskor inte har högre tillit vid något mättillfälle. Dennis, Heaman & Mossman

(2011) visade i sin studie att omföderskor hade högre tillit till sin förmåga att amma jämfört

med förstföderskor. Att vår studie skiljer sig från detta kan bero på att omföderskor som väljer

att gå en förberedande amningskurs kan ha upplevt svårigheter med amningen och därmed har

lägre tillit till sin förmåga att amma.

5.1.3 Amningsutfall
En studie av Kamran, Shirfirad, Mirkarimi & Farahani (2012) visade att amningsutbildning

som ges till förstföderskor leder till högre tillit samt ökat amningsutfall då barnet är fyra

månader.

Vår studie visade att Sensus förberedande amningskurs kan påverka mammornas

amningsutfall positivt. Att amningskurs under graviditeten skulle kunna bidra till ett ökat

amningsutfall stämmer överens med tidigare studier som studerat amningsuppföljningen vid

tre och sex månader (Rosen et al., 2008; Su et al., 2007; Bartick, Stuebe, Shealy, Walker &

Grummer-Strawn, 2009).
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Av de sexton kvinnor som avslutat amningen vid fyramånadersuppföljningen angav fem att

mjölken tog slut, vilket var den dominerande anledningen som kvinnorna angav för att sluta

amma. Detta stämmer väl överens med tidigare studier (Inoue et al., 2012; Li et al; 2008). En

svensk forskare visade redan 1991 att detta bara är en känsla och att mjölken i själva verket

inte tar slut, så som kvinnorna upplever (Hillervik, 1991). Studier har visat att effekten av

förberedande amningskurs och amningsrådgivares attityder till amning påverkar

amningsutfallet (Ekström et al., 2005; Lumbigano et al., 2012). Vidare fann de att det inte går

att rekommendera någon specifik utbildning samt att vårdpersonal bör få processorienterad

amningsutbildning så att de blir mer faciliterande.

5.1.4 Stöd
När kvinnorna skattade vilket stöd som var av störst betydelse för fortsatt amning rankades

partnern högst. Tätt därefter kom Sensus förberedande amningskurs och Amningshjälpen.

Dennis (2003) beskriver BSES-SF som ett instrument att använda när man vill hitta

riskgrupper som behöver mer stöd. Harron et al., (2013) visade att en kombination av stöd

både individuellt och i grupp, hade störst påverkan på amningsresultatet. Hannula, Kaunonen

& Puukka (2013) såg även de, att partnern i kombination med ett intensivt och rådgivande

stöd har stor betydelse för amningsutfallet. Mammor som saknar stöd är en riskgrupp och

löper större risk att sluta amma tidigt (Dennis, 2002). Man kan anta att frivillig amningskurs

är ett sätt att stötta kvinnor med låg tillit till amning samt att kvinnor som gått Sensus

amningskurs klarar av amningen bra och ammar i hög omfattning.

5.1.5 Amning och utbildning
Av de 134 mammorna som deltog vid fyra månaders-uppföljningen hade 64 % en

universitetsutbildning och 36 % en gymnasieutbildning eller motsvarande. En kvinna angav

inte utbildningsnivå. Det visade sig att i denna studie var det flera mammor som ammade i

någon omfattning om de hade en universitetsutbildning jämfört med om de hade en

gymnasieutbildning. Dock var det inte fler universitetsutbildade som helammade vid fyra

månader. Inoue et al., (2012) visade att det inte var kvinnans utbildningsnivå som var

avgörande för amningsutfallet. Istället kunde det vara uppfattningen att mjölken tog slut eller

låg födelsevikt hos barnet. Andra studier har dock påvisat att kvinnans utbildningsnivå har

betydelse för amningsutfallet. Thulier & Mercer, (2009) visade att avgörande faktorer var

ålder, om kvinnan var ensamstående samt hennes utbildningsnivå. En studie av Mangrio,

Hansen, Lindström, Köhler & Rosvall (2011) visade att utbildning kan öka kvinnors

möjlighet att amma. I den studien helammade kvinnor med en högre utbildningsnivå (> 12 år)
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i större utsträckning sitt barn vid fyra månaders ålder än de kvinnor som hade en lägre

utbildningsnivå (Mangrio et al., 2011).

5.2 Metoddiskussion
Designen på denna studie och dess val av statistiska analyser baserades på granskning av

tidigare studier som utförts med BSES-SF. Det fanns en interventionsgrupp och

interventionen bestod av en före och efter design. Däremot fanns ingen kontrollgrupp som

inte fick förberedande amningsutbildning. Evidensnivån på denna studie hade blivit högre om

studien utformats som en randomiserad kontrollerad studie, där en interventionsgrupp och en

kontrollgrupp jämförts.

5.2.1 Reliabilitet och validitet

Reliabiliteten och validiteten har tidigare mätts avseende BSES-SF och validiteten har visat

sig vara hög (Dennis, 2003). I vår studie hade BSES-SF genomgående hög reliabilitet då

Cronbach´s alfa koefficienterna var 0,93 vid första tillfället, 0,92 vid det andra tillfället samt

0,94 vid det avslutande tillfället. Detta överensstämmer med Dennis studie från 2003 som

visade att BSES-SF har hög reliabilitet. Enkäten Mat och Sömn (bilaga 6) som 123 kvinnor

svarade på vid fyra-månaders-uppföljningen är utformad av forskare men är ännu inte

validerad.

Gerhardsson et al., (2014) har i en studie undersökt den svenska versionen av BSES-SF och

visat att den har god reliabilitet, validitet samt överensstämmer med mammors planer för

fortsatt amning. Även tidigare forskning (Dennis et al.., 2011: Kamran, Shrifirad, Mirkarimi

& Faranhanis, 2012) har visat att kvinnor som gått förberedande föräldrakurs eller

amningskurs under graviditeten skattade sin tillit till att amma högre än de kvinnor som inte

hade genomgått en förberedande kurs under graviditeten. Då vår studie inte har någon

kontrollgrupp får det antas att mammor som deltog i amningsutbildningen i vår studie har

högre BSES-SF tack vare utbildningen.

5.2.2 Studiens svagheter
Totalt var det 100 kvinnor som inte fyllde i mer än en enkät av BSES-SF, orsaker till detta

registrerades inte av respektive kursledare. Enligt Polit & Beck (2008) skall den som samlar

in data vara utbildad och informerad för att ansvara och utföra denna uppgift. För att

säkerställa att samtliga kvinnor fick samma information innan de valde att fylla i sina enkäter

samt att veta att datainsamlingen skett på ett korrekt sätt, kunde författarna deltagit vid varje

datainsamlingstillfälle. Dock var inte detta fysiskt möjligt och faktumen att kvinnorna kan ha
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blivit påverkade av kursledaren, fått olika information samt eventuellt svarat som de tror att

kursledaren önskade kvarstår.

5.2.3 Generaliserbarhet
Förmodligen skulle studien inte uppnå samma resultat om det istället gjordes ett slumpmässigt

urval bland svenska kvinnor i landet, då det inte går att bortse från faktorn att kvinnorna i

studien frivilligt valt att gå förberedande amningskurs. Dock om studien upprepas med samma

inklusionskriterier på en liknande grupp kvinnor skulle det vara troligt att resultatet blev

liknande som detta.

5.2.4 Etiska överväganden
Författarna anser att de fyra etiska huvudkraven som tidigare nämnts har blivit uppfyllda i

denna studie. Efter avslutad forskning överlämnas materialet till ansvarig person på Sensus

studieförbund.

5.3 Praktisk betydelse
Tidigare forskning (Rygge, 2013) samt denna studie visar att förberedande amningskurs under

graviditet höjer tilliten hos kvinnor gällande förmågan att amma. Denna studie påvisar även

att amningskursen bidrar till en högre amningsförekomst samt att tilliten hos de ammande

kvinnorna är som störst när barnet är fyra månader gammalt. Med denna vetskap som

bakgrund kan befintliga förberedande amningskurser fortsätta och även motivera att

ytterligare förberedande amningskurser startar upp.
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6. SLUTSATS
Studien visade att förberedande amningskurs under graviditeten höjde mammornas

(förstföderskor/omföderskor) tillit till sin förmåga att amma, samt ledde till en hög

amningsförekomst när barnet var fyra månader. Dessutom visade studien att de kvinnor som

ammade i någon omfattning skattade tilliten till sin förmåga att amma högre än de kvinnor

som inte ammade alls.  Det stöd som kvinnorna skattade som mest betydelsefullt för sin

amning var stödet från hennes partner, därefter kom Sensus amningskurs och efter det

Amningshjälpen.

6.1 Vidare forskning

Det behövs vidare forskning inom detta område och en tänkbar studie skulle kunna vara att

genomföra en randomiserad kontrollerad studie där kvinnorna delades upp i två grupper. Där

den ena gruppen gick en förberedande amningskurs och den andra gruppen inte genomförde

en förberedande amningskurs och efter det jämföra resultaten. Här vore det intressant att se

både över kort tid och ett längre tidsperspektiv. Man kan även utföra liknande studier på andra

förberedande amningskurser runt om i landet för att utvärdera kvinnors tillit till sin förmåga

att amma samt se vilket amningsutfall det skulle resultera i.
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BILAGA 1.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Uppsala universitet

Till dig som går på Sensus amningskurs för blivande föräldrar

Förfrågan om att delta i en studie om tillit till amning

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie för att undersöka kvinnors tillit till amning. Studien
kommer att användas som ett led i att utvärdera Sensus amningsutbildning.

Om du väljer att delta innebär det att du kommer att svara på fem enkäter vid tre olika tillfällen.

Tillfälle 1. På första träffen på din amningsutbildning svarar du på en enkät om demografiska data,
t.ex. din ålder och utbildning. Dessutom fyller du i enkäten Tillit till din förmåga att amma, som
innehåller 14 påståenden om amning som du tar ställning till.

Tillfälle 2. På sista träffen på din amningsutbildning svarar du återigen på enkäten Tillit till din
förmåga att amma.

Tillfälle 3. Då ditt barn är ca fyra månader får du två enkäter på posten. Den ena är återigen enkäten
Tillit till din förmåga att amma, och dessutom ombeds du att svara på en enkät som innehåller frågor
om ditt barns mat och sömn.

Du kanske blir uppringd då barnet är cirka fyra månader för en telefonintervju om dina upplevelser
kring amningen av barnet.

Enkäterna som du fyller i kommer att kodas så att dina svar inte kommer att kopplas ihop med ditt
namn. Ledarna på din amningsutbildning kommer alltså inte att veta hur du svarar. Studien genomförs
av studenter på Uppsala universitet och är ett examensarbete på avancerad nivå på
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar.
Studien kommer att presenteras för andra studenter och för de som arbetar med Sensus amningskurs.

Det är helt frivilligt att medverka och fylla i enkäterna. Om du inte vill delta behöver du inte förklara
varför.

Huvudansvariga för studien:

Anouk Jolin

Projektledare för Amningskurs för blivande föräldrar
Sensus studieförbund
anouk.jolin@sensus.se

Eva-Lotta Funkquist, lektor

Handledare för studien. Barnsjuksköterska, barnmorska. Eva-Lotta.funkquist@kbh.uu.se
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BILAGA 2.
SAMTYCKESBLANKETT Kod nr

Jag vill delta i en studie om kvinnors tillit till amning

Det innebär att:

 Du fyller i fem enkäter vid tre olika tillfällen.

 Du kanske blir uppringd då barnet är cirka fyra månader för en telefonintervju om
dina upplevelser av amning och matning av barnet.

Ort och datum _____________________________________________

Ditt namn _____________________________________________

Ditt hemtelefonnummer _____________________________________________

Ditt mobilnummer _____________________________________________

Din mejladress _____________________________________________

Din gatuadress _____________________________________________

Ditt postnummer och ort _____________________________________________

Ditt födelseår _____________________________________________

Beräknat förlossningsdatum _____________________________________________

____________________________________________________
Signatur
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BILAGA 3.
Information om dig
Kod nr:                                                   Skriv eller ringa in det som stämmer in på dig

1. Min ålder är……….år.

2. Jag är gift eller sammanbor med partner (ringa in det som stämmer)?.

Ja Nej

3. Vad har du för utbildning (ringa in det som stämmer)?

Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning Högskoleutbildning

4. Jag hade arbete innan barnet föddes (ringa in det som stämmer).

Ja Nej

5. Jag har ………… barn sedan tidigare.

6. Jag har ammat ………barn tidigare.

7. Om du svarat ja på fråga 6, hur är då dina erfarenheter av att amma (ringa in det som
stämmer:  0 = inget bra och 10 = mycket bra)?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

8. Hur viktig är amningen för dig personligen(ringa in det som stämmer:

0 = inte alls viktig och 10 = mycket viktig)?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

9. Jag har blivit ammad av min mamma (ringa in det som stämmer) ?
JA NEJ VET E
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BILAGA 4. Tillit till din förmåga att amma

Välj det svar som passar bäst på följande påståenden, som beskriver om du litar på din förmåga att amma din nyfödda bebis.
Vänligen markera svaret genom att ringa in det nummer som bäst beskriver hur du känner. Det finns inget rätt eller fel svar.

1 = litar inte alls på min förmåga

2 = litar inte helt på min förmåga

3 = litar ibland på min förmåga

4 = litar på min förmåga

5 = litar helt på min förmåga

Litar inte Litar helt

1 Jag kan alltid avgöra att mitt barn får tillräckligt med mjölk 1 2 3 4 5

2
Jag kan alltid klara av amning lika bra som jag klarar av andra utmaningar

1 2 3 4 5

3 Jag kan alltid amma mitt barn utan att ge bröstmjölksersättning som tillägg 1 2 3 4 5

4
Jag kan alltid se till att mitt barn har bra tag under hela amningen

1 2 3 4 5

5 Jag kan alltid genomföra varje amning på ett för mig tillfredställande sätt 1 2 3 4 5

6 Jag kan alltid klara av att amma även om mitt barn gråter 1 2 3 4 5

7 Jag kan alltid komma fram till att jag vill fortsätta amma 1 2 3 4 5

8 Jag kan alltid känna mig bekväm med att amma med andra familjemedlemmar närvarande 1 2 3 4 5

9 Jag kan alltid känna mig nöjd med min amningsupplevelse 1 2 3 4 5

10 Jag kan alltid hantera det faktum att amning kan ta mycket tid 1 2 3 4 5

11 Jag kan alltid låta barnet amma klart på ett bröst innan jag byter till nästa bröst 1 2 3 4 5

12 Jag kan alltid fortsätta att amma mitt barn vid varje amningstillfälle 1 2 3 4 5

13 Jag kan alltid klara av att fylla mitt barns amningsbehov 1 2 3 4 5

14 Jag kan alltid avgöra när mitt barn ammat klart 1 2 3 4 5

Vid 4 månader   Kodnr:
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BILAGA 5.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet

Till dig som har gått på Sensus amningskurs för blivande föräldrar och deltar i en studie
om amning

Nu är ditt barn ca fyra månader och det är dags för sista delen av studien som du är med i. Du får här
två enkäter att fylla i. Det första är en enkät som du har fyllt i förut, den handlar om din tillit till din
förmåga att amma. Den andra enkäten handlar om ditt barns mat och sömnvanor.

Vi vore tacksamma om du fyller i dessa enkäter, lägger dem i bifogat kuvert och postar dem till oss.

Enkäterna som du fyller i kommer att kodas så att dina svar inte kommer att kopplas ihop med ditt
namn. Ledarna på din amningsutbildning kommer alltså inte att veta hur du svarar. Studien
genomförs av studenter på Uppsala universitet och är ett examensarbete på avancerad nivå på
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar.
Studien kommer att presenteras för andra studenter och för de som arbetar med Sensus
amningskurs. Det är helt frivilligt att medverka och fylla i enkäterna. Om du inte vill delta behöver du
inte förklara varför.

Med vänliga hälsningar

Huvudansvariga för studien

Anouk Jolin
Projektledare för Amningskurs för blivande föräldrar
Sensus studieförbund
anouk.jolin@sensus.se

Eva-Lotta Funkquist, lektor
Handledare för studien
Barnsjuksköterska, barnmorska
Eva-Lotta.funkquist@kbh.uu.se
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BILAGA  6. Frågor om ditt barn och amning
Kodnummer:

1. Mitt barn föddes efter vecka:…………+…………(t.ex. 39+3)

2. Jag fick en (ringa in det som stämmer).

Flicka

Pojke

3. Barnet vägde______gram

4. Jag födde (ringa in det som stämmer)

Vaginalt

kejsarsnitt

5. Jag gick hem direkt från förlossningen (och vårdades alltså inte på BB).

JA

NEJ

Jag födde hemma

6. Om du vårdades på BB, hur många dygn vårdades du där?………. dygn.
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7. Om du vårdades på neonatalen, hur många dygn vårdades du där?……….
dygn.

8. Får ditt barn bröstmjölk?

Ja (gå till fråga 9)

Nej (gå till fråga 11)

9. Hur får ditt barn bröstmjölk?

Barnet får enbart bröstmjölk (och eventuella mediciner eller vitaminer,
men inte smakportioner eller vatten).

och får bröstmjölken (ett eller flera alternativ)

via amning via flaska på annat sätt___________

Barnet får delvis bröstmjölk (och också bröstmjölksersättning, välling,
smakportioner, mat eller gröt).

Och får bröstmjölken (ett flera alternativ)

via amning via flaska på annat sätt____________

Om du svarat enbart gå till fråga 13) om du svarat delvis gå till fråga 10).

10. Om du ammar delvis, vad ger du ditt barn mer än bröstmjölk och hur
många gånger per dygn (under den senaste veckan)?
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bröstmjölksersättning ________ gånger per dygn

välling ________ gånger per dygn

gröt ________ gånger per dygn

smakportioner ________ gånger per dygn

smakprov ________ gånger per dygn

fast föda/barnmat ________ gånger per dygn

annat _________ ________ gånger per dygn

11. Vid vilken ålder efter födelsen fick ditt barn för första gången…?

(Ringa in det som stämmer av veckor eller månader)

bröstmjölksersättning ________ veckor/månader inte alls

(efter utskrivning; ersättning i samband med födelsen behöver inte anges)

välling ________ veckor/månader inte alls

smakportioner ________ veckor/månader inte alls

smakprov ________ veckor/månader inte alls

12. Om du inte ammar nu, när slutade du att amma?

Barnet var (från födelsen) ________veckor/månader (ringa i det som
stämmer av veckor eller månader)

13. Vad stämmer på ditt barn den senaste veckan?
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Använder ditt barn tröstnapp?

Ja, dagligen Ibland Nej, aldrig

Suger barnet på tummen eller fingrar?

Ja, dagligen Ibland Nej, aldrig

Suger barnet på amningsnapp då det ammar?

Ja, dagligen Ibland Nej, aldrig

Matas barnet med nappflaska?

Ja, dagligen Ibland Nej, aldrig

14. Var har barnet sovit på natten den senaste veckan?

Barnet sover i eget rum

Ja, alltid Ibland Nej, aldrig

Barnet sover i egen säng i mitt/vårt sovrum

Ja, alltid Ibland Nej, aldrig

Barnet sover i min/vår säng

Ja, alltid Ibland Nej, aldrig

15. Har ditt barn haft något/några av följande problem
den senaste veckan

Markera med lämplig siffra vad som gäller för ditt
barn.

0= Inga besvär

1=Lätta besvär

2=Svåra besvär

3=Mycket svåra
besvär

Kräkningar
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Kolik (magont och ihållande skrik)

Ihållande skrik

Svårtröstad

Svårsövd

Sömnproblem

Svårt att amma

Krånglar med maten

Dålig viktuppgång

Annat, vad:

______________

Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående svar

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

16.Om du har slutat amma, varför slutade du?
(du kan välja flera alternativ)

Min bröstmjölk tog slut

Barnet var aldrig nöjt

Jag ville inte amma längre
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Barnet ville inte amma längre

Dålig viktuppgång hos barnet

Någon i min omgivning ville inte att jag skulle amma längre

Det var jobbigt att amma på nätterna

Annat, nämligen:_________________________________

17. Hur har du upplevt stödet från omgivningen för dina beslut kring
amningen?

Personal på neonatalavdelningen

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Min partner

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

BVC personal

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt
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Föräldragrupp på BVC

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Information jag läst

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Min mamma

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Min pappa

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Mina syskon

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Mina svärföräldrar

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Mina vänner

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Amningsmottagningen

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt
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Amningshjälpen

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Sensus amningsutbildning

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

Annat _____________

mkt bra stöd bra stöd inte bra stöd mycket dåligt stöd

inte aktuellt

18. Vem/ vilket har betytt mest för dina beslut kring amningen? ______

_______________________________________________________

inte aktuellt

19. Följande påståenden handlar om hur du upplever/ upplevde amningen av
ditt barn.

Fråga Stämmer
inte alls

Stämmer
inte

särskilt
bra

Stämmer

ganska
bra

Stämmer
precis

1) Jag blir/ blev stressad av att
amma
2) Att amma är härligt

3) Ibland känns/ kändes det som om
min mjölk inte räcker/räckte när jag
ammar4) Det är viktigt att barnet får styra
när det vill amma
5) Det känns tryggt att veta hur
mycket barnet får i sig
6) Det är bra om barnet ammar ofta
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7) Amningen har gett mig bra
självförtroende
8) Amning är enkelt

9) Jag har känt mig tvungen att
amma
10) Det är bra om barnet ammar på
bestämda klockslag
11) Amningen har fått mig att känna
mig misslyckad
12) Amning är mer än bara mat

13) Det är krångligt att amma

14) Det är bra om barnet ammar
sällan
15) Jag blir/ blev lugn av att amma

16) Jag ammar/ ammade eftersom
det är bra för barnet, men jag gillar
inte att amma

Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående svar

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Fortsätt gärna på andra sidan

Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående svar

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Tack för din medverkan!


