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SAMMANFATTNING  

Nyckelord: Amning, prematurfödd, tillit, attityder  

Bakgrund: Amningsfrekvensen sjunker i Sverige och prematurfödda barn är en extra sårbar grupp 

för att inte bli ammade efter rådande rekommendationer och mammor till prematurfödda barn har 

ett extra stort behov av stöd från hälso- och sjukvården. Mammors tillit till sin förmåga att amma 

påverkar utfallet av amningen och vårdpersonalens attityder till amning påverkar amningsstödet 

de ger. 

Syfte: Att undersöka om en intervention kunde stärka tilliten till att amma hos mammor till 

prematurfödda barn. Ett ytterligare syfte var att undersöka om interventionen påverkade 

vårdpersonals attityder till amning. 

Metod/design: En experimentell studie med kvantitativ ansats i form av enkätundersökning 

genomfördes. Urvalet bestod av 14 mammor som fördelades i jämförelsegrupp och 

interventionsgrupp, i vårdpersonalgruppen bestod urvalet av 20 personer. 

Resultat: Vårdpersonalens attityder till amning var signifikant mer positiva efter interventionen. 

Även på två påståenden på attitydformuläret visades en signifikant mer positiv attityd till amning 

hos vårdpersonalen. Gällande mammors tillit till sin förmåga att amma kunde ingen signifikant 

skillnad påvisas mellan jämförelsegrupp och interventionsgrupp. 

Slutsats: En evidensbaserad intervention förbättrade vårdpersonalens attityder till amning. 

Ytterligare forskning krävs för att undersöka om interventionen kan påverka mammors till att 

amma prematurfödda barn. 

 

 



ABSTRACT 

Keywords: Breastfeeding, preterm, self-efficacy, attitudes 

Background: Breastfeeding frequency decrease in Sweden and infants born preterm is a 

particularly vulnerable group to not be breastfed according to current recommendations. Mothers 

of preterm infants have an extra need of support from the health care system. Mothers' self-

efficacy in breastfeeding affects the outcome of breastfeeding. Health professionals' attitudes to 

breastfeeding have an impact on the breast feeding support they provide to the mothers. 

Aim: To investigate whether an intervention could strengthen self-efficacy in breastfeeding 

among mothers of premature babies. A further aim was to investigate whether the intervention 

influenced health professionals' attitudes to breastfeeding. 

Method/Design: An experimental study with quantitative approach in the form of questionnaire 

survey was conducted. The selection consisted of 14 mothers who were divided into control 

group and intervention group, in the health professional group the selection was 20 respondents. 

Results: Health professionals ' attitudes to breastfeeding was significantly more positive after the 

intervention. Also two statements on the survey demonstrated significantly more positive 

attitudes to breastfeeding among health professionals. Regarding mothers' breastfeeding self-

efficacy no significant difference was detected between the control group and the intervention 

group. 

Conclusion: An evidence based intervention influenced the health professionals´ attitudes to 

breastfeeding. Further research is needed to demonstrate the connection between the intervention 

and mothers´ self-efficacy to breastfeed premature babies. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Amningsrekommendation 

Bröstmjölken innehåller all näring som barn behöver för att växa och utvecklas under de första 

sex månaderna med undantag från D-vitamin som ges som tillskott. Därefter rekommenderas 

amning med kompletterande föda upp till minst två års ålder. Amning bör initieras så snart som 

möjligt efter förlossningen och helst inom en timme (World Health Organisation [WHO], 2014). 

Jämfört med övriga Västvärlden ligger Sverige bra till vad gäller amningsfrekvensen, men den 

fortsätter att sjunka sedan sin topp på 1990-talet. År 2012 ammades 14 procent av de nyfödda 

barnen enligt rådande amningsrekommendationen om exklusiv amning i sex månader 

(Socialstyrelsen, 2014). 

1.2 Bröstmjölkens fördelar 

Bröstmjölkens fördelar för prematurfödda barn är många till exempel en minskad risk för 

nekrotiserande enterocolit och omognadsretinopati, som kan vara en följd av prematurfödsel. 

Antikroppar överförs via bröstmjölken från mammans immunsystem vilket har en skyddande 

effekt för barnet (Faraghi Ahrabi & Schanler, 2013; Kim, Chan, Vauchr & Stellwagen, 2013; 

Lagerkrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008; Menon & Williams, 2014). Bröstmjölken 

minskar även risken för att prematurfödda barn ska drabbas av sen sepsis, det metaboliska 

syndromet samt återinläggning på sjukhus upp till två och ett halvt års ålder (Faraghi Ahrabi & 

Schanler, 2013). 

1.3 Prematurfödda barns förutsättningar för amning 

Att vara prematurfödd innebär att födas efter en graviditetslängd på mindre än 37 fullbordade 

graviditetsveckor (Lagerkrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008). För att klara av att amma 

behöver nyfödda barn kunna koordinera andning, sugning och sväljning. Den förmågan kan ses 

redan vid gestationsvecka 28 då ett tydligt sökbeteende finns, men det är inte helt koordinerat 

förrän vid gestationsvecka 32-34 (Pinelli & Symington, 2010; Wallin, 2001). Forskning har inte 

kommit fram till någon tydlig gräns gällande när ett barn är tillräckligt moget och redo att börja 

amma, utan varje mamma och barn bör ses som unika individer utifrån deras egna förutsättningar 
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(Black, 2012; Maastrup et al., 2014). Dock klarar inte prematurfödda barn själva av att tillgodose 

sina näringsbehov på samma sätt som fullgångna barn. De prematurfödda barnen har dessutom 

små energidepåer som leder till ett ökat energibehov (Pinelli & Symington, 2010; Wallin, 2001). 

Amningsfrekvensen är lägre ju mer omogna och prematurfödda barnen är (Maastrup et al., 2014). 

Det är bland annat kopplat till att prematurfödda barn ofta har ett behov av att bli tillmatade. 

Trots att det är medicinskt indicerat så är varje moment såsom sondmatning, koppmatning och 

flaskmatning störande för etablering av amning (Pinelli & Symington, 2010; Wallin, 2001). 

Amningen påverkas dessutom negativt av att tillmatning sker på bestämda klockslag, eftersom att 

barnens egna signaler störs (Alves et al., 2013).  En ytterligare risk för prematurfödda barn är att 

de mer sällan än fullgångna barn läggs till bröstet för att initiera amning under det första dygnet 

efter förlossningen, vilket har en negativ inverkan på utfallet av amningen. Prematurfödda barn är 

dessutom mer separerade från sina mammor jämfört med fullgångna barn under vårdtiden, vilket 

också är en risk för att amningen misslyckas. Vårdtiden för prematurfödda barn jämfört med 

fullgångna barn är också längre, vilket också försvårar amningen (McDonald et al., 2013; Ayton 

et al., 2012). 

1.4 Mammors förutsättningar för amning 

Det finns många faktorer som påverkar mammors beslut att börja amma och den viktigaste 

faktorn är deras egen avsikt och vilja att amma (Colaizy, Satlas & Morriss, 2011). Amning är en 

individuell och social process mellan mamma och barn där de två parterna samspelar och 

interagerar med varandra. Denna process påverkas av mammans sociala kontext, såsom 

förhållanden till hennes partner, vänner och familj. Amningen beskrivs vidare som en unik 

koppling mellan mamma och barn som ingen kan ta ifrån dem (Flacking et al., 2005) Mammor 

till prematurfödda barn riskerar i högre grad att inte efterfölja rådande amningsrekommendationer 

jämfört med mammor till fullgångna barn och detta har en multifaktoriell orsaksförklaring 

(Ayton, Hansen, Quinn & Nelson, 2012; Colaizy et al., 2011; Maastrup et al., 2014). 

1.4.1 Att få barn prematurt 

Mammors känslor av att ha fått barn prematurt handlar ofta om olika typer av förluster, såsom att 

förlora slutet av graviditeten och förlusten av det normala och friska barnet. Upplevelser av att 

livet kullkastas och plötsligt sätts på paus försvårar för amningen. Det finns också känslor av en 

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/search?facet-author=%22Sheila+W.+McDonald%22
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osäkerhet och en bristande tillit till sig själv och i sin roll som mamma då barnet föds prematurt. 

Det kan leda till att mammor känner sig otillräckliga och att de bär en skuld i att barnet fötts för 

tidigt. En del mammor vars barn vårdas på en neonatalvårdsavdelning upplever också att de är 

oviktiga för sitt barn. Då graviditeten avslutats tidigare än planerat så kan amningen vara något 

som stärker mammors oersättliga och betydelsefulla roll som mammor (Flacking et al., 2005). 

Amning kan vara en komplex uppgift för mammor som försvåras av att ha fått barn prematurt, 

eftersom de mammorna också blir tvungna att hantera känslor kring detta (Barnes & Adamson-

Macedo, 2004). Jämfört med mammor till fullgångna barn upplever mammor till prematurfödda 

barn oftare svårigheter kring amningen bland annat känslor av att ha misslyckats då de ska amma 

sina barn för första gången (McDonald et al., 2013). Då sådana amningssvårigheter uppstår kan 

känslor av att vara oviktig och otillräcklig för sitt barn förstärkas. Vid amningssvårigheter ökar 

risken att mammor anklagar och skuldbelägger sig själva, vilket försvårar möjligheten att be om 

hjälp av vårdpersonal (Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012). 

1.4.2 Behov av stöd 

För att fullfölja amningsrekommendationerna krävs det att mammor får rätt information och har 

stöd av sin familj, hälso-och sjukvården samt från samhället i stort (WHO, 2014). Mammor som 

stöttats utifrån WHO:s amningsrekommendationer är mer nöjda och rapporterar i mindre 

utsträckning amningsproblem relaterat till bröstmjölksproduktionen, jämfört med mammor som 

inte fått stöd utifrån dessa rekommendationer (Blixt, Mårtensson & Ekström, 2014).  

Att få möjlighet och stöd av vårdpersonal att amma sitt barn, även om det fötts prematurt är en 

rättighet och likaså att få information om amningens fördelar för dessa barn (Flacking et al., 

2005). Behovet av amningsstöd från hälso- och sjukvården är ofta extra stort bland mammor till 

prematurfödda barn (Barnes & Adamson-Macedo, 2004). Det är därför viktigt att vårdpersonal 

finns fysiskt närvarande då amningsstöd ges för att mammor ska känna sig avslappnade och 

bekväma och för att kunna få rätt anpassat stöd. Mammor vill även ha en realistisk information 

gällande amningen, både om amningens fördelar, men också om vilka svårigheter som kan uppstå 

(Schmied et al., 2010). 
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1.5 Vårdpersonalens förutsättningar att ge amningsstöd 

Vårdpersonal bör informera mammor om amningens och bröstmjölkens fördelar i ett tidigt skede 

eftersom att det kan påverka mammors beslut att börja amma, detta eftersom en tidig initiering av 

amning är positivt för amningens utfall (Alves et al., 2014; Black, 2012; Lee, Martin-Anderson, 

Lyndon & Dudley, 2013). Det är viktigt att vårdpersonal ser mammor som unika individer då de 

ger amningsstöd och att amningsstödet är individanpassat utifrån mammornas unika behov. 

Mammors tillit till sin förmåga att amma ökar då deras upplevelser bekräftas med ödmjukhet från 

vårdpersonal (Bäckström, Herfelt & Ekström, 2010; Schmied et al., 2010).  

1.5.1 Behov av kunskap 

Att som vårdpersonal ha kunskap om amningens fördelar för nyfödda barn och i synnerhet för 

prematurfödd barn är viktigt för att kunna ge ett bra amningsstöd. Det krävs kunskap om det 

enskilda barnets förmåga och mogenhet till att amma men också kunskap för att kunna bedöma 

detta. Dessutom bör vårdpersonalen använda denna kunskap för att motivera mammor till att 

amma (Alves et al., 2014; Black, 2012; Maastrup et al., 2014). En del vårdpersonal på 

neonatalvårdsavdelningar upplever att denna kunskap är bristfällig (Black, 2012). Amningsstödet 

riskerar därför att bli tvetydigt, vilket försvårar för mammorna att själva förstå, tolka och bemöta 

barnens signaler på ett adekvat sätt, vilket krävs av mammor för att kunna etablera amningen 

(Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012). Mammor beskriver att amningsstödet inte är till 

någon hjälp då vårdpersonalen brister i kunskap om amning (Bernaix, 2000). 

Det krävs ett starkt stöd från hälso- och sjukvården som organisation för att främja amning (Lee 

et al., 2013). Vårdpersonal behöver dessutom kunskap om att mammor till prematurfödda barn 

har ett ökat behov av stöd för att kunna optimera det amningsstöd som ges (Nagulesapillai et al., 

2013). För att kunna ge dessa mammor ett bra amningsstöd är det viktigt med konsensus bland 

vårdpersonalen om hur detta amningsstöd ska se ut. Ett enhetligt amningsstöd stärker relationen 

mellan mamma och barn och det leder också till att mammorna känner sig tryggare i vården av 

sina barn, vilket är gynnsamt för amningens utfall (Bäckström, Herfelt & Ekström, 2010). 
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1.5.2 Attityder till amning 

Det finns två faktorer som påverkar en människas beteende, den sociala och den personliga 

faktorn. Det är människans attityder som är grunden till den personliga faktorn (Ajzen & 

Fishbein, 1980). Vårdpersonal med positiva amningsattityder ger mer sannolikt ett bra 

amningsstöd än den vårdpersonal som har en negativ attityd till amning. Vårdpersonalens 

amningsattityder och amningskunskaper avspeglar sig i amningsstödet de ger (Bernaix, 2000).  

1.6 Vårdmiljö på neonatalvårdsavdelning 

Amning av prematurfödda barn är en del i en större kontext och påverkas av att familjen vårdas 

på en neonatalvårdsavdelning (Colaizy, Satlas & Morriss, 2011). Amning påverkas också av 

vårdpersonal och andra familjer som vårdas på neonatalvårdsavdelningen (Flacking et al., 2005). 

Mammors bröstmjölksproduktion kan påverkas negativt då vårdmiljön och oron för deras barn 

kan upplevas som stressande. Mammor kan också påverkas negativt av avsaknaden av avskildhet 

och privatliv som det innebär då barnet vårdas på en neonatalvårdsavdelning (Alves, 2013). 

1.6.1 Samvård inom neonatal sjukvård 

Enligt FN:s barnkonvention ska barnets bästa alltid komma i första rummet och inget barn ska 

skiljas från sina föräldrar mot sin vilja (UNICEF, 1989). Barnet har också rätt att ha en förälder 

eller annan närstående hos sig under hela vårdtiden (Söderbäck, 2010). Att mammor och barn 

samvårdas har en stark koppling till en tidig etablerad exklusiv amning (Ekström, 2005 & 

Maastrup et al., 2014). En strävan hos vårdpersonal att minska separationen mellan mammor och 

barn är därför mycket viktig för att stödja amningen. I de fall då separation mellan mammor och 

barn är nödvändig bör mammor få hjälp att påbörja pumpning så snart som möjligt efter 

förlossningen, eftersom att det har en stark positiv inverkan på den fortsatta 

bröstmjölksproduktionen och därmed utfallet av amningen i helhet (Maastrup et al., 2014). 

De flesta mammor har behov av att vara nära sina barn och att få vara tillsammans med sina barn 

under deras vårdtid. Mammor känner en större oro och rädsla för hur det kommer att gå med 

deras barn då de måste separeras från sitt barn. Ibland upplever mammor att barnen inte är deras 

egna barn och att de måste be vårdpersonalen om lov för att ta hand om barnen, även dessa 

upplevelser ökas då de separeras från sina barn (Alves et al., 2013; Swanson et al., 2012). 
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Dessutom förstärks känslorna av att de är otillräckliga för deras barn vid separation, vilket 

försvårar relationen mellan mammor och barn ytterligare (Flacking et al., 2005). 

1.6.2 Hud mot hud vård 

Ett av de första stegen för att initiera amning är hud mot hud vård. Fördelarna med hud mot hud 

vård är många, både för mammor och för barn. Därför bör mammor informeras och stöttas i detta 

så snart efter förlossningen som möjligt. Fördelar för barnen att vårdas hud mot hud är att de 

håller en stabilare hjärtfrekvens, temperatur och syra-basstatus. Barn som vårdas hud mot hud har 

också mindre antal apnéer, mindre antal infektioner, kortare vårdtid, bättre sömnmönster och en 

bättre viktuppgång (Black, 2012). Prematurfödda barn ammar oftare exklusivt och efter rådande 

amningsrekommendationer då de vårdats hud mot hud (Flacking, Ewald & Wallin, 2011). 

Mammors fördelar av att vårda deras barn hud mot hud är förbättrad bröstmjölksproduktion, 

minskad stress i rollen som mamma och förbättrad anknytning och samspel med sitt barn. Hud 

mot hud vård förenklar för mammor att se, tyda och därmed bemöta barnets signaler (Maastrup et 

al., 2014). Då mammor till prematurfödda barn vårdar barnet hud mot hud upplever de ofta att de 

är oersättliga och känslan av att deras barn verkligen är deras förstärks (Flacking et al., 2005). 

1.7 De vårdvetenskapliga begreppen 

De vårdvetenskapliga metaparadigmbegreppen beskrivs som människa, miljö, hälsa och 

omvårdnad (Segesten, 2006). I studien är människan central och benämns som mammor, 

prematurfödda barn samt vårdpersonal. Hälsa har kopplats till att mammors tillit till sin förmåga 

att amma påverkar amningens utfall och att amningen är en del i en större kontext. Mammors tillit 

till sin förmåga att amma kan stödjas av vårdpersonalens möjlighet till att ge amningsstöd. Även 

prematurfödda barns hälsa är kopplat till amning, eftersom att bröstmjölk är den rekommenderade 

huvudsakliga födan för barn den första tiden av livet. Den miljön som belyses i studien är 

situationen av att amma ett prematurfött barn och upplevelsen av att vårdas på en 

neonatalvårdsavdelning. Omvårdnad beskrivs som relationen mellan vårdpersonal, mammor och 

prematurfödda barn och i kontexten av att vårdas på en neonatalvårdsavdelning samt i 

interventionen. Omvårdnaden påverkas också av vårdpersonalens kunskap och attityder till 

amning. 
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1.8 Teoretisk referensram 

Bandura (1977) teori om self-efficacy (i studien benämns detta som tillit till sin förmåga) har 

valts som studiens teoretiska referensram eftersom att tillit till sin förmåga att amma har en stor 

betydelse för om mammor lyckas eller inte med sin intention att amma. Tillit handlar om en 

individs tro på den egna förmågan att klara en viss situation. Individens tillit baseras på: tidigare 

egna prestationer, andras erfarenheter av samma situation, verbal övertalning från andra som 

klarat liknande situationer tidigare samt personens fysiska och psykiska tillstånd efter att ha 

upplevt situationen. Då mammor har en hög tillit sin förmåga att amma så initierar de mer 

sannolikt amning än om de har en låg tillit till sin förmåga att amma. Tilliten till deras förmåga att 

amma påverkar också hur länge de sedan ammar (Wheeler & Dennis, 2012). Mammor som har 

fått stöd av vårdpersonal i ökad tillit till sin förmåga att amma har en högre amningsfrekvens än 

de mammor som inte fått detta stöd (Otsuka et al., 2013). 

1.9 Problemformulering 

Amningsfrekvensen fortsätter att sjunka i Sverige och prematurfödda barn är en extra sårbar 

grupp för att inte bli ammade enligt rådande amningsrekommendationer. De mammor som har en 

låg tillit till sin förmåga att amma misslyckas oftare med intentionen att amma sitt barn. 

Vårdpersonal kan stötta mammor i deras tillit till sin förmåga att amma, men då krävs ett 

enhetligt amningsstöd. En förutsättning för detta är att förstå hur vårdpersonalens 

amningskunskaper och attityder påverkar det amningsstöd som ges. Dock upplever vårdpersonal 

och mammor att kunskapen kring amning på neonatalvårdavdelningar ofta är bristfällig. Därför 

var studien motiverad att genomföra, då den hade som mål att förbättra amningsstödet och 

därmed främja amning av prematurfödda barn. 

 

1.10 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om en intervention som innefattar evidensbaserade 

amningsrekommendationer kunde stärka tilliten till sin förmåga att amma hos mammor till 

prematurfödda barn. Ett ytterligare syfte var att undersöka om interventionen kunde påverka 

vårdpersonalens attityder till amning. 
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1.10.1 Frågeställningar 

Kan interventionen stärka mammors tillit till sin förmåga att amma sitt prematurfödda barn? 

Finns det något samband mellan mammors bakgrundsfaktorer och deras tillit till sin förmåga att 

amma sitt prematurfödda barn? 

Kan interventionen påverka vårdpersonals amningsattityder?  

Finns det något samband mellan vårdpersonals bakgrundsfaktorer och deras attityder till amning? 
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2. METOD 

2.1 Design 

En kvasiexperimentell studie med kvantitativ ansats utfördes. Det beskrivs av Henricson (2012) 

som en form av studie där forskaren vill påverka en viss del av deltagarna på ett aktivt sätt för att 

sedan mäta hur det gick för deltagarna. Då orsakssamband ska kartläggas kallas det för en 

interventionsstudie. En kontrollerad icke randomiserad design applicerades på mammorna med 

jämförelsegrupp och studien innehöll en interventionsgrupp. Undersökningen av vårdpersonalen 

skedde utan jämförelsegrupp, vilket innebar att vårdpersonalen blev sin egen kontroll och 

undersöktes före och efter interventionen. 

2.2 Intervention 

Enligt Socialstyrelsen (2015) innebär en intervention att göra en insats för att hjälpa människors 

fysiska eller psykiska hälsa. Interventionen i studien bestod av att studieansvariga informerade 

vårdpersonal på nonatalvårdavdelningen om amning av prematurföda barn och de fick därefter 

tillgång till broschyren ”Liten men sugen” (se Bilaga 1) samt blädderblocket (se Bilaga 2). Dessa 

två är utarbetade av handledare för studien och bygger på evidensbaserad information utifrån 

WHO:S (2014) ”Tio steg till en lyckad amning”. Broschyren skulle sedan vårdpersonalen ge alla 

mammor som deltog i studien, samtidigt som de gav mammorna ett enhetligt och evidensbaserat 

amningsstöd med hjälp av blädderblocket. Efter interventionen fyllde vårdpersonalen i ett 

interventionsprotokoll så att studieansvariga skulle försäkras om att mammorna fått 

interventionen. 

2.3 Urval 

För att genomföra studien användes två olika urval, ett urval bland mammor och ett urval bland 

vårdpersonalen. 

2.3.1 Urval mammor 

Ett konsekutivt urval tillämpades vid urvalet av mammor. Det innebär enligt Infovoice (2005) 

exempelvis att alla som passerar en mottagning under en viss tidsperiod tillfrågas om deltagande i 
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en studie. I utförd studie innebar det att alla mammor till prematurfödda barn som vårdades på 

avdelningen under perioden februari- maj år 2015 och som uppfyllde inklusionskriterierna 

tillfrågades om deltagande i studien för att få ett så stort antal mammor som möjligt. 

Inklusionskriterierna var: svensktalande mamma, intentionen att amma och att de fått barn mellan 

gestationsvecka 32+0-36+6. Det var sju som tillfrågades i både jämförelsegrupp och 

interventionsgrupp, det innebar att det totalt var 14 mammor som tillfrågades.  

2.3.2 Urval vårdpersonal 

Ett typiskt urval applicerades på vårdpersonalen. Det beskrivs av Infovoice (2005) som att urvalet 

görs utifrån att få en så representativ bild av en bakomliggande grupp som möjligt. Detta innebar 

för denna studie att urvalet gjordes utifrån att få ett så representativ urval för avdelningen som 

möjligt. På avdelningen arbetar totalt cirka 60 personer och urvalet bestod av (n=20) som 

tillfrågades om deltagande i studien, det bedömdes som viktigt att urvalet representerade de olika 

personalkategorierna, åldrar och år av arbetslivserfarenhet. Vidare skulle urvalet spegla de som 

hade eller inte hade egna barn och därför kunde antas ha olika egna upplevelser av amning. 

Exklusionskriterier för att delta i studien var timvikarier, vårdpersonal som skulle gå på 

föräldraledighet, i pension eller som slutade av annan anledning under tiden som studien pågick, 

och totalt åtta exkluderades av dessa skäl. Exkluderades gjordes även personal som främst 

arbetade administrativt på avdelningen. I vårdpersonalgruppens urval fanns barnsköterskor, 

sjuksköterskor och barnsjuksköterskor och urvalet var blandat mellan dag- och nattpersonal. Ett 

stort urval valdes för att mammorna skulle få ta del av interventionen så fort som möjligt efter att 

de kommit till avdelningen. På så sätt ökade också chansen att någon vårdpersonal kunde 

genomföra interventionen så snart som möjligt efter att mamman kom till avdelningen. Enligt 

Henricson (2012) ökar dessutom möjligheten att få in tillräcklig mängd data vid eventuellt 

bortfall om urvalet är stort. 

2.3.3 Bortfall 

Bland mammorna skedde inget bortfall i jämförelsegruppen, (n=7) i interventionsgruppen var det 

ett bortfall på två mammor, vilket innebar att (n=5) deltog i interventionsgruppen. Bland 

vårdpersonalen skedde ett bortfall på två personer, vilket innebar att (n=18) besvarade 

attitydformuläret före interventionen. Ytterligare bortfall av en vårdpersonal skedde efter 
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interventionen, så totalt (n=17) vårdpersonal besvarade attitydformuläret både före och efter 

interventionen.  

2.4 Kontext 

Studien genomfördes på en neonatalvårdsavdelning i Mellansverige, där det år 2013 vårdades 

cirka 200 barn och av dessa var cirka 80 födda i gestationsvecka 32-36 (Svenskt neonatalt 

kvalitetsregister [SNQ], 2013). Avdelningen är en neonatalvårdsavdelning som vårdar 

prematurfödda barn från vecka 28+0 samt sjuka nyfödda. På avdelningen arbetar barnsköterskor, 

sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, läkare samt administrativ personal. Det bedrivs både 

intensivvård och samvård på avdelningen (Landstinget Västmanland [LTV], 2014). Intensivvård 

innebär en vård med avancerad behandling och noggrann övervakning av svårt sjuka patienter 

(Svenska intensivvårdsregistret, 2015). 

På avdelningens intensivvårdssal finns tre platser där de sjukaste barnen vårdas initialt. I övrigt 

samvårdas barnen med sina familjer i eget rum, där familjen har möjlighet att vara dygnet runt. 

Mamman är inskriven på BB under sin vårdtid men kan vårdas på avdelningen så fort hon är 

medicinskt stabil efter förlossningen. En barnmorska från BB har då medicinskt ansvar för 

mamman och kommer till avdelningen för vården av henne (LTV, 2014). De studieansvariga har 

båda arbetat på avdelningen i fyra år vardera, vilket innebär att de är väl insatta i avdelningens 

vårdmiljö och rutiner de har dessutom en arbetsrelation till vårdpersonalen. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Enkätundersökning lämpar sig som datainsamlingsmetod då information från många deltagare 

ska samlas in under en begränsad tid (Billhult & Gunnarsson, 2012). Därför valdes 

enkätundersökning som datainsamlingsmetod för att besvara studiens syfte. För mammorna 

användes enkäter i form av ett tillitsinstrument samt bakgrundsfrågor och för vårdpersonalen 

användes ett attitydformulär samt bakgrundsfrågor. 

2.5.1 Tillitsinstrument 

Breastfeeding Self-Efficacy scale short form (BSES-SF) är ett validerat instrument och innehåller 

14 påståenden med femgradigt svarsalternativ vardera från ”litar inte alls” till ”litar helt”. 
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Maxpoängen på denna enkät är 70 poäng, där varje påstående kan ge ett till fem poäng. Denna har 

visat sig fungera väl även på mammor till sjuka och prematurfödda barn (Wheeler & Dennis, 

2012). Den svenska översättningen av BSES-SF är också utformad för att undersöka mammors 

tillit till sin förmåga att amma (Gerhardsson et al., 2014). Detta tillitsinstrument med 14 

påståenden översatt till svenska har använts i utförd studie (se Bilaga 3). 

2.5.2 Bakgrundsfaktorer mammor 

Enkäten med demografiska bakgrundsfrågor och frågor om hur barnet matades syftade till att 

sätta tillitsinstrumentet i ett sammanhang. Enkäten kallades; ”Information om dig och ditt barn” 

och innehöll 23 frågor. Enkäten har använts i tidigare examensarbeten på avancerad nivå på 

Uppsala universitet i arbeten av Gerhardsson (2012) samt av Kull & Qvarnström (2013). Enkäten 

reviderades till utförd studie (se Bilaga 4). 

2.5.3 Attitydformulär 

Ett attitydformulär till vårdpersonalen utarbetades av studieansvariga med stöd från andra 

enkäter, främst från Ekströms (2005) avhandling. Attitydformuläret innehöll 22 frågor gällande 

amning och amningsstöd. Varje fråga hade fyra svarsalternativ där ett motsvarade ”stämmer inte 

alls” och fyra motsvarade ”stämmer precis” (se Bilaga 5). Maxpoäng för attitydformuläret var 88, 

där varje påstående gav ett till fyra poäng. 

2.5.4 Bakgrundsfaktorer vårdpersonal 

Utöver attitydformuläret fick vårdpersonalen besvara nio bakgrundsfrågor gällande bland annat 

deras ålder, profession och amningsutbildning. Enkäten hade som syfte att komplettera 

attitydformuläret genom att sätta svaren i ett sammanhang (se Bilaga 6). Vårdpersonalen fick 

också svara på frågan om de själva blivit ammade eller ammat och om erfarenheten av att amma 

var positiv eller inte. 

2.6 Tillvägagångssätt 

För att möjliggöra att studien kunde utföras inhämtades ett tillstånd med godkännande från 

klinikchefen på barnkliniken (Se Bilaga 7). Efter att en projektplan inför studien färdigställts 

påbörjades studien. 
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2.6.1 Jämförelsegrupp och interventionsgrupp mammor 

Mammor vars barn vårdades på avdelningen innan interventionen tillhörde jämförelsegruppen 

och mammor vars barn vårdats på avdelningen efter att interventionen påbörjats tillhörde 

interventionsgruppen. Datainsamlingen för den första perioden startade den 11 februari 2015 efter 

en arbetsplatsträff där hela vårdpersonalgruppen fick den första informationen om den kommande 

studien. Förutsättningarna för mammorna i jämförelsegruppen var att deras barn fick sedvanlig 

vård, alltså den vård och det amningsstöd som gavs på avdelningen innan interventionen startat. 

Vid permission eller utskrivning från avdelningen tillfrågades sedan mammorna att besvara 

tillitsinstrumentet och enkäten ”Information om dig och ditt barn”. Den första perioden avslutades 

den 30 mars 2015. 

Den 30 mars 2015 påbörjades den andra perioden och därmed interventionen. 

Interventionsgruppen fick så snart som möjligt efter ankomst till avdelningen ta del av 

interventionen som utfördes av vårdpersonal som deltog i studien. Även dessa mammor fick 

sedvanlig vård, men med tillägg av interventionen. Vid permission eller utskrivning från 

avdelningen tillfrågades även interventionsguppens mammor att besvara tillitsinstrumentet och 

enkäten ”Information om dig och ditt barn”. Den andra perioden avslutades den 10 maj. 

2.6.2 Vårdpersonal före och efter interventionen 

Den information om studien som hela vårdpersonalgruppen fick ta del av på arbetsplatsträffen 

den 11 februari var endast kortfattad och övergripande om studiens syfte, enkätundersökningen 

och att endast en del av vårdpersonalen planerades ha en roll i studien. Planerad intervention 

beskrevs inte vid detta tillfälle för att undvika eventuella bias. Socialstyrelsen (2015) beskriver att 

bias är en typ av systematiskt fel som kan uppstå om deltagare i studien innan interventionen 

påbörjats får veta vad som förväntas av dem och därmed påverkas på olika sätt. 

Vid studiens start skedde urvalet av vårdpersonalen som skulle delta i studien och dessa fick snart 

därefter attitydformuläret och enkäten med bakgrundsfrågor att fylla i. I samband med det 

undertecknade de också ett informerat samtycke om medgivande till deltagande i studien. Innan 

interventionens start skulle enkäterna vara ifyllda, så att den vårdpersonal som deltog i studien 

fick information och utbildning om interventionen först efter första ifyllandet av enkäterna, även 
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detta gjordes för att undvika eventuella bias. Innan den 10 maj besvarade vårdpersonalen sedan 

ett likadant attitydformulär som innan interventionen. Detta gjordes med syfte att undersöka om 

interventionen hade påverkat personalens attityder till amning. 

Studieansvariga höll i utbildningsträffar vid tre olika tillfällen där interventionen beskrevs 

noggrant för den utvalda vårdpersonalen, som själva fick välja vilket datum de ville närvara på. 

Utbildningen bestod i hur blädderblocket, broschyren och interventionsprotokollet skulle 

tillämpas. Detta material fanns efter informationsträffarna tillgängliga för vårdpersonalen på 

avdelningen. 

2.6.3 Enkätutdelning 

En barnsjuksköterska på avdelningen utvaldes att tillsammans med studieansvariga ansvara för att 

tillfråga mammorna om deltagande i studien och för att koda, dela ut och samla in enkäter. Två 

kodlistor upprättades, en för jämförelsegruppen och en för interventionsgruppen. Syftet med detta 

var att kunna skilja grupperna så att studieansvariga skulle veta vilka som fått interventionen och 

vilka som inte fått den. Interventionsgruppens lista innehöll även koden på 

interventionsprotokollet, för att säkerställa att mammorna fått ta del av hela interventionen innan 

de besvarade enkäterna. Mammorna fick själva välja om de ville fylla i enkäterna på avdelningen 

eller ta med hem för att sedan posta dem i ett medföljande adresserat och frankerat kuvert. Alla 

listor och enkäter hölls inlåsta på avdelningen så att endast de studieansvariga hade tillgång till 

dem. En påminnelse till mammorna som inte besvarade enkäterna sändes ut via SMS två veckor 

efter utlämning av enkäterna. Vårdpersonalen påmindes att besvara attitydformuläret både 

skriftligt och muntligt vid två tillfällen. 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Deltagare i en studie ska känna sig trygga och välinformerade inför studien de deltar i. De har rätt 

att få reda på syftet och planen för studien och att deltagandet är frivilligt samt att de när som 

helst kan avbryta deltagandet. Vidare ska de informeras om vilka som är ansvariga för studien 

och vilka metoder som kommer att användas (SFS 2003:460). I en studie där personerna som 

deltar förväntas vara aktiva krävs alltid ett informerat samtycke. I det informerade samtycket ska 

det framgå att uppgifterna endast används i forskningssyfte och de som tar del av materialet har 
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förpliktelser mot de som deltar i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Då studier behandlar 

personuppgifter faller dessa uppgifter under personuppgiftslagen och den personuppgiftsansvarige 

skall därför informera hur personuppgifterna kommer att hanteras (SFS 1998:204). Detta bör 

undertecknas av studiens ansvariga där de åtar sig tystnadsplikt. Det bör även alltid antas att 

uppgifterna kan uppfattas som känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). Ovanstående framgick för både 

mammor och vårdpersonal i de informerade samtyckesbreven (se Bilaga 8 och 9). 

2.8 Bearbetning och analys 

I experimentella studier används olika statistiska metoder för att analysera samband och 

skillnader mellan de jämförda grupperna (Socialstyrelsen, 2015). För studiens statistiska 

dataanalyser användes Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20. För den 

deskriptiva statistiken för både mammor och vårdpersonal användes medelvärde, minimum och 

maximum.  

För att undersöka eventuella förändringar i mammors tillit till sin förmåga att amma mellan 

jämförelsegrupp och interventionsgrupp på tillitsinstrumentet gjordes gruppjämförelse i form av 

Independent samples t-test. För att analysera mammornas bakgrundsfaktorer med påståenden på 

tillitsinstrumentet användes Pearsons rangkorrelation och samma test användes för undersöka 

samband mellan vårdpersonalens bakgrundsfakta och påståenden på attitydformuläret. Chi-

Square test användes för att undersöka samband mellan olika nominala variabler i bakgrundsfakta 

hos mammorna (se Tabell 1).  

Tabell 1. Statistisk dataanalys 

 Dataanalys 

Tillitsinsrument- BSES-SF Independent samples t-test 

 

Bakgrundsfakta mammor Pearsons rangkorrelation 

Chi-Square test 

Attitydformulär Paired samples t-test 

Pearsons rangkorelation 

Bakgrundsfakta vårdpersonal 

 

Pearsons rangkorrelation 
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För att kontrollera attitydformulärets reliabilitet användes Cronbach´s alpha, vilket är ett 

statistiskt mått som anges mellan 0-1, ju högre värde desto bättre. Värdet anger 

samstämmigheteten i ett instrument och mäter på så sätt dess reliabilitet (Segesten, 2006). 

Pearsons rangkorrelation utfördes för att se eventuella samband mellan attitydformulärets olika 

variabler. Enligt Wahlgren (2012) styrker detta test variablernas linjära samband, värdet kan vara 

mellan -1 - +1. För att undersöka om någon signifikans fanns i vårdpersonalens attityder till 

amning före och efter interventionen användes hypotesprövning i form av Paired- samples t-test. 

Henricson (2012) beskriver att signifikansnivån anger hur stor risk som föreligger att ett resultat 

har kommit av slumpen, en acceptabel signifikansnivå beskrivs oftast som p=0,05= 5 %. Därför 

valdes denna nivå till studien.  
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3. RESULTAT 

3.1 Bakgrundsfaktorer mammor  

 

Alla mammor i jämförelsegruppen (n=7) som blev tillfrågade valde att delta i studien och i 

interventionsgruppen valde (n=5) att delta i studien. Ingen skillnad kunde påvisas mellan 

grupperna gällande bakgrundfaktorer.  

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer mammor  

 
 Jämförelsegrupp 

(n=7) 

Interventionsgrupp 

(n =5) 

Ålder 

Medelålder (vidd) 

 

27 (22-35) 

 

32 (25-43) 

Civilstånd 

Partner (n, %) 

Ej partner (n, %) 

 

6 (86) 

1 (14) 

 

5 (100) 

0 (0) 

Förlossningssätt 

Vaginalt (n, %) 

     Kejsarsnitt (n, %) 

 

4 (57) 

3 (43) 

 

4 (80) 

1 (20) 

Barn  

Första barnet (n, %)  

Inte första barnet (n, %) 

 

3 (43) 

4 (57) 

 

4 (80) 

1 (20) 

Högsta utbildning 

Grundskola (n, %)  

Gymnasium (n, %) 

    Högskola/Universitet (n, %) 

 

1 (14) 

2 (29) 

4 (57) 

 

0 (0) 

1 (20) 

4 (80) 

Arbete före förlossningen 

Ja (n, %)  

Nej (n, %) 

 

5 (71) 

2 (29) 

 

5 (100) 

0 (0) 

Intention att amma 

Helamma (n, %)  

Delamma (n, %) 

 

6 (86) 

1 (14) 

 

4 (80) 

1 (20) 

Amningsstöd hemma 

Ja (n, %) 

Nej (n, %) 

 

6 (86) 

1 (14) 

 

4 (80) 

1 (20) 

 

3.2 Mammors tillit till sin förmåga att amma  

 

Inget samband kunde påvisas då samtliga bakgrundsfaktorer analyserades (se Tabell 2) mot 

medelpoängen på tillitsinstrumentet.  
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 3.2.1 Jämförelse av mammors tillit till sin förmåga att amma 

Inget samband kunde påvisas då samtliga bakgrundsfaktorer analyserades (se Tabell 2) mot 

medelpoängen på tillitsinstrumentet. Mammornas medelpoäng på tillitsinstrumentet i 

jämförelsegruppen var 52, minimum 40 och maximum 67. I Interventionsgruppen var 

medelpoäng 42, minimum 26 och maximum 60. Ingen statistisk skillnad gällande mammors tillit 

till sin förmåga att amma kunde påvisas mellan jämförelsegrupp och interventionsgrupp. 

3.3 Bakgrundsfaktorer prematurfödda barn 

 

Då de prematurfödda barnens faktorer analyserades mot mammornas medelpoäng på 

tillitsinstrumentet kunde heller inget samband påvisas utifrån studiens syfte (se Tabell 3). 

Tabell 3. Bakgrundsfaktorer prematurfödda barn 

 

 Jämförelsegrupp 

(n=7) 

Interventionsgrupp 

(n =5) 

Gestationsvecka 

Medelvärde (vidd) 

 

33+4 (32+3-36+1) 

 

34+4 (32+5-36+3) 

Födelsevikt (g) 

Medelvärde (vidd) 

 

1911 (1430-2305) 

 

2288 (1530-2850) 

Vårddygn 

Medelvärde (vidd)  

 

14 (7-25) 

 

10 (7-15) 

Hud mot hud (timmar per dygn) 

Medelvärde (vidd)     

 

11 (2-23) 

 

9 (4-19) 

Tillmatad 

Urpumpad bröstmjölk (n,%)  

Ersättning (n,%) 

 

2 (29) 

5 (71) 

 

4 (80) 

1 (20) 

 

En signifikant skillnad kunde påvisas med hjälp av ett Chi-Square test gällande alla mammors 

intention att helamma och vilken typ av tillmatning deras barn fått (χ2 =7.200, df=1, p=0,045). 

Mammor vars barn fått bröstmjölksersättning under vårdtiden hade en lägre intention att 

helamma än mammor vars barn fått urpumpad bröstmjölk (se Tabell 4). De mammor som hade 

intentionen att helamma hade medelpoäng på 49 och de som hade intention att delamma hade 

medelpoäng 40. 
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Tabell 4. Tillmatning och mammornas intention att helamma efter utskrivning 

 Bröstmjölks 

Ersättning 

Urpumpad 

bröstmjölk 

Total 

Intention  

Helamma  

 

1 

 

9 

 

10 

Delamma 

 

Totalt 

2 0 2 

 

12 

 

3.4 Vårdpersonalens attityder till amning 

3.4.1 Bakgrundsfakta 

Endast 11 % (n=2) uppgav att de hade fått specifik amningsutbildning i sin utbildning och 75 % 

(n=14) uppgav att de fått specifik amningsutbildning på avdelningen. Dock ansåg 89 % (n=16) att 

de var i behov av ytterligare amningsutbildning. 

Tabell 5. Bakgrundsfakta vårdpersonal  

 Vårdpersonal 

(n = 18) 

Ålder  

Medelålder (vidd) 

 

34 (21–64) 

Profession 

Barnsköterska (n, %) 

Sjuksköterska (n, %) 

Barnsjuksköterska (n  %) 

 

8 (44) 

7 (39) 

3 (17) 

Arbetslivserfarenhet år 

Medelvärde (vidd) 

 

7 (1-30) 

Amningsutbildning i utbildning 

Ja (n, %)  

Nej (n, %) 

 

2 (11) 

16 (89) 

Amningsutbildning i arbete  

Ja (n, %) 

Nej (n, %) 

 

14 (78) 

4 (22) 

Behov av amningsutbildning 

Ja (n, %) 

Nej (n, %) 

 

16 (89) 

2 (11) 

Egna barn 

Ja (n, %) 

Nej (n, %) 

 

12 (67) 

6 (33) 

Ammat 

Ja (n, %) 

Nej (n, %) 

 

10 (83) 

2 (17) 

Amningsupplevelse 

Positiv (n, %) 

    Negativ (n, %) 

    Både och (n, %) 

 

 

7 (70) 

1 (10) 

2 (20) 
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3.4.2 Attitydformulär 

Vid analys i form av ett Paired Sampled t-test av vårdpersonalens medelpoäng på 

attitydformuläret före och efter interventionen påvisades en signifikant skillnad t(16)=-2.559, 

p=0,021 (se Tabell 6). På påståendet ”Jag litar på att mamman kan tyda barnets 

amningssignaler” påvisades med Pearsons rangkorrelation en signifikant skillnad t(16)=-

2.400,p=0,029, där vårdpersonalen efter interventionen skattade högre. Även på påståendet ”Jag 

frågar alltid mammor vad de fått för råd innan jag ger några” påvisades med Pearsons 

rangkorrelation en signifikant skillnad t(16)=2.384, p=0,030 där vårdpersonalen skattade sig 

högre efter interventionen än före. På övriga påståenden kunde ingen statistisk signifikans 

påvisas. Det fanns en positiv korrelation mellan svaren på attitydformuläret före och efter 

interventionen utifrån profession (r=0,782 p=<0,001) (se Figur 1). Cronbach´s alpha för 

attitydformuläret var 0,806 innan interventionen och 0,788 efter interventionen. Testet utfördes 

två gånger för att säkerställa attitydformulärets reliabilitet även efter att det skett bortfall efter 

interventionen. 

Tabell 6. Profession och medelpoäng på attitydformuläret 

 Innan  

Intervention 

Efter  

intervention 

Signifikans 

p värde 

Barnsköterska 

Medelpoäng (vidd) 

 

73 (66-83) 

 

75 (66-84) 

 

 

    Sjuksköterska 

    Medelpoäng (vidd) 

 

74 (64-84) 

 

78 (71-84) 

 

 

    Barnsjuksköterska 

     Medelpoäng (vidd) 

 

79 (75-84) 

 

80 (78-82) 

 

 

    Totalt 

    Medelpoäng (vidd) 

 

75 (64-84) 

 

77 (66-84) 

 

0,021 
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Figur 1. Korrelation på attitydformuläret före och efter interventionen utifrån profession 

 

r= 0,782 

p=<0,001 
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4. DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

En signifikant skillnad påvisades i vårdpersonalens attityder till amning efter interventionen. Det 

fanns även en signifikant skillnad i poängen på två enskilda påståenden i attitydformuläret efter 

interventionen. Ingen skillnad påvisades i mammors tillit till sin förmåga att amma mellan 

jämförelsegrupp och interventionsgrupp. 

 

4.1.1 Vårdpersonalens attityder till amning  

Amningsstödet som vårdpersonal ger till mammor påverkas av deras amningsattityder. Positiva 

amningsattityder hos vårdpersonal ökar chansen till att de ger mammor ett bra amningsstöd 

(Bernaix, 2000). En styrka kan ses i studien då vårdpersonalen skattade högre på attitydformuläret 

efter interventionen och en signifikant skillnad kunde påvisas gällande vårdpersonalens attityder 

till amning.  

Fyra olika amningsattityder har identifierats, en reglerande faktor, faciliterande faktor, 

distanserande faktor och amningsovänlig faktor. Den första beskrivs som en reglerande faktor 

som innebär att vårdpersonalen vill ha en schemastyrd amning. Den faciliterande faktorn innebär 

att vårdpersonalen vill underlätta för mamman. Den distanserande faktorn betyder att 

vårdpersonalen objektifierar mamman och barnet, rådgivningen utgår då från att ge råd och inte 

utifrån mammans individuella behov. Slutligen beskrivs den amningsovänliga faktorn som 

innebär att vårdpersonalen visar en ovilja mot amning (Ekström, 2005).  

Den distanserande faktorn enligt Ekström (2005) beskrivning, sammankopplas med påståendet 

”Jag frågar alltid vad mammorna fått för råd innan jag ger några”, där lägsta poäng på 

påståendet ses som mest distanserande amningsattityden. Efter interventionen skattade 

vårdpersonalen högre poäng på påståendet, vilket ses som att de har en mindre distanserande 

amningsattityd i frågan. Detta ses som en styrka i studien och kan vidare kopplas ihop med 

Socialstyrelsen (2008) beskrivning av att amningsinformationen ska vara anpassad till den 

enskilda mammans och det enskilda barnets behov och ska vara objektiv och entydig. Även 

Bäckström, Herfelt och Ekström (2010) och Schmied et al., (2010) beskriver att det är gynnsamt 
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att vårdpersonalen låter önskemål och behov komma fram från mammor vid amningsstödet. Det 

är positivt att vårdpersonal frågar mammor om vilka råd de fått tidigare innan några råd ges för att 

möjliggöra ett individanpassat amningsstöd.  

Den reglerande faktorn enligt Ekström (2005) kopplas samman med påståendet ”Jag litar på att 

mamman kan tyda barnets amningssignaler”. Där lägsta poäng ses som mest reglerande 

amningsattityd. Vårdpersonalen skattade högre efter interventionen, vilket ses som att 

vårdpersonalen hade en mindre reglerande faktor efter interventionen. Att detta är positivt 

beskrivs ytterligare av Lee et al., (2013) som menar att det är positivt med en god kommunikation 

mellan vårdpersonal och mammor. Amning av prematurfödda barn är en unik situation inom 

vården där det krävs att vårdpersonalen har tillit till att mammorna klarar uppgiften att amma.  

Innan interventionen framkom att 89 % av vårdpersonalen var i behov av extra 

amningsutbildning. Interventionen kan ses som en utbildning för vårdpersonalen och 

förhoppningsvis hade detta behov sjunkit om bakgrundsfrågorna hade besvarats vid det andra 

tillfället och kanske visat en signifikant förändring. 

4.1.2 Mammors tillit till sin förmåga att amma 

Förhoppningen med studien var att interventionen skulle stärka mammors tillit till sin förmåga att 

amma. Det beskrivs av Swanson et al., (2012) som viktigt att mammor får både känslomässigt 

och praktiskt stöd av vårdpersonal för att utveckla tillit till vården och till sin förmåga att amma. 

Bäckström, Herfelt och Ekström (2010) beskriver att en förutsättning för att kunna ge mammor 

ett bra amningsstöd är att det finns en konsensus bland vårdpersonalen om hur detta amningsstöd 

ska se ut. Ett enhetligt amningsstöd stärker relationen mellan mamma och barn och det leder 

också till att mammorna känner sig tryggare i vården av sina barn, vilket är gynnsamt för 

amningens utfall. I studiens resultat kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan mammors 

tillit till sin förmåga att amma mellan jämförelsegrupp och interventionsgrupp, vilket eventuellt 

kan förklaras av det låga antalet mammor både i jämförelsegrupp och interventionsgrupp.  

Det skulle också kunna förklaras av det Bandura (1977) beskriver om att en människas fysiska 

tillstånd i en viss situation påverkar människans tillit till sin förmåga att klara situationen och 

därmed utfallet. I en stressfylld situation upplever människan i högre grad symtom på oro såsom, 
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trötthet, rädsla, smärta och illamående. Detta eftersom att mammorna i denna studie högst troligt 

befann sig i en stressfylld situation då deras barn vårdades på en neonatalvårdsavdelning och 

deras tillit till sin förmåga att amma därmed sannolikt också var påverkad. I och med att 

vårdpersonalens attityder till amning förbättrades i studien efter interventionen ger de sannolikt 

dessa mammor ett bättre amningsstöd som i sin tur kan stärka mammornas tillit till sin förmåga 

att amma. 

I studien framkom även att mammor vars barn fått bröstmjölksersättning under vårdtiden hade en 

lägre intention att helamma än mammor vars barn endast fått urpumpad bröstmjölk. Detta är värt 

att ha i åtanke då Socialstyrelsen (2008) beskriver att vårdpersonal bör informera mammor om 

den negativa inverkan modersmjölksersättning kan ha på amningen.  

4.1.3 Resultatets betydelse för professionen  

Swenurse (2008) beskriver att specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård 

för barn och ungdom ska sträva efter att ge barn en trygg och säker vård samt att vara ett stöd för 

barnens närstående. Vidare finns ett ansvar att bedriva omvårdnad som överensstämmer med 

vetenskap och beprövad erfarenhet och en skyldighet att bedriva förbättringsarbete inom sitt 

specialområde. Även ett egenansvar för sin personliga och professionella utveckling innefattas i 

professionen. Studiens resultat visar att en intervention som baseras på evidens kan påverka 

vårdpersonalens attityder till amning. Det kan också leda till en ökad medvetenhet hos 

vårdpersonal gällande sin roll i att ge amningsstöd till mammor till prematurfödda barn. Därför 

var studien motiverad att genomföra då den kan ses som ett förbättringsarbete för att utveckla 

amningsstödet inom neonatal sjukvård. 

Bandura (1977) beskriver att self-efficacy handlar om människans tillit till sin egen förmåga, ju 

mer en person tror sig klara av en uppgift desto större är chanserna att de lyckas. Att utföra 

studier med en intervention som syftar till att öka mammors tillit är därför också av vikt för 

professionen för att ytterligare kunna utveckla omvårdnaden av mammor och barn på 

neonatalvårdsavdelningar. Positiva amningsattityder hos vårdpersonal och en stark tillit till sin 

förmåga att amma hos mammor leder till en ökad amningsfrekvens hos de prematurfödda barnen 

och gynnar därmed samhället i stort.  
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Rådet om exklusiv amning efterföljs i högre utsträckning då mammor fått amningsstöd utifrån 

WHO:s amningsrekommendationer (Britton et al., 2007). Genom att utföra interventioner som i 

denna studie som baseras på WHO:s (2014) amningsrekommendationer skulle kunna leda till att 

amningsfrekvensen ökar i samhället.  

4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Design och datainsamlingsmetod 

Enligt Henricson (2012) är det mest tillförlitliga sättet att utföra en experimentell studie på i form 

av en randomiserad kontrollerad studie (RCT). Av den anledningen hade detta varit det optimala 

för att undersöka studiens syfte. Detta hade kunnat appliceras på mammorna, om studien hade 

utförts under en längre tidsperiod och på en större neonatalvårdsavdelning där det vårdas fler 

mammor och barn som uppfyllde inklusionskriterierna. Utifrån de förutsättningar som fanns för 

denna studie ansågs valet av design det lämpligaste, i synnerhet gällande interventionen på 

vårdpersonalen.  

Enkätundersökningar anses vara ett kostnadseffektivt sätt att ta reda på information från många 

människor under kort tid och postenkäter kan vara en fördel då det är frivilligt att delta och kan 

dessutom fyllas i när det passar respondenten (Henricson, 2012). Det höga svarsdeltagandet i 

studien kan antagligen delvis förklaras av att respondenterna tyckte att enkäterna var enkla att 

förstå och svara på. 

4.2.2 Urval och bortfall 

Det låga bortfallet både i vårdpersonalgruppen och bland mammorna kan ses som en styrka. 

Endast två av vårdpersonal och två mammor i interventionsgruppen valde att inte delta i studien. 

Det kan tolkas som att vårdpersonal och mammor upplevde att studien var befogad att 

genomföra, att området var viktigt att belysa samt att frågorna de fick besvara var relevanta. Det 

belyses av Henricson (2012) att en svarsfrekvens på 70-75% vid genomförande av en 

enkätundersökning anses acceptabelt, men ju högre svarsfrekvens desto bättre. 
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4.2.3 Kontext och intervention 

En del av vårdpersonalen fick inte möjlighet att genomföra interventionen under den tiden som 

studien pågick. Interventionen uppfattades dock som genomförbar och vårdpersonalen var 

positiva till interventionen då de ansåg att det fanns en viss svårighet och brister i att ge 

amningsstöd till mammor till prematurfödda barn på avdelningen innan. De upplevde också att de 

fick positiv respons från de mammor som deltog i interventionen. En annan styrka var att 

studieansvariga hade en arbetsrelation till vårdpersonalen och därför redan hade deras tillit och 

förtroende, vilket på många sätt kan ha underlättat själva genomförandet av interventionen.  

En kritisk synpunkt från vårdpersonalen var att blädderblocket inte innehöll några bilder på 

prematurfödda barn med vanliga hjälpmedel som exempelvis sond, Continuous Positive Airway 

Preassure eller syrgasgrimma. Det hade varit önskvärt med sådana bilder eftersom att studien 

genomfördes på en neonatalvårdsavdelning och att målgruppen var mammor till prematurfödda 

barn.   

4.2.4 Tillitsinstrument  

Att använda sig av redan färdigkonstruerade enkäter leder till att olika studier kan jämföras med 

varandra (Henricson, 2012). I denna studie användes tillitsinstrumentet (BSES-SF) som är ett 

validerat verktyg och har använts i tidigare studier bl.a. i Gerhardssons et al. (2014) studie. Då 

mammornas svarsdeltagande i denna studie var högt stärker detta att BSES-SF är ett praktiskt 

användbart instrument för att mäta mammors tillit till sin förmåga att amma prematurfödda barn. 

Inga mammor hörde heller av sig med frågor till studieansvariga vilket bör ses som att frågorna 

gick bra att förstå.  

4.2.5 Attitydformulär 

Henricson (2012) beskriver att det bör vara 40-50 påståenden i ett attitydformulär. Det 

attitydformulär som utformades till studien innehöll 22 påståenden, vilket alltså kan ses som en 

svaghet. Henricson (2012) beskriver dock att enkätundersökningar kan genomföras med hjälp av 

en kompromiss, där utgångspunkten är en redan färdig enkät som sedan anpassas till den 

specifika studien. Detta har fördelen att frågorna utgår exakt ifrån det forskarna vill studera och 

enkätens skala och längd kan anpassas och utifrån denna beskrivning ses ändå antalet påståenden 
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i attitydformuläret som lämpligt. Cronbach´s alpha på attitydformuläret stärker dess reliabilitet 

eftersom Reynaldo och Santos (1999) menar att ett värde över 0,7 bör betraktas som reliabelt. Det 

höga svarsdeltagandet i attitydformuläret stärker ytterligare dess praktiska användbarhet.  

Några frågor visade sig för en del vara svåra att förstå och några hade behövt ytterligare 

svarsalternativ för att fånga det svar respondenterna ville ge. På vissa frågor skrevs svar bredvid 

svarsrutorna och andra lämnades obesvarade. Dessa frågor var dock få till antalet, men det är 

ändå väl värt att begrunda och ta lärdom av för vidare forskning. Detta belyses av Henricson 

(2012) som menar att det kan vara svårt att formulera egenkonstruerade frågor då de lätt kan 

missförstås, vilket leder till att det kan vara svårt att sammanställa dem och därmed tolka svaren. 

Det går inte heller att komma ifrån att forskarens förutfattade meningar avspeglas i frågorna, en 

viss grad av tolkning föreligger således alltid. 

Validitet handlar om att försäkra sig om att mätinstrumentet som användes verkligen undersökte 

det som avsågs. Det är bra att låta någon som är väl insatt i problemområdet granska enkäten. På 

detta sätt kan innehållsvaliditeten säkerställas (Patel & Davidson, 2003). Handledarna till studien 

ansågs väl insatta i problemområdet, då de utarbetat broschyren ”Liten men sugen” samt 

blädderblocket, diskussion med dessa fördes kontinuerligt innan enkäterna användes. Då 

vårdpersonalens attityder till amning förändrades efter utbildningen de fick i samband med 

interventionen kan det ses som validitet. 

4.2.6 Bearbetning och analys 

 

Vid valet av dataanalys har studieansvariga blivit medvetna om att ett icke parametriskt test i 

form av Wilcoxon Signed- Rank Test hade varit det optimala testet att utföra då det var få 

deltagare i studien. Detta då Rissanen (2013) beskriver att denna dataanalys bäst lämpar sig för 

små urval och då icke-parametriska variabler ska analyseras. 

 

4.2.7 Etiska överväganden 

En studie som genomförs av studenter i högskoleutbildning på avancerad nivå behöver inte 

granskas enligt etikprövningslagen (SFS 2008:192). Dock inhämtades godkännande från 

klinikchefen för barnkliniken inför studien. Deltagandet i studien var frivilligt både för mammor 
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och också vårdpersonal, vilket framkommer i de informerade samtyckena som bifogades med 

enkäterna. Detta är enligt (SFS 2003:460) ett krav för att en studie ska få utföras. Det sågs ändå 

som en risk att vårdpersonalen skulle kunna uppleva ett lojalitetskrav mot studieansvariga att 

delta i studien, eftersom de har en arbetsrelation sedan tidigare. Dock valde två av vårdpersonalen 

att inte delta i studien. 

4.2.8 Vidare forskning 

Interventionen gjordes som en pilotstudie och för att nå evidens krävs vidare forskning med en 

större grupp mammor och vårdpersonal. Det hade varit intressant att göra undersökningen på hela 

vårdpersonalgruppen och inte endast en del. En önskvärd jämförelse hade varit mellan flera olika 

neonatalvårdsavdelningar och att jämföra olika typer av interventioner och dess utfall på 

mammors tillit till sin förmåga att amma samt vårdpersonals attityder till amning. En annan 

intressant design hade varit att genomföra en före och efter mätning på mammorna som deltog i 

studien, i synnerhet som det var så pass få deltagare. På så sätt hade eventuellt slutsatser enklare 

kunnat dras om interventionens faktiska betydelse. Detta är en lärdom att ta med för 

studieansvariga för vidare forskning. 

4.3 Slutsats 

Vårdpersonalens attityder gällande amning och amningsstöd förbättrades efter en intervention 

som baseras på evidensbaserade amningsrekommendationer. Vårdpersonalen litade mer på att 

mammor själva kunde tyda barnets amningssignaler och de frågade mammor i större utsträckning 

om vilka råd de fått innan de gav några efter interventionen. Gällande mammors tillit till sin 

förmåga att amma prematurfödda barn kunde ingen skillnad påvisas mellan jämförelsegrupp och 

interventionsgrupp.  
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BILAGA 1. LITEN MEN SUGEN. 
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BILAGA 2. BLÄDDERBLOCK 
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BILAGA 3. TILLITSINSTRUMENT (BSES-SF) 

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. 

 

 

 

 
         

  Litar inte alls                 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 

©Dr. Cindy-Lee Dennis 

 

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 
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BILAGA 4. BAKGRUNDSFRÅGOR MAMMOR 

Information om dig och ditt barn 

Skriv eller ringa in det som stämmer in på dig 

 

1. Datum för ifyllande av enkäten……… 

 

2. Min ålder…….år 

 

3. Jag är gift eller sammanbor med partner 

Ja  Nej 

 

4. Vad har du för utbildning? 

Grundskoleutbildning          Gymnasieutbildning         Högskoleutbildning  

 

5. Jag hade arbete innan barnet/barnen föddes 

Ja          Nej 

 

6. Jag använder tobak 

Ja            Nej            Jag slutade när jag blev gravid 

 

7. Mitt/mina barn föddes efter vecka…….+…….(tex.32+3) 

 

8. Mitt/mina barn vägde……./…….gram då det/de föddes 

 

9. Jag födde mitt/mina barn  

Vaginalt               Med kejsarsnitt 

 

10. Jag har…….barn(räkna även med det/de barn du precis fått) 

 

11. Hur många dygn vårdades ditt barn på avd.69?.......dygn 

 

12. Mitt barn vårdades…….dygn på BB? 

 

13. Hur många timmar per dygn upplever du att ditt/dina barn har haft hud-mot 

hudkontakt med dig eller din partner under vårdtiden? …….timmar per dygn 

 

14. Gällande amning den närmaste tiden har jag tänkt att 

Helamma            Delamma            Inte amma alls       Vet ej 
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15. Utöver amning fick mitt/mina barn på sjukhuset 

Bröstmjölksersättning          Urpumpad bröstmjölk       Vet ej 

 

16. Mitt/mina barn ammades fullt vid utskrivning/permission? 

Ja          Nej 

 

17. Hur nöjd är du med den amningshjälp du har fått på sjukhuset? 

0=Inte alls nöjd                                                                         10=Mycket nöjd 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18. Hur viktig är amningen för dig personligen? 

0= inte alls nöjd                                                                         10=Mycket nöjd 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

19. Har du stöttning kring amningen av någon i din omgivning? 

Ja, av…………………         Nej      Vet ej 

 

20. Har du ammat någon gång förut? 

Ja         Nej 

 

21. Om du svarat ja på fråga 20, hur är då dina erfarenheter av att amma? 

0= Inte alls nöjd                                                                         10= Mycket nöjd 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

22. Jag har blivit ammad av min mamma? 

Ja         Nej        Vet ej 

 

23. Har du någon förebild gällande amning? 

Ja, vem? …………….        Nej         Vet ej  

  

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 5. ATTITYDFORMULÄR 
Instruktion till attitydformulär. 
 
Markera i en ruta med ett kryss för varje påstående, som bäst stämmer överens med Din uppfattning. 
Tänk inte så länge på varje fråga, utan fyll i som Du först känner. 
  
       Stämmer    Stämmer inte              Stämmer ganska  Stämmer  

            inte alls      särskilt bra              bra    precis 

 
 
 Mitt intresse för amning är  

 stort                                                                                         
 
 Det är viktiga att känna till 

 fördelarna med amning                                                                     
 
 Jag känner mig trygg i att 
 ge amningsstöd till mammor 

 som fått fullgångna barn                                                                         
 
 Jag känner mig trygg i att 
 ge amningsstöd till mammor 

 som fått prematurfödda barn                                                                  
 
 Jag har de kunskaper jag  
 behöver för att ge ett bra  

 amningsstöd     
  
 Jag har de hjälpmedel jag  
 behöver för att ge ett bra  

 amningsstöd     
 
 På min arbetsplats ger vi  
 mammorna ett enhetligt 

 amningsstöd     
 
 Jag frågar alltid vad 
 mammorna fått för 
 råd tidigare innan 

 jag ger några     
 
 Jag är positiv till fri amning,  

 oberoende av klockan                                                                        
 
 Jag litar på att mamman 
 kan avgöra om barnet har fått  
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 i sig tillräckligt med bröstmjölk     
 
 Jag litar på att mamman  

 kan tyda barnets amningssignaler      
 
 Hud mot hud 

 är gynnsamt för amningen     
 

 Barnets signaler styr när 

 det är dags att amma      
 
 Det är viktigt att mamma och  
 barn får vara tillsammans  

 dygnet runt     
 
 Mammors tillit till 
 att amma påverkar 

 utfallet av amningen                                                                         
 
 Amning är smärtlindrande  
 för barnet vid  

 ex provtagning     
 
 Nattamning är gynnsamt  

 för bröstmjölkproduktionen                                                              
 
 Anknytningen mellan  
 mamma och barn  

 stärks genom amning                                                                          



52 

 

BILAGA 6. BAKGRUNDSFRÅGOR VÅRDPERSONAL 

 
Bakgrundsuppgifter 

 
Hur gammal är Du? ___ år 

 
Vilken profession har Du? 

Barnsköterska   Sjuksköterska            Barnsjuksköterska  
 
Hur många år har Du totalt arbetat på avd. 69? ___ år/ ___månader 

 
Har Du fått någon specifik amningsutbildning i din utbildning? 

Ja  Nej  
 
Har du fått någon specifik amningsutbildning på din arbetsplats? 

Ja  Nej  

 
Tycker Du att Du är i behov av någon ytterligare amningsutbildning? 

Ja  Nej  

 
Har Du själv blivit ammad? 

Ja  Nej  Vet ej  
 
Har Du själv ammat?  

Ja  Nej  Har inga barn  
 

Om ja: hade du en positiv amningsupplevelse? 

Ja  Nej   
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BILAGA 7. ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE 
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BILAGA 8. SAMTYCKESBLANKETT MAMMOR  

Förfrågan att delta i en studie om amning av prematurfödda barn 

Till dig som fått barn för tidigt och som vårdats på avdelning 69 i 

Västerås. 

 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om amning av prematurfödda 

barn. Studiens syfte är att undersöka amningsstödet på avdelningen. Av 

de mammor som deltar i studien har hälften fått amningsstöd utan 

påverkan av studien, den andra hälften har fått ett riktat amningsstöd 

som är utformad av denna studie.  

 

Du som väljer att delta i studien kommer att få fylla i två enkäter i 

samband med permission eller utskrivning från avdelningen. Där kommer du att få besvara frågor 

som rör amning och matning, dina upplevelser kring amningsstödet på avdelningen samt din tillit 

till att amma. Du kommer också att få fylla i en enkät gällande information om dig som mamma 

och ditt barn. Enkäterna postas i det medföljande kuvertet eller lämnas in till avd.69.  

 

Deltagandet är frivilligt. Det betyder att du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan att 

berätta varför.  

 

Svaren på frågorna kommer endast användas för forskning och behandlas konfidentiellt. Det 

betyder att ingen utöver de ansvariga för studien kommer kunna härleda något svar till er familj. 

Inget namn skrivs på enkäten utan det finns ett nummer som är kopplat till en kodlista där ditt 

namn och adress finns. Från de ansvariga för studien råder tystnadsplikt vilket bekräftas med 

underskrift nedan.  

 

Kontakta Mikaela Iveros eller Gabriella Kempe vid funderingar 

 

Mikaela Iveros                                                            Gabriella Kempe 

Leg. Sjuksköterska                                                      Leg. Sjuksköterska 

mikaelaiveros@hotmail.com                                gabriellakempe@hotmail.com 

073-7710867                                                                070-4999497 

 

__________________                     __________________ 

Studenter på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn och ungdomar på 

Uppsala Universitet 

 

Eva- Lotta Funkquist. Handledare för studien  

Barnsjuksköterska, Med doktor. 

018-6119104   

Institutionen för Kvinnor och barns hälsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Akademiska sjukhuset  

751 85 Uppsala 

 

mailto:gabriellakempe@hotmail.com
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Samtyckesblankett 
Jag väljer att delta i studien.  

 

Ort och Datum: 

 

 

Namn: 

 

 

Telefonnummer: 
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BILAGA 9. SAMTYCKESBLANKETT VÅRDPERSONAL 

 

Till dig som arbetar på avd. 69 i Västerås. 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om amning av prematurfödda 

barn. Studiens syfte är att undersöka amningsstödet på avdelningen. Av 

de mammor som deltar i studien har hälften fått amningsstöd utan 

påverkan av studien, den andra hälften får ett riktat amningsstöd som 

är utformad av denna studie. 

Du som väljer att delta i studien kommer vara en av dem som ger 

familjerna det amningsstöd som är utformat till studien. Du kommer 

att få fylla i en enkät vid två olika tillfällen. En gång innan du ger det riktade amningsstödet och 

en gång efter. I enkäten kommer du att få besvara frågor som rör amning och dina upplevelser 

kring att ge amningsstöd på avdelningen. Du kommer också att få fylla i ett formulär gällande 

information om dig. Enkäterna lämnas i Gabriellas låsta skåp på avdelningen.  

Deltagandet är frivilligt. Det betyder att du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan att 

berätta varför.  

Svaren på frågorna kommer endast användas för forskning och behandlas konfidentiellt. Det 

betyder att ingen utöver de ansvariga för studien kommer kunna härleda något svar till dig. Inget 

namn skrivs på enkäten utan det finns ett nummer som är kopplat till en kodlista där ditt namn 

finns. Från de ansvariga för studien råder tystnadsplikt vilket bekräftas med underskrift nedan.  

 

Kontakta Mikaela Iveros eller Gabriella Kempe vid funderingar 

 

Mikaela Iveros                                                            Gabriella Kempe 

Leg. Sjuksköterska                                                      Leg. Sjuksköterska 

mikaelaiveros@hotmail.com                                gabriellakempe@hotmail.com 

073-7710867                                                                070-4999497 

 

__________________                     __________________ 

 

Studenter på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn och ungdomar på 

Uppsala Universitet 

 

Eva- Lotta Funkquist. Handledare för studien  

Barnsjuksköterska, Med doktor. 

018-6119104   

Institutionen för Kvinnor och barns hälsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Akademiska sjukhuset  

751 85 Uppsala 

 

mailto:gabriellakempe@hotmail.com
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Samtyckesblankett 

Jag väljer att delta i studien. 

Ort och Datum: 

 

 

Namn: 

 

 

Telefonnummer: 

 

 

 

 

 


