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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Färre barn ammas i Sverige. Tillmatning av nyfödda barn kan ha negativ 

påverkan på amningen och leda till att kvinnan ammar sitt barn under kortare tid. Samtidigt 

finns medicinska indikationer för när nyfödda barn bör tillmatas.  

Syfte: Att sammanställa en översikt av befintliga riktlinjer gällande tillmatning av nyfödda 

barn på alla kvinnokliniker med förlossningsavdelningar i Sverige.  

Metod: Deskriptiv metod med kvalitativ ansats. Alla 43 kvinnokliniker med 

förlossningsavdelningar tillfrågades, vilket resulterade i svar från 41 kliniker, 95 %. 

Riktlinjerna analyserades med kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys.  

Resultat: Majoriteten av riktlinjerna beskrev liknande indikationer för direkt tillmatning 

och riskfaktorer för att barnen behövde tillmatas. Vanligaste indikationerna för direkt 

tillmatning var; barn till mamma med diabetes, SGA samt underburna barn. Skillnader i 

riktlinjerna sågs främst i rekommendationerna för tillmatning av barn till mammor med 

diabetes som 21 av 41 riktlinjer beskrev var en indikation för direkt tillmatning. Tre riktlinjer 

beskrev diabetes som en riskfaktor för hypoglykemi och att direkt tillmatning inte alltid 

behövdes utan skedde vid behov.  

Slutsatser: Resultatet visade att riktlinjerna skiljer sig mellan klinikerna. Gemensamma 

nationella riktlinjer för tillmatning av nyfödda barn skulle kunna leda till mer jämlik vård 

över landet och förhoppningsvis leda till att amningsfrekvensen ökar.  

Nyckelord: Amning, bröstmjölk, bröstmjölksersättning, hypoglykemi, innehållsanalys.  



ABSTRACT 

Background: Fewer children are breastfed in Sweden.  The support feeding of newborn 

babies can have a negative effect on breastfeeding and lead to the woman breastfeeding her 

baby for less time. At the same time there are medical indications for when newborn babies 

should be fed.  

Purpose: To compile an overview of existing guidelines on the support feeding of newborn 

babies at all women's clinics with maternity wards in Sweden. 

Method: Descriptive method with qualitative approach. All 43 women's clinics with 

maternity wards were consulted, resulting in responses from 41 clinics, 95%. The guidelines 

were analyzed with qualitative and quantitative content analysis. 

Results: Most of the guidelines described similar indications for direct support feeding and 

risk factors for having to support feed the child. The most common indications for direct 

support feeding were; Children of mother with diabetes, SGA and prematurity children. 

Differences in the guidelines were mainly seen in the recommendations for children of 

mothers with diabetes who 21 of 41 guidelines described as an indication for direct support 

feeding. Three guidelines described diabetes as a risk factor for hypoglycemia and that direct 

feeding was not always needed but was done if necessary. 

Conclusions: The results showed that the guidelines differ between the clinicians. Common 

national guidelines on the support feeding of newborn babies could lead to more equitable 

care across the country and hopefully lead to a rise in breastfeeding rates. 

Keywords: Breastfeeding, breast milk, infant formula, hypoglycemia, content analysis. 
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1 INLEDNING  

Under vår studietid på barnmorskeprogrammet har vi fått ökad kunskap om amningens 

positiva hälsoeffekter för barn och mor, samt att tillmatning av det nyfödda barnet kan 

påverka amningen negativt. Samtidigt visar statistik att amningsfrekvensen i Sverige 

minskat. Personliga erfarenheter kring tillmatning av nyfödda barn, amningssvårigheter 

samt brist på amningsfrämjande åtgärder i samband med tillmatningen, ledde till att 

intresset om amning och tillmatning av nyfödda barn väcktes. Att ta reda på hur riktlinjerna 

gällande tillmatning av nyfödda barn är utformade och vad de innehåller upplevs intressant. 

Att sammanställa en översikt över befintliga riktlinjer ses som ett första steg för att kunna 

undersöka om behovet av gemensamma nationella riktlinjer kring tillmatning av nyfödda 

barn finns, vilket förmodligen skulle generera en mer jämlik sjukvård över landet.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs amning, tillmatning, riktlinjer samt den valda teoretiska 

referensramen, att stödja och stärka. Bakgrunden avslutas med en problemformulering.  

2.1 Amning 

Nedan beskrivs amning globalt och nationellt, bröstmjölkens hälsoeffekter, hormonet 

oxytocin samt lagar och föreskrifter som berör amning och bröstmjölksersättning. Begrepp 

som förekommer i texten är helamning och delamning, Socialstyrelsen (2019) definierar 

helamning som att barnet enbart får bröstmjölk, vitaminer och eventuella läkemedel. 

Delamning definieras som att barnet förutom bröstmjölk, vitaminer och eventuella 

läkemedel, även får bröstmjölksersättning, välling eller annan kost. 

2.1.1 Amning globalt  

World Health Organisation [WHO] rekommenderar att barnet ammas de första sex 

månaderna och därefter delammas till två års ålder. År 1991 skapade WHO och United 

Nations Children´s Fund [UNICEF] konceptet Baby-Friendly Hospital Initiative [BFHI].  

BFHI innefattar en utformad global strategi för att skydda, främja och stödja amning och öka 

förutsättningar för lyckad amning. Strategin riktas till all vårdpersonal som kommer i 

kontakt med gravida och ammande kvinnor och beskrivs i form av tio steg för lyckad amning, 

Ten Steps to Successful Breastfeeding. Strategin syftar till att alla ska arbeta utifrån ett 



2 

gemensamt dokument för att skydda, stödja och främja amning världen över 

(UNICEF/WHO, 2009). Ten Steps to Successful Breastfeeding beskrivs i Bilaga A.  

2.1.2 Amning nationellt  

Under 1930-talet minskade antalet hemförlossningar i Sverige och allt fler förlossningar 

förlades på sjukhus. I samband med fler sjukhusförlossningar skapades nya rutiner och barn 

och mor separerades efter förlossningen. Amningsfrekvensen minskade i samband med de 

nya rutinerna där barn och mor separerades. Barnen vårdades i speciella barnsalar och 

ammades på särskilda tider. Hud mot hudkontakt efter förlossningen främjar god amning 

och mjölkproduktion, separation av barn och mor kan därför bidra till sämre fungerande 

amning (Bramson et al., 2010; Svensson, Velandia, Matthiesen, Welles-Nyström & 

Widström, 2013). Under 1950- och 1960-talet blev bröstmjölksersättning allt vanligare och 

marknadsfördes som likvärdig med bröstmjölk, och kvinnan framställdes som friare från 

barn och hem (Svensson & Zwedberg, 2016). I början av 1970-talet var amningsfrekvensen 

rekordlåg, vid sex månaders ålder helammades cirka 5–7 %. Samtidigt sågs positiva 

attitydförändringar kring amning i samhället, amningens många hälsoeffekter fördes fram 

vilket ledde till att amningsfrekvensen ökade (Ransjö-Arvidsson, Sjödin & Widström, 2014). 

År 1973 startade Amningshjälpen, en ideell organisation där kvinnor fick stöd och råd kring 

amning. Amningshjälpen är än idag aktiv med 88 volontärer som ger kvinnor stöd och råd 

kring amning, samt 840 stödmedlemmar (www.amningshjalpen.se). När WHO och UNICEF 

1991 tog initiativet till BFHI anslöt sig Sverige till projektet och startade en nationell 

kommitté för att utveckla svenska varianten till den globala strategin. Det ledde fram till 

dokumentet Amningsvänliga sjukhus – för att skydda stödja och främja amning (SOU 

1993:86), i dokumentet finns bland annat den svenska varianten av Ten Steps to Successful 

Breastfeeding; Tio steg som främjar amning (Socialstyrelsen, 2014), se Bilaga B.  

Socialstyrelsens (2019) innehar amningsstatistik baserad på journaluppgifter från 

barnhälsovården 1986 – 2017, under de åren var andelen barn som ammades i Sverige som 

högst 1995 – 2004. År 2004 helammades 89 % vid en veckas ålder, vid sex månaders ålder 

antingen helammades eller delammades 72 %. År 2017 helammades 75 % av barnen vid en 

veckas ålder, vid sex månaders ålder helammades eller delammades 63 %. Mellan år 2004 

och år 2017 har amningsfrekvensen hos helammade barn vid en veckas ålder sjunkit med 14 

%. Statistiken visar även geografiska skillnader, minst antal helammade barn vid en veckas 

ålder var i Värmlands län, 70 %. Dalarnas län hade flest antal helammade barn vid en veckas 

ålder, 81 %. Vid sex månaders ålder var det minst antal helammade eller delammade barn i 

Gävleborgs län, 58 %, med flest antal helammade eller delammade barn i Stockholms län, 68 

%. 

2.1.3 Hormonet oxytocin  

Oxytocin är ett kroppseget hormon som frisätts från hypofysens baklob (Ekman & Algovik, 

2014, Khajehaj, 2017). Oxytocin påverkar frisättningen av prolaktin vilket stimulerar 

mjölkproduktionen hos den födande kvinnan, oxytocinreceptorer i bröstens mjölkkörtlar styr 

utdrivningsreflexen och leder till att mjölk rinner till (Drummond, 2018; Nissen et al., 1996). 

http://www.amningshjalpen.se/
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Oxytocin är centralt i den normala förlossningen då det styr värkarbetet hos den födande 

kvinnan genom att binda oxytocinreceptorer till glatt muskulatur och framkalla 

kontraktioner i livmodern (Ekman & Algovik, 2014, Khajehaj, 2017). En studie från USA 

beskriver att antalet receptorer som binder till oxytocin ökar under graviditetens gång med 

ett lågt antal i början och som högst i slutet av graviditeten. Kvinnor som blir igångsatta med 

hjälp av oxytocin, har inte lika många oxytocinreceptorer som de kvinnor vars förlossning 

startar med naturliga värkar. Antalet oxytocinreceptorer kan påverka förlossningens utfall 

och fortskridande, ju fler receptorer ju bättre prognos för gott värkarbete med god progress 

(Fuchs, Fuchs, Husslein och Soloff, 1984). Oxytocin bidrar även till att skydda fostrets hjärna 

under förlossningen från syre- och näringsbrist (Tyzio et al., 2006). Det kroppsegna 

hormonet fortsätter att spela stor roll efter förlossningen, när kvinnan ammar frisätts 

oxytocin och bidrar till att livmodern drar ihop sig och återgår till normal storlek 

(Drummond, 2018; Nissen et al., 1996).  

2.1.4 Bröstmjölkens hälsoeffekter  

Moderns bröstmjölk är unik då den är individuellt näringsmässigt anpassad till barnet och 

har positiva hälsoeffekter (Allen & Hector, 2005; Mosca & Giannì, 2017). Flertalet studier har 

visat att bröstmjölken skyddar mot sjukdomstillstånd såsom bakterieinfektioner i luftvägar 

tarm och urinvägar, plötslig spädbarnsdöd och öroninflammation (Allen & Hector, 2005; 

American Academy of Pediatrics, 2012; Mosca & Giannì, 2017; Victora et al., 2016). Studier 

har även visat att amning kan minska risken för övervikt och fetma under hela livet hos barn 

som ammats (Allen & Hector, 2005; Hansstein, 2016., Victora et al., 2016). Barnets kognitiva 

utveckling påverkas positivt, av bröstmjölkens fettsyror (Angelsen, Vik, Jacobsen & 

Bakketeig, 2001; Horta, Loret de Mola & Victora, 2015; Strøm et al., 2019). En studie från 

Brasilien visar att barn som ammats i över 12 månader har högre poäng på intelligenstest i 

vuxen ålder än de som ammats mindre än en månad (Victora et al., 2015). Det är inte bara 

barnet som påverkas positivt av att ammas, även för kvinnan som ammar finns positiva 

hälsoeffekter som kan relateras till amningen. Flertalet studier beskriver att kvinnor som 

ammar har minskad risk för bröstcancer och äggstockscancer (Allen & Hector, 2005; 

American Academy of Pedeatrics, 2012; Mosca & Gianní, 2017; Victora et al., 2016). Även en 

kinesisk studie stärker att det finns samband mellan långvarig amning och minskad risk för 

äggstockscancer (Su, Pasalich, Lee & Binns, 2013).  

2.1.5 Stöd av partner vid amning 

Närvaro av partnern under den första tiden efter förlossningen har visats gynna lyckad 

amning. Partners som är stöttande och uppmuntrande till amning gör att mamman känner 

sig mer säker och kapabel till att amma (Mannion, Hobbs, McDonald & Tough, 2013; 

Demirtas, 2012).  
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2.1.6 Lagar och föreskrifter gällande amning och tillmatning 

Barnmorskans kompetensområde innefattar reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa hos hela 

befolkningen genom livet. Barnmorskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom 

att identifiera och hindra uppkomst av ohälsa och sjukdom samt aktivt förebygga hälsorisker. 

I barnmorskans hälsofrämjande arbete ingår att barnmorskan ska främja amning och 

informera de nyblivna föräldrarna om amningens positiva hälsoeffekter (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018). Barnkonventionen som blir lag år 2020 i Sverige, slår fast att 

alla beslut som tas gällande barn alltid ska vara för barnets bästa. Alla barn har rätt till liv, 

överlevnad och utveckling, samt rätt till bästa möjliga hälsa (UNICEF, 2019).  

Enligt The Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (WHO u. å) bör 

kvinnokliniker ha riktlinjer för hur tillmatning av nyfödda barn ska ske. Enligt SOSFS 

2008:33 får bröstmjölksersättning endast ges till nyfödda barn som efter att bedömning 

gjorts har medicinska skäl för tillmatning. Bedömningen ska alltid dokumenteras i både 

moderns och barnets patientjournal. All personal inom hälso- och sjukvård har skyldighet att 

informera föräldrarna eller annan vårdnadshavare, om fördelarna med amning jämfört med 

modersmjölksersättning, informationen ska inkludera hur modersmjölksersättningen kan ha 

negativ påverkan på amningen samt att det kan bli svårare att återgå till amning (SOSFS 

2008:33). År 1981 införde WHO och UNICEF en internationell kod gällande 

bröstmjölksersättning som innebär att reklam för bröstmjölksersättning inte bör förekomma 

(WHO, 1981). År 2013 infördes i Sverige en lag som kontrollerar marknadsföringen av 

bröstmjölksersättning, lagen om marknadsföring av modersmjölksersättning och 

tillskottsnäring (SFS 2013:1054), ”information får inte antyda eller ge intryck av att 

uppfödning med modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än amning” (7 §). 

2.2 Tillmatning av nyfödda barn 

Nedan beskrivs medicinska indikationer för tillmatning hos nyfödda, tillmatning utan 

medicinsk indikation, val av tillmatningsprodukt samt olika metoder för tillmatning.  

2.2.1 Tillmatning på medicinsk indikation 

När barnet föds börjar en viktig metabol anpassning, barnet ska själv producera glukos fram 

till dess att moderns bröstmjölksproduktion startat. Friska fullgångna barn klarar den 

anpassningen utan problem, men vissa riskgrupper kan löpa risk för hypoglykemi. I 

dokumentet Nationellt vårdprogram - Neonatal hypoglykemi hos nyfödda med 

gestationsålder ≥ 35 veckor (Wackernagel et al., 2017) beskrivs bland annat riskgrupper för 

hypoglykemi, symptom, prevention samt klinisk handläggning och behandling av 

hypoglykemi. Ett flödesschema i vårdprogrammet beskriver den direkta behandlingen och 

åtgärder vid hypoglykemi (Bilaga C).  

De barn som beskrivs ha ökad risk för hypoglykemi är barn som är födda prematurt, 

tillväxthämmade/oproportionerligt små (SGA) barn eller barn som blivit utsatta för perinatal 

stress (Ayoub, Hanoudi & Naif, 2013; Wackernagel et al., 2017; Zhou, Yu, Wu & Zhang, 
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2014). Även barn som är oproportionerligt tunga för sin ålder (LGA), barn till mammor med 

diabetes, barn med hypotermi, andningsstörning eller infektion har ökad risk för att utveckla 

hypoglykemi (Ayoub, Hanoudi & Naif, 2013; Wackernagel et al., 2017). Barn med ökad risk 

för hypoglykemi bör tillmatas senast en timme efter födsel. Undantag för direkt tillmatning 

är, barn som är LGA utan att mamman har diabetes, barn som är normalstora där mamman 

har kostbehandlad graviditetsdiabetes samt underburna barn födda graviditetsvecka 36+0–

36+6. Om amningen fungerar tillfredsställande och inga tecken på hypoglykemi finns kan 

tillmatning avvaktas hos ovan nämnda grupper (Wackernagel et al., 2017). Obehandlad 

hypoglykemi kan ge svag sugförmåga, hypotermi, svettningar, skakningar, irritabilitet, 

slöhet, nedsatt tonus, kramper, apné, takypné, bradykardi och/eller cirkulationsstillestånd 

(Wackernagel et al., 2017). I extrema fall kan hypoglykemi även orsaka hjärnskador 

(Hawdon, 2013). Prematura och tillväxthämmade barn löper inte bara högre risk för 

hypoglykemi, de riskerar även att växa sämre efter födseln och kan behöva extra tillmatning 

under längre perioder (Norman, 2014).  

En annan orsak till att nyfödda barn kan behöva tillmatning är ikterus, vilket är ett tillstånd 

då barnet efter födseln har höga halter av bilirubin i kroppen. Ikterus kan orsaka hjärnskador 

om nivåerna av bilirubin blir för höga. Symptom på ikterus är att barnets hud och ögonvitor 

gulnar, detta uppkommer vanligtvis två till tre dagar efter förlossningen. Amningsproblem 

kan öka risken för ikterus. Vid ikterus ska barnet vara väl hydrerat, vid amningsproblem kan 

barnet behöva extra tillmatning. Att barnet äter ofta gynnar nedbrytningen av bilirubinet då 

det bryts ner av bakterier i barnets tarm, regelbunden matning stimulerar tarmrörelser vilket 

bidrar till att bilirubinet avlägsnas via avföringen (Selander, 2016). 

2.2.2 Tillmatning utan medicinsk indikation hos barnet 

I en studie från Kroatien undersöktes vilka anledningar det fanns till att nyfödda friska barn 

fick tillmatning första tiden på sjukhuset efter förlossningen. Den vanligaste anledningen var 

att mamman inte hade tillräckligt med mjölk, den näst vanligaste var att barnet skrek. Andra 

anledningar var kejsarsnitt, att barnet gått ner i vikt, smärta i mammans bröstvårtor, 

sjukdom hos mamman, att mamman var trött eller hade ont (Boban & Zakarija-Grković, 

2016). Flera studier visar att barn som förlöses med kejsarsnitt, tillmatas i högre grad än 

barn som förlösts vid en normal vaginal förlossning (Brown & Jordan, 2012; Parry, Ip, Chau, 

Wu & Tarrant, 2013; Zwedberg, Hofsten & Jurell, 2015). Även assisterad vaginal förlossning 

med sugklocka eller tång ökar frekvensen av tillmatning (Parry et al., 2013). En studie från 

England beskriver att kvinnor med komplikationer under förlossningen såsom 

fosterpåverkan, kejsarsnitt eller postpartum blödning i högre grad ammar sitt barn under en 

kortare period än kvinnor med okomplicerade förlossningar. Smärta och svårigheter med 

amningen är orsaker som bidrar till kortare amningsperiod hos kvinnor med komplikationer 

(Brown & Jordan, 2012). Studier visar att de barn som får bröstmjölksersättning under första 

levnadsveckan slutar amma tidigare än barn som helammas från start även om mammans 

intention från början är att helamma (Chantry, Dewey, Peerson, Wagner & Nommsen-Rivers, 

2014; Häggkvist, Brantsæter, Grjibovski, Helsing, Meltzer & Haugen, 2010).  
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2.2.3 Val av tillmatningsprodukt 

I första hand bör mammans egen bröstmjölk användas vid tillmatning (Tozier, 2013; 

Wackernagel et al., 2017). Om barnet separeras från mamman, eller om barnet är för svagt 

för att suga bör mamman inom två timmar efter förlossningen ges möjlighet till tidig 

urmjölkning, så att barnet kan få mammans egen bröstmjölk samt stimulera 

mjölkproduktionen tills barnet kan amma (Parker, Sullivan, Kruger & Mueller, 2015). Om det 

inte är möjligt att ge mammans egen bröstmjölk kan donerad bröstmjölk eller 

bröstmjölksersättning ges (Wackernagel et al., 2017). Bröstmjölksersättning ersätter 

bröstmjölk och innehåller den näring det nyfödda barnet behöver under de första sex 

månaderna. Innehållet i bröstmjölksersättning är gjort för att likna innehållet i bröstmjölk så 

mycket som möjligt (Livsmedelsverket, 2019). Vad bröstmjölksersättning får innehålla och i 

vilken mängd är strikt reglerat i Livsmedelverkets föreskrifter om modersmjölksersättning 

och tillskottsnäring (LIVSFS 2008:2).  

2.2.4 Tillmatningsmetoder 

Vid tillmatning bör det naturliga mönstret med täta måltider efterliknas (Wackernagel et al., 

2017). Barnet behöver vara aktivt under matningen och få jobba för att själv få i sig mjölken i 

sin egen takt, barnet får då träna käkmuskler och tunga. Tillmatningsmetoden bör vara så lik 

sättet som barnet suger på mammans bröst som möjligt (Ransjö-Arvidsson, Sjödin & 

Widström, 2014). Koppmatning innebär att mjölken ges i kopp, barnet får då själv lapa i sig 

mjölken med tungan, viktigt här är att inte hälla mjölken i barnets mun utan låta barnet vara 

aktivt och själv bestämma när det äter och pausar (Ransjö-Arvidsson, Sjödin & Widström, 

2014). I en studie från Turkiet blev barn, födda mellan graviditetsvecka 34–37 tillmatade 

med kopp eller nappflaska. Barnen som blev tillmatade med kopp, helammades i högre grad 

vid utskrivning från sjukhuset och även sex månader efter utskrivning än de barn som 

tillmatades med nappflaska (Yilmaz, Caylan, Karacan, Bodur & Gokcay, 2014). Ett annat 

alternativ till kopp är att tillmata barnet med sked (Almqvist-Tangen, 2018). I dokumentet 

Tio steg som främjar amning (Socialstyrelsen, 2014) beskrivs under steg 9 att vid 

amningsproblem bör napp och nappflaska undvikas de första två veckorna tills amningen 

kommit igång. En studie från Brasilien visar att barn som tidigt fått tillmatning via 

nappflaska och/eller tidigt börjat använda napp har högre frekvens amningsproblem än barn 

som enbart blivit ammade och inte börjat använda napp tidigt. Barnen i studien var födda i 

fullgången tid och mellan 5–120 dagar gamla (Batista, Ribeiro, Nascimento & Rodrigues, 

2017). 

Andra metoder för tillmatning är sond i näsan, sond som fästes på mamma/pappa/vårdares 

finger, samt tillmatningsset vilket innebär att sonden fästs på mammans bröst och barnet 

kan då amma på bröstet och samtidigt få tillmatning via sonden (Penny, Judge, Brownell & 

McGrath, 2018). Tillmatningsset är en effektiv metod för tillmatning om kvinnan vill få igång 

mjölkproduktionen efter ett längre uppehåll på grund av exempelvis sjukdom. Kvinnor som 

fått använda tillmatningsset för att tillmata sina nyfödda barn var positiva till metoden, trots 

att den associeras med svårigheter vad gäller användandet av utrustningen (Penny, Judge, 

Brownell & McGrath, 2018). Vid behov av fortsatt tillmatning av barnet efter utskrivning från 
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sjukhuset bör föräldrarna få information om hur länge barnet ska fortsätta tillmatas och hur 

tillmatningen sedan kan trappas ut (Wackernagel et al., 2017).  

2.3 Riktlinjer inom hälso- och sjukvården 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) består av föreskrifter som ska tillämpas för att systematiskt 

utveckla och säkra kvalitén i verksamheter som omfattas av hälso-sjukvårdslagen exempelvis 

kvinnokliniker. Det ska inom varje verksamhet finnas en ledning som ansvarar för 

verksamhetens planering, utvärdering och uppföljning. Ledningen ska anpassa sig till 

verksamhetens inriktning och omfattning, processer i verksamheten ska fastställas för att 

säkra verksamheters kvalitet, detta genom exempelvis riktlinjer. Riktlinjer ska beskriva 

tillvägagångssätt och vem som ansvarar för utförandet i verksamheten. Om riktlinjerna visar 

sig vara icke ändamålsenliga ska de förbättras (SOSFS 2011:9). Socialstyrelsen (2013) 

innehar nationella riktlinjer inom vissa områden, de ger vägledning om vilka metoder och 

behandlingar som verksamheter inom vård- och omsorg bör satsa på. Målet med nationella 

riktlinjer inom hälso- och sjukvård, är att de ska bidra till att stärka vårdtagarens möjlighet 

till en säker, god och jämlik vård (Socialstyrelsen, 2013).  

2.4  Teoretisk referensram – Att stödja och stärka 

Berg och Lundgren (2010) har genom forskning utformat en modell baserad på att stödja och 

stärka kvinnan innan och under graviditet, vid förlossning samt under neonatalperiod och 

amning. Deras modell kommer att användas som teoretisk modell då stöd från professionella 

vårdare efter förlossning, till exempel barnmorskor, är en viktig förutsättning för lyckad 

amning. Barnmorskans perspektiv på barnafödande och amning ska präglas av en stark 

tilltro till den kvinnliga kroppens egen förmåga att föda och amma barn, där det naturliga ska 

främjas (Berg & Lundgren, 2010). Palmer (2010) beskriver att barnmorskan ska vara lyhörd 

och respektera kvinnans önskemål vilket är betydelsefullt för kvinnan och kan stärka henne i 

rollen som mamma. Barnmorskan ska ge mamman stöd oavsett om hon väljer att amma sitt 

barn eller inte, vid problem med amningen är stödet extra viktigt, mamman ska känna sig 

betydelsefull i alla situationer. Kraven på prestation hos mamman kan minskas genom att 

visa på barnets behov av närhet, värme och interaktion vid amning, att förstärka att amning 

är så mycket mer än näring till barnet. Amningen ger tröst och kärlek till barnet och stärker 

banden mellan barn och mamma. Stödjande relation mellan den professionella vårdaren och 

mamman, med mammans önskemål som utgångspunkt kan stärka kontakten ytterligare 

mellan barn och mamma, vilket förhoppningsvis leder till att barnet ammas under längre tid. 

Ett stödjande och lyssnande förhållningssätt hos den professionella vårdaren kan stärka 

mammans självförtroende, självtillit och motivation vilket underlättar amningen. En orsak 

som bidrar till att kvinnor slutar amma tidigare än planerat är brist på stöd från den 

professionella vårdaren men också från familj och omgivning (ibid.).  
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2.5  Problemformulering  

WHO rekommenderar att barn ska helammas de första sex månaderna. Studier visar att 

bröstmjölk är den bästa födan för det nyfödda barnet, även interaktionen mellan barn och 

mor samt barnets behov av närhet främjas genom amning. Amning har positiva hälsoeffekter 

för både barn och mor. Att ge nyfödda barn bröstmjölksersättning med eller utan medicinsk 

indikation har i studier visat sig minska amningstiden jämfört med om barnet inte fått 

bröstmjölksersättning. Studier visar fördelar om barnet kan tillmatas med mammans egen 

bröstmjölk, samt att mamman tidigt får hjälp och stöd i hur hon ska stimulera 

mjölkproduktionen om barnet inte kan ammas direkt. Statistik visar att antalet barn i Sverige 

som ammas upp till sex månaders ålder har minskat sedan år 2004, även geografiska 

skillnader kan ses. Det vore därför intressant att sammanställa en översikt över befintliga 

riktlinjer gällande tillmatning av nyfödda barn. Om skillnader i riktlinjerna finns skulle det 

kunna vara en faktor som kan påverka amningsstatistiken. Om eventuella skillnader ses kan 

även behovet av gemensamma nationella riktlinjer påvisas.  

3 SYFTE  

Syftet var att sammanställa en översikt av befintliga riktlinjer gällande tillmatning av nyfödda 

barn på alla kvinnokliniker med förlossningsavdelningar i Sverige.  

4 METOD  

4.1 Design 

Deskriptiv metod med kvalitativ ansats användes i detta examensarbete. Deskriptiv metod är 

beskrivande och användbar där det redan finns viss kunskap inom området (Olsson & 

Sörensen, 2011). Enligt Polit och Beck (2008) är syftet med deskriptiv metod att observera, 

beskriva och dokumentera naturliga perspektiv av situationer. Kvalitativ ansats innebär ett 

successivt framväxande där ett fenomen upptäcks och förtydligas. Även en kvantitativ 

innehållsanalys genomfördes för att jämföra riktlinjerna med varandra och se eventuella 

skillnader. Kvantitativ innehållsanalys som metod vid dataanalys är effektiv för att ta reda på 

hur ofta olika kategorier förekommer i ett material samt hur stort utrymme olika kategorier 

får (Bergström & Boréus, 2012). 
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4.2  Urval  

Sveriges samtliga 43 kvinnokliniker med förlossningsavdelningar kontaktades och ombads 

maila riktlinjer gällande tillmatning av nyfödda.  

 

4.3 Datainsamling 

Sveriges samtliga förlossningsavdelningar hittades via webbsidan 1177.se. Därefter togs 

kontakt med respektive sjukhusväxel och mailadresser samt telefonnummer till enhetschefer 

på alla förlossningsavdelningar erhölls. Därefter mailades ett informationsbrev ut med 

information om examensarbetets syfte, metod och frivillighet att delta (Bilaga D). I brevet 

ombads mottagaren vid intresse att delta, återsända aktuella riktlinjer via mail. Efter första 

mailutskicket erhölls svar med bifogade riktlinjer från tio förlossningsavdelningar. De som 

ännu inte svarat på mailutskicket söktes via telefon sju dagar från första mailet skickades ut. 

Totalt 10 enhetschefer av 33 kontaktade svarade i telefon och alla var positiva till att delta och 

skulle maila aktuella riktlinjer, sju riktlinjer erhölls sedan via mail. De som ej nåddes via 

telefon kontaktades ytterligare en gång med påminnelse via mail och därefter erhölls svar 

med bifogade riktlinjer från sju förlossningsavdelningar.  

Därefter valdes att ta kontakt med enhetschef för respektive BB-avdelning på de sjukhus som 

ännu inte svarat. Mailadresser och telefonnummer erhölls via respektive sjukhusväxel och 

informationsbrevet mailades ut. Detta genererade svar från sex avdelningar. Därefter togs 

återigen telefonkontakt med de enhetscheferna som ännu inte svarat på mailutskicket, sju 

enhetschefer nåddes via telefon vilket resulterade i fyra riktlinjer. Tre kliniker uppgav via 

telefon att de inte hade riktlinjer om hur tillmatning av nyfödda barn ska ske vilket innebar 

ett internt bortfall på tre klinikers riktlinjer. Två av klinikerna som inte hade aktuella 

riktlinjer höll på att revidera sina och hade därför inga att maila för tillfället. En klinik 

uppgav att de inte hade några överhuvudtaget. Slutligen kontaktades de sex kliniker som 

fortfarande inte svarat på mail eller telefon en sista gång via mail, det resulterade i att fyra 

riktlinjer mailades in. Av de 43 kliniker som kontaktades erhölls svar från 41 kliniker. Det 

innebar en svarsfrekvens på 95 %. Totalt erhölls 38 riktlinjer då tre kliniker som svarade 

saknade riktlinjer för tillmatning av nyfödda barn.  

4.4 Dataanalys 

Vid analysen av riktlinjerna tillämpades kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs 

(2007) med deduktiv ansats. Manifest analys användes vilket innebär att textmaterialets 

innehåll bearbetas för att beskriva de synliga uppenbara komponenterna i texten (Olsson & 

Sörensen, 2011). Som forskningsmetod är kvalitativ innehållsanalys ett systematiskt och 

objektivt sätt att beskriva och kvantifiera ett fenomen. Deduktiv ansats används när 

forskaren vill granska datamaterial som redan finns i en ny kontext. Analysen genomförs i tre 

steg, förberedelse, organisering och redogörelse (Elo & Kyngäs, 2007).  
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Under första steget som var förberedelse valdes analysenhet, vilket var riktlinjer gällande 

tillmatning hos nyfödda. Riktlinjerna lästes noggrant av båda författarna ett flertal gånger för 

att lära känna innehållet.  

Under andra steget, organisering kunde antingen en strukturerad eller ostrukturerad 

kategoriseringsmatris användas. Vid användandet av en strukturerad kategoriseringsmatris 

behålls de framtagna kategorierna, författaren kan sedan välja att framhäva den data som 

passar in i matrisen, alternativt den data som inte passar in i matrisen. Att använda en 

ostrukturerad kategoriseringsmatris innebär att data kategoriseras i matrisen men 

subkategorier kan skapas under de förutbestämda huvudkategorierna under analysprocessen 

(Elo & Kyngäs, 2007).  Författarna valde i föreliggande arbete att använda en ostrukturerad 

kategoriseringsmatris. En ostrukturerad kategoriseringsmatris baserad på tidigare forskning 

samt innehållet i riktlinjerna skapades. Matrisen bestod av nio huvudkategorier; Senaste 

revidering, Antal sidor, Angivna referenser, Angiven författare, Val av tillmatningsmetod, 

Val av tillmatningsprodukt, Barn som ska tillmatas, Barn som kan behöva tillmatas samt 

Amningsfrämjande åtgärder. Därefter läste författarna riktlinjerna igen och markerade 

meningsbärande enheter som passade in i kategoriseringsmatrisen och svarade på arbetets 

syfte. De meningsbärande enheterna kodades och fördes in i en tabell, se Bilaga E. Till varje 

riktlinje skapades en egen tabell för att kunna hålla isär innehållet då författarna önskade 

jämföra innehållet i de olika riktlinjerna.  

För att kunna jämföra innehållet i riktlinjerna utförde författarna även en kvantitativ 

innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen användes för att ge svar på hur många 

riktlinjer som nämnde de olika kategorierna. Genom att varje riktlinje hade en egen tabell 

med meningsbärande enheter och koder som framkommit under den kvalitativa 

innehållsanalysen kunde antalet riktlinjer som nämnde samma innehåll identifieras.  

Under sista steget som var redogörelse, sammanställdes datamaterialet utifrån 

examensarbetets syfte och presenteras i resultatet i form av text och figurer. 

4.5 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) fyra etiska krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka ska beaktas vid humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Ständig hänsyn till kraven togs under examensarbetets gång. 

Information- och samtyckeskravet beaktades i samband med att informationsbrev skickades 

ut till berörda deltagare. Informationsbrevet omfattade beskrivning av syftet samt ett 

önskemål om att ta del av berörd kliniks aktuella riktlinjer, även information om frivilligt 

deltagande och att insamlat datamaterial skulle hanteras enligt forskningsetiska krav 

framgick. Godkännande från klinikerna gavs genom besvarande på informationsbrevet, 

dessutom ombads klinikerna besvara om de önskade ta del av slutresultatet. Riktlinjerna 

gällande tillmatning hos nyfödda barn förvarades så att inga obehöriga kunde läsa dem. 

Klinikernas namn valdes att inte publiceras med hänsyn till konfidentialitetskravet. 

Datamaterialet användes enbart till resultatet i examensarbetet där hänsyn togs till 

nyttjandekravet.  
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5 RESULTAT  

Totalt 38 riktlinjer analyserades och resulterade i nio olika huvudkategorier som presenteras 

nedan under rubrikerna; Senaste revidering, Antal sidor, Angivna referenser, Angiven 

författare, Val av tillmatningsmetod, Val av tillmatningsprodukt, Barn som ska tillmatas, 

Barn som kan behöva tillmatas samt Amningsfrämjande åtgärder. 

5.1  Senaste revidering  

År för senaste revidering av riktlinjerna varierade, 13 riktlinjer var reviderade år 2019, år 

2018 var åtta riktlinjer reviderade och 11 riktlinjer var reviderade år 2017. Två kliniker hade 

riktlinjer från 2013 och i fyra riktlinjer fanns inget år angivet för senaste revidering (Figur 1). 

I nio av klinikernas riktlinjer fanns ett angivet datum för när nästa revidering skulle ske.  

 

Figur 1: Årtal för riktlinjernas senaste revidering. 

5.2 Antal sidor 

Hur långa riktlinjerna var varierade. De kortaste var på en sida och de längsta var på 44 sidor 

(Figur 2). Medellängden på riktlinjerna var sex sidor. Riktlinjerna på 44 sidor omfattade 

bland annat bröstets anatomi och fysiologi, amningens faser, amningsrådgivning, 

komplikationer vid amning samt två sidor om tillmatning och en sida med instruktion om att 

mata med tillmatningsset. Övriga riktlinjer är specificerade kring tillmatning, indikationer 

och riskfaktorer.  
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Figur 2: Antal sidor i respektive riktlinje.  

5.3 Angivna referenser 

I totalt 16 riktlinjer angavs referenser. I elva riktlinjer användes det Nationella 

vårdprogrammet för hypoglykemi hos nyfödd med gestationsålder >35 veckor som 

referens (Wackernagel et al., 2017). I vårdprogrammet finns ett flödesschema för 

blodsockerkontroller och eventuell behandling vid hypoglykemi (Bilaga C). I tre riktlinjer 

användes flödesschemat utan referens till det nationella vårdprogrammet. Vetenskapliga 

artiklar användes som referenser i fyra riktlinjer, med artiklar från år 1988 (Marchini, 

Winberg & Uvnäs-Moberg, 1988), 1997 (Marchini & Stock, 1997) och 1998 (Marchini, 

Persson, Berggren & Hagenäs, 1998). Studierna i de refererade artiklarna var skapade på ett 

av de berörda sjukhusen. Sex riktlinjer refererar till Socialstyrelsens (2014) Tio steg som 

främjar amning. Två riktlinjer refererar till SOSFS 2008:33. Totalt 22 riktlinjer angav inga 

referenser (Figur 3). 

 

Figur 3: Antal riktlinjer som angav referenser respektive ej angav referenser.  
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5.4 Angiven författare 

Tjugonio klinikers riktlinjer hade angivna författare, nio riktlinjer hade inte någon angiven 

författare (Figur 4). Av de riktlinjer som hade angiven författare var det i nitton riktlinjer inte 

beskrivet vilken titel författaren hade. Nio riktlinjer var författade av läkare och en riktlinje 

var det en barnmorska som var författare till.  

 

Figur 4: Antal riktlinjer som hade angiven författare alternativt ej angiven författare.  

5.5 Val av tillmatningsmetod 

Vilken tillmatningsmetod som angavs varierade, i vissa riktlinjer beskrevs flera metoder. De 

metoder som angavs var koppmatning, sondmatning, flaskmatning, sked och tillmatningsset. 

Den mest förekommande metoden var koppmatning som 15 kliniker beskrev i sina riktlinjer 

som rekommenderad metod. Flaskmatning beskrevs i sex klinikers riktlinjer som metod då 

barnet krävde stor volym tillmatning. Sond beskrevs i sex klinikers riktlinjer, främst som 

metod om barnet inte orkade äta på egen hand. Fem kliniker beskrev skedmatning som 

metod och tillmatning via tillmatningsset beskrevs i tre klinikers riktlinjer. Sjutton av 

klinikerna beskrev ingen specifik metod för tillmatning i sina riktlinjer (Figur 5).  
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Figur 5: Val av tillmatningsmetoder som beskrevs i riktlinjerna.  

5.6 Val av tillmatningsprodukt 

I flertalet av riktlinjerna fanns beskrivet vad det nyfödda barnet skulle tillmatas med. I 26 

riktlinjer angavs bröstmjölk som första alternativ. I fyra riktlinjer angavs enbart 

bröstmjölksersättning och i åtta riktlinjer angavs inte vad som skulle ges vid tillmatning 

(Figur 6).  

 

Figur 6: Beskrivna tillmatningsprodukter i riktlinjerna.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ej angiven Kopp Sond Flaska Sked Tillmatningsset

A
n

ta
l r

ik
tl

in
je

r
Tillmatningsmetod

0

5

10

15

20

25

30

Bröstmjölk Bröstmjölksersättning Ej angivet

A
n

ta
l r

ik
tl

in
je

r

Tillmatningsprodukt



15 

5.7 Barn som ska tillmatas  

I 29 av 38 riktlinjer beskrevs indikationer för när nyfödda barn skulle tillmatas efter födseln. 

Följande grupper skulle tillmatas senast en timme efter födseln (figur 7); barn till mammor 

med diabetes, SGA (Small for gestational age), underburna födda i graviditetsvecka 36+0 – 

36+6, hypoglykemi, LGA (Large for gestational age), perinatal asfyxi, sjuka barn (infektion 

eller andningsstörning), hypotermi, barn som utsatts för perinatal stress med ett pH på <7,10 

eller metabolisk stress.  

Barn med hyperbilirubin och barn med viktnedgång >10 % beskrevs också som grupper i 

behov av tillmatning. Symtomen uppstår vanligen inte inom en timme efter förlossning men 

när indikationerna identifierades skulle tillmatning ske omgående enligt riktlinjerna. 

Nio riktlinjer beskrev inga indikationer för direkt tillmatning dock beskrev fyra av de nio 

riktlinjerna att all extra tillmatning sker på läkarordination.  

 

Figur 7: Indikationer för tillmatning i riktlinjerna.  
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kostbehandlad graviditetsdiabetes, hyperbilirubinemi och överburenhet> 42 

graviditetsveckor (Figur 8). 

 

Figur 8: Beskrivna riskgrupper i riktlinjerna.  

Enstaka riktlinjer angav även att följande grupper kunde vara i behov av tillmatning; barn 

med upprepade kräkningar, skrikiga och otröstliga barn, flerbörd, normalstora barn till 

mamma med kost- eller tablettbehandlad diabetes, vattenavgång >18 timmar, kraftigt 

mekoniumfärgat fostervatten, snabbandning, immunisering, avvikande POX, barn till 

mamma med infektion vid förlossningen, instrumentell- eller operativförlossning, barn till 
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asfyxi under förlossningen, barn med diabetesfetopati eller sjukt barn med infektion eller 

andningsstörning.  
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5.9 Amningsfrämjande åtgärder 

Flera amningsfrämjande åtgärder beskrevs i riktlinjerna och presenteras under rubrikerna 

nedan; amning och hud mot hudkontakt, stimulering av mjölkproduktionen, avsluta 

tillmatning samt påverkan på amningen och stöd till föräldrar.  

5.9.1 Amning och hud mot hudkontakt 

Tjugo kliniker beskrev i sina riktlinjer att amning ska främjas, detta genom att barnet skulle 

vårdas hud mot hud och alla barn skulle ammas fritt. Sexton riktlinjer beskrev att amningen 

skulle initieras tidigt, inom en timme efter födseln. Sjutton riktlinjer beskrev att om barnet 

var i behov av tillmatning gällde fri amning mellan tillmatningarna.  

5.9.2 Stimulering av mjölkproduktion 

Femton riktlinjer beskrev att om barn och mamma separerades eller om barnet inte kunde 

suga tillräckligt kraftfullt skulle mamman ges möjlighet till tidig 

bröststimulering/urmjölkning, senast två timmar efter förlossningen och därefter minst åtta 

gånger per dygn. I sju riktlinjer beskrevs även att kvinnan skulle få instruktioner i 

handmjölkning för att hålla igång mjölkproduktionen.  

5.9.3 Avsluta tillmatning 

En riktlinje beskrev att tillmatningen skulle avslutas så fort mamman fått tillräcklig 

mjölkproduktion. I åtta riktlinjer beskrevs att tillmatningen trappades ut succesivt och fem 

riktlinjer beskrev att en plan för ut trappning av tillmatningen skulle göras tillsammans med 

föräldrarna vid hemgång. Nio riktlinjer rekommenderade att ett återbesök på 

amningsmottagning några dagar efter utskrivning för uppföljning skulle planeras in. Fem 

riktlinjer beskrev att om barnet vid utskrivning från sjukhuset, fortfarande var i behov av 

tillmatning skulle en plan göras upp tillsammans med föräldrar.  

5.9.4 Påverkan på amningen 

En riktlinje beskrev att huvudregeln var att barnet inte skulle tillmatas annat än på strikt 

medicinsk indikation, på grund av att sannolikheten för väl fungerande amning minskade vid 

tidig tillmatning. Tre riktlinjer beskrev att slentrianmässig tillmatning av friska, fullgångna 

inte skulle förekomma på grund av risk för störd amningsstart. 

5.9.5 Stöd till föräldrar 

Tre riktlinjer beskrev att det var viktigt att stötta mammor gällande amning, och inte få dem 

att känna sig otillräckliga genom att ge barnet mat i onödan. En riktlinje beskrev att stöd och 

information till föräldrarna var viktigt om barnet behövde tillmatas. 
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6 DISKUSSION  

Nedan följer metod och resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras den valda 

metoden, deskriptiv metod med en kvalitativ ansats, datainsamling, dataanalys samt 

examensarbetets styrkor. I resultatdiskussionen diskuteras det framkomna resultatet 

gentemot den kunskap som framkommit i bakgrundsarbetet.  

6.1 Metoddiskussion  

Metoden som valdes från början var en deskriptiv metod med kvalitativ ansats. Kvalitativ 

ansats valdes då den var förenlig med examensarbetets syfte, att sammanställa en översikt av 

riktlinjerna gällande tillmatning av nyfödda barn. Sörensen och Olsson (2011) beskriver att 

det centrala i datainsamlingen vid kvalitativ ansats är att hitta beskrivningar, kategorier eller 

modeller som bäst beskriver ett fenomen. Då syftet var att sammanställa en översikt av 

riktlinjernas innehåll, sågs riktlinjerna som ett fenomen vars innehåll skulle beskrivas och 

sammanställas. En anledning till att kvalitativ ansats valdes istället för kvantitativ ansats var 

att datamaterialet inte var känt innan examensarbetets början. Innan dataanalysen påbörjats 

var det okänt om resultatet skulle vara mätbart (Sörensen & Olsson, 2011).  

Polit och Beck (2008) beskriver tre begrepp som används för att bedöma trovärdigheten i 

kvalitativa studier; trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Trovärdighet innebär hur 

pålitligt resultatet av examensarbetet är. Om examensarbetet kan göras om flera gånger med 

samma datamaterial och uppnå samma resultat ökar trovärdigheten. Att materialet 

analyserades gemensamt flera gånger med ambitionen att noggrant beskriva vald metod och 

dataanalys leder till att trovärdigheten stärks. En svaghet kan ses då författarna själva tolkat 

texten i riktlinjerna vilket kan leda till att om examensarbetet ska upprepas kan resultatet bli 

annorlunda då texten i riktlinjerna kan tolkas på ett annat sätt av andra. Med medvetenhet 

om detta valdes att gemensamt koda och kategorisera riktlinjerna vid dataanalysen. Giltighet 

innebär hur väl arbetet svarar på syftet samt hur sanningsenligt resultatet (Polit och Beck, 

2008). Giltigheten i examensarbetet ansågs hög då resultatet svarade väl på syftet. Att 

svarsfrekvensen var hög kan ses som en styrka, då det gav en bra helhetsbild av Sveriges 

riktlinjer för tillmatning av nyfödda barn, att riktlinjerna som analyserades används i kliniskt 

arbete stärker också resultatets giltighet. Överförbarhet innebär hur väl resultatet kan 

överföras eller tillämpas inom andra grupper eller sammanhang (Polit och Beck, 2008). 

Resultatet är överförbart, främst kan det ge en bild av vad som är viktigt vid tillmatning av 

nyfödda barn. 

Då urvalet skulle ge ett omfattande innehåll för att svara på syftet valdes alla kvinnokliniker i 

Sverige med tillhörande förlossningsavdelningar att tillfrågas om medverkande. Anledningen 

till att kliniker utan förlossningsavdelning exkluderades, var att tillmatning av nyfödda barn 

på medicinsk indikation ofta sker redan på förlossningsavdelningen.  

Insamlingen av datamaterial påbörjades genom kontakt via mail, svarsfrekvensen var låg 

efter första utskicket. Påminnelser via både mail och telefon ett flertal gånger krävdes, det 

ledde slutligen att 41 av 43 kliniker svarade om deltagande i examensarbetet, vilket ger en 
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svarsfrekvens på 95 %. Att få in riktlinjerna tog totalt fyra veckor. Vid telefonkontakt 

hänvisades flera gånger vidare till andra personer som kunde tänkas var behjälpliga med 

insamling av riktlinjerna. Snabbare och effektivare insamlingsmetod hade eventuellt varit att 

först ta telefonkontakt, för att direkt kunna hänvisas till rätt person att sedan maila 

informationsbrevet till. Mycket tid gick till väntan på mailsvar som eventuellt kunnat sparats 

genom direkt telefonkontakt. Tiden då mailsvar inväntades användes till att samla 

bakgrundsinformation och identifiera nuvarande kunskapsläge.  

Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats enligt Elo 

& Kyngäs (2007). Innehållsanalys kan användas på både kvalitativa och kvantitativa data och 

med en deduktiv eller induktiv ansats. Deduktiv ansats valdes då materialet redan fanns men 

granskades i en ny kontext (Elo & Kyngäs, 2007). Även viss förkunskap förelåg efter arbetet 

med bakgrundsinformationen. Under analysprocessen insåg författarna att mycket av 

innehållet i riktlinjerna kunde kvantifieras, vilket skulle vara till hjälp för att kunna se hur 

riktlinjerna skiljde sig åt. Ett beslut om att även använda sig av kvantitativ innehållsanalys 

togs. Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys kunde antalet riktlinjer som nämnde 

respektive kategori redovisas, vilket påvisar att innehållet i riktlinjerna skiljer sig åt. 

Tolkningen av datamaterialet gjordes gemensamt vilket kan ses som en styrka under 

analysprocessen då det minskade risken att materialet tolkades fel. Även framtagningen av 

huvudkategorier till kategoriseringsmatrisen gjordes gemensamt. Andra styrkor är den höga 

svarsfrekvensen på 95 % samt att urvalet var ändamålsenligt utifrån examensarbetets syfte. 

Den höga svarsfrekvensen ger en bra helhetsbild över Sveriges riktlinjer för tillmatning av 

nyfödda barn. Resultatet presenterades i både text och med figurer för att ge en 

överskådligbild. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att sammanställa en översikt av befintliga riktlinjer gällande tillmatning av nyfödda 

barn på Sveriges kvinnokliniker med tillhörande förlossningsavdelningar. Riktlinjerna var 

utformade på olika sätt och med olika innehåll. Gemensamma nämnare för alla riktlinjer 

förutom att de handlade om tillmatning av nyfödda barn kunde inte hittas. Det tyder på att 

rekommendationerna i riktlinjerna skiljer sig åt. I 29 av 38 riktlinjer beskrevs olika 

indikationer för direkt tillmatning samt riskfaktorer när tillmatning var aktuellt. De mest 

förekommande grupperna under indikationer för direkt tillmatning i riktlinjerna var barn till 

mamma med diabetes, tillväxthämmade/SGA, underburna födda i graviditetsvecka 36+0–

36+6, hypoglykemi, LGA, utsatts för perinatal asfyxi samt sjuka barn (infektion eller 

andningsstörning), vilket stämmer väl överens med de grupper som beskrivs ha ökad risk för 

hypoglykemi i tidigare studier (Ayoub, Hanoudi & Naif, 2013; Zhou, Yu, Wu & Zhang, 2014).  

Skillnader i riktlinjerna kunde urskiljas vad gällde rekommendationer kring tillmatning hos 

barn till mammor med diabetes. Ett fåtal riktlinjer beskrev att diabetes är en riskfaktor, inte 

en indikation för direkt tillmatning vilket inte stämmer överens med rekommendationerna i 

dokumentet Nationellt vårdprogram - Neonatal hypoglykemi hos nyfödda med 

gestationsålder ≥ 35 veckor, där rekommendationen är att alla barn till mammor med 
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diabetes ska tillmatas senast en timme efter födseln för att undvika hypoglykemi. Undantaget 

då tillmatning kan avvaktas är hos normalstora barn till mammor med kostbehandlad 

graviditetsdiabetes om inga tecken på hypoglykemi finns och barnet ammar tillfredställande 

(Wackernagel et al., 2017). Rekommendationen att avvakta med tillmatning vid 

tillfredsställande amning hos normalstora barn till mammor med kostbehandlad 

graviditetsdiabetes sågs dock i flertalet riktlinjer. Skillnader sågs också vad gäller 

rekommendationen för tillmatning av barn som var LGA. I 14 riktlinjer ansågs LGA vara en 

indikation för direkt tillmatning medan det i 13 riktlinjer endast var en riskfaktor för att 

barnet skulle kunna behöva tillmatas. Även underburna barn födda i graviditetsvecka 36+0–

36+6 förekom både som en direkt indikation och som en riskfaktor. Rekommendationerna i 

dokumentet Nationellt vårdprogram - Neonatal hypoglykemi hos nyfödda med 

gestationsålder ≥ 35 veckor är att hos barn som är LGA utan att mamma har diabetes eller 

hos underburna barn födda i graviditetsvecka 36+0–36+6, kan tillmatning avvaktas vid 

tillfredsställande amning. Anledningen är att amningen ska främjas samt att exponeringen 

för bröstmjölksersättning ska minska (Wackernagel et al., 2017). Författarna menar att det är 

positivt att riktlinjer endast klassificerar normalstora barn till mammor med kostbehandlad 

diabetes, barn som är LGA utan mamma med diabetes, samt underburna barn som grupper 

med ökad risk för hypoglykemi och behov av tillmatning, inte som en indikation för direkt 

tillmatning. Studier visar att de barn som får bröstmjölksersättning under första 

levnadsveckan slutar amma tidigare än barn som helammas från start även om mammans 

intention från början är att helamma (Chantry, Dewey, Peerson, Wagner & Nommsen-Rivers, 

2014; Häggkvist, Brantsæter, Grjibovski, Helsing, Meltzer & Haugen, 2010). Att grupper av 

barn tillmatas utan att det finns indikation för det kan leda till att flera barn slutar amma 

tidigare och på så vis går miste om de många positiva effekter som bröstmjölk har för barn 

och mor.  

I nio riktlinjer beskrevs inga indikationer för direkt tillmatning, i fyra av de nio riktlinjerna 

beskrevs att all tillmatning skulle ske på läkarordination. Det är viktigt att ha tydliga 

riktlinjer för när tillmatning på medicinsk indikation ska ske direkt inom en timme efter 

födsel, för att förhindra att tillmatningen fördröjs och barnet då riskerar hypoglykemi. 

Hypoglykemi kan ge flera mer eller mindre allvarliga symptom såsom svag sugförmåga, 

hypotermi, svettningar, skakningar, irritabilitet, slöhet, nedsatt tonus, kramper, apné, 

takypné, bradykardi och/eller cirkulationsstillestånd (Wackernagel et al., 2017). I extrema 

fall kan hypoglykemi även orsaka hjärnskador (Hawdon, 2013).  

Hur barnet skulle tillmatas beskrevs i 21 av riktlinjerna, 15 rekommenderade koppmatning 

som metod i första hand. Flera riktlinjer nämnde flera olika metoder, sond var en metod som 

beskrevs som ett alternativ om barnet inte orkade suga och sex riktlinjer beskrev nappflaska 

om barnet behövde en större mängd mat. Totalt 17 riktlinjer nämnde ingen rekommenderad 

metod för tillmatning. En studie från Turkiet visar att barn som tillmatas med kopp 

helammas i högre grad än de barn som tillmatas med nappflaska (Yilmaz, Caylan, Karacan, 

Bodur & Gokcay, 2014). Att undvika nappflaska och napp de första två veckorna tills 

amningen kommit igång beskrivs under steg nio i Tio steg som främjar amning 

(Socialstyrelsen, 2014), stegen utgör rekommendationer att arbeta efter för att främja 

amning och ingår i dokumentet Amningsvänliga sjukhus – för att skydda stödja och främja 

amning (SOU 1993:86).  
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I 30 riktlinjer beskrevs vad barnet skulle tillmatas med. I 26 av riktlinjerna rekommenderas 

bröstmjölk som förstahandsval, i de övriga fyra riktlinjerna beskrevs endast 

bröstmjölksersättning som alternativ vid tillmatning. Mammans egen bröstmjölk ska i första 

hand användas vid tillmatning (Tozier, 2013; Wackernagel et al., 2017) 

I flertalet riktlinjer beskrivs amningsfrämjande åtgärder, såsom att hud mot hudkontakt 

direkt efter födseln ska främjas samt att barnet ska ammas fritt. Många riktlinjer fokuserar 

också på att amning ska initieras tidigt och att barnet ska ammas fritt mellan 

tillmatningstillfällena. Även amningsfrämjande åtgärder i form av hur mamman kan hålla 

igång sin mjölkproduktion under tiden barnet inte kan amma fullt ut, samt hur tillmatningen 

ska avslutas då mammans egen mjölkproduktion kommit igång nämns i några riktlinjer. De 

amningsfrämjande åtgärderna som nämns stämmer väl överens med rekommendationerna i 

Tio steg som främjar amning (Socialstyrelsen, 2014). Önskvärt hade varit om alla riktlinjer 

hade nämnt amningsfrämjande åtgärder i samband med att ett nyfött barn behöver tillmatas. 

Stöd till föräldrar är något som beskrivs i ett fåtal riktlinjer. Tre riktlinjer tar upp att det är 

viktigt att stötta mammorna gällande amning och inte få dem att känna sig otillräckliga 

genom att ge barnet tillmatning i onödan. En riktlinje beskriver att stöd och information till 

båda föräldrarna är viktigt om barnet behöver tillmatas. Författarna har i sitt examensarbete 

arbetat utifrån Berg och Lundgren (2010) modell, som baseras på att stödja och stärka 

kvinnan under graviditet och förlossning. Deras modell användes då stöd från professionella 

vårdare efter förlossning, till exempel barnmorska, är en viktig förutsättning för lyckad 

amning. En viktig faktor anses vara att ge kvinnan stöd för att amningen ska lyckas, vissa 

situationer kan kräva mer stöd än andra. I en studie från England beskrivs att kvinnor som 

upplever komplikationer under förlossningen såsom kejsarsnitt, fosterpåverkan eller 

postpartum blödning i högre grad ammar sitt barn under en kortare period än kvinnor som 

inte upplever komplikationer. Flera studier visar även att barn som förlöses med kejsarsnitt, 

tillmatas i högre grad än barn som förlösts vid en normal vaginal förlossning (Brown & 

Jordan, 2012; Parry, Ip, Chau, Wu & Tarrant, 2013; Zwedberg, Hofsten & Jurell, 2015). Även 

assisterad vaginal förlossning med sugklocka eller tång leder till en ökad frekvens av 

tillmatning (Parry et al., 2013). Att i sin yrkesroll som barnmorska vara medveten om att 

kvinnor kan behöva extra stöd efter en förlossning med komplikationer tror författarna är en 

förutsättning för en lyckad amning. Begreppet en lyckad amning kan betyda olika saker, 

tidigare erfarenheter och kunskaper hos kvinnan kan påverka hennes syn på amning. För en 

del kvinnor kan lyckad amning vara att kunna helamma sitt barn och för en del är det att 

delamma sitt barn. Barnmorskan ska vara lyhörd och respektera kvinnans önskemål vilket är 

betydelsefullt för kvinnan och kan stärka henne i rollen som mamma (Berg och Lundgren, 

2010).  

Utformandet av riktlinjerna skiljer sig mycket åt. Antal sidor varierar stort då de kortaste 

riktlinjerna är på en sida och de längsta på 44 sidor. De flesta riktlinjerna, 25 är på en till tre 

sidor vilket upplevs vara en bra längd då innehållet blir lätt överskådligt och går snabbt att 

läsa vid behov. De riktlinjerna med flest sidor innehåller även rekommendationer och 

strategier kring amning med några specifika sidor gällande tillmatning. Tre kliniker saknar 

riktlinjer för tillmatning. Att inte alla kliniker har specifika riktlinjer för tillmatning förvånar 

författarna. I The Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (WHO, u.å) 
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rekommenderas att riktlinjer för tillmatning bör finnas. Steg sex i Tio steg som främjar 

amning (Socialstyrelsen, 2014) beskriver att nyfödda barn inte ska ha annan föda än 

bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat. Det motiverar ytterligare till att alla 

kliniker bör ha riktlinjer för när det är medicinskt motiverat för tillmatning och hur det sker 

på bästa sett.  

Författare till riktlinjerna fanns angivet i 29 av 38 riktlinjer, varav nitton hade okänd titel. I 

nio riktlinjer är läkare angiven och i en riktlinje är barnmorska angiven författare. Att titta på 

skillnader beroende på vem som skrivit riktlinjerna hade varit intressant, men då endast en 

barnmorska var angiven som författare tyckte författarna till examensarbetet att det inte gick 

att leta efter några skillnader beroende på om det var en barnmorska eller en läkare som 

författat innehållet.  

Referenser fanns angivet i 16 riktlinjer. I 11 av dem refererades till dokumentet Nationellt 

vårdprogram - Neonatal hypoglykemi hos nyfödda med gestationsålder ≥ 35 veckor 

(Wackernagel et al., 2017). Även Socialstyrelsens (2014) Tio steg som främjar amning 

användes som referens i sex riktlinjer. En riktlinje som gällde för fyra kliniker innehöll 

vetenskapliga artiklar som referens, dock var flera artiklar gamla, från år 1988, 1990, 1997, 

1998 samt en från år 2015. Tre av studierna i de refererade artiklarna var utförda på ett av de 

berörda sjukhusen. Författarna har funderat över orsaken till att alla riktlinjer inte har 

angivna referenser, eventuellt kan riktlinjerna vara utformade utifrån författarens tidigare 

kunskap och erfarenhet vilket leder till att referenser saknas. Frågan är då om den som 

författat riktlinjen är uppdaterad vad gäller forskning och författarna ställer sig kritiska till 

om riktlinjerna kan ses som evidensbaserade.  

Författarna till examensarbetet tycker att nationella riktlinjer är lämpligt för tillmatning av 

nyfödda barn. Socialstyrelsen (2013) innehar redan nationella riktlinjer inom vissa områden, 

de ses som ett stöd till verksamheter inom vård- och omsorg och ger vägledning om vilka 

metoder och behandlingar som verksamheter bör satsa på. Att ha nationella riktlinjer främjar 

en jämlik och god vård. Genom att använda sig av nationella riktlinjer gällande tillmatning 

får alla nyfödda barn samma behandling oavsett på vilket sjukhus de föds. Författarna tycker 

att dokumenten Nationellt vårdprogram - Neonatal hypoglykemi hos nyfödda med 

gestationsålder ≥ 35 veckor (Wackernagel et al., 2017) samt Amningsvänliga sjukhus – för 

att skydda stödja och främja amning (SOU 1993:86) som innehåller Tio steg som främjar 

amning (Socialstyrelsen, 2014) skulle vara en bra grund till utformning av nationella 

riktlinjer. Mål med de nationella riktlinjerna kan vara att tillmatning endast sker på 

medicinsk indikation samt att om mamman avser att amma vidtas amningsfrämjande 

åtgärder. Tillmatningen ska dessutom inte ske längre än nödvändigt.  
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7 SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Av Sveriges 43 kvinnokliniker med tillhörande förlossningsavdelningar erhölls svar från 41 

kliniker. Det resulterade i att 38 riktlinjer erhölls då tre kliniker inte hade riktlinjer gällande 

tillmatning. Majoriteten av riktlinjerna beskrev liknande indikationer och riskfaktorer för 

tillmatning av nyfödda barn. Många riktlinjer beskrev även amningsfrämjande åtgärder i 

samband med tillmatning av det nyfödda barnet. Viktigt är att nyfödda barn som på grund av 

medicinsk indikation är i behov av tidig tillmatning, får det inom en timme efter födseln för 

att undvika hypoglykemi. Lika viktigt är att barn som inte har ett medicinskt behov av 

tillmatning inte tillmatas slentrianmässigt då det lätt kan störa amningen och få mamman att 

känna sig otillräcklig. Resultatet kan visa på vad riktlinjer för tillmatning av nyfödda barn bör 

innehålla och vara ett stöd för kliniker i utformningen av riktlinjer kring tillmatning av 

nyfödda barn. Det kan också påvisa behovet av gemensamma nationella riktlinjer vilket 

främjar en jämlik och god vård och förhoppningsvis leda till att amningsfrekvensen ökar. 

8 FRAMTIDA FORSKNING  

Förslag på framtida forskning kan vara att jämföra hur de olika sjukhusens riktlinjer är 

utformade och jämföra med amningsstatistiken, om skillnader sågs skulle det kunna 

motivera ytterligare till att ha gemensamma nationella riktlinjer.  

 I samband med insamling av artiklar till bakgrunden framkom ett ökat behov av forskning 

gällande tillmatningsmetoder, främst kring användning av tillmatningsset som metod vid 

tillmatning av nyfödda barn. Detta för att öka kunskapen om vilken tillmatningsmetod som 

är bäst för att främja amningen.  

Vidare vore det intressant att genomföra en intervjustudie med syftet att beskriva föräldrars 

upplevelser av att ha ett barn som tillmatats, både om orsak till tillmatningen framgick samt 

om föräldrarna upplevde att amningen påverkades. Även barnmorskans upplevelser och 

tankar kring tillmatning av nyfödda barn, samt om de anser att tillmatning påverkar 

amningen skulle kunna sammanställas i en intervjustudie. En kvantitativ studie över hur 

många barn som tillmatas i Sverige och på vilken indikation, skulle också kunna bidra med 

bra information.  
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BILAGA A THE TEN STEPS TO SUCCESSFUL 

BREASTFEEDING 
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BILAGA B TIO STEG SOM FRÄMJAR AMNING 

Personalen inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård bör: 

1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om.  

2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet.  

3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur 

man kommer igång med och upprätthåller amningen.  

4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos 

mamman under en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. 

Uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli 

ammat och erbjuda hjälp om det behövs.  

5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de 

måste vara åtskilda från sina barn.  

6. Inte ge nyfödda barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt 

motiverat.  

7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara 

tillsammans dygnet runt.  

8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill.  

9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge 

barn sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att 

amningen ska komma igång.  

10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/föräldrar 

när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid 

amningsmottagningar och BVC.  

 

 

 

 

(Socialstyrelsen, 2014) 
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BILAGA C FLÖDESSCHEMA NEONATAL HYPOGLYKEMI
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BILAGA D INFORMATIONSBREV 

 

 

 

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära 
samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för 
studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. 

Besöksadress:  Drottninggatan 12 
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna 
Tfn: 016 -15 36 00 Fax: 016 -15 36 30 

Besöksadress:  Högskoleplan 1 
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 14 00 

Webb: www.mdh.se 
E-post: info@mdh.se 
Org.nr: 2021002916 

 

 

 

 

Till Enhetschef/Verksamhetschef på förlossning/BB 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 
 

Vi heter Anna Richardsson & Alexandra Stenström och är studenter 
på Barnmorskeprogrammet vid Mälardalens Högskola, Västerås. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Vårat syfte är att göra en översikt på aktuella 
riktlinjer/PM gällande tillmatning på Sveriges förlossningskliniker. Vi 
har valt detta ämne då det har visat sig i tidigare forskningar att 
tillmatning med bröstmjölksersättning utan medicinsk indikation 
under barnets första levnadsvecka kan påverka amningen negativt. 
Genom att göra en översikt på aktuella riktlinjer gällande tillmatning  
är vår förhoppning att kunna bidra till framtida studier inom 
området.  

Vi ber därför ödmjukast er att skicka aktuella riktlinjer som ni 
tillämpar på kliniken gällande tillmatning på nyfödda snarast via mail.  

Annarichardsson89@gmail.com  

Stenstromalexandra@gmail.com  

Deltagandet är frivilligt. All insamlad data kommer att hanteras 
beaktande forskningsetiska krav.  

 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete 
vid Mälardalens högskola. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta 
del av det färdiga resultatet. Meddela oss via mail när ni skickar in era 
riktlinjer om ni önskar få ta del av det  färdiga resultatet.  

 

Ytterligare information lämnas av 

Student; Anna Richardsson 073 – 7354816  

Student; Alexandra Stenström 070 – 2311024  

Handledare; Birgitta Kerstis, birgitta.kerstis@mdh.se 
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BILAGA E Exempel på innehållsanalys 

 

 

Huvudkategori Subkategori Meningsbärande 

enhet 
Kod Kondensering 

av ME 

Amningsfrämjande 

åtgärder 
Påverkan på 

amningen 
Slentrianmässig 

tillmatning av 

friska, fullgångna 

barn ska inte 

förekomma 

eftersom vi då 

riskerar att 

störa/försvåra 

amningsstarten  

Tillmatning/Amningsfrämjande Slentrianmässig 

tillmatning bör 

undvikas då 

amningsstarten 

riskerar att 

störas 

Val av 

tillmatningsprodukt 

 Tillmatning sker i 

första hand med 

mammans 

urmjölkade 

bröstmjölk 

Bröstmjölk Tillmatning i 

första hand med 

mammans 

bröstmjölk.  
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BILAGA F ARTIKELMATRIS FÖR BAKGRUNDARTIKLAR 

Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Angelsen, N. K., Vik, T., 

Jacobsen, G. & Bakketeig, L. 

S.  

2001 

Norge 

Archivis of Disease in 

Childhood  

Breast feeding and cognitive 

development at age 1 and 5 

years 

Att se om det fanns skillnader 

i kognitiv och motorisk 

utveckling hos barn som 

ammats i 3 månader eller 

mindre jämfört med barn som 

ammats minst 6 månader.  

Prospektiv studie 

n=345 barns neuromotoriska 

utveckling mättes vid ett och 

fem års ålder med hjälp av 

olika mätinstrument.  

Det finns samband mellan 

mental utveckling och 

amning. Barn som ammats 

längre har högre IQ. Ingen 

skillnad i motorisk utveckling. 

Ayoub, N. I., Hanoudi, B. M., 

& Naif M. H 

2013 

Irak  

 

Iraqi Academic Scientific 

Journals 

Evaluation of Maternal and 

Neonatal Risk factors for 

Neonatal Hypoglycemia 

Att ta reda på mest kritiska 

perioden för hypoglykemi, 

hitta vanligaste symptomen 

och tecknen. Identifiera 

riskfaktorer associerade med 

neonatal hypoglykemi och 

bestämma bästa 

behandlingsschema och 

prognos.  

Fall-kontroll studie 

n=600 nyfödda screenades 

för hypoglykemi 

n=96 nyfödda barn hade 

hypoglykemi. Ökad risk för 

hypoglykemi hos barn som är 

tillväxthämmade, SGA, LGA, 

har mamma med diabetes, 

barn som utsatts för perinatal 

stress som asfyxi eller 

hypotermi, barn som har en 

infektion eller 

andningsstörning samt 

prematura barn födda före 

graviditetsvecka 37.  
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Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Batista, C. L. C., Ribeiro, V. S., 

Nascimento, M. D., & 

Rodrigues, V. P. 

2017  

Brasilien 

Journal of Pediatria 

Association between pacifier 

use and bottle-feeding and 

unfavorable behavior during 

breastfeeding. 

 

Att undersöka sambandet 

mellan användning av napp 

och flaskmatning och 

ogynnsamma beteenden vid 

amning.  

Tvärsnittsstudie  

n=427 mammor med barn 

Frågeformulär och 

amningsobservationer 

Användning av napp och 

flaskmatning är associerade 

med ogynsamma beteenden 

vad gäller sugteknik och 

position vid amning. Mest 

påverkar flaskmatning.  

Boban, M., & Zakarija-

Grković, I. 

2016  

Kroatien 

 

Breastfeeding Medicine 

In-Hospital Formula 

Supplementation of Healthy 

Newborns: Practices, 

Reasons, and Their Medical 

Justification 

Att undersöka orsakerna till 

och omständigheterna till att 

friska fullgångna barn fick 

tillmatning första tiden på 

sjukhus samt om 

indikationerna var 

medicinska acceptabla. 

Prospektiv kohortstudie 

n=342 nyfödda barn och 

deras mammor. Enkäter efter 

varje tillmatnings tillfälle, 

enkäterna innehöll uppgifter 

om mamma och barnets 

namn, datum, barnets ålder, 

tillmatningsprodukt, 

tillmatningsmetod samt 

anledning till tillmatningen. 

Orsakerna till att nyfödda 

tillmatas är att mamman inte 

har tillräckligt med mjölk, 

skrikigt barn, kejsarsnitt, 

viktnedgång hos barnet, 

smärta eller sjukdom hos 

mamman.  
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Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Bramson, L., Lee, J. W., 

Moore, E., Montgomery, S., 

Neish, C., Bahjri, K., & Lopez 

Melcher, C. 

2010  

USA 

 

 Journal of Human Lactation  

Effect of Early Skin-to-Skin 

Mother-Infant Contact During 

the First 3 Hours Following 

Birth on Exclusive 

Breastfeeding During the 

Maternity Hospital Stay. 

Att undersöka vilken effekt 

tidig hud-mot hudkontakt 

hade på helamning under 

tiden på BB.  

Prospektiv kohortstudie, 

interventionsstudie 

n = 21 842 kvinnor som fött 

barn i graviditetsvecka 37–40 

på 19 olika sjukhus. Intervjuer 

och enkäter.  

Sjukhusen införde rutinen att 

barnen skulle vårdas hud-

mot-hud direkt efter födseln. 

Personal från de 19 sjukhusen 

utbildades. 

Amningsfrekvensen är högre 

ju tidigare mamma och barn 

har hud mot hudkontakt efter 

förlossning. Ju längre barnet 

får ligga hud mot hud med sin 

mamma desto högre 

amningsfrekvens.  

Brown, A., & Jordan, S.  

2012 

England  

Journal of Advanced Nursing 

Impact of birth complications 

on breastfeeding duration: an 

internet survey  

Att undersöka skälen till 

upphörande amning hos 

mammor med okomplicerad 

vaginal förlossning samt hos 

de som upplevt 

komplikationer vid 

förlossning.  

Undersökande 

tvärsnittsstudie  

n=284 kvinnor som hade 

intentionen att amma men 

som slutat amma innan sex 

månader postpartum. 

Frågeformulär på internet  

Kvinnorna beskrev sina 

förlossningsupplevelser, 

inklusive komplikationer och 

orsak till amningsavbrott.  

De mammor som upplevt 

komplikationer ammar i 

mindre utsträckning än de 

som ej upplevt komplikation. 

De barn som förlösts med 

assisterad vaginal förlossning 

med sugklocka eller tång samt 

de som förlöstes med 

kejsarsnitt tillmatas i högre 

grad.  
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Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Chantry, C. J., Dewey, K. G., 

Peerson, J. M., Wagner, E. A., 

& Nommsen-Rivers, L. A 

2014 

USA  

The Journal of Pediatrics 

In-Hospital Formula Use 

Increases Early Breastfeeding 

Cessation Among First-Time 

Mothers Intending to 

Exclusively Breastfeed  

Att se om användandet av 

bröstmjölksersättning på 

sjukhus påverkar 

upphörandet av tidig amning 

hos förstföderskor som avsett 

att helamma sitt barn.  

Longitudinal kohortstudie  

n=393 kvinnor deltog. 

Amningsfrekvensen hos 

kvinnorna följdes upp efter 30 

och 60 dagar.  

Visar att barn som fått 

bröstmjölksersättning under 

första levnadsveckan slutar 

amma tidigare än barn som 

helammats från start.  

Fuchs, A., Fuchs, F., Husslein, 

P., & Soloff, M.  

1984 

USA 

 

American Journal of 

Obstetrics and Gynecology 

Oxytocin receptors in the 

human uterus during 

pregnancy and parturition 

Att undersöka 

koncentrationen och 

fördelningen av 

oxytocinreceptorer i 

myometriet och samt 

fosterhinnorna vid kejsarsnitt 

eller hysterektomi under 

graviditet.  

Experimentell studie 

Antalet oxytocinreceptorer 

mättes vid kejsarsnitt eller 

hysterektomi under 

graviditet.  

Studien visar att antalet 

oxytocinreceptorer ökar under 

graviditeten. Antalet 

oxytocinreceptorer har 

påverkan på förlossningens 

utfall och fortskridande.  
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Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Hansstein, K.V.  

2016  

USA 

 

American Journal of 

Health Promotion 

The Impact of Breastfeeding 

on Early Childhood Obesity: 

Evidence From the National 

Survey of Children´s Health 

Att undersöka hur amning 

och varaktighet av amning 

kan påverka sannolikheten för 

övervikt och fetma i åldrarna 

2–5 år 

 

Tvärsnittsstudie 

n=8207 barn i åldern 2–5 år 

Intervju via telefon   

Barn som ammas kortare än 

tre månader har en ökad risk 

att bli överviktig i tidig 

barndom. 

 

Häggkvist, A-P., Brantsæter 

A. L., Grjibovski, A. M., 

Helsing, E., Meltzer, H. E., & 

Haugen, M.  

2010  

Norge  

The Authors 

Prevalence of breast-feeding 

in the Norwegian Mother and 

Child Cohort Study and health 

service-related correlates of 

cessation of full breast-

feeding 

Att beskriva förekomsten av 

hel och delamning under 

första sex månaderna samt att 

studera sambanden mellan 

faktorer som påverkar 

upphörande av helamning 

under tre tidsintervaller.  

Retrospektiv studie  

n=29 621 kvinnor. 

Frågeformulär sex månader 

efter förlossning.  

Tidig tillmatning under första 

levnadsveckan visar att 

mamman slutar amma 

tidigare än om barnet ej fått 

tillmatning.  
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Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Mannion, C. A., Hobbs, A. J., 

McDonald, S. W., & Tough, S. 

C. 

2013  

Kanada  

International Breastfeeding 

Journal 

Maternal perceptions of 

partner support during 

breastfeeding 

Att fråga kvinnor om deras 

uppfattning av partnerstöd 

under amning. Effekten på 

moderns förtroende, 

engagemang och 

tillfredställelse gällande 

amning och partner stöd 

mättes.  

Deskriptiv tvärsnittsstudie  

n =76 kvinnor från 

kommunala hälsokliniker.  

Frågeformulär 

En stöttande och 

uppmuntrande partner gör att 

mamman känner sig mer 

säker och kapabel till att 

amma.  

Nissen, E., Uvnäs-Moberg, K., 

Svensson, K., Stock, S., 

Widström, A., & Winberg, J. 

1996  

Sverige  

Early Human Development 

Different patterns of oxytocin, 

prolactin but not cortisol 

release during breastfeeding 

in woman delivered by 

Caesarean section or by the 

vaginal route. 

Att ta reda på om de 

hormonella mönster mellan 

oxytocin, prolaktin och 

kortisol skiljde sig åt mellan 

kvinnor som förlöstes med 

akut kejsarsnitt eller vaginalt 

och om mönstren hade någon 

relation till amningstiden.  

Randomiserad kontrollerad 

studie 

n=36 förstföderskor med 

okomplicerad graviditet.  

Blodprover togs vid olika 

tillfällen för att kontrollera 

hormonnivåer.  

Oxytocin stimulerar till 

frisättningen av prolaktin, 

vilket är en förutsättning för 

mjölkproduktion. Oxytocin 

påskyndar också att 

livmodern drar ihop sig till 

normal storlek. Kvinnor som 

förlösts vaginalt har högre 

halt oxytocin och prolaktin än 

kvinnor som förlösts med 

kejsarsnitt.  
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Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Parry, J. E., Ip, D. K. M., 

Chau, P. Y. K., Wu, K. M., & 

Tarrant, M. 

2013 

Kina  

Journal of Human Lactation 

Predictors and Consequences 

of In-Hospital Formula 

Supplementation for Healthy 

Breastfeeding Newborns 

Att beskriva mönster i att 

friska ammande barn får 

tillmatning. Identifiera 

faktorerna som bidrar till det 

och se förhållandet mellan 

mängd ersättning som givits 

och varaktighet av amning.  

 

Prospektiv studie med 

kvantitativ analys 

n=1246 mammor med barn 

från fyra sjukhus i Hong 

Kong. Prospektiv uppföljning 

under 12 månader.  

Ökad frekvens av tillmatning 

sker då förlossningen varit 

assisterad med sugklocka eller 

tång.  

Strøm, M., Lykke Mortensen, 

E., Schiøler Kesmodel, U., 

Halldorsson, T., Olsen, J., & 

Olsen, S.F.  

2019 

Danmark  

BMJ Open 

Is breastfeeding associated 

with offspring IQ at age 5? 

Findings from prospective 

cohort: Lifestyle During 

Pregnancy Study 

Att undersöka amningens 

påverkan på barns IQ vid fem 

års ålder.  

Prospektiv observationsstudie 

n=1782 barn och deras 

mammor.  

Barnens IQ mättes vid fem års 

ålder. Även mammornas IQ 

mättes.  

Telefonintervjuer 

Barns kognitiva utveckling 

och amning har ett samband. 

Bröstmjölkens fettsyror har 

positiv effekt för barnets 

kognitiva utveckling.  
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Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Su, D., Pasalich, M., Lee. A. 

H., & Binns, C. W. 

 

2013 

Kina  

The American Journal of 

Clinical Nutrition 

Ovarian cancer risk is reduced 

by prolonged lactation: a 

case-control study in southern 

China 

Att undersöka sambandet 

mellan amning och risken för 

äggstockscancer hos kvinnor i 

södra Kina.  

Fall-kontroll studie 

n=493 patienter med 

ovarialcancer och en 

kontrollgrupp på n=472 utan 

ovarialcancer. 

Frågeformulär  

Visar samband mellan 

långvarig amning och en 

minskad risk för 

äggstockscancer.  

Svensson, K. E., Velandia, M. 

I., Matthiesen, A-M. T., 

Welles-Nyström, B. L., & 

Widstöm, A-M. E.  

2013 

Sverige  

International Breastfeeding 

Journal 

Effects of mother-infant skin-

to-skin contact on severe 

latch-on problems in older 

infants: a randomized trial 

Att undersöka om hud mot 

hudkontakt mellan mamma 

och äldre spädbarn med 

amnings svårigheter skulle 

kunna lösa problemet.  

Randomiserad kontrollerad 

studie 

n=103 kvinnor från två 

sjukhus i Sverige 

randomiserades till hud mot 

hudkontakt (experimentell 

grupp) och inte hud mot 

hudkontakt (kontrollgrupp) 

vid amning. 

Hud mot hudkontakt efter 

förlossningen främjar 

amningen och 

mjölkproduktionen.  

 



 9  

Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Victora, C. G., Horta, B. L., 

Loret de Mola, C., Quevedo, 

L., Tavares Pinheiro, R., 

Gigante, D. P., Goncalves, H. 

& Barros, F. 

2015 

Brasilien  

The Lancet Global Health 

Association between 

breastfeeding and 

intelligence, educational 

attainment, and income at 30 

years of age: a prospective 

birth cohort study from 

Brasil. 

Att undersöka om 

amningstiden var förknippad 

med IQ, antal skolår och 

inkomst vid 30 års ålder. 

 Prospektiv kohortstudie  

n=3493 individer i 30-års 

åldern som år 1982 hade 

deltagit i en studie kring 

amning fick genomgå ett 

intelligenstest. 

Barn som ammas längre än 

tolv månader har högre poäng 

på intelligenstest i vuxen ålder 

än de som ammas mindre än 

en månad.  

Yilmaz, G., Caylan, N., 

Karacan, C. D., Bodur, I., & 

Gokcay, G. 

2014  

Turkiet  

 

Journal of Human Lactation 

Effect of Cup Feeding and 

Bottle Feeding on 

Breastfeeding in Late Preterm 

Infants: A Ramdomized 

Controlled Study. 

Att bestämma effekten av 

flask- och koppmatning på 

helamning samt dess effekt på 

amningsfrekvens vid 

utskrivning från sjukhus vid 

tre månader och sex månader.  

Randomiserad studie 

n=522 deltagare som delades 

upp i två grupper. En grupp 

matades med nappflaska och 

en grupp med kopp. Kontroll 

av amningsfrekvens vid tre 

och sex månader efter 

utskrivning från sjukhus.  

De barn som tillmatas med 

kopp har en högre 

amningsfrekvens än de som 

tillmatas med nappflaska.  
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Författare, år, land  Tidskrift, titel  Syfte  Metod  Resultat  

Zhou, W., Yu, J., Wu, Y., & 

Zhang, H. 

2014  

Kina 

The Journal of Maternal-

Fetal & Neonatal Medicine 

Hypoglycemia incidence and 

risk factors assessment in 

hospitalized neonates. 

Att bedöma förekomst och 

riskfaktorer för hypoglykemi 

hos nyfödda barn i Kina.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

N=668 

Blodglukosnivåer mättes 

rutinmässigt på nyfödda barn 

vårdade på sjukhus. Hos 

nyfödda med lågt 

blodglukosvärde mättes 

blodglukos dagligen tills 

värdet var normalt och stabilt.  

 

Hypoglykemi upptäcktes hos 

113 nyfödda barn. Statistik 

visar att hypoglykemi oftast 

utvecklas under första 

levnadsveckan, särskilt tre 

dagar efter födseln.  

Barn som är SGA, prematurt 

födda eller blivit utsatta för 

asfyxi har ökad risk för 

hypoglykemi.  

Zwedberg, S., von Hofsten, 

M., & Jurell, O. 

2016  

Sverige  

Journal of Pregnancy and 

Child Health 

Formula Feeding After 

Emergency Cesarean Section 

– A Descriptive Retrospective 

Cohort Study 

Att undersöka förekomsten av 

tillmatning hos friska barn till 

förstföderskor som förlösts 

med akut kejsarsnitt. Samt se 

i vilken utsträckning dessa 

barn fick hud mot 

hudkontakt.  

Deskriptiv retrospektiv 

kohortstudie  

N=208 

Journalgranskning 

Barn som förlösts med 

kejsarsnitt tillmatas i högre 

grad än de som förlösts 

vaginalt.  
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