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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: BHV-sjuksköterskor ska utifrån rådande evidens främja och stötta 

amningsfrågor. Nyblivna förstagångsföräldrar har ett stort behov av information och stöd 

kring amning. För att öka förutsättningarna till en bra amningsstart behövs stöd från BHV-

sjuksköterskor. Det har uppmärksammats under verksamhetsförlagd utbildning att BHV-

sjuksköterskor besitter olika förmågor och kunskap att ge föräldrastöd kring amning utifrån 

rådande evidens. 

Syfte: Beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att ge evidensbaserat 

föräldrastöd kring amning till nyblivna förstagångsföräldrar. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie. Tio BHV-sjuksköterskor intervjuades utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Insamlat material bearbetades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier; Att kombinera erfarenhet med 

rådande evidens, BHV-sjuksköterskors förmåga att individanpassa föräldrastöd samt 

Förutsättningar för BHV-sjuksköterskors kompetensutveckling. 

Slutsats: Ett evidensbaserat arbetssätt vid föräldrastöd kring amning var en självklarhet för 

BHV-sjuksköterskorna, men det varierade hur mycket arbetet utgick från rådande 

evidens. BHV-sjuksköterskorna beskrev tidsbrist som hinder för att söka rådande evidens, 

tidsbristen beskrevs även leda till att arbetet inte blev evidensbaserat. BHV-sjuksköterskor 

med lång erfarenhet inom yrket använde mer erfarenhetsbaserade råd jämfört med kollegor 

som hade färre år inom yrket.  

Nyckelord: Barnhälsovård, BHV-sjuksköterska, Kvalitativ ansats, Amning, Föräldrastöd.  



ABSTRACT  

Background: Child health care nurses, must promote and support new parents regarding 

breastfeeding based on current evidence. Expectant first time parents usually have a great 

need for information and support about breastfeeding, and to increase the chances of a good 

start in this area support is generally needed from child health care nurses. It has been noted 

during clinical training that child health care nurses possess different skills and knowledge to 

provide parental support regarding breastfeeding based on current evidence. 

Aim: To describe child health care nurses' experiences of providing evidence-based 

parenting support regarding breastfeeding to expectant first time parents. 

Method: A qualitative interview study. Ten child health care nurses were interviewed based 

on a semi-structured interview guide; the collected information was analyzed with a 

qualitative content analysis. 

Results: The content analysis resulted in three categories: by combining experience with 

current evidence, child health care nurses are able to individualize parental support and 

opportunities for professional development. 

Conclusion: An evidence-based approach in parental support for breastfeeding was an 

obvious choice for child health care nurses, albeit to a vary extent. Many child health care 

nurses described lack of time as a barrier to search for existing evidence in their parental 

support; therefore a lack of time was an explanation why evidence-based work sometimes 

failed.  Child health care nurses with lots of experience used more experience-based advice in 

providing parental support compared with colleagues who had fewer years of experience.  

Keywords: Child health care, Child health care nurses, Qualitative approach, Breastfeeding, 

Parental support. 
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1 INLEDNING  

Ett behov av amningsstöd från barnhälsovårdssjuksköterskor [BHV-sjuksköterskor] till 

nyblivna förstagångsföräldrar har identifierats under verksamhetsförlagd utbildning. 

Nyblivna förstagångsföräldrar är många gånger osäkra på amning och söker stöd och 

rådgivning hos BHV-sjuksköterskor. BHV-sjuksköterskor vi mött under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har haft olika förmågor och kompetens till att ge 

evidensbaserat föräldrastöd vid amning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har 

det upplevts att BHV-sjuksköterskor i större utsträckning använt sig av erfarenhetsbaserade 

råd vid föräldrastöd kring amning än evidensbaserade råd.  

BHV-sjuksköterskors uppdrag syftar bland annat till att skydda, stödja och främja amning. 

Nyblivna förstagångsföräldrar har ett behov av att få information och stöd kring amning. För 

att öka förutsättningarna till en bra start med amning behövs stöd från BHV-sjuksköterskor. 

Föräldrastöd vid amning handlar också om att uppmuntra föräldrar till att söka hjälp och 

stöd i ett tidigt skede för att hitta lösningar på aktuella problem. Det är frivilligt att besöka 

barnhälsovården [BHV] och det ligger i föräldrars ansvar att ta emot hjälp och följa råd som 

ges. Däremot är det BHV-sjuksköterskors ansvar att identifiera familjer vid besök, då det 

förekommer att föräldrar inte klarar av amningens utmaningar och inte själva söker hjälp för 

detta. Relationen mellan föräldrar och BHV-sjuksköterskor är av betydelse för att 

föräldrastödet vid amning ska ha positiv inverkan. En utmaning för BHV-sjuksköterskor är 

att ge föräldrastöd kring amning utifrån rådande evidens samt identifiera föräldrar som är i 

behov av stöd kring amning. Intresset för detta ämne grundar sig i att föräldrar får olika 

bemötande och stöd från BHV-sjuksköterskor beroende på kompetens och intresse inom 

området. 

2 DEFINITIONER OCH CENTRALA BEGREPP 

I detta avsnitt presenteras och definieras identifierade begrepp; nyblivna 

förstagångsföräldrar, föräldrastöd, BHV-sjuksköterskor, amning samt evidens. 

2.1 Nyblivna förstagångsföräldrar 

Begreppet syftar till att beskriva individer som blir föräldrar första gången i livet och som har 

barn yngre än 12 månader 
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2.2 Föräldrastöd 

Ett stöd till föräldrar som ska bidra till ökad och fördjupad kunskap om barns rättigheter och 

behov. Föräldrastöd är efterfrågat från föräldrar och ger även möjlighet till gemenskap med 

andra familjer och kan stärka föräldrar i sin nyblivna roll. Föräldrastöd främjar även en 

positiv utveckling hos barn och syftar till att stödja föräldrar under barnets uppväxt 

(Rikshandboken, 2014a). I följande examensarbete syftar begreppet föräldrastöd till stöd vid 

amning, vilket kan omfatta amningsfrämjande åtgärder samt hjälp att avsluta amning. 

2.3 BHV-sjuksköterskor 

Inom BHV arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens inom hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom samt distriktssköterskor. Specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar 

inom BHV ska bland annat ha goda kunskaper om amning, barns livsvillkor och hälsa, 

familjecentrerad vård samt hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och 

barnfamiljer. Specialistutbildade sjuksköterskors arbete inom BHV grundar sig i 

evidensbaserad kunskap (Rikshandboken, 2015a). Begreppet BHV-sjuksköterskor syftar i 

detta examensarbete till sjuksköterskor, verksamma inom BHV, med vidareutbildning till 

distriktssköterska och/eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. 

2.4 Amning 

Amning innebär bröstuppfödning av spädbarn (Nationalencyklopedin, 2016a). Bröstmjölk 

innehåller all näring ett barn behöver och rådande rekommendationer är endast amning 

under de första sex levnadsmånaderna.  Enbart amning under denna period bidrar till 

positiva effekter på moder och barn, bland annat skydd mot infektioner. Amning beskrivs 

även som ett enkelt sätt att ge ett barn idealisk föda då moderns mjölk är unikt anpassat till 

barnet (Rikshandboken, 2015b).  Amning av ett spädbarn kan leda till att modern får såriga 

bröstvårtor vilket kan ge intensiv smärta, även spända och ömmande bröst är vanligt 

förekommande problem som kan leda till att amningen försvåras för modern 

(Nationalencyklopedin, 2016a).  

2.5 Evidens 

BHV-sjuksköterskors arbete ska vara utifrån evidensbaserad kunskap och rådgivning ska ske 

utifrån rådande evidens och vetenskapligt underlag (Rikshandboken, 2015a). I följande 

examensarbete syftar evidens till användning av befintligt vetenskapligt faktaunderlag 

(Nationalencyklopedin, 2016b).  
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3 BAKGRUND 

I följande avsnitt presenteras vårdvetenskapligt perspektiv, barnhälsovårdens uppdrag, 

föräldrastöd vid amning, BHV-sjuksköterskors förhållningssätt vid amning samt BHV-

sjuksköterskors kunskapsbrister och behov av utbildning.  

3.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet i följande examensarbete grundar sig i Ewy Olanders 

doktorsavhandling “Hälsovägledning i barnhälsovården: syntetisering av två uppdrag”. 

Olander (2003) beskriver att distriktssköterskors kunskapsområde innehållande vård- och 

omvårdnadsvetenskap tillsammans med folkhälsovetenskap utgör en god grund för hälso- 

och sjukvårdsarbetet då syftet alltid är att fokusera på individens hälsa. Vård- och 

omvårdnadsvetenskap ser till människan som en individ med patienten i fokus. 

Folkhälsovetenskap ser patienter mer som en del av befolkningen där närmiljöerna måste 

påverkas för att uppnå hälsa. Genom att individualisera mötet med familjerna, främja hälsa 

och se helheten kan BHV spela en betydande roll för folkhälsoarbetet. 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) beskriver att distriktssköterskor ska ha 

kunskaper i pedagogik för att anpassa lärandet och information utifrån den enskilda 

individen, vilket således sker inom BHV då BHV-sjuksköterskor stödjer familjers 

hälsofrämjande process samt möter olika familjers behov. Olander (2003) beskriver 

barnhälsovårdens uppdrag ur ett individanpassat perspektiv men även ur ett 

befolkningsinriktat perspektiv. BHV-sjuksköterskor ska besitta förmåga att se familjer som 

del av en befolkning men även som enskilda individer. Då examensarbetet avser att studera 

BHV-sjuksköterskors erfarenheter av ett visst fenomen inom BHV ansågs Olanders teori 

lämplig som vårdvetenskapligt perspektiv.  

3.2 Barnhälsovårdens uppdrag 

Rådgivning från BHV ses av föräldrar som ett professionellt stöd och föräldrar accepterar 

ofta BHVs erbjudande om stöd och hjälp. BHV-sjuksköterskor ska besitta förmåga att möta 

olika behov och krav som finns hos föräldrar och på bästa sätt utforma hälsovägledning och 

stöd individuellt utifrån BHVs ramar. BHV-sjuksköterskors arbete grundar sig i två aspekter, 

första beskrivs som befolkningsinriktad och syftar till barn och föräldrar som en befolkning. 

Den andra aspekten beskrivs som individinriktad och syftar till att se barn och föräldrar som 

enskilda individer och familjer (Olander, 2003). BHV-sjuksköterskors arbete utgår från ett 

folkhälsoperspektiv med ett hälsofrämjande arbetssätt. BHV-sjuksköterskor ska med 

helhetssyn främja barns och familjers hälsa och ha förståelse för faktorer som kan påverka 

hälsa, exempelvis ändrade levnadsförhållanden (Rikshandboken, 2015). Även Whelan och 

Kearney (2014) betonar vikten av att BHV-sjuksköterskor arbetar utifrån 

befolkningsinriktade insatser samt individanpassade insatser utifrån familjers behov. 

Arborelius och Bremberg (2003) beskriver en annan aspekt av befolknings- och 
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individanpassade insatser från BHV-sjuksköterskor. Dels förväntas BHV-

sjuksköterskor informera om fördelar med att amma utifrån rådande riktlinjer och samtidigt 

ta hänsyn till och stärka mödrar i föräldraskapet oavsett sätt att mata barnet på.  

Ekström, Matthiesen, Widström och Nissen (2005) beskriver att en del av BHV-

sjuksköterskors arbete består utav att främja och stödja amning. BHV-sjuksköterskor ska 

besitta kompetens att undervisa, informera och förbereda familjer om anpassning till nya 

livssituationer (Olander, 2003; Whelan & Kearney, 2014). BHV-sjuksköterskor anses vara ett 

stort stöd för nyblivna föräldrar för att främja och stödja amningen genom föräldrastöd. 

Tillsammans med föräldrar ska BHV-sjuksköterskor stärka föräldraskapet för att möjliggöra 

egna beslut kring vård och omvårdnad av barnet (Eronen, Pincombe & Calabretto, 2010). 

BHV-sjuksköterskor förväntas vara tillgängliga, ta föräldrars oro på allvar, besitta 

kompetens, samt ge råd och stöd (Fägerskiold, Timpka & Ek, 2003). 

World Health Organisation [WHO] och United Nations Children’s Fund [UNICEF] har 

tillsammans tagit fram ett dokument där syftet är att främja och stödja 

amning(Socialstyrelsen, 2014a). Gemensamt för dessa dokument är att personal inom 

verksamheter där ammande kvinnor och barn finns bör följa ett handlingsprogram för 

amning. För att kunna följa detta program är det av vikt att kunskap kring amning finns hos 

personal. Personal på sjukhuset bör innan utskrivning från BB informera att 

amningsmottagningar och BHV finns till förfogande för att få stöd och hjälp med amning 

(Socialstyrelsen, 2014a). 

3.3 Föräldrastöd vid amning 

Nyblivna förstagångsföräldrar är inte alltid beredda på vilken omställning det innebär att bli 

föräldrar (Schilling Larsen & Kronborg, 2013; Whelan & Kearney, 2014) och första veckorna 

är mest kritiska vad gäller amning då en känsla av osäkerhet ofta infinner sig hos föräldrar 

samt amningsproblem kan uppstå (McLelland, Hall, Gilmour & Cant, 2014; Schilling Larsen 

& Kronborg, 2013). Detta uppmärksammar även Eronen et al. (2010) som menar att 

föräldrastöd från BHV-sjuksköterskor till nyblivna förstagångsföräldrar underlättar vardagen 

samtidigt som föräldrar upplever trygghet att fråga om hjälp vid behov. Stöd till kvinnor 

behövs under denna tid för att underlätta en positiv amningsupplevelse (McLelland et al., 

2014). Teoretisk, praktisk och emotionellt stöd till förstagångsföräldrar från sjukvården 

minskar risken för amningsrelaterade problem (Demirtas, 2012).  

Föräldrastöd i kombination med uppmuntran och vägledning från hälso- och 

sjukvårdspersonal kan hjälpa kvinnor med amningsproblem (Fox, McMullen & Newburn, 

2015). Många gånger är kvinnor oförberedda på problem som kan uppstå med amning och 

bör därför ges realistiska råd innan förlossningen. Behovet av föräldrastöd är störst första 

veckorna efter förlossning (Fox et al., 2015; Graffy & Taylor, 2005). Första dagarna efter 

förlossning vill kvinnor ha stöd med amningsteknik då det lägger grund för resten av 

amningstiden, samt bli lyssnade på utan att känna sig pressade (Graffy & Taylor, 2005). 

Detta bekräftas även av Kurth et al. (2016) som framhåller vikten av stöd från hälso- och 

sjukvården för att nyblivna föräldrar lättare ska kunna återhämta sig efter förlossning och på 
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så sätt etablera amning. Blivande och nyblivna mödrar behöver få information om vad ett 

naturligt beteende hos spädbarn är för att främja amning. Nyblivna mödrar med ett gott 

socialt stöd från familj och BHV-sjuksköterskor har större förutsättning att etablera amning 

samt amma en längre period (McLelland et al., 2014). McInnes och Chambers (2008) menar 

dock att nyblivna mödrar uppskattar stöd från omgivningen som viktigare än stöd från BHV 

då de upplever att det ofta är tidsbrist hos BHV-sjuksköterskor. Välmående mödrar känner 

sig i större utsträckning trygga i beslutet att amma (Brown, 2014). 

Rikshandboken (2014b) beskriver att föräldrastöd i grupp ska erbjudas alla nyblivna 

förstagångsföräldrar och familjer som tackar nej till att delta ska erbjudas samma 

information individuellt. Enligt Socialstyrelsen (2014b) syftar föräldrastöd i grupp bland 

annat till att förmedla kunskap om barns utveckling samt en chans för föräldrar att knyta 

kontakter med andra familjer i liknande situationer. Rikshandboken (2014b) menar att 

föräldrastöd i grupp kan leda till kunskapsutbyte mellan föräldrar, de kan se förebilder i 

varandra samt visa på alternativa förhållningssätt till problem som uppkommer i den nya 

livssituationen. 

Föräldrastöd kan ges av BHV-sjuksköterskor individuellt vid hembesök eller på BHV-central 

men även i grupp. Hembesök som alla nyblivna förstagångsföräldrar erbjuds syftar till att 

stödja föräldrar och främja kontakt mellan BHV och familjer. BHV-sjuksköterskor kan vid 

dessa tillfällen ge råd och stöd kring amning och bygga upp en fortsatt förtroendeingivande 

relation (Socialstyrelsen, 2014a).  Även Olander (2003) beskriver förtroende som en faktor 

för en fungerande relation mellan BHV och föräldrar. Förtroende beskrivs också som en 

grundläggande faktor för att sträva efter individualisering i mötet mellan BHV-

sjuksköterskor och familjer. BHV-sjuksköterskor och familjer behöver lära känna varandra 

och första mötet på BHV-central eller vid hembesök beskrivs som det viktigaste tillfället att 

skapa förtroende. När familjer känner att BHV-sjuksköterskor kan och vill hjälpa och stödja 

öppnar de upp sig och vågar diskutera problem som kan vara påfrestande att prata om 

(Olander, 2003). Otillräckligt stöd från personal och en känsla av att inte bli förstådd ses som 

ett hinder att lyckas med amning (Demirtas, 2012). Graffy och Taylor (2005) menar att det är 

en utmaning för vårdpersonal att ge föräldrastöd. BHV-sjuksköterskor bör ha ökad 

medvetenhet om kvinnors individuella situation för att ge individuellt amningsstöd 

(McLelland et al., 2014).   

Hogg, Ritchie, de Kok, Wood och Huby (2013) beskriver att stöd till föräldrar med små barn 

måste utgå från föräldrars behov. Det ska vara ett partnerskap med föräldrar för att på bästa 

sätt ge råd och information. Bäckström, Hertfelt Wahn och Ekström (2010) beskriver att när 

sjukvårdpersonal ser till kvinnors specifika behov och individanpassar stödet upplever 

kvinnor att amningsstödet är bra.  

Olander (2003) beskriver att föräldrastöd och hälsovägledning ska möta olika behov och 

krav. Det innebär att BHV-sjuksköterskor måste besitta rätt kompetens att utföra 

föräldrastöd och utforma det utifrån det sammanhang som det ges. Föräldrastöd och 

hälsovägledning beskrivs som en ständig lärandeprocess där det är av vikt att BHV-

sjuksköterskor får tid och möjlighet till personlig utveckling av evidensbaserad vård. Vidare 

beskriver Olander (2003) att brist på tid till föräldrastöd och hälsovägledning inom BHV kan 
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leda till att arbetet inte utförs enligt evidens, mål och riktlinjer som BHV arbetar utifrån. 

Evidensbaserade råd skattas högt av mödrar, men samtidigt måste BHV-sjuksköterskor 

individualisera råden utifrån individen. Endast evidensbaserade råd av BHV-sjuksköterskor 

ses av mödrar som ett hinder i att ta till sig information, en kombination av evidensbaserade 

råd och kunskapsbaserade råd uppskattas av mödrar (McInnes & Chambers, 2008).  

3.4 BHV-sjuksköterskors förhållningssätt kring amning 

Utbildning kring amning och föräldrastöd kan ge bättre attityder till ämnet hos BHV-

sjuksköterskor (Ekström et al., 2005; Ekström, Widström & Nissen, 2005; Ekström & 

Thorstensson, 2015). Förbättrade attityder hos BHV-sjuksköterskor gör att mödrar 

uppskattar det professionella stödet. Vidare ses en förbättring i anknytning mellan mödrar 

och barn när BHV-sjuksköterskor deltagit i utbildning kring amning och föräldrastöd 

(Ekström & Thorstensson, 2015).  

BHV-sjuksköterskor som trivs med yrket, har intresse och är positiva till amning har större 

möjlighet att arbeta amningsfrämjande (Demirtas, 2012; Ekström et al., 2005). BHV-

sjuksköterskor behöver vara fördomsfria och uppmuntrande i den stödjande rollen att främja 

amning (Demirtas, 2012). Fägerskiöld et al. (2003) menar att relationer mellan mödrar och 

BHV-sjuksköterskor stärks när BHV-sjuksköterskor är empatiska och anpassar samtal efter 

rådande situation.  

Enligt Mulcahy et al. (2011) samt Bramhagen, Axelsson och Hallström (2005) behöver BHV-

sjuksköterskor vara lyhörda för den specifika situation mödrar befinner sig i. Bramhagen et 

al. (2005) menar även att BHV-sjuksköterskor som är lyhörda, har kunskap om 

matsituationer och individanpassar situationen har större möjlighet att förstå problem som 

kan uppstå och även ge mer adekvat stöd. Demirtas (2012) beskriver att råd som ges vid 

föräldrastöd kring amning bör vara adekvat, individuellt och evidensbaserat. Hogg et al. 

(2013) beskriver att BHV-sjuksköterskor upplever svårigheter att informera om amningens 

fördelar och främja amning då det inte alltid är det bästa för modern.  

3.5 BHV-sjuksköterskors kunskapsbrister och behov av utbildning 

Specialistutbildade sjuksköterskors arbete inom BHV grundar sig i evidensbaserad kunskap 

och BHV-sjuksköterskor ska använda sig av rådande evidens och vetenskapligt underlag vid 

rådgivning (Rikshandboken, 2015a). Olander (2003) menar att forskning visar att BHV-

sjuksköterskor har kunskapsbrister och bristande teoretiskt anknytning för hälsovägledning 

och föräldrastöd som BHV ställer krav på. Mulcahy, Phelan, Corcoran och Leahy-Warren 

(2011) menar att det finns standardiserade program för sjuksköterskor inom BHV att följa 

vad gäller vägledning kring föräldrastöd och amning, men att det inte alltid följs. Ett 

standardiserat program för alla BHV-sjuksköterskor underlättar arbetet att personal får 

uppdatering kring rådande evidens kring amningsstöd. BHV-sjuksköterskor behöver bättre 

stöd från ledning för att arbeta utifrån rådande riktlinjer. För att ta del av vidareutbildning 
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och alternativa utbildningar behöver information vara lättillgänglig för personal (Mulcahy et 

al., 2011). Då det ingår i den professionella rollen att främja amning (Ekström et al., 2005; 

Whelan, McEvoy, Eldin & Kearney, 2011) är det enligt Whelan et al. (2011) av vikt att BHV-

sjuksköterskor håller sig uppdaterad om rådande evidens vad gäller amning.   

BHV-sjuksköterskor vill ha mer kunskap i föräldrastöd, men brist på tid och personal är ett 

hinder för att delta i kurser och utbildningar. BHV-sjuksköterskor behöver mer träning och 

uppdaterad kunskap för att ge råd kring föräldrastöd och amning, vidare behövs mer 

kunskap i kommunikation med föräldrarna vid rådgivning och inte enbart kunskap kring 

amning (McInnes & Chambers, 2008).  

Olander (2003) menar att alla icke evidensbaserade arbetssätt ska ses som tillfälliga och 

framtida insatser ska utgå från rådande evidens. Kontinuerlig utbildning för BHV-

sjuksköterskor är av vikt för att upprätthålla kompetens kring föräldrastöd och amning 

(Mulcahy et al., 2011). Enligt Whelan och Kearney (2014) ses brist på kunskap och 

föräldrastöd inom BHV som ett hinder för att uppnå lyckad amning. Detta är något som även 

Condon och Ingram (2011) belyser, BHV-sjuksköterskor behöver fortlöpande och uppdaterad 

kunskap om amning. BHV-sjuksköterskor som inte är tillräckligt pålästa och utbildade inom 

ämnet har svårare att arbeta rådgivande och stödjande (Condon & Ingram, 2011). 

4 PROBLEMFORMULERING 

BHV-sjuksköterskor har som uppdrag att skapa en stödjande och rådgivande relation till 

familjer. Föräldrastöd är en del av BHV-sjuksköterskors hälsofrämjande arbete vilket kan ske 

individuellt och/eller i grupp. Nyblivna förstagångsföräldrar är inte alltid beredda på vilken 

omställning det innebär att bli föräldrar och problem med amning uppkommer ofta oväntat. 

Amning kräver mycket stöd i början, främst vad gäller amningsteknik för att minska risken 

för amningsrelaterade problem. Ett bra föräldrastöd från BHV-sjuksköterskor med 

evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap kan främja och stödja amning. Mödrar som 

är välmående upplever i större utsträckning trygghet i beslutet att amma. I tidigare forskning 

samt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska framgår att arbete ska ske utifrån rådande 

evidens och alla icke evidensbaserade arbetssätt ska ses som tillfälliga. Av den samlade 

kunskap som finns om föräldrastöd saknas beskrivning av BHV-sjuksköterskors erfarenheter 

av att arbeta evidensbaserat för att ge föräldrastöd kring amning till nyblivna 

förstagångsföräldrar. Föräldrastöd kring amning är något som behövs och uppskattas av 

nyblivna förstagångsföräldrar och det har påvisats att BHV-sjuksköterskor inte alltid har 

tillräcklig kompetens inom detta område. Att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av 

att stödja nyblivna förstagångsföräldrar utifrån rådande evidens kan bidra till en 

kunskapsutveckling för professionen.  
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5 SYFTE 

Syftet var att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att ge evidensbaserat 

föräldrastöd kring amning till nyblivna förstagångsföräldrar. 

6 METOD 

Examensarbetet har genomförts som en kvalitativ intervjustudie, nedan presenteras design, 

urval, datainsamling samt analys närmare. 

6.1 Design 

Kvalitativ forskning grundar sig i en holistisk syn och syftar till att studera individers 

upplevda erfarenheter av ett visst fenomen (Henricson & Billhult, 2012). För att beskriva 

BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta evidensbaserat med föräldrastöd kring 

amning till nyblivna förstagångsföräldrar har en kvalitativ design med induktiv ansats 

använts. Induktiv ansats innebär enligt Danielson (2012a) att analysen utgår från insamlat 

material, i detta fall intervjuer där koder och kategorier bildats utifrån insamlat material (Elo 

& Kyngäs, 2008). Henricson och Billhult (2012) menar att intervjuer är lämpliga att använda 

när erfarenheter och beskrivningar ska användas för analys och tolkning. 

6.2 Urval 

Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle ha minst ett års erfarenhet av arbete 

på BHV-central samt ha vidareutbildning till distriktssköterska och/eller inom hälso- och 

sjukvård för barn- och ungdomar. Tolv BHV-sjuksköterskor på sex BHV-centraler i 

Västmanland valdes strategiskt ut och kontaktades via telefon eller personligt möte för att 

informeras om examensarbetet samt tillfrågas om deltagande. Detta urval beskrivs av 

Henricson och Billhult (2012) som ett strategiskt urval där deltagarna kan ge innehållsrika 

beskrivningar av en företeelse och på så vis skapa ett underlag som kan besvara syftet med 

studien. Två BHV-sjuksköterskor tackade nej att delta på grund av tidsbrist. Tio BHV-

sjuksköterskor på fem BHV-centraler tackade ja till att delta samt uppfyllde 

inklusionskriterierna. Intervjutillfälle bokades in efter BHV-sjuksköterskors önskemål. 

Därefter togs kontakt med enhetschefer via personligt möte, mejl och/eller telefon. 

Informationsbrev (Bilaga A) skickades till enhetschefer via mejl för att få samtycke till att 

intervjuer skedde under arbetstid i BHVs lokaler, samtliga enhetschefer gav samtycke. Inget 

bortfall skedde under datainsamlingen.  
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Vid intervjutillfället delgavs deltagarna ytterligare information om examensarbetet och 

skriftligt samtycke till deltagande i studien samlades in (Bilaga B).  

Samtliga tio intervjupersoner var kvinnor i åldern 37 - 63 år och hade arbetat som 

grundutbildade sjuksköterskor mellan tre till 17 år innan specialistutbildning. Samtliga var 

specialistutbildade distriktssjuksköterskor och en var även specialistutbildad 

barnsjuksköterska. Erfarenheten av arbete inom BHV varierade mellan ett och 23 år. En 

BHV-sjuksköterska hade gått amningsutbildning på universitetsnivå. Majoriteten hade 

genomgått eller påbörjat icke-akademisk utbildning som barnhälsovårdsenheten [BHV-

enheten] erbjuder alla specialistsjuksköterskor inom BHV. Sju BHV-sjuksköterskor hade 

ingen erfarenhet av att arbeta på andra enheter som kan ha betydelse för kompetens kring 

amning. Två BHV-sjuksköterskor hade arbetat på BB som grundutbildade sjuksköterskor och 

en hade arbetat på neonatalavdelning som grundutbildad sjuksköterska. Intervjupersonerna 

arbetade på olika stora BHV-centraler inom Västmanland. BHV-sjuksköterskorna uppgav att 

en heltidstjänst omfattar cirka 50 till 80 nyfödda barn/år beroende på hur organisationen såg 

ut. Vidare beskrevs att det är detta antal barn som krävs för att upprätta hålla den specifika 

kompetensen kring spädbarn. Antal inskrivna barn/heltidstjänst var cirka 314 till 440 barn. 

En BHV-sjuksköterska uppgav att på den aktuella enheten krävs minst 50 % tjänst inom 

BHV för att upprätthålla nödvändig kompetens.   

6.3 Datainsamling 

Intervjuer genomfördes på BHV-centraler i Västmanland under två veckors tid under 

september 2016 med utgångspunkt i BHV-sjuksköterskors perspektiv och erfarenheter. 

Datainsamlingsmetod för examensarbetet var semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Danielson (2012b) beskriver semistrukturerade intervjuer som intervjuer med öppna frågor 

eller frågeområden som formuleras i en intervjuguide. Intervjuguide användes som stöd vid 

intervjuerna och frågorna togs inte upp i en särskild ordning (Danielson 2012b). 

Intervjuguiden utformades i samråd med handledare och med syftet i åtanke där författarna 

formulerade frågor med BHV-sjuksköterskors upplevelser i fokus. Intervjuguiden innehöll 

elva frågor gällande BHV-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd vid amning och 

evidens samt följdfrågor för djupare svar (Bilaga C). Efter första intervjun diskuterades 

intervjuguiden igenom, inga justeringar gjordes (Trost, 2010). Intervjuerna tog 13 - 29 

minuter och spelades in med inspelningsfunktion på mobiltelefon. Författarna intervjuade 

fem personer vardera. Enligt Danielson (2012a) ses tio intervjuer som tillräckligt för en 

kvalitativ innehållsanalys. 

6.4 Analys 

Författarna transkriberade fem intervjuer vardera. Intervjuerna lyssnades igenom flertalet 

gånger och transkriberades i sin helhet. Biljud, exempelvis harklingar, skratt och suckar från 

intervjupersoner och forskningspersoner, togs bort då detta inte tillförde analysmaterialet 

något av betydelse. Transkriberingen utmynnade i cirka 24 sidor text. Det transkriberade 
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intervjumaterialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008) 

som består av olika steg. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att kondensera innehållet 

i en text till koder och kategorier. För att få en bred beskrivning av valt fenomen samt belysa 

det utifrån nya perspektiv och synvinklar, valdes kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys ansågs även vara en lämplig analysmetod då intervjuer genomförts (Elo & 

Kyngäs, 2008).  

I det första förberedande steget lästes det transkriberade materialet igenom och bearbetades 

flera gånger för att få en övergripande bild och djupare förståelse. I det andra steget 

organiserades data och materialet kodades öppet (Elo & Kyngäs, 2008). Öppen kodning 

innebär att anteckningar och tilltänkta rubriker skrivs i marginalen under tiden som texten 

läses. Meningsenheter relaterade till studiens syfte kondenserades och bildade koder. Koder 

med liknande innehåll bildade subkategorier som i sin tur bildade kategorier (Elo & Kyngäs, 

2008), för exempel se tabell 1. Exempel på analys med samtliga kategorier presenteras i en 

analysmatris (Bilaga D).   

Sista steget i kvalitativ innehållsanalys består av att redovisa analysprocessens gång samt 

färdigställt resultat. Resultatet i detta examensarbete presenteras utifrån kategorier som 

huvudrubriker med subkategorier som underrubriker för att tydliggöra innehållet. Under 

analysens gång har syftet varit väl synligt för att hela tiden ha det i åtanke i arbetet med 

bearbetning av insamlat material (Henricson & Billhult, 2012). 

Tabell 1 Exempel på genomförd analys från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
Utifrån mamman och 
föräldrarnas situation, 
det är både vid 
hembesök och här. För 
en del fungerar det 
klockrent med amning 
direkt och en del 
kämpar och behöver 
mer stöd och jag läser 
av. 

Utifrån 
föräldrarnas 
situation. Läser 
av svårigheter 
som kan uppstå. 

 
 
 
 
 
 
Se 
familjen 

  

Försöka stötta 
föräldrarna, det måste 
vi ju göra 

Stöd till 
föräldrarna, ett 
måste 

 Att se familjens 
behov 

BHV-
sjuksköterskors 
förmåga att 
individanpassa 
föräldrastöd 

Man måste vara lite 
lyhörd och se vad den 
här familjen känner 
och vad de vill. 

Vara lyhörd, vad 
vill familjen. 

 
Ett öppet 
sinne 

  

Lyssna in föräldrarna 
var de är, vad vill dem. 

Lyssna på 
föräldrarna 
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7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De fyra forskningsetiska principerna informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav syftar till att skydda den enskilda individen vid deltagande i 

forskningsstudier (Vetenskapsrådet, 2002).   

Innan examensarbetet påbörjades söktes med hjälp av handledare etiskt tillstånd hos 

akademi för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens Högskola. 

Deltagande BHV-sjuksköterskor fick muntlig information om syftet med studien, därefter 

erhöll enhetschefer på berörda vårdcentraler information om studiens syfte. Enhetschefer 

gav samtycke till studien samt att intervjuer skedde på arbetstid i BHVs lokaler. Vid 

intervjutillfället erhöll BHV-sjuksköterskor ett informationsbrev om syftet med studien samt 

kontaktuppgifter till ansvariga för examensarbetet. Kjellström (2012) beskriver att det är 

lämpligt att delge information både muntligt och skriftligt då enbart muntlig information lätt 

kan glömmas bort. Deltagare fick även information om frivilligt deltagande samt möjligheten 

att avbryta medverkan utan ytterligare frågor. Vid intervjutillfället samlades skriftligt 

samtycke till deltagande i studien in från BHV-sjuksköterskor. 

Inspelat intervjumaterial förvaras i låsta mobiltelefoner som endast författarna har tillgång 

till. Personuppgifter som framkom i intervjuer har avidentifierats, varje BHV-sjuksköterska 

tilldelades ett nummer och endast författarna samt handledaren har tillgång till transkriberat 

intervjumaterial (Vetenskapsrådet, 2002).   

Innan intervjutillfället har författarna diskuterat kring BHV-sjuksköterskornas reaktioner på 

intervjufrågorna samt syftet. En risk fanns att BHV-sjuksköterskorna kunde känna sig 

ifrågasatta i sin profession om evidens inte används fullt ut i arbetet. Insamlat 

intervjumaterial används endast för examensarbetets ändamål och förstörs efter genomfört 

examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttan med examensarbetet anses vara större än 

eventuella risker för deltagande BHV-sjuksköterskor. Förhoppningen är att BHV-

sjuksköterskornas deltagande ska leda till att resultatet av examensarbetet kan bidra till en 

kunskapsutveckling för professionen. Deltagande BHV-sjuksköterskor kommer att erhålla ett 

exemplar av det godkända examensarbetet om intresse finns. 
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8 RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier, samtliga kategorier innehåller subkategorier 

och presenteras i figur 1. 

Figur 1: Kategorier med tillhörande subkategorier. 

 

 

  

Att kombinera 
erfarenhet med 
rådande evidens 

Individanpassa 
föräldrastöd utifrån 

rådande evidens 

Arbete utifrån 
rådande evidens 

BHV-sjuksköterskors 
förmåga att 

individanpassa 
föräldrastöd 

Att se familjens 
behov 

Föräldrastöd vid 
komplexa 

amningssituationer 

Föräldrastöd i ett 
tidigt skede 

Att inte vara enda 
experten 

Förutsättningar för 
BHV-sjuksköterskors 

kompetensutveckling 

Att ha tid 

Att ha intresse för 
evidens 
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8.1 Att kombinera erfarenhet med rådande evidens 

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att kombinera erfarenhet med rådande evidens var 

olika. Vissa såg det som en självklarhet att delge egna erfarenheter i kombination med 

rådande evidens medan andra BHV-sjuksköterskor enbart gav stöd utifrån rådande evidens. 

En BHV-sjuksköterska beskrev; 

“Det kan jag göra [mixa evidens o erfarenhet]… för det märker jag, nu har jag varit med så 

länge så det märker jag att ja juste så här var det då och så kan det vara... så man kan även ge 

den delen vad gäller amning å så... och evidensbaserat så kan man ändå runt det hela 

diskutera med föräldrarna att så här kan det vara ibland och så… det tror jag nog att jag gör 

ibland.” (BHV-sjuksköterska 10) 

Att kombinera erfarenhet med rådande evidens presenteras utifrån subkategorierna 

Individanpassa föräldrastöd utifrån rådande evidens samt Arbete utifrån rådande evidens. 

8.1.1 Individanpassa föräldrastöd utifrån rådande evidens 

Det personliga mötet styrde evidensen och vad BHV-sjuksköterskorna valde att informera 

om. Att ha det personliga mötet och individanpassa information samt ha rådande evidens till 

hands beskrev BHV-sjuksköterskorna som en aspekt att ta hänsyn till vid föräldrastöd kring 

amning. Vidare beskrevs att evidensbaserade råd utformades i samråd med och utifrån 

föräldrars behov. Föräldrars kunskap beaktades för att ge evidensbaserade råd utifrån rätt 

förutsättningar. 

Frångå evidensen vid behov 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att evidens frångås till viss del när föräldrastöd och råd 

kombineras med egna erfarenheter. Vidare berättade BHV-sjuksköterskorna om svårigheter 

som uppstod när föräldrar gavs evidensbaserade råd men problemen kvarstod. I dessa fall 

gavs mer erfarenhetsbaserade råd. BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att föräldrar 

uppskattade kombinerade råd. En BHV-sjuksköterska uttryckte; 

“Evidensen säger en sak och vi försöker jobba därifrån men det blir utifrån min personliga 

touch. Man är ju inte en robot...” (BHV-sjuksköterska 1) 

Evidensbaserat förhållningssätt beskrevs som en del av arbetet inom BHV men det framkom 

att BHV-sjuksköterskor ställde sig frågande till evidensens utveckling. En BHV-sjuksköterska 

beskrev;  

“Det känns väl att man ska göra det [arbeta evidensbaserat]... sen undrar jag hur mycket som 

händer med amning egentligen... jag menar om de förändras så mycket, amning är ju amning, 

det är ju grunder som man redan vet och kan.” (BHV-sjuksköterska 8) 
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BHV-sjuksköterskorna menade att evidens frångicks i vissa fall när föräldrar inte mådde bra. 

Föräldrars och främst mödrars hälsa beskrevs vara viktigare än evidens.  En BHV-

sjuksköterska uttryckte;  

“… det är ju evidens att det är bra att amma, det är det vi ska främja och stötta. Men när jag 

har en mamma framför mig som mår skit då måste jag ändå frångå evidensen och se till 

hennes bästa. Kör vi på som robotar kommer vi istället ha jättemånga knäckta mammor. “ 

(BHV-sjuksköterska 5) 

Familjers önskan och behov beskrevs vara i fokus oavsett vad evidensen visade. Att vara 

lyhörd till familjers önskan präglade BHV-sjuksköterskornas arbete. Om en moder inte ville 

eller orkade amma ansågs det vara hennes beslut. Rådande evidens beskrevs av BHV-

sjuksköterskorna vara utgångspunkten för arbetet men frångicks då rådande evidens eller en 

specifik metod inte fungerade. Vidare berättade BHV-sjuksköterskorna att alla familjer är 

olika med olika behov och arbetet på BHV innebär att ta reda på vad varje enskild familj 

behöver. En BHV-sjuksköterska beskrev; 

“… det kommer ju till en individnivå men man måste ju se varje person framför sig. Ibland 

måste man se utanför ramarna. Man måste vara lite finkänslig.” (BHV-sjuksköterska 3)  

8.1.2 Arbete utifrån rådande evidens 

BHV-sjuksköterskorna beskrev ett ansvar att arbeta utifrån rådande evidens och att förslag 

med egna lösningar på problem inte fick förekomma. Vidare uttryckte BHV-sjuksköterskorna 

att om samtliga kollegor arbetade utifrån rådande evidens skulle det kunna leda till att 

arbetssättet blev detsamma, och tid skulle kunna sparas. BHV-sjuksköterskorna upplevde att 

föräldrar blev tryggare när enighet existerade i råd från BHV. En BHV-sjuksköterska 

uttryckte; 

“Vi får inte rekommendera något som inte är evidensbaserat, vi måste utgå från det senaste… 

Vi får ju inte säga så här ska du göra... Utan det är så här vetenskapen säger.” (BHV-

sjuksköterska 6)  

Det förekom även tillfällen där BHV-sjuksköterskorna upplevde svårigheter att informera om 

rådande evidens. En BHV-sjuksköterska beskrev;  

“Det kan vara saker som jag tycker är jättejobbigt att prata om som exempel… att man kan 

dricka ett glas vin när man ammar... jag kan ju inte ljuga. “ (BHV-sjuksköterska 3) 
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BHV-sjuksköterskorna beskrev att med evidens som stöd minskade risken att arbetet endast 

utfördes utifrån erfarenhet. Evidensen förnyas ständigt och BHV-sjuksköterskorna bör 

uppdateras kring rådande riktlinjer. En BHV-sjuksköterska uttryckte;  

“Saker och ting förändras ju. Vi kan ju inte sitta här och vara mossiga…” (BHV-sjuksköterska 

5) 

En annan BHV-sjuksköterska beskrev; 

“Man har ju en del erfarenhet och så den nya kunskapen som kommer, det kombinerar man 

ju.” (BHV-sjuksköterska 4) 

När situationer uppstod där föräldrar kom med förslag kring omvårdnad av barnet beskrev 

BHV-sjuksköterskorna att stöd gavs till föräldrarna samtidigt som det poängterades att det 

inte nödvändigtvis rekommenderades av BHV. Vidare beskrevs att BHV-sjuksköterskorna 

dagligen mötte familjer med olika behov. Rikshandboken för barnhälsovård samt WHOs 

amningsstrategi beskrevs av BHV-sjuksköterskorna som ett bra stöd i det dagliga 

evidensbaserade arbetet till att främja och stötta amning. En BHV-sjuksköterska uttryckte;  

“Man vill ju bara dubbelkolla att man tänker rätt, man har ofta ett hum om det. Vi kan ju gå in 

i barnhälsovårdens handbok…” (BHV-sjuksköterska 5) 

Internet beskrevs vara ett bra hjälpmedel till att uppdateras kring rådande evidens. Även 

andra landstings vårdprogram samt informationsbroschyrer som delas ut till nyblivna 

förstagångsföräldrar beskrevs som tillförlitliga källor till att följa rådande evidens. 

8.2 BHV-sjuksköterskors förmåga att individanpassa föräldrastöd 

BHV-sjuksköterskorna erfor att det är svårt att arbeta utifrån en speciell samtalsteknik vid 

föräldrastöd eftersom informationen kan behöva anpassas utifrån vad som är aktuellt för 

familjen. Motiverande intervjuer [MI] beskrevs som en metod som används inom BHV för att 

föräldrarna och främst modern ska komma fram till ett beslut, med BHV-sjuksköterskor som 

stöd. Med hjälp av MI beskrevs nyblivna förstagångsföräldrar ha möjlighet att utforska och 

söka nya vägar.  

BHV-sjuksköterskorna uttryckte olika erfarenheter av att använda MI som samtalsteknik. 

Vidare beskrevs att det fanns svårigheter att använda denna fullt ut vid föräldrastöd kring 

amning. En BHV-sjuksköterska uttryckte; 

“... många vill ha konkreta råd... hur ska jag göra... har du provat det här? Och då kan man ge 

konkreta råd... för det är ju inte alltid man vet som mamma... man kan inte bara slå tillbaka på 

olika tekniker, ex: MI, för många känner att man lägger skulden tillbaka på dem för att det inte 

fungerar tyvärr... och då blir det ju fel.” (BHV-sjuksköterska 7) 
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BHV-sjuksköterskors förmåga att individanpassa föräldrastöd presenteras utifrån 

subkategorierna Att se familjens behov, Föräldrastöd vid komplexa aningssituationer, 

Föräldrastöd i ett tidigt skede samt Att inte vara enda experten. 

8.2.1 Att se familjens behov 

Första personliga mötet mellan BHV-sjuksköterskorna och nyblivna förstagångsföräldrar 

beskrevs vanligtvis ske vid hembesök. Vid hembesök uttryckte BHV-sjuksköterskorna att det 

fanns möjlighet att utföra amningsobservation för att uppmärksamma behovet av stöd till 

föräldrarna. BHV-sjuksköterskorna betonade vikten av att läsa av modern och utforska vilka 

attityder modern har kring amning samt stötta i den nya rollen som förälder. En BHV-

sjuksköterska beskrev;  

“Det är viktigt med stöd, jätteviktigt och de känner att de kan lita på en och hör av sig om det 

är något och stärka dom att dom klarar det, det är viktigt.” (BHV-sjuksköterska 8) 

BHV-sjuksköterskorna berättade att mycket stöd kring amning erbjöds vid första 

hembesöket och att vissa BHV-centraler hade möjlighet till extra hembesök med 

amningsobservation vid behov. En BHV-sjuksköterska uttryckte;  

“Men jag försöker göra ett snabbt hembesök... jag försöker göra hembesök till alla, en del vill 

inte då kan jag ju inte göra något, men jag försöker få komma hem... för det här med 

amningen är lättare att prata om hemma.” (BHV-sjuksköterska 9) 

Föräldrastöd vid amning beskrevs som ett samspel mellan BHV-sjuksköterskorna och 

föräldrarna. Vikten av att föräldrarna upplevde relationen som förtroendefull betonades för 

att föräldrarna på sikt skulle be om hjälp vid behov. En stor uppgift i BHV-sjuksköterskornas 

arbete beskrevs vara att vägleda föräldrarna. BHV-sjuksköterskorna beskrev även att en 

medvetenhet bör finnas kring olika kulturer och BHV-sjuksköterskorna måste vara lyhörda i 

mötet med varje ny familj. 

Föräldrastöd till nyblivna förstagångsföräldrar beskrevs även syfta till att se till moderns 

välmående och inte enbart till hur amningen fungerar. En BHV-sjuksköterska uttryckte; 

“Men läsa av mammorna... är viktigt att fråga hur de mår när de kommer och man ser att de är 

lite låga... att man fångar upp det och pratar om det.”  (BHV-sjuksköterska 10) 

Att se familjen och ha ett öppet sinne beskrevs av BHV-sjuksköterskorna som viktiga 

komponenter i individanpassat föräldrastöd. När BHV-sjuksköterskorna lyssnade på, och tog 

reda på föräldrarnas kunskap kring amning, blev det lättare att individanpassa 

informationen. Egna erfarenheter inom ämnet beskrevs av BHV-sjuksköterskorna som 

underlättande faktorer till att ge föräldrastöd och se familjens behov. Vidare berättades att 

blivande föräldrar erbjuds amningskurs på amningsmottagningen och BHV-

sjuksköterskorna upplevde att föräldrar som gått denna inte behövde lika mycket 

information om amning. BHV-sjuksköterskorna beskrev förmågor att lyssna in föräldrarna 
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och undersöka vilka målbilder som finns samt hur föräldrarna tänker kring amning, som 

viktiga delar i den yrkesverksamma rollen. Föräldrastöd kring amning beskrevs även 

innebära att stödja nyblivna förstagångsföräldrar och ge råd kring amning, utan att 

bestämma vad föräldrarna ska göra. Vidare uppgav BHV-sjuksköterskorna att föräldrastöd 

kan ske på flera olika sätt beroende på situation. En BHV-sjuksköterska uttryckte; 

“Jag säger aldrig så här ska du göra... eller näe så får man inte göra... inte packa på dem 

information de inte vill ha.” (BHV-sjuksköterska 6) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev amning som en stor fråga vilken diskuterades mycket mellan 

kollegor och föräldrastöd beskrevs som ständigt återkommande i arbetet, i alla situationer. 

En BHV-sjuksköterska berättade;  

“Utifrån mamman och föräldrarnas situation, det är både vid hembesök och här. För en del 

fungerar det klockrent med amning direkt och en del kämpar och behöver mer stöd och jag 

läser av” (BHV-sjuksköterska 7) 

8.2.2 Föräldrastöd vid komplexa amningssituationer 

Amningsstöd beskrevs av BHV-sjuksköterskorna som tidskrävande och föräldrastöd vid 

komplexa amningssituationer beskrevs som en stor och viktig del av arbetet som 

prioriterades. Familjer med amningsrelaterade problem behöver enligt BHV-

sjuksköterskorna mer stöd och uppföljning från BHV men tiden räcker inte till och extra 

hembesök prioriteras bort. En BHV-sjuksköterska beskrev: 

“Där det är svårt känner man att man skulle vilja göra mer uppföljning, kanske göra mer 

hembesök men det hinner man inte. “ (BHV-sjuksköterska 2)  

En annan BHV-sjuksköterska uttryckte;  

“Man ska känna att man har tid med varje familj, det tar ju tid det här med amning” (BHV-

sjuksköterska 1) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att extra hembesök möjliggör mer stöd till föräldrar som 

gärna vill amma men som upplever problem. Tidsbrist beskrevs som ett hinder att kunna ge 

föräldrastöd vid komplexa amningssituationer. Vidare beskrev BHV-sjuksköterskorna vikten 

av att få modern att uppleva trygghet, känna hopp samt lita på den egna förmågan att ge 

barnet mat som en viktig aspekt i föräldrastödet. En BHV-sjuksköterska beskrev; 

“Å liksom ta sig den tiden så att hon känner sig trygg, att det kommer att funka, våga lita på att 

barnet får mat och att det inte går åt hellskotta. “ (BHV-sjuksköterska 1) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev ett neutralt förhållningssätt vid föräldrastöd och en förmåga 

att inte döma föräldrarna oavsett tillmatningsmetod som aspekter att beakta. Vidare beskrevs 
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att mödrar idag oftare får skuldkänslor för att amningen inte fungerar eller väljs bort av olika 

anledningar och BHV-sjuksköterskorna måste då besitta kompetens att hjälpa och stötta 

modern. BHV-sjuksköterskorna beskrev även att stödet till att avsluta amning var en lika 

viktig del i arbetet som att främja och stödja amning till nyblivna förstagångsföräldrar. Ett 

öppet sinne beskrevs även som en viktig aspekt för att inte lägga skuld på föräldrar som valde 

att inte amma eller som inte kunde amma. En BHV-sjuksköterska beskrev; 

“Amning är ju mer än bara mat, det är ju närhet också och även om de ger ersättning så är det 

ju närhet och de kan behöva stöd... man får inte döma, då blir det fel... De flesta kan ju amma, 

men man får inte ge skuldkänslor... så det är viktigt att vara där.” (BHV-sjuksköterska 8) 

En annan BHV-sjuksköterska uttryckte liknande erfarenheter;  

“... sen finns ju olika skäl att man inte kan eller vill amma och då får man ju stötta dem i det... i 

deras beslut man kan ju inte lägga någon skuld på dem för det.” (BHV-sjuksköterska 7) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev ett dilemma som uppstod när modern ville amma men barnet 

inte gick upp i vikt. BHV-sjuksköterskorna berättade att amning ska främjas men när barnet 

inte går upp i vikt behöver andra alternativ som att ge ersättning ses över. BHV-

sjuksköterskorna beskrev att mödrarna upplevde en lättnad när BHV-sjuksköterskorna gav 

rådet att sluta amma då omgivningen vanligtvis pressar till att modern ska amma.   

Det framkom av BHV-sjuksköterskorna att det krävs mycket kunskap hos både BHV-

sjuksköterskor och föräldrar vid amningsstöd. Föräldrar som fått mer information i ett tidigt 

skede beskrevs ha mindre amningsproblem. En BHV-sjuksköterska uttryckte;  

“Det krävs ganska mycket information, för det är ganska komplext ändå… det är inte bara att 

lägga till barnet vid bröstet som många tror.” (BHV-sjuksköterska 4) 

8.2.3 Föräldrastöd i ett tidigt skede 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att föräldrastöd vid amning i ett tidigt skede syftar till att 

stötta nyblivna förstagångsföräldrar och inge hopp. Förstagångsföräldrar behöver generellt 

sett mer stöd i början enligt BHV-sjuksköterskorna, men det varierar beroende på vilket stöd 

som erhållits från BB. BHV-sjuksköterskorna erfor att familjer som gick hem tidigt från BB 

ofta behövde mer stöd. Tidig hemgång eller hemgång när barnet är en-två dagar gammal 

beskrevs av BHV-sjuksköterskorna som vanligt bland nyförlösta. Detta ställer nya krav på 

BHV då möjlighet att boka in hembesök inte alltid finns förrän barnet är en vecka gammalt. 

Under denna vecka erfor BHV-sjuksköterskorna att nyblivna mödrar generellt sett behövde 

mer stöd då mjölken vanligtvis rinner till dag tre och det gör ont i brösten. BHV-

sjuksköterskorna beskrev att tillgänglighet gentemot föräldrarna var av vikt första tiden. En 

BHV-sjuksköterska uttryckte; 
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“Jag tycker det är viktigt att man stöttar upp väldigt mycket i början och pratar mycket om det 

och vara lyhörd och att man går med de litegrann och att de känner att man finns här och att 

man kan få extra tid om man behöver det.” (BHV-sjuksköterska 10) 

Stöd från BHV-sjuksköterskorna beskrevs som en bidragande faktor till att nyblivna 

förstagångsföräldrar fick en bra första tid tillsammans. BHV-sjuksköterskorna beskrev att det 

krävs mycket stöd i början när barnet är nyfött. Vidare uttrycktes att det kan krävas lika 

mycket stöd när modern ska trappa ner amningen som vid amningsstart. En BHV-

sjuksköterska beskrev;  

“Det behövs mer stöttning. Jag tror det beror på att många åker hem så tidigt från sjukhuset 

och då inte får den stöttningen precis i början när det är som jobbigast.” (BHV-sjuksköterska 

1) 

8.2.4 Att inte vara enda experten 

Dagens föräldrar beskrevs många gånger vara väldigt pålästa angående fakta och senaste 

forskning kring spädbarn enligt BHV-sjuksköterskorna. Vidare beskrevs att föräldrarna är 

experten och känner barnet bäst. BHV-sjuksköterskorna beskrev att individualisering i mötet 

med varje familj behövs för att anpassa stödet efter föräldrarnas kunskap. Vidare beskrevs att 

det förekom situationer där föräldrar informerade BHV-sjuksköterskorna angående senaste 

rön kring omvårdnad av spädbarn. En BHV-sjuksköterska beskrev; 

“Man frågar ju vad föräldrarna har för kunskaper såklart och hur de känner och tycker...  för 

idag är föräldrar väldigt välutbildade och man googlar och läser på." (BHV-sjuksköterska 6) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att föräldrar väljer andra vägar att söka information på än via 

barnhälsovården, och det är av vikt att BHV-sjuksköterskorna besitter en förmåga att 

informera och argumentera för rådande evidens. En BHV-sjuksköterska uttryckte; 

“Föräldrar söker ju mer och mer information själva, jag kan inte stoppa någon att göra något.” 

(BHV-sjuksköterska 3) 

8.3 Förutsättningar för BHV-sjuksköterskors kompetensutveckling 

BHV-sjuksköterskorna beskrev BHV-enheten som en länsövergripande enhet bemannad med 

sjuksköterska och läkare vilka samordnade personal inom barnhälsovården. BHV-

sjuksköterskorna berättade vidare att BHV-enheten anordnar regelbundna träffar och 

utbildningar där bland annat föräldrastöd och amning diskuteras. BHV-sjuksköterskorna 

hade möjlighet att utbyta kunskap med varandra och uppdateras med rådande evidens inom 

olika ämnen. BHV-sjuksköterskorna beskrev att det fanns förutsättningar till 

kompetensutveckling inom arbetet men ofta var det för mycket att göra och utbildningar 

hanns inte med. Vidare beskrev BHV-sjuksköterskorna en tacksamhet att BHV-enheten 
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fanns och informerade om rådande evidens då det inte alltid fanns tid att söka. BHV-enheten 

beskrevs som ett stöd för personal så att alla oavsett arbetsplats följer samma riktlinjer och 

ger likvärdigt föräldrastöd. Stödet från BHV-enheten uppskattades av BHV-

sjuksköterskorna. Att ha tid för kompetensutveckling och intresse för evidens var två 

områden som nämndes som en huvudfaktor för att ha förutsättning till kompetensutveckling.  

BHV-sjuksköterskors förutsättningar till kompetensutveckling presenteras utifrån 

subkategorierna Att ha tid och Att ha intresse för evidens. 

8.3.1 Att ha tid 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att viljan till kompetensutveckling inom ämnet var stort men 

att tiden inte fanns då övriga arbetsuppgifter prioriterades. BHV-sjuksköterskorna 

poängterade dock att det var en viktig del av arbetet eftersom evidensen ständigt uppdateras. 

En BHV-sjuksköterska beskrev;  

“När man är ledig är man ledig då sitter jag inte och söker. När jag jobbar har jag inte tid att 

leta… tidsbrist. “ (BHV-sjuksköterska 2) 

En annan BHV-sjuksköterska uttryckte;  

“Sen har man inte alltid tiden att söka upp, då får man ta fritiden… om man har intresse till 

det... för man vill ju följa det senaste.” (BHV-sjuksköterska 7) 

Kontinuerlig fortbildning beskrevs av BHV-sjuksköterskorna vara av vikt för att kunna 

upprätthålla kompetensen. BHV-sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att arbeta helt 

utifrån rådande evidens då det inte fanns tid till att söka ny kunskap. Det poängterades att 

bättre förutsättningar behövdes för BHV-sjuksköterskorna att söka evidens under arbetstid. 

Vidare framkom att BHV-enheten arrangerar flertalet utbildningar anpassade för BHV-

sjuksköterskor. BHV-enheten sorterar även relevant information om föräldrastöd kring 

amning och vidarebefordrar detta till BHV-sjuksköterskorna. BHV-sjuksköterskorna beskrev 

även att det upplevdes positivt att kontinuerligt bli uppdaterade med information från BHV-

enheten. En BHV-sjuksköterska beskrev;  

“Jag går inte in aktivt och söker, det har jag inte tid med... det är tidsbrist.” (BHV-

sjuksköterska 8) 

8.3.2 Att ha intresse för evidens 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att när ett problem identifierades eller fördjupad kunskap 

kring amning och föräldrastöd behövdes, söktes stöd och råd via evidensbaserade 

kunskapskällor som Rikshandboken för barnhälsovård. En BHV-sjuksköterska uttryckte;  
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”Rikshandboken uppdateras ju när det är nått nytt och sen får vi ju även reda på det från BHV-

enheten... jag lutar mig mycket mot det tycker jag... söker inte aktivt... bara om det är något 

speciellt att jag hört någon sagt något eller sådär... men annars brukar vi få reda på bra när det 

är nått nytt.” (BHV-sjuksköterska 9) 

BHV-sjuksköterskorna upplevde att evidens var positivt och beskrev ett intresse att söka efter 

rådande evidens men uppgav att tiden inte fanns. Evidens beskrevs vara en viktig del i 

arbetet och något att engagera sig i. BHV-sjuksköterskorna berättade även om en önskan att 

söka mer evidens. En BHV-sjuksköterska uttryckte; 

“Bara man vill och har tid kan man göra rätt mycket” (BHV-sjuksköterska 2) 

9 DISKUSSION 

I diskussionen redogörs för vald metod under Metoddiskussion. Under Resultatdiskussion 

kontrasteras resultatet mot tidigare forskning samt vårdvetenskapligt perspektiv i den 

beskrivna bakgrunden. Etikdiskussion avslutar följande avsnitt. 

9.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. När erfarenheter och 

personliga beskrivningar används för analys och tolkning ses intervjuer som lämplig 

datainsamlingsmetod (Henricson & Billhult, 2012). Då studiens syfte var att studera 

erfarenheter hos BHV-sjuksköterskor ansåg författarna denna metod lämpligast. 

Författarna hade liten erfarenhet av att intervjua och därför användes en intervjuguide med 

öppna frågor och förslag på följdfrågor som stöd (Danielson 2012b). Intervjuguiden 

utformades med stöd av handledaren. Efter första intervjun diskuterades intervjuguiden 

igenom av författarna för möjlighet till justering. Frågorna i intervjuguiden bedömdes vara 

tillräckligt många och gav innehållsrika svar, inga ändringar gjordes. Författarna genomförde 

ingen gemensam pilotintervju, detta hade dock kunnat vara till hjälp för att få mer 

erfarenhet, kvalitetssäkra frågorna samt komma in i rollen som intervjuare (Danielson 

2012b). Det hade möjligen varit av betydelse för datainsamlingen om samtliga intervjuer 

genomförts gemensamt då författarna var oerfarna intervjuare. En bisittare under 

intervjutillfället hade varit till hjälp om intervjuaren eller informanterna avvek från ämnet. 

Bisittaren hade även haft möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Insamlad data 

bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys, där innehållet sorterades och bearbetades 

utifrån meningsenheter samt delades in i kategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna 

genomförde och transkriberade fem intervjuer vardera. Transkriberat material lästes igenom 

flertalet gånger för att få en djupare förståelse samt en helhetsbild av materialet. 
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Meningsbärande enheter plockades ut ur det transkriberade materialet enskilt, detta för att 

inte påverka varandra med egen förförståelse. Transkriberat och analyserat material 

diskuterades och bearbetades gemensamt, för att säkerställa att författarna tolkade 

materialet likvärdigt. Vidare identifierades gemensamt skillnader och likheter för att 

slutligen bilda subkategorier och kategorier. Författarna hade examensarbetets syfte i åtanke 

och väl synligt under analysprocessens gång för att innehållet i och benämningar på 

subkategorier och kategorier skulle stämma överens med syftet (Henricson & Billhult, 2012). 

När författarna var oeniga eller tveksamheter fanns i analysprocessen gick författarna 

gemensamt tillbaka till transkriberat material för att försäkra att innehållet svarade mot 

syftet, vilket upplevdes som en fördel och styrka i analysprocessen. 

9.1.1 Författarnas förförståelse 

Innan studien påbörjades reflekterade författarna över förförståelsen kring fenomenet som 

skulle studeras. Livserfarenhet, yrkeserfarenhet och kunskap diskuterades för att bli 

medvetna om huruvida förförståelse kunde inverka på studiens resultat (Henricson & 

Billhult, 2012). Författarna hade viss förförståelse och erfarenhet från arbete på BHV utifrån 

verksamhetsförlagd utbildning.  Detta kan ha präglat resultatet av studien till viss del då 

författarna mött familjer som hade amningsrelaterade problem. Dock tror inte författarna att 

resultatet skulle blivit annorlunda utan förförståelse. 

9.1.2 Vetenskaplig kvalitetssäkring 

Examensarbetets trovärdighet värderades genom granskning, om insamlad data och resultat 

var giltiga. Trovärdighet beskrivs som ett “paraplybegrepp” vid vetenskaplig kvalitetssäkring. 

Andra begrepp som beaktades vid bedömning av arbetets kvalité var pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Författarna hade regelbundna träffar och tät kontakt under analysprocessen. Trovärdigheten 

bedömdes vara hög för examensarbetet då arbetet genomfördes av två författare med stöd av 

handledare (Wallengren & Henricson, 2012). Författare och handledare hade kontinuerlig 

kontakt där tolkning av data och analysmatris noggrant avhandlades. Författarna 

medverkade även vid halvtidsbedömning och fick synpunkter på analysprocessen av 

examinator för examensarbetet. Exempel på analysförfarandet med meningsenheter, koder 

och kategorier presenteras i examensarbetet (tabell 1 samt bilaga D), vilket stärker 

trovärdigheten ytterligare. Informanterna i studien var i varierande åldrar samt hade olika 

lång arbetslivserfarenhet, vilket kan ha bidragit till innehållsrika svar (Henriksson & Billhult, 

2012). Dock var samtliga informanter av samma kön vilket enligt Henriksson och Billhult 

(2012) minskar möjligheten att få varierande erfarenheter. För att stärka trovärdigheten 

ytterligare användes citat från informanterna, detta gjorde även resultatet mer begripligt för 

läsaren (Elo & Kyngäs, 2008).   

Pålitligheten i examensarbetet belystes genom att författarnas förförståelse fanns beskriven 

samt att författarna beskrev vem som utfört vad i examensarbetet (Wallengren & Henricson, 

2012).  
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Bekräftelsebarheten i examensarbetet förstärktes genom att författarna noggrant beskrev 

urval av informanter, metod för datainsamling samt visade på en väl beskriven 

analysprocess. Bekräftelsebarhet och trovärdighet omfattade bland annat att en utomstående 

fristående från projektet kritiskt granskade examensarbetet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatets överförbarhet till andra situationer och sammanhang bedöms av läsaren, 

författarna underlättade detta ställningstagande genom att tydligt beskriva trovärdighet, 

pålitlighet och bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). Resultatet i 

examensarbetet ansågs vara överförbart till flertalet verksamheter inom hälso- och 

sjukvården och inte enbart inom BHV. Detta för att all personal inom hälso- och sjukvården 

ska arbeta efter rådande evidens oavsett arbetsområde. Tidsbrist för bland annat 

kompetensutveckling är av författarnas erfarenhet förekommande inom flera verksamheter 

inom hälso- och sjukvården. En aspekt som kunde tänkas minska överförbarheten i 

examensarbetet var att samtliga informanter var kvinnor, utspridda på endast fem BHV-

centraler i ett län. Detta var inget som författarna begrundade innan examensarbetets start 

och det kunde vara tänkbart att det blivit ett annat utfall om detta begrundats. 

9.1.3 Fördelning av examensarbetet 

Examensarbetets datainsamling och analysprocess fördelades jämnt mellan författarna. 

Författarna utförde och transkriberade fem intervjuer vardera. Övriga delar av 

examensarbetet utfördes gemensamt. 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet svarade mot syftet att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att ge 

evidensbaserat föräldrastöd kring amning till nyblivna förstagångsföräldrar. Resultatet i sin 

helhet visade att BHV-sjuksköterskor hade olika förutsättningar och metoder att ge 

föräldrastöd samt arbetade i varierande grad utifrån rådande evidens.  

Resultatdiskussion presenteras utifrån resultatets huvudrubriker Att kombinera erfarenhet 

med rådande evidens, BHV-sjuksköterskors förmåga att individanpassa föräldrastöd samt 

BHV-sjuksköterskors förutsättningar till kompetensutveckling. 

9.2.1 Att kombinera erfarenhet med rådande evidens 

I resultatet framgick att BHV-sjuksköterskorna ansåg att det var ett ansvar att arbeta utifrån 

rådande evidens och att egna lösningar på problem inte fick rekommenderas, vilket även 

Olander (2003) fann. Råd som inte är evidensbaserade ska endast ses som tillfälliga 

(Olander, 2003). Endast evidensbaserad rådgivning från BHV-sjuksköterskor upplevs dock 

som ett hinder för föräldrar att ta till sig information (McInnes & Chambers, 2008). McInnes 

och Chambers fann också att när BHV-sjuksköterskor kombinerar erfarenhet med rådande 

evidens och även individanpassar information blir föräldrar mer mottagliga, vilket även 

stärks av resultatet i examensarbetet. Resultatet visade även att BHV-sjuksköterskor med 
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lång yrkeserfarenhet tenderade att använda sig mer av erfarenhet i kombination med evidens 

jämfört med kollegor som varit yrkesverksamma kortare tid. Med detta i åtanke anser 

författarna att det faller sig naturligt då många år i yrket ger ökad kunskap. Författarna anser 

dock inte att det behöver vara negativt att blanda erfarenhet med evidens, men BHV-

sjuksköterskor bör läsa av varje situation och bedöma huruvida erfarenhet kan kombineras 

med rådande evidens. Författarna anser även att BHV-sjuksköterskor bör hålla sig 

uppdaterad kring rådande evidens för att följa med i utvecklingen. När BHV-sjuksköterskor 

ser till varje familj och individanpassar evidens och information utifrån egen kompetens och 

erfarenhet, leder det till att familjen blir sedd och bekräftad.  

Enligt Rikshandboken (2015a) ska BHV-sjuksköterskor alltid använda sig av rådande evidens 

och vetenskapligt underlag i samtliga rådgivande situationer. Med detta i åtanke har 

författarna reflekterat över att det kan leda till dilemman för BHV-sjuksköterskor då 

evidensbaserat arbete inte alltid var möjligt. Resultatet stärks ytterligare då BHV-

sjuksköterskorna beskrev att det inte alltid gick att arbeta enbart utifrån rådande evidens. I 

dessa fall beskrevs ett arbetssätt där evidensbaserade råd, yrkeserfarenhet och livserfarenhet 

vid rådgivning och föräldrastöd kombinerades.  

BHV-sjuksköterskorna beskrev tillfällen med svårigheter att arbeta med föräldrastöd utifrån 

rådande evidens, vilket även bekräftats av Hogg et al. (2013). BHV-sjuksköterskor beskrev i 

en studie av Arborelius och Bremberg (2003) att information om fördelar med amning måste 

ges trots att det inte alltid är det bästa för modern. I dessa uppkomna situationer anser 

författarna att en kombination av erfarenhetsbaserade råd och evidensbaserade råd är att 

föredra då evidensen individanpassas. 

Resultatet visade även att BHV-sjuksköterskor använde erfarenhetsbaserade råd vilket kan 

leda till ett etiskt dilemma där familjer får olika bemötande och råd beroende på BHV-

sjuksköterskors erfarenhet och kompetens. Det framgick i resultatet att BHV-

sjuksköterskorna inte alltid arbetade utifrån rådande evidens och riktlinjer. Trots detta ansåg 

författarna att BHV-sjuksköterskorna ändå omedvetet arbetar evidensbaserat. Detta 

synliggjordes genom att BHV-sjuksköterskorna nämnde Rikshandboken för barnhälsovård 

och WHOs amningsstrategi som bra hjälpmedel i arbetet med föräldrastöd kring amning. 

Författarna tror att detta är ett vanligt förekommande fenomen inom hälso- och sjukvården, 

att sjukvårdspersonal inte reflekterar över huruvida evidens ligger till grund för det dagliga 

arbetet. Många förknippar evidens enbart med vetenskapliga artiklar i databaser och 

reflekterar inte att även hemsidor som Rikshandboken för barnhälsovård är uppdaterad efter 

rådande evidens. 

9.2.2 BHV-sjuksköterskors förmåga att individanpassa föräldrastöd 

Att ha ett öppet sinne och se familjen poängterade BHV-sjuksköterskorna som viktiga 

komponenter i individanpassat föräldrastöd. BHV-sjuksköterskorna beskrev även, i likhet 

med Whelan och Kearney (2014), att arbetet ska ske med individen i fokus, i detta fall 

familjen. I resultatet framkom att BHV-sjuksköterskorna stöttade nyblivna mödrar i beslut 

kring tillmatningsmetod, oavsett tillmatningsmetod. Av resultatet att döma uppstod ibland 

situationer där BHV-sjuksköterskorna behövde guida modern i att avsluta amningen, vilket 
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ofta upplevdes positivt av mödrarna. BHV-sjuksköterskorna beskrev att ett öppet 

förhållningssätt och vara lyhörd inför moderns problem är av vikt i arbetet. Fägerskiöld et al. 

(2003) fann att relationen mellan BHV-sjuksköterskor och modern stärks när BHV-

sjuksköterskor bekräftar modern i den aktuella situationen. Detta beskrev även Demirtas 

(2012), som menar att BHV-sjuksköterskor behöver arbeta fördomsfritt och uppmuntrande. 

Resultatet i detta examensarbete visade även att BHV-sjuksköterskorna som i högre grad 

förde en dialog med föräldrarna om kunskap kring amning hade lättare att individanpassa 

föräldrastödet. Författarna anser att individen bör sättas i fokus inom allt hälso- och 

sjukvårdsarbete för att individanpassa vården och utgå från patientens önskan. Detta 

framgick även i resultatet då BHV-sjuksköterskorna beskrev individanpassning av 

föräldrastöd kring amning utifrån föräldrarnas kunskap och perspektiv. Med detta resultat i 

åtanke är det enligt McLelland et al. (2014), av vikt att hälsovägledning och föräldrastöd 

utgår med individen i fokus, vilket stärker resultatet i examensarbetet.  

Hembesök beskrevs i resultatet som en möjlighet för BHV-sjuksköterskorna och föräldrar att 

skapa en förtroendefull relation gentemot varandra. I resultatet framkom även att BHV-

sjuksköterskorna hade större möjlighet att anpassa föräldrastöd utifrån rådande evidens 

kring amning när föräldrar upplevde relationen som förtroendefull. Detta är i linje med 

Olander (2003) som har beskrivit att första mötet mellan BHV-sjuksköterskor och familjer är 

viktig för en fortsatt förtroendefull relation. Författarna upplevde att BHV-sjuksköterskorna i 

examensarbetet hade en önskan att hembesök skulle prioriteras då det lägger grunden för 

fortsatt arbete. Det framkom i resultatet att BHV-sjuksköterskorna skattade hjälp i ett tidigt 

skede som en viktig aspekt för att modern ska kunna amma. BHV-sjuksköterskorna beskrev 

även att nyblivna föräldrar behöver mycket stöd i tidigt skede och att det var BHV-

sjuksköterskornas uppgift att hjälpa föräldrarna i den nya roll som uppstod. Författarna tror 

att detta kan bero på att fler föräldrar väljer att åka hem tidigt från BB och amningen inte 

hunnit etableras, vilket även framgick i resultatet. Första veckorna beskrevs som en tid då 

nyblivna föräldrar behövde mycket stöd för att få en positiv amningsupplevelse och en bra 

första tid som familj (Eronen et al., 2010; Fox et al., 2015; Graffy & Taylor., 2005; Kurth et 

al., 2016; McLelland et al., 2014; Schilling Larsen & Kronborg, 2013). Detta stärker resultatet 

ytterligare att föräldrastöd kring amning är en stor och viktig del i BHV-sjuksköterskornas 

arbete och att det måste utgå från rådande evidens. 

Deltagande BHV-sjuksköterskor beskrev att dagens föräldrar många gånger är pålästa och 

kunniga kring amning. Detta ställde högre krav på BHV-sjuksköterskorna som var tvungna 

att läsa av föräldrarna för att ge information anpassad utifrån kunskapsnivå. Detta tror 

författarna påverkar BHV-sjuksköterskorna till att uppdateras kring rådande evidens för att 

kunna svara på föräldrars frågor. Lättillgänglig information i dagens samhälle och pålästa 

föräldrar beskrevs bidra till att föräldrar använde kunskapskällor och erfarenheter som BHV 

inte rekommenderade. Därför behövde BHV-sjuksköterskorna besitta kompetens att ge 

evidensbaserat föräldrastöd kring amning utifrån föräldrarnas unika situation (Demirtas, 

2012). 
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9.2.3 Förutsättningar för BHV-sjuksköterskors kompetensutveckling 

BHV-sjuksköterskorna i examensarbetet uppgav att de ville ha möjlighet till 

kompetensutveckling men att tid inte fanns eftersom andra arbetsuppgifter prioriterades. 

Föräldrastöd är en ständig lärandeprocess och tid bör därför avsättas för 

kompetensutveckling (Olander, 2003). Detta beskrev även BHV-sjuksköterskorna som 

menade att kompetensutveckling var en viktig del av arbetet eftersom evidensen ständigt 

uppdateras. Med detta i åtanke anser författarna att bristen på tid i olika sammanhang 

främst är en ledningsfråga som måste lyftas. Att inte ha rätt förutsättningar till att utföra 

arbete enligt rådande evidens är inte förenligt med en god och säker vård. Detta är i linje med 

Mulcahy et al. (2011) som har beskrivit liknande problem och menar att det behövs bättre 

stöd från chefer för att BHV-sjuksköterskor ska kunna arbeta utifrån rådande riktlinjer. Med 

tanke på detta anser författarna att BHV-sjuksköterskors arbetstid bör omprioriteras så att 

det finns möjlighet att uppdateras kring rådande evidens och även arbeta utifrån detta. BHV-

sjuksköterskor bör även erbjudas kontinuerlig utbildning för att bibehålla kompetens och 

uppdateras kring rådande evidens. Detta är även av vikt ur föräldrars synpunkt, då BHV-

sjuksköterskor med god kunskap om ämnet har lättare att arbeta stödjande till föräldrar. I 

likhet med detta fann Condon och Ingram (2011) att BHV-sjuksköterskor som inte har 

tillräckligt med kompetens har svårare att arbeta utifrån en rådgivande och stödjande roll. 

BHV-sjuksköterskor som utbildats kring föräldrastöd och amning har större möjlighet att 

hjälpa modern och barnet att knyta an (Ekström et al., 2005; Ekström & Nissen, 2009; 

Ekström & Thorstensson, 2015). 

BHV-sjuksköterskorna i detta examensarbete hade stort intresse att arbeta utifrån rådande 

evidens men uttryckte att andra förutsättningar behövdes för att kunna göra detta fullt ut.  

Resultatet visade även att BHV-sjuksköterskorna önskade och behövde mer utbildning för att 

arbeta utifrån rådande evidens. BHV-sjuksköterskor måste ha rätt kompetens i förhållande 

till arbetsuppgifter och att detta kan uppnås genom att BHV-sjuksköterskor får fortlöpande 

utbildning (Olander, 2003). 

9.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet utgick från Vetenskapsrådets (2002) etiska krav vilka ska följas vid 

forskning kring humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning för att skydda den enskilda 

individen vid deltagande i studier. Dessa krav delgavs skriftligt till BHV-sjuksköterskor samt 

enhetschefer. Innan genomförda intervjuer diskuterade författarna huruvida informanterna 

kan uppleva sig ifrågasatta i sin professionella kompetens genom intervjufrågorna som 

belyser personliga erfarenheter. En tanke var att informanterna utifrån intervjufrågorna 

eventuellt uppmärksammar att arbetet på BHV inte helt sker efter rådande riktlinjer och 

evidens. Författarna upplevde dock inte att informanterna kändes sig ifrågasatta i sin 

kompetens under intervjutillfällena. Intervjuerna spelades in med inspelningsfunktion på 

mobiltelefon, detta godkändes men gjorde att flera BHV-sjuksköterskor kände sig obekväma i 

situationen. Detta kunde möjligtvis ha påverkat utfallet av insamlat analysmaterial då 

flertalet BHV-sjuksköterskor uttryckte nervositet inför inspelning av intervju. För att 
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underlätta situationen för deltagarna och minska eventuell nervositet försökte författarna ha 

ett öppet och värderingsfritt förhållningssätt. Författarna hade kunnat starta 

inspelningsfunktionen innan intervjun påbörjades och småpratat lite med informanten 

innan, detta hade möjligtvis kunnat minska nervositeten hos deltagarna. BHV-

sjuksköterskorna informerades att inspelat material från intervjuer skulle kodas i arbetet för 

att inte kunna spåras till enskild person. Utvalda citat avidentifierades och kodades med 

siffror för att skydda informanterna. 

Kontaktuppgifter till författarna delgavs samtliga informanter, ingen deltagare kontaktade 

författarna för ytterligare information kring examensarbetet. Samtliga BHV-sjuksköterskor 

fullföljde deltagandet i examensarbetet. 

Inga etiska dilemman uppstod under arbetets gång. Detta kan bero på det studerade 

fenomenets karaktär, samt att blivande kollegor intervjuades. Om informanterna uttryckt 

obehag eller upplevelse av att integriteten kränktes, hade författarna avbrutit intervjun enligt 

informantens önskan utan vidare frågor.  

10 SLUTSATS 

Att sträva efter att arbeta evidensbaserat vid föräldrastöd kring amning var en självklarhet 

för BHV-sjuksköterskorna men det varierade hur mycket arbetet utgick från rådande 

evidens. BHV-sjuksköterskorna upplevde tidsbrist som hinder i att kunna ge och söka 

rådande evidens om föräldrastöd kring amning. Ett bättre organisatoriskt stöd där det finns 

möjlighet att avsätta tid för familjer som behöver samt tid att söka evidens, möjliggör för 

BHV-sjuksköterskorna att arbeta evidensbaserat i högre grad. Att ha möjlighet till 

utbildning upplevdes av BHV-sjuksköterskorna vara en bidragande faktor till att arbeta 

evidensbaserat. Att individanpassa föräldrastöd utifrån rådande evidens framkom som en 

viktig aspekt.  
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11 KLINISKA IMPLIKATIONER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 

FORSKNING 

I föreliggande examensarbete framträder resultat av klinisk användbarhet som kan vara av 

betydelse för BHV-sjuksköterskors dagliga arbete. Resultatet kan även vara av betydelse ur 

ett samhällsperspektiv. 

 BHV-sjuksköterskor kan genom resultatet i föreliggande examensarbete påvisa för 

närmaste chef att kompetensutveckling är av vikt och bör prioriteras för att arbete ska 

ske utifrån rådande evidens. 

 En medvetenhet hos chefer att tidsbrist påverkar BHV-sjuksköterskornas arbete med 

föräldrastöd kring amning kan leda till förändrade arbetsrutiner.  

 Det behövs mer resurser på BHV i form av fler BHV-sjuksköterskor för att erbjuda 

samtliga familjer i behov av extra föräldrastöd kring amning den tid som behövs.  

 Föräldrastöd kring amning ställer krav på BHV-sjuksköterskors kompetens, lyhördhet 

och förmåga att individanpassa evidens. BHV-sjuksköterskor behöver därför ges 

möjlighet till kompetensutveckling inom ämnet. 

 När resultatet synliggörs kan det öka medvetenheten hos bland annat deltagande 

BHV-sjuksköterskor och leda till ett ifrågasättande av det personliga arbetssättet. 

Detta kan även leda till förändrad inställning till rådande evidens. 

 Ur en samhällsaspekt kan resultatet leda till att föräldrastöd erhålls utifrån lika villkor 

med individen i fokus, när BHV-sjuksköterskorna arbetar evidensbaserat i 

kombination med erfarenhet. Resultatet kan även leda till att upplevelsen för 

föräldrar att olika råd och bemötande ges inom BHV beroende på BHV-central och 

BHV-sjuksköterska minskar.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

En intressant synvinkel som kan utvecklas med ytterligare forskning inom ämnet är att 

belysa föräldrars syn och erfarenheter av föräldrastöd kring amning som erhålls från BHV-

sjuksköterskor. Det kan vara av vikt för BHV-sjuksköterskor att få ökad medvetenhet om 

föräldrars perspektiv på arbetet som utförs, för att kunna utvecklas och anpassa föräldrastöd. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning grundas i en del av resultatet av föreliggande 

arbete, tidsbristen BHV-sjuksköterskorna beskriver. Det vore intressant att undersöka varför 

detta problem inte prioriteras inom BHV. Det vore även intressant att genomföra en 

rikstäckande kvantitativ studie för att jämföra huruvida uppkomna huvudfynd i föreliggande 

examensarbete är av lokal karaktär. Att studera hur enskilda individer påverkas av att olika 

råd och bemötande ges beroende på huruvida sjukvårdspersonal använder erfarenhets- eller 

evidensbaserad kunskap skulle också vara av intresse att undersöka vidare. Ytterligare förslag 

på vidare forskning är hur trovärdigheten för vården påverkas när patienter får olika råd och 

bemötande. 

 



 

29 

 

REFERENSLISTA 

 

Arborelius,E.U., & Bremberg, S.G. (2003). Supportive and nonsupportive qualities of child 

health nurses’ contacts with strained infant mothers. Scandinavian journal of Caring 

Sciences, 2003(17), 169-175. 

Bramhagen, A.C., Axelsson, I., & Hallström I. (2006). Mothers´s experiences of feeding 

situations – an interview study. Journal of Clinical Nursing, 15, 29-34.  

Brown, A. (2014). Maternal trait personality and breastfeeding duration: the importance of 

confidence and social support. Journal of Advanced Nursing, 70(3), 587-598. doi: 

10.1111/jan.12219 

Bäckström, C.A., Hertfelt Wahn, E.I., & Ekström, A.C. (2010). Two sides of breastfeeding 

support: experiences of women and midwives. International Breastfeeding Journal, 

5(20), 1-8. 

Condon, L., & Ingram, J. (2011). Increasing support for breastfeeding: what can Children´ 

Centres do? Health and Social Care in the Community, 19(6), 617-625. doi: 

10.1111/j.1365-2524.2011.01003.x 

Danielson, E. (2012a). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod - från idé till examination inom omvårdnad. (s. 329-343). Lund: 

Studentlitteratur. 

Danielson, E. (2012b). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. (s. 163-174). Lund: 

Studentlitteratur. 

Demirtas, B. (2012). Breastfeeding support received by Turkish first-time mothers. 

International Nursing Review, 59, 338-344. 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige. (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Stockholm. 

Ekström, A., Matthiesen, A-S., Widström, A-M., & Nissen, E. (2005). Breastfeeding attitudes 

among of an instrument to describe breastfeeding attitudes. Scandinavian Journal of 

Public Health, 2005(33), 353-359. doi: 10.1080/14034940510005879 

Ekström, A., Widström, A-M., & Nissen, E. (2005). Process-oriented training in 

breastfeeding alters attitudes to breastfeeding in health professionals. Scandinavian 

Journal of Public Health, 2005(33), 424-431. doi: 10.1080/14034940510005923 

Ekström, A.C., & Thorstensson, S. (2015). Nurses and midwives professional support 

increases with improved attitudes - design and effects of a longitudinal randomized 

controlled process-oriented intervention. BMC pregnancy and Childbirth 2015(275). 

doi: 10.1186/s12884-015-0712-z 



 

30 

 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62(1) 107-115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

Eronen, R., Pincombe, J., & Calabretto, H. (2010). The role of child health nurses in 

supporting parents of young infants.  Collegian, 2010(17), 131 - 141. doi: 

10.1016/j.colegn.2010.04.001 

Fox, R., McMullen, S., & Newburn, M. (2015). UK women’s experiences of breastfeeding and 

additional breastfeeding support: a qualitative study of Baby Café services. BMC 

pregnancy and Childbirth, 2015(147) doi: 10.1186/s12884-015-0581-5 

Fägerskiöld, A., Timpka, T., & Ek, A.C. (2003). The view of the child health nurse among 

mothers. Scandinavian journal of Caring Sciences, 2003(17), 160-168. 

Graffy, J., & Taylor, J. (2005). What information, Advice, and Support Do Women Want 

With Breastfeeding? BIRTH, 32(3). 

Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. (s. 130 - 139). Lund: 

Studentlitteratur. 

Hogg, R., Ritchie, D., de Kok, B., Wood, C., & Huby, G. (2013). Parenting support for families 

with young children - a public health, user - focused study undertaken in a semi-rural 

area of Scotland. Journal of Clinical Nursing, 22, 1140-1150. doi:10.1111/jocn.12185 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - 

från idé till examination inom omvårdnad. (s. 70-92). Lund: Studentlitteratur. 

Kurth, E., Krähenbühl, K., Eicher, M., Rodman, S., Fölmli, L., Conzelmann, C., & Zemp, E. 

(2016). Safe start at home: what parents of newborns need after early discharge from 

hospital - a focus group study. BMC  Health Services Research, 16(82), 

doi:10.1186/s12913-016-1300-2 

McInnes, R.J., & Chambers,  J. A. (2008). Supporting breastfeeding mothers: qualitative 

synthesis. Journal of Advanced Nursing, 62(4), 407–427,  

doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04618.x  

McLelland, G., Hall, H., Gilmour, C., & Cant, R. (2014). Support needs of breast-feeding: 

Views of Australian midwives and health nurses. Midwifery, 31(2015), e1-e6. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2014.09.008.0226-6138. 

Mulcahy, H., Phelan, A., Corcoran, P., & Leahy-Warren, P. (2011). Examining the 

breastfeeding support resorces of the public health nursing services in Ireland. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 1097-1108. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03975.x 

Nationalencyklopedin.(2016a). Amning. Hämtad: 2016-11-04 från 

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amning 



 

31 

 

Nationalencyklopedin. (2016b). Evidensbaserad medicin. Hämtad: 2016-11-04 från 

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/evidensbaserad-

medicin 

Olander, E. (2003). Hälsovägledning i barnhälsovården: syntetisering av två uppdrag. 

Doktorsavhandling, Malmö högskola, lärarutbildning. 

Rikshandboken. (2014a). Styrdokument och nationella riktlinjer. Hämtad: 2016-05-18 från 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Styrdokument-och-

nationella-strategier/  

Rikshandboken. (2014b). Föräldrastöd i grupp. Hämtad: 2016-05-17 från 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Forutsattningar-

for-foraldrastod-i-grupp/ 

Rikshandboken. (2015a). Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjäntsgöring inom 

barnhälsovården - målen för yrkesföreningarna. Hämtad: 2016-05-18 från 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Malen-for-yrkesforeningarna/Nationell-

malbeskrivning-for-sjukskotersketjanstgoring-inom-Barnhalsovarden/ 

Rikshandboken. (2015b). Att skydda, främja och stödja amning. Hämtad: 2016-11-04 från 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant-om-amning-ny/Att-skydda-

framja-och-stodja-amning/ 

Schilling Larsen, J., & Kronborg, H. (2013). When breastfeeding is unsuccessful - mother´ 

experiences after giving up breastfeeding. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

2013(27), 848-856. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01091.x 

Socialstyrelsen. (2014a). Tio steg som främjar amning - baserat på WHO:s Ten step to 

successful breastfeeding(2014-10-27 ). Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2014b). Vägledning för barnhälsovården. Hämtad: 2016-05-17 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19403/2014-4-

5.pdf 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad: 2016-09-07 från 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pd

f 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - från idé till 

examination inom omvårdnad. (s. 481-496). Lund: Studentlitteratur. 

Whelan, B., & Kearney, J.M. (2014). Breast-feeding support in Ireland: a qualitative study of 

health-care professionals´ and women´s views. Public Health Nutrition, 18(2), 2274-

2282. doi:10.1017/S1368980014002626 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Styrdokument-och-nationella-strategier/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Styrdokument-och-nationella-strategier/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Styrdokument-och-nationella-strategier
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Styrdokument-och-nationella-strategier
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Styrdokument-och-nationella-strategier/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Forutsattningar-for-foraldrastod-i-grupp/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Forutsattningar-for-foraldrastod-i-grupp/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Forutsattningar-for-foraldrastod-i-grupp/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Malen-for-yrkesforeningarna/Nationell-malbeskrivning-for-sjukskotersketjanstgoring-inom-Barnhalsovarden/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Malen-for-yrkesforeningarna/Nationell-malbeskrivning-for-sjukskotersketjanstgoring-inom-Barnhalsovarden/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Malen-for-yrkesforeningarna/Nationell-malbeskrivning-for-sjukskotersketjanstgoring-inom-Barnhalsovarden/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19403/2014-4-5.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19403/2014-4-5.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19403/2014-4-5.pdf


 

32 

 

Whelan, B., McEvoy, S., Eldin, N., & Kearney, J. (2011). What primary health professionals 

need to promote breastfeeding. Practice Nursing, 22(1), 35-39. doi:130.243.084.150 

  



 

 

BILAGA A: INFORMATIONSBREV TILL ENHETSCHEFER 
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specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Distriktssköterska vid Mälardalens 

högskola. I utbildningen ingår att skriva examensarbete 15hp på magisternivå.  
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evidensbaserat för att ge föräldrastöd kring amning till nyblivna förstagångsföräldrar.  

Din enhetschef har gett samtycke till att intervjun sker i din verksamhet under 

arbetstid. Intervjun beräknas ta cirka 20 - 30 minuter. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt att när som avsluta ditt deltagande i studien 

utan att frågor kommer att ställas om detta. Intervjun kommer att spelas in via 

inspelningsfunktion på mobiltelefon. Materialet behandlas konfidentiellt, endast författarna 

och handledaren kommer ha tillgång till materialet och materialet kommer att förstöras efter 

avslutat examensarbete. När examensarbetet är färdigställt erhåller du ett exemplar om så 

önskas. 

 

Om du godkänner ditt deltagande i studien behöver vi ett skriftligt samtycke på denna 

blankett som vi samlar in vid intervjutillfället. 

___________________________________ 

Underskrift, ort, datum. 

Vid frågor kontakta oss gärna. 

Tack på förhand!  

Nathalie och Maria 

Kontaktuppgifter vid frågor:  

Nathalie Johansson 

Tel: 070-275 50 80 

E-post: njn15005@student.mdh.se 

Maria Öjemalm 

Tel: 072-728 02 28 

E-post: mom15001@student.mdh.se 

Handledare för examensarbetet: 

Magdalena Mattebo, lektor, leg. Barnmorska 
Akademin för hälsa, vård och väldfärd 

Mälardalens Högskola 

Tel nr: 021-10 31 08 
E-post: magdalena.mattebo@mdh.se

mailto:njn15005@student.mdh.se
mailto:mom15001@student.mdh.se


 

 

BILAGA C: INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

 Kön, Ålder 

 Antal år som grundutbildad sjuksköterska? 

 Vad har du för specialistutbildning? 

 Hur många år har du arbetat inom BHV? 

 Har du annan icke akademisk utbildning ex kurser/utbildningsdagar av betydelse för 

föräldrastöd vid amning? 

 Har du arbetat på andra enheter som har betydelse för din kompetens kring amning? 

 Hur många barn har ni/BHV-sjuksköterska? 

 Hur många nyfödda barn har ni/BHV-sjuksköterska och år för att upprätthålla 

kompetensen kring föräldrastöd vid amning? 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär föräldrastöd kring amning för dig? 

2. Använder du någon speciell metod för att ge föräldrastöd kring amning? 

3. Vad är din erfarenhet av föräldrastöd kring amning till nyblivna förstagångs 

föräldrar? 

4. Vart söker du information och kunskap om det senaste kring föräldrastöd vid 

amning? 

5. Hur tar du till dig senaste evidensen som finns i ämnet och hur försäkrar du dig att du 

arbetar utifrån den? 

6. Hur ser du på att behöva arbeta utifrån evidens? 

7. Hur lättillgängligt anser du det är att söka efter evidens? 

8. Hur ser möjligheten till kunskapsutveckling samt ”evidensuppdatering” kring 

föräldrastöd och amning ut för dig? 

9. Vad kan underlätta för dig att arbeta utifrån evidens? 

10. Kombinerar du erfarenhetsbaserade råd i relation till senaste evidens? (Kan du ge 

exempel...) 

11. Är det relevant för din yrkesgrupp att arbeta utifrån evidens när det gäller 

föräldrastöd vid amning? 

För djupare svar: 

Berätta mer... 

Hur menar du... 

Kan du ge exempel... 

 



 

 

BILAGA D: ANALYSMATRIS 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
Jag går inte in aktivt 
och söker, det har jag 
inte tid med... det är 
tidsbrist. 

Inte aktivt 
sökande, har 
tidsbrist. 

 
 
Upplever att 
tid inte finns 
att söka 

 
 
Att ha tid 
 

 
 
 

När man är ledig är 
man ledig då sitter jag 
inte och söker. När jag 
jobbar har jag inte tid 
att leta… tidsbrist. 

Har inte tid att 
söka under 
arbetstid. 

  BHV-
sjuksköterskors 
förutsättningar till 
kompetens-
utveckling 

Sen har man inte alltid 
tiden att söka upp, då 
får man ta fritiden… om 
man har intresse till 
det... för man vill ju 
följa det senaste. 

Söka på fritiden 
om intresse 
finns. 

 
 
Viljan att söka 
evidens 

 
 
Att ha intresse 
för evidens 

 

Dels så har vi en 
evidensbaserad 
amningspärm... 
amningsstrategier i 
Västmanland... sen 
finns ju 
rikshandboken... vi 
håller ju oss till det vi 
ska, till det som BHV-
enheten har 
rekommenderat. 

Arbetar 
evidensbaserat 
utifrån 
amningspärm, 
rikshandboken 
och det BHV-
enheten 
rekommenderat. 

   

Men när jag har en 
mamma framför mig 
som mår skit då måste 
jag ändå frångå 
evidensen och se till 
hennes bästa 

Frångå evidens 
för mammans 
välmående. 

 
 
 
Frångå 
evidensen efter 
behov 

 
 
 
Individanpass
a föräldrastöd 
utifrån 
rådande 
evidens 

 

Evidensen säger en sak 
och vi försöker jobba 
därifrån men det blir 
utifrån min personliga 
touch. Man är ju inte en 
robot... 

Anpassar 
evidensen efter 
personlighet. 

   

Vi får inte 
rekommendera något 
som inte är 
evidensbaserat, vi 
måste utgå från det 
senaste… Vi får ju inte så 
här ska du göra … Utan 
det är så här 
vetenskapen säger. 

Får inte 
rekommendera 
något annat än 
evidens.  

 
 
 
 
 
Arbetar utifrån 
rådande 
evidens 

 
 
 
 
 
Arbete utifrån 
rådande 
evidens 

Att kombinera 
erfarenhet med 
rådande evidens 

  



 

 

Det kan ju komma 
konstiga frågor men då 
får jag säga att… om du 
känner dig trygg i att 
prova det, gör det men 
det är inget som vi på 
BHV rekommenderar. 
Föräldrar söker ju mer 
och mer information 
själva, jag kan inte 
stoppa någon att göra 
något. 

Prova om du 
känner dig 
trygg, inget som 
BHV 
rekommendera
r. Föräldrar 
uppdaterar sig. 

   

Man måste vara lite 
lyhörd och se vad den 
här familjen känner och 
vad dom vill. 

Vara lyhörd, 
vad vill 
familjen. 

 
 
Ett öppet sinne 

  

Lyssna in föräldrarna 
var de är, vad vill dom. 

Lyssna på 
föräldrarna 

   

Utifrån mamman och 
föräldrarnas situation, 
det är både vid 
hembesök och här. För 
en del fungerar det 
klockrent med amning 
direkt och en del 
kämpar och behöver 
mer stöd och jag läser 
av.  

Utifrån 
föräldrarnas 
situation. Läser 
av svårigheter 
som kan 
uppstå. 

 
 
 
Se familjen 

Att se 
familjens 
behov 

BHV-
sjuksköterskors 
förmåga att 
individanpassa 
föräldrastöd 

Man ska känna att man 
har tid med varje 
familj, det tar ju tid det 
här med amning. 

Tid med varje 
familj, amning 
tar tid. 

Finns ej tid att 
ge föräldrastöd 

 
Föräldrastöd 
vid komplexa 
amningssituati
oner 

 

Ibland kan det vara så 
att det inte är 
amningen, att man 
behöver avsluta 
amningen för att det 
ska fungera. 

Stötta på olika 
sätt, inte bara 
att amma. 

Stöd på olika 
sätt 
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