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Sammanfattning 
 

Tidigare forskning har visat stark evidens för amningens fördelar och att amningsplaner är ett 

stöd för mödrar. Som teoretisk ram används familjefokuserad omvårdnad, då familjens stöd är 

centralt för en lyckad amning. Det är viktigt att samhället ger goda förutsättningar samt att 

vårdpersonal ger stöd och information. Studiens syfte var att utvärdera hur barnmorskor, 

barnsjuksköterskor och distriktssköterskor bedömde att den nyaste amningsstrategin med am-

ningsplaner och amningsombud påverkat deras amnings- och uppfödningsstödjande arbete i 

landstinget i Jönköpings län. Metoden var en enkätstudie med huvudsakligen kvantitativ och 

delvis kvalitativ ansats. Enkäten omfattade femton frågor och distribuerades till 272 personer, 

svarsfrekvensen var 58 %. Resultatet visade att vårdprofessionerna var uppdaterade med am-

ningsstrategi och använde amningsplaner, vilka ansågs positiva för vårdkedjan. Amningsom-

buden var välkända, stödjande och positiva för vårdkedjan. Majoriteten av respondenterna 

bedömde att de sedan 2011 ökat avsatt tid och individanpassningen av information och -stöd, 

trots att det även tidigare prioriterats. Önskemål fanns att dokumentet Amningsplan inte ska 

förändras i nuläget, men så småningom bör förbättra inkluderingen av icke-svensktalande, 

fäderna och de mödrar som inte ska amma sitt barn. Vårdprofessionernas arbets- och livserfa-

renhet samt amningsutbildning var positiva faktorer. Amningsstrategin hade ett genomgående 

stöd från yrkesgrupperna från samtliga sjukvårdsområden oavsett ålder och verksamhetsår. 

 

 

Nyckelord: Amning, amningsplaner, familjefokuserad omvårdnad, folkhälsa, vårdkedja. 

 

 

  



 

Summary 
 

 

Research show evidence for benefits of breastfeeding and that infant-feeding-plans are sup-

portive. Family-centered care is the theoretical framework. Family support is crucial for suc-

cessful breastfeeding. It is important that society creates opportunities for mothers to breast-

feed and contribute information and support by healthcare professionals. The aim of this study 

was to evaluate how the midwives and child healthcare nurses found that the newest breast-

feeding strategy influenced their breastfeeding- and rearing support in the County of Jönkö-

ping. The method was a questionnaire with mainly quantitative and partly qualitative ap-

proach. The questionnaire consisted of fifteen questions and was distributed to 272 people, 

response rate was 58 %. The result showed that the professionals were updated with current 

breastfeeding-strategy and they were using infant-feeding-plans, which were considered posi-

tive for the chain of care. Most respondents reckoned that they since 2011 had increased the 

time allocated, and individual customization of information and support. Breastfeeding-

delegate-nurses were familiar, supportive and positive for the chain of care. The document 

Breastfeeding Plan should not be changed now, but should eventually improve the inclusion 

of non-Swedish speaking persons, fathers and the mothers who won’t breastfeed. Experience 

and education were positive factors. The strategy was supported by the healthcare professions. 

 

Keywords: Breastfeeding, chain of care, family-centered care, infant-feeding-plans, public 

health 
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Inledning 

 
Amningsfrekvensen i Sverige har under 2000-talet minskat. Från 2004 till 2010 har minskning-

en av andelen helammade barn inte motsvarat den ökning som skett med delvis ammade barn. 
Amningsmönstret i Landstinget i Jönköpings län liknar det för resten av riket. I hela riket 

helammades barn födda 2011 dock i något högre grad vid sex månaders ålder, än barn födda 

år 2010 (Socialstyrelsen 2013). För att öka amningsfrekvensen i Sverige och i Jönköpings län 

är det viktigt att hälso- och sjukvården arbeta efter uppdaterade, evidensbaserade och optimala 

amningsstrategier. Familjer behöver få ta del av vårdprofessionernas bästa möjliga informat-

ion och stöd, så att de kan känna sig trygga och göra välinformerade val samt uppnå sina am-

ningsmål.  

 

 

Bakgrund 

Amning och bröstmjölk  
Bröstmjölk är optimalt för barnets tillväxt och utveckling (European Society of Paediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition [ESPGHAN], 2009). Flera studier visar att 

bröstmjölk skyddar mot infektioner i mage, öron och övre luftvägarna (Dyson, McCormick & 

Renfrew, 2005; ESPGHAN, 2009; Horta, Bahl, Martines & Victoria, 2007; Ip et al., 2007). 

Helammade barn har ett skydd mot urinvägsinfektion (Dyson et al., 2005). Amning minskar 

risken för svårare infektioner i nedre luftvägarna (ESPGHAN, 2009; Ip et al., 2007).  Bröst-

mjölk minskar även risken för atopisk dermatit, barnastma (Ip et al., 2007), övervikt och 

fetma (Dyson et al., 2005; Horta et al., 2007; Hörnell, Lagström, Lande & Thorsdottir, 2013), 

diabetes typ I och typ II, barnleukemi (Dyson et al. 2005; Ip et al., 2007), plötslig spädbarns-

död och nekrotiserande enterokolit NEC (Ip et al., 2007). Dessutom kan bröstmjölk minska 

utvecklingen av allergier (Dyson et al., 2005). Amning skyddar mot inflammatorisk tarmsjuk-

dom (IBS), celiaki, utveckling av hypertoni och hyperkolesterolemi som vuxen (Ip et al., 

2007). Helamning i sex månader kan vara positivt för barns neuropsykologiska utveckling (Ip 

et al., 2007; Julvez, Guxens, Carsin, Forns, Mendez, Turner & Sunyer, 2014). Världshälsoor-

ganisationen [WHO] (2003) och ESPGHAN (2009) framhäver exklusiv amning i sex månader 

som ett önskvärt mål, men det är även värdefullt med delvis amning eller amning en kortare 

period. Även Livsmedelsverket (2011) rekommenderar att bröstmjölk bör vara den enda födan 

till barnet är sex månader. Om barnet inte ammas bör industriellt tillverkad modersmjölker-

sättning ges. Efter att barnet är sex månader bör vidare råd ges att fortsätta amma till minst ett 

års ålder. Världshälsoorganisationen (2003) rekommenderar fortsatt delamning till minst två 

års ålder. Denton (2010) menar att amning är ett sätt att förbättra relationen mellan barn och 

mamma. Edwinson, Månsson och Enskär (2008) såg att amningens hudkontakt förstärker det 

känslomässiga bandet. Världshälsoorganisationen (1989) beskriver amning som ett unikt sätt 

att utbyta biologisk och känslomässig kontakt mellan mamma och barn. Enligt Thompson 

(2000) kan en trygg anknytning som spädbarn, resultera i bättre social kompetens, bättre 

självkontroll samt förmåga att reglera sina känslor, i förskola, skola och även senare i livet. 

Förutom ekonomiska fördelar (Dyson et al., 2005), underlättas mödrarnas viktnedgång efter 

förlossning, samt fördröjs menstruationens återkomst (Kramer & Kakuma, 2002). Risken att 

drabbas av bröst- och äggstockscancer, samt diabetes typ II minskar hos kvinnor som ammat 
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(Ip et al., 2007). Enligt Gonzalez-Jimenez, Garcıa, Aguilar, Padilla och Alvarez (2013) fick 

kvinnor med bröstcancer, diagnosen senare i livet om de ammat i minst sex månader. Före-

ningen Amningshjälpen (2014) skriver att amning minskar föroreningar i vår miljö, eftersom 

bröstmjölk bildas naturligt och energieffektivt, samt inte kräver transporter eller förpackning-

ar. 

 

Familjens och samhällets amningsstöd  

Mödrars amning påverkas starkt av vad vänner och familj tycker. Praktiskt stöd från familjen 

är viktigt för en lyckad amning. Mammorna upplevde det positivt att ha barnets mormor när-

varande, för att kunna fråga om amning och barnskötsel (Stewart-Knox, Gardiner & Wright, 

2003). Det har visat sig viktigt att båda föräldrarna får information om amning och stöd under 

graviditeten (Datta, Graham & Wellings, 2012). Nickersson, Sykes och Fung (2012) fann att 

när pappor involveras i amningsutbildning kan det leda till ett positivt stöd för mammorna i 

hemmiljön, samt att papporna blir bekvämare med amningen. Stödet kan vara emotionellt 

eller att mamman får hjälp med praktiska sysslor. Vid de första amningstillfällena på förloss-

nings- och på BB-avdelningarna upplevde mammorna att det var bra om papporna var med då 

information gavs, pappan blev då ett kunskapsstöd hemma. Då amningen kunde upplevas som 

svår i början var det pappans stöd som gjorde att mammorna inte gav upp. Att båda föräldrar-

na hade samma syn och tankar kring amning underlättade. Om mamman inte ville amma, så 

var det skönt att pappa kunde ge stöd i att välja modersmjölksersättning. Även enligt Datta et 

al. (2012) hade pappors amningsstöd en positiv inverkan för en lyckad amning. Papporna an-

såg själva att de borde stödja mammornas beslut om att amma helt, delvis eller inte alls, samt 

att bistå med praktiskt och känslomässigt stöd till henne. Kornides och Kitsantas (2013) påvi-

sade att nästan alla som ammade i minst två månader, hade en familj som gav stöd i att 

helamma sitt barn. Om både mamman och pappan själva blivit ammade som barn, var det en 

positiv faktor till att de själva valde amning för sitt barn. Enligt Dyson et al. (2005) påverkas 

mödrarnas amning av samhällets syn på offentlig amning och möjligheten att kombinera am-

ning med en anställning. Om kvinnor har möjlighet att vara föräldralediga från arbetet, så 

verkade detta främjande på amningen, enligt Haughton, Gregorio och Pérez-Escamilla (2010). 

Det var positivt när vårdlokaler utformats speciellt för att vara amningsvänliga (Condon & 

Ingram, 2011). I Brown, Raynor & Lees (2009) studie om unga mödrar visade det sig att det 

är extra viktigt att de får undervisning som normaliserar amning, stöd från vården och andra 

mödrar, samt att det skapas amningsvänliga miljöer, för att öka amningsfrekvensen. Demirtas 

(2012) fann att lyckade vårdstrategier för amningsstöd innebar lagom personaltäthet, kommu-

nikationsutbildad personal, samt att sträva efter en jämlik vård. Andra studier (Dyson et al., 

2005; Youens, Chisnell & Marks-Maran, 2014) har funnit att omvårdnadsinsatser som förbätt-

rat amningsstatistiken är undervisning i hälsa och organiserandet av amningsstöttande mödrar 

peer support. Det allra effektivaste är individuella undervisnings- eller stödsituationer utifrån 

moderns behov, av professionella amningsrådgivare eller amningsstödjande mamma peer-

counsellor. 

 

Vårdprofessioners ansvar i amningsvårdkedjan 
År 1991 skrev Sverige på Innocentideklarationen, som skapats i Florens 1990 av WHO, Uni-

ted Nations Children's Fund [UNICEF] (UNICEF, 2005) och ledande hälsopolitiker. Dekla-

rationens syfte är att förbättra kvinnors, små och späda barns hälsa och nutrition. Den beskri-
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ver hur amning bör stärkas och skyddas av regeringar, barnmatsföretag, berörda organisation-

er, ekonomiska institutioner, intresseorganisationer samt övriga. År 2005 uppdaterades dekla-

rationen eftersom det fortfarande fanns mycket kvar att arbeta med (Nordiska arbetsgruppen 

för internationella amningsfrågor, 2014). Barnkonventionen omfattar bland annat barns rätt 

till liv och utveckling. Varje beslut som påverkar barn, skall fattas utifrån barnets bästa. Barn 

har rätt till bästa möjliga hälsa, till god fysisk, psykisk och social utveckling. Sverige har rati-

ficerat barnkonventionen och är därmed skyldig att följa den (UNICEF, 2009). Enligt Social-

styrelsens föreskrift (SOSFS 2008:33) ska den information som ges om uppfödning, genom 

amning eller modersmjölkersättning vara objektiv och entydig. Informationen ska ges om 

amningens fördelar, men även vara individuellt anpassad till det enskilda spädbarnet och mo-

derns behov. I de fall modersmjölksersättning används, ska information ges om hur ersättning 

används på ett riktigt sätt för att minska hälsorisker, samt hur anknytningsprocessen kan stär-

kas mellan moder och barn. I en publikation från Världshälsoorganisationen (1989) beskrivs 

tio steg för lyckad amning, som varje enhet som bedriver mödravård och vård av nyfödda ska 

följa. De tio stegen påbjuder att det ska finnas en skriven amningsstrategi som personalen ska 

ha kompetens för att implementera. Gravida kvinnor ska informeras om fördelarna med am-

ning, samt få hjälp att påbörja amning efter födseln och erhålla praktisk hjälp vid amning. 

Nyfödda ska bara få modersmjölkersättning om det är medicinskt indicerat. Mödrar ska ha 

sina barn hos sig dygnet om och uppmuntras att amma efter barnets signaler. Napp ska inte 

erbjudas till ammade spädbarn. Dessutom ska vården främja etablerandet av amningsstöds-

grupper och hänvisa mammor till dessa. 

 

Amningsplaner som stöd för mödrar 
Landstinget i Jönköpings läns (2012) amningsstrategis inslag av amningsplaner stämmer väl 

överens med aktuell forskning på området. Exempelvis fann Winterburn (2005) att amnings-

planer kan vara ett verktyg som hjälper mödrar att uppnå sina amningsmål och önskningar. En 

amningsplan bör formuleras efter att kvinnan och hennes partner/stödperson fått delta i pro-

fessionella informations- och samtalstillfällen om amning, eventuellt både enskilt och i grupp. 

Ett gott teamarbete över vårdkedjan är en av förutsättningarna för att amningsplaner får god 

effekt. Planen kan till exempel omfatta kvinnans individuella utbildningsbehov under gravidi-

teten, önskemål om att kvinnans nyfödda får komma till bröstet så snart som möjligt, om 

spädbarnet bara ska få bröstmjölk, vem kvinnan vänder sig till vid eventuella problem och 

vem som ska ha ansvaret för hushållet hemma, den första tiden efter förlossningen (Winter-

burn, 2005). För att höja nivåerna av exklusiv amning är det viktigt att gravida kvinnor och 

deras partners får god utbildning i amningskunskap, samt att de gör en plan för hur deras barn 

ska få bästa möjliga näring (Sasaki, Ali, Kakimoto, Saroeun, Kanal & Kuroiwa, 2010). Möd-

rar behöver enhetlig, konsekvent, högkvalitativ information och råd av vänlig och engagerad 

personal, för att uppnå sina amningsmål (Cross-Barnet, Augustyn, Gross, Resnik & Paige, 

2012). För att kunna erbjuda bra amningsinformation och -stöd, måste aktuell hälso- och 

sjukvårdspersonal ha kunskap och ett gott samarbete med andra länkar i amningsvårdskedjan. 

Personal bör aktivt försöka involvera moderns partner, samt underlätta stöd mellan ammande 

kvinnor (Condon & Ingram, 2011). I en svensk studie om effekter av barnmorskors olika ty-

per av vårdperspektiv, sågs att de barnmorskor som både hade ett medicinskt och psykolo-

giskt perspektiv, såg familjen som en helhet. Dessa barnmorskor såg amning som ett viktigt 

känslomässigt band mellan mor och barn, samt ansåg det viktigt att utforma en långsiktig am-

ningsstrategi tillsammans med mamman. Mödrarna blev styrkta, då barnmorskorna behand-

lade dem som en jämlik, kompentent partner (Zwedberg & Naeslund, 2011). Även adoptiv-

mödrar kan i samarbete med en barnmorska, utforma en plan att amma. Amningen kan kom-
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pensera för eventuell besvikelse över att inte kunna bli gravid och stärka kvinnans självförtro-

ende, i att bli mamma (Denton, 2010). Beslut som rör amning påverkas inte speciellt mycket 

av samhällskulturen, utan snarare av familj, vänner och mödrarnas egna önskemål, samt kun-

skap om amningens fördelar (Street & Lewallen, 2013). Mammor har ett behov av att få am-

ningsstöd, utan att behöva be om det själv. Omföderskor önskar samma amningsstöd som 

förstföderskor (Redshaw & Henderson, 2012). Stödet från hälso- och sjukvården är viktigt, 

dels för att öka chansen att kunna amma, men också för att kvinnor inte ska känna sig miss-

lyckade om de väljer att ge upp amningen (Larsen & Kronborg, 2012). Om mödrar har teore-

tisk och praktisk kunskap om amning, samt vet vart de kan vända sig vid amningsrelaterade 

problem, så leder det till minskad risk att sluta amma (Brown, Raynor & Lee, 2011). 

 

Teoretisk ram - Familjefokuserad omvårdnad 
Hälsan hos en familjemedlem påverkar de övriga familjemedlemmarna. Familjestrukturer kan 

vara mer eller mindre traditionella. Personer som har en känslomässig bindning till varandra, 

kan räknas in i familjebegreppet, även om de inte bor tillsammans (Wright, Watson & Bell, 

2002). Familjefokuserad omvårdnad har utvecklats i Sverige sedan 1990-talet, utifrån Cal-

gary-modellernas teorier, som utvecklats vid Family nursing unit i Calgary. Tre utgångspunk-

ter är betydelsefulla inom familjefokuserad omvårdnad: människans föreställningar om verk-

ligheten, reflektion som en väg till förändring och relationen mellan familjen och sjuksköters-

kan. Familjefokuserad omvårdnad omfattar hur familjen och sjuksköterskan upplever, uppfat-

tar och hanterar omvårdnadsrelationen dem emellan. Människans föreställningar om verklig-

heten kan vara personliga eller kulturella, samt både vara hindrande och främjande. Föreställ-

ningarna skapas i mötet mellan egna och andras upplevelser av verkligheten. Människors in-

sikter utvecklas när andras erfarenheter varken är alltför annorlunda eller alltför lika ens egna. 

Reflektion som en väg till förändring av personers verklighetsföreställning innebär att tid och 

möjlighet tas till att medvetet fundera och analysera olika föreställningar och erfarenheter. 

Den medvetna reflektionen innebär också samtal med andra människor. Det professionella 

samtalet bör därför ha ett lugnt tempo, där reflekterande tystnad får utrymme och öppna frå-

gor lagom mycket utmanar de rådande verklighetsuppfattningarna. Det reflekterande samtalet 

har potential att förändra båda samtalsparterna. Relationen mellan familjen och sjuksköterskan 

bör vara ett likvärdigt samarbete, där bådas resurser tillsammans behövs för att skapa nya per-

spektiv och problemlösningar. Sjuksköterskans förhållningssätt vid familjefokuserad omvård-

nad baseras på ett icke-hierarkiskt möte med familjen, där det centrala är familjens eller famil-

jemedlemmarnas erfarenheter. Familjefokuserad omvårdnad delas in i två inriktningar: den 

familjerelaterade och den familjecentrerade. I den familjerelaterade är fokus antingen på pa-

tienten och familjen ses då som en kontext, eller läggs fokus på enskilda familjemedlemmar, 

då ses patienten som en kontext. I den familjecentrerade inriktningen ses patienten och famil-

jen som en helhet. Familjefokuserad omvårdnad innebär hälsofrämjande arbete, som fokuse-

rar på att identifiera och stärka de tillgängliga resurserna inom och utom familjen (Benzein, 

Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). I omvårdnadsarbete som rör barn, inkluderas familjen, då 

barn är omyndiga. Här blir det tydligt att patienten och familjen är en helhet. Amningsstöd-

jande arbete riktar sig alltid till familjer med minst två individer som påverkas direkt, det vill 

säga modern och barnet. Eventuella ytterligare familjemedlemmar utövar dels en påverkan 

och påverkas själva av barnets amning/uppfödning. Familjefokuserad omvårdnad är därför en 

naturlig teoretisk ram till amningsstödjande hälso- och sjukvård. 
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En ny amningsstrategi 
Landstinget i Jönköpings län startade år 2010 ett länsövergripande förbättringsarbete med 

visionen att bli världsledande i att stödja amning/uppfödning i hela vårdkedjan. Länets samt-

liga tre sjukvårdsområden, med respektive amningsrelaterade enheter, det vill säga mödravår-

den, som bedrivs inom kvinnohälsovården (KHV), förlossningsavdelningar, BB-avdelningar, 

neonatalvårdsavdelning (neo), barnkliniken och barnhälsovården (BHV), representerades när 

en ny amningsstrategi, utifrån ett nytt balanced score card (BSC) med mål och handlingspla-

ner för att nå visionen utformades. Handlingsplanen innefattade även en kommunikationsplan 

för att göra visionen känd bland medarbetare och befolkning (Landstinget i Jönköpings län, 

2012). Utifrån förbättringsarbetet formades en ny amningsstrategi, som reglerar allt omvård-

nadsarbete i landstinget som rör amning och uppfödning av barns första levnadstid. All vård-

personal i amningsvårdkedjan har ett ansvar att hålla sig uppdaterade med aktuellt strategido-

kument. Då framgångsfaktorn utifrån medborgare-kund-perspektivet i BSC bestämdes till 

Välinformerade föräldrar, implementerades bland annat Amningsplan (bilaga 1). Den bli-

vande modern får en tom amningsplan från sin barnmorska på KHV, under graviditeten. Den 

fyller hon sedan själv i och har med sig till förlossnings-, BB-avdelning och BHV. Om det 

blir aktuellt ska planen även användas på neo och barnklinik. Målet är att all personal i vård-

kedjan ska använda amningsplanen, utifrån ett flödesschema, som en grund för individuellt 

uppfödningsstöd och -information till varje familj (bilaga 2). Utifrån process- och produkt-

ionsperspektivets framgångsfaktor Engagerade medarbetare, utsågs amningsombud, från 

länets samtliga enheter i amningsvårdskedjan. Ett krav för att vara amningsombud är att ha 

läst kursen Amning och bröstmjölk 7,5 hp. Uppdraget innebär att träffas en gång per termin i 

landstingets amningsnätverk, att fortlöpande uppdatera kollegor angående amningsfrågor på 

arbetsplatsträffar, att verka för att gemensamma strategier och informationsmaterial används i 

länet, samt att kontinuerligt följa de amningsrelaterade resultaten av föräldrarnas svar på web-

enkäten Quicksearch. Quicksearch har sedan länge använts från KHV, förlossnings- och BB-

avdelningarna. Föräldrarna får enkäten efter förlossningen. År 2012 började även BHV att 

använda dessa web-enkäter till föräldrarna, som skickas ut när barnen är åtta månader. Gene-

rellt har de flesta föräldrar (cirka 4/5) varit nöjda, eller mycket nöjda med informationen och 

stödet de fått angående amning och uppfödning av sitt barn, från hälso- och sjukvården. Kritik 

som framkommit har framförallt varit att personal gett olika information och motstridiga råd 

(A-C. Lilja, personlig kommunikation, 23 april 2014; Landstinget i Jönköpings län, 2012; 

Quicksearch, 2014). Den nya amningsstrategin började implementeras år 2012. Behov fanns 

att validera strategin, med dess nya inslag av amningsombud och amningsplaner. Ett steg i 

valideringen är att utvärdera hur amningsstrategin fungerar kliniskt, för vårdprofessionerna i 

amningsvårdkedjan. 
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Syfte 
 

Att utvärdera hur barnmorskor, barnsjuksköterskor och distriktssköterskor bedömer att aktuell 

amningsstrategi med amningsplaner och amningsombud påverkat deras amnings- och upp-

födningsstödjande arbete. 

 

 

Material och metod 

Design 
För beskrivning av enkätstudiens hårddata valdes kvantitativ, deskriptiv ansats, vilken möj-

liggjorde datainsamling från ett större urval. Enkätens fritextkommentarer innehållsanalysera-

des kvalitativt (Polit & Beck, 2012).  

 

Konstruktion av enkäten 

Ingen färdigkonstruerad enkät fanns för att besvara syftet. Enkätfrågor formulerades därför i 

samverkan med amningskunniga BHV-sjuksköterskor och barnmorskor inom amningsom-

budsnätverket, samt utifrån mångårig beprövad erfarenhet med amningsstödjande arbete av en 

av studiens författare, litteratur om amning (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009) och om 

enkätmetodik (Ejlertsson, 2005; Henricson, 2012). För en god innehållsvaliditet som svarade 

mot syftet formulerades frågorna utifrån variablerna: användningen av amningsplaner, stöd 

från amningsombud, organisatorisk amningskunskap och samverkan i amningsvårdskedjan. 

För att höja validiteten gjordes ett face–validitetstest och en pilotundersökning. Face-

validitetstest gjordes genom att enkäten granskades av två distriktssköterskor inom barnhälso-

vården och sakkunnig sjuksköterska på BHV:s utvecklingsenhet i Jönköping (Henricson, 

2012). Inga förändringar i enkätfrågorna gjordes efter face-validitetstestet, då frågorna ansågs 

behandla det som de var avsedda för. Däremot kompletterades enkäten med demografiska 

frågor om ålder, antal arbetade år inom nuvarande verksamhet, arbetsplats och sjukvårdsom-

råde samt om kursen Amning och bröstmjölk 7,5 hp var studerad. Enkätens frågeformulering-

ar modifierades, med hänsyn till synpunkter som framkom vid en pilotundersökning för att 

förtydliga frågorna (Ejlertsson, 2005; Polit & Beck, 2012), där två BHV-sjuksköterskor, två 

barnmorskor från KHV, samt två från BB-/förlossningsavdelning besvarade provundersök-

ningsenkäten. Den färdiga enkäten utgjordes slutligen av femton frågor, där fem frågor rörde 

demografiska data och tio frågor svarade mot syftet. Dessa tio frågor var slutna med deskrip-

tiva svarsalternativ, samt möjlighet till motivering efter varje fråga (bilaga 3; Ejlertsson, 

2005). BHV:s administrativa samordnare i landstingets utvecklingsteam hjälpte till att konfi-

gurera enkäten till internetform, med web-verktyget es-Maker. Es-Maker-enkäten var reglerad 

så att det inte fungerade att hoppa över någon fråga. 

 

Urval 
Studien omfattade samtliga BHV-sjuksköterskor och barnmorskor inom KHV, BB- och för-

lossningsavdelningarna i Landstinget i Jönköpings län. Däremot exkluderades sjuksköterskor 

som arbetade på neo och barnkliniken, samt undersköterskor och barnsköterskor på förloss-

nings- och BB-avdelningarna. Totalurvalet för BHV-sjuksköterskorna, var 91 stycken. Web-

enkäten distribuerades via BHV:s administrativa samordnare i landstingets utvecklingsteam. 
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Totalurvalet för barnmorskor i hela Landstinget i Jönköpings län var 184 stycken. Åttio 

barnmorskor i Jönköpings sjukvårdsområde fick web-enkäten skickad till sig via sina respek-

tive funktionsbrevlådor, enligt verksamhetschefens önskemål. Barnmorskorna på Höglandet 

och i Värnamos sjukvårdsområde, som var totalt 104 stycken, fick web-enkäten direkt till sina 

arbetsmejladresser, som hämtades ur Jönköpings landstings intranät. Autosvar via mejl med-

delade bortfall av två barnmorskor från Höglandet och Värnamos sjukvårdsområde, den ena 

barnmorskan hade blivit pensionär och den andra var tjänstledig. Ytterligare en barnmorska 

föll bort, då hon mejlade svar att hon nu endast arbetade inom andra gynekologiska speciali-

teter. Antal möjliga barnmorskor var efter bortfall n=181 stycken.  Efter bortfall gick enkäten 

ut till N=272 personer. Antal svarande BHV-sjuksköterskor och barnmorskor var n=157, vil-

ket motsvarar en svarsfrekvens på 58 %.  

 

Datainsamling  
Mätningen gjordes vid ett tillfälle, i form av en web-enkät. Informationsbrev till samtliga sex 

verksamhetschefer för BHV, KHV, BB- och förlossningsavdelningarna i Landstinget i Jönkö-

pings län, skickades ut den tredje februari 2014 via mejl (bilaga 4). Verksamhetscheferna från 

BHV godkände undersökningen genom vändande mejl. Då barnmorskornas chefer dröjde 

med sitt godkännande, skickades en ny version av informationsbrevet ut till dem 7:e februari 

(bilaga 5). Barnmorskornas chefer skickade sedan in sitt signerade godkännande, via lands-

tingets internpost. Web-enkäten distribuerades efter godkännande, den 17:e till 19:e februari 

2014, till BHV-sjuksköterskor och barnmorskor inom KHV, förlossnings- och BB-

avdelningar, i hela Jönköpings läns landsting, enligt beskrivning ovan. Web-enkäten låg som 

en länk i informations-mejlet (bilaga 6). Enkäten var tillgänglig att svara på under sex veckor, 

fram till och med den 28:e mars. Under den tiden skickades påminnelser ut, den 18:e februari 

och den 19:e mars. Påminnelserna skickades ut till samtliga inom urvalet och hade samma 

utseende som det första mejlet, förutom några inledande rader, där det angavs att de som re-

dan svarat på enkäten skulle bortse från påminnelsen (Ejlertsson, 2005; Polit & Beck, 2012). 

 

Dataanalys 
Enkätsvaren sammanställdes i es-Maker där de presenterades i tabeller och figurer. Tillgång 

till es-Makers analysprogram gavs av en statistiker på Landstinget i Jönköpings län. Därefter 

gjordes korsjämförelser utifrån de fem demografiska variablerna, som ställdes mot var och en 

av de tio enkätfrågorna, i es-Makers analysprogram. För att se skillnader och likheter utifrån 

demografisk data, adderades svar A. Ja, absolut och B. Ja, till viss del för varje enkätfråga och 

andelen i procent beräknades med miniräknare. Andel svarande redovisades i diagram utifrån 

både enkätens totala svarsfördelning och utifrån demografiska perspektiv. De kommentarer 

som framkom under varje enskild enkätfråga delades i es-Makeranalysen in under varje 

svarsalternativ: Ja, absolut, Ja, till viss del, Nej bara obetydligt och Nej, inte alls. En manifest 

innehållsanalys gjordes för fritextkommentarer, genom att författarna tillsammans studerade 

de försorterade kommentarerna. Därefter kodade författarna, genom reflektion enskilt och 

tillsammans, återkommande åsikter under variablerna som legat till grund för enkätfrågornas 

innehåll och utformning. Dessa variablar var: amningsplaner, stöd från amningsombud, orga-

nisatorisk amningskunskap och samverkan i amningsvårdkedjan. Efter kodningen under varje 

variabel formulerades återkommande budskap till gemensamma meningar (Friberg, 2012; 

Henricson, 2012).  
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Forskningsetiska överväganden 
Förbättringsarbete angående amningsinformation och -stöd är angeläget för att främja en god 

folkhälsa. För att stärka nuvarande arbetssätt och/eller förstå behov av eventuell revidering, 

behövdes en utvärdering av berörda professioners perspektiv på amningsförbättringsarbetet, 

som pågått sedan 2010. Resultatet av enkätstudien kommer att återföras till amningsombuds-

nätverket i Landstinget i Jönköpings län, för att främja fortsatt förbättringsarbete. Etisk egen-

granskning utfördes enligt Hälsohögskolans mall. Tillstånd att skicka enkäten till berörda 

vårdprofessioner, inhämtades skriftligt av ansvariga verksamhetschefer för BHV, KHV, för-

lossnings- och BB-enheterna, i Landstinget i Jönköpings län. Detta gjordes genom ett brev 

som mejlades, med information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt mejladresser och 

telefonnummer till författarna och handledaren. Information gavs att det var frivilligt att delta 

i studien och att den kunde avbrytas utan att behöva ange anledning (bilaga 4 & 5), enligt 

autonomiprincipen (Sandman & Kjellström, 2013). Efter skriftligt godkännande från samtliga 

verksamhetschefer skickades enkäten ut via mejl till personalen, där en liknande information 

om enkätens syfte gavs (bilaga 6). All svarsdata behandlades konfidentiellt, i enlighet med 

Ejlertsson (2005). Inga uppenbara etiska risker sågs med enkätundersökningen (Sandman & 

Kjellström, 2013). 
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Resultat 
 

Totalt deltog 157 personer (n=157) i enkätstudien. I Tabell 1 redovisas antalet respondenters 

fördelning utifrån demografiska data. Av respondenterna är det 51 personer som antingen 

arbetar i mer än ett verksamhetsområde eller har dubbel specialistutbildning. I Figur 1 visas 

fördelningen av andelen för samtliga svar på enkätfrågorna. I Figur 2-6 redovisas de tio enkät-

frågorna med korsjämförelse utifrån demografisk data. Diagrammen i Figur 2-6 redovisas 

andelssumman av svarsalternativen A. Ja, absolut och B. Ja, till viss del, för varje fråga, i en 

gemensam stapel. Svarsfrekvensen för alternativen C. Nej, bara obetydligt och D. Nej, inte 

alls motsvarar tillsammans den procentandel som inte redovisas.  

 

 

 

 Höglandets  
sjukvårdsområde 

Jönköpings  
sjukvårdsområde 

Värnamos 
sjukvårdsområde 

Totalt antal 45 82 30 
Barnmorskor på  

BB-avdelning 10 31 9 
Barnmorskor på  

Förlossningsavdelning 12 39 8 
Barnmorskor i KHV 17 17 9 
Barnsjuksköterskor 

i BHV 
8 21 3 

Distriktssköterskor 
i BHV 

10 5 9 
 Yrkesverksam ≤4 år 5 13 7 

Yrkesverksam 5-9 år 11 21 4 
Yrkesverksam  

10-14 år 
11 13 7 

Yrkesverksam ≥15 år 18 35 12 
Ålder ≤39 år 8 16 3 

Ålder 40-49 år 13 29 12 
Ålder 50-59 år 14 25 10 
Ålder ≥60 år 10 12 5 

Studerat amningskurs 14 37 6 
Inte studerat  
amningskurs 31 45 24 

 

Tabell 1. Demografisk data för antal respondenter, utifrån respektive sjukvårdsområde. 

Tabell. 3. 
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Resultatet för enkätfrågorna visar ett starkt stöd för Landstinget i Jönköpings läns nya am-

ningsstrategi, då svarsalternativ A innebär starkast stöd för fråga 1-9 och svarsalternativ D 

utgör starkast stöd när det gäller fråga 10.  Genomgående har en större andel respondenter valt 

svarsalternativ A. Ja, absolut eller B. Ja, till viss del för frågorna 1-9. För fråga 10 har större 

andel valt svarsalternativ C. Nej, bara obetydligt eller D. Nej, inte alls. Hela 98,1 % av re-

spondenterna vet vem som är deras amningsombud. Respondenternas amningsombud ses ab-

solut som ett stöd av 41,4 %, dessutom upplever 42 % att ombudet till viss del är ett stöd. 

Amningsstrategin är 48,4 % absolut uppdaterade med och ytterligare 45,9 % är till viss del 

uppdaterade med strategin. Avsatt tid för amningssamtal har ökat i Landstinget i Jönköpings 

län jämfört med år 2011, så till vida att 25,5 % av respondenterna bedömer att de absolut har 

ökat tiden och 38,9 % har ökat tiden till viss del. Även individanpassningen av amningsstöd 

och -information har ökat, så att 32,5 % av respondenterna absolut anser sig ha ökat detta och 

29,3 % anser att de ökat detta till viss del, sedan 2011. Mängden stödåtgärder för am-

ning/uppfödning har 21,7 % absolut ökat, medan 42,7 % till viss del har ökat dessa sedan 

2011. Amningsombuden anses vara absolut positiva för vårdkedjan av 38,2 %, dessutom an-

ser 36,9 % att ombudsfunktionen till viss del är positiv för vårdkedjan. Att utformningen av 

dokumentet Amningsplan absolut bör förändras anser endast 6,4 %, men 23,6 % tycker till 

viss del att dokumentet bör förändras (Figur 1).  

 

 

 
Figur 1: Totalresultat. Fördelning av enkätundersökningens svar, från samtliga respondenter 

 

 

 

Sjukvårdsområden 

Stora likheter finns i resultatet på fråga 1-5 och 9, mellan de olika sjukvårdsområdena. Perso-

nalens egen uppdatering med den aktuella amningsstrategin samt att amningsombuden upp-

levs som ett stöd anges av störst andel. På fråga 6 och 7 utmärker sig Jönköpings sjukvårds-

område genom att de i lägst omfattning ökat individanpassningen (50 %) och stödet (57 %) 

när det gäller amning och uppfödning. Höglandet skiljer ut sig på fråga 8 genom att i lägst 

omfattning (60 %) anse att amningsombud är ett stöd för vårdkedjan. Stora skillnader finns 
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mellan sjukvårdsområdena i hur stor andel som anser att Amningsplan-dokumentets utform-

ning bör förändras. Hela 39 % av respondenterna från Jönköping är helt eller delvis för att det 

bör förändras medan Värnamos respondenter är mest nöjda med den nuvarande utformningen 

då endast 13 % anser helt eller till viss del att det bör förändras (Figur 2).  

 

 
Figur 2: Sjukvårdsområden. Fördelning av svarssumman, för andel respondenter som valt svarsalter-

nativen A. Ja, absolut och B. Ja, till viss del, i respektive sjukvårdsområde. 

 

 

 

Yrkeskategorierna 

På enkätfråga 1, 3 och 9 gällande kunskap om vem som är amningsombud, personalens upp-

datering med amningsstrategin och om amningsombud är positiva för vårdkedjan ses inga 

större skillnader mellan yrkeskategorierna. Samtliga yrkeskategorier använder amningsplaner 

i stor omfattning. Allra mest används de av barnmorskor på KHV (91 %) tätt följt av barn-

morskorna på BB (88 %). Distriktsköterskor på BHV och barnmorskor på KHV har i störst 

omfattning ökat sin avsatta tid för amningssamtal, individanpassning av amningsinformation 

och mängden stödåtgärder år 2014 mot år 2011. På fråga 2 anser i lägst omfattning barnmors-

kor på KHV (72 %) och barnsjuksköterskor BHV (72 %) att amningsombudet är ett stöd. 

Stora skillnader finns mellan yrkeskategorierna i hur de ser på behovet att förändra dokumen-

tet Amningsplan. Den yrkeskategori som i störst omfattning anser att dokumentet bör föränd-

ras är barnmorskor på BB (42 %). Gruppen som i lägst omfattning (21 %) önskar förändra 

dokumentet är distriktssköterskorna i BHV (Figur 3). 

9
8

 

7
8

 

9
3

 

8
4

 

6
7

 7
8

 

7
3

 

6
0

 

7
3

 

2
4

 

9
8

 

8
4

 

9
6

 

8
4

 

6
2

 

5
0

 5
7

 

8
2

 

7
6

 

3
9

 

1
0

0
 

9
0

 

9
0

 

8
0

 

6
7

 

7
0

 

7
0

 8
0

 

8
3

 

1
3

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Höglandet Jönköping Värnamo
% 



12 

 

 
Figur 3: Yrkeskategorierna. Fördelning av svarssumman, för andel respondenter som valt svarsalterna-

tiven A. Ja, absolut och B. Ja, till viss del, i respektive yrkeskategori. 

 

 

 

Åldersgrupperna 

De som i högst grad absolut eller till viss del ser amningsombudet som stöd är personal ≤ 39 

år (89 %) tätt följt av de som är 50-59 år (86 %). De som är ≤ 39 år anser sig i betydligt lägre 

omfattning (82 %) vara uppdaterade med aktuell amningsstrategi, än de äldre respondenterna 

som ligger mellan 95-100 %. För användningen av amningsplaner finns endast små skillnader 

mellan åldersgrupperna. På fråga 8 anser den yngsta gruppen respondenter i betydligt lägre 

omfattning (56 %) att amningsombud är positivt för vårdkedjan, än de äldre grupperna, som 

ligger 22-24 % högre. De som är minst 50 år anser även i högre grad att amningsplanerna är 

positivt för vårdkedjan, än de yngre respondenterna. De som är minst 60 år anser i lägst om-

fattning (19 %) att dokumentet Amningsplan bör förändras. Yngsta gruppen anser däremot i 

störst utsträckning (37 %) att dokumentet bör ändras (Figur 4). 
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Figur 4: Åldersgrupperna. Fördelning av svarssumman, för andel respondenter som valt svarsalternati-

ven A. Ja, absolut och B. Ja, till viss del, inom varje åldersgrupp. 
 

  
 

Yrkesverksamma år inom nuvarande verksamhetsområde 

Resultatet på fråga 5-7 för gruppen som arbetat ≤4 år svårvärderad och lyfts därför inte fram i 

resultattexten, då ett okänt antal respondenter i gruppen inte arbetade med amning- och upp-

födningsstöd år 2011. Inga stora skillnader finns beroende på antal yrkesverksamma år inom 

nuvarande verksamhet för fråga 1, 2, 3 och 10. De som arbetat längst (≥15 år) utmärker sig då 

de genomgående ligger i toppen på samtliga frågor. De använder i högst grad (92 %) am-

ningsplanerna. De har i störst omfattning (72 %) ökat den avsatta tiden för amningssamtal, 

den individanpassade informationen (69 %) och mängden stödåtgärder (71 %) jämfört med år 

2011. De anser även i störst omfattning att amningsombuden är positiva för vårdkedjan (83 

%), tätt följda av de som arbetat 5-9 år (81 %) inom nuvarande verksamhet. (Figur 5). 
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Figur 5: Arbetsår. Fördelning av svarssumman, för andel respondenter som valt svarsalternativen A. 

Ja, absolut och B. Ja, till viss del, utifrån antal arbetsår inom nuvarande verksamhetsområde.  

 

 

 

Amningsutbildning 

På enkätfrågorna 1-9 har de som studerat kursen Amning och bröstmjölk 7,5 hp genomgående 

valt svarsalternativ A. Ja, absolut och B. Ja, till viss del på enkätfrågorna 1-9 i högre omfatt-

ning, än de som inte studerat kursen (Figur 6). 
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Figur 6: Amningsutbildning. Fördelning av svarssumman, för andel respondenter som valt svarsalter-

nativen A. Ja, absolut och B. Ja, till viss del, av de som studerat, respektive inte studerat kursen Am-

ning och bröstmjölk 7,5 hp. 

 

 

Amningsplaner – analys av fritextkommentarer på fråga 4, 5, 6, 7 och 10 

Dokumentet Amningsplan beskrivs ge en bra grund för samtal med familjer, bland annat ge-

nom att planen gör amningsarbetet mer synligt för föräldrarna. Amningsplanen kan även vara 

till god nytta även om den inte skulle använts av tidigare länkar i vårdkedjan. Förekomsten av 

omvårdnadsredskapet Amningsplan beskrivs göra det mer naturligt och underlätta ett samtal 

kring amning/uppfödning. Många förklarar att de inte ökat individanpassningen av amnings-

informationen och -stödet, eller avsätter mer tid för amningssamtal efter att dokumentet Am-

ningsplan implementerats, än tidigare, eftersom de redan tidigare prioriterat detta. De som 

ökat avsatt tid för amningsinformation och -stöd till föräldrarna, gör det på grund av ökad 

medvetenhet och kunskap på grund av Amningsplanens förekomst, genomgången amningsut-

bildning eller fått mer arbetserfarenhet. Samma orsaker anges av de som individanpassar in-

formationen och stödet i större utsträckning. Exempel på vad individanpassningen kan inne-

bära är att avsätta mer tid, öka lyhördheten, att mödrar med särskilda svårigheter får samtala 

med en särskilt amningskunnig barnmorska amningsaurora, samt att inkludera partnern mer 

bland annat genom uppmuntran till papporna angående hur de kan stötta mammornas amning. 

Det kan vara svårt att använda dokumentet Amningsplan i arbetet med icke-svensktalande, 

om den inte är ifylld från tidigare länk i vårdkedjan, om mödrarna själva inte har den med sig, 

samt när den inte är inarbetad på alla arbetsplatser ännu, bland annat på grund av det ständigt 

stora nyhetsflödet i arbetet. Ibland kan mödrarna själva verka ointresserade av amningsplanen. 

En respondent ser ingen fördel alls med Amningsplanen och beskriver frågan om kvinnan 

själv blev ammad som barn, som särskilt negativ. En respondent önskar att allt endast bör 

skrivas i datorjournal. Det finns önskemål om mer utbildning i amningsstöd och hur amnings-

planerna bör användas, för föräldrarnas bästa. Stress på arbetet beskrivs som ett hinder för att 

ge den tid för amningsstöd som föräldrarna egentligen behöver. Det framkommer att det inom 
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KHV tagits bort ett besök med amningssamtal, som det tidigare erbjöds när kvinnan var i 

vecka tjugo.  Ett par personer anser att utformningen av Amningsplan bör ändras så att även 

de som av olika anledningar inte kan eller vill amma inkluderas tydligare. Det kan göras ge-

nom att byta namn på dokumentet, samt att lägga till en första fråga om modern har tänkt 

amma eller inte. Ytterligare förbättringsförslag är tillägg av en punkt där modern ännu mer 

specifikt ombeds att göra upp en plan för att övervinna eventuella farhågor, översättning till 

de vanligaste främmande språken, mer dokumentationsplats/större rutor på baksidan, samt att 

även pappans syn på amning kan belysas. Även om dokumentet kanske egentligen kan för-

bättras, så anser många att det inte är aktuellt just nu, då Amningsplanen ganska nyligen har 

införts på vissa enheter. 

 

Samverkan i amningsvårdkedjan – analys av fritextkommentarer på fråga 8 och 9  

Amningsombud anses vara en säkerhet för att hela vårdkedjan får tillgång till samma kunskap 

och information. Ombuden kan föra vidare åsikter till övriga länkar i vårdkedjan. Det är bra 

när amningsombud också fungerar som särskilt kunnig samtalspartner för familjen amnings-

aurora. De från KHV och BHV som arbetar på samma familjecentral behöver främst am-

ningsombud som en länk till förlossningsavdelningen och BB. Amningsplanernas förekomst 

är klart positiv för relationerna till övriga länkar i amningsvårdkedjan, när och om de faktiskt 

används. Det önskas fler gemensamma arrangemang för hela amningsvårdkedjan till exempel 

utbildningar och gemensamt driven amningsmottagning, bemannad av barnmorskor, BHV-

sjuksköterskor och läkare. Det finns de som upplever att amningsombuden är ganska osyn-

liga, kan finnas långt borta eller inte samarbetar med övriga kollegor angående amningsfrå-

gor. 

 

 

Organisatorisk amningskunskap – analys av fritextkommentarer på fråga 1 och 3 

Många förstår och arbetar efter aktuell amningsstrategi, men vissa skriver att de inte hunnit 

läsa allt, andra har svårt att hitta den. Ett fåtal är inte säkra på vad amningsstrategin innebär. 

Någon vet inte hur dokumentationen i mödrarnas Amningsplan angående amningsobservat-

ionen, resurser och problem bör gå till eller vad dessa delar i dokumentet innebär.  

 

Stöd från amningsombud – analys av fritextkommentarer på fråga 2 
Amningsombud beskrivs stötta sina kollegor genom att informera om amning, till exempel på 

arbetsplatsträffar och ge tillfälle för diskussion. Några beskriver att de upplever det tryggt att 

ta upp olika amningsproblem med ombuden. Förbättringsförslag som framkommer är att am-

ningsfrågor behöver få avsatt tid på arbetsplatsträffar och att amningsombud behöver vara 

mer närvarande både till plats (KHV och BHV) och tid (BB- och förlossningsavdelningarna) 

på enheterna. Det finns även önskemål att ombudets uppdrag förtydligas för kollegorna.  Flera 

som själva är amningsombud på sin enhet, uttrycker svårighet att besvara frågorna som rör 

amningsombudets stöd.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Det hade varit önskvärt att implementeringen av den nya amningsstrategin hade föregåtts av 

en mätning, som mer objektivt beskrev utgångsläget för vårdpersonalens amnings- och upp-

födningsstödjande arbete. Då hade samma instrument kunnat återanvändas för att utvärdera 

den nya amningsstrategins effekter, genom jämförelse av data före och efter förändringen. 

Eftersom detta inte fanns, fick ett nytt instrument konstrueras (Henricson, 2012). Innehållsva-

liditeten stärktes genom amningslitteratur, samtal med sakkunniga inom amningsombudsnät-

verket, samt ett pilottest, efter vilket enkätens utformning delvis justerades. Resultatet kunde 

ytterligare ha stärkts om enkätfrågorna konstruerats med stöd av familjefokuserad omvårdnad 

som teoretisk referensram. För att kunna göra en utvärdering av nuläget jämfört med före nya 

amningsstrategins införande 2012, fick vårdpersonalen själva skatta om sitt eget arbete nu 

(2014) jämfört med 2011 (Ejlertsson, 2005). Tyvärr missades att exkludera informanter som 

anställts efter 2011, vilket gör att resultatet blir osäkert för de jämförande enkätfrågorna 5, 6 

och 7 (bilaga 3) när det gäller dem som varit anställda på nuvarande arbetsplats i ≤4 år (Figur 

5). För att möjliggöra resultatanalys inleddes formuläret med fem demografiska frågor 

(Ejlertsson, 2005). Kön inkluderades inte till demografiska variablerna, då eventuella män 

riskerades att bli identifierade (Sandman & Kjellström, 2013). De som var amningsombud 

inkluderades i enkätstudien. För att kunna särskilja deras svar borde eventuellt ytterligare en 

demografisk fråga som angav om respondenten själv var ombud, lagts till enkäten. För att 

uppnå hög reliabilitet, behövde mätningen vara representativ. Urvalet inkluderade därför 

samtliga av Landstinget i Jönköpings läns BHV-sjuksköterskor, samt barnmorskor inom 

KHV, förlossning och på BB (Polit & Beck, 2012). Däremot exkluderades sjuksköterskor 

som arbetar på neo och barnkliniken, på grund av att de förmodades utgöra en allt för liten 

grupp och individer riskerades att bli alltför utpekade. Exkluderades gjorde även underskö-

terskor och barnsköterskor på förlossnings- och BB-avdelningarna, trots att de många gånger 

har en värdefull amningsstödjande och -informerande uppgift till nyblivna mödrar. Underskö-

terskor och barnsköterskor exkluderades med professionsetiskt betänkande, då det formella 

vårdansvaret ligger hos barnmorskeprofessionen (SFS 1998:531). Inga uppenbara risker med 

studien kunde ses (Sandman & Kjellström, 2013). Det innebar inga problem att distribuera 

enkäten till BHV-sjuksköterskorna, eftersom landstingets centrala utvecklingsteam för BHV 

vidarebefordrade enkäten enligt uppdaterad sändlista. Tyvärr var det lite svårare att veta exakt 

hur många barnmorskor som berördes, på grund av osäkerhet i mejllistor och osäkra person-

data som fanns registrerade i landstingets kontaktlista. I studiens strävan efter en hög reliabili-

tet genomfördes studien efter etiska överväganden (Henricson, 2012). Studien är väsentlig för 

att säkerställa att Landstinget i Jönköpings län har en väl fungerande amningsstrategi och att 

amningsombuden har en positiv funktion för kollegorna. Det är även viktigt att dokumentet 

Amningsplan håller en god kvalitet, då dess syfte är att underlätta ett väl fungerande amnings- 

och uppfödningsstödjande arbete, genom hela vårdkedjan, genom att förstärka familjens del-

aktighet. Studien utfördes enligt Hälsohögskolan i Jönköpings vetenskapliga riktlinjer för en 

empirisk kandidatuppsats med deskriptiv design, förutom att barnhälsovårdens verksamhets-

chefer gav sitt godkännande till undersökningen med vändande e-post, istället för signerat 

godkännande, med pappersbrev, vilket dock barnmorskornas verksamhetschefer gavs möjlig-

het till och gjorde. Enkätundersökningen fick en svarsfrekvens på 58 % (N=272), där respon-

denterna hade en representativ spridning över landstingets sjukvårdsområden, kliniker, åldrar, 

samt antal arbetade år inom aktuell verksamhet, vilket talar för god generaliserbarhet av resul-

tatet. Undersökningen fick ett tillräckligt högt antal svarande för att skydda individers konfi-

dentialitet, men svarsfrekvensen nådde inte riktigt upp till önskvärda 70 % eller mer, för en 
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hög tillförlitlighet (Henricson, 2012). Tänkbara orsaker till att svarsfrekvensen inte var högre 

är stress och nutidens massiva informationsflöde, där web-enkäter är en del av vardagen 

(Ejlertsson, 2005). Enligt Vägledning för behovsdriven utveckling (2014) har dock svarsfre-

kvenserna med åren generellt sjunkit för enkätundersökningar, de menar att det är numera 

vanligt med svarsfrekvenser på 50 %, vilket ju den här studien överskrider. Möjligtvis hade 

svarsfrekvensen kunnat ökas om enkäten innehållit färre frågor, eller om någon form av er-

sättning utgått vid deltagande (Ejlertsson, 2005). Å andra sidan borde ämnet vara angeläget att 

få chans att yttra sig om, då det berör en viktig del av samtliga respondenters arbete i varda-

gen. Reliabiliteten kan delvis ifrågasättas då det är möjligt att fler enkäter, än de kända tre 

som bortföll, kan ha skickats till personer som slutat arbeta inom de KHV, BB- eller förloss-

ningsavdelningar i Värnamo sjukvårdsområde och på Höglandet (Henricson, 2012). De tre 

kända bortfallen visade på brister i intranätets kontaktlistor, i Landstinget i Jönköpings län. 

Hur omfattande problematiken med inkorrekta kontaktuppgifter faktiskt är, kan bara spekule-

ras om. Det kan förmodas att det eventuellt finns barnmorskor inom Värnamos sjukvårdsom-

råde och på Höglandet som borde fått enkäten skickad till sig, men inte fått den, ifall de till 

exempel titulerades sjuksköterska istället för barnmorska, i intranätets kontaktformulär. Ef-

tersom enkätens första frågor bland annat rör yrke och arbetsplats, så bedöms det dock inte 

särskilt troligt att professionella barnmorskor svarat, om de inte berörs av enkäten. Totalsum-

man barnmorskor utgick från hur många som fanns angivna med titeln barnmorska i Lands-

tinget i Jönköpings intranät i Höglandet och Värnamos sjukvårdsområde, samt det antal som 

angetts via vårdadministratör för KHV, BB- och förlossningsavdelningen i Jönköpings sjuk-

vårdsområde. Totala antalet BHV-sjuksköterskor angavs av BHV:s administrativa samord-

nare. Enkätundersökningens begreppsvaliditet verkar stärkas av amningsstatistiken i Lands-

tinget i Jönköpings län för barn födda 2012 (Henricson, 2012). Det är den första årskullen 

som i någon mån fått ta del av den nya amningsstrategins arbetssätt. Enligt Barnhälsovårdens 

utvecklingsenhet sjönk visserligen andelen helammade barn i Landstinget i Jönköpings län 

vid två och fyra månaders ålder. Däremot minskade även andelen barn som inte ammats alls, 

vid samtliga mätningstillfällen, eftersom delamningen tenderar att öka (A-C. Lilja, personlig 

kommunikation, 23 april 2014).  

 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade hur vårdprofessionerna bedömde att aktuell amningsstrategi med amnings-

planer och amningsombud påverkade det amnings- och uppfödningsstödjande arbetet. Hur 

faller studiens resultat ut om det jämförs med familjefokuserad omvårdnad?  

 

Människans föreställningar om verkligheten  
Efter införandet av Landstinget i Jönköpings läns nya amningsstrategi 2012, med bland annat 

amningsombud och amningsplaner så skattade vårdpersonalen att omvårdnaden genom am-

nings- och uppfödningsstöd i vårdkedjan förbättrats i samtliga sjukvårdsområden (Figur 2) 

och i samtliga yrkeskategorier (Figur 3). Det är ovisst om det även är en faktisk sanning, då 

det resultatet utgår från personalens egen skattning av nuläget, jämfört med hur det var för tre 

år sedan (före nya amningsstrategin införts). De som studerat kursen Amning och bröstmjölk 

7,5 hp, samt de som hade längst arbets- eller livserfarenhet var de som skattade förbättringen 

högst (Figur 5 & 6). Kunskap, arbets- och livserfarenhet hos vårdpersonal var faktorer som 

även Johanssons, Benzeins och Savemans (2006) undersökning fann vara positiva för familje-

fokuserad omvårdnad, där sjuksköterskor som arbetade med barn var mer familjeinriktade än 

andra.  Majoriteten av respondenterna var uppdaterade med aktuell amningsstrategi (Figur 1), 

men några tyckte det var svårt att hitta amningsstrategin på internet, andra verkade ha höga 
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krav på sig själva och uttryckte att de inte hunnit läsa hela strategin, vilket inte heller är nöd-

vändigt, då strategin är uppdelad i varsin sektion för varje länk i vårdkedjan, samt en gemen-

sam del (Landstinget i Jönköpings län, 2012).  Det var positivt att de allra flesta respondenter-

na visste vem som var deras amningsombud, vilken de flesta till stor eller viss del såg som ett 

stöd. Anmärkningsvärt är ändå att 1,9 % inte har kunskap om vem som är deras amningsom-

bud (Figur 1). För att ombuden ska kunna vara välkända för samtliga kollegor behöver de ha 

chefernas stöd och få utrymme på arbetsplatsträffar. Det var även positivt att de flesta respon-

denter bedömde att amningsombud stärkte vårdkedjan till stor eller viss del, samt att majorite-

ten använde amningsplaner till stor eller viss del och ansåg att amningsplaner var bra för relat-

ionen till övriga delar i amningsvårdkedjan till stor eller viss del (Figur 1). Några saknade 

kunskap om vad amningsobservationen i dokumentet Amningsplan innebär, vilket behöver 

förtydligas. För att möta varje unik familjs föreställning om verkligheten behövs individan-

passad amningsinformation och -stöd. Det stimulerades av amningsplanernas förekomst i 

Landstinget i Jönköpings län. För att förstå familjens föreställning om verkligheten ansåg re-

spondenterna att det behövdes stor lyhördhet, väl tilltagen tid för amningssamtal och att båda 

föräldrarna inkluderades. Vissa grupper av mödrar behöver extra mycket omvårdnad. Enligt 

en studie av Haughton, Gregorio och Pérez-Escamilla (2010) behövde kvinnor extra amnings-

stöd. om deras graviditet var oplanerad, ju yngre modern var samt om de fått sår på bröstvår-

torna. Enligt Strong (2011) är det av särskild vikt att vårdpersonal ger evidensbaserad om-

vårdnad vid smärtsam amning. De som verkar behöva minst omvårdnad är högutbildade 

kvinnor med god amningskunskap, vilka hade större förtroende för sin förmåga att amma i en 

studie av Chezem, Friesen och Boettcher (2002). Dessa kvinnor planerade i högre andel än 

andra att helamma. De som planerade att helamma hade också en längre total amningstid än 

de som planerade att delamma. All personal i amningsvårdkedjan i Landstinget i Jönköpings 

län behöver förutom god amnings- och kommunikationskunskap, även ha tillräckligt med tid 

för att ge familjeanpassad amningsinformation och -stöd. I enkäten framkommer att KHV har 

reducerat ett besök med amningssamtal från basprogrammet, vilket är anmärkningsvärt. Kan 

reduceringen av KHV:s basprogram bero på landstingets sparbeting, eller är det brist på 

barnmorskor som orsakat detta? Om orsaken är ekonomiskt betingad, kan åtgärden vara miss-

riktad, då amning är positivt för en god folkhälsa, som potentiellt kan minska samhällets 

vårdkostnader i framtiden (Mathuros, 2014). Omvårdnadsarbetet med amningsplaner, utifrån 

amningsstrategin i Landstinget i Jönköpings län stöds av WHO (1998) som rekommenderar 

att gravida kvinnor bör få ett empatiskt möte under graviditeten, då de får samtala om sin atti-

tyd, kunskap och upplevelse när det gäller matning av spädbarn.  

 

Reflektion som en väg till förändring  
Amningsvårdkedjans omvårdnadsprofessioner i Landstinget i Jönköpings län har tre olika 

utbildningar (barnmorska, barnsjuksköterska och distriktssköterska), som rimligtvis kan antas 

ha studerats från flera olika svenska lärosäten och även internt reviderats över tiden. Det inne-

bär att de olika yrkesgrupperna både på grund av sin utbildnings lärosäte, innehåll och årgång 

har med sig olika erfarenheter och fått olika reflektionsmöjligheter angående amning- och 

uppfödning, folkhälsoarbete och familjefokuserad omvårdnad. Det framkommer i enkätstudi-

ens fritextkommentarer att de olika arbetsenheternas arbetssituation och därmed fortlöpande 

reflektionsmöjligheter skiljer sig också åt. En viss självreflektion har skett för de som respon-

derat på enkäten, som låg till grund för uppsatsen. För att höja amningskompetensen ansåg 

respondenterna att det var positivt med amningsombud, som främjade personalens reflekte-

rande samtal om amning (Figur 1). Andra förslag på reflektionstillfällen kunde vara gemen-

samma utbildningar för hela vårdkedjan. För att uppnå en större enhet inom vårdkedjan och 

därmed öka stödet för familjers reflektion ansågs gemensamt drivna amningsmottagningar 

vara önskvärt, enligt fritextkommentarerna. Johansson, Benzein och Saveman (2006) fann att 
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arbetsplatsens samsyn angående familjefokuserad omvårdnad var en avgörande faktor för den 

enskilda sjuksköterskans inställning att inkludera hela familjen i omvårdnaden. Genom en 

studie av Ekström, Widström och Nissen (2005) stärks Landstinget i Jönköpings läns am-

ningsstrategi, som på olika sätt underlättar en samsyn genom amningsvårdkedjan. Ekström et 

al. (2005) påvisade att barnmorskor på mödravårdscentraler och BHV-sjuksköterskor, som 

deltog i en processorienterad utbildning, samt utformade en gemensam amningsstrategi med 

föräldrautbildning, förbättrade amningsstödet. De mödrar som fick möta personal som deltagit 

i den processorienterade utbildningen, var mer nöjda än andra, med vårdens amningsinformat-

ion och -stöd.  Amningskunnig personal i en vårdkedja med stark kontinuitet, verkade dessu-

tom stärkande på mödrars känslomässiga relation till sina barn (Ekström, Widström & Nissen, 

2006).  Majoriteten av responderande vårdprofessioner i Landstinget i Jönköpings län ansåg 

att dokumentet Amningsplan var ett arbetsredskap, som underlättade de reflekterande samta-

len med familjerna (Figur 1). Dessa samtal ledde till skräddarsydda omvårdnadsåtgärder i 

form av information och stöd, som framförallt utfördes av personal som på olika sätt själva 

fått möjlighet att reflektera över amning och uppfödning, genom utbildning, arbets- och livs-

erfarenhet (Figur 4, 5 & 6). Respondenterna angav även att amningsauroror var en värdefull 

resurs, då dessa amningsspecialiserade barnmorskor kunde erbjuda ett fördjupat amningsstöd-

jande samtal, under graviditeten. Det finns stöd för att liknande typer av information- och 

stödåtgärder har goda effekter. Enligt Bonuck, Stuebe, Barnett, Labbok, Fletcher och 

Bernstein (2014) ökade andelen helammade barn tre månader efter förlossningen då mödrarna 

fått information och stöd av amningsrådgivare under graviditeten och efter förlossningen. 

Dessa mödrar kände sig även nöjdare än andra med sin amning. 

 

Relationen mellan familjen och sjuksköterskan  
Trots att många av respondenterna redan tidigare prioriterat den amnings- och uppfödnings-

stödjande omvårdnaden med avsatt tid samt familjeanpassning av information och stöd, så 

bedömde över hälften av respondenterna att de ökat detta ytterligare till stor, eller viss del, 

efter införandet av den senaste amningsstrategin (Figur 1). Barnmorskor på förlossningsav-

delningarna var den yrkeskategori som skattade att de i lägst utsträckning ökat individanpass-

ningen av amningsinformation och -stöd (Figur 3). En förklaring kan vara att de redan tidigare 

prioriterat detta i hög grad. Förlossningsbarnmorskornas amningsstödjande insats är liten 

tidsmässigt, men har stor betydelse, vilket Manganaro et al. (2009) har visat.  Manganaro et 

al. (2009) fann att när spädbarn fick komma till bröstet inom en timma efter förlossningen 

och/eller om BB-tiden var minst fyra dagar, så verkade detta positivt på amningen. Enligt 

Cross-Barnet, Augustyn, Gross, Resnik, och Paige (2012) borde konsekvent information och 

stöd om amning ges under graviditeten, BB-tiden och tiden efter hemgång, för att hjälpa möd-

rar att förstå vikten av amning, samt att erbjuda resurser för att nå deras amningsmål. Ren-

frew, McCormick, Wade, Quinn och Dowswell (2012) visade att samtliga typer av extra stöd 

resulterade i att kvinnorna både hel- och delammade sina barn längre. Stöd inkluderade här att 

bekräfta, berömma, ge information, ge möjlighet till samtal och att svara på moderns frågor. 

Personliga möten var mer effektiva än telefonstöd. Resultatet var bäst när samtliga kvinnor 

erbjöds stöd utifrån ett förutbestämt schema. Vårdprofessionerna i Landstinget i Jönköpings 

län hade ökat amningsstödet bland annat genom uppmuntran och information till fäderna hur 

de kan stötta mödrarnas amning (Figur 1). Fädernas stöd och involvering i amningen, sågs 

väsentlig för en lyckad amning i en studie av Nickersson, Sykes och Fung (2012). Enligt Oak-

ley, Henderson, Redshaw och Quigley (2014) ammade fler kvinnor, som fick aktivt stöd och 

uppmuntran att amma från vården, sina föräldrar, en frivilligorganisation eller amningsstöd-

jande grupp (peer support), när barnen var tio dagar till sex veckor gamla, vilket tyder på att 

vårdprofessionernas engagemang att på olika sätt stödja och uppmuntra amning, säkert gör en 

väsentlig skillnad även i Landstinget i Jönköpings län. 
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Sammanfattning av resultatdiskussionen 

Studiens resultat faller bra ut när det jämförs med familjefokuserad omvårdnadsteori. Genom 

att dokumentet Amningsplan implementerats, på grund av Landstinget i Jönköpings läns nya 

amningsstrategi, har respondenternas uppfattning om verkligheten utvecklats på ett sätt som 

inverkar positivt på det amningsstödjande omvårdnadsarbetet. Amningsombuden verkade för 

ökad reflektion hos kollegorna och amningsplanerna underlättade också reflektionen hos fa-

miljerna. Respondenterna beskrev på flera sätt också hur deras förhållningssätt till familjen 

utvecklats till att exempelvis bli mer lyssnande och uppmuntrande, i takt med att responden-

ternas kunskap ökat genom studier, arbets- och livserfarenhet.  För fortsatt utveckling i Lands-

tinget i Jönköpings läns amningsarbete är familjefokuserad omvårdnad en bra modell. Då bör 

verksamheterna sträva efter att behålla eller öka professionernas reflektionsmöjligheter i var-

dagen, på arbetsplatsträffar och genom att fortsatt verka för att fler personer få studera am-

ning, då Benzein et al. (2010) anser att reflektion är vägen till förändring i familjefokuserad 

omvårdnad. När familjer upplever ett gott stöd från professionella inom hälso- och sjukvår-

den, ammar fler mödrar sina barn längre (Oakley, 2014; Renfrew, 2012). 

 

Slutsatser 
 

Den nya amningsstrategin har ett genomgående stöd från samtliga berörda yrkeskategorier 

(Figur 3), i samtliga sjukvårdsområden (Figur 2) oavsett ålder (Figur 4) och antal arbetade år 

på aktuell arbetsplats (Figur 5). Både samverkan genom vårdkedjan och professionernas om-

vårdnadsarbete har underlättats av amningsstrategins amningsombud och dokumentet Am-

ningsplan (Figur 1). Vårdprofessionernas arbets- och livserfarenhet samt amningsutbildning 

har tydliga positiva effekter för det amnings- och uppfödningsstödjande omvårdnadsarbetet 

med familjerna (Figur 4, 5 & 6).   

 

Implikationer för praktiken, forskning och utbildning 
Landstinget i Jönköpings län bör verka för fortsatta utbildningsinsatser och reflektionsmöjlig-

heter. Särskilt viktigt är det att öka amnings- och uppfödningskunskap hos yngre och nyan-

ställd personal, som även är de som mest behöver amningsombudens stöd. Säkert behövs även 

andra typer av amningsfrämjande insatser utanför hälso- och sjukvårdens ramar, så som olika 

typer av politiska, sociala och massmediala insatser, för att så många kvinnor som möjligt ska 

få optimala förutsättningar för amma sina barn i enlighet med WHO:s och Livsmedelsverkets 

rekommendationer. Dokumentet Amningsplan bör revideras så småningom, men inte förrän 

dessa mer rutinmässigt börjat användas av samtliga yrkeskategorier i samtliga sjukvårdsom-

råden. Flera kreativa förbättringsförslag angående dokumentet Amningsplan framkom från 

vårdpersonalen i Landstinget i Jönköpings län. Förslagen innebar att på olika sätt öka inklude-

ringen av icke svensktalande, fäderna och dem som av olika anledningar inte tänkte amma. 

Dokumentet kunde även utökas med att behandla farhågor kring amning och uppfödning, 

samt en plan för hur dessa praktiskt kan övervinnas. Stöd för liknande utformning av am-

ningsplaner beskrevs av Winterburn (2005). Även att föräldrar kontinuerligt utvärderar den 

amningsinformation och -stöd, de fått i vårdkedjan, genom web-enkäten Quicksearch, så be-

hövs ytterligare forskning som utvärderar hur föräldrarna uppfattar amningsplanerna, för att 

dessas validering ska stärkas. Amningsstrategins modell med amningsombud och amnings-

planer kan spridas till andra landsting, då studiens resultat visar att vårdprofessioner ser am-
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ningsplaner som en hjälp i det amnings- och uppfödningsstödjande arbetet, genom hela vård-

kedjan. Det kan främja att fler mödrar får en mer individanpassad information och stöd, vilket 

bidrar till att fler barn ammas mer och under längre tid, vilket i sin tur påverkar folkhälsan 

positivt. 
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Bilaga 3 
Enkäten 

 
Mödrars amningsplaner 
Enkät till Barnmorskor och BVC-sjuksköterskor i Jönköpings läns landsting 
 

Instruktion: 

Detta frågeformulär handlar om hur du i din profession upplever amningsombuden 

och de nya amningsplanerna, som infördes i hela länet 2012. 

Frågeformuläret består av 10 frågor med efterföljande kommentar och tar ca 10 mi-

nuter att svara på. Vänligen sätt ett kryss i rutan för det alternativ som bäst stämmer 

med din uppfattning och beskriv konkret under kommentarer. Det är viktigt att du tar 

ställning till alla frågorna och att du kommenterar och beskriver ditt svar. 

 

Vänligen sätt ett kryss i rutan för det alternativ som stämmer in. 

Demografiska frågor 

Vilket/vilka är ditt verksamhetsområde?  

□Barnmorska, Kvinnohälsovården   □Barnmorska, Förlossning   □Barnmorska BB-avdelning   

□Barnsjuksköterska, Barnhälsovården      □Distriktssköterska, Barnhälsovården 

 

Inom vilket sjukvårdsområde är du anställd? 

□Jönköping    □Höglandet    □Söder 

 

Hur många år har du arbetat inom nuvarande verksamhetsområde?  

□≤4    □5-9   □10-14   □≥15 

 

Vilken är din ålder? 

□≤39 år    □40-49 år  □50-59 år  □≥60 år 

 

Har du studerat kursen Amning och bröstmjölk 7,5 hp?  

□Ja  □Nej 

 

  



 

 

Enkätfrågor 

 

1. Vet du vem som är amningsombud på din arbetsplats? 

□Ja  □Nej 

 

2. Anser du att ditt amningsombud är ett stöd till personalen på din enhet när det gäller 

amningsrelaterade frågor? 

 

□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………………………………… 

 

3. Är du uppdaterad med Landstinget i Jönköpings läns aktuella amningsstrategi?  

□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………………………………… 

 

4. Använder du amningsplanen i samtal med blivande/nyblivna mödrar? 

□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………….. 

 

5. Avsätter du mer tid för amningssamtal nu jämfört med 2011? 

□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………….. 

 

6. Individanpassar (efter mödrars behov/önskemål) du information om am-

ning/uppfödning i större utsträckning, än du gjorde 2011? 

□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………….. 

 

7. Verkar du i större utsträckning för ökad mängd stödåtgärder gällande am-

ning/uppfödning, jämfört med 2011?  
□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………….. 

 

8. Är förekomsten av amningsombud positiv för din relation till övriga länkar i am-

ningsvårdkedjan (KHV – Förlossning – BB – BHV)? 

□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………….. 

 

9. Är förekomsten av amningsplaner positiv för din relation till övriga länkar i am-

ningsvårdkedjan (KHV – Förlossning – BB – BHV)? 

□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………….. 

 

10. Anser du att utformningen av landstingets dokument Amningsplan, borde föränd-

ras? 

□Ja, absolut   □Ja, till viss del   □Nej, bara obetydligt   □Nej, inte alls 

Kommentarer:…………………………….. 

 



 

 

Tack för din medverkan! 

 

Bilaga 4 
Informationsbrev till berörda verksamhetschefer 

 

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 

 

Till samtliga verksamhetschefer för Barnhälsovård, Kvinnohälsovård, Förlossnings- och 

BB-avdelningar, Landstinget i Jönköpings län. 

 

Vi är två studenter som skriver en kandidatuppsats, med deskriptiv kvantitativ design, på Häl-

sohögskolan i Jönköping. 

Som ett led i landstingets amning- och uppfödningsfrämjande utvecklingsarbete, har sedan ca 

1½ år samtliga enheter i amningsvårdkedjan använt sig av amningsplaner och amningsombud. 

För att kunna utvärdera BVC-sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av dessa, vill vi 

skicka ut web-enkäter till er personal. Enkäterna administreras via Barnhälsovårdens utveckl-

ingsenhet i Jönköping. Det är frivilligt att vara med i studien och deltagarna har rätt att av-

bryta studien när som helst utan att ange anledning till varför. All data kommer att behandlas 

konfidentiellt. När materialet presenteras i resultatet kommer det att vara avidentifierat.  

Resultatet av undersökningen kommer att påverka inriktningen på Jönköpings landstings fort-

satta amnings- och uppfödningsfrämjande arbete. 

Ni kommer att få möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen, som förväntas vara färdig 

sommaren 2014. När den är godkänd, planeras den att publiceras på DiVA (Digitala Veten-

skapliga Arkivet) Högskolan i Jönköping. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Var vänlig svara på det här brevet genom att svara på mejl senast 140214, där ni godkänner 

eller inte, att vi får skicka web-enkäterna enligt ovan, till era anställda BVC-sjuksköterskor 

alternativt barnmorskor. 

 

Tack på förhand! 

Jönköping 140203 

 

Med vänlig hälsning 

Jennie Blom, studerande distriktsköterska:  

jennie.blom@lj.se blje1373@student.hj.se  

0370-69 85 53, -63, 070-347 00 36 

Ulrika Jonsson, studerande leg. sjuksköterska: joul1411@student.hj.se  

###-### ## ##. 

Handledare: Susanne Knutsson, universitetslektor: knusus@hhj.hj.se  

 

mailto:jennie.blom@lj.se
mailto:blje1373@student.hj.se
mailto:joul1411@student.hj.se
mailto:knusus@hhj.hj.se


 

 

Bilaga 5 
Informationsbrev till barnmorskornas verksamhetschefer 

 

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 

 

Till samtliga verksamhetschefer för Kvinnohälsovård, Förlossnings- och BB-

avdelningar, Landstinget i Jönköpings län. 

 

Vi är två studenter som skriver en kandidatuppsats, med deskriptiv kvantitativ design, på Häl-

sohögskolan i Jönköping. 

Som ett led i landstingets amning- och uppfödningsfrämjande utvecklingsarbete, har sedan ca 

1½ år samtliga enheter i amningsvårdkedjan använt sig av amningsplaner och amningsombud. 

För att kunna utvärdera BVC-sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av dessa, vill vi 

skicka ut web-enkäter till er personal. Deras e-postadresser kommer att hämtas från kontakt-

uppgifter i landstingets intranät. Enkäterna administreras via Barnhälsovårdens utveckl-

ingsenhet i Jönköping. Det är frivilligt att vara med i studien och deltagarna har rätt att av-

bryta studien när som helst utan att ange anledning till varför. All data kommer att behandlas 

konfidentiellt. När materialet presenteras i resultatet kommer det att vara avidentifierat.  

Vår förhoppning är att resultatet av undersökningen kommer att påverka inriktningen på Jön-

köpings landstings fortsatta amnings- och uppfödningsfrämjande arbete. Därför är det värde-

fullt om så många som möjligt väljer att medverka. 

Ni kommer att få möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen, som förväntas vara färdig 

sommaren 2014. När den är godkänd, planeras den att publiceras på DiVA (Digitala Veten-

skapliga Arkivet) Högskolan i Jönköping. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Var vänlig svara på det här brevet genom att skriva ut det här word-dokumentet, som ni sedan 

undertecknar och skickar med internposten, senast 140214, om ni godkänner, att vi får skicka 

web-enkäterna enligt ovan, till era anställda BVC-sjuksköterskor alternativt barnmorskor. 

 

Tack på förhand! 

 

Jönköping 140207 

 

Med vänlig hälsning 

Jennie Blom, studerande distriktsköterska:  

jennie.blom@lj.se blje1373@student.hj.se  

0370-69 85 53, -63, 070-347 00 36 

Ulrika Jonsson, studerande leg. sjuksköterska: joul1411@student.hj.se  

###-### ## ##. 

Handledare: Susanne Knutsson, universitetslektor: knusus@hhj.hj.se  

 

Jag godkänner att enkäter enl. ovan får skickas till mina anställda. 

 

 

X X, verksamhetschef för Kvinnokliniken, X sjukhus. 

Brevet skickas, efter underskrift, med internposten till: Jennie Blom, Forshedas BVC 

mailto:jennie.blom@lj.se
mailto:blje1373@student.hj.se
mailto:joul1411@student.hj.se
mailto:knusus@hhj.hj.se


 

 

Bilaga 6 
Informationsbrev till barnmorskor och BHV-sjuksköterskor 

 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver en kandidatuppsats, med deskriptiv kvantitativ design, på 

Hälsohögskolan i Jönköping. 

Som ett led i landstingets amning- och uppfödningsfrämjande utvecklingsarbete, har sedan 

ca 1½ år, samtliga enheter i amningsvårdkedjan använt sig av amningsplaner och am-

ningsombud. Vi vill utvärdera BVC-sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av 

dessa.  

Din e-postadress har hämtats från kontaktuppgifter i landstingets intranät. Enkäten admini-

streras via Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping, efter godkännande från 

din verksamhetschef. Det är frivilligt att vara med i studien och du har rätt att avbryta stu-

dien när som helst utan att ange anledning till varför. All data kommer att behandlas konfi-

dentiellt och dina svar kan inte på något sätt kopplas ihop med varken person eller e-

postadress. När materialet presenteras i resultatet kommer det att vara helt avidentifierat.  

Vår förhoppning är att resultatet av undersökningen kommer att påverka inriktningen på 

Jönköpings landstings fortsatta amnings- och uppfödningsfrämjande arbete. Därför är det 

värdefullt om så många som möjligt väljer att medverka. 

Du kommer att få möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen som förväntas vara färdig 

sommaren 2014. När den är godkänd, planeras den att publiceras på DiVA (Digitala Ve-

tenskapliga Arkivet) Högskolan i Jönköping. 

Vi behöver ditt svar senast 140328, men skicka den gärna så snart som möjligt. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Tack på förhand! 

Till enkäten Amningsplaner 

Med vänlig hälsning 

Jennie Blom, studerande distriktsköterska: 

jennie.blom@lj.se blje1373@student.hj.se 

0370-69 85 53, -63, 070-347 00 36 

Ulrika Jonsson, studerande leg. sjuksköterska:  

joul1411@student.hj.se 

###-### ## ## 

Handledare: Susanne Knutsson, universitetslektor:  

knusus@hhj.hj.se 

http://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=50c1ea49bda9
mailto:jennie.blom@lj.se
mailto:blje1373@student.hj.se
mailto:blje1373@student.hj.se
mailto:joul1411@student.hj.se
mailto:joul1411@student.hj.se
mailto:knusus@hhj.hj.se

