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Sammendrag: 
Formål: Studiens hensikt er å utforske og beskrive hvordan jordmødre gjennomfører ammeveiledning 
til nylig forløste kvinner på barselavdelingen.  

Litteraturgjennomgang: Kvinner opplever å få fragmentert og motstridende veiledning om amming på 
barselavdelingen. Barrierer for ammeveiledning er manglende kunnskap om amming og veiledning. 
Mange gir veiledning på en slik måte at kvinnen opplever det som invaderende og at det undergraver 
deres selvtillit. I motsatt fall oppleves det som støttende for kvinnen dersom jordmor veileder 
kunnskapsbasert og uten og intervenere fysisk.   

Metode: Studien benyttet et beskrivende og fortolkende design og benytter observasjon som metode 
for innsamling av data. 21 observasjoner av jordmødres ammeveiledning ble gjennomført. Det ble 
benyttet et homogent utvalg og «intensity sampling» for å sikre informasjonsrike case. Analyse av 
data ble utført ved å benytte Tjoras «Stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI)». 

Funn: Analysen identifiserte tre typologier på jordmødres ammeveiledning. Fokus i veiledningen var 
varierende og styrende for hvordan veiledningssituasjonen utviklet seg. Jordmødre som så ut til å 
bruke ammingens naturlige prosess som utgangspunkt for veiledningen virket å jobbe mer systematisk 
og uten for stor grad av intervensjon. De hadde gjerne fokus på kvinnens økte ammekompetanse.  
Jordmødre som så ut til ikke å bruke ammingens naturlige prosess som utgangspunkt for veiledningen 
virket å være ustrukturerte i sitt arbeid med en større tendens til å intervenere i situasjonen. Fokus var 
uklart. Jordmødre som startet med en systematisk tilnærming med ammingens naturlige prosess som 
bakgrunn men ikke lyktes i sin veiledning kunne endre sin fremgangsmåte og intervenere i større grad. 
Det var et tydelig skifte av fokus underveis i veiledningen.  

Konklusjon: Jordmødre som kjenner ammeprosessen godt og som evner å veilede ut fra kvinnens 
situasjonsbetingede behov ser ut til å lykkes bedre med veiledningens hensikt, som er styrket 
ammekompetanse for mor. Studien antyder at kunnskap om morsmelkproduksjon og amming er 
assosiert med bedre ammeveiledning for nyforløste mødre. 

Nøkkelord: Breastfeeding, knowledge, health personnel, midwife, education, patient 
education, breastfeeding, lactation, technique, latch-on, positioning, sucking behavior. 
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Title and subtitle: Breastfeeding guideance – an observational study  

What is prominent about midwifes’ lactation consultance in the maternity ward of a Norwegian 
hospital.  

Abstract:   

Purpose: The study objective was to investigate and describe how midwife’s supported and guided 
women, with newly delivered babies, in the maternity ward at the hospital.  

Literature Review: Women at maternity wards experience that lactation consultation can be 
fragmented and incompatible. Barriers to lactation consultance is known to be lack of suffiency of 
counselling and breastfeeding knowledge.  Many midwifes counsel in such a matter  that the women 
experience it as invasive and that it underminds their self-confidence in breastfeeding. The opposite is 
when the women experience support by the midwife according to her counselling the mother in a 
knowledge based manner, without intervening physically.  

Method: The study design was descriptive and interpretative and made use of observation as 
instrument. In this study, 21 separate observations on how the midwifes perform a lactation 
consultation has been performed. A homogenous selection and intensity sampling has been used to 
ensure  rich cases that offer strong examples of the phenomenon under study. The data where analyzed 
using Tjora’s SDI-method “phased-deductive-inductive-method” (“Stegvis-deduktiv-induktiv 
metode”), which is aqualitative analysis.  

Result: The analyzing process identified three typologies on how the midwifes’ gave breastfeeding 
guidance. The focus varied and seemed to have an effect on how the guidance process evolved. It 
seemed that the midwifes using the breastfeeding process as a startingpoint for their guidance, had 
more structure in their work and less intervention. Their focus was on how to improve the woman’ 
breastfeeding competence. The midwifes’ not using the breastfeeding process to guide the 
consultation,  gave the impression not to be as systematic and also interfered more in the situation. 
Their focus was uncleare. Midwifes who started with an approach according to the breastfeeding 
prosess, but didn’t succeed, often could change their method and be more invasive. It was an evidently 
switch of focus in the guidance  

Conclusion: Midwifes who know the breastfeeding process well and give breastfeeding guidance 
according to the womans need, seems to succeed and reach the purpose of the consultation, which is to 
strengthen the mothers breatfeeding ability. This study indicate that knowledge about the lactation 
process and breastfeeding is associated with a more successful consultation for the new mother.     

Key words: Breastfeeding, knowledge, health personnel, midwife, education, patient education, 
breastfeeding, lactation, technique, latch-on, positioning, sucking behavior. 
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1 Innledning 

 Bakgrunn for valg av tema  1.1

Norske myndigheter sier i sine anbefalinger for spedbarnsernæring at «Spedbarn bør få 

morsmelk som eneste næring i de første seks levemånedene» og videre at «Ammingen bør 

opprettholdes gjennom hele det første leveåret» (Statens råd for ernæring, 2001, s. 13). Dette 

er i tråd med Verdens helseorganisasjon (WHO) og Unicefs globale anbefaling med unntak av 

at sistnevnte anbefaler amming de første to leveårene (World Health Organization  & 

UNICEF, 2002). I tillegg er myndighetene klare på at man i Norge også følger WHOs 

føringer i forhold til nasjonal satsing på Mor-barn vennlig initiativ (MBVI) (Helsedirektoratet, 

2014). 

I Norge er nå langt de fleste av føde/barselinstitusjonene godkjente etter kriteriene for MBVI, 

de 10 trinn for vellykket amming (Nasjonalt kompetansesenter for amming, 2007).  Dette er 

den norske versjonen av WHO- og Unicefs tiltak for å fremme amming, Baby-friendly 

Hospital Initiative (BFHI) som startet tidlig på 90-tallet. Dette innebærer at helsepersonell 

som jobber i MBVI godkjente sykehus forventes å være kyndige ammeveiledere.  

De siste årene har liggetiden for kvinner på barselavdelingene ved norske sykehus blitt 

betraktelig kortere. De reiser ofte hjem før melkeproduksjonen har kommet i gang og 

ammingen er etablert. Dette på tross av at Helsedirektoratets (2014) anbefaling for 

barselomsorgen kommer med forslag om at liggetid skal tilpasses slik at ammingen fungerer 

tilfredsstillende og barnet ernæres med morsmelk før utreise.  Selv om amming er en naturlig 

handling, beskrives det likevel at det er noe som må læres (Welsh, 2004; WHO & UNICEF, 

2002). I Norge er jordmødre en av de største yrkesgruppene på sykehusenes føde- og 

barselavdelinger. De har et spesielt ansvar for å bidra til at kvinnene lykkes med amming. 

Allerede på 50-tallet påpekte Waller (1957) nettopp dette, at det er jordmors ansvar å 

undervise kvinner i korrekt ammeteknikk.  

Likevel dokumenteres det stadig at unøyaktig, upresis, fragmentert og inkonsekvent hjelp fra 

helsepersonell er en hindring for amming (Kronborg, Harder & Hall, 2015; Laanterä, Pölkki 

& Pietilä, 2011; Sjetne, Holmboe, Iversen & Kjøllesdal, 2013; Ward & Byrne, 2011; World 

Health Organization, 1998). Dersom helsepersonell har mangelfull kunnskap og gir 
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inkonsekvente råd kan dette bidra til dårlig start på -og prematur avvenning av amming (Ward 

& Byrne, 2011). 

I en systematisk oversikt gjort av Beake, Pellowe, Dykes, Schmied, og Bick (2012) 

understrekes det at strukturerte ammeutdanningsprogram, som Baby-friendly Hospital 

Initiative (BFHI), har gitt positiv effekt i forhold til oppstart og varighet av amming. 

I Norge fødes over 90 % av alle barn i MBVI godkjente sykehus (Ness Hansen et al., 2012). 

Det er derfor spesielt interessant at man i en spørreundersøkelse finner at kvinner i Norge 

opplever å få fragmentert og motstridende hjelp vedrørende amming av helsepersonell på 

barselavdelingene (Sjetne et al., 2013). Hva er det som er årsaken til at kvinnene opplever det 

slik i et MBVI godkjent sykehus der helsepersonell skal ha godt kunnskapsgrunnlag, følge 

samme prosedyre og ha fått teoretisk og praktisk opplæring i tråd med anbefalingene?   

En metasyntese fra 2011 beskriver kvinnenes opplevelse av støtte fra helsepersonell og 

legfolk som et kontinuum. Dette strekker seg fra det helt tilstedeværende møte mellom 

kvinnen og hjelper, med opplevd effektiv støtte, til det fraværende møtet opplevd som 

ineffektivt, til og med nedslående og mot sin hensikt (Schmied, Beake, Sheehan, McCourt & 

Dykes, 2011). Her beskrives også at kvinnene opplevde motstridene informasjon og råd, blant 

annet i forholdt til ammeteknikk. «Such conflicting information and advice was given about 

positioning and latching, supplementation, length and timing of feedings, and milk supply» 

(Schmied et al., 2011, s. 56). Studien beskriver videre hvordan dette kan forvirre og stresse 

kvinnen samt undergrave hennes selvtillit. Motsatsen er personer med en «facilitative style», 

det vil si personer som gir støtte og hjelp på en slik måte at det setter kvinnen i stand til å 

trekke ut informasjon og erfaring for selv å lære. Man vet at kvinner som får kompetent hjelp 

lykkes bedre med ammingen og ammer lengre enn kvinner som ikke får den rette hjelpen 

(Marshall, 2013; Ward & Byrne, 2011).  

Som beskrevet over har jordmødre et klart ansvar for barselkvinnen og amming. At 

majoriteten av jordmødre også jobber på sykehus med MBVI godkjenning gir dem et særskilt 

ansvar. Marshall (2013) skriver at jordmødre har en viktig rolle i å tilby kvinnene relevant og 

kunnskapsbasert veiledning for å løse ammeproblemer og sikre fortsatt amming.   

Det finnes mange studier som fokuserer på kvinnens opplevelse av ammeveiledningen de 

mottar, men få som beskriver hvordan jordmor gjennomfører slik veiledning. Studier viser at 
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hovedbarrieren innenfor ammeveiledning handler om mangel på kunnskap både om amming 

og veiledning blant helsepersonell (Kronborg et al., 2015; Laanterä et al., 2011). 

 Hensikt, problemstilling og 1.2
forskningsspørsmål  

Hensikten med denne studien er å utforske og beskrive hvordan jordmødre gjennomfører 

ammeveiledning til nylig forløste kvinner på barselavdelingen.  

Problemstilling:  

Hva er fremtredende i jordmors ammeveiledning på barselavdelingen? 

Forskningsspørsmålene er som følger: 

1. Hva kjennetegner en veiledningssituasjon som fungerer? 
2. Hva kjennetegner en veiledningssituasjon som ikke fungerer? 

 Avgrensning 1.3

Av hensyn til studiens omfang vil den ikke redegjøre for melkeproduksjonen, morsmelkens 

innhold eller helsefremmende egenskaper. Den tar ikke for seg opprettholdelse av 

melkeproduksjon dersom barnet ikke suger og heller ikke alternative matemetoder. Studien 

undersøker ikke tilknytningsaspektet mellom mor og barn (bonding).  

 Oppbygging av oppgaven 1.4

Etter innledningen presenteres i kapittel 2 søkestrategi og valg av litteratur. Deretter følger 

litteraturgjennomgang som belyser amming sett i et historisk perspektiv. Videre følger en 

redegjørelse for hva ammebegrepet inneholder og hva ammeteknikk innebærer. Tilslutt 

redegjøres det også for veiledningsbegrepet ut fra ulike sykepleieteoretiske synspunkter og 

dette knyttes opp mot jordmødre og veiledning. Kapittel 3 beskriver metoden og tar for seg 

design, observasjon som metode, utvalg, setting og datainnsamling samt etiske betraktninger. 

I kapittel 4 beskrives analyseprosessen. I kapittel 5 presenteres studiens funn og besvarelse av 

forskningsspørsmålene. Videre i kapittel 6 diskuteres betydningen av funnene og opp mot 

teorien.  Dette vil besvare problemstillingen. Tilslutt følger konklusjonen i kapittel 7.  
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2 Amming – teori og tidligere 
forskning 

 Valg av litteratur  2.1

Litteratursøk ble i hovedsak utført i mars 2015. Det ble gjort brede systematiske søk med 

ulike kombinasjoner av søkeordene som ble benyttet. Søkene ble gjort i databasene Medline, 

Cinahl, Pubmed og Cochrane Library. Det ble søkt etter litteratur om to temaer, følgelig ble 

det gjort separate søk for disse.  

1) Helsepersonell og ammeveiledning. Her var søkerordene: Breastfeeding, 
knowledge, health personnel, midwife, education og patient education.  
2) Ammeteknikk og ammingens anatomi og fysiologi. Søkerordene brukt her var: 
Breastfeeding, lactation, technique, latch-on, positioning, sucking behavior. 

Litteraturgjennomgangen baseres på 38 artikler som er relevante for problemstillingen. I 

tillegg benyttes retningslinjer og anbefalinger samt faglitteratur av anerkjente forfattere innen 

amming og veiledning i et sykepleieperspektiv.  

Søkene ble gjort etter veiledning av bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Medisinsk Bibliotek. 

I tillegg ble det gjort individuelle søk ut fra referanselistene til artiklene. Oppdatering av søk 

ble gjort i september 2015. 

 Amming i et historisk perspektiv 2.2

I følge Riordan og Wambach (2015) finner man råd om amming nedtegnet på papyrusruller 

helt tilbake til ca. 1500 f.Kr. Forfatterne beskriver at frem mot 1900-tallet var tiltroen til 

morsmelken stor og normen var å amme. Med industrialiseringen og den medisinske 

forskningens fremskritt i vestlige land endret dette seg. Amming gikk fra å være hjemmet og 

kvinnenes domene til å bli styrt av hospitaliseringen av føde -og barselomsorgen samt 

(mannlige) legers formeninger om hvordan ammingen skulle styres. Mye av dette handlet om 

å sette klare begrensninger og intervaller for når, hvor ofte og hvor lenge et barn skulle die og 

være nær mor. Oftest lå barna på egne barnestuer. I tillegg ble melkeindustrien utviklet og 

med den melkeerstatning til spedbarn. Samtidig var det sterke markedskrefter som reklamerte 

ukritisk for morsmelkerstatning fremfor morsmelk, som det sunneste og mest helsebringende 
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for barnet. Dette var i en tid da spedbarnsdødelighet og sykelighet var høy og man hadde stor 

tro på den medisinske og teknologiske utviklingens evne til å gjøre noe med dette. Resultatet 

ble at kvinner verden over mistet troen på egen evne til melkeproduksjon og på at 

morsmelken inneholdt alt barnet trengte. Ammeforekomsten falt drastisk. Med dette ble også 

kunnskapen om hvordan få til ammingen tapt, ved at det, som Welsh (2004) beskriver, ikke 

lenger var noe unge kvinner naturlig observerte hjemme. Laveste ammeforekomst, der under 

30 % ble ammet, var mot slutten av 1970-tallet (Riordan & Wambach, 2015).  

Etter dette snur situasjonen seg og det er flere grunner til dette. En er at kvinnene selv har 

spilt en stor rolle med selvhjelpsgrupper, med den amerikanske Le Leche League 

International (1956) i spissen. I Norge dannet kvinnene Ammehjelpen i 1969. En annen viktig 

årsak var da Verdens helseorganisasjon i 1981 kom med sin WHO kodeks. Denne pålegger 

industrien ikke å markedsføre/reklamere for morsmelkerstatning, smokker og flasker. 

Helsevesenet pålegges å ikke medvirke i markedsføring (World Health Organization, 1981). 

En tredje og utslagsgivende årsak var da WHO/UNICEF tidlig på 90-tallet lanserte «Baby-

Friendly Hospital Initiative» som et verdensomspennende krafttak for å fremme amming 

(Ness Hansen et al., 2012). Med implementering av «Baby-Friendly Hospital Initiative» 

følger en internasjonal sertifisering på grunnlag av retningslinjer, kalt «Ti trinn for vellykket 

amming» (Nasjonalt kompetansesenter for amming, 2007; World Health Organization & 

UNICEF, 1989). Disse stiller blant annet krav om at sykehusene har ammeprosedyre og 

opplæringsplan. Opplæringsplanen skal blant annet inneholde undervisning og opplæring i 

praktisk ammeveiledning. Trinn 5 innebærer krav om at sykehuset skal sørge for at personalet 

kan gi ammeveiledning. «Mødrene skal følges opp slik at de helt fra begynnelsen får en god 

ammestilling og barnet et godt sugetak [...] veiledning og praktisk hjelp gis ved behov» 

(Nasjonalt kompetansesenter for amming, 2007, s. 2). WHO/UNICEF har utgitt eget 

kursmateriell som hjelp i dette arbeidet (World Health Organization & UNICEF, 2009).  

Norge startet sitt arbeid med «Baby-Friendly Hospital Initiative»i 1993, kalt Mor-barn-

vennlig initiativ (MBVI). Ammeveiledning forventes derfor å være en integrert klinisk 

kunnskap hos helsepersonell som jobber på føde/barselavdelinger på norske sykehus 

(Nasjonalt kompetansesenter for amming, 2007). I en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten kommer det imidlertid frem at mange kvinner opplever ikke å få god nok 

hjelp med ammingen mens de er på sykehuset. Faktisk rapporteres det at de opplever 

fragmentert og sprikende råd når det gjelder amming (Sjetne et al., 2013). Dette er også noe 
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som rapporteres i studier fra andre land det er naturlig for oss å sammenligne oss med 

(Kronborg et al., 2015; Laanterä, Pölkki & Pietilä, 2011).  

 Hva er amming? 2.2.1

Ordet amming har mange dimensjoner. Den overordnede betydningen handler om at kvinnen 

ammer og barnet ammes. Dvs.at hun har barnet til brystet i den hensikt å overføre morsmelk. 

I tillegg er begrepet knyttet til anbefalinger, rapportering og statistikk. Da er man opptatt av i 

hvilken grad man ammer, hvor lenge og hvor mange som gjør det. Man skiller gjerne mellom 

fullamming, når barnet kun får morsmelk, delamming, når barnet også får annen ernæring i 

tillegg til morsmelken eller amming totalt som omfavner begge.  

Amming handler også om dimensjoner utover overføring av melk fra mor til barn. Det 

handler om tilknytning mellom mor og barn, beskyttelse mot en rekke sykdommer og 

tilstander, morsmelkens optimalt sammensatte næringsinnhold for vekst, utvikling og 

modning samt helseeffekter for både mor og barn både på kort sikt men også senere i livet. 

 I tillegg innebærer amming den rent tekniske handlingen hvor mor hjelper barnet til brystet 

slik at barnet får godt tak, etablerer vakuum, starter å die og videre drikker morsmelken. For å 

få til dette er det mange forhold som må ligge til rette. 

Ammingens anatomi og fysiologi har lenge vært gjenstand for undring. Mange har bidratt 

gjennom årene med studier og teorier, blant annet når det gjelder brystets anatomi, munnens 

anatomi og fysiologi; hva skjer når barnet dier og hvordan overføres melken fra brystet til 

barnet (Ardran, Kemp & Lind, 1958; Bu'Lock, Woolridge & Baum, 1990; Cooper, 1840; 

Geddes, 2007; Geddes, Kent, Mitoulas & Hartmann, 2008; Geddes et al., 2012; Gunther, 

1973; McClellan, Sakalidis, Hepworth, Hartmann & Geddes, 2010; Minchin, 1989; Ramsay, 

Kent, Hartmann & Hartmann, 2005; Smith, Erenberg & Nowak, 1988; Smith, Erenberg, 

Nowak & Franken Jr, 1985; Waller, 1946; Weber, Woolridge & Baum, 1986; Woolridge, 

1986).  

Før man hadde teknologi til å observere det lakterende (melkeproduserende) brystet og det 

diende barnets munn baserte kunnskap om anatomien og fysiologien seg på disseksjon av 

brystene til avdøde lakterende kvinner (Cooper, 1840) og direkte observasjon av det diende 

barnet ved brystet. Ettersom teknologien har utviklet seg har man fått verktøy til dette 
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arbeidet. Til å begynne med tok man i bruk røntgenfilmer (cineradiography) (Ardran et al., 

1958) og etter hvert ultralyd (Bu'Lock et al., 1990; Ramsay et al., 2005; Smith et al., 1988; 

Smith et al., 1985; Weber et al., 1986; Woolridge, 1986). Man har nå fått utviklet avanserte 

ultralyd apparater og måleinstrumenter for å se inni, samt måle trykk i, barnets munn og i 

brystet (Geddes, 2007; Geddes et al., 2008; Geddes et al., 2012; McClellan et al., 2010) 

Det er nå to teorier som omhandler mekanismen ved melkeoverføring. En årsak til dette er at 

man har fått et endret syn på brystets anatomi. Man oppdaget at melkegangene ikke ender, 

som Cooper (1840) beskrev, i oppsamlingsreservoarer (melkesjøer) som tømmer seg når 

barnet komprimerer med kjevebevegelser. I stedet så en at disse er både mindre og plassert 

nærmere brystknoppen samt transporterer melken direkte istedenfor å samle det opp (Ramsay 

et al., 2005). 

 McClellan et al. (2010) forklarer det enkelt. Den ene teorien «The stripping theory» er basert 

på studiene til Ardran et al. (1958); Smith et al. (1988); Smith et al. (1985); Weber et al. 

(1986); Woolridge (1986). Den foreslår at det er kjevens kompresjon av, det man da tidligere 

omtalte som, «melkesjøene» (Lactiferous sinuses), som sammen med peristaltiske 

tungebevegelser presser melken ut fra brystet.  

Den andre teorien «The intra-oral vacuum theory» bygger på at det ikke er reservoarer som 

skal tømmes mekanisk (McClellan et al., 2010). Denne teorien baserer seg på studien til 

Geddes et al. (2008) og går ut på at melken overføres ved en kombinasjon av det negative 

trykket (vakuum) som skapes i munnen av tungebevegelser og det positive trykket i brystet 

som støter melken ut (milk ejection). Senere studier understøtter denne teorien (Geddes et al., 

2012; McClellan et al., 2010). Uenigheten, som fremdeles eksisterer, er blant annet om tungen 

gjør peristaltiske bevegelser som et ledd i melkeoverføringen eller bare trykker rett opp i 

ganen og ned igjen. Man har ultralyd billedserier, satt sammen til små filmsekvenser som 

viser begge deler og forskerne diskuterer metoden og vinkelen brukt når man gjør ultralyd.  

Et annet viktig element innenfor ammebegrepet er melkeproduksjonen og morsmelkens 

innhold og helsefremmende egenskaper. I tillegg er det temaer om hvordan få melken ut 

dersom barnet ikke suger. Denne studien går ikke inn på disse temaene grunnet oppgavens 

begrensing. Jeg vil likevel kort nevne melken ved oppstart av ammingen og håndmelking, da 

dette stadig er tema i observasjonene. De første 2-4 dagene kalles melken kolostrum eller 

råmelk. Den er karakteristisk gul og finnes kun i små mengder av gangen i brystet. 
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Litteraturen viser til at mengden varierer, men gjennomsnittlig finnes det til sammen 7 ml 

melk i brystene ved hver amming første døgnet, dersom barnet dier 5 ganger. Mengden mer 

enn dobles dag for dag i tillegg til at barnet dier hyppigere, normalt 10-12 ganger i døgnet 

eller mer fra dag to (Poulsen, Brot, Nilsson, Schack-Nielsen & Jerris, 2013). Håndmelking er 

når en manuelt og med hendene klemmer ut melk. Dette må gjøres med et helt spesielt grep 

og bevegelse. En holder med tuppen av pekefinger og tommel i ytterkant av areola, 

overgangen mellom det mørke og det lyse området, trykker inn mot brystkassen for så å 

klemme fingrene sammen i rytmiske bevegelser. Sammen med utdrivningsrefleksen kan man 

da få melket ut morsmelken. Det varierer hvor lang tid dette tar, avhengig av hvor god 

utdrivning kvinnen har, men mellom 5 og 15 minutter er normalt, noen ganger mer (Riordan 

& Wambach, 2015). 

 Ammeteknikk 2.3

For over 25 år siden skrev Minchin (1989) at på tross av at det teoretiske grunnlaget rundt 

ammingens anatomi og fysiologi fremdeles diskuteres, kan en som ammeveileder gjøre dette 

klinisk riktig. Selv om forskningen nå har kommet lenger stemmer likevel uttalelsen godt i 

dag. Det ultralydstudiene til Woolridge (1986), Geddes et al. (2008) og McClellan et al. 

(2010) viser, som Weigert et al. (2005) oppsummerer godt, er at dersom barnet kobles på 

riktig, med brystknoppen langt bak i munnen, mot overgangen hard og myk gane, er den 

beskyttet mot friksjon og kompresjon. Dette forebygger traumer og sår på brystknoppen. 

Brystknoppen er en opphøyning i huden over brystkjertelen der melkegangene munner ut 

(Øyri & Braut, 2011). Det er her melken strømmer ut. I graviditeten endres brystknoppenes 

fasong og elastisitet slik at det blir lettere for barnet og få et godt tak om brystet og få 

brystknoppen langt inn i munnen (Poulsen et al., 2013). 

Det er godt kjent at mange kvinner slutter å amme tidligere enn anbefalt på grunn av 

ammeproblemer (Dennis, Jackson & Watson, 2014; Minchin, 1989; Spencer, 2015; Tait, 

2000; Weigert et al., 2005). Et av de vanligste problemene er smertefulle brystknopper. 

Litteraturen identifiserer dårlig ammeteknikk, med feil posisjonering av barnet og dårlig 

sugetak som hovedårsak til disse smertene (Dennis et al., 2014; Marshall, 2013; Minchin, 

1989; Spencer, 2015; Tait, 2000; Weigert et al., 2005). Resultatet kan bli sår, blåmerker, 

sprekker og blemmer på brystknoppen (Spencer, 2015; Tait, 2000). Langt de fleste innenfor 

fagfeltet finner, og dette støttes av Spencers (2015) «UpToDate» gjennomgang, at riktig 
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ammeteknikk er det som best forebygger såre brystknopper. «The most effective techniques 

for preventing nipple trauma are proper positioning and latch of the infant» (Spencer, 2015). 

For å gi god ammeveiledning krever det at en forstår hva god ammeteknikk innebærer. Dette 

handler i første omgang om å ha kunnskap om anatomi og fysiologi som omhandler barnets 

munn, brystet og skjæringen i mellom disse, men også om elementer som optimaliserer dette. 

Korrekt posisjonering av mor/barn-paret, koblingen av barnet til brystet (attatchment/latch on) 

samt effektiv suging/diing er nøkkelelementer i god ammeteknikk og oppmuntrer eksklusiv 

amming (Dann, 2005; Spencer, 2015; Weigert et al., 2005; Welsh, 2004). Resultatene av god 

ammeteknikk er at kvinnen ikke opplever smerter når hun ammer og at hun ikke får 

sår/skader på brystknoppene (Dann, 2005; Spencer, 2015; Weigert et al., 2005; Welsh, 2004). 

I tillegg får barnet effektivt overført melk (Dann, 2005; Spencer, 2015). Dette fører videre til 

at brystet tømmes godt nok, noe som er vitalt for at kvinnen skal produsere nok melk og ikke 

introdusere annen mat til barnet for tidlig (Weigert et al., 2005; Welsh, 2004).  

 Posisjonering (positioning)  2.3.1

Posisjonering innebærer flere elementer: Ammestilling, kvinnens positur, hvordan barnet 

støttes opp/holdes, barnets avstand til kvinnen, barnets posisjon av hode og kropp i forhold til 

kvinnens kropp og bryst samt hvordan barnet skal plasseres med ansikt, hake og nese, mot 

bryst og brystknopp. Et viktig poeng er hvordan ansikt/nese/hake plasseres i forhold til brystet 

uavhengig av hvilken ammestilling som brukes (Minchin, 1989; WHO & UNICEF, 2009).  

 Vuggestilling (Cradle hold) er den klassiske ammestillingen avbildet på utallige madonna- og 

barnetbilder. Dette innebærer at mor holder barnet tett inntil seg i armkroken på samme side 

som det brystet barnet dier på. En annen stilling, hodet i hånden (Modified Cradle hold) er når 

barnet ligger på pute på tvers foran mor, mor holder/støtter barnets rygg, nakke og hodet med 

motsatt hånd av det brystet hun skal amme på. Dette gjøres uten å presse/trykke på barnets 

bakhode, da dette vil kunne stimulere reflekser som gjør at barnet presser hodet bakover, og 

vekk fra brystet (Dann, 2005; Welsh, 2004). Denne stillingen kan også lett forandres til 

tvillingstilling (Fotball Hold) ved å trekke barnet bort til det andre brystet. Da dier barnet av 

brystet på samme side som mors arm holder barnet. I liggende stilling har kvinnen mulighet 

til å hvile bedre når hun ammer. Barnet ligger da parallelt med mors kropp i motsetning til 

vugge-, hodet i hånden og tvillingstilling, der barnet ligger på tvers. 
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I alle ammestillingene nevnt over er det en forutsetning at barnet mer eller mindre ligger i 

sideleie eller til og med lett tilbakelent over mot rygg. De siste årene har man i økende grad 

blitt oppmerksom på at for enkelte nyfødte kan dette være ugunstig. Spesielt helt i starten før 

barnet har kommet riktig i gang. Dette skyldes at barnet er utstyrt med nyfødt reflekser, 

primitive neonatale reflekser, som hjelper barnet til hensiktsmessig ammeadferd. En studie av 

Colson, Meek, og Hawdon (2008) så på hvordan kvinnens posisjon kunne påvirke PNR slik at 

det enten fremmet eller hemmet barnets evne til å koble seg på brystet. Der fant man at 

dersom mor satt tilbakelent i det som kalles biological nurturing eller tilbakelent stilling og 

barnet lå i mageleie utløstes barnets primitive neonatale reflekser i bestemt rekkefølge og 

fremmet barnets evne til selv å koble seg til brystet (latch on), med mindre ubehag og smerte 

for mor. Dersom mor i motsatt fall var sittende i en oppreist stilling, med barnet i sideleie 

observerte man hvordan dette kunne hemme barnets PNR slik at refleksene nærmest virket 

mot sin hensikt og vanskeliggjorde barnets evne til å koble seg til brystet.  

I en annen studie beskrives hvordan disse nyfødtrefleksene kommer i gang rett etter fødsel og 

nærmest programmerer barnet til å gape riktig samtidig som tungen legger seg ned i munnen 

som en forberedelse til å krølle seg rundt brystknoppen. Konklusjonen i denne studien var at 

dersom barnet får ligge på mors bryst minst en time uavbrutt rett etter fødsel kan dette 

fremme barnets selvregulering, det vil si barnets evne til selv å koble seg til brystet og dette 

ble forbundet med mer vellykket amming  (Widström et al., 2011). 

Dersom en ser bort fra tilbakelent stilling er det slik at posisjoneringen av barnet er mest 

gunstig om man plasserer barnet med nesen pekende mot brystknoppen uavhengig av 

ammestilling. Når barnet plasseres med nesen pekende mot brystknoppen og haken godt inntil 

brystet må barnet gape stort for å få nok bryst inn i munnen (Riordan & Wambach, 2015; 

Welsh, 2004). Dette vil gjøre at barnet får en lett vipp bakover på hodet, noe flere beskriver 

som et viktig element i posisjoneringen (Minchin, 1989; Welsh, 2004). Dette sammen med 

det store gapet vil optimalisere påkoblingen fordi barnet da blottlegger ganen slik at 

brystknoppen lettere treffer langt bak. Det er to fordeler med dette. Det ene er at det fungerer 

som et triggerpunkt for påkobling (Dann, 2005; Riordan & Wambach, 2015; Welsh, 2004; 

WHO & UNICEF, 2009). Woolridge (1986) beskriver hvordan sugerefleksen utløses når 

brystknoppen stimulerer ganen.  Det andre er at posisjonen, sammen med et stort gap, gjør det 

lettere for barnet å favne om mye bryst. For å optimalisere dette ytterligere kan brystet 

formes. Riordan og Wambach (2015) beskriver at når barnet ligger i vuggestilling kan 
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kvinnen med motsatt arm, av der hun holder barnet, forme brystet etter barnets munn ved å ta 

tak og holde brystet sammen fra siden slik at det klemmes sammen over og under det brune 

området, kalt et C-grep.   

 Kobling 2.3.2

Kobling (attachment/latch on) innebærer hvordan barnets munn treffer og favner om brystet 

for å få et godt sugetak. «Attachment is how the baby takes the breast into her mouth to 

enable her to feed» (Marshall, 2013, s. 44). Først og fremst må barnet gape stort og 

brystknoppen må siktes mot bakre del av ganen for å stimulere barnet til å gripe om 

brystet/koble seg på. Når barnet tar fatt om brystet nærmest omfavner eller svøper barnet 

brystknoppen og areola med tungen (Poulsen et al., 2013; Riordan & Wambach, 2015). 

Areola er det pigmenterte (brune) området rundt brystvorten». Mye av dette området skal i 

tillegg til brystknoppen inn i barnets munn når barnet kobler seg på brystet. Dann (2005) 

beskriver hvordan tungen må kunne krølle seg rundt roten av areola for å kunne suge effektivt 

og unngå smerte for mor. Dette beskrives nesten bedre ved å se til det engelske begrepet 

«teat» som forklarer deler av anatomien i skjæringen brystet alene og brystet når det dies. 

Barnet tar store deler av areola, samt hele brystknoppen langt inn i munnen når det skal die. 

«The infant forms at teat not only from the nipple (brystknopp) but also from the surrounding 

breast tissue (areola)» (Riordan & Wambach, 2015, s. 97). Det finnes ikke noe godt norsk ord 

for «teat» men det beskrives i ammelitteratur som mye bryst (i munnen), dvs.at barnet har 

munnen full av bryst (Poulsen et al., 2013). Dersom barnet tar mye bryst i munnen vil 

brystknoppen komme så langt inn at den ligger beskyttet og fri helt bak i ganen, mot svelget, i 

stedefor å bli klemt og skrapt av tungen opp mot den harde ganen (Dann, 2005; Marshall, 

2013; Minchin, 1989; Weigert et al., 2005; Welsh, 2004).  

Når barnet er koblet på innebærer dette som Dann (2005); Weigert et al. (2005) beskriver at 

munnen har et åpent gap og at leppene er vrengt utover rundt brystet. Weigert et al. (2005) og  

Welsh (2004) forklarer hvordan et asymmetrisk grep (latch) om brystet, der mer av areolas 

område er synlig ved barnets overleppe enn underleppe, kan være fordelaktig. Når nesen er i 

høyde med brystknoppen og barnets hake er tett inntil brystet før kobling vil barnets hode 

tippe lett bakover ettersom barnet gaper høyt. Brystet kan da nærmest foldes ned over tungen 

til barnet. Dette fører til at brystknoppen treffer bak i ganen, ved overgangen mellom det 

myke og harde område, slik at den er beskyttet.   



 
 

12 
 

 Det optimale sugetaket og effektiv diing 2.3.3

Å die betyr å suge melk av morens bryst (Øyri & Braut, 2011). Dette begrepet er ikke lenger 

så mye i bruk da man i hovedsak kaller alt for amming, både det at kvinner ammer sitt barn og 

at barnet ammer eller ammes. Jeg velger likevel i oppgaven å skille mellom amming, som i 

denne sammenheng, er handlingen der barnet legges til og ligger ved brystet samt aktiviteten 

kvinnen gjør når hun «gir barnet bryst» og diing som er at barnet suger på brystet for å få 

overført melk.   

Effektiv diing oppstår når barnet har korrekt sugetak/teknikk og kjennetegnes ved at melken 

overføres fra brystet til barnet og som følge av dette tømmes brystet. Gullstandarden for å 

vurdere om det er effektiv melkeoverføring er at man registrere hørbar svelging hos barnet 

(Dann, 2005). 

Så hvordan kan man avgjøre om barnet har et godt sugetak? Det er flere indikatorer som 

avgjør dette. Hvordan det ser ut anatomisk, om man kan høre svelgelyder og kanskje det 

viktigste av alt; om mor opplever smerter når barnet dier? Dette bør ammeveileder observere 

gjennom hele prosessen, fra mor starter ammingen til barnet er ferdig.  

Når barnet har et godt sugetak er haken tett inntil brystet, munnen favner om mye bryst, slik 

at det nærmest ser ut som at barnet gaper og leppene er vrengt utover rundt brystet mens det 

dier. Underleppen dekker mer av areola enn overleppen, dvs. barnet har et asymmetrisk grep 

om brystet (asymmetrical latch). Barnet gjør rytmiske kjevebevegelser som en kan se helt bak 

til ørene (Dann, 2005; Minchin, 1989; Poulsen et al., 2013; Riordan & Wambach, 2015; Tait, 

2000; Weigert et al., 2005; Welsh, 2004; WHO & UNICEF, 2009). Det viktigste tegnet på et 

godt sugetak er imidlertid at mor ikke har smerter når barnet dier. Smerter er alltid tegn på at 

sugetaket ikke er optimalt selv om alt det andre ser og høres riktig ut (Dann, 2005; Riordan & 

Wambach, 2015; Welsh, 2004). 

 Dårlig sugetak og smertefull amming 2.3.4

Dersom kvinnen beskriver smerter når hun ammer, selv om teknikken ser riktig ut, er det stor 

sannsynlighet for sår/skade/traume på brystknoppen (Poulsen et al., 2013; Welsh, 2004). En 

kan, når barnet slipper taket på brystet, se at, istedenfor å være rund og ha normal form, er 

brystknoppen deformert og kan ha fargeendringer. Form og plassering av endringene kan gi 
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en pekepinn på årsaken (Marshall, 2013; Poulsen et al., 2013). Hvis dette får fortsette vil det 

kunne utvikle seg til å bli sår.  

Dersom man ikke kan finne noe galt eller noe å korrigere ved ammeobservasjon er det viktig 

å undersøke barnet med tanke på om det kan være anomaliteter i ganen eller barnet har stramt 

tungebånd (Welsh, 2004). 

Konsekvensene ved et dårlig sugetak kan være store. Dårlig posisjonering og kobling kan føre 

til smerter og såre brystknopper og videre til dårlig vektøkning hos barnet grunnet ineffektiv 

suging og dermed også dårlig melkeproduksjon (Dann, 2005; Tait, 2000; Weigert et al., 2005; 

Welsh, 2004; WHO & UNICEF, 2009). Motsatt fører et godt sugetak til at barnet får die 

effektivt med resultat at det er mye melk og mor unngår sår og smerter (WHO & UNICEF, 

2009).  

 Veiledning 2.4

Tveiten (2013) definerer veiledning som «en formell, relasjonell og pedagogisk 

istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes 

gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier» (Tveiten, 2013, s. 21).  For 

jordmor betyr det å bidra til at kvinnens ammekompetanse øker med veiledningen. Med 

ammekompetanse menes kvinnens evne til å mestre ammingen, noe som innebærer at hun 

greier å legge barnet til brystet slik at det er komfortabelt for henne og barnet får morsmelk. 

Dette forutsetter at jordmor er i stand til å forklare mekanismene ved ammingen satt i 

sammenheng med kvinnens behov, samtidig som hun støtter og hjelper henne med det 

praktiske.  

Dette må også gjøres på en slik måte at jordmor ikke overtar situasjonen ved i for stor grad å 

fysisk berøre, holde, håndtere eller manipulere kvinnens bryst og/eller barnet. Dette beskrives 

i litteraturen som «hands on» veiledning. Motsatsen er hva som kalles «hands off» og 

innebærer at jordmor veileder, forklarer og instruerer uten å ta på kvinnen og/eller barnet. På 

tross av at forskningen viser at kvinnene ikke liker en «hands on» tilnærming er dette en 

strategi jordmødrene likevel bruker. I Schmied et al. sin (2011) metasyntese viser forskerne til 

at kvinnene kan oppleve «hands on» veiledning som invaderende og hardhendt. Redshaw og 

Henderson (2012) finner at når ammeveiledningen kun blir en teknisk aktivitet og 

veiledningen «hands on» kan dette undergrave kvinnenes selvtillit. I motsatt fall viser 
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forskning at «hands off» strategi er fordelaktig. Hannula, Kaunonen, og Tarkka (2008) viser 

til at mødre som fikk ammeveiledning med en slik tilnærming hadde færre ammeproblemer 

og ammet i større grad seks uker etter fødsel. Forskere fant i en intervensjonsstudie at «hands 

off» strategi kan øke jordmødrenes kunnskap om ammeveiledning og støtte til kvinnen i de 

første dagene etter fødsel (Law, Dunn, Wallace & Inch, 2007).  

For å komplisere det hele påpekes det imidlertid at praktisk hjelp likevel kan være verdsatt. 

«In contrast, practical help, such as with latching on the baby, was appreciated if performed 

sensitively and within the context of a relationship with rapport and empathy» (Schmied et al., 

2011, s. 57). Dette innebærer at jordmor i veiledningen støtter kvinnen fysisk der hun har 

behov for dette. For eksempel ved å holde utenpå kvinnens hånd/arm (som holder barnet) når 

kvinnen skal legge barnet til brystet (Riordan & Wambach, 2015). 

 Tveiten (2013) beskriver hvordan veiledningsbegrepet har ulike betydninger for ulike 

sammenhenger og at det ikke finnes noen klar definisjon (konsensus definisjon). Ulike fag har 

lagt sitt faglige innhold i begrepet. Innenfor sykepleieteori beskriver Orem, Taylor, og 

Renpenning (2001) veiledning «guiding another» som en metode der mottakeren, i vårt 

tilfelle barselkvinnen, må gjøre valg. Dette innebærer å velge en veg fremfor en annen, eller 

følge en handlingsplan eller fremgangsmåte. Veiledning innebærer kommunikasjon mellom 

jordmor og kvinnen. Å veilede settes av Orem et al. (2001) ofte i sammenheng med 

sykepleiens støttende funksjon.  Dette innebærer at sykepleier (eller her jordmor) understøtter 

pasientens (kvinnens) forsøk på å mestre noe for å hindre at vedkommende mislykkes i 

situasjonen eller valgene. Den støttende funksjon innebærer at jordmor forstår å vurdere hva 

kvinnen selv kan og tåler samt når hun (jordmor) skal intervenere. Orem et al. (2001) 

understreker at å vite når en skal tre støttende til krever visdom og forståelse. Når det gjelder 

støttende funksjon i forhold til ammingen beskriver Kronborg et al. (2015) hvordan kvinnene 

opplevde at mangel på støtte de første dagene, på barsel, var den verst tenkelige situasjon. 

Dette var noe kvinnene husket godt selv et halvt år senere.  

Innenfor amming er veiledningsbegrepet knyttet til flere situasjoner. En av disse er det 

konkrete og praktiske, der mor trenger veiledning og støtte for å få å få lagt barnet til brystet 

på en tilfredsstillende måte. Det kan også være ammeveiledning i graviditet, veiledning om 

morsmelk kontra morsmelkerstatning, hvordan tolke barnet, hvordan vite om ammingen er 

effektiv og lignende. De ulike situasjonene krever at jordmor også tar i bruk undervisning, 
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beskrevet av Orem et al. (2001) som en metode for å gi instruksjon og utvikle kunnskap eller 

spesielle ferdigheter. Ammeveiledningen har med andre ord et faglig fundamentert innhold. 

Et annet viktig moment for ammeveiledningen er tidspunktet. Jordmor må, som Orem et al. 

(2001) understreker, være oppmerksom på om kvinnen er i en tilstand der hun er klar for å 

lære.  Når er en barselkvinne mottakelig for informasjon og veiledning? Når er hun hva 

Tveiten (2013) kaller «veiledbar»? Eller i stand til å bli veiledet? Med tanke på kvinnens 

sårbare tilstand rett etter fødsel er dette et ekstremt viktig poeng for jordmødre. Ofte kan 

veiledningen kvinnene får på barselavdelingene være styrt i forhold til når jordmor har tid og 

ikke etter kvinnens behov. Derfor kan «timingen» til jordmor ikke alltid være det beste for 

kvinnen. Dersom kvinnen er stresset, bekymret eller har smerter er hun ofte ikke mottakelig 

for den komplekse ammeveiledningen. Dann (2005) påpeker at den avslappede barselkvinnen 

vil ta bedre imot informasjon og veiledning.  

Som tidligere nevnt opplever kvinner på barselavdelinger å få fragmentert og sprikende råd 

om amming av helsepersonell (Kronborg et al., 2015; Laanterä et al., 2011; Sjetne et al., 

2013). Tveiten (2013) skriver at rådgivning og veiledning nesten kan anses som motsatser, 

men at rådgivning kan forsvares i veiledningssammenheng dersom en gjør dette på et bevisst 

grunnlag og at det er hensiktsmessig i gitt situasjon. Fragmentert og sprikende rådgivning kan 

ifølge Kronborg et al. (2015) gjøre at utrygge mødre blir enda mer usikre fordi de ikke er i en 

posisjon der de kan velge mellom ulike råd.  

I tillegg har man i veiledning det etiske aspekt som innebærer at veileder, eller her jordmor, 

«har makt relatert til sin merkompetanse» (Tveiten, 2013). Nettopp fordi kvinnen har en 

forventning til jordmors kompetanse i regi av hennes yrkesrolle og stilling, har jordmor også 

en forpliktelse til å være reflektert i forhold til sin egen praksis. Laanterä et al. (2011) finner 

at jordmødre har mangler i forhold til ammekunnskap og at det er mangler i helsepersonells 

veiledningskompetanse. Dette understreker viktigheten av at jordmor er bevisst sin 

forpliktelse til å holde seg oppdatert og arbeide kunnskapsbasert, også med amming. 

Lignende funn er gjort i andre studier som: «The main barrier related to breastfeeding 

counselling may be deficits in knowledge among health professionals» (Kronborg et al., 

2015). Kronborg skriver altså at den største barrieren for å gi ammeveiledning kan være 

mangler i kunnskapen hos helsepersonell. Dette er en dansk studie og kan i stor grad ha 

overføringsverdi med tanke på norske forhold.  
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3 Metode og design 
I dette kapittelet gjør jeg rede for valgt design, observasjon som metode, begrunnelse for 

utvalg, settingen studien foregår i, hvordan jeg fikk tilgang til feltet og hvordan datasamlingen 

foregikk. Jeg gjør rede for egen rolle i feltet, forskningsetiske betraktninger i forbindelse med 

tilgang til feltet og det å være observatør i en ammesituasjon.  

 Beskrivende og fortolkende design 3.1

Denne studien har et kvalitativt beskrivende og fortolkende design. Observasjon ble benyttet 

som metode for å innhente data. Innenfor deskriptivt observasjonsdesign søker forsker å 

kartlegge og tolke hva mennesker gjør innenfor ulike situasjoner der formålet er å registrere 

adferd. Polit & Beck (2012) beskriver hvordan et slikt design søker å generere ny innsikt som 

kan bidra til å bedre eller endre hvordan man arbeider i praksis. I observasjonen får forskeren 

mulighet til å se hva informanten foretar seg fremfor å måtte spørre hva de gjør (Lund, 

Haugen & Fønnebø, 2006). Å velge observasjon fremfor intervju var basert på ønske om å 

studere hva som gjøres i feltet frem for å studere hva som blir sagt (Tjora, 2010). Alternativt 

ville spørreundersøkelse eller intervju gitt annenhåndsinformasjon der data allerede er tolket 

av informanten. Ved observasjon kan forsker ut fra problemstillingen og 

forskningsspørsmålene lete direkte etter mønstre som beskriver det helt konkrete og praktiske 

som foregår i feltet. 

Observasjonen er ustrukturert i den forstand at forsker søker å registrere så mye som mulig 

innenfor temaområdet (Lund et al., 2006). Gjennom feltnotater gir forskeren en beskrivelse og 

et bilde på hva observasjonene har kartlagt (Polit & Beck, 2012). Når det gjøres 

observasjonsstudier i «eget felt» stiller dette krav til forsker i forhold til nøyaktighet og 

etterrettelighet (Tjora, 2010). Studien har til hensikt å utforske jordmødres ammeveiledning 

på barselavdelingen. Litteratursøket gjort i forkant av studien viste at det var lite forskning der 

man har benyttet observasjon for å kartlegge dette. Det meste av forskningen var 

intervensjonsstudier og intervjuer.  
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 Observasjon som metode 3.2

Ved ustrukturert observasjon der forsker inntar rollen som deltakende observatør er det få 

restriksjoner på hvordan dataene samles, for å minimere forskerpåvirkning i feltet. Likevel er 

det en plan over dataene en ønsker å samle. Dette handler om hvor observasjonene skal finne 

sted (settingen), hvem skal observeres (utvalget), er det aktiviteter som er essensielle for 

studien? Når foregår i så fall dette og over hvor lang tid? Hvorfor og hvordan foregår 

eventuelle aktiviteter og til slutt er det noe som mangler? (Polit & Beck, 2012). Når forsker 

har kartlagt dette blir det likevel en viss struktur på tross av at det er en ustrukturert 

observasjon. Forsker forsøker å registrere så mye som mulig innenfor den gitte kontekst 

(Lund et al., 2006). I denne studien var konteksten en ammeveiledningssituasjon i 

barselavdelingen. Informantene var jordmødre. I tillegg var det en tredjepart, kvinnen, som 

var mottaker av jordmors veiledning og en forutsetning for observasjonen. Ammeveiledning i 

barselavdelingen foregår når kvinnen har behov for dette. Observasjonen var åpen i den 

forstand at informantene kjenner til at de blir observert. 

 Utvalget 3.3

Studien søkte å utforske ammeveiledning med fokus på jordmødre som informanter. 

Jordmødre velges da de er en av de største yrkesgruppene som jobber med ammeveiledning 

på barselavdelinger ved norske sykehus. Som gruppe har de tilnærmet lik utdanning og 

samme utdanningsnivå, med sykepleie som grunnutdanning og jordmor som videreutdanning. 

I tillegg forventes de å ha god teoretisk og klinisk kunnskap om amming og ammeveiledning 

med bakgrunn i utdanning og Mor-barn-vennlig initiativ. En kan si de representerer et 

homogent utvalg som beskrevet av Polit & Beck (2012). Det vil si at variasjonen med hensikt 

er redusert i utvalget og derfor tillater en mer fokusert studie. I denne studien betyr dette at 

forsker søker å få en større forståelse av jordmødres ammeveiledning og ikke andre 

yrkesgrupper. I tillegg ble det valgt jordmødre på barselavdeling istedenfor å vente til lenger 

ut i ammeforløpet. Det sikret at jordmødrene gav ammeveiledning til en spesiell 

pasientgruppe, nyforløste kvinner med spedbarn fra 1-3 døgn, alle helt i oppstart av amming 

og melkeproduksjon med noenlunde de samme utfordringene. Studien fokuserte på å 

observere selve ammeveiledningssituasjonen: Ikke hendelser før og etter ammeveiledningen 

eller informasjon som ble gitt utenom situasjonen. Dette sikrer, hva Polit & Beck (2012) 



 
 

18 
 

beskriver som «intensity sampling». Det vil si informasjonsrike case som manifesterer 

fenomenet ammeveiledning, som denne studien søker å belyse. 

I forhold til jordmødrene satte jeg kun ett inklusjonskriterium: Informanten skulle ha jordmor 

utdanning, men ikke videreutdanning i ammeveiledning eller annen spesialkompetanse i 

forhold til amming. Årsaken var at dette da ville representere flertallet av jordmødre som 

jobber på barselavdelingene i Norge. For å få informasjonsrike case var jeg avhengig av at 

informanten var behjelpelig med å finne ammeveiledningssituasjoner i barselavdelingen. Det 

ble ikke satt noen kriterier eller begrensninger for dette annet enn at kvinnen måtte være i 

stand til å samtykke. Enhver ammesituasjon der en kvinne ba om hjelp til ammingen kunne 

inkluderes.  

 Settingen 3.4

Observasjonene ble gjort på barselenhetene på et stort norsk sykehus. Det var flere 

barselenheter på dette sykehuset. Jeg snakket med alle enhetene hver gang jeg var tilstede for 

å sikre meg kandidat og observasjonssituasjon. Det var to elementer som måtte være tilstede 

for å få gjort en observasjon. Det første var å finne en informant som fylte inklusjonskriteriet, 

jordmor uten videreutdanning i ammeveiledning og som i tillegg var villig til å delta i studien. 

Å finne den rette informanten kunne være krevende da det i tillegg til jordmødre arbeider 

både barnepleiere, sykepleiere og andre yrkesgrupper i avdelingen. Alle hadde like uniformer 

så det var ikke mulig å vite hvem som var jordmødre eller ikke. Det andre var at alternative 

informanter da faktisk fant en passende ammeveiledningssituasjon. Jeg opplevde at 

jordmødrene var behjelpelige med dette men samtidig var de veldig beskyttende ovenfor sine 

pasienter og silte nøye ut hvilke kvinner de ønsket å slippe meg inn til. Jordmødrene uttrykte 

at de opplevde at mange kvinner var svært sårbare og vurderte derfor at det kunne bli 

invaderende og rett og slett «for mye» om det var en forsker med for å observere.  

 Tilgang til feltet  3.4.1

Å få tilgang til feltet krevde flere formelle søknader til flere instanser. Først ble det sendt inn 

meldeskjema til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) (vedlegg 1). Da 

godkjenning forelå startet jeg arbeidet med å få tilgang til feltet (vedlegg 2). Dette krevde 

kontakt med flere instanser på sykehuset samt flere ledd i ledelsen. Først ble det sendt søknad 
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til sykehusets personvernombud og avdelingens øverste leder (vedlegg 3) sammen med et kort 

informasjonsskriv til avdelingen (vedlegg 4). Deretter ble det sendt inn et forenklet 

meldeskjema til personvernavdelingen (vedlegg 5). Da godkjenning fra begge disse instanser 

var bekreftet måtte avdelingsledere ved de ulike barselavdelingene kontaktes. Jeg var først i 

kontakt med de overordnede lederne ved klinikken. Videre ble jeg invitert til et fellesmøte 

med avdelingsjordmødrene ved de ulike barselenhetene for å informere nærmere om studien. 

Jeg hadde da med informasjonsskriv med invitasjon til studien til jordmødrene (vedlegg 6). Vi 

diskuterte på dette møtet hvordan jeg best kunne få tilgang til observasjonssituasjoner. Jeg ble 

bedt om å utforme et mer kortfattet informasjonsskriv om studien som da ble sendt til 

jordmødrene ved avdelingene (vedlegg 7). Ledelsen informerte også om studien muntlig på 

personalmøter. Vi avtalte første dag i «feltet» og jeg ble da bedt om å informere om studien 

på felles morgenmøte. 

Senere da jeg møtte jordmødrene ute i avdelingen husket de studien da de både hadde lest og 

hørt om den. Jeg tror dette bidro til at de alle virket svært imøtekomne og interesserte.  

 Datainnsamling 3.5

 Gjennomføring av datainnsamling 3.5.1

Observasjonene ble gjennomført i desember 2014 og januar 2015. Etter avtale med ledelsen 

møtte jeg opp på vaktrommene i vaktskiftene. Jeg minnet jordmødrene på studien, informerte 

om at jeg skulle være tilstede følgende vakt og spurte om noen var villig til å være kandidat 

for observasjon. De fleste virket positive til dette. Planen var i utgangspunktet at jeg skulle bli 

på en avdeling og gav så de andre avdelingene telefonnummeret mitt så de kunne kontakte 

meg om det ble en anledning for observasjon. Dette var ikke like enkelt som jeg hadde tenkt. 

Mange ganger ble jeg sittende lenge å vente. Det endte til slutt med at jeg gikk runder, både 

på avdelingene og blant jordmødrene for å vise at jeg var tilstede og spørre hver enkelt om de 

ville være med i studien samt om de hadde kandidater for ammeveiledning. Denne strategien 

viste seg å være mer effektiv.  

Når en av mine kandidater fikk en veiledningsmulighet innhentet hun tillatelse fra kvinnen før 

jeg ble med inn. Inne i rommet forsøkte jeg å plassere meg slik at jeg var litt i bakgrunnen 

men samtidig som jeg kunne se situasjonen. Da jordmødrene kunne bevege seg en god del 
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rundt kvinnen i løpet av en veiledningssekvens hendte det jeg måtte flytte på meg undervegs. 

Det beste var om det fantes en ledig stol litt i bakgrunnen. Da opplevdes det ikke som at jeg 

tok for mye plass. Jordmødrene og kvinnene virket ikke å ta noe notis av at jeg var tilstede. 

Enkelte jordmødre kommenterte også at det var vanlig å ha med studenter og jeg antar at både 

de og kvinnene satte meg i den kategorien. Jeg presenterte meg jo som masterstudent. Jeg 

skrev notater underveis og skilte meg nok litt ut fra den ordinære student i avdelingen. Det 

virket ikke som det forstyrret veiledningen.  

I selve ammeveiledningssituasjonen forsøkte jeg å få med både dialogen mellom jordmor og 

kvinnen samt alt det fysiske som foregikk med- og mellom aktørene, jordmor, kvinnen og 

barnet. Hvordan kvinnen håndterte barnet, hvordan barnets adferd var, jordmors handlinger 

og ikke minst både kvinnen og jordmors respons på hverandres handlinger. I tillegg benyttet 

jeg lydopptak. De første observasjonene var uten, da jeg ikke var forberedt på hvor mye som 

faktisk foregikk i situasjonen i tillegg til dialogen. De fleste situasjonene varte mellom 30 og 

45 minutter. Å ta notater undervegs om situasjonen som forløp var krevende og tok mye av 

oppmerksomheten. Jeg forsto ganske snart at uten båndopptak ville jeg gått glipp av svært 

verdifull informasjon som var viktig for å gi observasjonene et mer helhetlig bilde. Opptakene 

virket også oppfriskende på hukommelsen da jeg i ettertid skulle skrive ned feltnotatene. Polit 

& Beck (2012) understreker nettopp dette at deltakende observatør vanligvis ikke kan skrive 

feltnotater mens de er i observasjonssituasjon. Både fordi dette vil distrahere forsker fra 

observasjonen og det understreker at de ikke hører til i settingen. Da observasjonen var over 

gikk jeg derfor raskt ut av avdelingen for å skrive utfyllende feltnotater mens jeg enda hadde 

situasjonen friskt i minne. Det var lett å glemme detaljer om det gikk for lang tid. Polit & 

Beck (2012) skriver også at feltnotater må skrives så raskt som mulig etter observasjonen, for 

at ikke detaljer går tapt eller at man påvirkes av hendelser som skjer i etterkant og som kan 

virke som bias i notatene.  

Dersom jordmor hadde litt tid umiddelbart etter observasjonen benyttet jeg imidlertid 

anledningen til å snakke litt med henne om situasjonen. Dette ble veldig sporadisk og 

ustrukturert av to grunner. Den ene var at mange ganger hadde ikke jordmor tid til å samtale 

med meg etter observasjonen og jeg ønsket ikke å bli sittende for lenge å vente på henne da 

jeg visste jeg raskt måtte komme i gang med feltnotatene. Det andre var at jeg på forhånd ikke 

hadde forberedt spesifikke spørsmål så samtalen ble lite strukturert og målrettet. Jeg spurte 

noen om hvordan de hadde lært ammeveiledning og andre om hvorfor de i den aktuelle 
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situasjonen hadde valgt strategien de brukte for veiledning. Jeg spurte ganske mange om hvor 

lenge de hadde jobbet som jordmor. Som nevnt var det flere jordmødre som ikke hadde tid til 

noen samtale. Andre igjen virket som de ikke hadde noe særlig mye å si, selv da jeg hadde 

formulert et spørsmål eller to. Dette var vel mer et resultat av dårlig forberedelse enn at 

jordmødrene var uvillige. På forhånd, før jeg satte i gang med observasjonene så jeg på denne 

samtalen som et «ad hoc» intervju der jeg selv kom til å vite hva som var viktig å spørre om i 

øyeblikket. Noe som i ettertid viste seg ikke å stemme.  

De første gangene på sykehuset hadde jeg planer om å få med meg flere observasjoner per 

vakt. Jeg måtte justere dette til kun en observasjon. Det var flere årsaker til dette.  For det 

første for raskt komme i gang med feltnotatene på observasjonen jeg allerede hadde gjort så 

jeg ikke skulle glemme detaljer. For det andre var det en risiko for å blande informasjon fra de 

ulike observasjonene med fare for bias. Bias betyr påvirkning som kan fordreie resultater eller 

undergrave validiteten i forskningen (Polit & Beck, 2012). For det tredje genererte hver enkel 

observasjon store mengder skriving i etterkant og var svært tidkrevende. Datamaterialet mitt 

består av 21 observasjoner med 21 jordmødre. Opprinnelig hadde jeg ment å observere 7-10 

jordmødre 2-3 ganger hver. Dette da jeg trodde det skulle være vanskelig å få nok informanter 

til rundt 20 observasjoner, som var målet. Dette viste seg imidlertid ikke å være problematisk. 

Anslagsvis brukte jeg nok, med tiden det tok å få en observasjon og etterarbeidet, nærmere tre 

til fire dager og av og til lenger per observasjon. Arbeidet innebar transkripsjon av lydbånd og 

utfyllende observasjonsnotater som består av transkribert dialog og feltnotatene. I tillegg 

skrev jeg refleksjonsnotater til hver observasjon, der alt jeg tenkte om situasjonen og 

assossiasjoner jeg fikk, ble notert. Da jeg var ferdig med alle observasjons- og feltnotatene 

mine hadde jeg nærmere 100 sider, over 45.000 ord og tilsvarende for refleksjonsnotatene 

mine.  

 Egen rolle i feltet 3.5.2

Å være forsker i eget felt er utfordrende i alle faser av forskningen. Polit & Beck (2012) 

beskriver at grad av deltakelse som observatør og hvor åpen og uttrykt hensikt man har med 

studien kan mer sees på som et kontinuum av variasjon. Hvilken rolle jeg skulle ha i feltet 

som observatør og hvor åpen skulle jeg være med tanke på erfaring med fagfeltet utviklet seg 

ettersom jeg kom i gang med observasjonene. I følge Tjora (2010) ville rollen jeg inntok 

kunne beskrives som deltakende observatør, der de observerte vet at forskeren er observatør. 
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Jeg deltok ikke i arbeidet ved avdelingen på noen måte. Dette var viktig for ikke selv å bli 

dratt inn i situasjonene jeg ville observere. Min erfaring med ammefeltet er bred og jeg har 

arbeidet som ammeveileder i mange år og nå jobber jeg med kunnskapsformidling om 

amming på nasjonalt nivå. Dette var flere av jordmødrene jeg møtte også kjent med. For at 

forskerrollen ikke skal påvirke informantens adferd i observasjonssituasjonen skriver Lund et 

al. (2006) at for å redusere dette problemet kan forsker bruke tid på å bli kjent i avdelingen for 

ikke å oppfattes som en fremmed. Selv om jeg ikke deltok i arbeidet ved avdelingen opplevde 

jeg likevel å være en del av felleskapet. At jeg, som informantene, var jordmor og møtte opp 

på vaktrommet i uniform gjorde at jeg gled inn og ikke skilte meg veldig ut som forsker. Jeg 

er kjent med hvordan barselavdelinger fungerer og det faglige språket og ble også trukket med 

i samtale med jordmødrene. Dette beskrives av Patton (2002) som en «emic approach» og 

betyr at man har et «innside perspektiv». Videre forklarer forfatteren at en deltakende 

observatør forsøker å skape et innsideperspektiv av hva som foregår. Ikke bare se hva som 

skjer, men også føle hva det vil si å være en del av settingen. Som forsker i eget felt var dette 

enkelt og naturlig for meg, men førte også til utfordringer da det er lett å la seg fange av sin 

egen forforståelse av både feltet og situasjonene som utspiller seg.  

 Kvalitet 3.6

 Pålitelighet 3.6.1

Pålitelighet (reliabilitet) betyr om forskningen er til å stole på ut fra i hvilken grad metoden 

måler ønsket egenskap (Polit & Beck, 2012). I denne studien blir da spørsmålet om 

observasjon som metode har kunnet besvare problemstillingen. Dette innebærer at forsker 

beskriver hvordan studien henger sammen med tanke på forskningsmaterialet, analysen og 

resultatene. Dette innebærer at det tydelig kommer frem hva som er datamateriale fra studien 

og hva som er forskers egen analyse. Ved hjelp av Tjoras (2010) «stegvis-deduktiv-induktiv 

metode» (SDI) har studien forsøkt å redegjøre for fasene i forskningen på en systematisk og 

transparent måte. Dette innebærer at man har utfyllende beskrivelser av de ulike fasene i 

forskningen. Det kan være begrensninger da jeg som mastergradsstudent hittil ikke har 

erfaring innen forskningsmetode. Derfor har jeg i alle faser av studien fått veiledning av en 

erfaren forsker. Mangler og kvalitetssikring er på denne måten forsøkt ivaretatt gjennom hele 

prosessen.  
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Spesielt har forforståelse vært et tema til gjentatte diskusjoner underveis. Egen posisjon har i 

stor grad kunnet påvirke arbeidet og jeg har i alle faser av prosessen måtte jobbe med min 

forforståelse.  Som forsker i eget felt gir dette fordeler, som nevnt, ved at innpass- og 

kjennskap til feltet- og fagspråket gjorde det enkelt å passe inn i avdelingen. I tillegg lettet det 

observasjonen ved at jeg kunne fokusere direkte på fenomenet jeg ønsket å undersøke. Det er 

imidlertid potensielle bias forbundet med å være kjent med feltet som kommer til uttrykk 

gjennom hele forskningsprosessen. Fra utarbeidelse av problemstilling og forskningsspørsmål 

til observasjoner, analyser og resultatbeskrivelse av materialet har det å være bevisst på 

hvilket perspektiv jeg betrakter arbeidet ut fra vært en utfordring. Utfordringen var å forsøke å 

ha en naiv tilnærming til observasjonene og feltnotatene og ikke se det ut fra jordmorrollen. 

Med perspektiv som ammeveileder risikerte jeg å undergrave forskerrollen der en skal se på 

situasjonen med et videre syn. Fordelen med å ha kjennskap til ammefaget kan være at 

observasjonene og feltnotatene blir flerdimensjonale der en kan sammenstille interaksjonen 

og dialogen i veiledning, altså hva jordmor sier og gjør med det som også foregår i form av 

det fysiske aspektet i ammingen. Ved å beskrive de ulike dimensjonene i veiledningen blir 

feltnotatene i stor grad komplette og detaljerte, noe som understrekes som essensielt av Polit 

& Beck (2012).  

Å være blindet av min forforståelse kom til uttrykk på flere måter. Blant annet ved at jeg ikke 

konsekvent skilte ut faguttrykk brukt av informant i observasjonene, for eksempel ved å 

beskrive at jordmor holder brystet i et C-grep. I feltnotatene kunne jeg analysere og vurdere 

situasjonen fremfor objektivt å beskrive den ved å legge til kommentarer som for eksempel, 

Nå ser alt optimalt ut. Diskusjoner med veileder har vært essensielt for å bevisstgjøre dette og 

for stadig å arbeide med å gå mer «naivt» inn i observasjonene og videre i nedtegnelsene av 

feltnotater. Samtidig er det en kompleksitet ved feltnotering der en også kan skrive både 

undrende, fortolkende og forklarende. Det som er viktig er å reflektere over sammenhengen 

mellom observasjon og notat (Tjora, 2010). For eksempel når jeg ser på vurdering av 

sugetaket. Der beskriver jeg hva jordmødrene sier, hvordan de forklarer og viser kvinnene 

hvordan de kan vurdere om sugetaket er bra eller ikke. I tillegg gjør jeg observasjoner av 

sugetaket, slik at det blir en kombinasjon av (naiv) beskrivelse av jordmors veiledning, min 

vurdering av sugetaket og vurdering av jordmors veiledning. Dermed oppnår jeg å kunne vise 

der det er en diskrepans mellom hva jordmor forklarer og det som fremstår i situasjonen. For 

eksempel når jordmor sier at brystknoppen ser fin ut og jeg ser at den er avklemt med hvit 
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stripe i midten. Tjora (2010) sier at feltnotater er et mangefasettert fenomen der forskeren selv 

vurderer hva som er fremtredende (kritisk) eller i forgrunn.  

Utfordringen ved så mangefasetterte notater var hvordan jeg skulle møte dette i analysen. De 

komplekse feltnotatene ble til å begynne med fragmenterte og dermed ble det for mange 

koder til å kunne kategorisere og gå videre i analysen. Det ble derfor nødvendig å strukturere 

analysen for å vurdere hva som skulle være i forgrunn og hva som da ble i bakgrunn. Jeg fikk 

imidlertid på grunn av disse utfordringene i stor grad arbeidet tett på mitt empiriske materiale. 

På den måten har jeg blitt svært godt kjent med materialet og mener jeg har fått presentert 

empiriske data slik Tjora (2010) beskriver at målet med kodingen bør være. Analysen fulgte 

Tjoras (2010) SDI metode der jeg gjennom hele analysen gikk både i dybden av og frem og 

tilbake i datamaterialet. 

For å styrke undersøkelsens pålitelighet har jeg forsøkt å la informantens «stemme» være 

tydelig og synlig. Dette har jeg gjort ved direkte sitat av hva informantene sier, i tillegg til 

utdrag fra observasjonsnotatene med beskrivelser av situasjonene som en redegjørelse for 

hvorfor sitater er valgt ut. Jeg har med det forsøkt å forklare hvilken informasjon som er 

datagenerert og hvilke som er egne analyser.   

 Gyldighet 3.6.2

Gyldighet (validitet) betyr i hvilken grad konklusjonen i studien er presis og velbegrunnet 

samt speiler instrumentets nøyaktighet (Polit & Beck, 2012). Er studiens funn svar på 

problemstillingen og forskningsspørsmålene stilt i starten og er hensikten nådd? For å teste 

dette må studiens funn sammenstilles med funn fra annen relatert forskning (Tjora, 2010). I 

denne studien er det gjennom litteratursøk fokusert på tidligere forskning innenfor temaet 

ammeteknikk, ammeveiledning og veiledning generelt. Dette har vært utgangspunkt for 

diskusjonen av egne funn. Tjora (2010) beskriver hvordan valg av metode er vesentlig for å 

møte problemstilling og forskningsspørsmål. I denne studien ble valg av observasjon som 

metode og designet på studien gjort for å oppnå gyldige svar på problemstillingen og styrke 

troverdigheten. Observasjon gir mulighet til å få førstehåndsdata om fenomenet en søker å 

studere. I dette ligger også observasjonens begrensning ved at forsker kan observere hva som 

skjer, men ikke vite hva informanten tenker eller hvilke begrunnelse som lå til grunn for valg 

gjort i situasjonen. Dette kunne vært løst ved i tillegg å gjøre strukturerte intervjuer. Mine 

sporadiske og ustrukturerte «oppklaringssamtaler» var ikke godt nok forberedt eller 
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systematisk gjennomført til å kunne forsvares som representative for utvalget og dermed 

heller ikke som gyldige data i oppgaven. De har imidlertid vært til hjelp i analyseprosessen. 

En annen begrensning ved studien ligger i at utvalget er lite. Det ble gjennomført 21 

observasjoner på et sykehus. Dersom en i tillegg hadde gjort tilsvarende studie ved flere 

sykehus og da endt opp med større utvalg og variasjon er det en mulighet for at man hadde 

oppnådd andre resultater. Kulturen i en avdeling kan i stor grad påvirke hvordan jordmødrene 

jobber. Selv om resultatene fra denne studien gir et bilde preget av variasjon i jordmødrenes 

tilnærming til ammeveiledningen.  

 Generaliserbarhet 3.6.3

Studiens generaliserbarhet (overførbarhet) betyr i hvilken grad studien kan forsvare at 

konklusjonen er i overensstemmelse med en bredere gruppe enn de som deltok i studien (Polit 

& Beck, 2012). En slik overførbarhet er forsøkt fremstilt ut fra Tjoras (2010) beskrivelse av 

konseptuell generalisering, som innbefatter utvikling av konsepter, typologier eller teorier 

som vil ha relevans for andre tilfeller enn det (eller dem) som er studert. Studien finner i siste 

fase av SDI-analysen generelle dimensjoner som fanger opp sentrale trekk ved 

observasjonene og funnene. Ut fra dette beskrives typologier og konsepter fremstilt i 

resultatkapittelet (kapittel 5). For å sikre relevans ut over de data som er analysert i studien 

trekkes nå tidligere forskning og teori inn for å støtte opp under en større gyldighet og 

generaliserbarhet.  

Om funnene fra denne studien har overførbarhet i andre sammenhenger eller omgivelser 

avhenger av hvordan funnene er fremstilt. Leser er avhengig av «tykke beskrivelser» og rike 

fremstillinger av settingen, utvalget og observasjonenes innhold (Polit & Beck, 2012). Jeg har 

forsøkt å gi fyldig og dekkende informasjon om hvordan studien er bygd opp og gjennomført 

for å gjøre det mulig for andre å sette seg inn i konteksten for min studie og dermed vurdere 

om det speiler deres eget miljø. Ut fra det avgjør leser om studien er aktuell for deres 

kontekst.   
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 Etiske betraktninger 3.7

Studien tar utgangspunkt i jordmor og ikke pasient som forskningsobjekt, selv om pasienten 

er tilstede. Derfor var det heller ikke nødvendig å søke regionaletisk komité (REK) om 

godkjenning. Det holdt å melde prosjektet til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

(NSD) (vedlegg 1) som er ansvarlige for godkjenning av datahåndtering i forskningstjenesten. 

Studien ble godkjent av NSD i november 2014 med kommentar at prosjektet måtte meldes til 

og godkjennes av personvernombudet på gjeldende sykehus.  

Som nevnt innledningsvis ble det utformet et informasjonsskriv om prosjektet både til 

avdelingen, til jordmor og til kvinnen (pasienten). I dette skrivet var det invitasjon til å delta i 

studien hvor det ble opplyst om at det var frivillig og at vedkommende, både jordmor og 

pasient, kunne trekke sin deltakelse fra prosjektet når som helst inntil analysen var ferdig. 

Dette ble det i tillegg gitt muntlig informasjon om, både til jordmor og til kvinnen, ved hver 

observasjon, i forbindelse med signering av samtykkeskjema.  

Jordmødrene som deltok i studien valgte ut ammeveiledningssituasjoner og var behjelpelige 

med å rekruttere mor-barn-par, samt innhente samtykke fra kvinnene tilstede i observasjonen. 

Det er en sårbar situasjon å være barselkvinne. Mange uttrykker at de opplever å være 

emosjonelt og kroppslig blottlagt i denne perioden. Dette krever taktfullhet og etisk refleksjon 

gjennom hele observasjonen, både av jordmor som veileder og ikke minst av meg som 

observatør. Som nevnt var jordmødrene i utgangspunktet beskyttende overfor barselkvinnen 

da de nøye silte ut hvem de trodde kunne tåle en ekstra person som observatør i situasjonen. 

Jeg var også nøye med å presisere for kvinnen at det var jordmor jeg skulle observere og ikke 

henne. Det så flere ganger ut til å være avklarende for kvinnene.  

Som forsker har man etiske forpliktelser overfor informantene i studien. For å sikre 

personvernet og identiteten til informantene ble ingen personlige opplysninger notert ned. Det 

ble heller ikke benyttet koder knyttet opp til navn. Lydopptakene ble oppbevart innelåst og 

jeg tilstrebet å transkribere disse innen to dager. Etter dette ble opptakene slettet. I tillegg har 

jeg omformet dialekter til bokmål i sitater benyttet i oppgaven. Det har krevd refleksjon ved 

fremstilling av resultatene for at disse ikke skal være gjenkjennbare. Ved forskning er det 

essensielt at forsker ikke utsetter informantene eller andre involverte (her kvinnen og barnet) 

for skade eller belastning. Dette kan komme til uttrykk som ubehag eller stress som følge av 

studiens fremstilling av resultatene (Lund et al., 2006). 
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4 Analyse av data 
Dette kapittelet omhandler analyseprosessen og fremstiller kodene, kategoriene og temaene 

jeg fikk ut av materialet. Jeg beskriver hvordan jeg har jobbet i de ulike fasene og fremstiller 

dette ved hjelp av figurer.  

Analysen følger Tjoras (2010) beskrivelse av analyseprosessen, «stegvis-deduktiv induktiv 

metode (SDI)». Han forklarer at den er induktiv, da man jobber fra data mot teori og deduktiv 

da man sjekker det teoretiske opp mot empirien. Det ble gjennomført 22 observasjoner, men 

en ble ekskludert da det i etterkant viste seg at jordmor hadde videreutdanning i 

ammeveiledning. Dermed endte jeg med 21 observasjoner. For hver av disse skrev jeg 

utfyllende notater med rikelige beskrivelser umiddelbart etter observasjonen og videre 

transkriberte jeg lydopptak som ble implementert i observasjonsnotatene. Disse notatene 

består av både dialogen mellom jordmor og kvinnen og beskrivelser av hva jeg observerer i 

situasjonen. I tillegg skrev jeg refleksjonsnotater, der jeg noterte meg hva jeg umiddelbart 

tenkte om observasjonen. Disse var til hjelp for å huske hva som var typisk for situasjonen 

samt mine reaksjoner og ble brukt som støtte under analysearbeidet. Tilsammen omtales disse 

dataene som feltnotater, men det er observasjonsnotatene som er utgangspunktet for analysen. 

Datamaterialet består av 93 sider med observasjonsnotater og tilsvarende for 

refleksjonsnotatene. 

Da jeg startet opp analysearbeidet gikk jeg rett inn i observasjonsnotatene for å trekke ut 

meningsenheter og lage koder, som er den første fasen av analysen, beskrevet av Tjora 

(2010). Jeg forsøkte å bruke et data basert kodeprogram for å systematisere materialet, «Open 

Code» (OC) lastet ned fra Umeå Universitet. På dette tidspunktet strevde jeg med å skille 

viktige meningsenheter fra mindre viktige. Jeg endte opp med et analyseprogram som var fylt 

av meningsenheter like tekstrike som notatene. Det ble vanskelig å få noen oversikt for å lage 

koder og vanskeligere å komme videre i analysen. Jeg tok derfor et skritt tilbake og gjorde 

utvidede litteratursøk og arbeidet med teorien.  

Da jeg igjen begynte med analyse gikk jeg bort fra dataprogrammet og startet isteden helt på 

nytt med gjennomlesning av alt materialet. Tjora (2010) foreslår dette som en strategi om 

materialet er stort. Dette ble en god metode for å komme i gang. Jeg stilte følgende spørsmål: 

Hva er fremtredende, er det noe som stadig går igjen, er det noe som overrasker meg og er det 
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noe som mangler eller ikke kommer frem i materialet? Ut fra dette lagde jeg meg fem 

arbeidskoder til å styre etter: Barnet, melken, kvinnen, jordmor og vellykket veileder. Med 

disse som utgangspunkt fant jeg forholdvis mange koder (figur 1).  

Figur 1 Koder fra analysens første fase 

Barnet Melken Kvinnen Jordmor Veileder 

 Posisjonering 
 Holding 
 Ammestillig 
 Gap og kobling 
 Sugetaket  
 Effektiv suging 
 Urolig barn 
 Trøtt barn 
 Adferd og 

sulttegn 

 Håndmelking 
 Melkemengde  
 Melke 

produksjon  
 Er det nok 

melk der 
 Formelk og 

ettermelk 
 Tømming av 

bryst 
 Formula 
 Koppmating,  

te-skje, 
flaske 

 Pumping 
 Stimulering 
 Hud-mot-hud 
 Tidsintervall 
 Planen 

 Brystet 
 Veiledning i 

forming av brystet 
 Såre brystknopper 
 Vanskelig bryst 
 Innadvendte 

brystknopper 
 Mors 

positur/posisjon før 
veiledning 

 Tilrettelegging 
posisjon 

 Forberedelse av 
brystet 

 Anspent mor 
 Avslappet mor 
 Kvinnen 

forteller/viser 
 Mor tar kontroll 

 Skaffer oversikt 
 Ønsker å hjelpe 
 Kommenterer uten 

å gjøre noe 
 Kaotisk, styrete, 

uorganisert 
 Overtar helt 
 Veileder uten 

oversikt 
 Forteller kvinnen 

hva hun skal gjøre 
 Forstår ikke 

fysiologien 
 Forklarer 
 Korrigerer 
 Har kontroll/er 

selvsikker 
 Systematikk 
 Facilitator for mor 
 Får det ikke til 
 Skylder på mor 
 Skylder på barnet 
 Ordstrøm 

 Jordmors egen 
ammeerfaring 

 Ikke fysiologisk 
ammeveiledning 

 Ikke fysiologisk 
amming – uten at 
jordmor veileder 

 Gir seg ikke 
 Overtar og legger 

til selv 
 Retter og 

korrigerer 
 Retter og 

korrigerer uten å 
veilede 

 Jordmor sier 
ingenting – 
veileder ikke 

 Jordmor veileder 
 Jordmor positiv 

facilitator 
 Jordmor gir opp 

 

Videre følger Tjoras (2010) neste fase i analyseprosessen, kategorisering, der en kan utelate 

en stor del av kodene fordi det er problemstillingen og ikke empirien som bestemmer hva som 

videre er relevant. Da problemstillingen innebærer begrepene amming og veiledning ble dette 

utgangspunktet for kategoriseringen. Først pekte det seg nå ut tre forhold. Det ene dreier seg 

om kodene under barnet, melken og kvinnen, som handler om møtet mellom mor og barn samt 

knutepunktet dem imellom, melken. Dette forholdet blir videre omtalt som møtet. I tillegg 

ligger også selve handlingen å amme inn under dette forholdet. Det andre handler om kodene 

under jordmor og veileder, som jeg videre omtaler som veiledningen. Det siste dreier seg om 

relasjonen innen og mellom disse, møtet og veiledningen. Dette forholdet illustreres i figur 2. 

Det viste seg videre i analysen at det mellom disse forholdene kan være balanse eller ubalanse 

alt ettersom analysens videre kategorier presenterte seg som positive eller negative.   
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Figur 2 Forholdet mellom møtet, veiledningen og relasjonen. Det kan være balanse eller ubalanse mellom disse.  

 

 

 

 

 

Dette ble nå grunnlag for den videre kategoriseringen der veiledningen er i forgrunnen da det 

er dette problemstillingen etterspør. Alt er imidlertid knyttet tett sammen og veiledning uten 

møtet eller relasjonen i sammenheng med amming ville ikke gitt noen mening.  

Det ble identifisert arbeidskategorier som delte seg inn ettersom de var positivt- eller negativt 

ladede (figur 3). Alle arbeidskategoriene karakteriserer jordmors veiledning på ulikt vis, 

nærmest som typologier. Med disse som utgangspunkt trakk jeg nå ut meningsenheter fra 

observasjonsnotatene som ble kodet og deretter kategorisert. 

Figur 3 Arbeidskategorier oppsatt som typologier   

Arbeidskategorier  

Positive  Negative  

 Strukturert veiledning  
 Balanse dialog  
 Informasjon etter behov 
 Tydelig språk 
 Balanse nærhet og avstand 
 Ser og støtter der det er nødvendig 

 Ustrukturert veiledning 
 Styrete   
 Ordstrøm  
 Informasjon vilkårlig 
 Inkonsistens i veiledningen 
 Ubalanse nærhet og avstand 
 Støtter ikke opp under mors egnekompetanse 
 Dominant jordmor 

 

Ut fra arbeidskategorien strukturert veiledning så jeg på hvordan hele ammesituasjonen 

foregikk. Ut fra kodene kunne jeg identifisere og trekke ut hendelser og elementer som gikk 

igjen i et fast mønster. Disse representerer det jeg videre kaller ammeprosessen og er fremstilt 

i figur 4. Ut fra strukturen i ammeprosessen kunne jeg identifisere om veiledningen var 

strukturert eller ikke.  

RELASJON 

VEILEDNING «MØTET» 
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Videre, med fokus på kodene fremstilt under arbeidskategoriene som handlet om den 

muntlige kommunikasjonen: balanse i dialog, informasjon etter behov og tydelig språk 

identifiserte jeg kategorien balanse i dialog og informasjon. Det samme gjaldt de negativt 

ladede arbeidskategoriene: ordstrøm og informasjon vilkårlig, som ble kategorisert som 

ubalanse i dialog og informasjon. Til slutt så jeg på kodene under arbeidskategoriene som 

omhandlet fysiske elementer. De positivt ladede arbeidskategorier, balanse nærhet og avstand 

samt ser og støtter der det er nødvendig ble identifisert som kategorien balanse nærhet og 

avstand. Kodene under de negativt ladede arbeidskategorier: ubalanse nærhet og avstand, 

støtter ikke opp under mors egenkompetanse og dominant jordmor ble kategorisert som 

ubalanse nærhet og avstand. 

Til sammen er det nå identifisert seks kategorier som inneholder kjennetegn på jordmors 

veiledning. Disse er igjen tematisert i to undertemaer som fortsatt kjennetegnes av om 

kategoriene var positivt eller negativt ladede. Dette ble i analysen identifisert til å handle om 

veiledningen som systematisk eller usystematisk i sin karakter (figur 5).  
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Figur 4 Ammeprosessen  

Fasene i 
ammeprosessen 

Elementer i fasene 

Faser i veiledningen før barnet legges til 
Tilrettelegging  Jordmor forklarer barnets sultsignaler 

 Gjør ammeobservasjon  
 Kvinnen viser hvordan hun pleier å gjøre det 
 Kvinnens stilling 
 Oppbygging av puter 
 Forberedelse av barnet - ut av tepper, vekking  
 Stimulere utdrivningsrefleksen 

Grep om barnet  Vuggestilling 
 Tvillingstilling 
 «Hode i hånden» 
 Liggende i seng 

Posisjonering Hvordan skal barnet ligge? 
 Sideleie 
 Mage mot mage 
 Nese mot brystknopp 

Forming av brystet 
 

Med utgangspunkt i hvilken veg barnet er posisjonert og 
hvordan munnen skal ta tak i brystet 

o Holde brystet fra undersiden 
o Holde brystet fra siden 
o Holde brystet fra oversiden 
o Klemme brystet sammen 
o Klypetak/pinsettgrep 

Faser i veiledningen når barnet legges til 
Påkoblingsøyeblikket Med eller uten fysisk støtte 

o Viktigheten av et stort gap 
o Raskt til brystet ved gap 

Faser i veiledningen etter barnet er lagt til 
Barnet lagt til  
 

 Hvordan kjennes det ut? 
o Smerter 
o Ikke smerter 

 Spiser barnet? 
o Høre og se svelging  
o Kjevebevegelser  

 Hvordan ser det ut? 
o Mye bryst i munnen  
o Ikke være smilehull 
o Haken inn i brystet  
o Leppene vrengt utover  
o Tett inntil mor og brystet 

 Når barnet slipper:  
o Vurdering av brystknoppen 
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Figur 5 Kjennetegn på jordmors veiledning. 

Undertema  

Systematisk veiledning Usystematisk veiledning 

Kategorier  

 Strukturert veiledning  
 Balanse i dialog og informasjon  
 Balanse nærhet og avstand 

 Ustrukturert veiledning 
 Ubalanse i dialog og informasjon  
 Ubalanse nærhet og avstand 

 

I siste fase av analysen beveger jeg meg, som Tjora (2010) beskriver, mer fra å la 

problemstillingen og ikke empirien avgjøre den videre analysen. Jeg ser derfor nå på 

undertemaene i figur 5 opp imot forholdene mellom veiledning, møtet og relasjon (figur 2). 

Slik synliggjøres et bilde av jordmors veiledning. Jeg kan trekke ut hva som kjennetegner 

veiledningssituasjon som henholdsvis fungerer eller ikke, noe som vil besvare 

forskningsspørsmålene.  

I tillegg er et tredje bilde fremtredende. Det handler om de veiledningssituasjonene som 

starter systematisk, men som utvikler seg til å bli usystematisk. Gjennom analysen 

identifiseres, ved igjen å se på kodene under veiledningen og møtet fra tidligere fase (figur 2), 

at det finnes et skjæringspunkt (figur 6). Med skjæringspunkt i fokus kunne jeg nå trekke ut 

meningsenheter som gav en pekepinn mot nettopp dette. Jeg identifiserte da koder som viste 

ulike reaksjoner hos jordmor når kvinnen ikke mestrer å få barnet lagt til brystet. Noe som til 

slutt manifesterer et brudd, der det skjer en endring i jordmors veiledning (figur 7). 
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Figur 6 Skjæringspunktet  

 

 

Skjæringspunktet er å finne mellom veiledning og møtet, der jordmor ikke er i stand til å 

overføre kunnskap til kvinnen, slik at hun mestrer å legge barnet til brystet selv. Dette 

skjæringspunktet representerer nærmest et brudd i den systematiske veiledningen. Det viser at 

jordmor endrer taktikk og beveger seg fra den ene kategorien, systematisk veiledning til den 

andre. Resten av situasjonen bærer da preg av å være usystematisk og i ubalanse (figur 7). 

Figur 7  Brudd i veiledningen 

   Undertema  
Systematisk veiledning  Usystematisk veiledning 

   Kategorier  
 Strukturert veiledning  
 Balanse i dialog og 

informasjon  
 Balanse nærhet og avstand 

 
BRUDD 

 Ustrukturert veiledning 
 Ubalanse i dialog og 

informasjon 
 Ubalanse nærhet og avstand 

 

Analysens siste fase, beskrevet av Tjora (2010) som konseptutvikling, der teorien nå tar større 

styring, beskrives videre i neste kapittel, der funn fra analysen presenteres.  
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5 Presentasjon av funn   
I dette kapittelet presentes resultatene fra analysen og de endelige funnene. Kapittelet starter 

med en fremstilling av konseptet om dimensjoner i veiledningen. Dette er en sammenfatning 

av de ulike resultatene i analysen som viser sammenhengen mellom disse. Videre redegjøres 

det for hva det innebærer å være henholdsvis systematisk eller usystematisk i sin 

ammeveiledning. Til slutt presenteres hovedfunnene som ut fra analysen har manifestert seg i 

tre hovedtemaer som handler om jordmors fokus i veiledningen. Fokus kan anses som 

jordmors uuttalte mål for- eller hensikt med veiledningen.  

1) Fokus i ammeveiledning rettet mot kvinnen og kvinnens økte ammekompetanse  
2) Uklart fokus i ammeveiledningen 
3) Skifte i fokus i ammeveiledningen 

Disse temaene legges frem i tre underkapitler med ulike typologier der alle dimensjonene i 

veiledningen er presentert. Gjennom typologiene tegnes et utvidet bilde av kjennetegn på 

jordmors veiledning. Dette vil svare på begge forskningsspørsmålene; 1) Hva kjennetegner en 

veiledningssituasjon som fungerer? 2) Hva kjennetegner en veiledningssituasjon som ikke 

fungerer? For å illustrere funnene bruker jeg eksempler fra empirien. Noen steder er de satt 

sammen fra ulike observasjoner, mens andre presenteres mer helhetlig. Dette avhenger av 

typologien. Tekstutdrag fra empirien skrives i kursiv. Situasjonsbeskrivelsene skrives uten 

anførselstegn, mens ved direkte sitat av dialog brukes dette.  

 Dimensjoner i ammeveiledningen 5.1

Dimensjonene i ammeveiledningen representerer resultatene identifisert i analysen. Disse 

konseptualiseres i en fremstilling der en kan se sammenhengen mellom dimensjonene og 

forskjellene på veiledning som fungerer eller ikke. Figuren er ikke ment og leses fra topp til 

bunn. Den har ikke en hierarkisk oppbygging, men tar utgangspunkt i hovedfunnene, temaene 

klart fokus-, uklart fokus- eller skifte i fokus for veiledningen. Disse viser dimensjonene 

forbundet med det enkelte temaet og hvordan disse påvirker- og henger sammen med 

hverandre. Dimensjonene består av ammeprosessen, beskrevet i figur 4, kjennetegn på 

jordmors veiledning, beskrevet i figur 5 og balanse/ubalanse i forholdet, beskrevet i figur 2. I 

tillegg er hvordan disse påvirkes og endres ved et skifte i fokus en egen dimensjon. Det er her 

veiledning med klart fokus møter på et skjæringspunkt. Skjæringspunktet genererer en 
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ubalanse mellom veiledningen og møtet, beskrevet i figur 6, og fører videre til et brudd i 

hvordan jordmor veileder, beskrevet i figur 7. Jordmor går fra å være systematisk med 

punktene dette innebærer; strukturert veiledning, balanse i dialog og informasjon og balanse i 

nærhet og avstand, til å bli usystematisk. Dette innebærer at veiledningen blir ustrukturert, det 

blir ubalanse i både dialog og informasjon og i nærhet og avstand.  

Den systematiske veiledningen følger ammeprosessens mønster og karakteriseres derfor som 

strukturert, mens den usystematiske veiledningen kun gjenspeiler fragmenter av 

ammeprosessen og da ikke på et strukturert vis. Videre er det også slik at dersom 

veiledningen er strukturert er det gjerne også balanse i dimensjonene. Ikke bare i systematisk 

veiledning, som gir seg utslag i balansert dialog og informasjon samt i balanse i nærhet og 

avstand, men også i forholdet mellom møtet, veiledning og relasjon. På samme måte påvirkes 

motsatsen, når veiledningen er ustrukturert, slik at det bærer preg av ubalanse i dimensjonene. 

Både i den usystematiske veiledningen, som gir seg utslag i ubalanse i dialog og informasjon 

samt ubalanse i nærhet og avstand, men også i forholdet mellom møtet, veiledning og 

relasjon. 

Figuren er utgangspunktet for fremstillingen av resultater og funn videre i dette kapittelet med 

unntak av ammeprosessen, figur 4, som er beskrevet i analysen. I diskusjonskapittelet er den 

også representert ved oppbyggingen og innholdet av kapittelet. 
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Figur 8 Dimensjoner i ammeveiledningen. Identifiserer hvordan fokus i veiledningen påvirkes av og påvirker 
ulike aspekter i ammesituasjonen.  

 

 

 

*Når veiledningen ikke lykkes  
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 Kjennetegn på jordmors veiledning  5.2

 Strukturert eller ustrukturert ammeveiledning  5.2.1

I den systematiske veileledningen kommer strukturen til syne ut fra hvordan de ulike fasene i 

ammeprosessen manifesteres i fast rekkefølge (figur 4). Fasene omhandler rekken av 

hendelser og elementer før-, under- og etter at barnet legges til brystet. De representerer hva 

som initierer ammingen og praktiske- og ammetekniske aspekter gjennom hele denne 

prosessen. Når veiledningen følger denne rekkefølgen av faser med sine elementer i 

ammeprosessen bærer den preg av å være systematisk og strukturert.  

Den systematiske ammeveiledningen kan likevel tilkjennegis på litt ulikt vis hos jordmødrene. 

Dette kommer da gjerne til uttrykk ved at jordmor starter veiledning uten nødvendigvis å 

kartlegge kvinnens behov først. Hun ganske enkelt begynner et sted i starten av 

ammeprosessen. «At det jeg bruker å gjøre da, det er også trykke ut litte granne melk, du kan 

ta åsså trykke ut litte granne melk». Andre igjen lar kvinnens behov være styrende og 

samtaler med kvinnen og observerer ammesituasjonen eller deler av den før de starter. Selv 

om jordmor lar kvinnens behov være styrende kan en likevel i veiledningen identifisere 

elementene i ammeprosessen i nevnte spesifikke rekkefølge.  

Da jeg gjennom analysen så på den ustrukturerte veiledningen kunne man også her 

identifisere elementer i ammeprosessen (figur 7), men ikke nødvendigvis. Til forskjell fra den 

systematiske bar disse elementene preg av å være tilfeldig og sporadisk plassert i 

veiledningen. Jordmor veiledet da hverken etter det som var kvinnens behov eller etter en 

systematisk plan. Det bar mer preg av å være tilfeldige forslag jordmor nærmest kom på 

underveis ettersom ammeveiledningssituasjonen skred frem.  

Den ustrukturerte veiledningen kan virke styrete, i den forstand at både jordmors dialog og 

handlinger hopper mellom det ene og det andre. Et eksempel er jordmor som starter med å be 

om kvinnens ammehistorie, men uten å følge opp svaret. Mor forteller at de ikke har forsøkt 

så mye fordi barnet har sovet. De har forsøkt å vekke henne.  Jordmor sier at de skal legge en 

plan for dagen for å få det (ammingen) til.  Jordmor spør om mor har lært håndmelking. 

Kvinnen forteller her at hun ikke lykkes med å vekke barnet og har da heller ikke fått ammet. 

Her kommer kvinnens behov for veiledning frem: «Hvordan vekke barnet så hun får ammet». 

Jordmor svarer så at de skal legge plan. Problemet nå er at hun imidlertid ikke går videre inn 
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på dette, hverken nå eller senere i veiledningen, men snakker heller om noe helt annet. Et 

annet eksempel er den hektiske og noe styrete jordmor som blant annet går ut og inn av 

rommet flere ganger for å finne utstyr og samtidig er hun også innom pasienten i nabosengen 

og hjelper henne litt. Hun prater både med kvinnen vår og nabokvinnen samtidig. Hennes 

oppmerksomhet er tydelig delt mellom flere og hun mister stadig tråden i veiledningen.  

Begge eksemplene viser hvordan den ustrukturerte veiledningen bærer preg av ikke å ha en 

klar plan eller hensikt. 

 Dialog og informasjon - balanse eller ubalanse 5.2.2

Dialog og informasjon er et knutepunkt mellom forholdene veiledning, møtet og relasjon 

(figur 2). Dialog og informasjon handler om relasjonen mellom kvinnen, barnet og jordmor 

samt forholdet mellom denne relasjonen og veiledningen. Balanse eller ubalanse vil vise seg 

alt ettersom dialogen eller informasjonen er situasjonsbetinget eller ikke. Med andre ord om 

det er en respons på kvinnens veiledningsbehov eller ikke.  

Dialogen handler om samtalen mellom jordmor og kvinnen. Balanse er når dialogen er 

relevant både i forhold til situasjonen og kvinnens behov. I tillegg er det balanse i dialogen 

når jordmor og kvinnen er likeverdige i samtalen. Ubalanse oppstår når jordmor styrer 

dialogen i stor grad eller til og med nærmest holder en enetale der kvinnen bare så vidt rekker 

å skyte inn svar eller kommentarer. Jordmor er i så tilfelle ikke vâr på eller lytter til kvinnen. 

Dialogen blir da ikke en respons på kvinnens her-og-nå situasjon og behov.  

Informasjon er når jordmor forteller, forklarer, underviser eller opplyser kvinnen om ulike 

tema. Balanse oppstår når jordmor porsjonerer ut sin kunnskap slik at det ikke blir en 

overveldende strøm av informasjon, men heller tar utgangspunkt i kvinnens eller barnets 

aktuelle behov. Nå gråter hun litt og suger på henda sine sånn at jeg tror hun vil suge litt til 

hos deg.  I motsatt fall har vi ubalanse med jordmor som informerer om mange ulike temaer 

på en gang og som ofte heller ikke er en respons på kvinnens aktuelle behov. Hos enkelte 

jordmødre er det sågar en uavbrutt ordstrøm med informasjon eller jordmors tanker og 

meninger om situasjonen eller ulike tema. Det kan også være ubalanse der jordmor gir 

sparsom eller ingen informasjon om tema eller i situasjon der kvinnen faktisk har et behov. 
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 Nærhet og avstand - balanse eller ubalanse 5.2.3

Som beskrevet over er også nærhet og avstand et knutepunkt mellom forholdene veiledning, 

møtet og relasjon (figur 2). Nærhet og avstand handler om hva som kommer til syne i forhold 

til hvordan jordmor i veiledningen forholder seg til kvinnens kropp og intimsone. I denne 

forstand handler intimsone både om kvinnens kropp og spesielt hennes nakne bryst, men også 

om barnet hennes. Balanse eller ubalanse innebærer hvordan jordmor i veiledningen trår over 

eller ikke kvinnens grenser for nærhet i form av fysisk kontakt.  

Balanse handler om når og hvordan jordmor mestrer å støtte fysisk uten å virke invaderende 

på kvinnen. Det oppnås når hun på nennsomt vis støtter veiledning fysisk der det er behov, 

men raskt trekker seg ut av intimsonen og sørger for at kvinnen har hovedansvaret for den 

videre ammeprosessen.  

Nå tar jordmor igjen og legger sin hånd over mors hånd og sier at hun skal vise henne 
når og hvordan de skal koble barnet på. [...] Jordmor sier høyt hver gang; «vente på gap – nå 
gaper han», samtidig som hun gir kvinnens hånd et puff slik at kvinnen trekker barnet til seg. 
Så får barnet tak. Nå slipper jordmor kvinnens hånd. 

Ubalanse i nærhet og avstand kan oppstå når jordmor berører kvinnen, barnet eller begge uten 

at det har et veiledningsformål. Det vil si at jordmor istedenfor å veilede eller instruere mor, 

slik at hennes egenkompetanse støttes, tar over situasjonen og gjør det selv. Dette kan skje 

med eller uten kvinnens samtykke. Jordmor former brystet uten å definere for kvinnen hva 

hun gjør. Jordmor kan også i ulik grad holde og manipulere barnet ved brystet eller hun kan ta 

helt over for mor og løfte barnet opp for enten å roe og trøste det eller vekke det trøtte barnet. 

Jordmor tar regien og tar tak i barnets rygg/nakke/hode for å dytte barnet til brystet. Et annet 

element er at jordmor på ulik måte og i ulik grad fysisk berører kvinnen og brystet hennes 

uten at det ser ut til at hun har en veiledningshensikt med dette. Ofte vil jordmor bare sjekke 

om det er melk i brystet. Jordmor tar nå og skyver til side kvinnens skjorte og ser på brystet. 

Hun sier «vent litt, la meg bare se» og så håndmelker hun igjen». 
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 Fokus i ammeveiledning rettet mot kvinnen 5.3
og kvinnens økte ammekompetanse  

Når fokus i veiledningen er rettet mot kvinnens økte ammekompetanse er dette et resultat av 

at jordmor både har en balanse i forholdene mellom møtet, relasjon og veiledning og at 

veiledningen karakteriseres av å være systematisk. Det vil si at jordmor er strukturert, har 

balanse både i dialog og informasjon og i nærhet og avstand. Videre i dette underkapittelet 

vises denne sammenhengen mellom dimensjonene i ammeveiledningen (figur 8) gjennom 

fremstilling av en typologi for dette fokuset med utgangspunkt i ammeprosessens faser og 

elementer (figur 4). Dette vil besvare forskningsspørsmål 1: «Hva kjennetegner en 

veiledningssituasjon som fungerer?».  

 Faser i veiledningen før barnet kobles på 5.3.1

En ammesituasjon kan starte med at barnet gir signaler på at det er sultent1. Barnet knirker og 

beveger på seg. Han gaper litt, nikker, med hodet, han smatter og beveger armene opp mot 

munnen. Jordmor begynner gjerne veiledningen med å påpeke dette for mor. «Du ser at han 

begynner å gi tegn da, på at han er sulten, ser at han gaper». Ammeprosessen neste fase 

innebærer at jordmor skaffer seg oversikt over kvinnens aktuelle behov for veiledning. Dette 

gjør hun gjerne ved å observere kvinnen i situasjonen ved en helt eller delvis 

ammeobservasjon, der kvinnen oppfordres til å gjøre som hun pleier. «Bare gjør sånn som du 

pleier å gjøre, det er det beste». Noen ganger får imidlertid jordmor oversikt eller innblikk i 

behovet da kvinnen eksplisitt uttrykker dette selv og jordmor responderer og lar veiledningen 

ta utgangspunkt i dette. Det kan handle om hvordan hun skal holde barnet sitt.  Kvinnen sier 

hun synes det er vanskelig å holde barnet riktig [...] Hun (jordmor) spør samtidig kvinnen om 

hvordan hun pleier å holde barnet når hun ammer. Kvinnen viser nå jordmor ved å løfte 

barnet og holde han på armen. Eller det kan omhandle stimulering av utdrivningsrefleksen. 

«Og så skal jeg, liksom klemme på den sånn først»? Jordmor viser nå kvinnen hvordan hun 

skal stimulere brystet før amming.  

Etter at jordmor har skaffet seg oversikt, enten det var ved en ammeobservasjon eller ved 

kvinnens eksplisitte uttrykte behov, veileder hun nå videre i tilrettelegging for 

                                                 
1 Sultsignaler; når barnet gir spesifikke tegn til å være sulten, som raske øyebevegelser under lukkede øyelokk, 
stikke ut tungen, lage «trutmunn, sikle, ta hendene til munnen, virre med hodet i søken etter brystet, gaping og til 
slutt, som et sent tegn på sult er gråt.  
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ammesituasjonen, både for kvinnen og barnet.  Det første handler om hvilken stilling kvinnen 

ønsker å ha, om hun vil sitte eller ligge og amme. Ofte er det en dialog om hva som passer 

best for henne i denne situasjonen. Det kan også være at kvinnen allerede har valgt stilling og 

jordmor bare veileder ut fra dette. Et eksempel på begge deler er når kvinnen sitter i en stol og 

jordmor observerer og ønsker å tilrettelegge for bedre posisjon for kvinnen.  

Jordmor spør kvinnen «hvordan synes du at du sitter, sitter du godt”? Kvinnen svarer 
”nei, det er litt vondt, jeg er litt fremoverlent». Jordmor spør videre «hva kan jeg gjøre for at 
du skal sitte bedre»? Kvinnen ønsker å sitte bedre slik at hun ikke får en fremoverlent stilling. 
Jordmor ber far komme og løfte opp barnet og holde ham. Så foreslår hun for kvinnen at hun 
setter seg godt inn på stolen, slik at rompa kommer helt inn mot rygglenet til stolen. «Da 
sitter du automatisk rettere». 

Det neste punktet i tilretteleggingen handler om barnet. Enkelte av de nyfødte kan være veldig 

trøtte selv om det er på tide å amme. Barnet ligger slapt på fanget, med armene rett ut, 

ansiktet helt avslappet og øynene lukket. Han sover. Veiledningen må da ta hensyn til dette. 

Jordmor kan forklare «Så kan det være lurt, hvis han ligger og sover, kan dere jo gjøre det litt 

mindre behagelig å ligge der da. At man tar av dyna litt og ser om han kan tenke seg å spise 

litt da». Ofte er barnet pakket inn i tepper og dyner slik at det blir vanskelig å få barnet lagt 

tett inntil kvinnens kropp. Noen av kvinnene har allerede ordnet med dette før jordmor 

kommer inn. Jordmor støtter da kvinnen ved å understreke dette ved å kommentere «Det er 

fint at dere har gjort slik at de ikke har så mye tepper og dyner rundt barnet når han skal 

amme. Det blir mye lettere å legge han til da». Til slutt gjelder det å bygge opp under barnet 

slik at det kommer i høyde med brystene til kvinnen. Jordmor forklarer hvorfor og hjelper til 

med å ordne alt.  

Hun peker under barnets hode og fortsetter «det er viktig at det ikke blir drag i 
brystet». Hun ordner med barnedynen som ligger under ammeputen og bretter den litt til slik 
at den støtter ammeputen bedre og barnet, og spesielt barnets hode, blir mer stabilisert på 
puten. 

Et helt annet element ved tilrettelegging i ammeprosessen er det som omhandler stimulering 

av utdrivningsrefleksen2 før barnet legges til. Jordmor kan begynne med å foreslå for kvinnen 

å starte med dette. Jordmor ber henne starte med å stimulere brystknoppen. Videre informerer 

                                                 
2 Utdrivningsrefleksen: Når brystet stimuleres går det signaler hjernen, hypofysen starter så å skille ut hormonet 
Oxytocin. Dette hormonet får organer med glattmuskulatur, som rundt melkekjertlene, til å trekke seg sammen 
og dermed drive melken ut. 
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hun om kvinnen hvorfor.  Hun forklarer for henne at da er det lettere for melken å komme ut. 

Hun sier det er for å stimulere utdrivningsrefleksen. 

Den neste fasen i ammeprosessen, beskrevet i figur 4, som grep om barnet, handler om 

hvordan  kvinnen vil holde barnet, hvilken ammestilling hun nå vil bruke. Jordmor 

argumenterer gjerne for at kvinne skal amme i den stillingen som kalles «hodet i hånden». 

Dette kan handle om at da holder kvinnen en hånd på barnet og får en hånd fri til eventuelt å 

støtte eller forme brystet. «Det jeg tenkte å vise deg er at hvis du holder hele babyen med 

denne armen her, sånn at du holder et godt tak baki nakken og så kan du holde brystet ditt 

med den hånden der». Jordmor forklarer hvordan dette vil gi kvinnen en opplevelse å kunne 

styre situasjonen.  «Da er det du som har kontrollen, da er det du som kan ta babyen til 

puppen, ikke puppen til barnet». «Hodet i hånden» er den ammestillingen der barnet holdes 

med motsatt arm i forhold til hvilket bryst som skal ammes på. Rygg og nakke holdes og 

støttes av kvinnens underarm og håndledd. Hodet hviler med kinnet ned i kvinnens hånd. 

Jordmor forklarer dette og støtter kvinnen slik at hun skal få det til. Jordmor forsøker å 

illustrere for mor med sin hånd hvordan hun skal støtte ryggen og holde under skulder samt 

støtte hodet til barnet. Videre forklarer hun dette nærmere og støtter kvinnen slik at hun skal 

få det til. 

Hun forklarer «du skal tre hånda di inn under her så han ligger på hånda di eller 
armen din». Hun forklarer at mor skal holde barnet over rygg og nakke og ikke på hodet. Mor 
forsøker ulike grep om barnet, men får ikke helt tak på barnet. Jordmor tar sin hånd over 
mors hånd og leder mors hånd riktig slik at barnet ligger med ryggen på mors underarm og 
mor holder et godt tak under skuldrene med hånden og støtter hodet med et par av fingrene. 

Dersom kvinnen ikke får dette helt til og holder direkte på barnets bakhode veileder jordmor 

slik at kvinnen kan forstå hvorfor dette ikke er gunstig. Videre kommenterer hun (jordmor) at 

hodet til barnet skal være fritt. Kvinnen holder hodet med sin høyre, altså ledige hånd. Hun 

sier det er viktig at hodet er fritt så barnet kan bevege seg. Kvinnen slipper opp taket på 

hodet. 

Videre i ammeprosessen kommer den fasen som omtales som posisjonering og som handler 

om hvordan barnet skal ligge og hvordan barnet skal plasseres i forhold til kvinnens kropp og 

bryst. Jordmor understreker at barnet må ligge godt over i sideleie med magen inn mot 

kvinnens kropp. Jordmor snur barnet godt over på siden og kommenterer at det er viktig at 

barnets mage er inn mot kvinnens kropp. Jordmor kan videre legge til at når barnet ligger 



 
 

43 
 

mage mot mage ser barnet rett frem istedenfor å måtte snu på hodet. Så sier hun til mor at 

barnet skal ligge på siden, mage mot mage mot henne. Det viktigste er at han kommer tett nok 

på, at han ligger sånn mage mot mage for det er veldig vanskelig å drikke hvis de har hodet 

litt sånn på skjeva».  

Videre er jordmor nå tydelig på hvordan barnet skal posisjoneres i forhold til kvinnens bryst 

ved å forklare og se hvordan kvinnen mestrer dette. Jordmor instruerer hvordan barnet skal 

snues mot brystet og hvordan nese og brystknopp skal være i høyde med hverandre. Hun lar 

mor prøve. Hun forklarer at mor skal holde barnet over rygg og nakke og ikke på hodet. For å 

gjøre dette mer billedlig for kvinnen, hvordan barnet skal plasseres i forhold til brystet, bruker 

jordmor nesen og brystknoppen som utgangspunkt, nærmest som et «kart over landskapet». 

«Det er viktig at nesen siktes mot brystknoppen». Jordmor forklarer dette ytterligere og 

illustrerer hvordan dette ser ut. Hun retter seg opp og holder hånden med fingertuppene 

samlet og pekende ned mot nesen sin. Armen er løftet foran henne. Hun bikker hodet sitt litt 

bakover og forklarer at når brystknoppen og nesen vinkles sammen slik må barnet bikke hodet 

litt bakover og dette er bra for å få et godt tak i brystet.  

For å gi kvinnen en større innsikt i hvorfor dette er viktig forklarer jordmor fordelene med slik 

posisjonering. «Da vil hodet vippe litt bakover og dette er bra for at barnet skal få et godt 

tak». Hun redegjør videre. «Da blir det lettere, når barnet gaper at brystknoppen treffer godt 

opp i ganen». Jordmor peker opp i sin egen gane mens hun gaper stort. Til sist legger hun til 

hvordan dette er gunstig for at barnet skal puste fritt når det dier. «Når du legger til barnet 

sånn at hodet tilter litt bak og nese er likt som brystvorta da kommer haka til babyen helt 

inntil brystet og når barnet da ser opp kommer det godt med luft inn til nesa». 

 Jordmor forklarer også det motsatte, hva som kan skje dersom barnet ikke ligger med nesen 

mot brystknoppen. «Det som skjer er at barnet blir liggende for langt oppe sånn at 

brystknoppen er der nede. [...] Uansett, hvis barnet ligger for høyt opp, om det så bare er en 

cm, vil barnet få feil tak, uansett hvor mye han gaper. Her presiserer hun at dersom barnet 

ikke ligger slik kan det bli vanskelig å drikke. «Jordmor viser med sitt eget hode ved å løfte 

det litt opp og bakover og peker på haka og sier «sånn gjør vi også når vi drikker. Det er 

vanskelig å svelge med haka nede på brystet». 

Den neste fasen i ammeprosessen omhandler forming av brystet. Dette innebærer hvordan 

kvinnen kan holde, støtte og forme brystet så det blir enklere for barnet å få tak. Jordmor 
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forklarer og instruerer kvinnen hvordan dette skal gjøres ut fra hvordan barnet ligger. Her i 

stilling «hodet i hånden» på tvers i forhold til mors kropp.  

 «Du må forme brystet slik at det blir lett for han å gape over. Du må klemme sammen 
som en hamburger. En hamburger for han». Hun viser med hånden sin, som om hun klemmer 
sammen en hamburger. Jordmor tar kvinnens hånd og fører den slik at vinkelen blir slik at 
hun holder brystet fra undersiden.  

Jordmor forklarer at «Du kan prøve å holde bedre under brystet istedenfor fra siden for å få 

formet det riktig vei i forhold til munnen til barnet». Jordmor observerer kvinnen og støtter 

henne dersom hun ikke helt får dette til ved å lede kvinnens hånd til riktig utgangspunkt. Hun 

(kvinnen) tar med sin høyrehånd og holder fra oversiden av brystet. Jordmor lener seg frem 

og holder på kvinnens albu og fører armen slik at kvinnen blir å holde under brystet. Jordmor 

trekker seg så tilbake og slipper kvinnens arm. En annen mulighet dersom kvinnen ikke får 

det til er når jordmor og kvinnen gjør dette sammen. Hun sier til kvinnen at hun skal vise 

hvilken veg brystet skal klemmes sammen ved å klemme sammen brystet fra oversiden og 

fortsetter med å si at «og så skal du holde på samme måte men fra undersiden». De gjør dette 

sammen. Dersom kvinnen holder på brystet slik at det gjør det vanskeligere å legge barnet til 

vil også jordmor forklare og støtte kvinnen. «Også langt utenfor i ytterkant av det brune. 

Hold lenger bak for at nå holder du der hvor babyen skal ha i munnen» [...] Jordmor 

korrigerer ved å forsøke å lede kvinnens hånd og fingre til et litt bedre tak på brystet mens 

hun sier «enda lenger bak med den fingeren». 

 Faser i veiledningen når barnet legges til  5.3.2

Dette handler i sin helhet om koblingsøyeblikket. Viktige elementer i den sammenheng er at 

barnet gaper stort og når barnet gaper stort skal det raskt til brystet. Jordmor presiserer «Vi må 

passe på at han har et godt gap» og forklarer videre at «Vi er ute etter et sånt skikkelig stort 

gap sånn at han får masse pupp i munnen, for melka sitter liksom langt baki her». I tillegg 

viser hun hva det innebærer. Jordmor gaper og viser hvor stort gap hun mener. Jordmor 

balanser både sin informasjon, som er helt situasjonsspesifikk og sin fysiske nærhet til 

kvinnen. Hun støtter henne fysisk dersom kvinnen selv strever. Samtidig instruerer hun henne 

i riktig øyeblikk for påkobling.  
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Nå informerer hun mor om at det neste er å se at barnet får et ordentlig stort gap – 
jordmor gaper og viser hvor stort gap hun mener. «[...] og så venter vi på et skikkelig stort 
gap, og så er du kjapp når han gaper bra». Jordmor holder nå på kvinnens arm [...] jordmor 
følger med når barnet gaper, kommenterer dette og hjelper kvinnen med å føre barnet til 
brystet i riktig øyeblikk. 

Videre informerer nå jordmor om hvorfor dette med stort gap i koblingsøyeblikket er et 

poeng. Jordmor forklarer at da blir det lettere når barnet gaper at brystknoppen treffer godt 

opp i ganen. Jordmor peker opp i sin egen gane mens hun gaper stort. «Det er viktig at barnet 

kjenner brystet i den åpne munnen for å forstå at han skal suge». Dersom barnet ikke gaper 

får kvinnen veiledning i forhold til dette ved at jordmor forklarer hvordan kvinnen kan 

stimulere barnet til å gape. «Du kan stryke med brystknoppen din på leppene, sånn at han 

gaper». Jordmor poengterer at det gjelder å være rask og føre barnet til brystet for påkobling 

ved stort gap. Eller sagt på en annen måte skal barnet kun føres til brystet når det gaper. Altså: 

Gaper det ikke stort skal det heller ikke føres til brystet. Barnet skal kun føres til brystet når 

barnet gaper stort. Hun (jordmor) ser på og sier at «nå gaper barnet – trekk barnet inntil deg 

nå». Dersom kvinnen ikke helt oppfatter øyeblikket er jordmor der og støtter opp. Hun støtter 

kvinnens venstre arm som holder på barnet og hjelper henne med å gi et puff når barnet på 

nytt gaper. 

 Faser i veiledningen etter at barnet er lagt til   5.3.1

I denne siste fasen av ammeprosessen fokuseres jordmors veiledning på om de foregående 

fasene faktisk resulterte i tilfredsstillende amming, både for kvinnen og barnet. Hun vurderer 

nøye hvordan sugetaket er. Som en respons på situasjonen, der hun kan høre barnet svelge 

kan hun forklare dette kortfattet og enkelt. Jordmor sier «Hører du han svelger. Det er viktig 

å observere at han spiser skikkelig, drikker og svelger, ikke bare ligger her og sover». Hun 

kan svare på kvinnens uttrykte spørsmål om sugetaket er bra. «Ja, det kommer an på hvordan 

det kjennes for deg. [...] Nå ser det ut som han spiser riktig. Kjevene beveger seg. Vi hører 

svelging». Her møtes kvinnes behov og utdypes med tilpasset informasjon som vi kjenner 

igjen som elementer i denne fasen av ammeprosessen, vurdering av sugetaket. Videre kan 

jordmor påpeke disse elementene ytterligere. Hun sier «Ser du – haka dypt i brystet» Hun 

peker på haka. «Babyen tett inntil deg. Leppa rundt areola» og forteller at hele det brune 

området skal være inne i munnen til barnet. «Nesa er fri».  
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Dersom barnet mot formodning nå ikke har det mest optimale sugetaket responderer jordmor 

på dette. Hun kan komme med forslag til endringer og støtte kvinnen. «Jeg tror han må ligge 

litt mer på siden». Samtidig snur hun på barnets kropp slik at han vendes med maven inn mot 

kvinnens mave. Hun kan også ut fra kvinnens reaksjon vurderer å avbryte dette ammeforsøket. 

«Ikke så langt unna, da kan han henge i brystet og det blir mer sår». Jordmor spør henne om 

det er vondt. Kvinnen nikker og biter seg i underleppen. Jordmor sier «Du må koble barnet 

av». Hun forklarer nå for kvinnen hvordan hun kan bedømme smerteopplevelsen ved 

påkobling og videre amming. «De første to til tre sugetakene kan gjøre vondt, det er vanlig, 

men hvis det blir vondt i løpet av hele ammingen og etterpå betyr det kanskje at babyen har 

ikke god teknikk». Hun legger også til hva konsekvensen kan bli. «Hvis han bare suger på 

brystknoppen er det ikke bra. Da kan det bli sår». Deretter forklarer hun hvorfor det ikke skal 

gjøre vondt å amme:  

«Hvis barnet suger med riktig teknikk, sånn som nå, så skal du ikke oppleve å bli øm 
og sår fordi da vil ikke brystknoppen få noen belastning. Da blir den bare liggende rolig bak i 
ganen til barnet, mens det er på en måte, gommene hans som jobber rundt det brune og 
tømmer og masserer melkekjertlene. 

Videre understreker jordmor for kvinnen at man aktivt må lytte etter om barnets svelger.  

Jordmor ser på barnet, snur hodet sitt litt på siden og lytter. Samtidig sier hun «vi må høre 

etter om han svelger». Hun understreker at kvinnen må følge nøye med på om barnet svelger 

fordi dette jo er et tegn på at barnet faktisk spiser. «Hensikten med at han suger sånn, at han 

får det gode taket er jo at han skal få litt melk av deg». Da barnet dier legger hun til «Nå ser 

det ut som han spiser riktig. Kjevene beveger seg. Vi hører svelging».  

I tillegg til smerteaspektet og barnets aktive diing informerer gjerne jordmor om andre tegn på 

at sugetaket nå er godt. «Han skal ha tak i hele det brune området og det er fordi det er bak 

der melkekjertlene ligger [...]Hun kommenterer for foreldrene «Se her nå, nå ser jeg ikke noe 

av det brune. Det betyr at han har fått det han skal inn i munnen sin». Hun kan legge til at 

«både over og under leppe er bøyd ut». Til slutt forklarer hun at kvinnen kan følge med på og 

vurdere hvordan brystknoppen ser ut når barnet slipper tak etter å ha diet ferdig. «Det er viktig 

å observere brystknoppen, hvordan den ser ut når barnet slipper taket. Den skal være rund og 

ikke se ut som en nyåpnet leppestift i formen». Hun legger til «Om den er spiss og rar, da må 

vi se litt nærmere på det taket. Hvis det er blemmer og sånn også». 
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Som nevnt bærer den systematiske jordmor med fokus rettet mot kvinnen preg av å ha balanse 

i sin dialog og informasjon. Noen ganger kan dette handle om temaer som opptar kvinnen 

men som ikke nødvendigvis er rettet mot den helt praktiske «her og nå» ammesituasjonen. 

Likevel henger det sammen med ammeveiledningen da dette er viktig for kvinnen og kan 

forstyrre den praktiske veiledningen da kvinnen har fokus et annet sted.  Dersom kvinnen er 

opptatt av om barnet spiser ofte nok informerer jordmor i forhold til dette.  «Det er ikke så 

viktig med antall timer men heller at barnet spiser åtte til tolv ganger i døgnet. Antall 

måltider er viktigere fordi det kan variere veldig hvor lenge barnet sover i mellom hvert av 

måltidene». Jordmor mestrer å balansere informasjonen slik at det besvarer kvinnens behov 

uten å overvelde henne. Andre ganger er det tema som bekymrer kvinnen og jordmor 

responderer på dette. For eksempel var kvinnen engstelig for barnet da han hadde vært lenge 

oppe og våken om natten. Hun fortalte jordmor at han gråt og at hun kunne høre det rumle i 

magen hans.  

Jordmor svarer at det er mye som skjer i maven på nyfødte barn. Hun forklarer at 
tarmsystemet skal brukes på en helt ny måte. Hun legger til at kanskje barnet rett og slett 
begynte å bli sulten. Hun legger til at den første dagen er barna ofte veldig trøtte og sover 
mye men så blir de sultne og våkner opp på dag to. Da blir det mye mer hektisk og barnet vil 
spise hele tiden. 

 Uklart fokus i ammeveiledningen  5.4

Når fokus i veiledningen er uklar betyr dette at den ikke tydelig er rettet mot kvinnen eller 

kvinnens økte ammekompetanse. En kan se det er ubalanse i forholdene mellom møtet, 

relasjon og veiledning (figur 2) og at veiledningen karakteriseres av å være usystematisk. Det 

vil si at jordmor er ustrukturert, har ubalanse både i dialog og informasjon og i nærhet og 

avstand. I veiledningen kan en gjenkjenne elementer og faser i ammeprosessen men disse 

kommer ikke til syne på en strukturert og balansert måte. De dukker opp uorganisert og 

fragmentert som en følge av ubalanse i de ulike dimensjonene i ammeveiledningen (figur 8). 

Videre i dette underkapittelet vises denne sammenhengen gjennom to eksempler som 

fremstiller typologier for dette fokuset. Dette vil besvare forskningsspørsmål 2: «Hva 

kjennetegner en veiledningssituasjon som ikke fungerer»? 
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 Styrete og invaderende 5.4.1

Situasjonen i dette eksempelet handler en kvinne som var sengeliggende. Det hele starter med 

at jordmor tar barnet ut av rommet for å stelle det. Da hun kommer tilbake prøver hun å få en 

oversikt over ammingen. Hun spør kvinnen hvilken side hun ammet på sist. Da kvinnen 

forklarer at hun kun ammer på det ene brystet fordi det andre er vanskelig responderer 

jordmor med at de skal starte med den vanskelige og ber kvinnen snu seg over på siden. 

Kvinnen har smerter og jordmor vil hjelpe henne å snu seg. Nå starter en sekvens der jordmor 

hjelper kvinnen samtidig som hun utfører andre praktiske oppgaver. Hun ordner med barnet 

og legger på plass puter  i sengen. Hun prater om mange ulike tema, noe som representerer en 

ubalanse i informasjonsmengde og innhold i forhold til kvinnens aktuelle her og nå situasjon. 

Samtidig beveger jordmor seg mye frem og tilbake rundt kvinnens seng. Hun prater like mye, 

uansett om hun er foran eller bak kvinnen. Hun legger barnet i sengen til mor og nevner at det 

er fint med hud-mot-hud kontakt. Hun sier til kvinnen at det nå er lurt å kle av både barnet og 

moren sånn at de er inntil hverandre hud-mot-hud. Hun sier til mor at det er gunstig for 

begge med hud-mot-hud kontakt. Barnet har for øvrig på seg klær og mor er sengebunden. 

Jordmor snakker videre om posisjonering av barnet. Så sier hun til mor at barnet skal ligge på 

siden mage mot mage mot henne (mor) og at det er viktig at nesen siktes mot brystknoppen.  

Jordmor fortsetter nå veiledningen med å si «Nå tar jeg litt på deg her» og peker på brystet. 

«Går det bra»? Hvorpå hun starter en instruksjon om håndmelking og viser dette på kvinnens 

bryst. Jordmor forklarer kvinnen, samtidig som hun viser og gjør det på brystet, at du trykker 

inn og klemmer sammen, inn og sammen. Deretter tar hun tak i barnet og brystet. Hun holder 

det brune området på brystet (areola) mellom tommel og pekefinger i et «klypetak». Barnet 

holder hun over rygg og nakke og manipulerer det rundt ved å trekke og dra kroppen opp eller 

ned langs kvinnens kropp og i forhold til brystet. Hun forsøker flere ganger å koble barnet til 

brystet. Dette lykkes ikke. Hun er bøyd over og svært tett på kvinnen. Hun forklarer ikke for 

kvinnen hva det er hun gjør. Isteden kommenterer hun suksessivt at kvinnens brystknopp er 

innadvendt, at barnet ikke gaper og til slutt spør hun om barnet har sugd før. Hun sier til 

kvinnen at «jeg ser den er litt innadvendt ». [...] Jordmor kommenterer at barnet gaper ikke. 

Hun spør kvinnen om han har sugd? 
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Videre spør nå jordmor om kvinnen har forsøkt med skjold3. Kvinnen svarer «Ja, men det 

virket ikke så godt». Jordmor responderer med å si «Jeg er frista til å forsøke skjold på deg». 

Så følger en lang sekvens der jordmor går ut og inn av rommet for å finne skjold. Hun setter 

andre i sving med å lete og selv er hun innom pasienten i nabosengen og prater litt med 

henne. Da hun, omsider, har funnet skjoldet instruerer hun kvinnen i skjold bruk uten at det 

lykkes hverken henne, kvinnen eller barnet å få noe tak om brystet.   

Hun blir etter hvert svært opptatt av at barnet skal vise at det kan danne vakuum på skjoldet. 

Hun gir kvinnen informasjon om hva hun gjør når hun kobler til skjoldet.  

Hun holder det opp mot kvinnen og sier til henne at «vanligvis skal man sette skjoldet 
på brystet først og så skal man koble barnet til men av og til pleier jeg å sette det først i 
barnets munn, siden barnet ikke gaper noe særlig, og så på brystet»  

Hun gjør gjentatte koblingsforsøk der hun styrer barnet og brystet. Ved enkelte anledninger 

kobler barnet seg på og jordmor kommenterer «Se, han får til å lage litt vakuum. Dette skal vi 

trene mer på. Det er det du vil han skal gjøre. Han er jo så flink men stopper fort opp». Jeg 

beskriver i observasjonen hvordan dette ser ut: Jeg ser at barnet har tuppen av skjoldet i 

munnen og brystknoppen er tydelig i den andre enden av skjoldet. Jeg kan se at skjoldet blir 

dyttet ut av tungen til barnet og at barnet prøver å suge det inn igjen. Dette lykkes ikke. 

Barnet faller imidlertid raskt av de få gangene han i det hele tatt tar tak. Jordmors fokus er nå 

helt og holdent på at barnet skal greie å danne vakuum og trene på dette. Hun snakker ikke 

om vurdering av sugetaket eller at barnet skal die.  

Jordmor fortsetter med å forklare at dette nå er en tålmodighetsprøve og at kvinnen må 

forsøke ofte. Hun begir seg nå inn på en monolog med mange temaer. Hun snakker om at 

barnet må trene, at det er seig melk i brystet, at kvinnen må pumpe seg, at det ikke må gå for 

lang tid mellom hvert måltid for barnet og hvordan rengjøre skjoldet. Deretter vil hun at 

kvinnen skal snu seg over på den andre siden. Dette tar litt tid og i mellomtiden er jordmor 

innom nabokvinnen igjen og veileder henne. Da kvinnen er på plass følger en like lang 

sekvens ved det andre brystet som ved det første. Jordmor holder både på brystet og barnet og 

gjør mange koblingsforsøk. Hun ønsker igjen å prøve skjold og er opptatt av at barnet skal 

øve seg i å danne vakuum. Hun er veldig positiv hver gang barnet tar tak og gjør et eller to 

drag på brystet. Hun snakker på nytt om trening, stimulering av melkeproduksjonen, pumping 

                                                 
3 Brystskjold er myke silikonhetter, formet som en smokk, som settes over brystknoppen og areola. De blir 
benyttet når barnet har vanskelig for å få bra tak. 
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og mating av barnet før hun avslutter med å hente pumpe til kvinnen og morsmelkerstatning 

til barnet.  

 Fra ordrik til ordknapp og invaderende 5.4.2

I denne situasjonen holder jordmor på med mange ting samtidig og hopper fra det ene til det 

andre, både i dialogen med kvinnen og i sin praktiske hjelp og veiledning. Hennes 

informasjon og dialog er i ubalanse på flere måter. For det første er det i stort grad kun henne 

som står for pratingen. I dialogen er hun ikke oppmerksom på kvinnens behov og hun 

dominerer samtalen. For det andre overtar hun for kvinnen senere i situasjonen og forsøker 

selv å legge barnet til brystet men uten å veilede og forklare hva hun holder på med.   

Hun starter med å høre hvordan det har gått med ammingen. Kvinnen holder barnet mot sitt 

nakne bryst og svarer på jordmors spørsmål.  Innen kvinnen har fortalt sin historie begynner 

imidlertid jordmor å snakke om noe annet.	Jordmor spør om mor har lært håndmelking. 

Kvinnen svarer at ja det har hun lært, men hun sier det ikke kommer så mye og at det er vondt 

når hun klemmer ut. Mens jordmor nå prater videre trekker hun i barnet og ordner med putene 

barnet ligger på. Hun snakker nå om melkemengden som er liten, barnets magemål, at barnet 

skal få stimulere brystet. I neste setning nevner hun at hud mot hud er bra, videre hvordan 

barnets posisjon ved brystet bør være, for så å kommentere at kvinnen ser anspent ut. Deretter 

blir hun satt ut av at barnet selv tar tak og kobler seg til brystet uten at hun gjorde noe. «Se, 

hun tar jo fint tak selv. Jeg gjorde jo ingenting»! Hun var imidlertid svært opptatt med å prate. 

Videre ber hun mor slappe av i skuldrene for så å dandere putene under barnet mens hun 

snakker om at det blir bedre senere når magen til mor blir mindre.  

Da barnet i neste sekvens mister brystet er hun inne på elementer i ammeprosessen. Hun spør 

kvinnen:  

«Har du blitt fortalt at hun skal gape sånn og at underleppen skal være ut sånn». Mor 
uttrykker at hun synes det er vanskelig å se. Mor kommenterer at barnet ofte tar noen tak og 
så faller hun av. Jordmor kommenterer nå at barnet tuller med tunga og videre at barnet 
ligger litt langt ned. «Sånn, skal bare korrigere igjen». Hun flytter på barnet ved å trekke det 
litt lenger bak under mors armhule. Hun snakker videre om at alle bryster er forskjellige.  

Hun endrer nå fokus og tar uten forvarsel tak på kvinnens bryst og begynner å håndmelke 

mens hun sier «Skal bare se om det er melk». Hun gjør to tre håndmelkingsdrag på kvinnens 

bryst og kommenterer at «det er ikke sånn supermye melk enda». Hun veileder ikke kvinnen i 
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håndmelking. Hun berører kvinnen uten forvarsel uten at det har et veilednings formål. Dette 

fortsetter videre i situasjonen. Gjentatte ganger holder hun brystet, manipulerer barnet, står 

tett inntil eller til og med over kvinnen, og gjør flere koblingsforsøk. Alt uten å forklare hva 

hun gjør.  

Jordmor tar nå tak i barnet og holder om barnets nakke samtidig som hun tar tak i 
mors bryst og klemmer det litt sammen. Mor blir sittende med armene ned og litt ut for å «gi 
plass» til jordmor. […] Jordmor korrigerer stadig hvor nesen treffer brystknoppen ved å 
flytte/trekke i barnet. Jordmor forklarer ingenting mens hun holder på.  

Senere velger jordmor å trøste barnet da det gråter. Foreldrene sitter rett ved siden av. 

Barnet gråter, fekter med armene og sparker veldig med bena. [...] Jordmor løfter 
henne opp og «trøster» på sin egen skulder. Mor og far er rett ved siden av og ser på. Mor 
begynner å se fortvilet ut. Tårer i øynene, et oppgitt drag i ansiktet og anspent kropp. [...] 
Mor begynner å gråte når jordmor har tatt barnet bort. 

 Her har jordmor overtatt foreldrenes rolle fremfor å veilede foreldrene i hvordan håndtere det 

urolige barnet.   

 Skifte i fokus underveis i ammeveiledningen 5.5

Når fokus i veiledningen gjør et skifte fra å være rettet mot kvinnen og hennes økte 

ammekompetanse til å bli uklar skjer det også et skifte i strategien jordmor bruker. Dette 

endres fra et balansert forhold mellom møtet, relasjon og veiledning og med veiledning 

karakterisert av å være systematisk til en ubalanse i disse forholdene der veiledningen nå mest 

kan karakteriseres som usystematisk, særlig med ubalanse i dialog- og informasjon og 

nærhet- og avstand.  

Jordmor starter gjerne med å gi systematisk ammeveiledning. Hun er strukturert og veileder i 

forhold til kvinnens aktuelle behov. Det er balanse i hennes dialog med- og informasjon til 

kvinnen, tilpasset situasjonen og hun er balansert i sin fysiske nærhet til kvinnen slik at hun i 

stor grad veileder uten å virke invaderende på kvinnen. Ut i veiledningssituasjonen møter 

imidlertid jordmor på et skjæringspunkt som fører til et brudd i hennes veiledningstaktikk. 

Oppspillet til dette skjæringspunktet er når kvinnen ikke lykkes i å bruke veiledningen 

jordmor har forsøkt å formidle og dermed heller ikke lykkes i å få barnet koblet til brystet. 

Det kan gjelde i flere av fasene i ammeprosessen. Enten det er å forme brystet, holdet barnet 

eller koble barnet på. Det er gjerne i disse situasjonene en ser kvinnen, og noen ganger 
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jordmor, gjøre gjentatte forsøk på å koble barnet til brystet uten å lykkes. Jordmor kan se ut til 

nærmest å gi opp eller det kan generere en ordstrøm fra henne. I tillegg ser det ut til at hele 

hennes hensikt med veiledningen nå endrer seg. Hun kan gå fra å gi konkret informasjon om 

de aktuelle praktiske elementene kvinnen har behov for i her og nå situasjonen til å prate 

veldig mye. Som beskrevet tidligere kan jordmor når det er ubalanse i dialog og informasjon 

ta for seg mange temaer på kort tid og nærmest fremføre en monolog fremfor å ha en dialog 

med kvinnen. Hun kan også ta over situasjonen og istedenfor å veilede kvinnen i hvordan 

optimalisere for et godt sugetak holder hun bryst og barn selv og forsøker å koble barnet til.  

Eksemplene under tar kun for seg deler av veiledningens oppstart, da disse jordmødrene i 

begynnelsen følger ammeprosessen og er systematisk og balansert som beskrevet i kapittel 

5.3. Jeg har valgt noen eksempler for å illustrere karakteristikken. Det er gjerne først et stykke 

ut i veiledningen at fokus skifter.  

 Fra balanse til ordstrøm 5.5.1

Jordmor starter som nevnt med systematisk og balansert veiledning. Her følger et eksempel på 

en kortfattet og instruktiv muntlig informasjon om posisjonering av barnet tilpasset kvinnens 

behov her og nå. Hun viser med hendene ved å knoppe den venstre hånden og holde den 

høyre opp. Hun beveger den høyre opp mot den venstre hånden samtidig som hun sier 

«Barnet skal komme på nedenfra og opp». Da barnet har tatt tak og kvinnen opplever dette 

som svært smertefullt er jordmor først veldig klar på at barnet må kobles av og forklarer dette 

nøye.  Jordmor sier «du må koble barnet av» og viser kvinnen på seg selv ved å ta pekefinger 

i munnviken sin og dra forsiktig og sier «sånn må du gjøre for at barnet skal slippe 

vakuumet».  

Videre gjør kvinnen nå flere koblingsforsøk der barnet tar tak men hun opplever dette som 

smertefullt. Det er på dette tidspunktet en kan spore en endring i jordmors tilnærming til 

veiledningen. Fra å være svært balansert i hvordan hun informerte konkret, kortfattet, 

instruktivt og ikke minst etter kvinnens aktuelle behov endrer hun nå taktikk. Hennes 

veiledning med fokus på kvinnen smerteopplevelse som et tegn på at noe er galt og at kvinnen 

da skal avbryte ammingen endres til at hun bagatelliserer smertene og prater det hele bort.   

Jordmor blir hektisk pratsom og i resten av veiledningssituasjonen er ikke lenger dialogen og 

informasjonen en respons på kvinnens behov men blir nærmest som en monolog eller 
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forelesning med et manus. I tillegg virker det som at hun ikke vil forholde seg til kvinnens 

smerter selv om hun tidligere har sagt at barnet må kobles av ved smerter. Kvinnen sier «jeg 

har veldig sensitive brystvorter». Jordmor peker på barnets kinn og sier «Se, han beveger 

kjevene helt til ørene så han suger ikke kun på vortene nå. Da ville han hatt sugekinn». 

Jordmor retter seg opp og suger inn kinnene sine. Kvinnen ser på henne.  

Kvinnen fortsetter derfor å amme og samtidig følger en lang samtale der jordmor nå leder an 

og dominerer dialogen. Hun snakker om råmelk og råmelkens innhold og at det normalt er 

nok for barnet. Hun forklarer at «Barnet er født til terminen og da er kolostrum nok for barnet 

de første to tre dagene». Videre informerer hun om normal ammehyppighet, at det derfor er 

viktig at kvinnen slapper av. «Han må suge ofte. Hver 2-3 time. Det er ofte. Det beste er for 

deg å bygge opp under barnet og brystet, jordmor klapper på putene som er under barnet, slik 

at du slapper av».  Hun forklarer hvordan barnets munn jobber når det dier og deretter at det 

er normalt at barnet tar pauser men at de ikke må være for lange. «Det er normalt at han tar 

noen pauser. Hvis det blir for lenge pause kan du stimulere inni hånden og under foten for at 

han skal suge igjen». Hun går tilbake og snakker mer om ammehyppighet og at barnet må 

vekkes om det sover for lenge. «Du må vekke han om han sover for lenge. Du kan kle av han, 

legge han hud mot hud, klemme ut melk så han lukter det. Da stimuleres han til å ville suge». 

Deretter gjentar hun informasjon og instruksjon om posisjonering og forklarer hvorfor. Hun 

slår også et slag for liggende amming da hun mener dette er lurt. Kvinnen forteller at dette er 

vanskelig fordi hun er så sår. Hun forsetter med å forklare at det er bedre å sitte for da får 

hun oversikt og litt mindre smerter. Jordmor sier det kan være lurt å ligge på natten når du 

synes det er ok og du får det til.  Så kommenterer hun at barnet ser ut til å kose seg og videre 

at nå får brystene stimuli4. Til sist i denne sekvensen spør hun om kvinnen har lært 

håndmelking. Denne veiledningssituasjonen fortsetter videre med et nytt ammeforsøk og mer 

informasjon på samme måte.  

 Fra balanse til invasjon  5.5.2

Her starter jordmor som beskrevet i eksempelet over med systematisk og balansert veiledning 

etter ammeprosessen. Her følger eksempel på hvordan veiledningen er balansert i forhold til 

nærhet og avstand. Det starter med at jordmor observerer hvordan kvinnen legger barnet til. 

Dersom kvinnen strever støtter hun fysisk men uten å overta situasjonen. Jordmor holder nå 

                                                 
4 Stimuli av brystet påvirker utdrivningsrefleksen og gir økt melkeproduksjon 
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igjen på yttersiden av den hånden kvinnen holder barnet sitt med. Samtidig som hun dytter på 

hånden til kvinnen sier hun at «når barnet gaper høyt som nå», jeg ser barnet gaper mye og 

lenge, «så dytter du babyen på brystet». 

Igjen viser endringen i veiledningsstrategien seg når kvinnen ikke mestrer å få barnet til å ta 

brystet. Jordmor tar mer og mer over forsøket på å få barnet til brystet i stedet for å støtte 

kvinnens forsøk. I resten av veiledningssituasjonen er ikke lenger hennes fysiske støtte i 

ammeveiledningen i balanse som en respons på kvinnens behov. Resultatet er til slutt at 

jordmor gjør gjentatte koblingsforsøk der hun holder og manipulerer både bryst og barn.  

Kvinnen former brystet. Hun former brystet ved å klemme sammen fra siden. Jordmor 
forsøker å koble barnet på. Hun tar nå tak i brystet til kvinnen ovenfra. Hun tar tak i ytterkant 
av areola og klemmer sammen, nesten som ett klype tak. Hun holder barnet godt under 
skuldrene og støtter hodet. 

Barnet glipper likevel av brystet og jordmor gjør flere koblingsforsøk som beskrevet over til 

barnet tilslutt får tilfredsstillende sugetak. 

 Fra balanse til kapitulasjon 5.5.3

I dette siste eksempelet starter veiledningen igjen systematisk og balansert. Skjæringspunktet i 

denne situasjonen handler om at kvinnen stadig opplever det som smertefullt når barnet er lagt 

til brystet og dier. Det utvikler seg til at både kvinnen og jordmor gjør mange forsøk der 

barnet kobles på og av for å få et tilfredsstillende sugetak, der kvinnen ikke kjenner smerter.  

Kvinnen opplever imidlertid hele tiden smerter når barnet dier, uavhengig av om det er henne 

selv eller jordmor som har lagt barnet til. Jordmor har tidligere i situasjonen identifisert flere 

tegn på dårlig sugetak. Han har litt knepne lepper og det ser ikke ut som han har et veldig 

godt tak og jeg tror det er lurt å koble av. I tillegg har hun påpekt for kvinnen hvordan 

brystknoppens form bør være når barnet kobles av brystet. Brystknoppen er trekant formet 

som en leppestift tupp. Jordmor forklarer akkurat dette for kvinnen. «Brystknoppen skal være 

rund og ikke se ut som en nyåpnet leppestift i formen». Jordmor instruerer også hvordan 

barnet kan posisjoneres med nese mot brystknopp for å optimalisere at barnet gaper og 

dermed gjør at brystknoppen treffer godt opp i ganen. Jordmor forklarer at da blir det lettere 

når barnet gaper at brystknoppen treffer godt opp i ganen. Jordmor peker opp i sin egen gane 

mens hun gaper stort.  
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Videre identifiserer jordmor at barnet ikke gaper optimalt når han skal kobles på brystet. 

Likevel virker det nå som at hun helt gir opp og bare godtar at det er sånn.  

Så retter hun seg opp og sier at «noen ganger er det noe som heter bra nok». Hun 
forklarer at halvveis kan være godt nok mens vi jobber mot noe bedre. Barnet bør ha større 
gap og mere bryst i munnen men dette er bra nok.  

Til tross for at jordmor identifiserer smerte som tegn på dårlig sugetak og forklarer hva som er 

problemet gjør hun ikke noe mer for å endre på situasjonen. Kvinnen svarer at det er 

smertefullt hele tiden. Jordmor forklarer at derfor må vi jobbe mot å få et større gap hos 

barnet når barnet skal legges til. Barnet blir i dette tilfellet liggende ved brystet mens jordmor 

snakker litt med kvinnen om andre temaer før hun går ut.  
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6 Diskusjon 
Diskusjonen vil dreie seg om hovedfunnene i studien presentert ut fra typologiene fremstilt i 

kapittel 5. Disse knyttes opp mot dimensjonene, fremstilt i figur 8 og diskuteres opp mot 

teorien. Til sammen besvarer dette problemstillingen. 

 Fokus i veiledningen  6.1

Først diskuteres situasjoner som viser hvordan veiledningen fungerer når jordmor har fokus 

rettet mot kvinnen og hennes økte ammekompetanse. Videre diskuteres situasjoner som viser 

hvordan veiledningen ikke fungerer når jordmor har uklart fokus for ammeveiledningen. Til 

slutt diskuteres situasjoner som viser hvordan veiledningen ikke fungerer når det er et skifte i 

fokus. De to siste resulterer i at kvinnen ikke får styrket sin ammekompetanse.  

 Fokus i ammeveiledningen rettet mot kvinnen og 6.1.1
kvinnens økte ammekompetanse  

Når jordmor veileder med fokus på kvinnens økte ammekompetanse innebærer dette balanse i 

forholdene mellom kvinnen, barnet, ammingen og melken (møte), jordmor og veiledningen 

(veiledningen) og forholdene disse imellom (relasjonen) (figur 2). I tillegg er det en helt klar 

systematikk i veiledningen hvor man gjennom hele sekvensen kan spore hvordan 

veiledningen følger ammeprosessens mønster (figur 4). Med dette som utgangspunkt er det 

sannsynligvis også enklere å være balansert både i dialog- og informasjon og i forhold til 

nærhet- og avstand som karakteriserer disse jordmødrene (figur 5).  

Dersom jordmor ser ut til å ha et bevisst forhold til hva som skjer gjennom ammeprosessen 

ser det også ut til at hun har kjennskap til fasene og elementene som er forutsetningene og 

som ligger til grunn for prosessen. Det betyr at jordmor til enhver tid gjennom veiledningen 

vet hva som kommer og dermed hvordan tilrettelegge og optimalisere fasene og de enkelte 

elementene.  

Med dette som utgangspunkt bygges også veiledningen opp forutsigbart og strukturert både 

for kvinnen, men også for jordmor selv. En kan si det fungerer som et verktøy som hjelper 

henne å strukturere veiledningen slik at den bygges opp på en gjenkjennbar måte for kvinnen. 

Det tydeliggjør også hvordan det er balanse i forholdet (figur 2) ved at en kan se relasjonen 
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mellom møtet og veiledningen. Oppbyggingen følger et logisk mønster i ammingen, nærmest 

som knagger å henge kunnskap på og det kan gjøre det hele enklere for kvinnen å huske. Først 

tilrettelegges det før ammingen, dernest handler det om hvordan holde barnet, plassere barnet 

optimalt ved brystet, forme brystet og koble barnet til brystet. Til slutt dreier det seg om 

vurderingen av hvordan resultatet ble. Alle disse elementene vil kunne dukke opp som 

spørsmål og behov hos kvinnen i den rekkefølgen som er naturlig og som ammeprosessen 

beskriver.  

At ammeprosessen ser ut til å ligge til grunn for veiledningen betyr ikke nødvendigvis at 

jordmor bruker dette som en direkte oppskrift eller manual, men heller at det uttrykker 

kunnskap integrert i hennes praksis. Dette er i tråd med Tveitens (2013) henvisning til det 

etiske aspektet i veiledningen. Hun påpeker hvordan veileder «har makt relatert til sin 

merkompetanse». Dette betyr at jordmor, i regi av sin fagstilling, er i en maktposisjon. Noe 

som innebærer at hun har mer kunnskap enn kvinnen om amming og om veiledning. Kvinnen 

forventer også dette, noe som fordrer en etisk forpliktelse for jordmor til faktisk å inneha 

denne kompetansen. Det kommer tydelig frem hos jordmor med fokus på kvinnen og 

kvinnens økte ammekompetanse at hun har nettopp dette. 

Det kanskje viktigste poenget hos jordmor med fokus på kvinnen og hennes 

ammekompetanse representerer forholdet møtet, og veiledningen og relasjonen mellom disse.  

Dette handler om hvordan jordmor møter kvinnen i øyeblikket, eller her og nå situasjonen, og 

lar veiledningen ta utgangspunkt i dette. Det er i dette møtet kvinnen kan være hva Tveiten 

(2013) kaller veiledbar eller hva Orem et al. (2001) beskriver som i en tilstand der pasienten, 

eller her kvinnen, er klar for å lære. Jordmor skaffer seg oversikt og blir kjent med kvinnen 

og barnet samt hvordan forholdet dem imellom er med tanke på ammingen (møtet). Dette 

forholdet kan preges av at barnet er trøtt eller urolig, kvinnen har smerter, sår eller ubehag, 

om kvinnen er engstelig eller om hvordan ammingen går. I så fall vil dette igjen påvirke 

hvordan jordmor møter kvinnen og barnet i relasjon til veiledningen hun gir. Det kan hende 

ammingen kommer i bakgrunnen dersom kvinnen eller barnet har andre aktuelle behov som 

må ivaretas først. Dersom kvinnen er engstelig er hun gjerne ikke innstilt på amming og 

veiledning, hun er ikke veiledbar eller klar for å lære. Dette kan illustreres ved kvinnen som 

var bekymret for barnet sitt, som da hadde vært urolig og våken hele natten og kvinnen hadde 

hørt magen hans rumle. Jordmor tar hensyn til dette i veiledningen ved først å respondere på 

kvinnens bekymring og svare på dette. Først når kvinnen har blitt beroliget kan hun rette 
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fokus mot ammingen. Jordmor har nå hjulpet kvinnen slik at hun blir mer avslappet og som 

Dann (2005) sier vil dette gjøre at hun bedre tar imot informasjon og veiledning. Hun blir hva 

Tveiten (2013) og Orem et al. (2001) beskriver som henholdsvis veiledbar eller klar for å 

lære. Ved å sørge for dette viser jordmor at hun har kvinnens læring i fokus.   

At jordmor har en balanse i tilnærmingen til møtet og veiledningen (figur 2) viser seg ikke 

bare ved at hun arbeider strukturert ut fra ammeprosessens faser. Hun har også en balanse i 

sin dialog og informasjon samt hvordan hun møter kvinnen vedrørende nærhet og avstand. 

Det første innebærer at jordmor tilpasser både dialogen og informasjonen ut fra kvinnens 

behov. Det vil si ut fra i hvilken fase eller element i ammeprosessen kvinnen strever. Jordmor 

informerer gjerne kortfattet i forhold til aktuelle temaer og lar kvinnen styre dialogen. På den 

måten får også kvinnen mulighet til å ytre sitt behov. Jordmor svarer gjerne ved å informere 

og forklarer på enkelt og instruktivt vis hvordan utfordringer kan løses. Dette er også helt i 

tråd med Tveitens (2013) definisjon av veiledning der dialogen fremheves som et virkemiddel 

for å nå veiledningsmålet «styrket mestringskompetanse». 

Med ammeprosessens faser som utgangspunkt for veiledningen kan jordmor både informere, 

instruere og undervise slik at det gir kvinnen en mulighet til å følge en fremgangsmåte for å 

lykkes i situasjonen. I følge Orems (2001) beskrivelse av veiledning (guiding another), 

innenfor hennes sykepleieteori, avhenger denne veiledningen av anvisning eller instruksjon 

fra jordmor. Hun beskriver også undervisning som et element i veiledningen for å gi 

instruksjon og utvikle kunnskap eller spesielle ferdigheter.  For eksempel når jordmor 

instruerer i posisjonering av barnet ved brystet, ved å holde armen opp over hodet med 

sammenklemte fingertupper pekende på nesen og hodet bikket lett bakover, samtidig som hun 

forklarer for kvinnen, at en slik posisjonering og vinkel er gunstig for at barnet skal få et godt 

sugetak. Eller når jordmor demonstrer med å gape stort når hun informerer kvinnen om dette 

poenget ved påkoblingen.  

Jordmors demonstrerte balanse i sin tilnærming i nærhet og avstand er, som nevnt, ett annet 

resultat av balansen i forholdet mellom møtet og veiledningen (figur 2). Dette innebærer 

hvordan jordmor møter og veileder i forhold til det fysiske aspektet i situasjonen. Orem et al. 

(2001) beskriver dette som sykepleiens «støttende funksjon» og hun knytter det sammen med 

veiledning. Det innebærer at jordmor understøtter kvinnens forsøk på å mestre, for å hindre at 

hun mislykkes i situasjonen. Eksempel som viser dette tydelig er når jordmor veileder og 

støtter kvinnen fysisk i riktig koblingsøyeblikk ved å legge sin hånd over kvinnens, som 
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holder barnet. Hun gir kvinnens hånd en puff hver gang barnet gaper samtidig som hun sier at 

nå gaper barnet. Da barnet får tak på brystet slipper jordmor umiddelbart kvinnens hånd. 

Resultatet av veiledningen blir på denne måten at det er kvinnen selv som har lagt barnet til 

brystet, kun understøttet av jordmor. Det vil kunne styrke kvinnens opplevelse av mestring og 

jordmor har, som Orem et al. (2001) understreker, sikret at kvinnen ikke mislykkes i 

situasjonen. Denne situasjonen er et eksempel på hva Schmied et al. (2011) beskriver som 

praktisk hjelp (practical help). Når dette blir gitt på en sensitiv og empatisk måte og i en 

relasjonell kontekst blir det satt pris på av kvinnene, til og med etterspurt om det mangler.  

Motsetningen til dette er det som i litteraturen beskrives som «hands on» veiledning. 

Kvinnene opplever denne type veiledning som invaderende og hardhendt i tillegg til at det 

undergraver deres selvtillit (Redshaw & Henderson, 2012; Schmied et al., 2011). Dette er når 

jordmor ikke er sensitiv for når kvinnene er i behov for fysisk støtte i veiledningssituasjonen. 

Denne sensitiviteten beskrives av Orem et al. (2001) som sykepleiers, eller her jordmors, evne 

til å forstå når en skal «tre støttende til». Dette innebærer jordmors evne til å vurdere hva 

kvinnen selv kan og tåler samt når hun (jordmor) skal intervenere.  

Et annet eksempel viser akkurat denne sensitiviteten når jordmor gir praktisk hjelp i form av 

fysisk støtte. Jordmor fører kvinnens hånd opp langs barnets rygg til kvinnen holder om 

barnet i grepet hodet i hånden og forklarer enkelt for kvinnen hvordan hun kan tre hånden sin 

inn langs barnets rygg. Et viktig poeng er at jordmor her ikke trår over grensene for kvinnen. 

Hun finner en måte å gi fysisk støtte som ikke er invaderende og «hands on», som beskrevet 

av Schmied et al. (2011).  

 Uklart fokus i ammeveiledningen 6.1.2

Når jordmors veiledning ikke har et tydelig fokus hverken på kvinnen eller hennes økte 

ammekompetanse innebærer dette ubalanse i forholdene mellom kvinnen, barnet og 

ammingen og melken (møtet) jordmor og veiledningen (veiledningen) og forholdene disse i 

mellom, (relasjonen) (figur 2). Videre bærer veiledningen preg av å være usystematisk, som 

vist i figur 5, uten å se ut til å følge noen struktur for veiledningen etter ammeprosessens 

mønster (figur 4). Hos enkelte benyttes nærmest ingen elementer i veiledningen og hos andre 

benyttes noen, men da uten en plan eller struktur. Uten en klar plan for hvordan gripe an 

situasjonen gir dette seg utslag i at jordmor kan være ubalansert både i dialog og informasjon 

og i forhold til nærhet og avstand (figur 5).  
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Når jordmor ikke ser ut til å være bevisst på ammeprosessen får en inntrykk av at 

veiledningen ikke har noen rød tråd. Jordmor veileder i ulike elementer i ammeprosessen på 

en tilfeldig og ustrukturert måte. I typologien fra ordrik til ordknapp og invaderende, i 

kapittel 5.4.2 er dette fremtredende. Veiledningen starter med at jordmor ber om kvinnens 

historie, men lytter ikke til den. Hun begynner isteden å snakke om noe annet, håndmelking, 

før kvinnen er ferdig. I Tveitens (2013) definisjon på veiledning er dialog og relasjon viktige 

komponenter. For at det skal være en likeverdig dialog innebærer dette at begge parter 

involvert både får snakke ferdig og lytter til motparten. Når jordmor avbryter og ikke lytter 

vitner dette om en ubalanse både i relasjonen mellom henne og kvinnen (figur 2), men også i 

aspektet dialog og informasjon. Videre i eksempelet over kobler barnet seg til brystet selv, 

mens jordmor pratet om noe annet. Da barnet nå ligger og dier begynner jordmor å ordne og 

dandere, tilrettelegge, med puter under barnet og rundt kvinnen. Barnet mister sugetaket. 

Jordmor forstyrrer muligens barnet ved brystet ved å gjøre dette nå. Igjen viser veiledningen 

seg å være ustrukturert.  

Det neste i veiledningssituasjonen er at jordmor forteller kvinnen at barnet skal gape og ha 

underleppen ut når det skal kobles til brystet. Hun gir imidlertid ingen utvidet informasjon 

eller veiledning om hva dette innebærer og understøtter ikke kvinnen på tross av at kvinnen 

gir uttrykk for et veiledningsbehov når hun sier hun ikke ser hva barnet gjør. Igjen ser man 

hvordan det er ubalanse i relasjonen mellom kvinnen (møtet) og jordmor (veiledningen), 

illustrert i figur 2. Orem et al. (2001) beskriver hvordan veiledning, «guiding another», 

innebærer kommunikasjon mellom sykepleier, her jordmor, og pasient, her kvinnen. I tillegg 

beskriver hun hvordan jordmor i veiledningssituasjonen innehar en «støttende funksjon» som 

innebærer å støtte kvinnen i hennes forsøk på å mestre situasjonen. Enda kvinnen her har 

uttrykt et behov for veiledning møter ikke jordmor dette behovet. Hun bare kommenterer at 

barnet tuller med tunga før hun trekker i barnet med kommentar om at hun skal korrigere, 

uten å utdype dette. Om en igjen ser til Orem et als (2001) veiledningsbegrep har den, som 

nevnt tidligere, en «undervisende funksjon» som innebærer at jordmor gir instruksjon for at 

kvinnen skal kunne utvikle kunnskap og spesielle ferdigheter. I situasjonen presiserer ikke 

jordmor for kvinnen hvordan hun skal løse utfordringen. Det er ingen «istandsettelsesprosess» 

med hensikt å øke kvinnens mestringskompetanse (Tveiten, 2013). Kvinnen får ingen 

praktiske verktøy som hun kan bruke videre. Jordmor bare nevner til slutt, i samme sekvens 

som over, at alle bryster er forskjellige.  
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Deretter, før kvinnen får lagt barnet til brystet igjen er hun plutselig i gang, og det uten 

forvarsel til kvinnen, med å håndmelke. Hun vil sjekke om det er melk og kommenterer for 

kvinnen at det er lite. Dette viser igjen hvordan veiledningen bærer preg av å være 

usystematisk og uten en klar plan. Jordmor starter her med håndmelking uten noe forvarsel og 

forklaring og uten at hun har bedt om tillatelse til å berøre kvinnen. Det viser hvordan det er 

ubalanse både i det fysiske aspektet, nærhet og avstand, men også i relasjonen mellom 

kvinnen (møtet) og jordmor (veiledningen). Jordmor intervenerer uten å være sensitiv for 

kvinnen og kvinnens grenser. Dette beskrives, som nevnt, i litteraturen som «hands on» 

veiledning og er forbundet med mer ammeproblemer og prematur ammeslutt5. Det bærer preg 

av jordmor ikke er sensitiv for kvinnens behov for fysisk støtte, beskrevet av Orem et al. 

(2001) som evne til å forstå når en skal «tre støttende til». Kvinnene rapporterte at de 

opplever slik tilnærming som invaderende. I verste fall kan dette undergrave kvinnenes 

selvtillit i forhold til ammingen (Law et al., 2007; Schmied et al., 2011).  

I tillegg til at en slik «hands on» praksis er invaderende, med ubalanse i nærhet og avstand, 

viser denne situasjonen også en ubalanse i dialog og informasjon. Det kommer ikke til utrykk 

ved at jordmor prater uavbrutt og mye, men heller det motsatte, at når hun håndmelker gir hun 

ikke informasjon eller veiledning. Kvinnen går dermed glipp av muligheten til eventuelt å 

lære dette selv. En tør nesten påstå at dette er så langt unna Tveitens (2013) 

veiledningsdefinisjon en kan komme med styrket «mestringskompetanse» for fokuspersonen 

gjennom dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier som viktige komponenter. I 

ammeveiledningssammenheng vil dette innebære at man har kvinnen som midtpunkt i møtet 

og det er hennes økte evne til å håndtere situasjonen som er målet. I denne situasjonen er det 

imidlertid svært uklart hvem jordmor har som fokusperson. Man kan nesten få inntrykk av at 

det er henne selv. Kan det være at ved å fokusere på noe konkret, melken, dekker hun over en 

manglende innsikt om amming og veiledning? Litteraturen beskriver hvordan en 

hovedbarriere for ammeveiledning er nettopp dette, mangel på kunnskap både om amming og 

om veiledning (Kronborg et al., 2015; Laanterä et al., 2011). Dette leder igjen til hva 

(Tveiten, 2013) snakker om i forhold til det etiske aspektet som har å gjøre med «makt relatert 

til merkompetanse». Noe som innebærer at jordmor har en forpliktelse til å være oppdatert 

med hensyn til den kunnskap (merkompetanse) kvinnen stoler på at jordmor, i regi av sin 

yrkesrolle, innehar.  

                                                 
5 Prematur ammeslutt betyr at kvinnen slutter helt å amme tidligere enn hun hadde ønsket eller planlagt. Ofte 
som et resultat av at hun ikke mestrer ammingen.  
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I det hele tatt bærer veiledningssituasjonen preg av å være tilfeldig, ustrukturert og med 

fragmentert informasjon. Dette støtter opp under litteraturen som påpeker at kvinnene 

opplever å få fragmentert og sprikende råd hos helsepersonell vedrørende amming (Kronborg 

et al., 2015; Laanterä et al., 2011; Sjetne et al., 2013). Hva årsaken, i dette tilfellet, er for slik 

fragmentert veiledning er vanskelig å gi noe klart svar på.  

Et annet aspekt i denne veiledningssekvensen handler også nettopp om kunnskap. I dette 

tilfellet sier jordmor at hun bare skal se om det er melk. Hun gjør to tre håndmelkingsdrag på 

kvinnens bryst og kommenterer at «det er ikke sånn supermye melk enda».  Hva disse 

kommentarene kan gjøre med kvinnens selvtillit er et aktuelt spørsmål. En av de hyppigste 

årsaker til at kvinner slutter å amme er akkurat dette med «opplevd lite melk» (Spencer, 

2015). I tillegg er spørsmålene om hvor mye melk det egentlig er i et bryst en dag etter fødsel 

og om det holder å gjøre to tre håndmelkingsdrag, som jordmor her gjør, aktuelle. Hvorfor 

jordmor var i behov for å sjekke om det var melk eller hvor mye melk der var er uklart. 

Litteraturen er tydelig på at det de første dagene er begrensede mengder melk, dog er det en 

viss mengde av den første melken, «råmelk» (Poulsen et al., 2013). Den er tilpasset barnets 

behov så lenge barnet dier ofte nok. Litteraturen om håndmelking er også tydelig og beskriver 

hvordan en må håndmelke et sted mellom 5 og 15 minutter for å sikre at brystet slipper all den 

melken som potensielt er der (Riordan & Wambach, 2015). Jordmors mindre enn ett minutts 

håndmelking kan da følgelig ikke holde for å konkludere, med at det er lite melk. Dermed blir 

jordmors håndmelking nærmest noe hun gjør i «løse luften». Ikke var det nok til virkelig å 

vurdere melkemengden og ikke var det en veiledningsmulighet for kvinnen. En kan spørre seg 

om hva hennes formål med dette egentlig var og hvilket fokus hun hadde for denne praksisen.   

I typologien styrete og invaderende (kapittel 5.4.1) kan en også spørre seg hva jordmors 

hensikt med veiledningen egentlig er og følgelig hva som er fokus. I denne 

veiledningssituasjonen er det, som i eksempelet over, ubalanse i forholdene mellom møtet, 

veiledningen og relasjonen (figur 2) i form av at også her blir det ubalanse i dialog og 

informasjon og i nærhet og avstand samt at veiledningen kan karakteriseres som ustrukturert. 

Jordmor er også her «hands on» når det gjelder kvinnens bryst. Hun ber først kvinnen om 

tillatelse til å berøre brystet i forbindelse med at hun akkurat har startet en forklaring av 

hvordan barnet best kan plasseres (posisjoneres) ved brystet. Hun begynner imidlertid å 

håndmelke. Jordmor forklarer riktignok hva hun gjør, samtidig med at hun melker brystet, 

men situasjonen vitner om ustrukturert veiledning der jordmor veileder fordi et tema plutselig 
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dukker opp som en mulig veiledningssituasjon. Hun holdt opprinnelig på med å veilede i 

posisjonering av barnet. Hun virker ikke å ha ammeprosessen (figur 4) integrert i sin praksis. 

Tveiten (2013) sier i sin definisjon på veiledning at den, blant annet, er en «formell, 

relasjonell og pedagogisk istandsettelsesprosess». Å være formell innebærer at det er en form 

for struktur og når det gjelder ammeveiledning handler dette om ammeprosessen og hvordan 

den forløper. Når jordmor tilsynelatende ikke jobber med den som utgangspunkt ser hun 

heller ikke ut til å ha noen struktur i veiledningen. I tillegg bærer veiledningen preg av at 

jordmor er i ubalanse i forhold til nærhet og avstand og dialog og informasjon. Hun velger å 

ta på kvinnens bryst, for først å håndmelke og videre i situasjonen for å forme brystet, uten å 

involvere kvinnen i dette. For det første er dette, som tidligere nevnt, en «hands on» 

tilnærming med risiko for at kvinnens selvtillit undergraves (Redshaw & Henderson, 2012).  

For det andre går kvinnen glipp av informasjon om forming av brystet. Med andre ord får hun 

ikke kunnskap om at dette er en metode for å optimalisere for et godt sugetak. For å trekke på 

begrepet «istandsettelsesprosess» i Tveitens (2013) veiledningsdefinisjon betyr dette at 

kvinnen ikke settes i stand gjennom veiledningen til selv å kunne håndtere dette. Dermed blir 

resultatet at hun ikke oppnår økt ammekompetanse. 

Videre i situasjonen tar jordmor tak om barnet og gjør gjentatte koblingsforsøk der hun 

manipulerer barnet rundt i forhold til brystet og kvinnens kropp. Heller ikke nå veileder 

jordmor kvinnen. Når dette ikke lykkes finner jordmor årsaker til dette som ligger utenfor 

hennes veiledning. Hun kommenterer at brystknoppen er innadvendt og at barnet ikke gaper. 

Hennes løsning blir nå å forsøke skjold. Dette gjør hun på tross av at kvinnen utrykker at det 

ikke har fungert tidligere. Jordmor er her ikke lydhør for kvinnens mening, noe som igjen 

viser ubalansen i dialog og informasjon. Viser igjen til Tveitens (2013) veiledningsdefinisjon 

der hun skriver at «mestringskompetansen» skal styrkes gjennom dialog basert på kunnskap 

og humanistiske verdier. Dersom kvinnens mening ikke blir hørt og dialogen helt klart er 

ubalansert med jordmor som dominerende part er dette nærmest en motsetning til hva Tveiten 

sier. Da jordmor videre i situasjonen helt tar over å koble barnet til brystet har hun også en 

ubalanse i forhold til nærhet og avstand ved at hun helt dominerer situasjonen. Hennes 

veiledning er preget av «hands on» taktikk og, som tidligere nevnt, er dette forbundet med 

mer ammeproblemer og tidligere avslutning av amming enn ønsket (Law et al., 2007; 

Schmied et al., 2011).  
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I fortsettelsen av skjoldsekvensen rettes jordmor fokus i stor grad mot at barnet skal danne 

vakuum. Dette blir hovedpoenget for jordmor og hun forklarer at det er veldig bra når barnet 

får vakuum og gjør noen få sugetak, før han mister grepet om skjoldet. Litteraturen 

understreker at vakuum, eller undertrykk, er et viktig element når barnet skal die med den 

hensikt å overføre melk (Geddes et al., 2012; McClellan et al., 2010). Likevel er det 

bemerkelsesverdig at jordmor legger så stor vekt på dette i denne situasjonen da barnet helt 

tydelig ikke har skikkelig vakuum eller på noe tidspunkt dier effektivt. Hva jordmor mener 

kvinnen skal få ut av denne veiledningen er uklart og om kvinnen opplever økt 

mestringskompetanse (Tveiten, 2013) som følge av denne veiledningen er heller usikkert.  

Selv om det ikke lykkes jordmor å få barnet til å die, på tross av mange forsøk, tilpasser hun 

ikke sin veiledningstaktikk. Hun hverken undersøker barnet eller endrer strategi for hvordan 

hun legger barnet til. I følge Welsh (2004) bør man undersøke barnet dersom en ikke kan 

finne noe å korrigere når barnet ikke får tak om brystet. Jordmor understreker i situasjonen at 

barnet ikke gaper. Hun gjør ingen tiltak for å bedre dette. I følge Colson et al. (2008) kan det 

at kvinnen legger seg i tilbakelent stilling med barnet på brystet ha en ammefremmende effekt 

ved at barnets evne til å gape, ta tak om brystet, etablerer vakuum og starte å die øker.  

I denne veiledningssituasjonen var ammeprosessen nærmest usynlig og jordmor veiledet ut 

fra et fokus om å få barnet til å danne vakuum. Det er tydelig at ikke veiledningssituasjonen 

fungerer. Det ville vært interessant å vite hvorfor jordmor fokuserer så intenst på skjoldet når 

det finnes andre tilnærminger til ammeveiledningen. En kan spørre seg om jordmor er bevisst 

på hvilket fokus hun har i veiledningen eller om dette er mer ubevisst. Det kan virke som 

jordmor ikke reflekterer over sin praksis, hverken over veiledningen eller ammingen. Som 

tidligere nevnt påpeker Tveiten (2013) veiledningens etiske ansvar som innebærer at en som 

fagperson er forplikter til å ha oppdatert kunnskap knyttet til veiledningen. Litteraturen er 

også klar på at unøyaktig, upresis, fragmentert og inkonsekvent hjelp er en hindring for 

amming og kan føre til at kvinnene avslutter amming tidligere enn planlagt (Kronborg et al., 

2015; Laanterä et al., 2011; Sjetne et al., 2013; Ward & Byrne, 2011; WHO, 1998). Dette kan 

i ytterste konsekvens bety at kvinnene ikke når anbefalingen for spedbarnsernæring om 

fullamming i 6 måneder og amming i 1 år (Statens råd for ernæring, 2001). Jordmor har et 

klart ansvar for barselkvinnen og ammingen og Marshall (2013) understreker at jordmor har 

en viktig rolle i å tilby kvinnene relevant og kunnskapsbasert veiledning.  
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 Skifte i fokus undervegs i ammeveiledningen  6.1.3

Når det er skifte i fokus innebærer dette, som tidligere beskrevet, at jordmor endrer 

veiledningsstrategi etter at hun har møtt på et skjæringspunkt i en ellers systematisk og på alle 

måter balansert veiledning. Skjæringspunktet handler om forhold som har å gjøre med 

ammeprosessen, der det er elementer jordmor strever med å formidle til kvinnen. Derfor 

lykkes hun ikke i veiledningen og dermed heller ikke i å styrke kvinnens 

mestringskompetanse. Dette skjæringspunktet innebærer et brudd med den systematiske 

veiledningen slik at hun nå blir mer usystematisk i sin karakter. Det innebærer at hun jobber 

ustrukturert og med ubalanse i både dialog og informasjon og i nærhet og avstand (figur 5). I 

tillegg blir det ubalanse i forholdene mellom møtet, veiledningen og relasjonen (figur 2). Hele 

dette skiftet i fokus er illustrert i figur 8. Skiftet i fokus gir ulike utslag.  

Hos jordmor som går fra balanse til ordstrøm i kapittel 5.5.1 handler det om ubalanse i dialog 

og informasjon. Dette kommer til syne når hun endrer fokus fra å påpeke at smerte er tegn på 

dårlig sugetak og at kvinnen da bør avbryte ammingen og starte på nytt til å bagatellisere 

smerteopplevelsen og prate det hele bort. Hun kommenterer at sugetaket ser bra ut og legger 

til at hadde det vært feil sugetak ville man se dette på barnets kinn. Hun fokuserer isteden på 

andre ammerelaterte temaer som holder på kvinnens oppmerksomhet mens hun ammer, 

fremdeles med smerter. Dette kan gi store konsekvenser for kvinnen. Det er kjent fra 

litteraturen at smerter ved amming, selv om teknikken ser riktig ut, gir stor sannsynlighet for 

skader på brystknoppene (Poulsen et al., 2013; Welsh, 2004). I tillegg er en hovedårsak til 

tidlig ammeslutt smertefulle brystknopper oftest forårsaket av dårlig ammeteknikk der feil 

posisjonering av barnet og det dårlige sugetaket er fremtredende (Dennis et al., 2014; 

Marshall, 2013; Spencer, 2015; Weigert et al., 2005). I motsetning til jordmødre med uklart 

fokus, diskutert i kapittel 6.1.2, der en på grunnlag av veiledningen nærmest kan trekke i tvil 

jordmors kunnskapsgrunnlag, er det i dette tilfellet ikke slik fordi da jordmor starter er 

veiledningen tydelig kunnskapsbasert. Spørsmålet er hva som ligger bak denne endringen? 

Har jordmor gitt opp? Tror jordmor det ikke kan bli bedre? Har hun nå ikke flere alternativer 

for kvinnen?  

I eksempelet med jordmor som går fra balanse til invasjon i kap. 5.5.2 handler det om 

ubalanse i nærhet og avstand. Her starter jordmor veiledningen og går systematisk gjennom 

elementene i ammeprosessen der hun forklarer, instruerer og støtter kvinnen på samme måte 

som diskutert i kapittel 6.1.1. Her viser skjæringspunktet seg ved at kvinnen, på tross av 
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jordmors strukturerte og balanserte veiledning, ikke mestrer å koble barnet til brystet. Jordmor 

har vært tålmodig og støttet kvinnen, ved å holde utenpå kvinnens hånd i påkoblingøyeblikket, 

som beskrevet av (Riordan & Wambach, 2015). Jordmor har understøttet kvinnens forsøk og 

vist forståelse for hvordan og når hun skal intervenere (Orem et al., 2001). Skjæringspunktet 

fører i denne situasjonen til et brudd i jordmors «hands off» strategi og hun overtar både bryst 

og barn, i gjentatte koblingsforsøk. Hun fortsetter til barnet tar tak og dier. Litteraturen viser, 

som nevnt, til at kvinnene opplever «hands on» veiledning som invaderende og hardhendt. I 

tillegg kan slik veiledning undergrave kvinnens selvtillit (Redshaw & Henderson, 2012; 

Schmied et al., 2011). Jordmor går fra å være sensitiv i sin støtte til kvinnen til å virke 

invaderende. Spørsmålet er hva fokus nå handler om? Er det at barnet skal få morsmelk? Er 

det at barnet skal suge? Er det for at kvinnen skal oppleve å ha barnet til brystet? Eller kan det 

være for at jordmor selv får en opplevelse av å lykkes?  

Det siste eksempelet er jordmor som går fra balanse til kapitulasjon i kapittel 5.5.3. Her 

handler det om ubalanse i forholdet veiledning og møtet (figur 2) i tillegg til ubalanse i nærhet 

og avstand.  Jordmors forhold til veiledningen og til kvinnen endrer seg i det hun etter en 

lang, som i eksemplene over, systematisk og balansert veiledningssekvens nærmest gir opp da 

kvinnen stadig opplever ammingen som smertefull. Først beveger jordmor seg fra å være 

«hands off» i sin tilnærming til å ta over koblingsforsøkene. Kvinnen opplever likevel ikke 

noen bedring i smerteopplevelsen. Jordmor har identifisert at barnet ikke gaper stort nok før 

det kobles til og hun sier til og med at dette må bli bedre når barnet kobles til. Til slutt gir hun 

opp og sier at «Noen ganger er det noe som heter bra nok. Hun forklarer at halvveis kan være 

godt nok mens vi jobber mot noe bedre». Videre lar hun nå kvinnen amme selv om hun har 

smerter. Som i eksempelet fra kapittel 5.5.1 kan følgene av smertefull amming være store 

med sår, smertefull amming, dårlig vektoppgang og risiko for prematur avslutning av 

ammingen. Igjen er spørsmålet, hvorfor endrer jordmor fokus fra å veilede kvinnen til et 

bedre sugetak, uten smerter, til å la ammingen fortsette på tross av at dette kan føre til store 

problemer senere? Videre gjentakelse av spørsmålene stilt tidligere som hva som ligger bak 

denne endringen, har jordmor gitt opp, tror jordmor det ikke kan bli bedre eller har hun nå 

ikke flere alternativer for kvinnen?  
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7 Konklusjon 
Kvinner opplever å få fragmenterte og motstridende råd om amming på barselavdelingen, på 

tross av at sykehusene er Mor-barn-vennlig godkjente. Studier viser at barrierer for god 

ammeveiledning er manglende kunnskap om amming og veiledning. Mange gir veiledning på 

en slik måte at kvinnene opplever at det er invaderende og at det undergraver deres selvtillit. I 

motsatt fall oppleves det som støttende for kvinnen dersom jordmor veileder uten å 

intervenere fysisk. Hensikten med denne studien var å undersøke hva som kjennetegner 

jordmors ammeveiledning i situasjoner som henholdsvis fungerer eller ikke fungerer på 

barselavdelinger. 

Denne studien har benyttet et beskrivende og fortolkende design. Ved hjelp av et homogent 

utvalg og informasjonsrike case som manifesterer fenomenet ammeveiledning (intensity 

sampling) ble det mulig å fokusere på oppgavens forskningsspørsmål. Det ble gjort 21 

observasjoner av ammeveiledningssituasjoner. Dataene ble analysert og funnene besvarer 

forskningsspørsmålene og fremstilles i tre typologier. 

Et hovedfunn i studien omhandler forskningsspørsmål 1: Kjennetegn på 

ammeveiledningssituasjoner som fungerer. Jordmor arbeider strukturert ut fra faser og 

elementer i ammeprosessen, noe som gir veiledningen preg av å ha en klar fremgangsmåte og 

målsetting. Jordmors dialog med kvinnen er balansert i den forstand at hun lyttet og 

responderer på kvinnens behov for veiledning. Informasjonen hun gir er tilpasset dette 

behovet og balansert ved hverken å være overveldende eller kortfattet. Jordmors tilnærming 

til kvinnen og barnets kropp bærer preg av sensitivitet da jordmor i liten grad er i direkte 

fysisk berøring med mor og barn. Samtidig fyller hun sin støttende funksjon ved fysisk å 

veilede kvinnen i situasjoner der hun har behov for utvidet hjelp, men uten å ta over for 

kvinnen. Forholdet mellom jordmor, kvinnen og veiledningen bærer preg av balanse. Fokus 

for jordmors ammeveiledning er kvinnen og kvinnes styrkede ammekompetanse.  

Et annet hovedfunn i studien besvarer forskningsspørsmål 2: Kjennetegn på amme- 

veiledningssituasjoner som ikke fungerer. Studien viser at jordmor ikke arbeider strukturert 

med ammeprosessen som utgangspunkt. Elementer fra ammeprosessen kommer til syne 

vilkårlig og på en ustrukturert måte. Dette gjør at veiledningen ikke ser ut til å ha noen plan 

eller klar hensikt. Jordmors dialog med kvinnen bærer gjerne preg av å være ubalansert i den 
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forstand at jordmor preger dialogen og prater mye slik at kvinnen ikke slipper til i samtalen 

eller at jordmor ikke lytter til kvinnen når hun snakker. Informasjonen kan være overveldende 

eller mangle helt. Jordmor berører kvinnen og barnet i stor grad og ikke alltid ut fra kvinnens 

behov for støtte eller med veiledningshensikt. Noen ganger tar jordmor over hele prosessen 

med å legge barnet til brystet. Fokus for jordmors ammeveiledning er uklart.  

Et siste hovedfunn svarer også på forskningsspørsmål 2. Det fremstiller et annet fremtredende 

aspekt i jordmors ammeveiledning og handler om jordmor som starter strukturert etter 

ammeprosessen og med balanse i sitt møte med kvinnen og barnet i veiledningssituasjonen. 

Hun møter imidlertid på et skjæringspunkt når veiledningen ikke får forventet resultat. Hun 

endrer da strategi og blir ustrukturert og ubalansert i sin veiledning. Henne fokus for 

veiledningen endres fra å ha kvinnens ammekompetanse i fokus til å bli uklart.   

Jordmødre som kjenner ammeprosessen godt og som evner å veilede ut fra kvinnens akutte 

situasjonsbetingede behov ser ut til å lykkes bedre med veiledningens hensikt, styrket 

ammekompetanse for mor. Studien antyder at kunnskap om morsmelkproduksjon og amming 

er assosiert med bedre ammeveiledning for nyforløste mødre. 
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Vedlegg 5 

Forenklet meldeskjema for student/mastergradsprosjekter som medfører behandling av 
personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til 
personopplysningsloven med forskrifter. 

 

For at forenklet melding skal kunne benyttes må man kunne krysse av på samtlige punkter nedenfor. 
Dersom ett av utsagnene ikke stemmer overens med prosjektets formål og gjennomføring, så må 
fullstendig melding sendes til personvernombudet.  

 

Utfylt skjema sendes til personvern@oslo-universitetssykehus.no sammen med informasjonsskriv og 
prosjektbeskrivelse. Se www.oslo-universitetssykehus.no/personvern for spørsmål og veiledning. 

 

Når forenklet melding er sendt inn kan prosjektet starte, under forutsetning av at man har innhentet 
godkjenning fra avdelingsleder. Det er ikke nødvendig å avvente personvernombudets tilbakemelding. 

 

 

1 INFORMASJON	OM	ANSVARLIG	FOR	PROSJEKTET	
A. PROSJEKTLEDER 

Navn og stilling (VEILEDER) 

Ragnhild Hellseø, førsteamanuensis  

Navn (STUDENT) 

Ina Landau Aasen 

Klinikk/avdeling hvor prosjektet gjennomføres: 

Institutt for helse og samfunn, medisinsk fakultet, UiO 

Telefonnummer (STUDENT): 

41543484 

E-postadresse (STUDENT OG VEILEDER): 

ina.aasen@gmail.com  

ragnhild.helleso@medisin.uio.no 

 

B. ANSVARLIG VIRKSOMHET 

Navn på høgskolen / universitetet som er ansvarlig for prosjektet 

Universitetet i Oslo 

2 PROSJEKTETS	NAVN/TITTEL	
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Ammeveiledning; så enkelt men likevel vanskelig. En 

observasjonsstudie av jordmødres praktiske 

gjennomføring av ammeveiledning. 

3 ERKLÆRING	OM	PROSJEKTET	
 

Avsender erklærer at følgende utsagn er korrekte (sett kryss): 

 

     En høgskole / et universitet i Norge er databehandlingsansvarlig for prosjektet 

     Prosjektet er ikke søknadspliktig til REK. Veileder har vurdert spørsmålet. 

     Prosjektet meldes til NSD 

     Deltagerne samtykker skriftlig 

     Samtykket vil utformes i tråd med vilkårene i NSDs tilrådning 

     Deltagerne er kun ansatte ved sykehuset 

     Det registreres ingen informasjon om deltagernes helse 

     Det registreres ingen informasjon om andre personers helse 

     Det søkes om avdelingsleder(e)s godkjenning av deltagelsen i prosjektet  

     Det søkes om avdelingsleder(e)s godkjenning til bruk av deltagernes arbeidstid (hvis aktuelt) 

 

4 LAGRING	AV	DATA	
 

Skal elektroniske data som samles inn lagres ved sykehuset?     Ja    Nei 

 

Hvis ja, hvordan skal dette lagres?   På egen bærbar pc. Låst med kode. Ingen direkte 
personidentifiserende opplysninger samles inn.  

 

5 DATO	FOR	UTFYLLING	
 

Sted og dato 

20.11.14 

Utfylt av: 

Ina Landau Aasen 

 

 



 
 

80 
 

Vedlegg 6 

Observasjonsstudie om ammeveiledning – Hoveddel - 01.09.14 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 Ammeveiledning; så enkelt men likevel vanskelig.  

En observasjonsstudie av jordmødres praktiske 
gjennomføring av ammeveiledning. 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å få mer kunnskap om hvilke 
kliniske- og kunnskapsutfordringer jordmor møter i ammeveiledningssituasjoner. Du har fått 
forespørsel om deltakelse fordi du er jordmor og arbeider i barselomsorgen på et stort sykehus 
som innehar mor/barn-vennlig godkjenning.  

Hva innebærer studien? 

Studien vil innebære at jeg er med deg og observerer i ammeveiledningssituasjoner på 
avdelingen. Jeg har med meg en observasjonsguide for å sikre at jeg får med meg viktige 
elementer i ammeveiledningen. I tillegg er det mulig jeg stiller deg noen spørsmål når 
veiledningen er over for å oppklare om det er noe jeg ikke fikk med meg eller forsto. Jeg vil 
da bruke båndopptaker. Observasjonen vil innebære at tredjepart, mor/barn-paret blir 
involvert. Det er fint om du kan være behjelpelig med å innhente skriftlig samtykke fra mor 
om deltakelse i studien.  

Mulige fordeler og ulemper 

Studien søker å få en innsikt i hva som kan være hemmende eller fremmende i 
ammeveiledningssituasjon. Den tester ikke ut ulike metoder. Derfor kan jeg ikke se at det på 
nåværende tidspunkt vil innebære noen fordeler med å delta i studien.  En ulempe som kan 
oppleves som belastende enten for deg eller for tredjepart vil kunne tenkes å være at det er 
med en ekstra person bare for å se på og følge med i veiledningssituasjonen.  

Hva skjer med informasjonen om deg? 

 Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av 
studien når disse publiseres.  
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Observasjonsstudie om ammeveiledning – Hoveddel - 01.09.14 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 
samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 
på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke. Dersom 
du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte meg på telefon: 
41 54 34 84 eller mail: ina.aasen@gmail.com eller min veileder, førsteamanuensis Ragnhild 
Hellesø, tlf: +47-22 85 05 66. 

 

Observasjonsstudie om ammeveiledning – Kapittel A og B - 01.09.14 

Kapittel A- utdypende forklaringer av hva studien innebærer 

Kriterier for deltakelse 

Du må være utdannet jordmor og arbeide ved en barselavdeling som er godkjent etter 
prinsippene om mor-barn-vennlig-initiativ. Du kan ikke ha tilleggsutdanning i 
ammeveiledning.  

Bakgrunnsinformasjon om studien 

Hensikten med dette prosjektet er å observere jordmødre i ammeveiledningssituasjon for å se 
på deres kliniske ferdigheter og hvordan dette formidles til kvinnen. Jeg søker å få et bilde av 
hva som hemmer og fremmer ammeveiledningen. Jeg vil ta utgangspunkt i 
observasjonsguiden. Det jeg vil se nærmere på gjennom observasjonen er ammeveiledningens 
praktiske elementer. Jeg har tre forskningsspørsmål som fokuserer på dette. 1)Hva gjør 
jordmor for å få oversikt over situasjonen og utfordringene som dette mor/barn-paret har? 2) 
Hva gjør jordmor som forberedelse og tilrettelegging for ammeveiledningen? 3) Hva kommer 
muntlig og praktisk til uttrykk når jordmor veileder? 

Årsaken til at jeg ønsker å gjøre en studie som omhandler jordmødre og ammeveiledning er at 
det til nå har vært stor fokus på kvinners opplevelse av hjelpen hun får i forhold til amming. I 
2013 kom en rapport, fra kunnskapssenteret, som forteller at mange kvinner på barsel 
opplever å få fragmentert, ustrukturert og sprikende veiledning, som ofte forvirrer mer enn det 
hjelper (Sjetne et al, 2013). I tillegg har helsedirektoratet nylig publisert en rapport om at 
ammefrekvensen i Norge går ned. Dette aktualiserte, gjennom media, kvinners opplevelse av 
å få eller ikke få hjelp i helsevesenet.  

Denne studiens retter søkelyset mot jordmødre og hvilke utfordringer de møter i praksis når 
de gir ammeveiledning. På sikt vil muligens studien kunne bidra i videre arbeid med å utvikle 
mer praksisrettete undervisningsmetoder i ammeveiledning for helsepersonell.  
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Tidsskjema 

Målet er å starte observasjonene i avdelingen i desember med mål om å være ferdig innen 
januar 2015.  

Studiedeltakers ansvar 

I og med at det er helsepersonell som er studiens målgruppe og ikke et pasientperspektiv er 
det ikke påkrevd at kvinnene i mor/barn-paret gir skriftlig samtykke til deltakelse men det er 
ønskelig. Jeg ber om at du som deltar i studien er behjelpelig med å innhente et slikt samtykke 
fra kvinnen. Det er ønskelig å følge deg og observere en til tre ammeveiledningssituasjoner. 
Jeg tenker å møte på rapporten og håper en eller flere jordmødre vil være villig til å la meg 
være med når dere skal gi ammeveiledning  

 Opplysninger om endringer 

Dersom det tilkommer informasjon som kan påvirke din villighet til å delta i studien vil jeg 
formidle dette så raskt som mulig. Dersom studien endres eller man ikke trenger flere 
observasjoner til studien vil jeg så raskt som mulig informere deg om dette.  

Kapittel B – Personvern 

Personvern 

Opplysninger som registreres om deg er fornavnet ditt. Dette vil kodes i en navneliste og det 
er koden som vil bli brukt i arbeidet med resultater, analyse og i den ferdige oppgaven. 
Navnelisten vil være innelåst slik at personvernet overholdes og vil makuleres så snart 
oppgaven er ferdig. Tilgang til navneliste vil være meg og min veileder Ragnhild Hellesø, 
førsteamanuensis ved avdeling for sykepleievitenskap, UiO.  

Utlevering av materiale og opplysninger til andre 

Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at avidentifiserte opplysninger 
utleveres til veileder Ragnhild Hellesø. 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 
registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede 
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 
vitenskapelige publikasjoner. 

Økonomi 

Studien er forarbeidet til en masteroppgave. Det er ingen sponsor eller økonomiske innskudd i 
prosjektet, ei heller finansiering gjennom forskningsmidler. Ergo er det ingen 
interessekonflikt å ta hensyn til i forhold til økonomi.  
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Informasjon om utfallet av studien 

Når studien er ferdigstilt og oppgaven levert og godkjent vil du få tilgang til å lese den.  

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 
Jeg er villig til å delta i studien  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signatur, prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signatur, masterstudent, dato) 
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Vedlegg 7 

Informasjon til jordmødrene om mastergradsstudie av Ina L. Aasen 

Mitt navn er Ina Aasen og jeg er jordmor og mastergradsstudent ved Universitetet i Oslo, 
institutt for sykepleievitenskap. Jeg ønsker å gjøre en observasjonsstudie i en barselavdeling 
som har MorBarn-vennlig godkjenning. Jeg ønsker å observere jordmødre i 
ammeveiledningssituasjon. Prosjektet er godkjent av Nsd og personvernombudet ved Ous. 

Det er gjort mange studier på kvinners opplevelse av ammeveiledningen de har fått men få 
som tar utgangspunkt i jordmødrenes praktiske utføring av ammeveiledning. Derfor ønsker 
jeg å gjøre en observasjonsstudie av ammeveiledning med et helsepersonellperspektiv fremfor 
pasientperspektiv  

Temaet er svært aktuelt innenfor mor/barn-omsorg i Norge. I 2013 publiserte Nasjonalt 
kunnskapssenter for Helsetjenesten PasOp rapport Nr 4 2013, som forteller at mange kvinner 
på barsel opplever å få fragmentert, ustrukturert og sprikende veiledning, som ofte forvirrer 
mer enn det hjelper (Sjetne et al, 2013). I tillegg har helsedirektoratet nylig publisert en 
rapport om at ammefrekvensen i Norge går ned. Dette aktualiserte, gjennom media, kvinners 
opplevelse av å få eller ikke få hjelp i helsevesenet.  

Studien trenger til sammen 20 observasjoner. Det beste er om det var 20 jordmødre men om 
dette ikke er mulig holder det at 7-10 jordmødre kan ha meg med på to til tre 
ammeveiledningssituasjoner. Jeg møter opp i avdelingen på morgenrapporten og håper da det 
er noen som er villig til å ta meg med. Jordmor må fylle ut et samtykkeskjema etter 
forskningsetiske retningslinjer. Videre er jeg avhengig av at disse jordmødrene finner en 
ammeveiledningssituasjon og ber mor om samtykke til at jeg er med. Jeg vil ha med skriftlig 
samtykkeskjema både for jordmor og mor.  

Hva er en ammeveiledningssituasjon? Når en kvinne ber om ammehjelp eller spør om 
jordmor kan komme og se når hun ammer, eller når jordmor oppdager en ammende kvinne og 
ser hun har behov for hjelp eller veiledning.  

Hvilke jordmødre? Det eneste kriteriet for å være med i studien er at jordmor IKKE har tatt 
videreutdanning i ammeveiledning.  

Min rolle? Jeg er utdannet jordmor men skal ikke ta del i noe av arbeidet ved avdelingen. Jeg 
er med som student. Som presentasjon til kvinnene ved forespørsel om jeg kan være med på 
ammeveiledningen kan man si jeg er mastergradstudent ved institutt for sykepleievitenskap 
og at det er jordmoren jeg er med for å observere.  

Til de som vil delta eller om noen ønsker mer utdypende informasjon om prosjektet har jeg et 
mer detaljert informasjonsskriv du kan få eller bare ta kontakt med meg på  

Telefon: 41 54 34 84, eller  

 E-post: ina.aasen@gmail.com 
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