
  
 

 

 
 

 

 

 

 

Gratulerer med babyen 

 
Nasjonal kompetansetjeneste for amming 

inviterer deg til å delta i en viktig 

spørreundersøkelse 
 

Lenke til mødreundersøkelsen: 

https://nkfa.opinio.net/s?s=636 

Kode: MBVS2020 
 

 

 

 

 

https://nkfa.opinio.net/s?s=636


Kjære nybakte mor, som er forløst med keisersnitt. 

Hvordan har du opplevd sykehusets ammeveiledning? 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for amming gjennomfører for tiden en 

undersøkelse om ammeveiledningen du får på sykehuset. 

Vi vil sette pris på om du tar deg tid til å svare på et elektronisk 

spørreskjema som handler om råd og veiledning du har fått om 

amming. Kom gjerne med dine egne kommentarer. Vi ønsker at du 

svarer på spørreskjemaet, uavhengig av om du ammer eller ikke. 

Utfyllingen tar omtrent 15 minutter. Du kan benytte laptop, PC, 

Smartphone, iPad eller lign. med internettforbindelse til 

besvarelsen. For at du skal ha dine erfaringer fra barsel friskt i 

minne, ønsker vi at du svarer så raskt som mulig, enten her på barsel 

eller innen den første uken etter du har kommet hjem. 

 

 

 

Takk for hjelpen. Lykke til videre med deg og barnet.  

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte:  

 

Mette Ness Hansen og Anette Schaumburg Huitfeldt  

Nasjonal kompetansetjeneste for amming,  

Tlf. 23 07 54 05/00 

mehansen@ous-hf.no 

ahuitfel@ous-hf.no 

 

Hva er Mor-barn vennlig standard (MBVS) 

 

Mor-barn-vennlig sykehus følger de ti trinn for vellykket amming 

og er godkjent etter kriteriene fra WHO/UNICEF. MBVS er en 

kvalitetssikring av sykehusenes ammerutiner. Alle ansatte har fått 

tilbud om undervisning som skal gjøre dem i stand til å gi ensartet 

og oppdatert veiledning om amming. For å kunne gi best mulig 

hjelp, er det viktig å få kunnskap om mødrenes erfaringer så vi kan 

finne ut hva som fungerer tilfredsstillende og hva som eventuelt må 

forbedres. 

 

Informasjon om undersøkelsen 

 

Spørreskjemaet er elektronisk og informasjonen som registreres skal 

kun brukes slik som beskrevet i hensikten med undersøkelsen. Alle 

opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller 

andre identifiserbare opplysninger. Alle som har tilgang til 

opplysningene har taushetsplikt. 

 

Besvarelsene behandles ved Nasjonal kompetansetjeneste for 

amming, Oslo universitetssykehus og vil bli brukt til å vurdere om 

ditt sykehus tilfredsstiller kravene til et Mor-barn vennlig sykehus. 

Sykehuset vil få en tilbakemelding om hvordan mødrene opplever 

veiledningen de har fått og om eventuelle behov for forbedringer.   

 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Om du sier ja til å delta, kan 

du når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke tilbake ditt 

samtykke, uten at det påvirker din øvrige behandling. 

 

Oslo universitetssykehus ved administrerende direktør er 

databehandlingsansvarlig for undersøkelsen. 
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