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AMNING
– mer än bara mat!

Margareta Berglund, Distriktssköterska, MPH
margareta.berglund@skane.se
Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne

Projekt i SAMVERKAN
För att öka blivande föräldrars kunskap om amning
Gratis amningskurs för blivande föräldrar!

Artikel 24
• … att säkerställa att alla grupper i
samhället,
•särskilt föräldrar och barn, får
information om och har tillgång till
undervisning om barnhälsovård och
näringslära,
•fördelarna med amning, hygien och ren
miljö och förebyggande av olycksfall samt
•får stöd vid användning av sådana
grundläggande kunskaper”.

AMNING
- en folkhälsofråga!

Hälsoeffekter för mamman …
Fördelar på kort sikt
Sammandragning av livmoder
Snabbare återgång till tidigare vikt
Slipper menstruationer
Långsiktig minskad risk för:
Äggstockscancer
Typ 2 diabetes
Bröstcancer
Ökad risk: Kort
amningstid/ingen amning - samband
> ökad risk för postpartum
depression
Ip et al. (2007). Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed
Countries. AHRQ Publication
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Hälsoeffekter för barnet …

FÖR MILJÖN!

minskad risk för…
Akut öroninflammation
(60% riskreduktion)
Ospecifik gastroenterit
(20 % riskreduktion)
Lunginflammation
(sjukhusvårdad)
(70% riskreduktion)
Plötslig spädbarnsdöd
Fetma
NEC

Ip et al. (2007). Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries.
AHRQ Publication

För ekonomin – sparar pengar
inom sjukvården, samhället
och i familjen

WHO
54th World Health Assembly on May 18, 2001
• “exclusive breast-feeding for 6 months on a
global public health recommendation, taking
into account the findings of the WHO expert
consultation on optimal duration of breastfeeding and the provision of safe and
appropriate complementary food with
continued breast-feeding up to 2 years of
age or beyond”

Amercian Academy of Pediatrics (2014). Ten Steps to Support Parents’ Choice to Breastfeed
Their Baby http://www2.aap.org/breastfeeding/files/pdf/tenstepsposter.pdf

AMNING
- en folkhälsorekommendation!
En del mödrar kommer inte att kunna eller vilja amma
enligt WHO:s rekommendation och dessa mödrar/familjer
skall få allt stöd för att kunna ge sina barn bästa och
ändamålsenliga uppfödning!
• Amning är bara en bland många folkhälsorekommendationer och är inte mer tvingande
än att t ex äta fisk två-tre gånger i veckan, ett
halvt kilo frukt och grönsaker varje dag, att
motionera i 30 minuter dagligen eller att avstå
från rökning. Det är lika valfritt att avstå från
amning som att avstå från fisk, frukt, motion
eller rökning!
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Amningsmönster 2004-2011

Andel ammade vid 4 månader
barn födda 2011

Andel ammade vid 6 månader
barn födda 2011

Källa: Amning och föräldrars rökvanor. Barn födda 2011

Amningfrekvens Sverige. Barn födda 2011

Varför slutar mammor amma
tidigare än de önskat?
• Urval: 1 170 mammor
• 60% hade inte ammat så länge som de
hade önskat (slutade vid 4 mån)
• 40% av kvinnorna hade ammat så länge
som de hade önskat (slutade vid 8 mån)
Odom EC, et al. (2013) Reasons for earlier than desired cessation of breastfeeding. Pediatrics. 131.
e726. February 18. DOI: 10.1542/peds.2012-1295

Källa: Amning och föräldrars rökvanor. Barn födda 2011. SoS
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INTRO
ANNAN
FÖDA!

Vad kan vi

TIDIG
KONTAKT
BVC!

ALLA
(BMM, FÖRLOSSNING, BB, BHV, NEO ..)

göra för att
öka möjligheten
för mammor att amma
så länge de önskar?

UPPMUNTRA
PAPPA/
PARTNER
STÖD!

Öka kvinnans tillit
till sin kropps
förmåga att
producera mjölk
och att amma!

ERSÄTTNING
Medicinsk
indikation!

HUD mot HUD!

Moore, Andersen, Bergman N, Dowswell. (2012). Early skin-to-skin contact for mothers
and their healthy newborn infants. The Cochrane Library.

FRI AMNING?
• Hur ofta barnet ammade?
• Hur mycket bröstmjölk barnet får i sig/mål?
• Vilken fetthalt bröstmjölken har under dygnet?
URVAL

73 mammor med barn mellan 1-6 månader

Kent J et al. (2006). Volume and frequency of breast-feedings and fat content of breast milk
throughout the day. Pediatrics, 117, 387-395.

HUD
mot
HUD
FRI
AMNING

SAMSPEL
Barnets
Signaler

AMNINGSOBSERVATION
TAG
&
POSITION

DE NIO STEGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The Birth Cry
Relaxing
Awekening
Activity
Resting
Crawling
Familiarization
Suckling
Sleeping

”Alla nyfödda barn går
igenom nio steg
tillsammans med sin mor
den första timman efter
förlossningen – från
födelseskrik till sömn”
A-M Widström
Widström et al.(2011). Newborn
behaviour to locate the breast when skinto-skin: a possible method for enabling
early self-regulation. Acta Paediatrica,
2011 Jan;100(1):79-85

STOR VARIATION!
AMNINGSFREKVENSEN/dygn
• mellan 6 och 18 gånger/dygn
• 3 av 5 barn ammades på natten

MÄNGD BRÖSTMJÖLK/dygn
• mellan 478 och 1356 gram bröstmjölk
FETTHALTEN I BRÖSTMJÖKEN
• mellan 22 och 61 gram/L
• högre fetthalt på dagen och kvällen
• lägre på natten och morgonen
Kent J et al. (2006). Volume and frequency of breast-feedings and fat content of breast milk
throughout the day. Pediatrics, 117, 387-395.
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AMNINGSHORMONER

SLUTSATS
• Barn som äter lite per gång men ofta, får i sig
lika mycket fett under ett dygn, som barn som
ammas färre gånger och äter en större mängd
bröstmjölk!

• Spädbarn ska ammas fritt, dag och natt!

Artikel: Kent, J.C., et al (2006). Volume and frequency of breast-feedings and fat content of
breast milk throughout the day. Pediatrics, 117, 387-395.

Bild: UNICEF/W HO

… berätta att små barn behöver amma ofta
magsäcken är liten …

ALLA BRÖST DUGER!

Dag 1:
5-7ml

Dag 3
22-27ml

EFFEKTIV OCH
FREKVENT ”TÖMNING”
AV BRÖSTET ÄR
NÖDVÄNDIGT FÖR EN
TILLRÄCKLIG
MJÖLKPRODUKTION!

Dag 10

BRÖSTEN FÖRÄNDRAS AV GRAVIDITETEN!

61-80ml

”BARNSTYRD” amning
– amma på barnets tidiga tecken!
Uppmuntra
föräldrarna
att finna ut
barnets
tecken på att
vilja amma
eller bara
vara nära!

AMNINGSOBSERVATION, några aspekter
SAMSPEL?
AVSLAPPNAD?
SPÄND?

SMÄRTA?

UTÖKAD
ANAMNES!

TAG?
POSITION?

FILM: Breastfeeding LATCH-ON
http://www.youtube.com/watch?v=769Asm4_8no
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Hur tänker mamman om
amning?
???

Lära mammor handmjölka!
???

… om mamma och
barn separeras!
Hur tänker
familjen &
vänner?
Stöd?

HANDS OFF TECHNIQUE = HOT
Tänk på att göra så här …

Hur tänker
pappan/partnern?

…förstå hur amning
fungerar!

PRAKTISK
AMNINGSVÄGLEDNING
…och inte så här!

Bild hämtad ur: Weimer, l et al.(2006). Hands-on approach during breastfeeding support in a neonatal
intensive care unit: a qualitative study of Swedish mothers' experiences. International Breastfeeding
Journal. 2006; 1: 20.

Amningfrekvens Sverige. Barn födda 2011

VAD KAN VI
GÖRA?

Forskning visar att det
NÄRA STÖDET “close to mothers”
från pappa/partner/familj är bästa
stödet för lång amningstid!

Tohota, J, et al. (2009). Dads make a difference: an exploratory study of paternal support for
breastfeeding in Perth, Western Australia International Breastfeeding Journal 2009, 4:15

Ersättning första levnadsveckan
påverkar amningsdurationen
• Om barnet fått mjölkersättning första veckan I livet ökade
risken med sex gånger för att mamman skulle avbryta att
enbart amma redan under den första månaden. (Häggkvist,
Brantsäter & Grjibowski et al, 2010)
• Sannolikt är att amningen inte påverkas av tidig hemgång
så länge barnet inte fått ersättning på sjukhuset!

Källa: Amning och föräldrars rökvanor. Barn födda 2011. SoS

Häggkvist, A, Helsing, et al (2010). Prevalence of breast-feeding in the Norweigan Mother
and Child Cohort and health service-related correlates of cessation of full breast-feeding.
Public Health Nutrition. 13(12), 2076-86.
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Vilka riktlinjer finns för ersättning på sjukhus?
Vem ordinerar?
Hur dokumenteras det?
Informeras föräldrarna?
Ersättning …
• endast på medicinsk indikation
• bör betraktas som läkemedel
• efter insättning av ersättning lämnas skriftlig
utsättningsplan till mamman/föräldrarna i
samband med utskrivning från BB/Förlossning!

Bröstmjölk eller ersättning?

Bröstmjölksersättning
– är inte förstahandsalternativ vid
amningsproblem/svårigheter!
Börja med …
• Utökad anamnes och föreslå ev amningsobs
• Diskutera ev åtgärder utifrån resultatet av
amningsobservationen!
• Kom överens om ev åtgärder förklara vad, hur
och varför!
• Kom överens om när och hur uppföljning görs!
• Erbjud tät kontakt!

Amningfrekvens Sverige. Barn födda 2011

VAD KAN VI
GÖRA?

Har du nån gång undrat vad det är i…
Här får du svaret:
http://www.bcbabyfriendly.ca/whatsinbreastmilkposter.pdf

Främja hälsosamma matvanor
TIDIGT, TIDIGT!
LÅNGSAM
INTRODUKTION
TILL
ANNAN FÖDA!

Källa: Amning och föräldrars rökvanor. Barn födda 2011. SoS

När är barnet redo för att introduceras till annan föda?
“Three signs that indicate that an infant is ready for complementary foods”

1. Stay in a sitting position and hold their head steady
2. Co-ordinate their eyes,

hand and mouth so that they
can look at the food, pick it up and put it in their mouth all by themselves.

3. Swallow food!
Babies who are NOT ready will push their food back out,
so they get more round their face than they do in their mouths!
It is rare for these signs to appear together before 6 months!
Ref: The Start4Life/UNICEF/UK (Department of Health UNICEF, 2011)
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VIDEO: Bra mat för spädbarn 0-1 år
BMM

BHV

FÖRLOSSNING

FRAMGÅNGSRIK
SAMVERKAN
(se nästa bild!)

BB

NEO

AMM

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Spadbarn/Bra-mat-for-barn/pyttesma-smakprov/

Enbart ammade i Sverige 1964-2009

Video: Baby Friendly Rap!

Amningshjälpen
1973

1981

http://www.youtube.com/watch?v=N9KptD3t110 3:41 min

BAS-litteratur om AMNING
Kylberg et al(2014
AMNING IDAG
Gothia Förlag

SUGEN PÅ LIVET
Amningshjälpen

Olanders M (2013)
AMNING I VARDAGEN
Karneval Förlag

Hemsidor, video googla …
HEMSIDOR
• Amningshjälpen (SV)
• Ammehjelpen (NO)-> video
• Breastfeeding UNICEF/UK
• (toppenwebbsida!)
• IBFAN
• La Leche League

VIDEO

• Bra mat för barn (SLV:s
hemsida)
• Baby Friendly Rap (BFH)
• 10 square metres (amma
offentligt)
• Boob-ulution USA
• Breastfeeding animation (stort
tag)
• Handmjölkning(Ammehjelpen)
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