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5. Stöd på sjukhuset enligt Programmet för ett babyvänligt sjuk-
hus  

Genomför amningsrådgivning enligt Programmet för ett babyvänligt sjukhus, 
 
➢ eftersom iakttagande av vårdpraxis som stöder förekomsten av amning enligt Program-

met för ett babyvänligt sjukhus (direkt hudkontakt och tidig amning inom en timme efter 
förlossningen, helamning på sjukhuset, samvård dygnet runt, babystyrd amning och att 
inte använda napp) uppenbarligen stöder amning. (B)  
 

Alla sex “Baby-Friendly”-praxis uppfylldes för 8,1 procent av mammorna och ingen 
vårdpraxis enligt Programmet för ett babyvänligt sjukhus uppfylldes för 1,6 procent av 
mammorna. Mammor, för vilka alla sex vårdpraxis uppfylldes, fortsatte att amma vid 
sex veckors ålder tretton gånger mer sannolikt än mammor för vilka inte en enda vård-
praxis uppfylldes (OR 12,86; 3,93–42,04). Av vårdpraxis som följde Programmet för ett 
babyvänligt sjukhus minskade den första amningen inom en timme efter förlossningen 
(OR 0,63; 0,48–0,83), helamning (OR 0,43; 0,32–0,58), barnstyrd amning (OR 0,76; 
0,58–1,00), att inte använda napp (OR 0,63; 0,48–0,84) samt hänvisning av mammor 
till amningsstödgrupper (OR 0,87; 0,65–1,15) signifikant avslutande av amning före 
sex veckors ålder. Ju mindre vårdpraxis följer Programmet för ett babyvänligt sjukhus, 
desto större var sannolikheten att amningen upphörde sex veckor efter förlossningen.  

 
I den longitudinella studien Infant Feeding Practices Study II1 utvärdera-
des vilken effekt vårdpraxis som följer Programmet för ett babyvänligt 
sjukhus har på längden av amningen. Objektet för studien var mammor 
(n = 1 907), vars mål var att amma > två månader. 14,4 procent av mam-
morna slutade amma före sex veckors ålder. Materialet bestod av en en-
kät som genomfördes under graviditeten och en månad efter förloss-
ningen samt längden på amningen. Den praxis som utvärderades var den 
första amningen inom en timme efter förlossningen, helamning, samvård, 
barnstyrd amning, att inte använda napp samt hänvisning till amnings-
stödgrupper.  
Studiens kvalitet: Hög (JBI 8/9) 
Evidensstyrka: 3c 
Relevans för den finländska befolkningen: God  

 
Längden på amningen ser ut att vara längre för spädbarn som har helammats och som 
inte har flaskmatats, som inte har fått en napp eller till vars mammor man inte har 
erbjudit en amningsnapp på sjukhuset. Mammor, vars barn flaskmatades (1,4 gånger 
större risk; p = 0,05), som fick napp (1,6 gånger större risk; p = 0,01) eller en amnings-
napp på sjukhuset (2,1 gånger större risk; p = 0,001) löpte större risk att sluta amma 
(p = 0,05).  

 
I en australisk prospektiv studie2 (N = 317) granskades sambandet mel-
lan de sex stegen i Programmet för ett babyvänligt sjukhus och förstfö-
derskors lyckade amning och längden på amningen. Programmet för ett 
babyvänligt sjukhus var interventionen. Materialet samlades in som en 
enkätundersökning en vecka efter förlossningen och som strukturerade 
telefonintervjuer sex veckor, tre månader och sex månader efter förloss-
ningen.  



HOTUS-vårdrekommendation: Amningsråd-
givning för gravida, mammor till spädbarn 
samt familjen  
Evidenssammandrag 
 

Hoitotyön tutkimussäätiö www.hotus.fi 2 

Studiens kvalitet: Befogad (JBI 5/8) 
Evidensstyrka: 3e 
Relevans för den finländska befolkningen: God  

 
Siffrorna för amning som inletts var höga (96 procent) och likadana både på sjukhus 
med BFHI-certifikat och icke-certifierade sjukhus. På sjukhus som fått BFHI-certifikat 
var sannolikheten för amning bland mammor som fött barn mindre då barnet var en 
månad jämfört med mammor som födde på icke-certifierade sjukhus. BFHI-certifie-
ringen hade i sig ingen inverkan på amning vid fyra månaders ålder eller helamning vid 
en och fyra månaders ålder. Däremot uppfylldes fyra av sjukhusets vårdpraxis – tidig 
hudkontakt, den första amningen inom en timme efter förlossningen, samvård och und-
vikande av tillägg på sjukhuset – för 70–80 procent av mammorna, och för 50,3 procent 
uppfylldes alla fyra faktorer. Mammor för vilka dessa fyra vårdpraxis uppfylldes am-
made mer sannolikt än andra då barnet var en månad och fyra månader än de mam-
mor för vilka färre än dessa fyra vårdpraxis uppfylldes.  

 
I en australisk kohortstudie3 (n = 6752) granskades kopplingen mellan 
statusen Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) och vårdpraxis och am-
ning en och fyra månader efter förlossningen. De som födde barn 
2.1.2010–31.5.2010 fick en enkät fyra månader efter förlossningen.  
Studiens kvalitet: Hög (JBI 8/9) 
Evidensstyrka: 2c 
Relevans för den finländska befolkningen: God  

  
Förstföderskor (n = 519) rapporterade en tydlig skillnad mellan sina önskningar om 
helamning (70 %) och den helamning som uppfylldes då barnet var en vecka gammalt 
(50 %). De rapporterade även om sjukhuspraxis som genomförts för dem och som var 
emot de tio stegen i Programmet för ett babyvänligt sjukhus, såsom att ge tillägg (49 
%) och användning av napp (45 %). Förstföderskor som födde på sjukhus där 6–7/10 
steg uppfylldes uppnådde sex gånger mer sannolikt sitt helamningsmål än förstföders-
kor som födde på sjukhus där 1/10 eller färre av stegen uppfylldes (86 % vs. 14 %; p 
= 0,01). Mammor vars spädbarn enligt mamman hade fått tillägg på sjukhuset rappor-
terade mer sannolikt att de inte hade uppnått helamning hemma. Den statistiska san-
nolikheten för detta syntes bland förstföderskor (OR 4,4; 2,1–9,3) och ännu kraftigare 
bland omföderskor (n = 1 052) (OR 8,8; 4,4–17,6). 

 
I en amerikansk kohortstudie4 granskades sambandet mellan sjukhus-
praxis som beskrevs av mammor som fött barn (n = 1 573) och huruvida 
mammorna lyckades med sina helamningsavsikter. Studien var en del av 
en nationell kohortstudie, Listening to Mothers II. Mammor som fött barn 
tillfrågades om sina avsikter att amma, amning av babyn vid en veckas 
ålder och hur sjukhuspraxis som stöder amning uppfylldes för dem.  
Studiens kvalitet: God (JBI 7/9) 
Evidensstyrka: 3d 
Relevans för den finländska befolkningen: God  

 
Då babyn var tre månader hade användningen av napp ingen effekt på andelen helam-
made barn (RR 1,01; 95 % CI 0,96–1,07; 2 studier, n = 1 228 barn), eller vid fyra 
månaders ålder (RR 1,01; 95 % CI 0,94–1,09; en studie, n = 970 barn, måttlig evidens), 
och detta hade ingen effekt på antalet delammade barn vid tre månades ålder (RR 
1,00; 95 % CI 0,98–1,02; 2 studier, n = 1 228 barn), och vid fyra månaders ålder (RR 
0,99; 95 % CI 0,97–1,02; en studie n = 970 barn). 
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En systematisk översikt5, där begränsad användning av napp enligt Pro-
grammet för ett babyvänligt sjukhus jämfördes med obegränsad använd-
ning av napp hos friska nyfödda, vars mammor hade börjat amma och 
ämnade helamma babyn. Översikten utgår från två studier (n = 1 302 
fullgångna barn) som granskade sambandet mellan begränsning av an-
vändningen av napp och längden på amning hos helammande mammor 
och andra amningsresultat.  
Studiens kvalitet: Hög (JBI 11/11) 
Evidensstyrka: 1b 
Relevans för den finländska befolkningen: God 

 
Iakttagande av Programmet för ett babyvänligt sjukhus på sjukhus ökade sannolik-
heten för helamning vid sex månaders ålder (OR 5,21; 95 % CI 2,15–12,61). 

 
I en systematisk översikt6 undersöktes amningsstödinterventioners kopp-
ling till förekomst av helamning vid sex månaders ålder. I översikten in-
kluderades RCT- och kvasiexperimentella studier som behandlar temat 
(n = 27). I studierna ingick olika slags interventioner för amningsstöd, 
såsom emotionellt stöd eller utbildning, genomförande av Programmet 
för ett babyvänligt sjukhus eller kombinationer av olika faktorer. Intervent-
ioner för amningsstöd genomfördes på olika platser, av olika yrkesperso-
ner eller icke-yrkespersoner, under graviditeten eller efter förlossningen 
eller vid båda tidpunkterna. Studierna analyserades enligt teman och 
med en metaanalys.  
Studiens kvalitet: Hög (JBI 11/11) 
Evidensstyrka: 1b 
Relevans för den finländska befolkningen: God  
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