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3. Identifiering av stödbehov och amningsrådgivningens fokus  

Identifiera specialgruppers behov av stöd och erbjud riktat tilläggsstöd för amning,  
 
➢ eftersom extra amningsrådgivning kan stödja amningen hos omföderskor som tidigare 

inte har ammat eller endast ammat en kort tid. (C) 
 

Extra amningsrådgivning var nyttig särskilt för de omföderskor vars förra amning hade 
varit kort (< fem veckor) eller om mamman inte alls hade ammat. Mammor som fick 
intensifierad amningsrådgivning i undersökningen (n = 45) helammade oftare i sex må-
nader än mammorna (n = 44) i kontrollgruppen (48 % vs. 27 %; p = 0,05). Andra fak-
torer som ökade helamning var mammans goda amningskunskaper (p = 0,01), planer 
på antalet arbetstimmar efter återgången till arbetet (p = 0,01) och mammans ålder (p 
= 0,05).  
 

I en holländsk experimentell studie1 gavs intensifierad amningsrådgivning 
åt mammor som väntade barn med hög risk att insjukna i astma (n = 89). 
I studien granskades faktorer som påverkar längden på helamningen och 
effekten av intensifierad handledning. De gravida kvinnorna fick både 
muntlig och skriftlig handledning om sex månader lång helamning. Hos 
mammor som fick intensifierat stöd gjordes två hembesök under gravidi-
teten och ett under barnsängstiden. De fick information och en broschyr 
om amning, astma och allergier. Informationen samlades in via enkäter i 
samband med hembesöken och analyserades statistiskt. Kontrollgrup-
pen fick vanlig handledning och ett hembesök under graviditeten.  
Studiens kvalitet: Hög (JBI 8/9) 
Evidensstyrka: 1d 
Relevans för den finländska befolkningen: God  

 
➢ eftersom personer med lägre socioekonomisk ställning uppenbarligen har nytta av am-

ningsstöd. (B) 
 

Mammor med låga inkomster som fick mångsidigt amningsstöd ammade signifikant 
mer sannolikt sex veckor efter förlossningen (OR 1,72; 95 % CI 1,07–2,76) än mam-
morna i kontrollgruppen. Det förekom ingen skillnad i fråga om förekomsten av amning 
tolv veckor (OR 1,58; 95 % CI 1,00–2,49) eller 24 veckor efter förlossningen (OR 1,14; 
95 % CI 0,69–1,87).  

 
I en RCT-studie2 undersöktes effekten av mångsidigt amningsstöd på fö-
rekomsten av amning bland mammor med låga inkomster (WIC). Inter-
ventionen (24 veckor, gruppen n = 168 mammor) innehöll sjukhusbesök 
och hembesök som genomfördes av en hälsovårdare och en kamratstöd-
jare tillsammans. Dessutom fick mammorna i interventionsgruppen tele-
fonstöd av en kamratstödjare, och vid behov kunde hälsovårdaren nås 
dygnet runt. Kontrollgruppen (n = 166) fick vanlig vård.  
Studiens kvalitet: God (JBI 7/9) 
Evidensstyrka: 1c 
Relevans för den finländska befolkningen: Måttlig 

 
 

Kommentar: Studien genomfördes bland personer som deltog i pro-
grammet The Special Supplemental Nutrition Program for Women, 
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Infants, and Children (WIC). Deltagarnas socioekonomiska situation och 
sociala trygghetssystem var markant annorlunda jämfört med det i Fin-
land. Mammor som deltar i WIC-programmet är huvudsakligen afroame-
rikanska, ensamstående föräldrar och föder barn när de är yngre än fin-
ländska mammor. 

 
Alla mammor som deltog i studien planerade att de skulle amma sina barn. Av mammor 
som fick amningsstöd helammade 45,6 procent babyn under de första sju dagarna, 
medan kontrollgruppen hade 28,9 procent ammande mammor (OR 2,05; 95 % CI 
0,82–5,13). Då babyn var tre månader var 13,9 procent i försöksgruppen och 10,5 pro-
cent i kontrollgruppen helammade (OR 1,37; 95 % CI 0,73–5,69). Antalet förlossningar, 
förlossningssättet, tidigare amningserfarenhet, samvård eller återgång till arbetet hade 
ingen koppling till förekomsten av helamning. Det förekom ingen skillnad i fråga om 
mammornas kunskaper, attityder och amningsföreställningar i början av studien och 
vid tre månaders ålder.  

 
I en RCT-studie3 utvärderades effekten av ett stödprogram för amning på 
mammor med låga inkomster som deltog i WIC-programmet (n = 52) jäm-
fört med mammor som fick vanlig vård (n = 52). Mammorna i försöks-
gruppen fick individuellt amningsstöd under graviditeten och efter förloss-
ningen av en amningsrådgivare (IBCLC). I en enkät granskades amning 
under babyns första sju dagar samt vid en, två och tre månaders ålder. 
Hos mammorna undersöktes även deras kunskaper, attityder och före-
ställningar i fråga om amning.  
Studiens kvalitet: Befogad (JBI 5/10) 
Evidensstyrka: 1c 
Relevans för den finländska befolkningen: svag 
Kommentar: Studien genomfördes bland personer som deltog i pro-
grammet The Special Supplemental Nutrition Program for Women, In-
fants, and Children (WIC). Deltagarnas socioekonomiska situation och 
sociala trygghetssystem var markant annorlunda jämfört med i Finland. 
Mammor som deltar i WIC-programmet är huvudsakligen afroameri-
kanska, ensamstående föräldrar och föder barn när de är yngre än fin-
ländska mammor. Studiematerialet är litet. Dessutom gavs stödet på 
IBCLC-nivå, och tillgången till det är regionalt och kvantitativt sett begrän-
sat i Finland. 

 
➢ eftersom överviktiga mammor har nytta av riktat amningsstöd. (B) 

 
Överviktiga (BMI > 30) mammor (n = 108) som fick amningsstöd helammade klart 
längre än kontrollgruppens mammor (n = 118) (i genomsnitt 120 dagar vs. 41 dagar, p 
= 0,003). Även amningens längd var betydligt längre i försöksgruppen än i kontroll-
gruppen (184 (92–185) dagar vs. 108 dagar (16–185), p = 0,002). Stödet ökade helam-
ning vid tre månaders ålder (OR 2,45; 1,36–4,41; p = 0,003) och bidrog till fortsatt 
amning vid sex månaders ålder (OR 2,25; 1,24–4,08; p = 0,008) jämfört med kontroll-
gruppen.  

 
I en dansk studie4 undersöktes vilken effekt amningsstöd som ges per 
telefon har på amningens längd bland överviktiga mammor (n = 226). 
Hälften av mammorna var i en försöksgrupp som fick uppmuntrande te-
lefonstöd som gavs av IBCLC och hälften i en kontrollgrupp som fick van-
lig vård. Vid sex månaders ålder svarade 207 mammor på enkäten (105 
från försöksgruppen och 102 från kontrollgruppen).   
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Studiens kvalitet: God (JBI 7/9) 
Evidensstyrka: 1c 
Relevans för den finländska befolkningen: God 
Kommentar: I Finland ökar antalet överviktiga mammor och det behövs 
nya sätt att stödja deras amning. 

 
Överviktiga mammors kunskaper om rekommendationen att helamma i ett halvt år 
ökade med 9,4 procent då de fick amningsstöd av en läkare (1,6–17,1; p < 0,05). Stö-
det ökade även inledande av amning hos mammorna (8,5 % 6,3–10,7; p = 0,01) och 
amning vid sex månaders ålder (13,2 % 9,1–17,3; p = 0,01) jämfört med mammor som 
inte fick stöd. 85,4 procent av mammor (n = 2559) började amma och 51,6 procent (n 
= 1546) ammade minst sex månader.  

 
I en amerikansk kohortstudie5 (Infant Feeding Practices Study II, N = 
2997) beskrevs överviktiga mammors n = 717) utmaningar i fråga om 
amning jämfört med normalviktiga mammors samt undersöktes huruvida 
amningsstöd som gavs av läkare eller andra yrkespersoner inom hälso-
vården hade betydelse för mammornas amningskunskaper, inledande av 
och längden på amningen i förhållande till övervikten före graviditeten.  
Studiens kvalitet: Hög (JBI 8/9) 
Evidensstyrka: 3e 
Relevans för den finländska befolkningen: God 

 
➢ eftersom erbjudande av riktat stöd till dem som har problem med amning uppenbarligen 

stöder amningen. (B)  
 

Sannolikheten var större att kvinnor med amningsproblem som använde amningspoli-
klinikens tjänster (OR 4,34; 1,35–13,96) ammade i minst sex månader och att de var 
nöjda med sin amningsupplevelse jämfört med mammorna i kontrollgruppen med am-
ningsproblem som inte besökte kliniken (OR 4,17; 1,31–13,22). Vid förekomst av am-
ningsproblem kan det fysiska och psykiska stödet som fås på amningspoliklinikbesö-
ken inverka på längden på och tillfredsställelsen med amning, men det behövs fortfa-
rande mer forskning om amningspoliklinikernas inverkan på längden på amningen. 

 
I en kanadensisk fall-kontrollstudie6 observerades längden på och till-
fredsställelsen med amning med kvalitativa och kvantitativa metoder med 
hjälp av telefonenkäter och halvstrukturerade intervjuer. I forskningsgrup-
pen deltog 86 fransktalande kvinnor som var över 20 år gamla, bodde i 
Stor-Quebecområdet och hade betydande amningsproblem då barnet 
var under två månader. Mammorna i försöksgruppen (n = 52) använde 
amningspoliklinikens tjänster, kontrollgruppens (n = 34) mammor gjorde 
det inte, även om det på grund av deras amningsproblem skulle ha varit 
möjligt att få remiss till amningspolikliniken. 
Studiens kvalitet: Hög (JBI 8/9) 
Evidensstyrka: 3c 
Relevans för den finländska befolkningen: God   

 
➢ eftersom amningsstöd inte torde skapa mervärde för amning av spädbarn som vårdas på 

sjukhus på grund av hyperbilirubinemi. (C) 
 

 
Intensifierad amningshandledning åt mammor som hade en nyfödd baby som var un-
der fyra veckor gammal och hade behandlats på sjukhus på grund av hyperbilirubinemi 



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

Hoitotyön tutkimussäätiö www.hotus.fi 4 

hade ingen signifikant koppling till förekomsten av helamning (p = 0,40) eller amning 
(p = 1,0) tre månader efter förlossningen. Det förekom inte heller någon signifikant 
skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna i fråga om helamning (p = 1,0) eller 
amning (p = 0,78) sex månader efter förlossningen. 

 
I en RCT-studie7 granskades amningsrådgivningsinterventionens effekt 
på amningens längd på grund av hyperbilirubinemi hos mammor till ny-
födda som fått sjukhusvård. Till interventionen för mammorna i försöks-
gruppen (n = 38) hörde möte med IBCLC på sjukhuset och 1–3 gånger 
efter hemkomsten. Mammorna i kontrollgruppen (n = 44) fick vanlig vård 
utan den handledning på IBCLC-nivå som erbjöds av sjukhuset. I båda 
grupperna fick de nyfödda ljusbehandling mot hyperbilirubinemi och intra-
venös vätsketerapi.  
Studiens kvalitet: Hög (JBI 9/9) 
Evidensstyrka: 1c  
Relevans för den finländska befolkningen: Måttlig. I Finland finns det 
inte jämlik regional tillgång till handledning på IBCLC-nivå.  
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