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Inledning
Under 2010 utgavs den första vårdrekommendationen om amning: ”Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus”. Efter denna vårdrekommendations
publicering har evidensen över effektiva interventioner för amningsrådgivning ökat betydligt. I
och med ny evidens har uppdateringen Amningsrådgivning för gravida, mammor till spädbarn
samt familjen gjorts.
Nya studier om amningens betydelse och inverkan på mammans hälsa ger obestridliga bevis
på att främjande av amning är ett effektivt sätt att öka folkhälsan.1,2 Amning skyddar mot infektioner som är typiska i barndomen, har koppling till lägre förekomst av vissa cancersjukdomar
hos barn och förekomst av metabolt syndrom i vuxen ålder samt ger bättre kognitiv prestationsförmåga. Dessutom kopplas amning till mindre risk för bröstcancer och äggstockscancer hos
mammorna.1,3
I England genomfördes en omfattande kostnadseffektanalys om vilka kostnadseffekter amning
och icke-amning har på hälsan, användningen av hälsovårdstjänster och arbetsförmågan.4 Enligt undersökningen skulle det vara möjligt att spara 3,6 miljoner pund (cirka 4,1 miljoner euro)
av hälsovårdens kostnader i och med minskat antal tarminfektioner som kräver sjukhusbehandling och läkarbesök, om 45 procent av mammorna skulle helamma i fyra månader och om 75
procent av spädbarnen skulle ammas då de skrivs ut från BB-avdelningen. En lägre förekomst
av nedre luftvägsinfektioner, öroninflammationer och nekrotiserande enterokolit skulle dessutom medföra besparingar på 17 miljoner pund (cirka 19,2 miljoner euro). 1 Förutom folkhälsomässiga effekter är amning även det mest ekologiska sättet att ge näring åt spädbarn.
Amning är en färdighet som förutsätter övning. En lyckad amning är resultatet av samarbete
mellan barnet, mamman, den övriga familjen och den närmaste kretsen. Nästan alla finländska
mödrar planerar amma sin baby5, men okunskap beträffande om mjölken räcker till och svagt
stöd för att fortsätta amma kan leda till tidigt inledande av fast föda6. Tolkning av babyns signaler
och svar på babyns behov (t.ex. amning som sker ofta och länge), att hitta rätt sugställning och
-grepp, samordning av det övriga livet med amningen samt stöd från den närmaste kretsen och
hälsovårdspersonalen kan bidra till att mamman uppnår sina egna amningsmål. Kommentarer
eller instruktioner som försvårar eller ifrågasätter amning kan motverka amningsmålen. Mammor kan känna skuld över saker som gäller amning och flaskmatning.7
Vårdpraxis och den amningsrådgivning som hälsovårdspersonalen ger har en stor inverkan på
hur amningen lyckas2. Internationellt har amning främjats med hjälp av Programmet för ett babyvänligt sjukhus (Baby-Friendly Hospital Initiative, BFHI). För närvarande har sex av 23 förlossningssjukhus i Finland certifierats som babyvänliga (26 %). I skrivande stund våren 2020 gällde
certifikatet på följande sjukhus i Finland: Sjukhusen i Lojo och Hyvinge, Vasa centralsjukhus,
Seinäjoki centralsjukhus, Satasairaala och Mellersta Finlands centralsjukhus.8 Under 2018
sköttes 12 procent av förlossningarna på sjukhus som certifierats som babyvänliga9. Nästan
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alla finländska förlossningssjukhus förbereder sig inför revision och utvecklar sin praxis så att
de blir babyvänliga.
I Finland slutar man amma tidigare än rekommenderat och ammar minst jämfört med de övriga
nordiska länderna10. I synnerhet är förekomsten av helamning låg, det finns dock ingen färsk
utredning om den allmänna förekomsten av amning. Enligt rekommendationerna i det internationella Programmet för ett babyvänligt sjukhus ges annat än den egna mammans mjölk åt nyfödda endast av medicinska skäl. Att ge tillägg åt nyfödda utan medicinska skäl minskar längden
på helamningen. På finländska förlossningssjukhus är det mycket vanligt att ge tilläggsmjölk.11
I en avhandlingsstudie som gavs ut 2016 helammade finländska mammor i genomsnitt mindre
än två månader6.
I EU-länderna helammas i genomsnitt endast 23 procent (2–56 %) av spädbarn ännu just före
sex månaders ålder. I EU-länderna helammas allra mest, över 40 procent av spädbarnen upp
till sex månaders ålder i Slovakien (49 %) och i Ungern (44 %) och minst i Storbritannien (1 %),
i Finland (1 %) och i Grekland (1 %).10 Enligt en färsk nationell pilotundersökning verkar det som
att amningssiffrorna är bättre än de var tidigare i Finland. Enligt undersökningen ammades 87
procent av 3–4 månader gamla barn och 66 procent hade fått endast bröstmjölk efter att de
hade kommit hem från sjukhuset (dvs. helamning).12
I Finland främjas amning på nationell nivå. Enligt statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och
unga (338/2011)13 åläggs som en del den hälsorådgivning som ges under de återkommande
hälsoundersökningarna att ge stöd som gäller näring och amning. Det andra nationella handlingsprogrammet för att främja amning 2018–2022 gavs ut 2017. Dess centrala mål är att göra
Finland till ett av de ledande länderna inom amning. Handlingsprogrammet beskriver de åtgärder och ansvariga parter som föreslagits för att målet ska uppnås. Det beskriver också arbetet
för att främja amning som gjorts hittills i Finland. Centrala sätt att uppnå handlingsprogrammets
mål är ett omfattande införande av Programmet för ett babyvänligt sjukhus på förlossningssjukhusen, så att minst 75 procent av sjukhusen har ansökt om certifikatet senast 2022 och införande av programmet för amnings- och familjevänlig verksamhet på barnrådgivningarna, så att
minst 50 procent av mödra- och barnrådgivningarna har senast under 2022 inlett ett utvecklingsarbete med certifikatet som mål.14 Under hösten 2018 inrättades vid Institutet för hälsa och
välfärd (THL) en befattning som nationell amningskoordinator.
Förutom det nationella handlingsprogrammet för att främja amning ger även andra handlingsprogram och handböcker anvisningar om amningsrådgivning på nationell nivå. I Handbok för
mödrarådgivningen konstateras att amningshandledning ges systematiskt i samarbete mellan
primärvården och den specialiserade sjukvården och den inleds redan under graviditeten och
fortsätter ända fram till avvänjningen. Handboken betonar även identifiering av familjer i behov
av särskilt stöd samt tillräcklig amningsutbildning för personalen.15 Även Handlingsprogrammet
för sexuell- och reproduktiv hälsa (2015) lyfter fram främjandet av amning16. THL gav 2016 ut
nya nationella kostrekommendationer för barnfamiljer. De instruerar att gå över till fast föda
genom att ge babyn smakportioner från och med 4–6 månaders ålder. Smakportionerna är små,
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högst några teskedar och deras syfte är inte att ersätta amning.17 Här avviker de finländska
rekommendationerna från såväl tidigare nationella som internationella rekommendationer, där
helamning rekommenderas ända till sex månaders ålder18.
Det nationella handlingsprogrammet för att främja amning skapar de nationella rekommendationerna för främjande av amning. Denna vårdrekommendation kompletterar hälsovårdspersonalens och kamratstödjarnas verktygslåda genom att erbjuda forskningsresultat om vilken slags
amningsrådgivning och vilket amningsstöd som är så effektivt som möjligt och hur amningsrådgivningen bör utvecklas. Den senaste versionen av Programmet för ett babyvänligt sjukhus19
och rådgivningarnas Program för amnings- och familjevänlig verksamhet innehåller också interventioner som kan främja amning.
Internationellt har det utvecklats många interventioner som stöder amning. Nya handledningsmetoder vid sidan av de tidigare är på väg, såsom användningen av webbaserade mobilapplikationer för att stödja amning. Det finns emellertid inte ännu tillräckligt med evidens om effekten
av dessa applikationer. De första preliminära resultaten kommer från en brasiliansk översikt (n
= 9 studier) där man utvärderade effekterna av stöd som gavs med hjälp av utvecklade mobilapplikationer på amningspraxis. Enligt översikten kan stöd som ges med hjälp av applikationer
öka helamning och amning.20
Hälsovårdspersonalens roll vid stärkande av amningsvänliga attityder är ytterst viktig. De ska
ha tillgång till effektiva sätt att stödja amning. Den vårdrekommendation som gavs ut 2010 är
en av de mest använda finländska vårdrekommendationerna. Till exempel i Uleåborg förankrades den nationella amningsrekommendationen genom att utarbeta en enhetlig handlingsmodell
för amningsrådgivning som utgår från evidens (”Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli”, YIT) och det konstaterades att vårdrekommendationen från 2010 är fungerande.14

Rekommendationens mål och centrala begrepp
Rekommendationens syfte och mål
Amningsrådgivning för gravida, mammor till spädbarn samt familjen är en uppdatering av vårdrekommendationen från 2010. Dess syfte är att åt hälsovårdspersonal som erbjuder amningsrådgivning ge evidens utgående från kritiskt utvärderade studier. Målen för rekommendationen
är att förbättra kvaliteten på amningsstöd som ges åt mammor och familjer med spädbarn, att
förenhetliga handledningspraxis gällande amning samt att se till att handledningen är individuell.
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Målgrupper
Den nationella vårdrekommendationen är avsedd för hälsovårdspersonal som inom den specialiserade sjukvården och primärvården arbetar med gravida och familjer med spädbarn. Vårdrekommendationen kan också användas i utbildning inom hälsovården, och den kan även utnyttjas av andra yrkespersoner och volontärer som arbetar med familjer.

Centrala begrepp
De centrala begrepp som använts i rekommendationen är enhetliga med Det nationella handlingsprogrammet för att främja amning 2018–202214. Begrepp som i synnerhet gäller helamning
och amning varierar enligt studie och vid rapportering av resultat används definitionen enligt
studien i fråga.
Helamning
Helammade barns enda föda är mammans bröstmjölk som ges genom amning eller pumpning.
Dessutom ges barnet D-vitamin samt andra vitamin- eller spårämnespreparat och läkemedel
som barnet eventuellt behöver.14,21
Delamning
Barnet får vid sidan av bröstmjölk fast purémat, modersmjölksersättning, kliniskt näringspreparat för spädbarn, välling eller annan föda.14,21
Programmet för ett babyvänligt sjukhus
Ett handlingsprogram som gavs ut 1991 av WHO och Unicef (eng. Baby Friendly Hospital Initiative, BFHI) som bidrar till att globalt förbättra förverkligandet av amning. Programmets kärna
är ”Tio steg som främjar amning” som är en praktisk anvisning för att främja och stödja amning
i förlossningsenheter. Under de senaste åren har man utifrån programmet utarbetat eller håller
på att utarbeta ett program för primärvården och barnsjukvården.19
IBCLC
International Board Certified Lactation Consultant, en person som har genomfört en omfattande
specialsakkunnigutbildning och -examen i amning22.
Amningsutbildare
Amningsutbildare kan arbeta som utbildare av amningsrådgivare och som amningskoordinator
samt expert och utvecklare i frågor som gäller amningsrådgivning och -stöd i sin verksamhetsenhet eller regionalt. I nuläget erbjuds utbildning till amningsutbildare motsvarande 7,5 studiepoäng i yrkeshögskolor. Sökande till utbildningen förutsätts ha amningsrådgivarutbildning.14
Amningsrådgivare
En yrkesperson inom hälsovården19 som har avlagt en amningsrådgivarutbildning (20 h) enligt
Programmet för ett babyvänligt sjukhus.
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Handledning och stöd för amning
Handledning och stöd för amning är delvis överlappande begrepp. Handledning kan ses som
en planmässig, kontextbunden verksamhet där en yrkesperson inom hälsovården och den som
handleds har ett aktivt och interaktivt förhållande. Att stödja amning kan innebära amningsvänliga handlingar och attityder allmänt och på individuell nivå. På individuell nivå kan stöd för
amning innebära förmedling av information, uppmuntrande och hjälp vid praktiska problem. På
individuell nivå är även emotionellt stöd en integrerad del av båda begreppen. Anpassat 14
Kamratstödjare
Kamratstöd är en form av interaktion som utgår från ömsesidig jämlikhet och solidaritet, att bli
hörd och förstådd samt möten och ömsesidigt stöd bland människor som har gått igenom liknande livserfarenheter och livsskeden. De som deltar i kamratstöd är likvärdiga sinsemellan
och de både ger och tar emot stöd i allmänhet. I denna vårdrekommendation avses med kamratstödjare en person som ger amningsstöd och som inte behöver vara en yrkesperson inom
hälsovården.23
Yrkesperson inom hälsovården
Med yrkesperson inom hälsovården avses i denna rekommendation hälsovårdspersonal som
arbetar inom primärvården och den specialiserade sjukvården inklusive sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, munhygienister och läkare som sköter familjer som väntar eller har spädbarn24.

Metoder
Då vårdrekommendationen uppdaterades genomfördes en systematisk litteratursökning där
man följde strukturen av översikterna i den ursprungliga rekommendationen.

Informationssökning
De databaser och sökord som användes i informationssökningar beskrivs i bilaga 1. Informationssökningen genomfördes i samarbete med en informatiker. Sökningen begränsades till studier som
kommit ut efter den ursprungliga rekommendationen (dvs. åren 2008–2015). Dessutom gjordes en
kompletterande sökning över systematiska översikter som har utgivits 2015–2020.

Val av informationskällor
Till skillnad från den ursprungliga vårdrekommendationen fokuserade uppdateringen på interventioner för amningsrådgivning, för vilka forskning kunde påvisa en effekt. Därmed inkluderades kvantitativa undersökningar i uppdateringen och kvalitativa undersökningar exkluderades.
Man kom fram till denna ytterligare begränsning på grund av överflödet av evidens.
Kriterierna för inkludering av undersökningar var:
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•
•
•
•
•
•

Forskning om amning, amningsrådgivning eller -stöd.
Målgruppen var friska nyfödda. Vanliga hälsorisker och -problem (hyperbilirubinemi,
mammans övervikt el. dyl.) inkluderades.
Amningens eller helamningens längd eller förekomst var en resultatvariabel (outcome)
Ursprunglig studie eller systematisk översikt
Referentgranskad
Finsk- eller engelskspråkig publikation

Kriterierna för exkludering var:
• Forskningsämnet var amningsstatistik, amningens hälsofördelar, uppfödning med modersmjölksersättning eller förebyggande av hungersnöd/amning i katastrofsituationer
• Målgruppen var allvarligt sjuka mammor, sjuka nyfödda eller spädbarn eller prematura
barn (<37 gravidveckor)
• Genomförd i ett utvecklingsland (IMF:s klassificering)
• En icke-vetenskaplig artikel
Fyra medlemmar i arbetsgruppen deltog i valet av studier. Rubrikerna sorterades i alfabetisk
ordning enligt den första författarens efternamn och delades upp i två delar i mitten. Två forskare
utvärderade självständigt den ena delen av listan och två forskare den andra delen. Båda
forskarparen gick tillsammans igenom valen för att uppnå konsensus. Abstrakten och de fullständiga texterna lästes igenom med hjälp av samma tillvägagångssätt. Under urvalsprocessen
hade forskarparen nära kontakt med varandra och preciserade vid behov kriterierna. Efter valet
av de fullständiga texterna gick forskarna igenom de systematiska översikter som utvalts till
rekommendationen och tog bort de ursprungliga undersökningar som redan var med i rekommendationen som en del av den systematiska översikten från de studier som blivit valda som
grund för översikten. Urvalsprocessen beskrivs i bilaga 2.
Kvalitetsbedömning av materialunderlaget
Kvaliteten på studierna utvärderades enligt kriterierna för studieutformningen (Joanna Briggs
Institutets (JBI) checklistor för kritisk bedömning av olika studieutformningar). Arbetsgruppen
fastställde inte på förhand någon gräns för godkännande för kvalitetsbedömningen av de studier
som togs med. Studiernas kvalitet bedömdes självständigt av två medlemmar av arbetsgruppen, varefter bedömningarna jämfördes. Alla bedömda studier visade sig vara tillräckligt högklassiga och i rekommendationsarbetsgruppen behövdes ingen diskussion om godkännandet
av dem. I den verbala beskrivningen av kvalitetsbedömningens resultat användes följande
gränsvärden: 86–100 % utfall av kriterierna: hög; 65–85 %: god; 50–64 %: användbar; under
50 %: icke godkänd.
Analys av materialet
En tabell uppgjordes över de valda studierna. Studierna ordnades deduktivt enligt rekommendationsfraserna i den ursprungliga rekommendationen så att man av studiernas interventioner identifierade de element som stöder eller ger motsägelsefull evidens åt rekommendationsfraserna. Studiernas interventioner var vanligen program med flera interventioner (till exempel gavs intensifierad
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handledning under graviditeten och efter förlossningen och att individuell handledning eller grupphandledning kombinerades med skriftligt material, kamratstöd eller handledning också åt pappan).
Då beskrivs studien i alla de översikter över evidensgrad där studiens intervention eller en del av
den gäller rekommendationsfrasen.

Evidensbedömning
Rekommendationsfrasernas evidensgrad utvärderades i enlighet med Hoitotyön tutkimussäätiös
(Hotus) handbok om utarbetande av vårdrekommendationer25. Vid utvärderingen av evidensgraden
användes den ursprungliga rekommendationen som underlag så att utvärderingen inleddes med
den evidensgrad som tidigare definierats för varje fras. Om man inte hittade ny forskningsevidens
som grund för rekommendationsfrasen ändrades inte evidensgraden. Detta nämns vid varje fras.
Likaså om man hittade ny evidens, men om den evidens som den gav (evidensstyrkan enligt forskningsupplägget, studiernas kvalitet, enhetliga resultat) inte gav anledning till att ändra frasens evidensgrad, bibehölls den. Om ny forskningsevidens gav starkare evidens än tidigare som stöd för
rekommendationsfrasen i fråga, höjdes evidensgraden.

Rekommendationer
I rekommendationsfraserna utnyttjades den ursprungliga rekommendationens struktur. Strukturen uppdaterades för att svara mot det nuvarande rekommendationsunderlaget. Den nya
forskningsevidensen jämfördes med den tidigare rekommendationens evidens. Den nya evidens som man hittat som grund för rekommendationsfraserna finns i evidensgradsöversikterna
(bilagorna 1–5). Evidensen för den vårdrekommendation som har getts ut tidigare (2010) beskrivs i denna uppdaterade version under rekommendationsfraserna. Den nya evidensen har förstärkt eller försämrat rekommendationsfrasernas evidensgrad eller så är evidensgraden oförändrad. Rekommendationsfraserna har uppdaterats att i fråga om struktur och formulering
svara mot nuvarande anvisningar.25

1. Erbjudande av utbildning åt yrkespersoner och kamratstödjare inom hälsovården
Det behövs grundläggande utbildning och kontinuerlig fortbildning om amning
och amningsrådgivning som riktas till yrkespersoner inom hälsovården samt
verksamhet som siktar mot förbättring av vårdkvaliteten,
➢ eftersom utbildning om amning och amningsrådgivning som ges åt yrkespersoner inom hälsovården uppenbarligen stöder amning26–29. (B)
•

Personer som samarbetar med gravida och föräldrar till spädbarn ska ha en ändamålsenlig utbildning för amningsrådgivning30–36.
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•
•
•
•
•

•

Ett effektivt sätt att utbilda personalen är att tillämpa en amningsrådgivarutbildning som
följer WHO:s/Unicefs Program för ett babyvänligt sjukhus37.
Mammornas amningsbeteende påverkas av yrkespersonernas egna attityder till amning. Yrkespersoner ska identifiera betydelsen av sina attityder34,38.
Amningsutbildning som ges åt hälsovårdspersonalen ökar mammornas belåtenhet med
den handledning de får32,36.
Vårdare och läkare ska erbjudas enhetlig utbildning om amning och amningsrådgivning39,40.
Hälsovårdspersonalens amningsutbildning ska vara kontinuerlig och den får inte endast
utgå från individens egen aktivitet eller vara frivillig. Även kvaliteten på amningsutbildningen ska utvärderas.41
Förekomsten av amning ökar både genom årlig amningsutbildning som en del av den
kontinuerliga fortbildningen av personalen och genom ändring av sjukhuspraxis så att
den stöder amning39.

➢ eftersom utbildning av kamratstödjare kan stödja amningen och verksamheten som stödmamma42–29, (C)
I uppdateringen hittades inga nya studier som stöder rekommendationsfrasen eller studier med
motstridiga resultat. Utvärdering av evidensgraden utgår från studierna i den ursprungliga
(2010) rekommendationen.
• Kamratstödjare har nytta av utbildning, självförtroendet ökar och självkänslan förstärks42–44.
• Att vara kamratstödjare ger starkare självkänsla åt ammande mammor som genomför
en kamratstödjarutbildning42,44.
• I utbildning av kamratstödjare lönar det sig att använda redan färdigt planerade utbildningsprogram44–46 och göra utbildnings- och handledningsmaterial enhetligare47.
• Mammor väljer hellre en amningsstödgrupp som genomförs av en utbildad yrkesperson
än ett hembesök av en outbildad kamratstödjare48,49.

➢ eftersom ett kvalitetsförbättringsprogram som riktas till yrkespersoner inom
hälsovården kan öka amning50. (C)

2. Amningsrådgivning och -stöd åt mamman och familjen
Erbjud mamman amningsrådgivning både under graviditeten och efter förlossningen,
➢ eftersom amningsrådgivning under graviditeten uppenbarligen stöder amning51,53,54,56, särskilt i kombination med handledning under graviditeten29,52,55,57,58. (B)
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•
•
•
•

•

Amningsrådgivning som inleds under graviditeten stöder helamning och fortsättning av
amning i det tidiga skedet30,32,59–63.
Mångsidig handledning som ges under graviditeten och vars mål är att öka kunskaperna
om amning och stärka de positiva attityderna, ökar amningen32,59–63.
Handledning som ges av hälsovårdare under graviditeten ökar inledande av amning64.
Möten i små grupper som inleds i början av graviditeten och som fortsätter efter förlossningen och leds av en utbildad yrkesperson förbättrar mammornas upplevelser av den
amningsinformation de får samt underlättar identifieringen av barnets behov32.
Under graviditeten kan interaktiv grupphandledning öka förekomsten av amning32,59–61,63.

➢ eftersom amningsrådgivning som ges efter förlossningen stöder amningen29,52,57,58,64–66. (A)
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Enhetlig vårdpraxis som stöder amning på sjukhus och inom primärvården ökar förekomsten av amning32,40,60,68–71.
Interventioner av engångskaraktär på förlossningssjukhus eller i mödra- eller barnrådgivningen har ingen inverkan. Det behövs mångsidigt och kontinuerligt stöd.72–78
Sakkunnig amningsrådgivning på förlossningssjukhuset bidrar till att klara av att amma
särskilt i sådana mammagrupper där amning annars förekommer i genomsnitt mer sällan79.
Verbal handledning av mammor (s.k. hands off-handledning) i amningssituationer på
sjukhuset minskar amningsproblem och ökar hel- och delamning åtminstone i sex
veckor80.
Amningsstöd som ges under de första veckorna efter förlossningen är betydelsefull för
förebyggande av amningsproblem35,81,82.
Individuell och riktad handledning efter förlossningen bidrar till att amningen fortsätter35,60,81.
Amningsrådgivning hjälper mamman att klara av att amma och stöder hennes tillit till
amning. Mammor som upplever att de klarar av att amma och tror på sin förmåga att
amma, ammar mer sannolikt i minst fyra veckor.83
Amningsrådgivning får inte ge skuldkänslor. Även de mammor som slutar amma behöver handledning och stöd.84
Kortvarig grupphandledning i föreläsningsformat som genomförs endast under graviditeten bidrar varken till att amning inleds eller fortsätter85,86.
Vård i enkelrum eller familjerum samt en utsedd egenskötare ökar förekomsten av
helamning. Den handledning som mammorna får ska vara individuell och enhetlig.30

Erbjud mamman och familjen intensifierat amningsstöd och utnyttja olika stödformer,
➢ eftersom intensifierat amningsstöd uppenbarligen stöder amningen87,88, (B)
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•

Intensifierat stöd för amning som erbjuds av yrkespersoner inom hälsovården ökar förekomsten av helamning89.

➢ eftersom olika former av tilläggsstöd som riktas till mammor stöder amning57,90–98, (A)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

I en lyckad stödintervention hjälper man mamman att lära sig ett bra suggrepp för babyn
och en bra amningsställning. Lyckat stöd kan kräva flera hembesök och uppföljning under en längre tid.97
Hembesök och individuell handledning stöder amningen99,100.
Amningsrådgivning har den största effekten då man tillämpar flera olika metoder59,101.
Skriftlig information, såsom tidningar och webbplatser, är inte ensamma en effektiv metod för att främja amning59,102,103.
Individuell handledning som ges personligen är ett effektivt sätt att stödja amningen37,59,89,101,102.
Hembesök stöder amningen31,101.
Amningsstödgrupper kan genomföras på många sätt, bara man tar hänsyn till deltagarnas individualitet38.
Information och stöd åt mammor som ammar i exceptionella situationer kan ges via internet104.
En amningsstödgrupp som ordnas av en yrkesperson och möjligheten till individuellt
kamratstöd ökar inledande och fortsättning av amning48.
Erbjudande av psykosocialt stöd samt praktisk amningsrådgivning under hembesöken
stöder helamning samt att amningen fortgår31.
Kompetent amningsrådgivning och amningsstöd som ges efter förlossningen per telefon
ökar helamning hos utbildade mammor. För mammor med låga inkomster behövs även
andra former av amningsstöd.105
En amningspoliklinik inom primärvården är en beaktansvärd stödform. På en amningspoliklinik kan man kombinera professionellt stöd och kamratstöd.82

➢ eftersom en ökning av mammors amningsförtroende under graviditeten uppenbarligen stöder amningen106,107, (B)
➢ eftersom stöd som erbjuds familjer stöder amningen55,108,109. (A)
•

•

Effektiv handledning kombinerar kunskapsbaserad handledning och kunskapsbaserat
stöd samt det faktum att den ges åt både den gravida kvinnan och hennes partner eller
familj55.
Mammornas amningsbeslut påverkas av partnerns och mormoderns eller farmoderns,
särskilt mormoderns, amningsuppfattningar33,110,111–116.
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•
•

Närstående som deltar i familjens vardag inkluderas i amningsrådgivningen. De har nytta
av anvisningar som berättar hur de konkret kan stödja den ammande modern.116,117
En kombination av professionellt stöd och kamratstöd, där pappan, de övriga familjemedlemmarna och vännerna beaktas är viktig. Mammor som deltar i en amningsstödgrupp
ammar sannolikt längre (minst två månader).110

➢ eftersom handledning och stöd som riktas till partnern stöder amning av spädbarnen88,118–120. (A)
•
•

•
•
•

Det lönar sig att ordna utbildning åt partnern under graviditeten; bara en amningsutbildning av engångskaraktär under graviditeten ökar förekomsten av amning113,114.
I utbildningen av partnern gör man klokt i att beakta att det mest effektiva är kultursensitiv
information som ges personligen samt praktiska råd om hur partnern allra bäst stöder
amningen119.
Hjälp och uppmuntran från partnern ökar inledande av amning121.
Partners roll som en lyhörd del av ”amningsteamet” ökar mammans tillit till sin egen förmåga och självständighet, vilket har en positiv effekt på amningen121.
Ett beteende som stöder mamman och främjar amningen kan klassificeras som kunskap,
hjälp, uppmuntran och att reagera med låg tröskel121:
o med kunskap avses utökande av kunskapen och förmågan att observera amningsproblem121.
o med hjälp avses konkret praktisk hjälp med hushållsarbete, med att sköta babyn
och de andra barnen samt även mamman, särskilt under amningen121.
o med uppmuntran avses att man uppmuntrar och visar uppskattning för mammans
amning121.
o med att reagera med låg tröskel avses en känslighet inför mammans behov, respekt för hennes val, främjande av självständighet och föräldraskap samt erbjudande av information, hjälp och uppmuntran på ett sätt som är godtagbart för
mamman121.

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 som endast ammat en kort tid122, (C)
➢ eftersom personer med lägre socioekonomisk ställning uppenbarligen har
nytta av amningsstöd123,124, (B)
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➢ eftersom överviktiga* mammor har nytta av riktat amningsstöd125,126, (B)
*BMI över 30, i definitionen har använts definitionen från God medicinsk praxis-rekommendationen127

•

För överviktiga och tjocka mammor kan till exempel stora bröst utgöra ett fysiskt hinder
för amning. Det kan också vara svårt för dem att hitta en bra/rätt amningsställning, mjölken kanske rinner till långsamt eller så kan mjölkmängden kännas otillräcklig. Även kejsarsnitt kan orsaka problem med amningen. Psykiska hinder kan till exempel vara en
låg amningstillit, en negativ kroppsuppfattning, blyghet för att amma offentligt samt
stigma som kopplas till övervikt. Ett välplanerat och riktat stöd som ges under och efter
graviditeten kan främja amning bland överviktiga och tjocka mammor samt hjälpa dem
med olika slags problem.128 Emellertid finns det inte tills vidare tillräckligt med forskning
om vilka slags stödinterventioner som allra bäst skulle stödja amning bland omfångsrika
och överviktiga mammor129.

➢ eftersom erbjudande av riktat stöd till dem som har problem med amning uppenbarligen stöder amningen130, (B)
•

•

•

Mammor med risk för tidig avvänjning ska identifieras33,131.
Mammor som hör till riskgruppen är:
o unga mammor132–134.
o mammor med låg utbildningsnivå och en svag ekonomisk situation134–138.
o mammor vars kulturella bakgrund avviker från majoritetsbefolkningens137–142.
o mammor som röker134.
o mammor som planerar kort amning143.
o mammor som fött med kejsarsnitt141,144.
o mammor med svår förlossningsupplevelse145.
o mammor som upplever att de klarar av amningen dåligt och som har amningsproblem på förlossningssjukhuset32,85,145–147.
o mammor som på grund av amningsproblem slutar amma tidigare än de ursprungligen planerade, behöver särskilt stöd148.
o mammor som känner att de inte har tillräckligt med mjölk149.
o mammor som upplever att de inte får stöd för amningen71.
o mammor som snabbt återvänder till arbete eller studier101.
Riktat stöd för personer i riskgrupper:
o Handledning och individuell handledning som ges under graviditeten, frekventa
kontakter med mamman samt vid behov hembesök ökar antalet mammor som
börjar amma och fortsätter med detta i ett halvt år62.
Skräddarsydda kamratstödgrupper för mammor med hög risk (unga, lågutbildade, lågavlönade mammor) och med låg risk (äldre, utbildade, mammor med höga inkomster) ökar tillfredsställelsen med amningsupplevelsen. Mammor har nytta av grupphandledning med
gruppmedlemmar i samma livssituation.132
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•
•
•
•
•
•

I synnerhet mammor, som lever i en omgivning där man ammar lite, har nytta av en modell
med en kamratgrupp som ammar50,150,151.
En kombination av professionellt stöd och kamratstöd på en amningspoliklinik eller i en stödgrupp ökar amning bland invandrare139.
Mammans kulturella bakgrund ska beaktas i handledningen137,138,140–142.
Mammor har nytta av stöd av en kamratstödjare från den egna kulturella referensgruppen139,151.
Sakkunnig amningsrådgivning på förlossningssjukhuset bidrar till att klara av att amma särskilt i sådana mammagrupper där amning annars förekommer i genomsnitt mer sällan81.
Mammor behöver snabb och professionell hjälp vid amningsproblem. De behöver särskilt
känsligt lyssnande och stöd för att anpassa sig till problemsituationer.148

➢ eftersom amningsstöd inte torde skapa mervärde för amning av spädbarn som
vårdas på sjukhus på grund av hyperbilirubinemi152. (C)

4. Kamratstöd som stöd för amning
Erbjud mamman möjlighet till kamratstöd vid sidan av stöd som erbjuds av hälsovårdspersonalen,
➢ eftersom kamratstöd uppenbarligen stöder amning31,153–155, (B)
•
•
•

Kamratstöd under graviditeten ökar amning på förlossningssjukhuset, men dess effekt syns
inte längre sex veckor efter hemkomsten156.
Tröskeln för telefonstöd med en kamratstödjare är lägre än för hembesök av en kamratstödjare157.
Alla mammor använder inte kamratstöd, även om det finns tillgängligt157–159.

➢ eftersom gemensamt stöd som erbjuds av hälsovårdspersonalen och kamratstödjare stöder amningen allra bäst59,91. (A)
•

•
•
•

Amningsstöd som genomförs i samarbete av utbildade och erfarna kamratstödjare och
yrkespersoner ökar inledande av amning59, fortsättning av den66,70,103,112,139,159–163 och är
viktigt för mammor med låga inkomster. Man uppskattar de nya mänskliga relationerna
som gruppen erbjuder161.
Enbart kamratstöd utan professionellt stöd är inte tillräckligt162.
En kombination av professionellt stöd och kamratstöd på en amningspoliklinik eller i en
stödgrupp ökar amning bland invandrare139.
En kombination av professionellt stöd och kamratstöd, där pappan, de övriga familjemedlemmarna och vännerna beaktas är viktig. Mammor som deltar i en amningsstödgrupp ammar sannolikt längre (minst två månader).112
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•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

En utbildad kamratstödjares deltagande i en grupphandledning som leds av en yrkesperson, som börjar under graviditeten och beaktar riskgrupper ökar längden på helamningen och tillfredsställelsen med amningsupplevelsen132.
En kombination av kamratstöd och professionellt stöd (BFHI) ökar inledandet av amning41,160.
Kamratstöd som en del av sjukhusets Program för ett babyvänligt sjukhus har en effekt.
En amningsstödgrupp som hålls av en utbildad kamratstödjare på sjukhuset och utlåning
av bröstpumpar hem stöder amningen.41
En kombination av amningsstödinterventioner som kompletterar varandra, såsom professionellt stöd och kamratstöd, ökar förekomsten av amning. Kamratstöd kan vara till
nytta både i fråga om inledande av amning och dess längd.61
En amningspoliklinik inom primärvården är en beaktansvärd stödform. På en amningspoliklinik kan man kombinera professionellt stöd och kamratstöd.84
Stöd från en amningsstödgrupp som ordnas tillsammans av en yrkesperson inom hälsovården och en utbildad kamratstödjare är viktigt för mammor och ökar förekomsten
av amning132,139,161.
En kombination av stöd som ges av en hälsovårdare och kamratstödjare som börjar
redan på sjukhuset och fortsätter hemma, ökar förekomsten av helamning och längden
på amningen70.
Telefonstöd av utbildade kamratstödjare efter förlossningen bidrar till fortsatt amning64.
Socialt stöd från partnern och kamratstödjare ökar förekomsten av amning. Interventioner inom professionellt stöd ökar förekomsten av amning upp till två månader, kamratstöd kan ha en längre verkan.79
Personal inom hälsovården69 eller kamratstödjare157 kan ge telefonstöd.
Individuellt stöd av en kamratstödjare efter förlossningen är inte effektivt om inte intensifierat stöd erbjuds under graviditeten och på förlossningssjukhuset162,163.
Kamratstöd ska finnas tillgängligt ända från graviditeten till avvänjningen35,48,132,158.
Kamratstöd under graviditeten ökar förekomsten av amning på förlossningssjukhuset,
men dess effekt syns inte längre sex veckor efter hemkomsten156.

5. Stöd på sjukhuset enligt Programmet för ett babyvänligt
sjukhus
Genomför amningsrådgivning enligt Programmet för ett babyvänligt sjukhus,
➢ eftersom iakttagande av vårdpraxis som stöder förekomsten av amning enligt
Programmet 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 amning31,164–168. (B)
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• Den första amningen inom en timme efter förlossningen ökar förekomsten av helamning
och i allmänhet även amningstidens längd32,169–171.
• Att börja amma i förlossningssalen har en koppling till helamning under sjukhustiden172.
• Helamning på förlossningssjukhuset har en koppling till helamning hemma och generellt
till en längre amning32,143,169–171,173,174.
• Samvård dygnet runt ökar förekomsten av helamning och förlänger amningen32,169–171.
• Babystyrd amning ökar förekomsten av helamning och förlänger amningen169,170.
• Att undvika att använda napp på förlossningssjukhuset har en koppling till helamning
hemma och vanligen till en längre amningstid32,169–171.
• Verksamhet enligt Programmet för ett babyvänligt sjukhus förlänger amningen32,41,42,61,74,169,170.
• Genomförande av alla steg i Programmet för ett babyvänligt sjukhus ökar längden på
amningen allra bäst136,169,170 och förlänger helamningen både för barnet i fråga och för
följande barn175.

Rekommendationens tillförlitlighet
Följande faktorer minskar rekommendationens tillförlitlighet:
•

Den kompletterande sökningen för vårdrekommendationen för 2015–2020 gjordes för
systematiska översikter. Därmed kan enskilda ursprungliga studier, som publicerats under 2015–2020 och som uppfyller inklusionskriterierna, ha lämnats utanför vårdrekommendationen.

•

Studiernas interventioner var vanligen förhållandevis omfattande program som kombinerade flera sätt att genomföra amningsrådgivning. Interventionerna var även långvariga, och fortsatte i bästa fall från graviditeten till tiden efter babyns födsel. Det är omöjligt
att exakt definiera vilken effekt en enskild del av en intervention har.

Ibruktagande av rekommendationen
Hälsovårdspersonalen och amningsrådgivningen som de ger har en nyckelroll vid främjande av
amning. I Finland finns det ett aktivt, omfattande nätverk för amningsutbildare och för personer
som genomfört IBCLC-examen. Nätverket samarbetar med THL:s nationella amningskoordinator, den nationella uppföljningsgruppen för att främja amning, Amningshjälpen rf och andra instanser som stöder amning. Nätverket av amningsutbildare kommer att ha en viktig ställning vid
införandet av rekommendationen.
En separat handbok176 om implementering av amningsrådgivning som utgår från evidens har
publicerats. Införandet av denna vårdrekommendation förutsätter ett multiprofessionellt och organisationsöverskridande samarbete samt gemensamt engagemang i främjande av amning.
Hälsovårdspersonalen ska ha en tillräcklig utbildning för att ge amningsrådgivning enligt
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rekommendationen. Alla som vårdar eller behandlar barnfamiljer ska åtminstone ha genomfört
en amningsrådgivarutbildning på 20 timmar som följer WHO:s riktlinjer. Dessutom ska enheter
ha utsedda personer som svarar för utvecklingen av amningsrådgivning (s.k. enhetsvisa eller
regionala amningskoordinatorer eller personer som ansvarar för ett babyvänligt sjukhus). Dessa
personer ska ha antingen en amningsrådgivarexamen eller IBCLC-examen. Även stöd från ledningen är av yttersta vikt.
Den vårdpraxis som rekommendationen och WHO:s Program för ett babyvänligt sjukhus presenterar ska införas kontrollerat. Särskilt vid granskning av kriterier för tillägg ska man först
beakta att de övriga interventionerna som främjar amning uppfylls.18 Ett kontrollerat införande
ökar även familjernas möjligheter att av olika yrkespersoner få enhetlig amningsrådgivning av
hög kvalitet. Amningsrådgivningen och de rekommendationer som presenteras här bör uppfyllas under hela vårdförloppet: från mödravården via förlossningssjukhuset till barnrådgivningen.

Uppdatering av rekommendationen
Det rekommenderas att rekommendationen uppdateras inom fem år. På grund av den rikliga
evidensen är det bra att också i fortsättningen koncentrera informationssökningen på systematiska översikter.

Teman för vidare forskning
Som teman för fortsatta undersökningar föreslås:
1. Identifiering av mammor som hör till riskgrupper (t.ex. överviktiga mammor och spädbarn
som behöver behandling för hyperbilirubinemi) och effekten av amningsrådgivning och stöd som riktas till dem.
2. Vilken effekt på amningen det har att i mödravårdsarbetet dels använda sig av den senaste
familjecentrerade vårdpraxisen och dels av att skilja på barnaföderskor med större risk från
friska barnaföderskor (t.ex. patienthotell, hembesök av barnmorskor) .
3. Effekten av kamratstödjares utbildning på effekten av det amningsstöd de ger. Särskilt forskningsupplägg som jämför amningsstöd som ges av utbildade och icke-utbildade kamratstödjare.
4. Den utökade familjens (föräldrar och babyns mor- och farföräldrar, äldre syskon) roll i att
stödja amningen och dess effekt på amning.
5. Tillämpning av nätbaserade interventioner och dess effekter på amningen.
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