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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva vilka nationella och 

internationella strategier som finns för att stödja och främja amning i den amningsstödjande 

omvårdnaden, samt att beskriva vetenskapliga belägg som finns för att i den 

amningsstödjande omvårdnaden uppmuntra, främja och stödja enbart amning i sex månader. 

Syftet var vidare att beskriva om amningsstrategier inverkar på amningen. Litteratursökningen 

genomfördes både manuellt och via olika databaser. Totalt ingår 52 referenser i studien, varav 

36 är vetenskapliga artiklar. Övriga referenser är rapporter, böcker, avhandlingar, facktidning 

samt personlig kommunikation. Kvalitetsbedömningen av de vetenskapliga artiklarna 

genomfördes med hjälp av Forsberg & Wengström samt Willman & Stoltz 

bedömningsmallar. Resultatet visade att åtgärder har initierats för den amningsstödjande 

omvårdnaden både nationellt och internationellt. Dessa åtgärder innefattar dokument, 

kampanjer, rekommendationer och organisationer som alla verkar positivt för amningen. 

Studiens resultat visar även olika amningsstödjande strategier som visat sig ha en positiv 

inverkan på amningen. Utbildning till personal om amningens fördelar samt utbildning om 

åtgärder vid amningsproblem är en strategi som visat sig bidra till att mödrar fick bättre 

amningsstöd. Utökat amningsstöd i hemmet var också en strategi som hade en positiv 

inverkan på amningen. Att lära ut amningsteknik och få rätt stöd tidigt var också relaterat till 

en lyckad amning. I resultatet beskrivs emotionella, fysiologiska och praktiska fördelar med 

enbart amning i fyra månader eller mer. Enbart amning fyra månader eller mer har ett flertal 

medicinska fördelar också, vilket har visat sig i lägre förekomst av atopi, celiaki, HIB, UVI, 

luftvägsinfektioner, öroninflammationer och diarréer. Effekter av enbart amning i fyra 

månader eller mer har också visat sig i form av sänkt blodtryck, minskad fetma i vuxen ålder, 

minskade besvär vid GERD samt en positiv inverkan på den kognitiva och intellektuella 

utvecklingen. Slutsatsen av föreliggande studie är att det finns vetenskapliga belägg för att 

uppmuntra främja och stödja enbart amning i fyra månader eller mer. Vidare, att personal som 

arbetar med amningsstödjande omvårdnad har tillgång till en bra grund genom den digra 

litteratur som finns för att föra fram amningens fördelar, samt att amningsstöd som ges av 

välutbildad personal i hemmet har effekter på amningsdurationen. 

 

Nyckelord: enbart amning, strategier, evidens, amningsstödjande omvårdnad, stöd, fördelar, 

skydd. 

Key words: exclusive breastfeeding, strategies, evidence, breastfeeding care, support, 

advantage, protection. 
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INTRODUKTION 

Folkhälsoinstitutets uppgift är att främja en god hälsa och att för alla skapa likvärdiga 

förutsättningar för god hälsa. För det späda barnets hälsa har bröstmjölken en stor betydelse.  

Att stödja och främja amning är därför en viktig del i folkhälsoarbetet (1).  

 

En historisk tillbakablick  

Att amma kan synas vara en självklarhet men är och har inte varit det. En historisk 

tillbakablick visar att amningen över tid har påverkas av förändringar i samhället och i 

familjen. Redan under 1700-talets mitt började spädbarnsvården att utvecklas till ett eget 

vetenskapligt kunskapsområde benämnt pediatriken, där amningen kom att ingå som ett 

uppfödningssätt, med fokus på näringsinnehållet. Det innebar att folkliga amningstraditioner 

mer och mer trängdes ut av detta nya förhållningssätt som propagerades starkt av framför allt 

barnläkare. Synsättet innefattade disciplin och regler inte bara vad gäller amningen utan även 

spädbarnets övriga kroppsliga behov och funktioner (2,3).  

 

I slutet av 1800-talet var intresset för moralfrågor stort i samhället. Samtidigt ansågs 

vetenskapen vara viktig. Hygien hade som ämne även det utvecklats till en viktig vetenskap. 

En hälsosam livsföring med ordning, reda, renlighet och regelbundna måltider propagerades. I 

takt med att sociala reformer genomfördes började alltmer barnens fostran ses som en 

samhällsangelägenhet. Det var viktigt att denna fostran skulle starta tidigt, helst redan i 

vaggan. Amningen blev på så vis en del i den disciplinerande och reglerande 

spädbarnsvården. Att vänja det lilla barnet vid att inte få suga när det själv önskade sågs som 

en bra start på uppfostran. Barnet skulle inte heller tas upp ur sängen när det skrek eller visade 

andra tecken på att vilja komma upp, utan bara på regelbundna tider i samband med amning 

och skötning. Barnet skulle veta sin plats och inte skämmas bort med för mycket 

uppmärksamhet. Regelbundenhet och avstånd blev moderna och vetenskapliga principer. 

Distans mellan föräldrar och barn var något man strävade efter (2,3). 

 

I början av 1900-talet hade det nya synsättet med fostran och reglering fått mycket stort 

inflytande. Under denna tid föddes de flesta barnen i hemmet och var på så vis ett naturligt 

inslag i familjens liv. Familjerna bestod ofta av flera generationer och kunskap om amning 

och barnavård var något som fördes vidare från generation till generation (4). 
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När sjukhusförlossningar i början på 1900-talet blev allt vanligare, sjönk amningsfrekvensen. 

En trolig orsak är att kvinnorna ej längre hävdade sin egen uppfattning om hur amningen 

skulle gå till, utan påverkades av de normer och värderingar vad gäller amningsrutiner som 

propagerades på BB-klinikerna. Dessa normer som talade för reglerad amning med bestämda 

tidsintervall visades sig i många fall vara oförenlig med en lyckosam amning (4). De 

önskvärda amningsrutinerna fördes ut till mammorna via BB, de framväxande 

barnavårdscentralerna som inrättades 1938 samt rådgivningslitteratur. Som motiv till den 

reglerade amningen angavs förutom spädbarnsuppfostran ofta medicinska skäl som att barnets 

mage behövde vila fyra timmar mellan målen. Att amma för att ge barnet tröst och närhet 

ingick ej i denna tidens synsätt. Få mammor klarade att upprätthålla amningen på det viset (1). 

Ytterligare en faktor som sannolikt bidrog till den sjunkande amningsfrekvensen var när det 

under 30-talet blev praktiskt möjligt att billigt tillverka mjölkblandningar att ge till barn som 

inte ammades. Denna marknad kunde expandera snabbt i ett samhälle där kvinnor allt mer 

saknade kunskaper om amning (4). 

 

 I ”Förebyggande hälsovård för mor och barn” som är en rådgivningsbok från år 1940 av 

professor Arvid Wallgren står följande att läsa (4).  

”Det sätt på vilket det ej anpassade späda barnet ger sitt missnöje tillkänna är 

genom skrik. Det är en av spädbarnsfostrans första principer, att ej genast 

försöka få ett skrikande barn tyst genom att taga upp det eller på annat sätt 

”trösta” det. Ett barn, som tages upp i tid och otid, ställer vanligen så 

småningom allt större krav på att bli kringburet, och det skriker slutligen för att 

få detta begär tillfredsställt. Ett sådant barn blir bortskämt och då uppstår lätt 

kollisioner mellan det egna jagets önskningar och omgivningens vilja. Följden 

blir kroniskt missnöje, kinkighet, retlighet och stor benägenhet för nervösa 

yttringar av olika slag. Under de första sex levnadsveckorna har det späda barnet 

ej behov av mera sällskap, än vad det får vid skötningarna och digivningen. 

Efter sex veckors ålder kan ytterligare fem minuters underhållning vara lämplig. 

Under andra levnadskvartalet börjar barnets psyke på att vakna mera. Det 

intresserar sig för omgivningen och försöker delgiva denna sin inre 

tillfredsställelse genom joller. Nu kan barnet få svar på detta sitt intresse genom 

att modern står vid dess bädd och ”pratar” med detsamma, men ej längre än 

cirka tio minuter åt gången mellan målen. Modern bör däremot icke visa sig för 
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barnet, om det utan anledning skriker: det får jollra sig till, men ej skrika sig till 

sällskap”. 

 

 Svenson har beskrivit i sin bok (4):  

” – Att vi inom vården, för att vi inte förstått bättre, har gjort att flera generationer av kvinnor     

har drabbats, vi har gett vilseledande råd och tagit ifrån många kvinnor möjligheten att 

amma. 

-Vi har propagerat för amning. Men när det har uppstått problem har vi varit snabba  med att 

sätta in modersmjölksersättning i stället för att försöka förstå och lösa problemet. 

- Även om många kvinnor fortfarande inte får rätt hjälp är det ändå fler som får det i dag. 

Inställningen till amning har förändrats radikalt de senaste åren.” 

 

Hillervik har påvisat i sin avhandling från 1991 att adekvat information och stöd under 

amningsperioden kan motarbeta att kvinnor lägger ner sin amning på grund av upplevelsen att 

”inte ha tillräckligt med mjölk”. Resultatet visade att mammornas upplevelser av otillräcklig 

bröstmjölksmängd ofta orsakades av ängslan, stress, obehag eller att barnet hade problem med 

att suga eller var sjukt. Ett annat skäl var att mammans samspel med sin omgivning var störd. 

Ytterst få kriser orsakade emellertid minskad bröstmjölkskonsumtion eller långsammare 

viktutveckling hos barnet. Slutsatsen i Hillerviks studie var att kvinnor kan amma under stress 

under förutsättning att de upplever sig få stöd och adekvata råd och information (5). 

 

Amningens fysiologi 

För sin överlevnad är alla nyfödda däggdjur beroende av moderns mjölk. 

 Mjölkproduktionen bland däggdjuren är lika viktig som förmågan att para sig eller förmågan 

till ägglossning för artens fortbestånd. Den digivande honan kan om nöden kräver producera 

mjölk på bekostnad av sin egen kroppsvävnad (1). 

 

Hos människan sker redan tidigt under graviditeten en betydande förändring i brösten med 

ökat blodtillflöde till brösten vilket medför att nätet av vener under huden syns tydligt, 

mjölkgångarna växer till och en kraftig ökning av antalet mjölkproducerande hålrum 

(alveoler) sker. Vidare förstoras muskelceller och bindväv och fett lagras i större utsträckning. 

Allt detta sker under inflytande av hormoner som bildas framför allt i moderkakan. Under 

graviditeten produceras i hypofysens framlob hormonet prolaktin i ökande mängd. Råmjölk 

 



 4

(kolostrum) bildas från den tredje graviditetsmånaden av alveolernas epitelceller under 

inverkan av hormonet prolaktin (1).  

 

Mjölkproduktionen sätts i gång i samband med förlossningen, genom ett samspel mellan 

hormonella och nervösa mekanismer. Denna mekanism startar även utdrivningen av den 

bildade mjölken. Om amningen påbörjas omedelbart efter förlossningen kommer 

mjölkproduktionen i gång snabbare. Hypofysens framlob stimuleras till att frisätta prolaktin 

och hypofysens baklob stimuleras till oxytocinfrisättning när barnet suger på bröstet, genom 

att nervimpulser går från bröstvårtan via hjärnans bas till hypofysen. Oxytocinnivåerna ökar i 

mammans blodbanor direkt barnet börjar suga, i bland till och med innan barnet börjar suga 

(1).  

 

Oxytocinet bidrar till minskade blödningar efter förlossningen på grund av att det verkar 

sammandragande på livmoderns muskulatur. Hormonet oxcytocin har enligt hypoteser 

betydelse för mammans anknytning till sin avkomma, oxytocinet kallas därför ibland 

”bindningshormonet”. Modersbeteende hos djur har man sett påverkas av oxytocinet. 

Hanråttor fick oxytocin insprutat i hjärnventrikeln efter förbehandling med hormonet östrogen 

och hormonet progesteron detta gjorde hanråttorna mer ”moderliga”. Den mat mamman äter 

får med inverkan av oxytocinet hjälp till att användas mer effektivt till mjölkproduktionen 

(1,6). 

 

Mjölksekretionen påbörjas genom att alveolen töms och trycket sjunker. Bildandet av mjölk 

fortgår så länge trycket medger. Mjölkproduktionen är som högst strax efter avslutad amning, 

eftersom trycket då är som lägst i alveolen. Produktionen av mjölk sker snabbt. En timme 

efter avslutad amning har 40 % av mjölken återbildats och efter två timmar har 75 % av 

mjölken återbildats. Mamman kan alltså öka dygnsproduktionen av mjölk genom att amma 

från båda brösten ofta. Oro, smärta, trötthet och stress kan försvåra utdrivningsreflexen. Detta 

kan avhjälpas med att mamma får koppla av och vila en stund, samt inte låta det gå mer än två 

till tre timmar mellan amningarna. Att dricka före amningen har också en positiv inverkan på 

utdrivningsreflexen (1).  

 

 

 



 5

Bröstmjölkens innehåll  

Bröstmjölken innehåller bland annat fett, protein och kolhydrater. Den gulaktiga mjölk som 

kommer under amningens första dagar kallas råmjölk (kolostrum). Bröstmjölkens 

sammansättning förändras successivt de första två till tre veckorna och övergår till så kallad 

”mogen mjölk”. Mängden protein, immunglobuliner, fettlösliga vitaminer och mineralämnen 

är högre i råmjölken än i mogen mjölk. Den mogna mjölken innehåller mer fett, laktos och 

vattenlösliga vitaminer än råmjölken. Mammor till prematura barn har bröstmjölk med mer 

protein och immunglobuliner än bröstmjölk hos mammor som fött fullgångna barn. 

Bakterieflorans utveckling hos barnet påverkas i viss mån av immunglobulinerna och de mer 

generellt verkande naturliga antibakteriella faktorerna i bröstmjölken. Mammans mathållning 

påverkar ytterst lite proteininnehållet i bröstmjölken. Trots att mamman kan vara utsvulten 

producerar hon bra mjölk, men kanske inte i tillräcklig mängd och hennes egen kropps 

reserver utarmas (7,8). 

 

 

Amningsstatistik  

Världshälsoorganisationen (WHO) anser att amningsbenägenhet är en viktig hälsoindikator. 

När WHO redovisar hälsoläget i olika länder används bland annat amningsbenägenheten som 

ett mått på landets hälsostatus. Det är därför av största vikt att amningsbenägenheten följs 

både nationellt och internationellt. I den svenska amningsstatistiken registreras incidens av 

enbart och delvis amning samt amningstidens längd (9). 

 

I Sverige och i andra industriländer sjönk amningsfrekvensen från 1940–talet. 1970 nåddes en 

lägsta nivå, då ammades 35 % enbart vid två månaders ålder, 20 % ammades enbart vid fyra 

månader och mindre än 10 % ammades enbart vid sex månaders ålder (10). En stark 

attitydförändring inträffade i samhället 1970, vilket förde fram amningens stora både sociala 

och medicinska värde. Fram till mitten av 1980-talet ökade amningsfrekvensen kraftigt. 

Därefter stagnerade och till och med minskade amningsfrekvensen. Nedgången blev dock 

kort, amningsfrekvensen steg igen i början av 1990-talet (11).  

 

Den amningsstödjande kampanjen Baby Friendly Hospitals Initiative (BFHI) som initierades 

globalt och även i Sverige i början av 1990-talet kan delvis förklara den ökade 

amningsfrekvensen i vårt land. I Sverige rubricerades kampanjen som amningsvänliga 

sjukhus för att skydda, stödja och främja amning. Kampanjen startades på initiativ av Förenta 
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nationernas barnfond (UNICEF) och har drivits med framgång i Sverige, till en början på BB 

men senare också inom mödra- och barnhälsovården. Kampanjen är numera nedlagd i Sverige 

(12). 

 

 

I Tabell 1 (diagram 1) redovisas andelen enbart och delvis ammade barn födda från 1986 till 

och med 2001, vid 2,4 och 6 månaders ålder för hela riket (9).  

 

Av tabell 1 framgår att en ökning skett av andelen ammade barn vid 2,4 och 6 månaders ålder 

under åren 1986-2001 i hela riket. Den kraftigaste ökningen av ammade barn skedde vid 6 

månaders ålder från 50 % till 72 %.  
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I Tabell 2 (diagram 2) redovisas andelen enbart ammade barn födda 1964-2001 (officiell 

statistik saknas 1976-1985), vid 2, 4 och 6 månaders ålder för hela riket (9). 

 

Av Tabell 2 framgår att andelen enbart ammade barn ökat avsevärt sedan 1964. I början av 

sjuttiotalet ammades 5 % enbart vid sex månaders ålder, jämfört med början på år 2000 då 33 

% av barnen ammades enbart vid sex månaders ålder. 

 

 Amningsstatistik för barn födda 2001 visas i Tabell 3 (9). 

 

Tabell 3 Ammade barn födda år 2001____________________________________________                           

                                   1 vecka          2 månader          4 månader          6 månader 

                                         %                    %                       %                        % 

Enbart ammade               91,5               79,7                    68,3                     34,7 

Delvis ammade                 6,6                12,3                   14,8                     37,7 

Ej ammade                        1,9                  8.0                   16,9                     27,6 

___________________________________________________________________________ 

I Tabell 3 redovisas andelen ammade barn, enbart, delvis och ej ammade vid 1 vecka, vid 2, 4 

och 6 månaders ålder för hela riket. Såsom framgår ligger andelen icke ammade under 30 % 

vid 6 månader. Sverige ligger därmed troligen högst bland i-länderna i fråga om 

amningsfrekvens (9). Men WHO-s mål, 80 % enbart ammade vid 4 mån har ännu ej nåtts 

(11). 
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Ny rekommendation – Endast bröstmjölk upp till sex månaders ålder 

Tidigare rekommendation har varit att introducera smakportioner av fast föda när barnet är 

fyra till sex månader gammalt. Nuvarande rekommendation uppmuntrar en senare 

introduktion av fast föda, då barnet är sex månader. Ändringen är en följd av en 

expertkonsultation i WHO:s regi 2001, i strävan mot en längre tid av enbart bröstmjölk (13). 

 

Vårdkedjan 

Den kedja av vårdgivande enheter den blivande mamman möter är mödravården (MVC), 

förlossningsavdelningen, BB-avdelningen, den uppföljande BB-vården samt barnhälsovården 

(BVC). Var och en av dessa enheter spelar roll för mammans amning.  

 

MVC skall ge amningsinformation till den gravida kvinnan (14). På förlossningsavdelningen 

sker det första amningstillfället (15). BB-vården skall sedan bedrivas på ett amningsvänligt 

sätt (11). MVC som organiserar den uppföljande vården (i Dalarna) ansvarar för mor och barn 

under barnets första sex levnadsdygn då kvinnorna har en vårdtid < 73 timmar (16). Från 

barnets sjätte levnadsdygn är det barnhälsovården som ansvarar för den amningsstödjande 

omvårdnaden. Personal som arbetar på BVC är antingen distriktssköterska eller 

barnsjuksköterska samt distriktsläkare eller barnläkare (17). 

 

 

Sammanfattningsvis och mot ovanstående bakgrund känns det angeläget att studera vilka 

strategier som finns för att stödja och främja den amningsstödjande omvårdnaden nationellt 

och internationellt samt att studera om amningsstödjande strategier inverkar på amningen. Det 

vore vidare av intresse att studera vilka vetenskapliga belägg som finns för att uppmuntra, 

främja och stödja enbart amning i sex månader som WHO rekommenderar. Amning är ett 

beteende som kan påverkas av en mängd faktorer hos mamman själv, av hennes omgivning 

och samhället i stort. Det är därför av vikt att ur ett omvårdnadsperspektiv belysa möjliga 

strategier och belägg som kan föra den amningsstödjande omvårdnaden framåt och strävan att 

säkerställa en fortsatt hög amningsförekomst i vårt land.  
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Syfte  

Syftet var att studera vilka strategier som finns för att stödja och främja den amningsstödjande 

omvårdnaden nationellt och internationellt samt att studera om amningsstödjande strategier 

inverkar på amningen. Syftet var vidare att studera vilka vetenskapliga belägg som finns för 

att uppmuntra, främja och stödja enbart amning i sex månader. 

 

 

Frågeställningar 

• Vilka nationella och internationella strategier finns för att uppmuntra, främja och 

stödja amning i den amningsstödjande omvårdnaden? 

 

• I vilken mån har amningsstödjande strategier någon inverkan på amningen? 

 

 

• Vilka vetenskapliga belägg finns för att i den amningsstödjande omvårdnaden 

uppmuntra, främja och stödja enbart amning i sex månader?   

 

 

Definitioner  

Enbart amning = bröstmjölk, vitaminer och eventuellt läkemedel (9). 

Delvis amning = bröstmjölk plus modersmjölksersättning, smakportioner av purèer, välling 

och / eller annan kost (9). 

Total amningstid = den tid som barnet ammas enbart eller delvis (9). 

 

I föreliggande studie definieras nedan begrepp enligt följande: 

Amningsstödjande omvårdnad = Muntlig och skriftlig information, information/rådgivning i 

grupp, information/rådgivning individuellt, skriven amningspolicy, nationella strategier samt 

internationella strategier.  

Strategi = Dokument, kampanjer, rekommendationer och organisationer som stödjer amning.  

I begreppet ingår specifikt utbildning av personal i amningsfrågor, amningsinformation till 

mammor inklusive amningsteknik samt amningsstöd i hemmet.  
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METOD 

Design 

Studien utfördes som en deskriptiv, systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Urval av litteratur har skett i två steg, först till introduktionen och sedan till resultatet. Första 

urvalet av böcker och artiklar som var avsedda för introduktionen, hade syftet att ge läsaren 

information om hur amningen fungerar, ge en tillbakablick på hur amningsmönstret varit 

genom tiderna, beskriva hur samhällssynen varit på amning och hur det har inverkat på 

amningen, visa amningsstatistik samt beskriva den nya rekommendationen och vårdkedjan. 

Den första manuella sökningen gav tre böcker varav två användes. Den manuella sökningen 

gav också tre avhandlingar, tre rapporter en från socialstyrelsen, en från SOU (statens 

offentliga utredningar) samt en rapport från WHO, målbeskrivning för sjuksköterskor inom 

barnhälsovård samt en personlig kommunikation användes också till introduktionen. Den 

manuella sökningen av litteratur skedde på sjukhusbiblioteket på Avesta lasarett. 

 

Vid denna första databassökning identifierades sju användbara artiklar. Använda sökord vid 

första urvalet av litteratur till introduktionen var: Breastfeeding i kombination med exclusive, 

optimal, protect, human milk, composition, advantage, benefit, support, promotion, early, 

versus, recommendation, oxytocin, Uvnas - Moberg samt Hofvander och Hillervik. 

Databaserna som användes var: Pub med och Ovid Medline (Tabell 5), de artiklar som 

presenterades i fulltext skrevs ut direkt, medan övriga artiklar beställdes på sjukhusbiblioteket 

på Avesta lasarett. 

 

Andra urvalet av litteratur var avsedda för resultatet och skulle svara mer specifikt på 

frågeställningarna. Sökord som användes i litteratursökningen var: Breastfeeding i 

kombination med exclusive, optimal, advantage, support, duration, benefit, protect, protective, 

promotion, human milk, clinical, allergic, diseases, asthma, development, recommendation, 

knowledge, rooming in, infant, infancy, meningitis,  effect, samt amning och Jernstrom. 

Databaser som användes till uppsatsens resultatdel var Ovid Medline, PubMed, Swe Med + 

samt Elin. De artiklar som presenterades i fulltext skrevs ut direkt, medan övriga artiklar 

beställdes på sjukhusbiblioteket på Avesta lasarett. Den manuella sökningen som utfördes på 

sjukhusbiblioteket på Avesta lasarett gav: FN:s barnkonvention, författningshandbok för 

personal inom hälso- och sjukvård, sjuksköterskornas facktidning: Vårdfacket, samt tre 
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rapporter en från SOU, en från WHO och en från UNICEF. En personlig kommunikation 

användes också i resultatet (Tabell 5).  

 

Såväl studier med kvantitativ som kvalitativ metod kunde ha fått ingå i datainsamlingen till 

resultatet. Men när uppsatsförfattaren identifierat de artiklar som användes i uppsatsen blev 

det endast studier med kvantitativ metod samt sex systematiska litteraturstudier som kom att 

ingå i uppsatsens resultatdel.  

 

Materialsökningen begränsades till engelsk, dansk, norsk och svenskspråkig litteratur inom 

tidsintervallet 1990-2004. I introduktionen användes dock äldre referenser eftersom syftet 

med introduktionen bland annat var att ge en tillbakablick. De vetenskapliga artiklar som 

användes i resultatredovisningen publicerades 1998-2004.  

 

Författaren läste alla titlar på sina träffar i de olika databaserna. Därefter valdes titlar som 

indikerade att artikeln svarade mot först litteraturstudiens introduktion, sedan mot studiens 

syfte och frågeställningar. Det resulterade i dryga 60 titlar (n=64). Abstracts till dessa titlar 

beställdes eller skrevs ut direkt och samtliga lästes därefter. Efter genomläsningen av samtliga 

abstracts genomfördes först ett urval av de artiklar som skulle ingå i introduktionen, sedan 

genomfördes ett urval till resultatdelen av de artiklar som bäst överensstämde med syfte och 

frågeställningar vilket resulterade i totalt 36 artiklar till hela uppsatsen, varav 30 användes till 

resultatdelen ( Bilaga 1).  

  

Datainsamlingsmetod och bedömning av artiklarnas vetenskapliga värde 

Artiklarna lästes i sin helhet och en kvalitetsvärdering på artiklarna till resultatdelen avseende 

vetenskaplighet genomfördes. Varje artikel har beskrivits i detalj enligt följande (Tabell 4 och 

bilaga 1). 

¤ Författare, publiceringsår, nationalitet 

o Population. 

o Design. 

o Datainsamlingsmetod, statistisk analys. 

o Undersökningens syfte. 

o Resultat 

o Kvalitetsbedömning. 
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Samtliga artiklar till resultatdelen (n = 30) granskades med hjälp av uppsatsförfattarens egen 

konstruerade bedömningsmall av kvantitativa studier (bilaga 2). Bedömningsmallen för 

kvantitativa studier modifierades utifrån Forsberg & Wengströms samt Willman & Stoltz 

bedömningsmallar (18,19). För systematiska litteraturstudier användes Forsberg & 

Wengströms bedömningsmall för systematiska litteraturstudier (18) (bilaga 3). 

 

Med hjälp av bedömningsmallen för kvantitativa studier granskades artiklarnas 

vetenskaplighet genom att studera om följande områden var beskrivna: forskningsmetod, 

frågeställningar, inklusionskriterier, exklusionskriterier, urvalsförfarandet, mätmetoder, 

borfallsanalys, reliabilitet och validitet, statistisk analys, etiskt resonemang samt studiens 

kliniska betydelse (bilaga 2).  

 

I bedömningsmallen för systematisk litteraturstudie kontrollerades: syfte, litteraturval, resultat 

samt värdering (bilaga 3) 

 

Studierna poängbedömdes genom att granska om ovan områden fanns med. Varje ja gav 1 

poäng, varje nej gav 0 poäng. För att studierna skulle få bedömningen bra krävdes 10-12 

poäng (80-100%), för att få bedömningen medel krävdes 8-9 poäng (60-80%), för att få 

bedömningen dålig krävdes 1-7 poäng (under 60%) ( bilaga 2 och 3). 

 

Bedömningen av samtliga artiklars (n =30) vetenskapliga värde visas i Tabell 4. 

 

Tabell 4 Bedömning av artiklarnas vetenskapliga värde. 

Kvalitetsbedömning___________n__________%_____  

Bra                                                11                36.6  

Medel                                           18                60.0  

Dålig                                              1                   3,4 

 

Såsom framgår av Tabell 4 var flertalet artiklar av bra eller medelgod kvalitet, medan en 

bedömdes ha dålig kvalitet. 

 

Antal träffar relaterat till sökord i databaser samt urval av vetenskapliga artiklar som ingår i 

uppsatsens introduktion och resultatdel presenteras i Tabell 5. 
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 Tabell 5 Presentation av databaser, sökord, antal träffar samt urval av artiklarna som ingår i 

uppsatsen. 
Databas samt sökord: Antal träffar: Antal beställda artiklar: Antal använda artiklar: 

ELIN    

Breastfeeding    

+ human milk 61 1 1 

+ exclusive 129 1 1 

SWE MED +    

amning 259 2 2 

PUB MED    

Breastfeeding    

+ rooming in 173 2 1 

+ asthma 239 3 1 

+ protect 117 5 1 

+ early and versus 69 1 1 

+ exclusive and support  
   and clinical   

44 5 3 

+ Hofvander 38 1 1 

+ Hofvander and  
   Hillervik  

6 1 1 

+ Jernstrom 1 1 1 

+ allergic and diseases 74 4 2 

OVID MEDLINE    

Breastfeeding    

+ exclusive and optimal 33 5 3 

+ recommendation 104 2 0 

+ benefit 112 5 2 

+ support and  
   promotion 

86 7 5 

+ advantage 33 3 0 

+ human milk and 
   composition 

92 2 2 

+ exclusive and protect 25 1 1 

+ protective and effect 106 4 2 

+ meningitis 10 1 1 
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+ infancy 184 2 1 

+ exclusive and infant 
   and knowledge 

24 2 1 

+ duration and  
    development 

86 2 1 

+ oxytocin and Uvnas- 
    Moberg 

7 1 1 

Totalt:  64 36 
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RESULTAT  

En sammanställning av litteraturen finns bilagd som en Tabell 6 (Bilaga I).  

 

Frågeställning 1: Strategier inom den amningsstödjande omvårdnaden. 

För att förbättra barnens hälso – och nutritionstillstånd nationellt och internationellt har en rad 

åtgärder initierats som är relaterade till amning. Dessa åtgärder har varit av olika slag. Här 

följer en presentation av dokument, kampanjer, rekommendationer och olika organisationer, 

alla med en strävan att verka positivt för amningen 

 

Dokument som stödjer amning 

FN:s barnkonvention  

    FN:s barnkonvention stadgar att barn har rätt till adekvat uppfödning inklusive amning och  

    ett omhändertagande karakteriserat av värme och omtanke. Sverige ratificerade denna  

    konvention Juni 1990 (20). 

 

WHO:s internationella kod för marknadsföring av bröstmjölksersättningar 

    Syftet med koden är att främja en säker och ändamålsenlig spädbarnsuppfödning. I första 

    hand skall koden uppmuntra till och stödja amning. Vidare syftar koden till att korrekt  

    information ges om flaskuppfödning när sådan är befogad och till att marknadsföringen  

    av modersmjölksersättningar, vällingar med mera blir vederhäftig. Kodens tillämpning i  

    Sverige avser spädbarnsåret och då främst barnets första sex levnadsmånader. Antogs av  

     Sverige 1981 (21).  

 

Innocentideklarationen 

Innocentideklarationen togs fram vid ett internationellt möte i Italien 1990. 

Deklarationens globala mål är att skydda, stödja och främja amning, vilket formuleras på 

följande sätt: ”Ett globalt mål för optimal hälsa och näringsstatus hos kvinnor och barn är att 

göra det möjligt för alla kvinnor att amma enbart och att alla spädbarn skall få enbart 

bröstmjölk från födelsen fram till 4-6 månaders. Därefter skall barnen fortsätta att ammas 

med tillägg av annan lämplig föda, upp till två års ålder eller längre. Detta skall uppnås 

genom att man skapar en sådan miljö av medvetenhet och  stöd så att kvinnor kan amma på 

detta sätt”    
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       Innocentideklarationen stadgar att varje land ska: 

- Tillsätta en central amningssamordnande grupp och en amningssamordnare på hög  nivå. 

-    Tillse att alla BB-avdelningar följer tio steg till en lyckad amning. (se sid 16-17)        

- Tillse att den internationella koden om marknadsföring av bröstmjölksersättningar 

efterlevs. 

- Stifta lagar som skyddar förvärvsarbetande kvinnors rätt till amning (22). 

 

ILO:s (International Labor Organization) mödraledighetskonventionen 

 Internationellt tillkännagivande som antogs 1998, med rätten till mödraledighet (23). 

 

Baby Friendly Hospitals Initiative (BFHI) – aktion för amningsvänliga sjukhus 

År 1991 gick WHO och UNICEF ut med en anhållan till alla regeringschefer om stöd till ett 

initiativ på amningsområdet, BFHI – på svenska amningsvänliga sjukhus. Motiven till 

kampanjen var oron över den nedåtgående amningstrenden och de medicinska, sociala och 

ekonomiska konsekvenser detta förde med sig. Aktionen hade till syfte att förmå varje enhet 

som arbetar med mödravård och vård av nyfödda barn att utvärdera sin verksamhet i enlighet 

med UNICEF/WHOs globala kriterier för hur amningsvänlig vård skulle bedrivas och därmed 

kunna bli klassificerade som ”amningsvänliga”. Ett centralt dokument i detta initiativ var 

UNICEFs och WHOs gemensamma uttalande ” Att skydda, stödja och främja amning. 

Mödra-, förlossnings-, BB-, och barnhälsovårdens viktiga roll” där ”Tio steg till lyckad 

amning” ingår. Dessa steg var riktlinjer för hur de globala kriterierna skulle uppfyllas och 

lyder som följer (11):  

1. ”Ha en skriven amningsstrategi som regelmässigt delges all hälsopersonal. 

2. Ge all personal sådana amningskunskaper att de kan upprätthålla denna strategi. 

3. Informera all gravida kvinnor om fördelarna med att amma och om amning i 

praktiken. 

4. Hjälpa mammor att börja amma inom en halvtimme efter förlossningen. 

5. Visa mammor hur de skall amma och hur de upprätthåller mjölkproduktionen även om 

de blir skilda från sina nyfödda. 

6. Inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck än bröstmjölk, såvida det inte är 

medicinskt påkallat. 

7. Tillämpa samvård ( rooming-in ), det vill säga tillåta mammor och spädbarn att vara 

tillsammans dygnet runt. 

8. Uppmuntra fri amning. 
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9. Inte ge nappar till ammade spädbarn, varken sug- eller dinappar. 

10. Uppmuntra bildandet av amningshjälpsgrupper och hänvisa mammorna till dem vid 

utskrivningen från sjukhuset/kliniken”. 

I omfattande systematisk litteraturstudie som initierats av UNICEF har framkommit att 

steg 4 samt steg 7 är särskilt viktiga att stödja för att mödrar skall lyckas med sin amning 

(24). 

Målet för det svenska BFHI – arbetet var att skapa en långsiktig amningsstrategi som 

inkluderar hela vårdkedjan. BFHI-arbetet har initialt varit förankrat i socialdepartementet, 

men blev sedan överfört till socialstyrelsen för att senare sortera in under 

folkhälsoinstitutet (11).  

 

En förnyad rekommendation – Endast bröstmjölk upp till sex månaders ålder 

En ny rekommendation vad gäller amningstidens längd har aktualiserat frågan hur länge 

kvinnor bör ge enbart bröstmjölk. Tidigare rekommendation har varit att introducera 

övergångskost när barnet är fyra till sex månader gammalt. Ändringen som är en skärpning 

mot en längre tid av enbart bröstmjölk, är en följd av en expertkonsultation i WHO:s regi 

2001 och en därpå antagen resolution av Världshälsoförsamlingen (13). 

 

Den nya rekommendationen lyder enligt följande: 

 ”Den första tiden är bröstmjölken barnets bästa näring. De flesta barn klarar sig utmärkt på 

enbart bröstmjölk de första sex månaderna av sitt liv. Från ungefär sex månader bör 

amningen av näringsmässiga skäl kompletteras med annan föda, men det är fördelaktigt om 

bröstmjölken utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre.” (13). 

 

Amningsstödjande organisationer internationella och nationella 

Förutom de tidigare nämnda amningsstödjande strategier kommer även de internationella och 

nationella amningsstödjande organisationer som finns att nämnas. 

 

International Baby Food Action Network (IBFAN) 

Denna organisation tillkom 1979 vid ett möte i Géneve. IBFAN består av frivilliga 

organisationer i både utvecklingsländer och industriländer. Att skydda och främja amning 

samt bevaka barnmatsindustrins marknadsföring är mycket viktiga uppgifter som IBFAN 

arbetar för. IBFAN erhåller finansiellt stöd av SIDA (11). 
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The International Organization of Consumer Unions (IOCU) 

IOCU är representerat i ett 50 tal länder och är en sammanslutning av 

konsumentorganisationer. Genom informations-, forsknings- och utbildningsaktiviteter 

arbetar IOCU  för att skydda och främja konsumenternas intresse. IOCU engagerade sig redan 

i början av 1970 talet i en kritisk granskning av barnmatsindustrins marknadsföring (11). 

 

World Alliance for Breast-feeding Action (WABA) 

Grundades I New York 1991 vid ett möte med frivilliga organisationer från både u- och i-

land. Unicef var initiativtagare. Målsättningen för WABA är att förverkliga Innocenti-

deklarationens syfte genom olika åtgärder (11). 

 

SIDA 

Redan på 1970 talet har SIDA genom sina insatser för att skydda amningen bidragit till att 

uppmärksamma amningsfrågorna vid WHO bland annat genom att finansiera globala studier, 

samt att genom WHO verka för tillkomsten av den internationella koden för marknadsföring 

av modersmjölksersättningar. Främst i u-länder har SIDA en stor internationell roll vad gäller 

bistånd till olika organisationer som arbetar med amningsfrågor. Även i Sverige stödjer SIDA 

amningsfrågor. Som exempel erhåller Instutitionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala 

universitet ekonomiskt stöd från SIDA i syfte att utveckla och underhålla kompetens i 

amningsfrågor framför allt i ett internationellt perspektiv (11). 

 

Amningshjälpen 

Amningshjälpen bildades i Sverige 1973. Det är en ideell och frivillig organisation, som 

stödjer och uppmuntrar mammor som vill amma sina barn. Organisationen sprider även 

information och kunskap om amning. Amningshjälpen har 275 hjälpmammor som arbetar 

aktivt med rådgivning till ammande mammor. Organisationen har även 1500 stödmedlemmar. 

Amningshjälpen arbetar också internationellt med bevakandet av den internationella 

marknadsföringskoden (11). 

 

Nordisk Arbetsgrupp För Internationella Amningsfrågor (NAFIA) 

NAFIA är en frivillig organisation som grundades 1981. Syftet med organisationen är att 

inom Sverige sprida information om amning ur ett mer globalt perspektiv, framför allt till 

kvinnogrupper, politiska organisationer samt till fackföreningar (11). 
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Amningsnätverket i Sverige (AMNIS) 

AMNIS bildades år 2000 och består av olika yrkes och intresseföreningar. Bland annat ingår 

samordnare inom barnhälsovården, Amningshjälpen, AMSAK och NAFIA. Målet med 

nätverket är att uppnå och bevara en stark amningskultur i Sverige. Möten sker fyra gånger 

om året. Ämnen som diskuteras är till exempel brott mot WHO`s barnmatskod (23).  

 

Amningssakkunniga i Stockholms län (AMSAK) 

AMSAK består av barnmorskor och läkare inom obstetrik och gynekologi från samtliga fem 

sjukhus i Stockholms läns landsting. Gruppen bildades hösten 1999 med syfte att öka 

kunskaperna kring amning i länet. AMSAK strävar efter att få fram vårdprogram, utarbeta 

strategier vid amningsproblem, samt att se till att all personal i vårdkedjan mödravård, 

förlossning, barnkliniker och barnavårdscentraler har aktuella amningskunskaper. En 

specialistbarnmorska i amning vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset i Stockholm är 

ordförande i AMSAK (23).    

 

Frågeställning 2: Strategier inom den amningsstödjande omvårdnaden samt dess 

inverkan på amning. 

 

Utbildning 

År 1997 startades i Mississippi, USA den nationella amningsfrämjande kampanjen ”Loving 

Support Makes Breastfeeding WORK” som riktade sig till läkare och sjuksköterskor. 

Kampanjen inkluderade en rad olika aktiviteter, bland annat en skriven amningsguide, ett 

träningsprogram hur man stöttar ammande mödrar, föreläsningar, videofilmer, gratis 

uthyrning av bröstpumpar, information om att det finns amningsspecialister, rutiner efter 

förlossningen, rutiner vid problem samt en årlig konferens om amning som kallades: ”The 

Gold Standard”. År 2003 publicerades en studie med syfte att utvärdera effekten av denna 

amningsfrämjande kampanj. Resultatet visade att en signifikant högre andel av 

sjuksköterskorna jämfört med läkarna talade om fördelarna med amning till mödrarna 

Sjuksköterskorna gav även mer råd om amning, överlämnade svåra fall till amningsspecialist 

samt erbjöd även bröstpumpar i högre utsträckning än läkarna. Studien visade att kampanjen 

haft en positiv effekt på sjuksköterskorna, vilket bidrog till att mödrar fick bättre amningsstöd 

och därmed en större chans till en lyckad amning. I studien framhölls vikten av en riktad 

satsning för att medvetandegöra läkarna om amningens fördelar (25). 
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Hillenbrand och Larsen påvisade i sin studie från USA att mödrar fick bättre råd vid 

amningsproblem och amningstiden ökade efter personalens utbildning. Även denna studie 

visade att om personal som arbetar med amning har adekvata kunskaper om amningens 

fördelar samt kunskaper om hur amningsproblem kan lösas så ges bättre amningsstöd med 

längre amningstider som följd (26). 

 

I Tromsö studerades om införandet av BFHI hade någon inverkan på amningen. Det 

studerades även om det fanns andra faktorer som inverkade på amningen. Tiden av enbart 

amning samt total amningstid ökade med i medeltal från 0.5 till 1.1 månad efter införandet av 

BFHI. Äldre samt högutbildade mödrar initierade amning i högre grad, uppvisade en längre 

tid av enbart amning samt total amningstid jämfört med yngre och lågutbildade mammor (27). 

 

Amningsstöd i hemmet 
På landsbygden i Pakistan fick mödrar hembesök av personal från barnavårdscentral direkt 

efter förlossningen, sedan vid ett flertal tillfällen till dess att barnet fyllde två år, med fler och 

tätare besök första tiden. Syftet med hembesöken var att ge amningsstöd. År 2004 

publicerades en studie som utvärderat denna intervention med amningsstöd i hemmet. Studien 

visade att tiden av enbart amning ökade avsevärt vilket ledde till att barnen ökade snabbare i 

tillväxt samt fick mindre diarrèer. I studien betonades att tidigt amningsstöd i hemmet med 

upprepad rådgivning, ökade chanserna för de ammande mammorna att lyckas med amningen 

(28). 

 

I Mexico genomfördes en liknande intervention som ovan, med amningsstöd i hemmet direkt 

efter förlossningen. Därefter fick mödrarna tre eller sex hembesök av personal från 

barnavårdscentral tills barnet var tre månader. De medverkande mödrarna i studien delades 

upp i tre grupper. Grupp 1 (kontrollgruppen) fick ingen intervention, grupp 2 fick tre 

hembesök med amningsstöd, grupp 3 fick sex hembesök med amningsstöd. Amningsstöd i 

hemmet gav en dramatisk ökning av enbart ammade vid tre månaders ålder. Vid denna ålder 

uppgick den procentuella andelen enbart ammade barn till 12 %, 52 % och 67 % i respektive 

grupp (29). Den procentuella andelen ammade var således störst i gruppen med flest 

hembesök. 
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Amningsteknik 

I Bristol i England fick ett antal mödrar lära sig en specifik amningsteknik som kallades 

”Hands - Off”. Amningstekniken grundade sig på ”sugfysiologin” samt kliniska erfarenheter. 

Tekniken gick ut på att lära mammorna att se till att barnet får rätt tag om bröstvårtan, genom 

att visa hur mamma samt barnets läge skall vara (”nose to nipple”). Mammorna fick även lära 

sig att barnets mun skall vara vidöppen när barnet tar bröstvårtan i munnen. En annan viktig 

detalj som mammorna fick lära sig var att barnet alltid skall söka bröstvårtan själv, aldrig 

tvinga barnet ”Hands-Off”. Mödrarna fick lära sig amningstekniken direkt efter förlossningen 

samt stöttades under den tid de var kvar på sjukhuset. Ingram, Johnson och Greenwoods 

genomförde en studie vars syfte var att fastställa om denna ”Hands – Off” amningsteknik 

förbättrade möjligheten till lyckad amning samt om tekniken reducerade risken för problem. I 

resultatet observerades en signifikant ökning av enbart ammade barn vars mödrar lärt sig 

tekniken, jämfört med mödrar som inte fick lära sig. Författarnas konklusion är att det är 

viktigt att mödrar lär sig en bra amningsteknik direkt efter förlossningen. Lyckad amning de 

första veckorna med rätt stöd på sjukhuset ökade chanserna till en lyckad amningstid (30). 

 

Många mödrar vill eller är tvungna att börja arbeta nästan direkt efter förlossningen. 

Problemet är många gånger att mödrar lägger ner amningen på grund av okunskap och brist 

på amningsstöd. Valdes et al studerade 146 kvinnor i Chile som skulle börja arbeta tidigare än 

120 dagar efter barnets födelse. Dessa kvinnor fick information om hur man upprätthåller 

amningen med handpumpning. I studien ingick en kontrollgrupp på 116 kvinnor som inte fick 

amningstöd om hur man upprätthåller amningen trots arbete. Resultatet av denna studie visade 

att i interventionsgruppen blev 53 % av barnen enbart ammade vid sex månaders ålder, 

jämfört med kontrollgruppen där endast 6 % av barnen blev enbart ammade vid sex månaders 

ålder. Studien visade att med rätt amningsstöd kunde amningen upprätthållas trots att mödrar 

måste förvärvsarbeta (31). 

 

 

 

Konklusion  

I den granskade litteraturen till frågeställning två framkommer att förändringar i 

vårdprocessen såsom utbildning av personal, amningsstöd i hemmet samt mammors ökade 

kunskap om amningsteknik leder till längre tid av amning. 
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Frågeställning 3: Vetenskapliga belägg för att uppmuntrandet, främjandet och 

stödjandet av enbart amning i sex månader ger hälsoeffekter på mor och barn.  

 

Kramer och Kakuma gjorde en omfattande systematisk litteraturstudie som hade till syfte att 

studera effekten på barnets hälsa, tillväxt och utveckling, samt mödrars hälsa vid enbart 

amning i sex månader. I resultatet framkom att de optimala är att för såväl mamma som barn 

att enbart amma i sex månader (32).  

 

Fördelar med att amma för modern och barnet 

För modern 

För modern har amningen både emotionella, fysiologiska och praktiska fördelar. Amning kan 

även vara ett antikonceptionsmedel.  Bindningen mellan mamma och barnet stärks genom 

amningen på grund av den närhet, lugn och ro som amningen kan ge. Amningen har även en 

positiv inverkan på mammans hälsa. Risken för rikliga blödningar efter förlossningen 

reduceras när mamman ammar. Mödrar som ammat löper även mindre risk att få bröstcancer 

och cancer i äggstockarna (6,33). 

 

Jernström et al påvisar i sin studie som publicerade juli 2004 att kvinnor med ärftliga anlag 

för bröstcancer ska amma sina barn så länge de bara kan. Hennes studie visar att mer än ett års 

amning kan för de här kvinnorna innebära en halverad risk för att sjukdomen bryter ut. Många 

kvinnor som deltog i denna studie beskrev i enkäten att deras läkare avrått dem från att amma 

eftersom de har haft bröstcancer i släkten. Men nu framkom att just dessa kvinnor mår särskilt 

bra av att amma länge (34).  

 

Amningen är praktisk då bröstmjölken är hygieniskt ”förpackad”, den har lagom temperatur 

och finns alltid till hands. Bröstmjölken är dessutom billig jämfört med 

modersmjölksersättning. Amning har också visat sig vara ett 98 % säkert 

antikonceptionsmedel under det första halvåret under förutsättning att mamman ammar 

frekvent dygnet runt och ännu ej fått tillbaka sin mens (11). 

 

För barnet 

Även för barnet har emotionella, fysiologiska och praktiska fördelar kunnat påvisas.  

Genom den nära kroppskontakt som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken 

har ett idealiskt näringsinnehåll och flera studier har visat lägre infektions- och allergifrekvens 
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hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Amning är det naturliga och ofta enklaste 

sättet att ge barnet mat (6,35,36).   

 

Nedan redovisas ett flertal medicinska fördelar för barnet.  

 

Atopi (benägenhet att utveckla böjveckseksem, hösnuva eller allergisk astma)  

I Sverige initierades februari 1994 en prospektiv studie som kallades ”BAMSE” studien. Från 

februari 1994 till november 1996 inkluderades 4089 nyfödda barn (2065 pojkar, 2024 

flickor). Syftet med ”BAMSE” studien var att undersöka om amning hade någon effekt på 

allergier hos barn upp till två år. Huvudresultatet i studien visade att barn som ammades 

enbart fyra månader eller mer utvecklade i lägre grad astma, atopisk dermatit samt allergisk 

rinit. Författarnas konklusion av ”BAMSE” studien är att längre tid av enbart amning tycks ha 

en preventiv effekt mot tidigt utvecklande av astma, atopisk dermatit och allergisk rinit 

barnets första två år (36). 

 

I Tyskland studerades 2252 nyfödda barn med ärftlighet för atopi. Barnen studerades tills de 

var ett år gamla. Syftet med studien var att värdera den preventiva effekten av enbart amning i 

minst fyra månader mot atopi. De barn som ammades enbart i minst fyra månader reducerade 

risken att utveckla atopi med nästan 50 % jämfört med barnen som fick 

komjölksproteinbaserad modersmjölksersättning. Studiens författare Schoetzau et al påpekade 

att enbart  amning i minst fyra månader helst mer är att rekommendera i preventivt syfte mot 

utvecklande av atopi (37). 

 

Kontroversiella diskussioner har förts om barn till mödrar som har både astma och allergi 

skall amma sina barn. I Australien studerade Oddy, Peat och Klerk barn som blev ammade av 

”friska” mödrar samt barn som blev ammade av mödrar med astma och atopi. I resultatet kom 

författarna fram till att mors astma och atopi inte ökade risken för att barnet skulle utveckla 

barnastma eller atopi. Risken för att få barnastma eller atopi ökade om enbart amning slutade 

före fyra månaders ålder, oavsett om mödrarna var ”friska” eller hade astma och atopi. 

Konklusionen av denna studie var att rekommendera enbart amning i fyra månader helst 

längre till alla mödrar (38). 

 

 

 

 



 24

Celiaki 

 Ivarsson, Hernell, Stenlund och Persson har studerat om amning och sättet att introducera 

gluten har någon inverkan på risken att insjukna i Celiaki (glutenintolerans = överkänslighet 

mot gluten) i barndomen. Risken att få Celiaki när barnet är yngre än två år reducerades om 

barnet ammades vid införande av gluten. Effekten var ännu mer uttalad hos de barn som 

ammades efter att gluten introducerats (39).   

 

HIB  

Hemophilus Influenzae typ B, (HIB) är ett virus som kan ge allvarliga infektioner hos barn till 

exempel hjärnhinneinflammation eller struplocksinflammation. Dessa sjukdomar kan i värsta 

fall vara dödliga. En minskning av HIB infektioner har skett tack vare att vaccination mot 

HIB ingår i många länders vaccinationsprogram. HIB infektioner är fortfarande ett stort 

problem i fattiga länder där vaccination saknas, men HIB infektioner kan även förekomma 

hos vaccinerade eftersom ett vaccin aldrig ger 100 % skydd. Silfverdal, Bodin och Olcèn 

studerade incidensen av HIB meningit jämfört med tiden av amning hos barn från en månad 

upp till 16 år, som var födda under tiden 1956 till och med 1992. Barnen var ej vaccinerade 

mot HIB. Ett starkt samband sågs mellan längre tid av amning och minskad förekomst av HIB 

meningit. Studiens författare har påpekat att detta resultat är av stor vikt att känna till där 

vaccination mot HIB ej utförs (40). 

 

Silfverdal et al har i en annan studie som publicerades 2002 kommit fram till att barn 18 

månader och äldre med amning mer än 13 veckor hade högre antikroppar mot HIB, jämfört 

med barnen som ammades kortare tid än 13 veckor. Dessa barn var inte heller vaccinerade 

mot HIB (41). 

 

UVI  

Mårild et al har studerat om enbart amning skyddar mot infektioner i urinvägarna. Studiens 

resultat visade att pågående enbart amning visade en signifikant lägre risk att få infektion i 

urinvägarna. Den skyddande effekten var starkast direkt efter födseln, sen minskade skyddet 

till dess att barnet var sju månader. Efter den åldern fanns ingen effekt påvisad. Mårild et al 

har påpekat att det är av vikt att rekommendera enbart amning i sex månader för att reducera 

risken att få infektion i urinvägarna (42). 
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Luftvägsinfektioner och öroninflammationer  

Hanson har i en omfattande systematisk litteraturstudie påvisat hur barnets immunsystem 

påverkas av bröstmjölk. Det finns olika komponenter i bröstmjölken som skyddar mot 

infektioner. Slemhinnorna skyddas från angrepp av mikroorganismer genom särskilda 

antikroppar, dessa antikroppar kallas sekretions IgA och de ”klär” slemhinnan och 

oskadliggör virus och bakterier som på det viset aldrig når fram till vävnaden. Det bildas 

snabbt antikoppar när mamman smittas av en infektion, dessa antikroppar går över till barnet 

och skyddar mot diarrèer, öroninflammationer och övre luftvägsinfektioner. Bröstmjölken 

skyddar mot infektioner under hela amningsperioden. Det har även visat sig att bröstmjölken 

skyddar mot infektioner i flera år efter det att amningen upphört. De barn som ammas delvis 

har ett bättre skydd än barn som inte ammas alls, men enbart amning skyddar bäst. Skyddet 

mot infektioner på lång sikt förstärks för varje veckas amning (43). 

 

Förekomst av diarréer 

I Indien initierades en amningsstödjande kampanj med syfte att stödja enbart amning i sex 

månader. De barn som blev ammade enbart i sex månader reducerade risken för att få diarrèer 

samt ökade tillväxten jämfört med de barn som ammades enbart kortare tid. Bhandari et al 

som genomförde denna studie var av den meningen att det är särkilt viktigt i fattiga länder 

med enbart amning i sex månader för att minska diarrèrna och öka tillväxten hos barnen och 

därmed öka chansen för överlevnad. (44). 

 

Effekt på blodtryck  

Amning är associerat med en sänkning av blodtrycket, det visar en studie från England som 

publicerades år 2004. I studien ingick 4763 nyfödda barn som följdes upp till sju års ålder. 

Både det systoliska (övertrycket) och diastoliska (undertrycket) blodtrycket var lägre hos barn 

som blivit ammade länge, jämfört med barn som ej ammats eller ammats kort tid. 

Amningsfrämjande åtgärder med att rekommendera enbart amning i sex månader är därmed 

en potentiell komponent i det hälsofrämjande arbetet för att förebygga insjuknande i hjärt- och 

kärlsjukdomar anser Martin et al som studerat detta (45). 

 

Fetma (obesitas) 

Obesitas (fetma) är också något som kan leda till hjärt- och kärl sjukdomar. I en studie från 

Tyskland där man studerade 9357 fem- och sex åringar sågs ett klart samband av ju längre tid 

av amning desto mindre risk för obesitas. Förekomsten av obesitas hos barn som inte ammats 
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var 4,5 %, jämfört med 2,8 % hos ammade barn. Studiens författare Von Kries et al slutsats är 

att de amningsfrämjande ågärderna om enbart amning i sex månader hjälper till att minska 

förekomsten av obesitas i barndomen, vilket leder till en minskning av obesitas i vuxen 

ålder(46). 

 

Ökad tillväxt – ökad överlevnad 

Ett flertal studier visar att enbart amning i sex månader samt lång total amningstid ger 

snabbare tillväxt hos barnet de första månaderna, jämfört med barn som ej ammats eller har 

kortare total amningstid. Bra tillväxt ökar chanserna för barnets överlevnad. Vilket är särskilt 

viktigt i fattiga länder (47, 48). 

 

GERD 

Barn som ammas och har Gastro Esophageal Reflux Disease (GERD). får kortare episoder av 

besvär än barn som får modersmjölksersättning. GERD innebär att övre magmunnen är 

omogen och därmed ”rinner” maginnehållet över vilket resulterar i rikliga kräkningar I Puerto 

Rico genomfördes en studie på mödrar som hade barn med GERD. Resultatet av denna studie 

visade att många av dessa mödrar ej har fått upplysning om fördelarna med att amma enbart. 

Studiens författare påpekade i sin slutsats att det är viktigt att stödja enbart amning samt att 

mödrar till barn med GERD får information om amningens fördelar vid detta tillstånd (49). 

 

Kognitiv och intellektuell utveckling 

Om amning påverkar den mentala utvecklingen hos barn är inte riktigt klarlagt. Paine, 

Makrides och Gibson påvisade i sin studie på 96 barn att amning kan öka den mentala 

utvecklingen hos pojkar, men inte hos flickor. Det krävs enligt dessa författare fler och större 

prospektiva studier för att undersöka detta anser författarna (50). 

 

I Norge studerades 519 barns kognitiva utveckling, först vid 13 månaders ålder sedan 

uppföljning när barnen var fem år. Rao et al som genomförde denna studie hade som syfte att 

studera om tiden av enbart amning påverkade den kognitiva utvecklingen hos barnet. 

Resultatet visade att enbart amning i 24 veckor hade en signifikant positiv inverkan på den 

kognitiva utvecklingen. Detta visades genom tester som gjordes på barnen vid 13 månaders 

ålder samt vid fem års ålder (51). 
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I en studie från Danmark som publicerades 2003 tyder resultatet på att amning påverkar den 

kognitiva och intellektuella utvecklingen positivt även i vuxen ålder. Syftet med studien var 

att belysa sambandet mellan tid av amning och intelligens i vuxen ålder. 3253 män och 

kvinnor ingick i studien. De genomgick två intelligenstester. Resultatet visar att ju längre tid 

av amning desto högre poäng på intelligenstesten (52). 

 

Konklusion 

Flertalet av de redovisade studierna till frågeställning 3 ger argument för längre amningstid, 

Med längre amning avses enbart amning fyra månader eller mer, inte specifikt sex månader. 

 

DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i fyra delar. Sammanfattning av huvudresultatet, resultatdiskussion, 

metoddiskussion samt författarens slutsats. I sammanfattningen av huvudresultatet beskriver 

studiens författare vad som anses vara studiens viktigaste fynd. Därefter diskuteras resultatet i 

relation till syftet och den litteratur som finns i introduktionen. Efter det diskuteras metoden. 

Avslutningsvis presenterar uppsatsförfattaren sin slutsats av föreliggande studie. I 

diskussionen kommer uppsatsförfattarens egna synpunkter fram. 

 

Sammanfattning av huvudresultatet 

I studien framkommer att åtgärder har initierats till fördel för den amningsstödjande 

omvårdnaden både nationellt och internationellt som innefattar dokument, kampanjer, 

rekommendationer och organisationer som alla verkar positivt för amningen. I studiens 

resultat presenteras även olika amningsstödjande strategier som har visat sig ha en positiv 

inverkan på amningen. Utbildning till personal om amningens fördelar samt utbildning om 

åtgärder vid amningsproblem är en strategi som visat sig bidra till att mödrar fick bättre 

amningsstöd och därmed en chans till en lyckad amningsperiod. Utökat amningsstöd i 

hemmet var också en strategi som hade en positiv inverkan på amningen. Att lära ut 

amningsteknik och få rätt stöd tidigt var också relaterat till en positiv amning.  

 

I föreliggande studie studerades vidare belägg för att uppmuntra, främja och stödja enbart 

amning i sex månader. Resultatet visade fördelar med att amma för både modern och barnet 

fyra månader eller mer. För modern förekommer både emotionella, fysiologiska och praktiska 

fördelar. Modern får lättare att knyta an till barnet med hjälp av hormonet oxytocin. 

Amningen medför även minskade blödningar efter förlossningen och skydd mot bröstcancer 
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samt cancer i äggstockarna. Enbart amning är vidare ett antikonceptionsmedel. Bröstmjölken 

är också praktisk då den är hygieniskt ”förpackad”, har lagom temperatur och finns alltid till 

hands. För barnet har också påvisats emotionella, fysiologiska och praktiska fördelar. Barnets 

trygghet stärks genom den nära kroppskontakt som amningen ger. Amning har ett flertal 

medicinska fördelar vilket har visat sig i lägre förekomst av atopi, celiaki, HIB, UVI, 

luftvägsinfektioner, öroninflammationer och diarrèer. Effekter av amning har också visat sig i 

form av sänkt blodtryck, minskad fetma i vuxen ålder, ökad tillväxt, minskade besvär vid 

GERD samt en positiv inverkan på den kognitiva och intellektuella utvecklingen. 

 

Resultatdiskussion 

Den nya rekommendationen 

Studiens författare som är distriktssköterska och arbetar på BVC upplever att den nya 

rekommendationen om enbart amning i sex månader (13) som sjuksköterskor och läkare skall 

stödja i sin verksamhet från och med november 2003 orsakat många frågor från föräldrar om 

varför det är så bra att amma enbart i sex månader. Av detta skäl valde uppsatsförfattaren att 

studera detta ämne i detalj för att ge föräldrar bättre information, stöd och råd i sin dagliga 

verksamhet på BVC. I uppsatsförfattarens ”vardag” på BVC lever tyvärr mycket kvar av det 

gamla synsättet på amning som beskrivs i introduktionen med uppfostran och reglering (2,3).  

Dagens mödrar får ofta höra av mor och far föräldrar: ”skäm inte bort med att amma för ofta, 

ta inte upp barnet för ofta” Uppsatsförfattaren som leder föräldragrupper på BVC anser att 

mor och farföräldrar skulle behöva vara med och lära sig om hur den fria amningen 

uppmuntras i dag. Dagens mödrar samt personal som arbetar med amningsstödjande 

omvårdnad ”kämpar” fortfarande mot det gamla synsättet för att mödrar skall få en lyckosam 

amning anser uppsatsförfattaren. 

 

Strategiernas betydelse 

I denna studie presenteras dokument, kampanjer, rekommendationer och organisationer som 

stödjer amning (11,13,20-23). Uppsatsförfattaren anser att dessa strategier ligger som en bra 

grund för att verka positivt för den amningsstödjande omvårdnaden, genom att mödrar till 

exempel har rätt till ledighet från förvärvsarbetet för att amma. Det är även bra för personal 

inom den amningsstödjande omvårdnaden att ha dessa strategier att ”luta” sig emot. Dessa 

strategier har med stor sannolikhet bidragit till att amningsfrekvensen ökat anser 

uppsatsförfattaren.  
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Betydelsen av amningsvänlig vård i hela vårdkedjan 

I vårdkedjan, det vill säga mödravård, förlossning, BB samt BVC och inom den uppföljande 

vården är det av största vikt att det bedrivs en amningsvänlig vård anser uppsatsförfattaren, 

för att mödrar skall få rätt stöd tidigt och under hela sin amningsperiod för att därigenom 

lyckas bättre med sin amning. Amningen har ökat genom att i princip alla BB avdelningar i 

Sverige har blivit utnämnda som Baby Friendly det vill säga amningsvänliga (11). Att 

certifiera och göra hela vårdkedjan amningsvänlig hävdar uppsatsförfattaren kan vara 

ytterligare en åtgärd för att stödja och främja amningen. Det uppsatsförfattaren erfarit är att 

många mödrar tror att amningen skall fungera bra på en gång. Första månaderna i 

amningsperioden är ofta ett mödosamt ”arbete” innan amningen fungerar anser 

uppsatsförfattaren. Uppsatsförfattaren har erfarenhet av att mödrar kan komma efter drygt en 

vecka och vara helt förtvivlade över att barnet suger så mycket, vilket ibland kan innebära att 

mamman vill lägga ned amningen. Rätt stöd och information tidigt på mödravård, förlossning 

och BB är därför av största vikt för att mödrar skall lyckas med sin amning (14,15,30).  

 

Brister i den amningsvänliga vården förekommer bland annat i telefonrådgivningar, på 

vårdavdelningar samt många gånger hos läkarna upplever uppsatsförfattaren. I Amal et al’s 

studie (25) bekräftas att läkarna har svårare att ta till sig kunskaperna om amningens fördelar. 

Många läkare rekommenderar att mödrar skall lägga ner amningen på grund av medicinering 

har uppsatsförfattaren erfarenhet av, men det är ett fåtal läkemedel som är kontraindicerat vid 

amning.  

 

Uppsatsförfattaren har även erfarit att mödrar på grund av sjukdom separerats från sina barn 

när de blivit inlagda på vårdavdelning. Följden har i flera fall blivit en nedlagd amning. Om 

samvård (11), det vill säga att mammor och spädbarn vårdas tillsammans dygnet runt (steg 7 i 

Tio steg till lyckad amning) praktiseras på vårdavdelningarna gynnas amningen (24). Studiens 

författare anser att det i all vårdverksamhet behövs kunskap om vikten av amningsvänliga 

rutiner. Ett enda felaktigt råd kan leda till att mödrar inte lyckas med sin amning.  

 

Utbildningens betydelse 

I studiens resultat påvisas att utbildning till personal om amningens fördelar gör att personalen 

ger bättre amningsstöd (25,26). Uppsatsförfattaren har egna erfarenheter av att efter 

utbildning ge bättre amningsstöd. Författaren deltog i en fem poängs högskoleutbildning på 

C-nivå om amningsstödjande omvårdnad på högskolan Dalarna. Efter denna utbildning 
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upplevde sig uppsatsförfattaren stärkt i sin roll som amningsrådgivare. Uppsatsförfattaren vet 

ej om ”hennes” mödrar ammar mer efter hennes amningsstöd, men hon känner sig tryggare i 

sin roll och har mer kunskap om fördelarna om amning samt hur man löser amningsproblem 

och hoppas därigenom att fler mödrar lyckas med sin amning. 

 

Att ge enbart bröstmjölk i sex månader 

De redovisade studierna i föreliggande studie ger argument för enbart amning i fyra månader 

eller mer, men mot bakgrund av den nya rekommendationen (13) där det framkommer att 

”barn klarar sig utmärkt på enbart bröstmjölk de första sex månaderna av sitt liv” anser 

uppsatsförfattaren att det finns belägg för att stödja, främja och uppmuntra enbart bröstmjölk i 

sex månader. Amningen har många fördelar för både mor och barn. Amningen har både 

emotionella, fysiologiska och praktiska fördelar för både mor och barn. I denna studie 

presenteras också ett flertal medicinska fördelar som enbart amning ger. Kunskapen om dessa 

fördelar med amning gör att studiens författaren kanske ännu mer kan motivera mödrar att 

amma längre. 

 

Uppsatsförfattaren anser att det i den amningsstödjande omvårdnad på BVC är ett 

”kunskapsglapp” när det gäller den nya rekommendationen (13). Personalen brister i sina 

kunskaper om varför det är viktigt att ge enbart bröstmjölk i sex månader. Uppsatsförfattaren 

upplever att i den nuvarande verksamheten ej heller finns tid för att ge amningsstöd, framför 

allt inte när mammorna får amningsproblem. Mer kunskap och mer tid krävs således för att 

möjliggöra för personalen att kunna uppmuntra mammor att ge enbart bröstmjölk under sex 

månader och därmed stödja den nya rekommendationen. 

 

Amningsbenägenheten – kan den bli högre? 

Trots att den samlade kunskapen om amningens fördelar för mor och barn är stor, så är 

fortfarande inte WHO`s mål med 80 % enbart ammade vid fyra månader nått (11). Även om 

Sverige troligen ligger högst bland I-länderna med 68 % enbart ammade vid fyra månaders 

ålder (9) så finns det mer att arbeta för så att amningsförekomsten ökar än mer anser 

uppsatsförfattaren. Ett hinder för att målet med 80 % enbart ammade vid fyra månader ej nåtts 

är att gamla synsätt som reglerad amning och amning som fostran (2,3) fortfarande lever kvar 

hävdar uppsatsförfattaren. Amningsvänlig vård bör bedrivas genom hela vårdkedjan för att 

stödja amningen anser uppsatsförfattaren, men uppsatsförfattaren upplever att det många 
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gånger brister i kunskaper i den amningsstödjande omvårdnaden genom hela vårdkedjan. 

Detta kan också vara en bidragande orsak till att målet inte är nått tror studiens författare. Den 

tidiga hemgången (16) kan ibland vara ett problem för att amningen skall få en bra start anser 

uppsatsförfattaren. Förr bestod familjerna ofta av flera generationer och kunskaperna om 

amning fördes vidare från generation till generation (2,3). Mödrarna som då ofta födde sina 

barn hemma fick på så vis troligtvis tidig hjälp med amningen samt stöd under hela 

amningsperioden på ett naturligt vis tror uppsatsförfattaren. I dag när mödrar går på tidig 

hemgång och mjölken ”rinner till” först när de kommit hem så upplever uppsatsförfattaren att 

mödrarna många gånger är helt utelämnade åt sig själva. När amningsstödet behövs kanske ej 

BVC-personal kan nås på grund av att BVC-personal arbetar endast vardagar och dagtid. 

Tidig hemgång anser uppsatsförfattaren kan vara ett dilemma för att mödrar skall få rätt 

amningsstöd.  

 

Trots att Sverige inte nått WHO´s mål med 80 % enbart ammade vid fyra månader (11), så är 

amningsstatistiken fantastisk anser uppsatsförfattaren. En bidragande orsak till den höga 

amningsbenägenheten är sannolikt att de dokument, kampanjer, rekommendationer och 

organisationer som stödjer amning (11,13,20-23) är väl förankrade i Sverige. 

Uppsatsförfattaren upplever att dagens mödrar är välinformerade och upplysta om amningens 

fördelar, vilket kan vara en bidragande orsak till den höga amningsbenägenheten. BFHI (11) 

tror uppsatsförfattaren är den kampanj som drivit amningen mest framåt. Om hela vårdkedjan 

blir certifierad som amningsvänlig så tror uppsatsförfattaren att WHO`s mål om 80 % enbart 

ammade vid fyra månader skulle kunna uppnås. 

 

Amningsstöd i hemmet 

I denna studie framkommer att amningsstöd i hemmet upprepade gånger ökade chanserna att 

lyckas med amningen (28,29).  

Att som nybliven mamma få besök av en kompetent distriktssköterska i det egna hemmet 

upplevs troligen som mycket positivt. Att ha någon som lyssnar på just ”Dig” i den egna 

hemvanda miljön är för många något mer positivt jämfört med att besöka BVC där 

distriktssköterskan skall hinna med många mammor och barn under besökstiden. 

Uppsatsförfattaren anser att amningsstöd i hemmet har en positiv inverkan på amningen och 

att mödrarna tar till sig informationen och råden bättre. Vid amningsstöd i hemmet, upplever 

uppsatsförfattaren att mödrarna är lugnare, vilket kan bero på att mödrarna känner sig 
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tryggare i sitt eget hem. Även här finns hinder.  Uppsatsförfattaren anser att arbetstiden oftast 

inte räcker till för att ge amningsstöd i hemmet. Om resurserna omfördelades så att det 

förebyggande arbetet prioriterades, där utökat amningsstöd i hemmet skulle vara en viktig del, 

skulle sannolikt fler lyckas med sin amning tror uppsatsförfattaren. En lyckad amning som i 

föreliggande studie visat sig ha så många fördelar för både mor och barn (32-52) leder kanske 

till ”friskare” barn vilket i sin tur leder till färre läkarbesök anser uppsatsförfattaren.  

 

Svårigheter att stödja enbart amning i sex månader 

I föreliggande studie beskrivs dokument, kampanjer, rekommendationer, organisationer som 

alla stödjer amning, det presenteras även olika strategier som har en positiv inverkan på 

amningen samt belägg för att uppmuntra främja och stödja enbart amning i fyra månader eller 

mer. Trots all denna kunskap anser uppsatsförfattaren att det finns två faktorer som måste 

beaktas i den amningsstödjande omvårdnaden. De viktigaste enligt uppsatsförfattaren är 

frågan om jämlikhet mellan könen och respekten för kvinnans egna val. 

 

Jämlikhet mellan mamma och pappa – konsekvenser för amningen 

Ett dilemma för BVC sjuksköterskor som bedriver amningsstödjande omvårdnad kan ibland 

vara jämlikheten mellan mor och far avseende föräldraledigheten. Många mödrar vill sluta 

amma när barnet är sex månader för att ge pappan en möjlighet att få nyttja sin 

föräldraledighet på ett jämlikt sätt. När det gäller den nya rekommendationen (13) blir denna 

svår att stödja i den amningsstödjande omvårdnaden om mamma skall börja arbeta när barnet 

är sex månader. Uppsatsförfattaren upplever att många mödrar vill trots information om att 

amningen går att upprätthålla med handpumpning (30) slutar att amma på grund av att de vill 

att pappan skall ansvara för ”hela” biten. 

 

Att respektera mammans egna val 

Studiens författare ser det som angeläget att respektera mödrars beslut vad gäller amning. 

Många mödrar som inte riktigt lyckas med sin amning kan drabbas av starka skuldkänslor. 

Även dessa mödrar måste stöttas i den amningsstödjande omvårdnaden. Ett fåtal mödrar vill 

inte ens försöka att amma och även där är det viktigt med stöd så dessa mödrar slipper 

skuldkänslor.  
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Metoddiskussion 

Materialet till denna systematiska litteraturstudie har till största delen utgjorts av 

vetenskapliga artiklar på engelska språket förutom en på norska och en på danska. Artiklarna i 

resultatdelen var publicerade mellan 1998 och 2004, i introduktionen användes referenser från 

1979 till och med 2003 på grund av att ett syfte med introduktionen var att ge en tillbakablick.  

 

I resultatdelen har tre rapporter, Fn:s barnkonvention, författningshandboken samt en 

facktidning används för att beskriva de dokument, kampanjer, rekommendationer samt 

organisationer som stödjer amning. Den litteraturen publicerades 1990-2004 och fick ingå i 

studien på grund av att det inte fanns vetenskapliga artiklar om detta. Dessa bör ingå i studien 

anser uppsatsförfattaren eftersom dessa dokument, kampanjer, rekommendationer och 

organisationer har stor betydelse för den amningsstödjande omvårdnaden, samt besvarar en av 

frågeställningarna. 

 

I föreliggande studies resultatdel förekommer sex systematiska litteraturstudier trots att det ej 

bör förekomma i en uppsats med samma ansats. Uppsatsförfattaren försvarar detta med att tre 

av artiklarna ses mer som en introduktion av det som skall redovisas (32,33,35), en artikel 

(24) är en granskning av en amningsstrategi som uppsatsförfattaren ansåg viktig att ta med, 

och resterande två (6,43) var av största vikt att ha med på grund av intressant resultat 

Uppsatsförfattaren kunde ej heller hitta någon empirisk studie om dessa två sistnämnda 

artiklar. 

 

Litteraturen söktes manuellt och via databaser. Sökning på endast breastfeeding gav många 

träffar vilket gjorde att författaren var tvungen att använda många sökord för att reducera 

träffarna. I sökningen framkom att amning är ett välstuderat område. Uppsatsförfattarens 

svårigheter var att begränsa sitt urval. Många artiklar som överensstämde med studiens syfte 

och frågeställningar kunde identifieras. För att begränsa sitt urval så valde uppsatsförfattaren 

de artiklar som bäst besvarade syfte och frågeställningar vilket bör ha gagnat en hög grad av 

validitet. Men å andra sidan, informationen i de studier av ”mindre” relevans för uppsatsen 

som valdes bort kanske skulle ha gett ett annat resultat. Av praktiska skäl kunde dock ej alla 

artiklar ingå då det inneburit alltför mycket arbete för uppsatsförfattaren. 
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I sin tolkning av artiklarna har författaren försökt att vara objektiv. De engelskspråkiga 

artiklarna har med hjälp av C-pen (översättningspenna från engelska till svenska) översatts till 

svenska, risk för feltolkning kan ha gjorts. Bedömningsmallarna (bilaga 2 och 3) underlättade 

den vetenskapliga granskningen av artiklarna. 

 

Metodikens styrkor 

De många sökorden och kombinationerna gjorde att uppsatsförfattaren fick många artiklar att 

välja mellan. Bedömningsmallarna är väl konstruerade och innefattar de kriterier som 

möjliggjorde för uppsatsförfattaren att inkludera vetenskapliga artiklar av god kvalitet. 

 

Metodikens svagheter 

Uppsatsförfattarens ”sökstrategi” i databaserna skulle ha varit mer systematisk, det vill säga 

använda samma sökord och kombinationer i de olika databaserna.  

 

Slutsats 

Författarens slutsats är att personal som arbetar med amningsstödjande omvårdnad har en bra 

och tillräcklig grund genom den digra litteratur som finns för att föra fram amningens fördelar 

och därigenom kunna stödja och främja amning. Resultatet i denna studie påvisar ett flertal 

fördelar för mor och barn med lång tid av amning. I studien påvisas också att för att mödrar 

skall lyckas bättre med sin amning krävs att personal som arbetar med amningsstödjande 

omvårdnad fortbildas om amningens fördelar för att kunna ge rätt stöd, och att stödet med 

fördel bör ges i hemmet vid upprepade tillfällen.  

 

Etiska aspekter  

Författarens strävan har varit att vara objektiv i analysen av textinnehållet i artiklarna, det vill 

säga att författaren har inte lagt till eller ändrat om textinnehållet.   

 

Förslag till vidare forskning 

I sökningen av de vetenskapliga artiklarna i de olika databaserna framkom att amning är ett 

välstuderat område. Många vetenskapliga studier har genomförts ur olika perspektiv. Viktigt 

är att resultatet av de kunskaper som redan finns i aktuell forskning tillämpas i den 

amningsstödjande omvårdnaden.  

I författarens eget intresse ligger att genomföra en studie om hur mödrar upplever 

amningsstödet genom hela vårdkedjan. 
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Bilaga 1 
I Tabell 6 presenteras litteratur och de vetenskapliga artiklarna som ingår i resultatdelen. 

Tabell 6. Presentation av litteratur samt de vetenskapliga artiklarna 
Refe
rens 

Författare, år, 
nationalitet 

Urval Design Metod/ 
Stat. analys 

Syfte/ resultat Kvalitet 

6 Uvnäs-Moberg 
K (1998). 
Sverige 

 Syst. 
Litt. 
studie 

Granskning av 
litteratur. 

Att studera om oxytocin 
har en positiv inverkan 
på den sociala 
interaktionen mellan mor 
och barn./Oxytocinet 
bidrar till att mödrars 
bindning till barnet 
förstärks. 

medel 

11 SOU rapport 
(1993). Sverige 

     
 

13 Report of an 
expert 
consultation. 
WHO (2001) 
Schweiz 

     

20 Edenhammar et 
al (1994). 
Sverige 

     

21 Wilow K 
(2003). Sverige 

     

22 UNICEF 
Innocenti-
deklarationen 
(1990). Italien 
 

     

23 Vårdfacket 
(2002). Sverige 

     

24 Rapley G 
(2002). 
England 

 Syst.litt. 
studie 

Granskning av 
litteratur. 

En noggrann 
undersökning av 
WHO/UNICEF Tio steg 
till lyckad amning / 
Resultatet visar att steg 4 
och steg 7 är av största 
vikt att stödja för att 
mödrar skall lyckas med 
sin amning. 

bra 

25 Amal K et al 
(2003). USA 

n=202 
104  
Sjuksköt. 
98  Läkare 

Kvant. 
Tvärsnitt 
studie 

Frågeformulär/SP
SS, Chi 2 test + t-
test 

Utvärdera effekt av 
amnings- 
främjande kampanj./ 
Resultatet visar att ssk 
propagerade mer för 
amning och gav bättre 
råd vid problem efter 
kampanjen. 

medel 

26 Hillenbrand K 
et al (2002). 
USA 

n=49 
Barnavård
scentraler 

Kvant. 
kunskaps 
interventi
on. 

Frågeformulär + 
telefonintervju / 
SPSS. Chi 2 test 

Utvärdera den utbildning 
om amningens fördelar 
som personal på BVC 
genomgått./ Resultatet 
visar att mödrar fick 
bättre råd vid 
amningsproblem, och 
amningstiden ökade efter 
personalens utbildning. 

medel 
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27 Andreassen M 
et al (2001). 
Norge 

n=1374 
barn 
653  födda 
1992, 721  
barn födda 
1997. 

Kvant. 
Kohort 
studie 

Granskning av 
BVC journaler 
/SPSS, Chi 2 test 
+ t-test 

Undersöka om 
införandet av BFHI i 
Tromsö har haft 
betydelse för amningen./ 
Resultatet visar att tiden 
av enbart amning samt 
total amningstid ökade. 

medel 
 
 
 
 
 
 
 

28 Saleemi MA et 
al (2004). 
Pakistan, 
Sverige 

n=1991 
barn. 
Ålder 0-24 
månader. 

Kvant. 
kohort 
studie 
med 
interven- 
tion 

Frågeformulär / t-
test 

Att studera om 
amningsstöd i hemmet 
har någon inverkan på 
amningen. / Resultatet 
visar att amningstiden 
ökade dramatiskt. 

bra 
 
 
 
 

29 Morrow AL et 
al (2001). 
Mexico 

n=130 
mödrar 
som nyss 
fått barn. 

Kvant. 
randomis
erad 
interventi
onsstudie 

Standardiserat 
frågeformulär/  
”one sided-test” 

Att undersöka om 
amningen ökade efter att 
mödrar fått amningsstöd 
i hemmet./Studien visar 
att amningen ökade 
oerhört efter 
amningsstödet i hemmet. 

medel 

30 Ingram J et al 
(1999). 
England 

n=1400 
mödrar, 
varav 395 
fick 
interven- 
tion 

Kvant. 
Prospekt.
kohort 
studie 
med 
interven-
tion ej 
randomis
erad. 

Frågeformulär / 
SPSS10, Chi 2 
test. 

Att fastställa om en 
specifik amningsteknik 
som mödrar fick lära sig 
på BB förbättrar 
möjligheten till lyckad 
amning samt reducerar 
risken för problem. / En 
signifikant ökning av 
enbart ammade samt 
minskade 
amningsproblem visades 
hos de mödrar som fick 
”teknik” interventionen. 

medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Valdes V et al 
(2000). Chile 

n=262 
mödrar  
116 i 
kontroll-
gruppen 
146  i 
interventio
nsgruppen 
 

Kvant. 
kontrolle
rad 
prospekt.
studie 
med 
interven-
tion 

Frågeformulär / 
Chi 2 test 

Att studera om 
amningsstöd till mödrar 
som skall börja arbeta 
tidigare än 120 dagar 
efter barnets födelse, kan 
påverka tiden av 
amning./  I 
interventionsgruppen 
ammades 53% enbart 
vid sex månader, tack 
vare handpumpning. I 
kontrollgruppen 
ammades 6 % enbart vid 
sex månader. 

medel 
 
 

32 Kramer MS et 
al (2003). 
Canada 

 Syst. 
Litteratur
-studie 

Granskning av 
litteratur. 

Studera effekten på 
barnets hälsa, tillväxt 
och utveckling, samt 
mödrars hälsa vid enbart 
amning i sex månader. / 
Studiens resultat visar att 
det är optimalt att amma 
sitt barn enbart i sex 
månader. 

Bra 
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33 Labbok MH 
(2001). USA 

 Syst. 
Litt. 
studie 

Granskning av 
litteratur. 

Att studera effekten av 
amning på mödrar./ 
Amning har många 
fördelar för modern. 

medel 
 
 
 
 
 

34 Jernström H et 
al (2004). 
Sverige 

n= 1930 
mödrar 
965 med 
anlag för 
bröstca, 
965 utan 
anlag för 
bröstca 
 

Kvant. 
Kontroll-
era 
kohort  
studie. 

Frågeformulär / 
SAS, t-test 

Att studera amningens 
betydelse för mödrar 
med ärftliga anlag för 
bröstca. / Studien visar 
att kvinnor med ärftliga 
anlag för bröstca. ska 
amma sina barn så länge 
de kan. Mer än ett års 
amning kunde för de här 
kvinnorna innebära 
halverad risk för att 
sjukdomen skulle bryta 
ut. 
 

bra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Oddy WH 
(2001). 
Australien 

 Syst. 
Litteratur
-studie 

Granskning av 
litteratur. 

Att fastställa om amning 
har en skyddande effekt 
mot sjukdomar och 
infektioner hos barn. / 
Resultatet visar att barn 
som blir ammade har 
lägre infektions- och 
allergifrekvens jämfört 
med barn som får 
modersmjölksersättning. 

medel 
 
 
 

36 Kull I et al 
(2002) Sverige 

n= 4089 
nyfödda 
barn som 
följdes 
upp till två 
års ålder. 

Kvant. 
Prospekt. 
kohort 
studie 

Frågeformulär / 
STATA, Chi 2 
test 

Att studera om amning 
har någon effekt på 
allergier hos barn upp till 
två års ålder. / Resultatet 
visar att amning tycks ha 
en preventiv effekt av 
tidigt utvecklande av 
allergier. 

bra 
 

37 Schoetzau A et 
al (2001). 
Tyskland 

n=2252 
nyfödda 
barn med 
ärftlighet 
för atopi. 

Kvant. 
Prospekt. 
kohort 
studie, ej 
randomis
erad 

Strukturerade 
intervjufrågor 
samt dagbok. / 
SAS, ”two-sided” 

Att värdera den 
preventiva effekten av 
enbart amning i fyra 
månader mot 
utvecklande av atopi. / I 
resultatet framkommer 
att enbart amning i minst 
fyra månader reducerade 
risken att utveckla atopi 

medel 

38 Oddy WH et al 
(2002). 
Australien 

n=2602 
nyfödda 
barn som 
följdes 
upp till 
sex års 
ålder. 

Kvant. 
Prospekt. 
kohort 
studie 

Frågeformulär / 
Pearson chi 2 
test, Fisher exact 
test 

Att studera om mödrar 
som har astma samt 
atopi skall amma sina 
barn. / Studiens resultat 
visar att enbart amning i 
minst fyra månader helst 
längre är att 
rekommendera till alla 
mödrar, även mödrar 
som har astma och atopi 
 

medel 
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39 Ivarsson A et al 
(2002). Sverige 

n= 627 
barn under 
15 år med 
Celiaki, 
1254  barn 
under 15 
år utan 
Celiaki 
(kontrollgr
upp) 

Kvant. 
Prospekt. 
incidens 
fallstudie
. 

Register studie på 
alla barn under 15 
år med Celiaki 
samt 
frågeformulär till 
föräldrar. / SPSS- 
EGRETT 
SOLAS,  

Att under söka om 
amning och sättet att 
introducera gluten 
inverkar något på risken 
att insjukna i Celiaki 
barndomen. /  Resultatet 
visar att införa gluten 
gradvis medan barnet 
ammas reducerar risken 
att insjukna i Celiaki i 
tidig barndom. 

bra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Silfverdal SA 
et al (1999). 
Sverige 

Alla barn i 
Örebro1 
månad till 
och med 
16 år som 
utvecklat 
HIB 
meningit 
under åren 
1956-
1992, n= 
framgår ej. 

Kvant. 
fall 
kontroll 
studie. 

Register från 
Örebro sjukhus 
samt 
Socialstyrelsens 
amningsstatistik./ 
Kross –
korrelation. 

Att studera incidensen 
av HIB meningit jämfört 
med graden av amning 
under tiden 1956-1992. / 
Ett starkt samband 
påvisas i studien mellan 
längre tid av amning och 
minskad HIB meningit. 

bra 

41 Silfverdal SA 
et al (2002). 
Sverige 

n= 56 barn 
yngre än 
sex år med 
konstat-
erad HIB 
infektion 

Kvant. 
Prospekt. 
studie. 
 
 

Journalgranskn. 
samt 
frågeformulär. / 
Spearmans rank 
korrelation,  
SPSS, Mann 
Whitney u-test. 

Att undersöka halten av 
antikroppar mot HIB hos 
barn med HIB infektion i 
relation till längden av 
amning. / Resultatet 
visade att amning mer än 
13 veckor ökade halten 
av antikroppar mot HIB 
hos barn äldre än 18 
månader. 

medel 

42 Mårild S et al 
(2004). Sverige 

n= 200 
barn 0-6 år 
med UVI 
symtom. 
n=336 
barn 0-6 år 
kontroll-
grupp 

Kvant. 
Prospekt. 
fall 
kontroll 
studie. 

Strukturerade 
intervjufrågor./ 
”Fisher´s non-
parametrictest”. 

Att studera om enbart 
amning skyddar mot 
infektioner i 
urinvägarna. / Pågående 
amning visade en 
signifikant lägre risk att 
få UVI. 
 

bra 

43 Hanson LÅ 
(2000). Sverige 

 Syst. 
Litteratur
-studie 

Granskning av 
litteratur. 

Att studera hur barnets 
immunsystem påverkas 
av bröstmjölk. / Studien 
visar att amning verkar 
skydda mot infektioner 
både vid pågående 
amning samt flera år 
efter avslutad amning. 

medel 
 
 
 
 
 
 
 

44 Bhandari N et 
al (2003). 
Indien 

n= 552 
barn 0-9 
månader. 
n= 473 
barn 0-9 
månader 
kontroll-
grupp 

Kvant. 
kluster 
rando-
miserad 
studie. 

Tillväxtmätningar 
samt 
frågeformulär./ 
STATA. 

Att studera om 
amningsstödjande 
omvårdnad har någon 
effekt på diarrèer samt 
tillväxten. / Enbart 
amning i sex månader i 
u-länder reducerar risken 
för diarrèe samt ökar 
tillväxten. 

Bra 
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45 Martin R et al 
(2004). 
England 

n= 4763 
nyfödda 
barn som 
följdes 
upp till sju 
års ålder. 

Kvant. 
Prospekt. 
kohort 
studie. 

Blodtrycks-
mätningar samt 
frågeformulär / 
STATA, Chi 2 
test 

Att studera om amning 
har någon inverkan på 
blodtrycket./ Resultatet 
visar att både det 
systoliska och 
diastoliska blodtrycket 
var lägre hos barn som 
blev ammade. 

medel 
 
 
 
 
 
 
 

46 Von Kries R et 
al (1999). 
Tyskland 

n=9357 5-
6 åringar. 

Kvant. 
tvär 
snitts 
studie. 

Frågeformulär. / 
SAS, Chi 2 test. 

Att studera om amning 
har någon inverkan på 
obesitas hos barn vid 
skolstart. / Studien visar 
ett klart samband av ju 
längre tid av amning 
desto mindre risk för 
obesitas. 

medel 

47 Kramer M et al 
(2002). Canada 

n=17046 
nyfödda 
barn 

Kvant. 
kluster 
rando-
miserad 
studie. 

Journalgransknin
g. / SAS, PROC 
MIXED 

Att studera hur 
amningen påverkar 
tillväxten. / Enbart 
amning samt lång 
amningstid gav en 
snabbare tillväxt. 

bra 

48 Kramer M et al 
(2003). Canada 

n=2862 
enbart 
ammade 
barn vid 
tre 
månader. 
n=631 
enbart 
ammade 
barn vid 
sex 
månader. 

Kvant. 
Rando-
miserad 
observ. 
kohort-
studie 

Journalgransknin
g samt 
frågeformulär. / 
PROC-
GLIMMIX, 
PROC-MIXED, 
Chi 2 test, t-test. 

Jämföra om det är någon 
skillnad på barnets 
tillväxt och hälsa om 
man ammar enbart i tre 
månader jämför med 
enbart amning i sex 
månader./Obetydlig 
skillnad i tillväxten men 
enbart amning i sex 
månader minskade 
risken för diarrèer. 

medel 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Ana M et al 
(2002). Puerto 
Rico 

n= 60 
mödrar 

Kvant. 
tvärsnitts
studie 

Frågeformulär. / 
”Fisher`s test”, t-
Mann- Whitney 

Att undersöka om 
mödrar till barn som har 
GERD har kännedom 
om att amning ger 
kortare episoder av 
besvär än barn som får 
modersmjölksersättning. 
/ Resultatet visar att en 
stor andel av kvinnorna 
inte känner till 
fördelarna om amning. 

medel 

50 Paine BJ et al 
(1999). 
Australien 

n= 96 barn  
ålder:10-
14 
månader 

Kvant. 
kohort 
studie 

Frågeformulär 
samt skala för 
utvecklingsbedö
mning. / SPSS. 

Att studera om det finns 
något samband mellan 
tiden av enbart amning 
och den mentala 
utvecklingen när barnet 
är cirka ett år. / I studien 
kunde påvisas en 
signifikant ökning av 
den mentala 
utvecklingen hos pojkar 
som ammats längre, hos 
flickor kunde inte ses 
något samband. 
 

Dålig 
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51 Rao MR et al 
(2002). Norge 

n=519 
barn  
ålder: 13 
månader, 
uppföljn. 
vid fem år. 

Kvant. 
Rando-
miserad  
. 

Frågeformulär 
samt 
testinstrument för 
den kognitiva 
utvecklingen. /  
SAS, t-test, 
Mann-Whitney u-
test. 

Att studera om amning 
har någon inverkan på 
den kognitiva 
utvecklingen. / 
Resultatet visar att 
amning mer än 24 
veckor ökade den 
kognitiva utvecklingen. 
 

bra 
 
 
 
 
 
 

52 Lykke E et al 
(2003). Dansk 

n=973 
kvinnor 
genom-
snittsålder
27,2 år. 
n=2280 
män 
genom-
snittsålder
18,7 år 

Kvant. 
Prospekt. 
Longi-
tudinell 
med 
stickprov
. 

Frågeformulär 
samt två 
intelligenstester. / 
SPSS, Chi 2 test 

Att undersöka och 
belysa sambandet mellan 
tid av amning och 
intelligens i ung vuxen 
ålder. / Ju längre tid av 
amning desto högre 
poäng på 
intelligenstestet. 

medel 
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Bilaga 2 
 
BEDÖMNINGSMALL FÖR STUDIER MED KVANTITATIV METOD 
 
Författare: 
Årtal: 
Forskningsmetod: (   )  RCT  (randomiserad) 
                              (   )  CCT  ( ej randomiserad) 
                              (   )  Kvasi experimentell 
                              (   )  Multicenter, antal___ 
                              (   )  Kontrollgrupp/er 
 
Patientkarakteristiska: Antal___ 
                                    Ålder___ 
                                    Nationalitet____________ 
 
Syfte: 
 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? (   ) Ja  (   ) Nej 
Inklusionskriterier  (   ) Ja  (   ) Nej 
Exklusionskriterier  (   ) ja  (   ) Nej 
Urvalsförfarandet beskrivet  (   ) Ja  (   ) Nej 
Mätmetoder beskrivet  (   ) Ja  (   ) Nej 
Var reliabiliteten beräknad  (   ) Ja  (   ) Nej 
Var validiteten diskuterad  (   ) Ja  (   ) Nej 
Bortfallsstorleken beskriven  (   ) Ja  (   ) Nej 
Kan bortfallet accepteras  (   ) Ja  (   ) Nej 
Beskrivs den statistiska analysen  (   ) Ja  (   ) Nej 
Etiskt resonemang  (   ) Ja  (   ) Nej 
 
Huvudresultat: 
 
 
 
Slutsats: 
 
 
Klinisk betydelse  (   ) Ja  (   ) Nej 
 
 
 
Sammanfattning bedömning av kvalitet: 
(   ) Bra   (   ) Medel   (   ) Dålig 
 
1-7 poäng = Dålig 
8-9 poäng = Medel 
10-12 poäng = Bra 
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Bilaga 3 
 
BEDÖMNINGSMALL FÖR SYSTEMATISKA LITTERATURSTUDIER 
 
Författare: 
Årtal:  
Syfte: 
 
 
Anges i vilka databaser sökning genomförts? (   ) Ja      (   ) Nej 
Anges vilka sökord som använts? (   ) Ja    (   ) Nej 
Har författaren gjort en heltäckande litteratursökning? (   ) Ja    (   ) Nej 
Har författaren sökt efter icke publicerade forskningsresultat? (   ) Ja    (   ) Nej 
Beskrivs inklusionskriterier? (   ) Ja    (   ) Nej 
Har begränsningar gjorts?  (   ) Ja      (   ) Nej 
Är inkluderade studier kvalitetsbedömda? (   ) Ja    (   ) Nej 
Beskrivs hur många artiklar som togs med ? (   ) Ja    (   ) Nej 
Redovisas hur många artiklar som valdes bort, och varför?  (   ) Ja    (   ) Nej 
Beskrivs huvudresultaten ? (   ) Ja       (   ) Nej  
Gjordes en meta analys ?  (   ) Ja      (   ) Nej 
Har resultatet klinisk betydelse ?  (   ) Ja        (   ) Nej 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning bedömning av kvalitet: 
(   ) Bra  (   ) Medel  (   ) Dålig 
 
1-7 poäng = Dålig 
8-9 poäng = Medel 
10-12 poäng = Bra 
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