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Forord
Modermælk er den bedste ernæring for spædbarnet, og at arbejde med at gøre
amningen vellykket er en sundhedsfremmende aktivitet til gavn for barnet og
familien på kort og på længere sigt.
Jordemødrene, barselgangens lægelige og sygeplejefaglige personale, sundhedsplejersker og alment praktiserende læger har særlige muligheder for at oplyse
den gravide kvinde om amning, opmuntre den nyblevne mor til at amme sit
spæde barn og opfordre barnets far til at støtte hende.
For at vejlede i amning på en professionel måde er det imidlertid nødvendigt,
at sundhedspersonalet har ajourført viden om både fordelene ved amning og
hvordan amning lykkes i praksis.
Sundhedsstyrelsens bog “Vellykket amning” har siden den første udgivelse i
1991 været grundbogen for fagfolk, når det gælder ammeviden, herunder den
praktiske rådgivning og hjælp ved ammeetableringen. Sundhedsstyrelsen har
fundet det vigtigt, at en bog om vellykket amning fortsat er tilgængelig som
redskab for sundhedspersonalet i dette arbejde. Derfor udsender Sundhedsstyrelsen nu bogen “Håndbog i vellykket amning – en vejledning til sundhedspersonale”.
Der rejses af og til tvivl om modermælkens kvalitet og amningens fordele, samtidig viser nye undersøgelser dog hele tiden flere og nye fordele ved amning for
barnets trivsel og udvikling. Det er derfor vigtigt, at bogens budskaber bygger
på den nyeste viden. “Håndbog i Vellykket amning” er fagligt opdateret med al
den nyeste viden. Dokumentationen for bogens budskaber er indsat som referencer opdelt efter afsnit for at gøre det nemt for fagfolk at bruge bogen.
Sundhedsstyrelsens “Håndbog i vellykket amning” er beregnet til at slå op i, når
man møder ammespørgsmål og -problemer i klinikken, og den indeholder derfor nogle gentagelser. Det anbefales imidlertid at man indledningsvis læser den
igennem fra ende til anden for at tilegne sig grundviden om amning og skabe
sig et overblik over tiltag, der kan sættes ind over for ammeproblemer med henblik på at etablere vellykket amning.
Sundhedsstyrelsen ønsker at takke forfatterne og fagredaktørerne, som har
udført et stort arbejde med at gennemgå relevant litteratur og gøre bogen på én
gang meget faglig og let at læse.
Jens Kristian Gøtrik
Medicinaldirektør
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1. Hvorfor amme?
Modermælk er uden sammenligning det bedste for det spæde barn. Kvindemælk er en artsspecifik væske af stor kompleksitet udviklet over årtusinder for
at optimere spædbarnets vækst og udvikling 1,2. Modermælk beskytter mod en
række infektioner og sygdomme og styrker barnets helbred på langt sigt 3.
Alle pattedyr producerer mælk, der er afstemt efter afkommets behov 1. Havpattedyr producerer således mælk med meget højt fedtindhold (omkring 50%
fedt), fordi ungerne hurtigt taber varme i vandet. Fedtindholdet er tilsvarende
højt i mælken hos pattedyr, hvis unger dier sjældent. Hos pattedyr, hvis unger
dier hyppigt, er tørstofindholdet lavt, og kvindemælk er en af de mælketyper,
der har det laveste indhold af tørstof og protein. Kvindemælk indeholder knapt
1% protein (se side 37), mens kaninmælk indeholder 10-13% og komælk
3,4%. Et højt proteinindhold medfører en kraftig tilvækst, og kaninungen fordobler sin vægt på ca. 6 dage, en kalv på 10-11 uger, mens det tager ca. 27 uger
for et ammet barn at fordoble sin fødselsvægt 59. Komælk er tilpasset kalves behov og er meget forskellig fra kvindemælk. Forskellen er så stor, at det er blevet
foreslået at fremstille modermælkserstatning af mælk fra dyr, hvis mælk mere
ligner kvindemælk. Modermælkserstatning har altid et højere indhold af protein end modermælk, og kunstigt ernærede børn vejer mere ved 1 års alderen
end ammede børn.
Modermælk er imidlertid meget mere end blot en væske, der tilfører optimal
ernæring. Modermælk er en levende væske, som er biokemisk unik 1. Modermælk beskytter således barnet mod en lang række virus, bakterier og parasitter,
grundet forskellige biologiske faktorer. Modermælk indeholder hvide blodlegemer (makrofager og lymfocytter), antiinflammatoriske komponenter, nonantistof faktorer såsom laktoferrin, bifidus faktor og en lang række andre stoffer (enzymer, vækst modulatorer, oligosaccharider og hormoner), som ikke findes i kunstig ernæring. Der er blevet påvist 5 typer immunglobuliner i kvindemælk: A, D, E, G og M. Morens krop er endvidere i stand til at overvåge og
reagere på potentielle patogener i sit spædbarns omgivelser ved et kompliceret
system kaldet GALT (gastrointestinalt associeret lymphoidt væv (tissue)) og
BALT (broncho-mammært associeret lymphoidt væv). Patogener, der kommer
ind i morens luftveje eller mavetarmsystem, stimulerer hendes lymfocytter (hvide blodlegemer). De aktiverede lymfocytter bevæger sig (ved migration) til
mælkekirtlerne, hvor de omdannes til plasmaceller, der udskiller store mængder af neutraliserende antistoffer specifikt rettet mod det pågældende patogen
direkte ud i mælken 4.
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1.1

Fordele ved amning for barnet

Den største og mest indlysende fordel ved amning er spædbarnets sundhed og
overlevelse. Ammede børn har, også i Danmark, nedsat sygelighed og dødelighed sammenlignet med kunstigt ernærede børn. Selv i vores vestlige industrialiserede verden dør 4 ud af 1000 børn hvert år i USA, fordi de ikke ammes 5.
1.1.1 Sundhed og overlevelse
En lang række undersøgelser har påvist øget dødelighed hos spædbørn, der får
modermælkserstatning sammenlignet med børn, der ammes 6. I udlandet har
undersøgelser fra hhv. 1999 og 2001 vist 2 til 10 gange større dødelighed af alle
årsager hos 0-1 årige børn, der fik modermælkserstatning, sammenlignet med
børn der udelukkende blev ammet 7,8. Dødeligheden af diarresygdomme er 15
til 23 gange større hos kunstigt ernærede spædbørn under 3 måneder, ca. 6 gange større hos børn fra 0-5 måneder og ca. dobbelt så stor hos børn fra 1⁄2 til 1 år
sammenlignet med ammede børn 6.
Ammede børn har en lavere forekomst af luftvejsinfektioner, mellemørebetændelser og mavetarminfektioner, herunder diarresygdomme, end børn der
ikke ammes. I de første 6 måneder er forekomsten af disse sygdomme lavest hos
dem, der udelukkende ammes sammenlignet med dem, der delvist ammes eller
slet ikke ammes 6. En ny metaundersøgelse af raske nyfødte i udviklede lande
har vist 3 gange så stor risiko for indlæggelse pga. alvorlige luftvejssygdomme
hos ikke-ammede børn, sammenlignet med børn, der blev ammet fuldt i 4
måneder 58.
En række undersøgelser har vist, at dødeligheden pga. luftvejssygdomme er ca.
fordoblet hos børn, der får modermælkserstatning sammenlignet med ammede børn 6.
Necrotiserende enterocolitis er en livstruende tarmsygdom med høj dødelighed, der ses hos nyfødte, især for tidligt fødte, og næsten udelukkende hos børn
der ikke ammes 9,10. Sygdommen er således 6-10 gange hyppigere hos for tidligt
fødte børn, der får kunstig ernæring, sammenlignet med for tidligt fødte børn
der ammes 11. Hos for tidligt fødte over 30 ugers gestationsalder forekom sygdommen praktisk taget ikke hos dem, der blev ammet, mens den var 20 gange
hyppigere hos de børn, der fik modermælkserstatning. I England har man
beregnet, at 100 dødsfald grundet necrotiserende enterocolitis kunne forebygges årligt, hvis alle for tidligt fødte børn udelukkende fik modermælk 11.
Ammede børn har nedsat risiko for pludselig uventet spædbarnsdød 12. En metaanalyse omfattende 23 undersøgelser konkluderede, at risikoen for at dø af
pludselig uventet spædbarnsdød er dobbelt så stor hos kunstigt ernærede børn,
sammenlignet med ammede børn 13.
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TABEL 1
Sygdomme, symptomer og brug af sundhedsvæsenet hos børn i de første 4-7 levemåneder. I procent.
Danmark 1996.14,61
Sygdom/symptom/brug
af sundhedsvæsenet

Hyppighed hos børn, der er
ammet mindst 4 måneder. 1)

Hyppighed hos børn, der er
ammet < 4 måneder. 2)

Tilnærmet mål for
den relative risiko. 1,3)

Været syg (ekskl. eksem)
Forkølelsessymptomer

89,6

91,9

Ingen sikker forskel

85,4

86,6

Ingen sikker forskel
0,68

Mellemørebetændelse

4,6

6,2

Hvæsende vejrtrækning

21,2

28,0

0,72

Lungebetændelse

4,6

5,4

Ingen sikker forskel

Høj feber uden andre symptomer

9,6

13,5

0,68

Mave-tarm symptomer

17,5

28,6

0,57

Anden sygdom

12,7

16,3

0,74

Kolik

13,0

16,7

0,77

30,2

41,9

0,65

Tilset af vagtlæge eller
været på skadestue
Indlagt

2)

Antal børn

9,4

15,1

0,67

3.408

1.576

I alt 4.984

1) Ved beregningen er der samtidig taget hensyn til effekten af andre forhold, der kan øge eller mindske sygdomsrisikoen, fx: barnets og morens alder,
boligforhold, søskende, psykisk stress hos moren, morens rygning, forsørgerstatus og erhvervsuddannelse.
2) Fraregnet indlæggelser umiddelbart i forbindelse med fødslen.
3) Tallene i søjle 3 angiver odds ratio, som er et tilnærmet mål for den relative risiko. Den relative risiko angiver risikoen for sygdom hos børn, der er ammet i
mindst 4 måneder i forhold til børn, der er ammet i mindre end 4 måneder.

En dansk undersøgelse af børn født i 1995 understregede amningens beskyttende effekt mod et bredt sygdomsspektrum 14. Undersøgelsen viste, at børn,
som var blevet ammet i mindst 4 måneder, havde nedsat risiko for mellemørebetændelse, hvæsende vejrtrækning, høj feber, mave-tarm symptomer, anden
sygdom, kolik, at være blevet tilset af vagtlæge eller været på skadestue og indlagt (se tabel 1). En anden dansk undersøgelse viste, at forkølelse, bronchitis og
mellemørebetændelse forekom mindre hyppigt blandt børn, der blev ammet
mere end 9 uger 15.
Amningens beskyttende effekt over for infektioner skyldes, dels en passiv beskyttelse, hvor det er mælken, der i de øvre luftveje og mavetarmkanalen beskytter
barnets slimhinder mod infektion, dels bedre immunforsvar samt nedsat eksposition for patogener 16,17. Amning stimulerer barnets eget immunsystem, og
ammede børn har fx et bedre immunrespons efter vaccination end børn, der
ikke er ammet 18. Denne stimulation af barnets immunsystem medfører en langvarig beskyttelse mod infektioner, som vedvarer efter ammeophør. Amningens
beskyttende effekt er størst hos spæde børn, og hvor hygiejne- og sanitetsforholdene er dårlige.
1.1.2. Barnets udvikling
Amning har imidlertid også på langt sigt virkning på barnets udvikling, stof-
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Amning er mere end mad. Når barnet ligger ved brystet, kan det samtidig få opfyldt en del af behovet for følelsesmæssig og fysisk nærhed.

skifte og sygdomme senere i livet, også i udviklede lande som Danmark. Synsudviklingen hos ammede børn er bedre, end hos børn der ikke bliver ammet 18.
Sam-tidig har flere undersøgelser bekræftet, at ammede børn klarer sig bedre i
intelligenstests og motoriske tests end ikke ammede børn 19-21. Selv om mekanismen ikke kendes, er der en plausibel biologisk forklaring, da modermælk i
modsætning til modermælkserstatning, indeholder langkædede flerumættede
fedtsyrer, som er vigtige for hjernens vækst og udvikling. Der er både i humane og dyrestudier påvist sammenhæng mellem niveauet af disse fedtsyrer og
testresultater. Endvidere findes kolesterol i kvindemælk i meget højere koncentrationer end i komælk eller kunstig erstatning. Kolesterol indgår i myelindannelsen i barnets hurtigt voksende nervesystem.
1.1.3 Barnets helbred på langt sigt
Amning har beskyttende effekt overfor en række kroniske sygdomme senere i
livet, herunder allergi, fedme, insulinkrævende sukkersyge, forhøjet blodtryk,
cøliaki, kræft (Mb. Hodgkin, leukæmi, lymfomer) og inflammatorisk tarmsygdom, bl.a. Crohns sygdom 1,6,16,17,22-25. Kunstigt ernærede børn har en 1,5-2
gange øget risiko for at udvikle insulinkrævende sukkersyge (type 1 diabetes,
IDDM) i forhold til ammede børn, måske fordi tidlig øget vækst er forbundet
med øget risiko for diabetes 26. Ved tremåneders alderen har ammede børn lavere BMI (body mass index) end kunstigt ernærede børn, og ved 6 måneders alderen har en større andel af de kunstigt ernærede børn BMI over 90 og 97 percentilen 27 end de ammede børn. Flere undersøgelser har påvist, at ammede
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børn har mindre risiko for overvægt senere i barndommen og ungdommen 28,29,
og amning er muligvis beskyttende overfor hjertekarsygdom senere i livet 30.
Tidlig amning har vist sig at hænge sammen med en mindsket risiko for at udvikle ledegigt senere i livet, sammenlignet med børn der ikke bliver ammet 31.
Amning kan nedsætte risikoen for udvikling af (ko)mælkeallergi og børneeksem hos allergidisponerede spædbørn, hvis de samtidigt undgår komælksbaserede modermælkserstatninger, komælk og tilskudskost i de første 4 levemåneder (se side 76 og 123-124).

1.2

Fordele ved amning for kvinden

Amning udskyder tidspunktet for første menstruation eller ægløsning efter
fødslen, således at intervallet mellem fødslerne øges, hvilket har betydning i
lande, hvor sygelighed og dødelighed forbundet med graviditet og fødsel er
stor. Denne gratis præventionsform har stor betydning globalt og forhindrer
fortsat flere graviditeter end alle andre svangerskabsforebyggende midler tilsammen 32.

Amningen kan være den første tætte relation. Hvis barnet har en god oplevelse her, får det en positiv forventning til,
at tætte relationer er noget rart.

12
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Amningens fordele60
Amning:
•

Redder liv

•

Fremmer tilknytningen mellem mor og barn

•

Er perfekt ernæring til spædbarnet

•

Beskytter barnet mod en række sygdomme gennem en tidlig
immunisering

•

Medfører mindre sygelighed af fx: diarre, mellemørebetændelse, luftvejssygdomme, mavetarmsygdomme, nekrotiserende enterocolitis

•

Optimerer barnets fysiske og mentale udvikling

•

Medfører sandsynligvis øget intelligens og hurtigere synsudvikling

•

Mindsker risikoen for dehydrering og utilstrækkelig ernæring, når barnet
er sygt, og fremmer derigennem helbredelsen

•

Virker på langt sigt forebyggende på en række kroniske sygdomme og
tilstande, fx fedme, diabetes, forhøjet blodtryk, kræft, leddegigt,
mb. Crohn, cøliaki, allergi

•

Har fordele for morens helbred, og har forebyggende virkning på
fx brystkræft, æggestokkræft og osteoporotisk hoftefraktur

•

Øger intervallet mellem barnefødslerne (og nedsætter dermed
sygelighed og dødelighed hos både mor og børn)

•

Er billigt, både for familien og samfundet

På denne baggrund er det derfor ikke utænkeligt, at en kvinde en dag vil rejse
en erstatningssag mod en producent af modermælkserstatning for ikke at
have advaret mod de helbredsmæssige konsekvenser, der er ved at ernære
barnet kunstigt i stedet for at amme, eller klage over sundhedspersonalet for
forkert eller utilstrækkelig ammevejledning. Med den viden vi har i dag, bør
man være helt sikker på, at det er morens informerede valg, når et spædbarn
får kunstig ernæring. Principielt bør der foreligge samtykke (som skal journalføres) fra barnets mor, såfremt man vælger at give et spædbarn andet end
morens mælk på barselsgang eller neonatalafdeling.

Amning er beskyttende mod brystkræft. Data fra 47 studier i 30 lande, hvori
indgik over 50.000 kvinder med brystkræft og 96.000 kvinder uden brystkræft,
har vist en dosis-respons sammenhæng: jo længere kvinden har ammet, des
større beskyttelse mod brystkræft 33. Risikoen for brystkræft falder med 4,3%
for hver 12 måneder kvinden har ammet, og med 7% for hver fødsel. Amning
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Anbefaling
Med vores nuværende viden anbefales det, at børn udelukkende ammes de
første 6 måneder, og derefter ammes delvist indtil 12 måneders alderen, eller
længere. Efter 12 måneders alderen kan amning fortsætte så længe mor og
barn ønsker det.

synes også at nedsætte risikoen for udvikling af kræft i æggestokkene. Risikoreduktionen er anslået til ca. 20%, og sammenhængen er muligvis den hæmning af ægløsningen, som amning medfører. Desuden har enkelte fundet en
tendens til, at amning nedsætter risikoen for livmoderkræft. Såfremt en kvinde, der har født, ikke ammer, fordobles hendes risiko for osteoporotisk hoftefraktur senere i livet 4. Mekanismen er ukendt.

1.3

Økonomiske betragtninger

Ud over at være den sikreste og sundeste måde at ernære barnet på er amning
også den billigste. Kunstig ernæring med modermælkserstatning er i sig selv
dyrere, og den afledte øgede sygelighed og dødelighed medfører øgede udgifter
i sundhedsvæsenet. Det er i USA beregnet, at en øgning af ammehyppigheden
ved 6 måneders alderen fra 29% (1998 niveauet) til 50% ville medføre en årlig
besparelse på minimum US $ 3,6 mia. (25 mia. kr.), alene til behandling af
mellemørebetændelse, mave-tarminfektion (gastroenteritis) og nekrotiserende
enterocolitis 34. En australsk undersøgelse fra 2002 beregnede, at for tidlig
ammeophør kostede sygehusvæsenet AUS $1-2 million (ca. 4-8 mio. kr.) årligt
til hospitalsbehandling af børnene for 5 sygdomme: mavetarmsygdomme, luftvejssygdomme, mellemørebetændelse, eksem og necrotiserende entero-colitis.
Der er tale om minimumsberegninger, da andre sygdomme og udgifter i primærsektoren ikke er medtaget 35.

1.4

Amningens historie

At spædbarnet har bedst af sin mors mælk er en kendsgerning, der er lige så
enkel og indlysende rigtig som andre naturgivne love. Man skulle tro, vi havde
vidst det altid.
Men det er ikke tilfældet. Gennem tiden har holdningen til amning vekslet, og
man har ofte kunnet spore skepsis over for eller endog mistro til amning og
modermælkens tilstrækkelighed.

14
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Således lagde man man i oplysningstiden i slutningen af 1700-tallets Europa
vægt på amning og moderkærlighed som led i en begejstret dyrkelse af naturen.
Det betød, at de toneangivende lag i samfundet praktiserede amning. Denne
opdagelse af amningens fortræffelighed og betydning for mor og barn varede
imidlertid ikke ved. I 1800-tallet vurderede den medicinske sagkundskab, at
kvindemælk ikke duede. Amning blev anset for usundt for sarte fornemme
kvinder, og man mente, at det var sundere for spædbørn at få flødeblanding
eller suppe. Amning betragtedes som lavt og dyrisk og uforeneligt med overklassens kvindelighed, hvorfor amning af overklassens børn kun kunne ske ved
en amme. Tilskud blev ofte givet lige fra fødslen, og spædbarnsdødeligheden
steg i denne periode. I visse områder af Europa havde man som følge af helt
manglende ammetradition en spædbarnsdødelighed på 30-50% 36.
Omkring år 1900 slog en mere moderne medicinsk vejledning vedrørende spædbarnspleje igennem. Ro, regelmæssighed og renlighed blev anset for det bedste
for et spædbarn, men samtidig vurderede man, at morens mælk var den eneste
rigtige ernæring for barnet, og amning blev derfor anbefalet.
Dette var medvirkende til et fald i spædbarnsdødeligheden. En anden medvirkende faktor var bakteriologiens udvikling med ny viden om betydningen af
sterilisation, som gjorde kunstig ernæring mindre farlig for børnene 36.
Ro, renlighed og regelmæssighed forblev i mange år mantraet i spædbarnsplejen, og amningen måtte indpasses herefter. I 1960’erne kom kvinderne ud på
arbejdsmarkedet, og fødslerne rykkede ind på sygehusene. Fra 1960 til 1975 forsvandt hjemmefødslerne næsten fuldstændigt i Danmark. På sygehusene var rutinerne rigide, og det gik dårligt med amningen. Betydningen af barnets tid ved
brystet til stimulation af mælkeproduktionen var ikke almindeligt accepteret,
og mælkemangel var ofte et problem. Sundhedspersonalet manglede teoretisk
og praktisk viden om amning. De kendte fx ikke den negative effekt af smertestillende medicin til moren (petidin) på barnets naturlige parathed til at die 37,
og almindeligvis tillagde de heller ikke amningen større betydning men brugte
ukritisk modermælkserstatning 38.
Den magtfulde modermælkserstatningsindustri udviklede (“humaniserede”)
modermælkserstatningerne og reklamerede og solgte til den rige verden – men
også til udviklingslandene med fatale konsekvenser for mange af den fattige
verdens børn, for hvem modermælken ofte er det eneste, der kan sikre overlevelse.
1.4.1 Det Spædbarnsvenlige Initiativ
Som en reaktion på denne udvikling vedtog WHO’s generalforsamling i 1981
en resolution om en kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger med
det formål at fremme amning. Kodeks forbød reklame for modermælkserstat-
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10 skridt mod vellykket amning
1. Sygehuset har en ammepolitik, som er i overensstemmelse med den
nyeste viden
2. Personalet er i stand til at omsætte sygehusets ammepolitik i praksis
3. Kommende forældre får viden om, hvad der skal til for, at amningen lykkes
4. Mødre har mulighed for at begynde amningen, når mor og barn er klar
til det
5. Mødre bliver vejledt i:
• hvordan barnet lægges til brystet, og
• hvordan mælkeproduktionen kan opretholdes, hvis mor og barn skulle
blive midlertidigt adskilt
6. Nyfødte får udelukkende deres mors mælk, medmindre der er medicinsk
indikation for andet
7. Mødre har mulighed for at være sammen med deres børn 24 timer i
døgnet
8. Mødre bliver støttet i at amme, så ofte og så længe barnet har behov for
det
9. Børn, som bliver ammet, får først tilbudt narresut og sutteflaske, når
amningen er etableret
10. Mødre bliver informeret om forskellige muligheder for støtte, når de
kommer hjem fra sygehuset
De ti skridt er beskrevet nærmere i “Nationale kriterier for spædbarnsvenlige
sygehuse” (findes på hjemmesiden: www.ammekomiteen.dk)

ninger over for offentligheden, ligesom produkterne ikke måtte uddeles gratis eller
promoveres af sundhedsvæsenet 39. I 1991 introducerede WHO og UNICEF
Det Spædbarnsvenlige Initiativ (Baby Friendly Hospital Initiative), BFHI.
Initiativet angiver i 10 skridt til vellykket amning, et kvalitetsudviklingsprogram der giver optimal mulighed for fødestederne for at støtte op om amning.
Gennemførelsen af de ti skridt på fødestederne blev pålagt de enkelte medlemslande.
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1.5

Amning i Danmark

I Danmark opstod græsrodsbevægelser, som søgte at arbejde i mod den negative
betydning, som sygehusfødslerne havde fået for amningen og den tidlige morbarnkontakt. Ammekomiteen (www.ammekomiteen.dk) blev dannet i 1992. Den
består af faglige organisationer, centrale myndigheder og græsrodsbevægelser.
Ammekomiteen påtog sig at gennemføre Det Spædbarnsvenlige Initiativ i Danmark, først på fødesteder men herefter også på neonatalafdelinger, børneafdelinger og ude i sundhedsplejen. Komiteen vælger og uddanner assessorer, der
undersøger, om et fødested lever op til kriterierne for at kunne kaldes spædbarnsvenligt.
I starten blev Ammekomiteen alene drevet af frivillig arbejdskraft fra engagerede enkeltpersoner, men fra 1996 har den fået støtte fra Sundhedsmyndighederne.
Som et resultat af Ammekomiteen’s arbejde, er der (september 2003) 11 spædbarnsvenlige danske fødesteder ud af 35. Yderligere 6 fødesteder, som havde
opnået godkendelse, er inden for de seneste år blevet lukket i forbindelse med
centraliseringen af fødslerne.
1.5.1. Ammefrekvens i Danmark og i udlandet
I en nyere dansk undersøgelse begyndte 98,5% af de nybagte mødre at amme 45.
Dette svarer til andelen i andre danske undersøgelser, som viser at mellem 95
og 99,5% af alle danske mødre starter med at amme efter fødslen. Tallet har
ikke ændret sig væsentligt siden sidst i 70’erne 46-49.
Ser man på, hvor længe danske mødre ammer, finder lokale undersøgelser i
1988 46 og i 1992 50, at henholdsvis 40% og 41% af mødrene stadig ammer barnet
fuldt ud 4 måneder efter fødslen. I 1992 viser en landsdækkende undersøgelse,
at 50% af mødrene ammer fuldt ved 4 måneder 51. Her har mødrene selv vurderet, om de var fuldt eller delvist ammende, hvilket kan øge den rapporterede
ammefrekvens. En undersøgelse fra 2000 viser, at 59% ammer fuldt ved 4 måneder 52. Andelen af fuldt ammende mødre ved 4 måneder er således noget højere
i 2000 end påvist i undersøgelserne fra sidst i 80’erne og først i 90’erne 46,50,53.
Det tyder på en stigning i ammefrekvensen i Danmark over de sidste 10 år.
Ammefrekensen i Danmark kan knapt nok måle sig med Sverige, hvor 68%
stadig ammer fuldt 4 måneder efter fødslen 54, men den er højere end i Norge,
England og USA, hvor kun henholdsvis 44%, 27% og 18% stadig ammer fuldt
ud efter 4 måneder 55,56,57.
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2. Rådgivning og information
Selv om amning er naturligt, er det ikke altid noget, moren kan rent instinktivt.
Amning er en færdighed som gradvis tillæres. Mange førstegangsfødende har
aldrig set nogen amme og har derfor brug for støtte de første gange. Flergangsfødende kan have dårlige erfaringer med sig fra sidst, som gør, at de gerne vil
støttes ved de første amninger. Det er afgørende, at vejledningen tilbydes på
morens og barnets præmisser. Det handler desuden om så vidt muligt at guide
moren mundtligt uden at bruge hænderne og gribe forstyrrende ind mellem
mor og barn. Den psykologiske komponent er vigtig. Den støtte, der gives moren,
bør indeholde elementer af opmuntring og medvirke til at styrke morens selvtillid og tro på, at det nok skal lykkes.

2.1

Opdateret viden og fælles ammepolitik

For at sundhedspersonalet kan møde kvinden på en professionel måde og give
god vejledning i amning, kræver det, at personalet selv har en afklaret holdning
og en opdateret viden.
Undersøgelser fra udlandet viser imidlertid, at sundhedspersonalets basisviden
ofte er mangelfuld, og dets indstilling til amning bygger på egne individuelle
amme-erfaringer 1,2. Det er uhensigtsmæssigt, da manglende professionel viden
og forskellige holdninger til amning har betydning for kompetencen til at kunne støtte amning 3,4.
Afholdelse af tværfaglige temadage kan medvirke til, at sundhedspersonalet får
en ajourført viden på området 5. Det Spædbarnsvenlige Initiativ (se side 15 ff )
og Strategi for Sundhedsplejersker er eksempler på oplæg til og principper for
udformning af ammepolitik i sekundær og primær sundhedstjeneste 5. Heri ligger også anbefaling om fælles retningslinjer for vejledning i de mest almindelige ammeproblemer, således at mødre ikke forvirres af modstridende råd.

2.2 Vejlede, støtte og oplære i færdigheder
Selv om moren har en naturlig kompetence, er amning noget, der skal læres og
indøves. De fleste kvinder lærer at amme i takt med, at de praktiserer det. Det
er sundhedspersonalets opgave at støtte læreprocessen med det formål at øge
morens og familiens mestringsevne. At arbejde med amning er en sundhedsfremmende aktivitet, hvor det er væsentligt at undgå at sygeliggøre familien
eller problematisere amningen.
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Vejledning og støtte skal tilpasses den enkelte kvindes viden og erfaringer.
Nogle førstegangsfødende mødre har aldrig set en anden kvinde amme. Flergangsfødende kan have brug for hjælp til at komme i gang, hvis de aldrig har
ammet før, eller har haft problemer tidligere. Det er nødvendigt at være i dialog med den enkelte mor og familie for at kunne give den information, vejledning og støtte, der er brug for (se boksen nedenfor).
Det er forskelligt, hvor meget kommende forældre ved om amning. I en landsdækkende undersøgelse fra 1992 svarede 18% af de førstegangsfødende forældre, at de intet vidste om amning på forhånd, 56% oplyste, at de vidste lidt 6.
En spørgeskemaundersøgelse fra 2000 i Ringkøbing Amt viste, at mødrene
havde mere viden om, hvor godt det er at amme end praktisk viden om, hvordan man ammer. I samme undersøgelse oplyste 88% af mødrene, at det betød
meget for dem at kunne amme, og de troede på, at amning kan læres 7. Sam-

Vejledning til mødre uden erfaring med amning
Følgende informationer er vigtige at formidle til mødre, der ikke på forhånd
har viden og erfaring med amning:
•

Råmælken er enestående og opfylder den nyfødtes behov fuldstændigt,
forudsat at barnet har ubegrænset adgang til brystet

•

Det ammede barn har ikke behov for anden væske end den, der er
i modermælken

•

Barnets vægttab de første levedøgn er fysiologisk og forventeligt

•

Fra den allerførste amning skal moren forstå, hvor vigtigt det er, at barnet
får mulighed for selv at tage brystet, og at barnet får godt fat (se side 45 ff)

•

Barnet ammes så ofte og så længe, det har lyst

•

Etableret amning er smertefri. Hvis amningen gør ondt, bortset fra lidt
begynderømhed, eller der opstår sår og revner, kan det skyldes dårlig
sutteteknik

•

Princippet i udbud og efterspørgsel kan forklares ved, at jo mere barnet
sutter, des mere mælk produceres der

•

Den konkrete ammesituation kan bruges til at forklare nedløbsrefleksen
og mekanismen i overførsel af mælk fra mor til barn

•

At mælkens sammensætning skifter gradvist i løbet af et måltid, og at man
derfor ikke må begrænse varigheden af ammemåltidet, da barnet herved
snydes for den fede eftermælk

VELLYKKET AMNING

19

menholdt med at så mange kvinder starter amning efter fødslen, tyder det på
en høj motivation for at amme.
De psykologiske komponenter er umådelig vigtige. For at amningen skal lykkes, må moren have tiltro til, at det kan fungere. At vide noget om amning skal
knyttes sammen med troen på at kunne. Al vejledning skal derfor indeholde
elementer af opmuntring og positiv støtte, så morens motivation bevares og
hendes tiltro til amningen gradvis opbygges og øges i takt med, at amningen
lykkes, og barnet trives.
Halvdelen af alle kvinder oplever at have ammeproblemer undervejs i forløbet.
Det er sundhedspersonalets opgave at identificere ammeproblemer allerede ved
de tidlige tegn og dernæst at yde en kvalificeret vejledning. Vejledningen har
størst effekt, hvis den fokuserer på at udvikle færdigheder hos den ammende og
dermed øger hendes evne og tiltro til at kunne overvinde problemerne. Sundhedspersonalet skal give færdigheder videre til moren på en måde, som gør hende i stand til selv at praktisere dem.
Det er hensigtsmæssigt, at mundtlig vejledning støttes af skriftligt materiale
som pjecer eller bøger, der har den fordel, at de er oplysende og ved hånden,
når familien har brug for det. Ved udlevering eller henvisning til skriftligt materiale, må man være opmærksom på, at det er udformet til den aktuelle målgruppe. Der findes instruktive videofilm, som også kan tjene som selvhjælpsmateriale og lånes på biblioteket (se litteraturlisten bagest i bogen).
Ofte har mødrene de samme problemer og spørgsmål, og det kan være inspirerende for dem at mødes og lære af hinanden. Derfor kan det anbefales at tilbyde de nybagte mødre at samles i grupper. Man kan eventuelt inddrage lokale
ammerådgivere i dette arbejde.

2.3 Ammende med anden kulturbaggrund
I mange kulturer tillægges rådgivning og vejledning fra egen mor eller svigermor stor betydning, idet der lyttes til den ældres erfaringer. På den måde bliver
værdier, viden og traditioner viderebragt fra generation til generation. Mange
indvandrerkvinder har traditionsbaseret viden om graviditet, fødsel og amning,
som de har fået ved at leve tæt sammen i store familier, hvor graviditet og børn
er en naturlig del af livet 8.
Et typisk område, hvor der ofte er særlige kulturbestemte anbefalinger, er vedrørende morens fødeindtagelse. I mange kulturer tillægges den stor betydning
for morens og barnets sundhed 9. Ofte bringer familien selv det nødvendige til
moren under indlæggelse på barselafdeling.
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Rådgivning af ammende med anden kulturbaggrund
•

Mød moren i den kultur hun er. Lyt til hende og respekter hendes baggrund. Kvinden er selv den bedste vejleder i sin kultur

•

Brug ikke større børn eller ægtemand som tolke. Brug så vidt muligt en
professionel tolk

•

Videoen “Amningens ABC: hvorfor og hvordan” giver instruktion i amning
og findes på i alt 26 sprog

En række fremmede kulturer undlader at give barnet råmælk (colostrum, se
side 33 ff ) af vidt forskellige årsager, men blandt andet fordi det betragtes som
gammel mælk, der har været i brystet i månedsvis, og derfor ikke er godt for
den lille 10. Er moren uinteresseret i at få lagt barnet til brystet efter fødslen, er
det ikke nødvendigvis et tegn på, at hun ikke ønsker at amme senere. Moren
bør tilbydes information om amning men skal ikke presses til at amme imod
sin overbevisning. Tilbyd i stedet et acceptabelt erstatningsprodukt og hjælp
hende til rette med at amme, når hun finder, at tiden er inde, oftest når mælken falder til.
Alle mødre og familier har krav på individuel omsorg. Udfordringen for sundhedspersonalet er at kunne yde sikker og kulturel meningsfuld vejledning og
støtte.
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3. Amningens fysiologi
Kvinders mælkeproduktion er et relativt forsømt område for videnskabelige
undersøgelser, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål omkring den
humane laktation. Man ved mindre om kvinders laktation end om de mælkeproducerende husdyrs, og mange af de forestillinger og rutiner som ammende
kvinder stadig kan blive udsat for, og som kan hæmme en vellykket amning,
har ingen parallel i dyreavl 1.

3.1

Anatomi

Den voksne kvinde har i hvert bryst 15-25 afsnit med kirtelvæv. Hvert afsnit
består af kirtelepitelceller, som udskiller mælken i små ballonlignende hulrum
(mælkekirtler eller alveoler), hvor mælken oplagres. Hver alveole er omsluttet
af myoepitheliale muskelceller i en kurve-lignende struktur. Når disse celler
trækker sig sammen, klemmes alveolerne sammen, og mælken presses ud i mælkegange og videre ud i 10-15 større mælkekamre (sinus lactiferi), som ligger bag
brystvorten og munder ud på selve brystvorten (papilla mammae – se fig. 1 side
23). Ikke alle kirtelafsnit er fungerende i hver ammeperiode eller gennem samme ammeperiode, og nogle afsnit inaktiveres før andre 1. Kvinder kan gennemføre amning med kun ét fungerende bryst, eller med kun dele af begge bryster
fuldt fungerende. Dette er veldokumenteret efter kirurgiske indgreb af forskellig art, herunder brystformindskelse og brystforstørrelse. For hver graviditet og
ammeperiode øges mængden af fungerende brystkirtelvæv 1.
3.1.1 Forandringer i brystet under graviditeten
Under graviditeten vokser brystkirtelvævet på grund af hormonpåvirkning, især
østrogen og progesteron som moderkagen producerer, samt mælkehormonet
prolaktin. Forberedelsen til mælkeproduktion er så effektiv, at laktation kan
begynde allerede efter 16. uge, hvis graviditeten afbrydes. Det mørke område
(areola) vokser i diameter og tiltager i farveintensitet, og brystvorten bliver større
og mere elastisk og kan trækkes længere ud. Denne elasticitet er vigtig for, at
barnet kan få trukket brystvorten og det omgivende brystvæv langt nok ind i
munden. Både det mørke område og selve vorten er fyldt med nervetråde, og
øget følsomhed af brystvorterne er hos mange et af de første tegn på graviditet.
Brystvortens følsomhed øges i løbet af graviditeten og når maksimum de første
dage efter fødslen. Brystvorten indeholder umyeliniserede nervetråde (ligesom
øjets hornhinde), og det er derfor yderst smertefuldt, hvis brystvorten læderes,
fx hvis barnet ikke har godt fat om brystet. Kirtlerne (Montgomerys kirtler)
omkring areola udskiller et sekret, som virker smørende og antibakterielt, og
som dufter attraktivt for barnet 1,2.
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FIGUR 1.
A. Længdesnit af bryst med kirtelvæv, mælkegange og mælkekamre.
B. Tværsnit af mælkekirtel med kirtelepitelceller omsluttet af myoepitheliale muskelceller.

Brystets størrelse, form eller symmetri har som oftest ingen betydning for mælkeproduktionen. Sundhedspersonalet bør i sin vejledning ikke sætte spørgsmålstegn ved kvindens evne til at producere mælk, med mindre andet har vist sig.
Der er imidlertid ganske få kvinder, som ikke har tilstrækkeligt kirtelvæv
(hypoplasi) til at kunne amme fuldt ud. Det gælder specielt for disse kvinder,
at de ingen forandring mærker i brystet under graviditeten eller i de første dage
efter fødslen. For at få et fingerpeg, om der kan være tale om hypoplasi, kan det
derfor være hensigtsmæssigt at spørge kvinden, om hun har mærket forandringer i brystet under og efter graviditeten 21, 22.
Kvinder har, afhængigt af bryststørrelse, forskellig lagerkapacitet for mælk,
men dette har ingen sammenhæng med kvindernes mælkeproduktion i løbet af
et døgn. Kvinder med meget små bryster kan have mindre lagerkapacitet, og
må følgelig amme hyppigere end kvinder med store bryster, men producerer
samlet over et døgn ligeså meget mælk som kvinder med store bryster 3.
De mest markante forandringer i brystvortens facon og elasticitet sker omkring
barnets fødsel og i den første tid derefter 4, og der er ikke belæg for, at brystvorternes udseende under graviditeten kan bruges til at vurdere deres egnethed til
amning. Der er heller ikke videnskabeligt belæg for at hærde brystvorterne
under graviditeten (se side 96).
De anatomiske forandringer i brystet med øget størrelse og elasticitet sker
under graviditeten og i forbindelse med fødslen som forberedelse til amningen.
Disse forandringer kan ikke forhindres ved at undlade at amme 5.
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3.2 Mælkehormoner under graviditet og fødsel
Det er mælkehormonet prolaktin (“for mælk”), der stimulerer mælkekirtelcellerne
til at producere mælk. Koncentrationen af prolaktin stiger støt i løbet af graviditeten, uden at den gravide dog danner større mængder mælk (med mindre
hun ammer et andet barn). Dette skyldes, at de kvindelige kønshormoner, som
dannes i moderkagen (især progesteron), hæmmer prolaktin og dermed mælkeproduktionen. I den sidste del af graviditeten kan mange kvinder dog presse små
mængder råmælk (colostrum) ud af brysterne. Nogle kvinder oplever mælkeflåd
allerede fra 16. uge. Så snart moderkagen er født, falder koncentrationen af progesteron og østrogen til et niveau, hvor de to hormoner ikke længere virker
bremsende og mælkeproduktionen kan gå i gang. Den hormonelle hæmning er
så kraftig, at selv en lille moderkagerest kan forsinke mælkeproduktionen 9.

3.3 Igangsættelse af mælkeproduktionen efter fødslen
Det normale fuldbårne barn vil som andre pattedyr selv finde brystet, hvis det
får lov. Synet og duften af brystvorten (det mørke område og selve brystvorten)
virker som pejlemærker for det nyfødte barn, som er født med meget kraftige
søge- og suttereflekser. Barnet vil selv aktivt søge brystet, gabe højt op, placere
vorten godt i munden og sutte effektivt (se side 41). Børn, der selv får lov til at
tage brystet, vil sjældent have problemer med sutteteknikken senere i forløbet.
Når det nyfødte barn har godt fat om brystet, sker der en meget kraftig stimulation af kvindens brystvorte. Nerveimpulserne fra brystvorten til hjernen udløser to ubetingede reflekser hos hende: mælkeproduktionsrefleksen og nedløbsrefleksen, idet hendes hypofyse udskiller mælkehormonerne prolaktin og oxytocin til blodbanen. Disse to hormoner styrer mælkeproduktionen. Prolaktin virker ved at stimulere mælkekirtelcellerne til at udskille mælk til alveolerne, mens
oxytocin får de muskelceller, der omslutter alveolerne, til at trække sig sammen.
Dette kaldes nedløbsrefleksen eller uddrivningsrefleksen. Herved presses den
producerede og oplagrede mælk ud i mælkegangene og videre frem i de 10-15
mælkekamre, som ligger bag hver brystvorte. Og herfra kan barnet med rytmiske malkende tungebevægelser presse mælken ud (se side 30-31).
3.3.1 Nedløbsrefleksen
Nedløbsrefleksen varierer fra kvinde til kvinde og kan føles som en prikkende,
stikkende, eller direkte smertefuld fornemmelse i brystet, og mælken drypper
eller kan ligefrem stå ud i stråler 10. Nogle kvinder mærker slet ikke, eller kun
svagt, deres nedløbsrefleks. Det varierer, hvor lang tid barnet skal sutte, før nedløbsrefleksen virker, men mindst 1⁄2 -1 minut, og oftest 2-3 minutter. Nedløbsrefleksen er i starten letpåvirkelig, og kan midlertidigt hæmmes hvis kvinden
bliver urolig, bange eller har smerter. Stress eller usikkerhed kan således forsinke nedløbsrefleksen i nogle minutter.
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Disse følelser opstår ofte samtidig med at blive mor, og i sådanne situationer er
det særlig vigtigt at give kvinden positive signaler om hendes evne til at amme.
Hvis kvinden tror på, at hun kan amme, vil hun sjældent have problemer med
sin nedløbsrefleks.
Kvinden skal endvidere informeres om, at midlertidig hæmning eller forsinkelse i nedløbsrefleksen er relativt almindeligt forekommende hos nybegyndere og
overvindes ved at lokke barnet til at fortsætte med at sutte i de par minutter, det
tager at få refleksen til at virke. Jo mere barnet sutter, des mere pålidelig bliver
nedløbsrefleksen, og med tiden vil synet, lyden eller blot tanken om barnet være
nok til, at mælken løber, idet oxytocin nu frigøres ved en betinget refleks.
I modsætning til visse andre pattedyr, som fx koen, har kvinder ikke plads til
meget mælk i mælkekamrene, og barnet får derfor ikke adgang til meget mælk,
hvis nedløbsrefleksen ikke udløses. Hos mødre med svag nedløbsrefleks skal
barnet fortrinsvis udtømme mælken ved hjælp af sin egen aktive sutning, og
barnets sutteteknik skal derfor være i orden, for at amningen skal lykkes. Heldigvis er alvorlige defekter ved nedløbsrefleksen sjældne, og den er mest sårbar
over for forstyrrelse i den tidlige nyfødtheds periode, hvilket understreger vigtigheden af at lade kvinder amme under forhold, som de føler sig trygge ved.
For at opnå en vellykket amning er det vigtigt, at barnet tilbydes brystet, når
det er klar til det efter fødslen, idet barnets reflekser er kraftige og morens følsomhed for berøring er størst de første timer efter fødslen. Mor og barn skal ligge
med tæt hudkontakt. Denne tidlige stimulation af brystet frigør hormonerne
prolaktin, som får mælkeproduktionen til at gå i gang, og oxytocin, som udløser nedløbsrefleksen, således at barnet får den meget vigtige colostrum, der findes i brysterne allerede før fødslen.
Umiddelbart efter barnets fødsel er oxytocin det vigtigste hormon. Ud over at
fremkalde nedløbsrefleksen, får oxytocin livmoderen til at trække sig sammen
(efterveer), og hvis barnet tager brystet straks efter fødslen, bevirker denne sammentrækning, at moderkagen presses ud, og blødningen standses. I dagene efter
fødslen fremkaldes disse efterveer som følge af oxytocinfrigørelsen, hver gang
barnet dier. Herved opnås, at livmoderen bliver mindre, og blødningen efter
fødslen mindskes. Efterveerne er især kraftige hos flergangsfødende.
Det vides ikke, om de store doser syntetisk oxytocin, der nogen gange anvendes under fødslen til vestimulation eller umiddelbart efter barnets fødsel til
sammentrækning af livmoderen, har indvirkning på kvindens egen oxytocinproduktion efter fødslen 1.
Både oxytocin og prolaktin påvirker endvidere moren psykisk. Prolaktin giver
en følelse af velvære og har en afslappende, beroligende og søvndyssende virkning på den ammende kvinde, mens oxytocin har vist sig at være vigtigt for den
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tilknytningsproces (bonding), der skal ske både mellem mor og barn og mellem kvinden og hendes partner 11,1. Hos forsøgsdyr har man påvist, at oxytocin
fører til en stigende interesse og omsorg for det nyfødte afkom.

3.4 De første dage efter fødslen
For at sikre at mælkeproduktionen stimuleres tilstrækkeligt er det meget vigtigt
at stimulere dannelsen af begge mælkehormoner de første dage efter fødslen.
Prolaktinniveauet skal være højt for at stimulere mælkekirtlerne til at danne
mælk, og samtidig er det vigtigt, at der frigøres tilstrækkeligt oxytocin for at
gøre nedløbsrefleksen pålidelig.
Det er grunden til, at det nyfødte barn skal have ubegrænset adgang til brystet,
dvs. lige så tit og så længe, det vil. Da barnets sutten udløser prolaktin, som styrer mælkeproduktionen, betyder det, at jo mere barnet sutter, des mere mælk
produceres der. Hvis man prøver at styre eller begrænse barnets adgang til brystet, er der risiko for, at brystet ikke bliver stimuleret tilstrækkeligt længe til at
få prolaktinniveauet op, og barnet tages fra brystet, før nedløbsrefleksen overhovedet har nået at fungere.
Det er derfor yderst vigtigt, at det nyfødte barns medfødte suttelyst ved brystet
ikke hæmmes. Af denne grund frarådes det at give en rask nyfødt tilskud, hvad
enten det er modermælkserstatning, vand, sukkervand eller en anden kvindes
mælk. Ikke alene nedsætter det barnets suttelyst ved brystet og hæmmer etablering af effektiv mælkeproduktion, men tilskud øger også risikoen for allergi
og kan forkorte ammevarigheden.
3.4.1 Mælken løber til
Mælken løber som regel til mellem 24 og 72 timer efter fødslen, hurtigere hos
flergangsfødende end hos førstegangsfødende. Mælken løber hurtigst til hos
dem, som har ammet straks efter fødslen, og hvor barnet har diet hyppigt og
ubegrænset i de første levedage, uden at dets suttelyst er blevet hæmmet af tilskud og/eller narresut. Jo mere barnet har fået lov til at die, des hurtigere kommer mælken.
Mælken, der løber til, markerer overgangen fra mælkeproduktion drevet af hormoner (endokrin kontrol) til mælkeproduktion drevet af mælkeafsætning (autokrin kontrol).
Mange kvinder får i denne overgangsperiode hårde og spændte bryster (se side
120). Det hjælper at lade barnet die ofte, men ikke nødvendigvis længe. Det er
vigtigt at undgå, at brysterne bliver overspændte, idet alveolerne da bliver så
udspilede af mælk, at de myoepitheliale celler ikke kan sammentrækkes kraftigt
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nok til at presse mælken ud, selv om nedløbsrefleksen er udløst 12. Her hjælper
det at få mælken til at løbe ved brug af varme og evt. udmalkning med hånden.
Praktisk taget alle kvinder vil i starten producere mere mælk, end deres barn har
brug for hvilket giver anledning til brystspænding. Kvinden kan også opleve
dette fænomen senere i ammeforløbet, hver gang mælkeproduktionen skal trappes op i takt med, at barnets behov øges, forudsat at barnet får ubegrænset
adgang til brystet og ikke får tilskud.

3.5 Vedligeholdelse af mælkeproduktionen
Når mælken er løbet til, er det afsætningen af mælk fra brystet og ikke mælkehormonerne, der bestemmer, hvor meget mælk der produceres i hvert bryst.
Begge bryster udsættes for samme koncentration af mælkehormoner, men
mængden, der produceres i det enkelte bryst, vil svare til, hvad barnet tømmer
fra brystet. Vedligeholdelse af mælkeproduktionen sker nu efter princippet om
udbud og efterspørgsel. Det bliver således mindre væsentligt, at prolaktinniveauet er højt, og mere væsentligt at mælken tømmes effektivt ud af mælkekirtlerne 13. Jo mere barnet er ved brystet, og jo hyppigere der forlanges mad,
des mere mælk producerer kvinden. Derfor kan de fleste kvinder amme tvillinger eller endda trillinger: her er efterspørgslen dobbelt eller 3 gange så stor, og
det indstiller mælkeproduktionen sig efter.
Omvendt hvis mælken ikke tømmes ud af brystet, da medfører dette i sig selv
nedsat mælkeproduktion, da et fyldt bryst virker hæmmende på mælkeproduktionen (se side 102). Mekanismen er, at der i mælken findes et protein, som
hæmmer mælkeproduktionen. Mængden af dette protein stiger naturligvis jo
mere mælk der er i brystet og udøver negativ feedback på mælkedannelsen. Når
mælken tømmes ud af brystet, fjernes det regulerende hæmmende protein og
mælkeproduktionen trappes igen op. Hvis man indfører ufysiologiske ammerutiner, som forhindrer effektiv afsætning af mælken, vil mælkeproduktionen falde. Hvis mælken ikke afsættes, opfatter brystet det som om, der er for meget
mælk, siden der ikke forlanges mere, og produktionen vil nedsættes. Derfor kan

Brystet er aldrig tomt
Kvinder bør oplyses om, at brystet fortsat indeholder mælk efter et endt
brystmåltid, da det ikke er fysiologisk muligt at “tømme” et bryst, ligesom
mælk ikke pludseligt kan “forsvinde”. En time efter et brystmåltid er der
således gendannet ca. 40% mælk, og efter 2 timer ca. 75%.
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man ikke “spare mælk op” ved at springe et brystmåltid over, og hvis der gives
tilskud efter et brystmåltid vil det nedsætte mælkeproduktionen på grund af
manglende efterspørgsel.
Mælk vil blive produceret lige så længe, som det tømmes ud af brystet. Dette
medfører, at mælkeproduktionen vil være forskellig i de to bryster, hvis det ene
bryst stimuleres oftere eller i længere tid end det andet. Hvis mælken slet ikke
tømmes ud af brystet, ophører mælkeproduktionen gradvist. Nogle kvinder
ammer af forskellige årsager kun fra det ene bryst, og i disse tilfælde inaktiveres
mælkekirtlerne i det ubrugte bryst.
Effektiv afsætning af mælk fra brystet kræver både en aktiv nedløbsrefleks og en
god sutteteknik. Man skal være opmærksom på de børn, som kun indtager den
mælk, der aktivt uddrives af brystet, og som selv sutter meget lidt. Hos normale børn skyldes dette sandsynligvis dårlig vejledning af moren tidligt i ammeforløbet. Med mindre barnets sutteteknik bliver rettet, vil mælkeproduktionen
snart falde til under barnets behov, og amningen vil mislykkes.

3.6 Mælkeudtømmelse og spædbarnets sutning
Mælk overføres fra brystet til barnet ved en kombination af to processer:
1.

Aktiv mælkefrigørelse fra moren som følge af hendes nedløbsrefleks, og

2.

Aktiv tømning ved at barnet klemmer om brystvævet med sin tunge,
læber og kæber og derved malker mælken ud af mælkekamrene 14.

Begge processer er nødvendige for at sikre, at barnet opnår både det fulde volumen og det fulde næringsindhold af måltidet.
Ved at opmuntre og støtte moren og give hende tillid til sin evne til at amme
kan man fremme hendes nedløbsrefleks. For at barnet kan malke mælken effektivt fra brystet, skal moren lære en god ammeteknik, hvor hun gør brug af barnets medfødte reflekser.
Til at begynde med skal barnet anbringes med hele kroppen vendt ind mod
morens krop, så dets hals hverken er drejet eller bøjet 15. Ved at stryge over barnets læber eller kind med vorten vil dets søgerefleks udløses 16. Når denne
refleks opmuntres i de første levedøgn, vil barnet åbne munden på vid gab og
dermed få godt fat omkring vorten, når det lukker munden igen (se fig. 6, side
51). Jo mere barnet gaber op, des lettere vil det være for moren at lægge barnet
effektivt til brystet, og derfor er det så vigtigt, at moren lærer at udløse en kraftig søgerefleks hos barnet i de allerførste levedøgn (se side 40).
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FIGUR 2.
A. Dårlig sutteteknik: Barnet har kun fat på selve brystvorten, tungen er tilbage i munden og mælken
suges ud
B. God sutteteknik: Barnet har fat langt inde på brystet, tungen svøber om vorten og mælken malkes
ud

Hos nogle kvinder kan god placering lettere opnås, når moren former sit bryst
(inklusive brystvorten, areola og de dybereliggende væv) til en passende facon
ved at støtte det nedefra. Ved at føre barnet ind til sig med en aktiv bevægelse
kan hun placere brystet i barnets mund. Hun skal ikke skubbe brystvorten hen
mod barnet 17.
Under amning gør barnets tunge en rytmisk rullende bevægelse mod undersiden af det tildannede brystvæv og udpresser herved mælken. Derfor er tungens
placering i forhold til brystet afgørende for god amning. Denne opnås ved, at
underkæben placeres langt fra areolas kant 18 (se fig. 2).
Børn med kort tungebånd kan have svært ved at opnå en god svøbning. Hvis
det korte tungebånd vanskeliggør amningen, kan det klippes på barselafsnittet,
hos lægen eller hos tandlægen.
Når barnet er lagt godt til brystet, vil morens brystvorte ligge så langt tilbage i
munden, at den berører barnets bløde gane. Dette udløser sutterefleksen 19,20,
hvorved barnets underkæbe klemmes sammen omkring brystvævet. Herved
skabes undertryk, så vorten forbliver på plads langt tilbage i munden. Den tildannede brystvorte og areola ligger i en fure formet af tungen. Tungen sammentrykker rytmisk brystvævet og presser mælken ud fra mælkekamrene.
Der vil kunne udpresses mælk, så længe trykgradienten i mælkegangene er
positiv. Dette opnås både ved overtryk i alveolerne pga. myoepithelialcellernes
sammentrækning (nedløbsrefleksen) og ved undertryk i barnets mund (aktiv
sutning).
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FIGUR 3
Sutte-cyklus
Figur 3 A-F viser en komplet sutte-cyklus
Barnet er vist i længdesnit og viser god sutteteknik med brystvorten langt inde i
munden ved overgangen fra den hårde til den bløde gane.

A

A
Barnet skal have brystvorten og en
stor del af areola ind i munden.
Herved kommer de mælkekamre
(mælkesinus), der ligger bag brystvorten, med ind i munden.
Den bløde gane er afslappet og
næsesvælg-rummet (nasopharynx)
er åbent for vejrtrækningen.
Tungens facon bagtil viser dennes
stilling i hvile, smygende sig om
brystvortens spids. Underkæben
er afslappet.

B
Sutte-cyklus indledes ved, at den
forreste del af tungen bølger op.
Samtidig løftes underkæben og
trykker på areola, hvorved mælken
i mælkegangene klemmes fremad.

B

C
Tungens kompressionsbølge
bevæger sig baglæns langs brystvortens underside, trykkende op
mod den hårde gane. Denne rullende bevægelse klemmer mælken ud
af mælkekamrene. Den bageste del
af tungen kan presses ned, efterhånden som mælken opsamles i
svælget.

C
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Ved ultralydsscanning kan man se, at tungens kompression og undertrykket
i munden fastholder tungen i tæt kontakt med brystvorten og ganen.
På tegningerne er de faktiske forhold med vilje lidt fortegnede af hensyn til
overskueligheden.

D&E
Kompressionsbølgen passerer baglæns forbi vortens spids, trykkende op mod den bløde gane. Idet
tungen når den bløde gane, sker
der en sammentrækning af ganen,
hvorved næsekaviteten lukkes af.
Mælken presses ud i svælget og
synkes, når der er opsamlet en tilstrækkelig mængde.

D

E

F
Kompressionscyklus fortsætter
og slutter ved basis af tungen bagtil. Depression af den bageste del
af tungen skaber et undertryk,
som ledsages af en afslapning af
kæben, hvilket tillader mælken at
strømme frem mod vorten.

F
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Når barnet er godt placeret, udøver tungen eller gummen ingen friktion på
brystvorten, og brystet bevæges ikke ud og ind af barnets mund. Barnets sutning vil derfor ikke beskadige vorten, og der vil ikke opstå ømhed af brystvorterne under amningen.
3.6.1 Smerter ved ammestarten
Den første uges tid eller to er det dog almindeligt, at det gør – endda særdeles
– ondt i brystvorten, lige når barnet har taget fat, og før mælken løber, selv om
sutteteknikken er god. Smerten skyldes det negative tryk der opstår i mælkegangene ved barnets sutning, før der er mælk i dem. Disse begyndersmerter skal
svinde i løbet af få minutter, ellers skal man sikre sig, at sutteteknikken er i
orden.
Mange kvinder overrumples af de smerter, der er forbundet med amningen de
første dage både i brystvorterne (begynderømhed) og i livmoderen (efterveerne). Kvinden skal beroliges med, at det er normalt, at det går over, og at det kan
hjælpe at “tælle til 10” eller bruge samme vejrtrækningsteknik som under fødselsveerne. Begynderømhed svinder, efterhånden som mælken løber til, nedløbsrefleksen bliver stabil og brystvorternes følsomhed aftager. Smerter, der
fortsætter under amningen, er derimod tegn på, at sutteteknikken ikke er i
orden, eller at der er andre problemer (se side 97). Smerte er et biologisk advarselstegn, og hvis dette tegn ikke tages alvorligt, vil den fortsatte amning medføre sår og revner på brystvorten eller andre problemer.
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4. Modermælkens sammensætning
Intet kan erstatte modermælk. Modermælk er tilpasset det enkelte barns behov
på ethvert tidspunkt i barnets udvikling, og varierer fra dag til dag, fra morgen
til aften, fra måltid til måltid og i løbet af samme måltid. Den mælk, der produceres umiddelbart efter fødslen, har helt forskellig næringsstoffordeling sammenlignet med den mælk, kvinden producerer efter nogle måneders amning,
og sammensætningen bliver ved med at forandre sig ligeså længe hun ammer.
Mælkens sammensætning hos mødre, der føder før tiden, er forskellig fra den
hos dem, der føder til tiden og er tilpasset det præmature barns særlige behov.
(Oftest er der dog ud over modermælk brug for et ernæringsmæssigt supplement af hensyn til det præmature barns vækst).

4.1

Råmælken og mælkeproduktionen i første leveuge

Råmælken (colostrum) er den første mælk, der dannes, og dannelsen begynder
omkring 16. graviditetsuge. Hos kvinder, som fortsat ammer et ældre barn
under graviditeten, vil mælken skifte til colostrum lige før eller ved fødslen af
det nye barn.
Colostrum er en gullig mælk, som sammenlignet med den senere mælk, har et
betydeligt højere indhold af protein. Proteinet er væsentligst immunaktive stoffer som spiller en vigtig rolle for modning og beskyttelse af barnets tarmsystem.
Moren udskiller meget store mængder immunglobuliner (IgA) i colostrum de
første dage, op til 5 mg pr. ml. Disse immunglobuliner absorberes næsten ikke,
men lægger sig på barnets tarmoverflade som en beskyttende hinde og forhindrer sygdomsfremkaldende organismer (patogener) i at sætte sig fast eller passere igennem. Herudover indeholder colostrum mange vækstfaktorer og regulerende peptider, hvoraf epidermal vækstfaktor (EGF) og insulin-lignende
vækstfaktor (IGF) er de bedst undersøgte. EGF accelererer modningen af slimhinden i tyndtarmen 1 og beskytter mavetarmepithelet mod at blive fordøjet af
endogene og exogene enzymer 2. Endvidere indeholder colostrum og den senere mælk prostaglandiner, som ikke fordøjes i barnets mavesæk, men forbliver intakte og beskytter slimhinden i mavesæk og tyndtarm. Cytokiner, som ligeledes findes i mælken, menes at medvirke til at aktivere barnets immunsystem 2.
Nyfødtes tarm tillader store molekyler at passere igennem tarmvæggen i nogen
tid efter fødslen. Den biologiske og kliniske betydning heraf er ikke kendt, men
tidspunktet for det første måltid har en sikker effekt på efterfølgende tarmgennemtrængelighed, som falder betragteligt, hvis barnet dier inden for få timer
efter fødslen 3, hvilket tages som udtryk for modermælks rolle i lukning af barnets tarm for makromolekyler 4. Børn, der får andet end deres egen mors colo-
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strum i de første 3 levedøgn, har øget hyppighed af diarre i de første 6 levemåneder 5.
At fortynde colostrums virkninger ved at give barnet vand eller at ophæve virkningen ved at give artsfremmede stoffer i form af modermælkserstatning er derfor svært at forsvare 16 og bør kun ske på medicinsk indikation.
Der er stor variation i, hvor meget colostrum kvinder producerer, men gennemsnitligt er mængden ret lille, sammenlignet med hvor meget et kunstigt ernæret
nyfødt barn kan bringes til at indtage. Der er ingen evidens for, at barnet har
brug for mere væske end den beskedne mængde, moren leverer de første levedøgn (se tabel 2).
TABEL 2
Mælkeproduktion fra fødslen
Barnets alder

Gennemsnitlig mængde
pr. døgn i ml.
Variation i parentes ( )

Gennemsnitligt volumen
pr. måltid
Referencer
6-9

Dag 1 (0-24 timer)

37

(7-123)

7 ml

Dag 2 (24-48 timer)

84 (44-335)

14 ml

7

Dag 3 (48-72 timer)

408 (98-775)

38 ml

6, 7, 9, 10

Dag 4 (72-96 timer)

625 (378-876)

58 ml

7, 9

Dag 5 (96-120 timer)

700 (452-876)

70 ml

6, 7, 9

2 måneder

781

11

3 måneder

750 (609-837)

12

4 måneder

855

11

6 måneder

800

10

Det er fysiologisk, at barnet “sulter” i de første levedøgn. Det er muligvis på
langt sigt skadeligt at give tilskud til en rask nyfødt. Brug af tilskud til raske
nyfødte på barselgangen bør derfor alene ske med morens informerede samtykke og bør journalføres.

4.2. Den senere mælk
Den senere mælk dannes i betydelig større mængde end colostrum og har en
blålig farve (som skummetmælk). Kvinder, som derfor tror deres mælk er “for
tynd” til barnet, bør forsikres om, at en mors mælk ikke kan være for tynd til
hendes barn, og at mælken skal se præcis sådan ud. Den blålige mælk ændrer
udseende i slutningen af brystmåltidet, hvor mælken bliver mere gullig på
grund af det højere fedtindhold.
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Modermælk er mange ting
Modermælkens mængde og sammensætning ændrer sig undervejs i ammeforløbet. Der bruges forskellige betegnelser for de forskellige typer modermælk:
•

Råmælk eller colostrum: Gullig, særdeles koncentreret mælk, nøje tilpasset det nyfødte barns behov. Kun lille mælkemængde.
Dannes i graviditeten fra 16. uge og lige efter fødslen

•

Overgangsmælk: Betegnelse for mælken i den fase, hvor colostrum gradvist erstattes af den senere mælk

•

Den senere mælk: Rigelig mængde, blålig som skummetmælk. Mindre
koncentreret næringsindhold, mere væske. Perfekt tilpasset spædbarnets
behov i resten af ammeperioden. Dannelsen af denne type mælk påbegyndes nogle få døgn efter fødslen. Sammensætningen af den senere
mælk varierer inden for samme måltid, og kan opdeles i:
Formælk: Den tyndtflydende blålige mælk i starten af ammemåltidet skal
først og fremmest slukke barnets tørst
Eftermælk: Den sidste mælk i måltidet er gullig og indeholder mere fedt
end formælken. Eftermælken skal mætte barnet

Mælkeproduktionen vil følge barnets behov, både i mængde og sammensætning, hvis barnet har
ubegrænset adgang til brystet. Det er vigtigt, at barnet ligger med hovedet let bagover og derved får
næsen fri af brystet.
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Hastigheden med hvilken mælken løber (flow) er i begyndelsen af måltidet hurtig, mens den aftager ved slutningen af måltidet, hvor barnet skal arbejde mere
for at få, hvad det vil have.
I løbet af et måltid stiger fedt- (og dermed kalorie-) indholdet, efterhånden som
udløbshastigheden falder (se side 66). Derfor er mælken i de forskellige stadier
af måltidet nærende på forskellig vis. Balancen i de næringsstoffer, som barnet
får, påvirkes, hvis der gribes ind i amningen med ufysiologiske regler og rutiner.
Et barn, der ikke får lov til at gøre sig færdigt ved brystet, får ikke den sidstkommende fede mælk, og barnet vil derfor hurtigt blive sultent igen og ønske
at die.
Mens det kunstigt ernærede barn får al mælken med samme hastighed (afhængigt af hullet i flaskesutten) medfører det langsommere flow i løbet af et brystmåltid, at mavesækken hos det ammede barn får tid til at tømme sig, hvilket
muligvis forklarer den reducerede risiko for kolik (se side 121).
Suttemønsteret hos det diende barn er forskelligt fra det barn, der får sutteflaske, og deres volumen-indtag er stabilt mellem 1 og 4 måneders alderen i modsætning til kunstigt ernærede børn, som øger deres indtag i samme periode.
Dette kan forklares med, at modermælkserstatning er homogen, mens fedtindholdet i modermælk stiger i løbet af måltidet, samt det faktum at det er moren
der kontrollerer flaskeernæringen, mens det er barnet, der kontrollerer brysternæringen. Det nedsatte flow og stigende fedtindhold i løbet af brystmåltidet
er muligvis del af en appetit-kontrol mekanisme, som hjælper barnet til at fornemme, hvornår det er mæt og tilfreds 14. Det diende barn kan dermed styre sit
kalorieindtag på en måde, som det kunstigt ernærede barn ikke kan, idet moren
til et kunstigt ernæret barn vil have tendens til på forskellig vis at forsøge at stimulere barnet til at tømme flasken.

4.3 Mælkens næringsindhold
Modermælk er en komplekst sammensat levende væske, hvis sammensætning
ændres med barnets alder. Modermælken tilpasser sig således kontinuerligt til
barnets skiftende behov. Modermælken består af næringsstoffer (fedt, kulhydrat og protein), mineraler, vitaminer, immunaktive komponenter, hormoner,
enzymer og vækstfaktorer, og mælken varierer med hensyn til mængde og indhold igennem hele laktationsperioden. Mælkens sammensætning varierer således igennem samme brystmåltid, i løbet af døgnet, fra dag til dag og over tid.
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TABEL 3
Mælkens sammensætning21
Neden for ses angivet indholdet i 100 ml colostrum og den senere mælk.
Colostrum

Den senere mælk
250-272

Energi

kJ

243

Laktose

g

4,8

6,8

Protein

g

2,7

0,9

Fedt

g

2,9

3,8*

Natrium

mg

4,8

15

Kalium

mg

7,4

55

Calcium

mg

31

33

Fosfat

mg

14

15

Jern

mg

A-vitamin

mikrog

D-vitamin

mikrog

-

Thiamin

mikrog

15

16

Riboflavin

mikrog

30

43

Nicotinsyre mikrog

-

172

C-vitamin

4,4

mg

89

0,15
53
0,03

4,3

* For nyere data vedr. fedtindhold se side 38 og 39.

4.3.1 Protein
Proteinindholdet i modermælk er størst umiddelbart efter fødslen (gennemsnitligt 20-30 g/l), hvorefter det falder til gennemsnitligt 9-10 g/l inden for de
første 4-6 uger efter fødslen, og derefter de følgende måneder falder langsommere til gennemsnitligt 8 g/l i 6 måneders alderen, hvorefter værdierne er stabile. En dansk undersøgelse har vist, at førstegangsfødende har lidt højere proteinkoncentration i deres mælk end flergangsfødende, hvilket muligvis giver
førstefødte en fordel i væksten, da de typisk vejer mindre ved fødslen end efterfølgende børn 11. En del af proteinerne er infektionsbeskyttende immunglobuliner, som ikke absorberes.
Den senere mælk har et lavere proteinindhold end mælken hos noget andet pattedyr 16 og belaster dermed ikke barnets umodne nyrer. Mælkeproteinerne består af valleprotein (hovedsageligt human α-lactalbumin, samt laktoferrin, immunglobuliner og lysosymer), kasein og en mængde andre proteiner i små mængder (enzymer, vækstmodulatorer og hormoner). Caseinmængden i modermælk
er lav og består hovedsagelig af β-casein, som danner små bløde klumper, der er
let fordøjelige for barnet, i modsætning til modermælkserstatning som indeholder α-casein der danner større, fastere klumper, som bliver i mavesækken i
længere tid og som det kræver mere energi at fordøje. Forholdet mellem valleprotein og casein i modermælk er 4:1 16.
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Modermælk indeholder de essentielle aminosyrer, som spædbarnet ikke er i
stand til at producere selv.
4.3.2 Kulhydrat
Mælkens kulhydratindhold består hovedsagelig af laktose (mælkesukker), som
udgør 80-90% og er konstant i den senere mælk laktationsperioden igennem.
Laktose dækker ca. 40% af barnets energibehov 16. Laktose findes kun i mælk
og er specifikt for spædbarnsalderen. Enzymet laktase findes hos pattedyr kun
hos ungerne, mens mennesket kan bevare evnen til at danne laktase i voksenlivet, afhængigt af kostvaner. Mange folkeslag tåler imidlertid ikke laktose efter
barnealderen 16.
Laktose har en fremmende virkning på mælkesyrebakterier (lactobacillus bifidus), som syrner spædbarnets tarm og afføring og virker hæmmende på patogene tarmbakterier 15. Væksten af mælkesyrebakterier fremmes yderligere af bifidusfaktor i mælken (findes ikke i komælk eller modermælkserstatning), og tilskud i de første levedøgn kan forstyrre denne beskyttende mekanisme.
4.3.3 Fedt
Fedtindholdet i modermælk er højt (4,2 g pr. 100 ml) svarende til en fedtenergiprocent på 50-52, og 30-50% af barnets energibehov dækkes af fedt. Fedtindholdet er meget varierende både i løbet af ammeperioden og under det
enkelte brystmåltid, hvor fedtindholdet er højest i slutningen af måltidet. En
dansk undersøgelse har vist, at fedtindholdet i mælken stiger med morens vægtøgning under graviditeten 11. Men barnet vil altid få den mængde fedt, det har
brug for, hvis amningen fungerer.
Fedtindholdet udgøres fortrinsvis af umættede fedtsyrer, især linolensyre, og
nogle få procent er langkædede n-3 og n-6 polyumættede fedtsyrer, som menes
at have betydning for spædbarnets syns- og hjerneudvikling. Kolesterol findes i
kvindemælk i meget højere koncentrationer end i komælk og modermælkserstatning. Det spiller en rolle i myelindannelsen i barnets nervesystem. Amning
medfører højere kolesterolniveau indtil 1 års alderen, men lavere niveauer senere i livet, hvilket tyder på, at amning kan være beskyttende i relation til hjertekarsygdom på længere sigt 17. Det er blevet foreslået, at kolesterol i modermælk
stimulerer udviklingen af de enzymer, der er nødvendige for senere i livet at
nedbryde kolesterol.
4.3.4 Vitaminer og mineraler
Vitaminindholdet i mælken varierer med kvindens vitaminindtagelse, men
mængden er sædvanligvis fuldt tilstrækkelig til at dække barnets behov.
Dog er indholdet af D-vitamin i modermælk lavt i forhold til barnets anbefalede daglige indtag. Selv kvinder, der indtager en fuldt sufficient kost, producerer
mælk, som knapt kan dække barnets behov. Efter fødslen er hovedkilden til D-
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Fedtfordelingen i modermælk20
I modermælk er der gennemsnitligt 4,2 g fedt pr 100 ml (svarerende til fedtenergiprocent på
51%).
De 4,2 g fedt består af 1,9 g mættet fedt, og 2,1 g umættet fedt, heraf 1,5 g monoumættet
fedt og 0,6 g flerumættet fedt.
Endvidere er der 0,1 g transfedtsyrer og 16 mg kolesterol.

Mættet fedt

Umættet fedt

Transfedtsyrer

Kolesterol

Monoumættet fedt
Flerumættet fedt

vitamin udsættelse for sollys/dagslys i sommerhalvåret. I nordligt beliggende lande risikerer ammede børn derfor D-vitaminmangel i vinter- og forårsmånederne, og mørklødede personer, som er meget tildækkede eller sjældent kommer
udendørs, er ligeledes i risiko. I en række nordlige lande, herunder Danmark,
anbefales derfor tilskud af D-vitamin til børn, der udelukkende ammes.
Selv om D-vitaminstatus (plasma 25-hydroxy vitamin D niveauet) hos ammede børn er lavere end hos kunstigt ernærede børn, er knoglemineralindholdet
hos de ammede børn ikke påviseligt mindre 18,19.
Mælkens mineralindhold er lavt, hvilket er en fordel, da spædbarnets nyrers
koncentreringsevne først gradvist udvikles.
Jernindholdet i modermælk er lavt, men absorptionen er høj via en række komplekse interaktioner. Tarmens pH er lav (sur) hos det ammede barn, zink og kobber findes i passende mængde, og mælken indeholder human laktoferrin (findes ikke i komælk), som er en transferfaktor, der forhindrer potentielt skadelige
mikroorganismers (E. coli, Salmonella, Candida albicans) adgang til jern. Derfor absorberes op til 70% af jernet i modermælk, sammenlignet med 10% af jernet i modermælkserstatning. For at kompensere må der tilsættes jern til modermælkserstatning, hvilket giver gode vækstbetingelser for de sygdomsfremkaldende (patogene) tarmbakterier 16.
Calcium- og fosfatindholdet er lavt men nøje afpasset, således at absorptionen
er optimal. Optagelsen lettes endvidere af laktosen.
For flere oplysninger om modermælkens sammensætning og egenskaber henvises til speciallitteratur fx “Anbefalinger for spædbarnets ernæring” fra Sundhedsstyrelsen 15.
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5. Sådan lægges barnet til
Når barnets mund svøber brystet godt, kan det malke mælken effektivt ud,
mælkeproduktionen stimuleres optimalt, og brystvorten skånes for sår og revner. Herved sikres det bedste ammeforløb, der kan vare så længe, moren og barnet ønsker det.
Det er utroligt vigtigt at gøre sig klart, hvornår et barn sutter godt, og om det
ligger godt ved brystet, eftersom de fleste ammeproblemer skyldes, at barnet
har dårligt fat om brystet eller er lejret dårligt. Ømme brystvorter, sår og revner, langstrakte måltider, et barn, der skriger af sult efter måltiderne og “for lidt
mælk”, er alle problemer, der kan opstå ved dårlig sutteteknik eller dårlig lejring. Yderligere komplicerende er det, at så mange billeder og illustrationer af
ammende kvinder også i lærebøger og vejledninger til mødre viser børn, der er
dårligt lagt til 1.

5.1. Forskellig sutteteknik på bryst og flaske
En nyfødt med et bryst i munden ser ikke ud som et barn, der sutter på flaske,
da sutteteknikken er helt anderledes 2-5.
For at fornemme forskellen, så prøv denne enkle øvelse: stik en finger i munden, som om det var en flaskesut, og sut. Du vil bemærke, at dine kinder suges
indad når du sutter. Sug så på din underarm, sådan at munden er fuld, ligesom
ved amning. Mund- og kæbebevægelserne vil være helt anderledes, alle musklerne i ansigtet bruges. Ingen sut kan være formet “ligesom brystvorten” 6. Det
er falsk reklame.
For at kunne vejlede om amning, er det afgørende at være klar over denne væsentlige, kvalitative forskel i sutteteknik.

5.2 Barnets vej til brystet
Det er af stor betydning, at personalet giver tid og ro til, at mor og barn udnytter den naturlige kompetence for amning, som begge er i besiddelse af. Al vejledning i sutte- og ammeteknik bør derfor give plads for, at denne kompetence udfoldes.
Det raske, nyfødte barn har en medfødt evne til at finde vej til og tage godt fat
om brystet. Lægges barnet nøgent op på mors mave, hud mod hud, lige efter
fødslen, vil det efter kort tid begynde at lave kravlebevægelser i et forsøg på at
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Barnet svøber brystet og drikker de første dråber af sin mors mælk.

nå brystet. Barnet begynder efterfølgende at søge, sutte og savle for endelig at
svøbe brystet med munden. Selv kortvarige afbrydelser under denne proces kan
betyde, at barnets sutteteknik forstyrres 7.
Personalet på fødegangen bør derfor lade mor og barn ligge uforstyrret, hud
mod hud, efter fødslen, indtil barnet har suttet godt. Procedurer såsom vejning
og måling af barnet kan i langt de fleste tilfælde vente til senere. Undersøgelser
viser desuden, at det nyfødte barns arm- og benbevægelser mod morens bryst,
udløser en øget udskillelse af hormonet oxytocin, som har betydning for både
nedløbsrefleksen, sammentrækningen af livmoderen efter fødslen og mor-barnrelationen 8 (se side 25 ff ).
Det er forskelligt, hvornår det enkelte barn er parat til at sutte. Det er vigtigt at
være tålmodig – at give tid og rum for den første amning og ikke forcere processen ved at hjælpe moren med at få barnet til at tage brystet. En forcering kan
betyde, at barnet ikke får godt fat om brystet og allerede ved den første amning
får beskadiget vorten 9.
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Barnets vej til brystet, trin for trin 14
Fødselsskriget: Nogle børn skriger eller græder, andre kommer til livet stille
og roligt
Afslapning:

Barnet ligger helt stille hud mod hud på morens mave.
Det rører hverken munden eller hænderne

Opvågning:

Barnet begynder at røre let på sig. Flytter hoved og skuldre

“Kravlen”:

Barnet laver kravle-lignende bevægelser og søger efter
brystet

Aktivitet:

Mund- og suttebevægelser og savlen kan nu ses sammen
med begyndende søgereflekser

Hvile:

Ind imellem al aktiviteten hviler barnet sig

Tilvænning:

Barnet gør sig bekendt med brystet. Slikker og rører
brystvorten

Sutten:

Endelig svøber barnet brystet med sin mund og sutter

Søvn:

Til sidst falder barnet i søvn efter at have tilfredsstillet sit
instinktive behov

Har mor og barn af helbredsmæssige årsager været adskilt lige efter fødslen, er
det aldrig for sent at “starte forfra” igen (se side 54 ff ). Lægges det nøgne barn
op på sin mors mave på et senere tidspunkt, vil det ofte gennemgå samme proces som beskrevet ovenfor. I disse tilfælde er det en god idé at opmuntre moren
til at ligge med sit barn, hud mod hud, uforstyrret, til barnet tager godt fat om
brystet. Herved støttes den naturlige ammeproces og den gode mor-barn-relation 10.

5.3 Støtte af morens naturlige kompetence
Langt de fleste mødre har en naturlig evne til at tage sig af deres barn og drage
omsorg for det. Dette kaldes “spontant forælderskab” og består i, at moren fornemmer barnets udtryk og signaler ved at registrere sine egne følelser 11-12. Ved
at støtte morens naturlige kompetence er personalet med til at udvikle hendes
selvtillid i moderrollen, et forhold som er af stor betydning, også for etablering
og vedligeholdelse af amningen 13.
Moren kan støttes ved at blive gjort opmærksom på at lytte til sine følelser og
fornemmelser for, hvad der er rigtigt, netop for hende, og følge disse. Konkret
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kan personalet spørge moren, om den måde, barnet har fat om brystet på, føles
godt, eller om det føles rigtigt, at barnet ligger, som det gør, ved brystet. Moren
opmuntres derefter til at følge sine fornemmelser for, hvad der er rigtigt. Bekræftelse af mor og barn på rette tid er ligeledes med til at styrke morens selvtillid.

5.4 Ammestillinger
Det er vigtigt, at moren er veltilpas, når hun ammer. Hun kan have tendens til
at ignorere sit eget ubehag, fordi hun koncentrerer sig om barnet. Sundhedspersonalet kan fortælle, at det er vigtigt, at moren tænker på sig selv og gør sig
det behageligt både ved første amning og ved alle efterfølgende amninger.
Før moren begynder amningen, har hun måske brug for noget at drikke, et rent
hygiejnebind eller anden personlig pleje.
Disse forberedelser bør være overstået i god tid, før barnet skriger af sult, da et
skrigende barn har svært ved at få godt fat og kan stresse moren. Det er ikke
nødvendigt at skifte barnet, før det bliver lagt til brystet. Et barn skal aldrig få
grund til at blive desperat, før det bliver lagt til.
Moren kan have en idé om, hvilken ammestilling hun kunne tænke sig, og
dette må selvfølgelig respekteres. På den anden side kan en stilling, som er behagelig senere hen i ammeforløbet, godt være ubehagelig i starten, især hvis
kvinden har gener fra “klip” (episiotomi) eller bristninger eller har fået foretaget kejsersnit. Det kan derfor være en idé at opmuntre moren til at prøve forskellige ammestillinger, både siddende og liggende, inden udskrivelsen.
Moren bør især opmuntres til at prøve den liggende ammestilling, da mange
ikke af sig selv afprøver den, og da den giver moren mulighed for at hvile under
amningen.
Når mor og barn bliver rutinerede, vil moren kunne amme og barnet sutte i
næsten enhver tænkelig stilling, men princippet i vortens placering i munden
vil altid være præcis det samme.
5.4.1 Liggende ammestilling
Denne stilling er god både i starten og senere i ammeforløbet, da kvinden samtidig hviler sig.
Moren ligger på siden med hovedet støttet af puder. Hvis hun ligger på venstre
side, kan venstre arm være bøjet og underarmen ligge parallelt med ansigtet.
Det kan være rart med en pude eller dyne i ryggen og en mellem knæene.
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Når moren ligger og ammer, er det vigtigt, at hun er afslappet. Barnet kan støttes med den øverste arm.

Barnet ligger ved siden af moren med front mod hende. Barnet bør have frie
hænder og fødder, så det kan røre ved moren. Dynen ligger rundt om både mor
og barn, så de holdes varme og trygge.
Giv mor og barn tid til at lære hinanden at kende. Moren vil måske røre ved,
kæle og pludre med barnet. Barnets søgerefleks stimuleres af berøringen og duften af moren. Søger barnet ikke af sig selv, kan refleksen stimuleres ved at barnets læber berører brystvorten.
Moren kan bruge den frie hånd til at lede barnet mod brystet, snarere end til at
holde om brystet. Hvis moren har brug for det, hjælpes hun til rette.
5.4.2.Siddende ammestilling
Det er vigtigt, at kvinden finder et sted, hvor hun sidder godt fra start. En
skammel under det ene eller begge ben kan føles behageligt. Moderne møbler
er ikke altid velegnede til amning. Ofte er de for bløde, har armlæn, som er i
vejen eller skrånende ryg. En opslået hospitalsseng, der opfordrer kvinden til at
læne sig tilbage, er heller ikke god.
Måske skal der nogle puder i ryggen, under armen eller på skødet for at støtte
moren eller løfte morens arm lidt op. Man kan i handelen få særlige ammepu-
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A

B

To gode ammestillinger:
A: Barnet ligger på tværs hen over morens mave med hovedet hvilende på hendes underarm.
B: Barnets krop og ben ligger bagud under morens arm. Hovedet støttes af morens hånd.

der. Den slags produkter er imidlertid ikke nødvendige, og i nogle af puderne
er der påvist visse skadelige kemikalier. Ofte er barnets dyne mere anvendelig
end en ammepude, da den er lige ved hånden og er lettere at placere. For tvillingemødre er en ammepude dog næsten uundværlig. Uanset hvilken form for
støtte, der bruges, må den ikke erstatte morens støttende arme, da barnet derved risikerer at komme til at hænge i brystvorten.
Når moren sidder og ammer, kan hun både have barnet liggende på tværs henover sin mave eller barnets krop og ben bagud under den ene arm (se fotos
ovenfor). Det kan være en god idé at skifte lidt imellem disse stillinger, specielt
hvis moren har tendens til at få mælkeknuder eller brystbetændelse, da barnet
derved får “tømt” forskellige dele af brystet. Der, hvor barnets hage er, bliver
brystet malket mest effektivt.

5.5 Den gode ammeteknik skridt for skridt
Der findes ikke én rigtig måde at lægge barnet tilrette på, så det får en god sutteteknik. Et barn kan ligge godt på mange måder afhængig af den enkelte mor
og barn og den konkrete situation. Der er dog flere forhold, man skal være
opmærksom på, når man vejleder en mor i god sutte- og ammeteknik.
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Den klassiske ammestilling, hvor barnet hviler i morens arme og har mave og front vendt ind mod hendes bryst.
Når barnet ligger godt ved brystet og sutter effektivt, har mor og barn sjældent mulighed for øjenkontakt.
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1.

Uanset hvor barnets krop er i forhold til morens, skal det ligge tæt op ad
hende, med ansigt, skuldre og mave vendt ind mod hende. Dets hoved
må ikke være drejet i forhold til kroppen. Prøv selv hvor svært det er at
synke med hovedet drejet ud over den ene skulder.
Et barn, der ligger med siden til moren, kan ikke få godt fat. Hvis det ligger med en arm imellem, har det svært ved at få godt fat.
Når barnet ligger “lige på”, vil dets arme naturligt placere sig på hver side
af det bryst, der suttes på. Det ser ud, som om barnet favner brystet.

2.

Barnet (hoved, skuldre og overkrop) skal føres direkte ind til brystet. Det
er barnet der skal til brystet, ikke brystet der skal til barnet. Der må ikke
ske retningsændringer, så barnet skal bøje eller dreje i halsen.

3.

Moren kan enten støtte barnets hoved og skuldre på sin underarm eller
holde det om skuldrene med den frie hånd, idet hun støtter dets hoved
med fingrene. Hun må passe på ikke at låse barnet fast i albuebøjningen
eller komme til at trykke dets hoved ind mod brystet. Et barn, hvis hoved
bliver holdt fast, vil ofte reagere ved at spænde imod og derved trække sig
væk fra brystet.

4.

Når barnet lægges til brystet, skal næsen være lige ud for vorten. For at få
godt fat om brystet skal barnet have hovedet bøjet let bagover. Derved
ligger det godt med næsen fri af brystet. Hvis barnets næse er presset ind
mod brystet, ligger det ikke godt i forhold til brystet, da hovedet herved
samtidig er bøjet forover. Hvis barnet ligger vandret (tværs over morens
krop), bliver næsen fri ved at trække barnet let i benenes retning. Ligger
moren ned og ammer opnås det samme ved at bevæge barnet nedefter,
stadigt tæt ind til morens krop. Hoved og hals bøjes derved let tilbage og
næsen bliver fri.
Barnets næse kan ligeledes gøres fri af brystet ved at skubbe barnets numse tættere ind til mors krop. På den måde ændres vinklen mellem barnets
hoved og mors bryst, hvorved næsen kommer fri (se foto side 35). Når
hoved og hals er bøjet let tilbage, er der ikke brug for at presse brystet væk
fra næseborene. Gøres dette, trækkes brystvorten tilbage, og man kan
komme til at presse mælkekamrene sammen og forhindre mælken i at flyde frit. Hovedet bør dog ikke bøjes for langt tilbage, da det gør synkning
umulig. Prøv selv.
Det er vigtigt, at moren undgår at bruge “saksegreb”, når hun tilbyder
brystet. Dette skubber kirtelvævet tilbage i brystet, så barnet ikke kan få
fat om mælkekamrene, og desuden hindrer fingrene i sig selv, at barnet
kan få ordentligt fat om brystet.
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5.

Nogle kvinder synes, det er rart at støtte brystet, når barnet lægges til,
især hvis brystet er stort eller tungt. Dette kan gøres, enten ved at moren
lægger hånden fladt ind mod brystkassen under brystet og løfter det op,
eller ved at hun holder brystet i sin hule hånd. Hvis tommelen placeres
på siden af brystet, skal den være langt fra det brune område (areola),
med de øvrige fire fingre på den anden side.
Hvis moren har brug for at støtte brystet, når hun sidder og ammer, kan
det være en god idé at bruge højre hånd til højre bryst og venstre hånd til
venstre bryst. Dels fordi der er større risiko for at forstyrre barnet med en
hånd ind mellem brysterne, og dels fordi det kan være nemmere at trække barnet tæt ind til sig, hvis man holder det med højre arm, når det ligger ved venstre bryst og omvendt. Det er dog individuelt, hvad der føles
mest bekvemt for den enkelte kvinde.
For nogle kvinder kan det hjælpe at støtte brystet under hele måltidet, så
brystvævet skubbes fremad og kan fastholdes i barnets mund. Hvis brystet er tungt, synker det ned uden støtte, hvorved mælkekamrene glider
ud af barnets mund. Er støtte under hele måltidet nødvendigt, kan det
være en hjælp at lægge et sammenrullet håndklæde eller en stofble under
brystet.
Det vigtigste er imidlertid, at mor og barn kan finde sig til rette og selv
finder ud af, hvordan de bedst arrangerer sig.

6.

Barnet skal have åbnet munden på vid gab, før det kan tage godt fat om
brystet. Åbner barnet ikke selv munden, kan mor lade vorten strejfe
området rundt om munden, hvorved søge- og sutterefleksen stimuleres.
Når barnet gaber op, vil tungen fylde nederste tredjedel af munden. Hvis
barnet ligger så vorten sigter mod barnets gane langt tilbage i munden,
vil barnets tunge komme til at ligge mod brystvævet et godt stykke inde
på brystet. Hvis vorten derimod sigter mod den nedre del af munden, vil
vorten presses ind i tungen, og barnet vil ikke kunne tage godt fat om
brystet.
Med et stort bryst kan det hjælpe at vippe brystet, når barnet lægges til,
sådan at brystvorten peger op mod barnets gane eller endda mod dets
næse. Herved sikrer man sig, at barnets underlæbe og kæbe placeres langt
inde på brystet.

7.
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Barnet bør først tages fra brystet, når det selv slipper. Efter at barnet har
sluppet brystet første gang, kan man fx give det mulighed for at bøvse
eller skifte ble og derefter tilbyde det første bryst igen (og igen), indtil
barnet afviser at tage det. Hvis barnet er mere sultent tilbydes det andet
bryst herefter.

A

B

FIGUR 4.
A. Barnet er parat til at tage brystet.
B. Barnets tunge og gane. Barnet skal ligge, så brystvorten sigter mod ganen og ikke mod tungen.

De første dage efter fødslen, inden mælken rigtigt løber til, sluger barnet som
regel ikke så meget luft. Når mælken løber til, og barnet får større mængder af
mælk på kort tid, kan det have brug for at bøvse. Hvis barnet slipper brystvorten et par gange i løbet af et måltid eller ligger meget uroligt ved brystet, kan
moren opfordres til at løfte barnet op, så det kan bøvse. Barnet lægges tilbage
til samme bryst, indtil det afviser dette bryst. De fleste børn sluger lidt luft
under et måltid. Hvis et barn har slugt meget luft, kan det give mavekneb og
gøre barnet uroligt.
Hvis barnet af en eller anden grund skal tages fra brystet, før det selv slipper,
må brystvorten ikke bare trækkes ud, da den holdes på plads af et stort undertryk. Trykket kan udlignes ved at liste en finger ind i barnets ene mundvig.

5.6 Tegn på at barnet tager godt fat
•

Når barnet tager godt fat, vil munden være åbnet på vid gab, og underlæben ligger længere inde på brystet end overlæben. Underlæben er altid
krænget udad og ligger et godt stykke inde på brystet. Tungen kan ofte
ses i mundvigen og ligger altid under brystvorten.
Hvis barnet kun har selve brystvorten i munden, har trutmund eller
underlæben ikke er krænget udad, har barnet ikke godt fat.

•

Barnet vil have hele munden fuld af bryst, i form af brystvorten, en del
af areola og alt det underliggende væv, hvori mælkekamrene ligger. Selve
brystvorten udgør kun yderste tredjedel af denne mundfuld. Dette medfører en karakteristisk kæbebevægelse, når barnet sutter. Kæbemusklerne
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FIGUR 5.
Dårlig sutteteknik. Barnet svøber ikke brystet men har kun fat i selve brystvorten. Underlæben er
ikke krænget udad.

arbejder rytmisk, og bevægelsen går helt om til ørerne. Hvis kinderne
suges ind, når barnet sutter, har det ikke godt fat.
Det betyder ikke noget, hvor meget af areola, der er synlig over barnets
overlæbe, da det ikke siger noget om, hvor tungen og underkæben er placeret. Der er stor variation i størrelsen på areola, og rådet om at “få hele
det brune område ind i barnets mund” er irrelevant og ofte umuligt. Det
er barnets underkæbe og tunge, som bearbejder brystet, så derfor vil der
være mindre areola synlig ved underlæben end ved overlæben. Barnet har
altså asymmetrisk fat på brystet.
•

Når barnet lige er lagt til, sutter det ihærdigt og intenst. Mælken løber
endnu ikke, og der udøves et betydeligt pres på brystvorten og det omkringliggende væv. Så snart mælken løber, ændrer sutterytmen sig til en
langsom, mere dyb, konstant rytme, afbrudt af hørlige synkelyde. I starten af måltidet vil barnet synke for hver eller hver anden malkebevægelse. Længere henne i måltidet skal barnet lave flere malkebevægelser, før
det synker. I starten af måltidet er der sjældent pauser, men efterhånden
som måltidet skrider frem, bliver der flere pauser. Nedløbsrefleksen virker ofte flere gange i løbet af samme måltid.

Dårlig sutteteknik kan rettes til god sutteteknik ved at stimulere barnets søgerefleks. Når barnets læber berører brystvorten, udløses søgerefleksen: Barnet
åbner munden på vid gab, og skyder tungen frem. Herved bliver det let at lægge
barnet godt til. En svensk undersøgelse har vist, at kvinder, hvor barnet havde
dårlig sutteteknik, fik flere ammeproblemer og ammede i kortere tid end dem,
der ammede godt ved udskrivelse fra barselafdelingen. Man havde i denne
undersøgelse en gruppe kvinder, hos hvem sutteteknikken blev rettet. Disse
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A

B

FIGUR 6.
God sutteteknik:
A. Barnet er parat til at tage brystet med munden på vid gab.
B. Barnet har fået godt fat. Underlæben er krænget ud og ligger et godt stykke inde på brystet.
Undertiden kan tungen ses i mundvigen.

kvinder fik en lang og relativ problemfri ammeperiode, som var sammenlignelig med den gruppe, hvor barnet fra starten havde god sutteteknik 7.
Nogle gange kan sutteteknikken rettes ved at vejlede moren i god ammeteknik.
Andre gange er det bedst at starte forfra med amningen.

5.7 Hvornår skal man tilbyde at hjælpe?
Alt sundhedspersonale skal kunne hjælpe og støtte nybagte, ammende mødre
med teoretisk og praktisk viden om amning.
Målet med støtten er at hjælpe moren til uafhængighed og kompetence. Flere
undersøgelser viser, at morens uafhængighed og kompetence øges ved, at sundhedspersonalet verbalt beskriver god ammeteknik og evt. foreslår, hvordan
moren kan forbedre sin amning (hands off technique = HOT) 15,16,17. På den
måde lærer moren at gøre det selv. En ny engelsk undersøgelse viser, at af de
kvinder, som selv havde lagt deres barn til første gang, ammede 71% fuldt efter
6 uger. Af de kvinder, som havde fået lagt barnet til af en anden, ammede kun
38% fuldt efter 6 uger 17.
Hver gang vi lægger barnet til for moren, fratager vi hende en chance for at lære selv.
Man bør kun give mere konkret hjælp, hvis moren ikke, ved hjælp af den
mundtlige vejledning alene, kan finde en god ammeteknik og åbenlyst behøver
hjælp eller beder om det. Imidlertid er det også sådan, at når først “barn og mor
har oplevet én vellykket amning, vil følgende amninger forløbe bedre” 7.
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Moren skal helst have en oplevelse af, at det er hende selv, der lægger barnet til.

5.7.1 Aktiv hjælp til moren
Moren og hendes nyfødte barn skal først og fremmest have tid og ro til at få
etableret amningen.
Hvis der opstår en situation, som ikke kan klares ved at vejlede moren i, hvordan hun kan få barnet til at tage brystet, kan det blive nødvendigt med hjælp
fra sundhedspersonalet. Hvis det er naturligt for moren, bør faren eller anden
nær pårørende medinddrages og vejledes i, hvordan han/hun kan hjælpe for at
styrke mulighederne for at løse eventuelle problemer, også efter udskrivelsen.
Mens moren hjælpes, forklarer sundhedspersonalet, hvad de gør og hvorfor,
hvorved forældrene lettere selv vil kunne gøre det siden hen.
Selve teknikken er følgende:
1.

Moren holder barnet som sædvanligt fx ved at barnet ligger støttet af
morens underarm.
Hvis brystet er stort eller blødt, kan moren gøre det fastere ved et let tryk
med den anden hånd med tommelen på den ene side og de øvrige fingre på den anden side.

2.
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Før barnet hen mod brystet ved at holde om morens arm, så det stadig er
mor, der har den direkte fysiske kontakt med barnet (se foto B side 53).
Det er ikke hensigtsmæssigt at tvinge barnet ind til brystet. Et pres bag
på barnets hoved kan være meget ubehagelig for både mor og barn, og
barnet kan reagere ved at trække sig væk fra brystet.

A

B
A: Ofte er det tilstrækkeligt at vejlede moren mundtligt.
B: Nogle gange er det nødvendigt med en hjælpende hånd. Undgå så vidt muligt at berøre bryst eller
barn, da det kan overskride morens grænser.

3.

Barnet stimuleres ved at stryge brystvorten mod dets læber. Vent, til det
åbner munden op på vid gab.

4.

Når det er tydeligt, at barnet gaber godt op, og du ser underlæben krænges nedad, så før det hurtigt men blidt ind til brystet, stadig ved at holde
om morens arm. Undgå at vippe barnets hoved forover, men bevæg hele
barnet ind mod moren, idet kroppen fortsat hviler på morens underarm.
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5.

Sigt efter, at underkæben kommer langt ind på brystet, så barnet får fat
på så stor en mundfuld bryst som muligt. Barnet skal have fat så langt
inde, at det kan presse mælken ud af mælkekamrene med tungen.

Det er vigtigt for sundhedspersonale, som hjælper kvinder til rette med amningen, at de tænker på deres eget velbefindende og undgår unødigt belastende
arbejdsstillinger.
5.7.2 At starte forfra
Det er aldrig for sent at forsøge at “starte forfra” med amningen, hvis barnet har
problemer med at få godt fat om brystet, hvis moren har smerter ved amning
udover det almindelige eller hvis amningen er gået i hårdknude, uden at der
kan ses nogen umiddelbar grund.
Forinden vil der ofte være behov for en grundig samtale med moren eller begge forældre, hvor hun eller de informeres om metoden “at starte forfra”, og hvor
de tilbydes at tale fødslen igennem. Hvis kvinden føler megen vrede, sorg eller
skuffelse over fødslen, kan hun have svært ved at rette opmærksomheden fuldt
ud mod barnet. Ligeledes, hvis barnet har været på neonatalafdelingen, kan der
ligge en ubearbejdet angst, vrede eller skyldfølelse over for barnet, der spærrer
for kontakten til det. Endelig skal sundhedspersonalet være opmærksom på,
om moren reelt ønsker at amme (se side 59).

Hud mod hud. Barnet kan ofte finde vej til brystet og få godt fat, selv om der er gået dage eller uger efter fødslen.
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At starte forfra på amningen
Mor og barn kan “starte forfra” ved at:
•

Plejepersonalet informerer moren om formålet, hvordan det foregår
med “at starte forfra” og om tidsrammen og sikrer sig, at moren er med på
at forsøge. Moren skal vide, at hun kan sige fra når som helst undervejs

•

Moren anbefales at lade vandet, have drikkevarer inden for rækkevidde
og lægge sig godt tilrette i sengen og slappe af, så hun uforstyrret kan
koncentrere sig om “at starte forfra”

•

Barnet lægges hud mod hud på morens mave eller ved brystet

•

Moren forberedes på, at hun nu blot skal give barnet tid og ro til
at finde vej til brystet igen. Processen kan vare lige fra 1⁄2 time til flere
timer – eller længere

•

Barnet kan nu gennemløbe samme proces som lige efter fødslen. Fra
afslapning, opvågning, begyndende mund- og suttebevægelser, savlen,
begyndende søgebevægelser, slikken og berøring af brystvorten for
endelig at tage fat om brystet (se side 42)

Oplevelsen for moren kan forstærkes ved, at personalet beskriver barnets vej
til brystet trin for trin, så moren kan følge med i og forundres over barnets
naturlige kompetence. Hvis moren ønsker det, lades hun alene med barnet,
gerne med faren ved siden af
Lykkes det for barnet at få godt fat om brystet er grundlaget skabt for en
fornyet start mod en vellykket amning.

Moren informeres om, at det kan være en stærk følelsesmæssig oplevelse, at hun
kan komme til at græde undervejs, og at barnet også kan blive overvældet og
begynde at græde. Hud-mod-hud kontakten ses ofte at nedbryde mange barrierer, og mange følelser vækkes, også selv om fødslen er talt igennem forinden.
Er barnet meget uroligt, kan det være en idé at give det lidt vand af kop undervejs. Barnet kan omvendt også falde i søvn, når det kommer op på morens mave.
Lad blot barnet blive sovende på morens mave og se, om det er mere oplagt, når
det vågner igen.
Det vil ikke altid lykkes at få barnet til at tage fat om brystet ved at starte forfra. Det er imidlertid et forsøg værd at prøve, inden andre metoder tages i brug,
som fx aktiv hjælp af plejepersonalet eller brug af suttebrik.
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6. Kvindens og barnets
forudsætninger for amning
Mange forskellige forhold har betydning for, om kvinder ammer eller ej, både
befolkningsmæssige, kulturelle, sociale, fysiologiske og psykologiske. Herudover kan forhold hos barnet og sundhedsvæsnets tilbud have betydning.

6.1

Forhold hos kvinden

6.1.1 Alder og sociale ressourcer
Næsten alle undersøgelser viser et sammenfald mellem mødrenes alder og
ammeforløbets varighed 1-5. Tendensen er, at jo yngre moren er, des kortere tid
ammer hun. Ammeperiodens længde er kortest for mødre under 20 år og
længst for mødre over 34 år.
Der er gentagne gange påvist sammenfald mellem mødrenes uddannelsesmæssige baggrund og amningens varighed, således at jo længere skoleuddannelse
1,3,6,7 eller erhvervsuddannelse 4,7 mødrene har bag sig des længere ammevarighed.
Der ses desuden i en række undersøgelser 1,2,7 et klart sammenfald mellem mødrenes socioøkonomiske status og ammevarigheden, idet en højere socialgruppe
hænger sammen med længere ammevarighed.
Barselorloven er for nylig udvidet i Danmark. Hvordan det vil påvirke amningen, er det endnu ikke muligt at udtale sig om. Hidtil er der sket et fald i ammefrekvensen blandt de erhvervsaktive kvinder omkring det tidspunkt, hvor
erhvervsarbejdet genoptages. Alligevel har erhvervsaktive kvinder vist gennemsnitlig længere ammevarighed end kvinder med usikker tilknytning til arbejdsmarkedet 4,7,8.
De sociale faktorer viser deres tydelige indflydelse på amningens varighed.
Amning forekommer ikke i et socialt vacuum, men er influeret af sociale faktorer og den livserfaring, som en højere alder giver. Flere af de sociale faktorer
afspejler måske ressourcer til at amme. Det at være erhvervsaktiv kan udtrykke
en ressource hos moren, som sekundært får indflydelse på amningen.
Når de sociale faktorer spiller så stor en rolle, medfører det en social skævhed i
fordelingen af kvinder, som det lykkes at amme i længere tid. Da amning har
betydning for sundheden for mor og barn på længere sigt kan skævheden være
medvirkende til ulighed i sundhed.
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Sundhedspersonale, der arbejder med at fremme amning, bør have opmærksomheden rettet mod den socialt svage mor, som er ung med ingen eller kort uddannelse og en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet.
6.1.2 Kvindens rygning
Ammeperioden er kortere for mødre, der ryger i forhold til mødre, der ikke
ryger 3,4,5,7. Rygning kan hænge sammen med morens socioøkonomiske baggrund, men selv i undersøgelser, hvor der er korrigeret for faktorer som morens
alder, uddannelsesniveau og socialgruppe, har rygning negativ sammenhæng
med ammevarigheden 4,5,7. En hypotese er, at tobaksrygning nedsætter mængden af prolactin, hormonet der stimulerer mælkedannelsen, og derfor kan virke
lactationshæmmende 9. Flere undersøgelser viser en direkte sammenhæng mellem antallet af cigaretter og ammevarigheden, således at jo flere cigaretter moren
ryger, des kortere er ammevarigheden 5,10 (se også side 89).
6.1.3 Tidligere erfaring med amning
De tre seneste landsdækkende ammeundersøgelser viser, at førstegangsfødende
gennemgående ammer kortere tid end flergangsfødende 2,4,11.
Desuden er der en tydelig sammenhæng mellem ammevarigheden ved det forrige barn og varigheden af amning ved det aktuelle barn. En dansk undersøgelse
finder, at et barn bliver ammet lige så længe eller lidt længere end sine ældre
søskende 1. En anden dansk undersøgelse finder, at 59% af de mødre, som
ammede mindre end 5 uger ved sidste barn, også holder op inden for de første
5 uger ved det følgende barn 7. Den flergangsfødende mor kan med baggrund
i tidligere negative ammeoplevelser mangle tiltroen til at kunne amme det nye
barn.
Det er væsentligt, at sundhedspersonalet er opmærksom på at støtte den førstegangsfødende i at amme længst muligt, eftersom erfaring fra første ammeforløb har stor indflydelse på, hvor længe man ammer det følgende barn. Desuden
er det vigtigt at støtte den flergangsfødende mor, som gerne vil amme, og som
har kort ammeerfaring fra sit første barn.
6.1.4 Indlæggelsestiden på barselafdeling
En undersøgelse havde til formål at vurdere ammeperiodens varighed efter
tvungen ambulant fødsel. Normale flergangsfødende uden psykosociale problemer blev udskrevet 2 timer efter fødslen med tilbud om 2 ekstra barselbesøg. Den kortere indlæggelsestid efter fødslen påvirkede ikke efterfølgende
amningens varighed 16. I en anden undersøgelse 5, hvor man sammenholdt effekten af sædvanlig indlæggelse og indlæggelse i kort tid, fandtes heller ingen
negativ påvirkning af ammeforløbet efter tidlig udskrivelse. Resultaterne bekræftes af en Cochrane metaanalyse 17.
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Tidlig udskrivelse synes ikke umiddelbart at have nogen indvirkning på amningen. Undersøgelserne heraf er dog mangelfulde. Det er således fortsat uklart,
hvad ekstra støtte fra jordemoder eller sundhedsplejerske i hjemmet i forbindelse med tidlig udskrivelse betyder for barnets ernæring og ammeperiodens
længde.
6.1.5 Barselperioden
Sundhedsstyrelsens brugerundersøgelse af sundhedsplejen 2 viste, at amning var
blandt de emner, sundhedsplejersken hyppigst vejledte i. I en undersøgelse fra
Ringkøbing Amt svarede 64% og 70% af mødrene, at de følte sig hjulpet af
henholdsvis plejepersonalet på barselafdelingen og sundhedsplejersken ved ammeproblemer.
Meget tyder således på, at ammeproblemer løses i samarbejde med sundhedspersonalet, men man mangler generelt gode undersøgelser, som vurderer og dokumenterer effekten af de forskellige indsatser, som gøres af jordemoderen, plejepersonalet og sundhedsplejersken i forbindelse med amning.

Problemer i forbindelse med amning
At opleve problemer med amningen er almindeligt. I en undersøgelse, der
søgte at afdække årsager til tidligt ammeophør, svarede 43% af mødrene
(203 mødre), at de havde haft problemer med amningen. De problemer
mødrene hyppigst nævnte var problemer med sår og revner på brystvorterne
og problemer med at få barnet til at tage fat og svøbe brystvorten godt.
Desuden oplevede en del mødre at være usikre på, om de havde mælk nok,
andre oplevede at have for meget mælk med brystspænding til følge.
Af andre problemer nævnte mødrene problemer med, at børnene faldt i
søvn ved brystet eller ville spise hyppigt.
Mange af de ammeproblemer mødrene beskrev, afspejler de problemområder, som er kendte i ammeetableringsfasen, og som Det Spædbarnsvenlige
Initiativ sigter mod at forebygge, blandt andet ved at have opmærksomheden
rettet mod god sutteteknik.
At have problemer kan indvirke på ammevarigheden, men det var ikke nogen
selvstændig og afgørende faktor, forstået på den måde, at det mere var
mødrenes intention om at ville amme og deres tiltro til at kunne overvinde
problemerne end selve problemerne, der havde betydning for, hvor længe
mødrene ammede 7.
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6.1.6 Mødre, der ikke ønsker at amme
Næsten alle mødre ønsker og forventer at amme deres barn. Imidlertid er der
kvinder, der forbinder brysterne med noget negativt, og for dem kan amning
vække svære følelser og ubehagelige erindringer. Det kan skyldes tidligere oplevelser, identitetsproblemer, seksuelle overgreb, vold m.m. Hvis moren føler ubehag ved amning, kan hun overføre sin ulyst, spændinger og uro til barnet, og den
følelsesmæssige kontakt mellem mor og barn kan herved lide skade. I sådanne
situationer er det bedst at koncentrere sig om at få opbygget en positiv følelsesmæssig kontakt mellem mor og barn og opfordre til tæt kontakt og øjenkontakt i forbindelse med flaskegivning. Moren må ikke overtales til at amme mod
sin vilje.
Sundhedspersonalet bør være opmærksom på signaler fra gravide og nyblevne mødre
om, at de føler modvilje mod amning.
6.1.7 Mødre med rusmiddelproblemer
Mødre med misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler frarådes ofte at amme
deres børn, da behandlingen af barnet for abstinenser er meget vanskelig, hvis
barnet løbende tilføres diverse rusmidler fx heroin og kokain. Etablering af
amningen er desuden kun rimelig, hvis moren kan forventes at være så stabilt
til stede, at amningen kan opretholdes.
6.1.8 Mødre med spiseforstyrrelser
Hvis moren har eller tidligere har haft en spiseforstyrrelse, kan det muligvis give
problemer i forbindelse med etablering og fastholdelse af amning. Dels kan
kvinden have vanskeligheder med de krav om tæt kontakt, som spædbarnet stiller, dels kan hun mangle fysisk og psykisk overskud. Sundhedspersonalet bør
derfor have denne forklaring in mente, hvis en meget slank mor har vanskeligheder med at få amningen etableret, eller hvis der i barnets tidligste uger opstår ammeproblemer, som ikke umiddelbart lader sig forklare eller afhjælpe. En
mor med en aktiv eller reaktiveret spiseforstyrrelse kan have brug for særlig støtte og omsorg til enten at fastholde eller afslutte amningen, da ingen af beslutningerne er lette at træffe 19.

6.2 Forhold hos barnet
6.2.1 Fødselsvægten
Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem barnets fødselsvægt
og amningens varighed.
En ældre undersøgelse viste et sammenfald mellem barnets fødselsvægt og
ammeperiodens længde. Således blev børn med fødselsvægt under 3000 g
ammet kortere tid end gennemsnittet, og børn med fødselsvægt over 4000 g
blev ammet længere tid end gennemsnittet 18. I en anden undersøgelse, som
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inkluderede børn med en fødselsvægt over 2000 g, fandtes fødselsvægten uden
betydning for ammevarigheden 8. Her kan ændret praksis og større forståelse
for at støtte mødre til amning have betydning.
6.2.2 Indlæggelse
Mødre, hvis børn havde været indlagt på sygehus i første levemåned, ammede
i 1994 kortere tid end mødre, hvis børn ikke havde været indlagt 2. Man ved
ikke, hvordan det forholder sig i dag, hvor man er mere opmærksom på at støtte amningen på landets børneafdelinger. I dag har man en større viden om,
hvordan man overvinder amme-vanskeligheder, når der er fysiske eller helbredsmæssige problemer til stede hos barnet.
6.2.3 Tilskud
Tilskud på barselafsnittet kan forstyrre etableringen af amningen.
Flere undersøgelser har vist et sammenfald mellem tidligt tilskud af modermælkserstatning og kortere ammevarighed 3,5,6. Det er de tidlige og gentagne
tilskud til barnet, der har en negativ indvirkning på ammevarigheden, således
at de børn, der får tilskud, har større sandsynlighed for at blive ammet i kortere tid 5,7,14.
Personale på barselafdelingen anbefales at registrere det tilskud, der gives på afdelingen, så man har mulighed for at holde sig orienteret om, hvad der udløser
tilskud til raske, mature børn og efterfølgende vurdere tilskuddenes berettigelse
som led i afsnittets overvågning af kvalitetsparametre. (Se også side 81).
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7. Forhold der fremmer amning
7.1

Beslutningen om at amme

Langt de fleste kvinder (72-80%) ved, hvordan de vil ernære deres barn, længe
før de bliver gravide, 19-23% tager beslutningen i forbindelse med graviditeten, og kun en lille gruppe (under 1-2%) venter med at beslutte sig til efter
fødslen 1,2,3. Tidspunktet for beslutningen om at amme viser sammenhæng med
den senere ammevarighed, således at jo tidligere beslutningen er taget, jo længere er moren tilbøjelig til at amme. Morens forhåndsindstilling til amning,
udtrykt ved hendes intention om at ville amme, har således stor betydning for
det senere ammeforløb 1,4,19.
Beslutningen om at amme tages af moren, påvirket af det nærmeste netværk.
Det professionelle sundhedspersonales indflydelse på denne beslutning er efter
mødrenes oplysning begrænset 5,6. Sundhedspersonalets rolle er at stille deres
viden til rådighed.
Den kommende mor skal oplyses om de sundhedsmæssige fordele for mor og
barn ved at amme, så hendes motivation styrkes og bevares. Desuden skal hun
tilbydes viden om, hvordan man ammer, så hun kan træffe sit valg på et informeret grundlag. Den kommende mor må således ikke efterlades med det indtryk, at det er ligegyldigt, om hun ammer eller ej, og at flaskeernæring er lige så
godt som amning. Samtidig må hun ikke føle sig presset, idet det er kvindens og
familiens valg, om barnet skal ammes. Sundhedspersonalet skal være opmærksom på risikoen for, at vejledningen om amningens fordele kan få kvinden til at
føle sig skyldig, hvis hun fravælger amning (se side 59).
7.1.1 Farens og netværkets betydning
Den støtte til at amme, som kvinden opfatter hun får fra sit netværk, har stor
betydning 5,12,13. Såvel barnets far som kvindens mor og/eller bedste ven kan
have indflydelse på kvindens ønske om at amme, men det ser ud til, at ægtemandens eller partnerens støtte har størst betydning 1,7. I andre kulturer kan det
være kvindens egen mor eller svigermor 7.
I bogen Fædre og Fødsler 14 peger forfatterne på, at faren ikke i tilstrækkelig
grad inddrages i det oplysende og forebyggende arbejde, som udføres af sundhedspersonalet i den offentlige sektor.
Faren skal gives mulighed for at være til stede og have oplysning om amning på
lige fod med moren, så han kan støtte moren i det videre forløb. Ansvaret for
barnets trivsel og dermed også for amning bør være et fælles ansvar i familien.
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Viden om teknik er vigtig
Flere af de danske undersøgelser har beskæftiget sig med mødrenes viden og
finder, at mødre, som på forhånd ved meget om amning, ammer deres barn
længere end mødre, der kun har lidt viden om amning 1,18. WHO anbefaler, at
man ved viden om amning skelner mellem viden om fordele ved at amme og
viden om ammeteknik 8.
For at afdække danske mødres viden om amning, blev 471 mødre stillet 10
spørgsmål om deres viden om amning 1. Mødrenes viden viste sig generelt at
være god, idet 70-98% havde rigtige besvarelser på 6 af de 10 spørgsmål.
Mødrenes viden om fordelene ved at amme viste sig at være større end deres
viden om ammeteknik. Således havde 83,4% af mødrene 4 til 5 rigtige svar på
det positive ved at amme mod 49,7% rigtige svar på, hvordan man ammer.

Udenlandske undersøgelser viser, at jo mere faren ved om amning, jo mere bakker han amningen op 34,35.
I familier med en stærk familiær disposition til allergi er der særlige grunde til
at amme. Ved konsultationerne kan jordemoder og læge sikre sig, at familien
har viden om amning og er velforberedt til at amme barnet (se side 123 ff ).
Skriftligt materiale om amning i pjecer og bøger er et godt supplement til den
kommende familie.

7.2 Forberedelse til amning
Det er vigtigt, at kommende mødre får reel information om amning og forhåndskendskab til de vanskeligheder, der kan melde sig. At tale om forventninger til amningen og få knowhow med hensyn til, hvordan man ammer, er
også med til at opbygge tilliden til at kunne amme.
Amningen bør tages op løbende i graviditeten og ikke som en kompakt og
afsluttet del på et bestemt tidspunkt. Psykologiske teorier peger på, at gravides
motivation for at tale om forældreskab og amning er størst mellem 4. og 7. graviditetsmåned. Det kan foreslås at starte bredt med en dialog om familiens
overvejelser, traditioner og forventninger til amning, og afdække eventuelle
erfaringer med amningen, inden man tilbyder mere konkret viden om ammeteknik og praktiske demonstrationer.
Mødre får en stor del af deres viden om amning gennem jordemoderen, personalet på barselafsnittet og sundhedsplejersken, desuden henter mødrene viden
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i pjecer og ved at tale med familie og venner 1,16. Der er erfaring for, at stadig
flere henter viden fra internettet.
En anden kilde til viden er deltagelse i fødselsforberedende kursur. En undersøgelse oplyste, at 38,5% af de førstegangsfødende havde fået meget viden om
amning fra fødselsforberedelse mod 6,8% af de flergangsfødende 1. Effekten af
fødselsforberedelse på ammevarigheden er ikke entydig 17. Ud over at fødselsforberedende kurser specielt opsøges af førstegangsfødende, kan der være en
betydelig social skævhed i benyttelsen af kursustilbudene, således at kursus
søges af særlig motiverede og aktive mødre. Dette gælder dog ikke, hvis forældrefødselsforberedelsen er en del af jordemodertilbudet.
En australsk undersøgelse vurderede effekten af at tilbyde førstegangsfødende
en ekstra times fødselsforberedelse i 36. graviditetsuge eller senere. Det centrale var at lære de førstegangsfødende at lægge et barn godt til brystet: Hver kvinde fik en dukke til at illudere barnet. Det viste sig, at de kvinder, som før fødslen
havde lært at lægge barnet til brystet, havde færre problemer med ømme og
sårede brystvorter og ammede længere end kvinderne i kontrolgruppen. Undersøgelsen tyder på, at det har betydning at oplære mødre i at lægge barnet godt
til brystet før fødslen, men resultaterne kan ikke generaliseres, fordi kvinderne
var rekrutteret fra ét enkelt hospital og undervist af den samme jordemoder 9.

7.3 Støtte efter fødslen
Også efter fødslen skal jordemoderen og plejepersonalet tilbyde moren og barnets far vejledning. Nybagte forældre er i reglen meget modtagelige. Behovet
for støtte og vejledning vil veksle fra forældrepar til forældrepar, men der er centrale emner, som alle forældre har behov for at være orienteret om. Det gælder
forståelse for barnets adfærd og behov, vigtigheden af at barnet er lagt godt til
brystet og princippet om udbud og efterspørgsel. Det er væsentligt at være i dia-

Viden og selvtillid
Da en stor del af mødrene henter deres viden om amning hos jordemødre,
plejepersonale og sundhedsplejersker må disse faggrupper være bevidste om
deres betydning som formidlere af viden om amning. Mødrene skal ikke alene
have viden om fordelene ved at amme, men også have oplysning om, hvordan
man ammer. Desuden er det vigtigt at opbygge tillid og tiltro hos den enkelte
gravide til, at hun kan amme samt at gøre hende i stand til at kunne overvinde
eventuelle ammeproblemer. Her kan praktiske demonstrationer, hvor kvinden
selv deltager, være en nyttig metode 8. Der må desuden være forskellige tilbud, så man får forskellige målgrupper af kvinder i tale.
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log med forældrene for at vejledningen kan afpasses efter forældrenes behov (se
side 18 ff ).
Undersøgelser har vist, at forskellige former for ekstra støtte fra sundhedspersonalets side har en positiv effekt på ammevarigheden, og at personlig kontakt
med moren er klart bedre end telefonkontakt. Effekten af støtte er tydeligst i
lande, hvor mange kvinder påbegynder amning efter fødslen 10.
Danmark har en høj frekvens af mødre, som påbegynder amning, 98-99% i de
fleste undersøgelser. Sundhedsplejersken yder støtte til familien ved tilbud om
hjemmebesøg og har dermed mulighed for at kombinere personlig kontakt
med kompetent rådgivning. Mødre, som modtager normal sundhedspleje,
ammer deres børn længere end mødre med reduceret bistand fra sundhedsplejersken 11. I Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 1994 oplyser 89% af mødrene,
at de er blevet vejledt i amning af sundhedsplejersken. Kun 1% har savnet vejledning om emnet 18.

7.4 Tidlig, tæt kontakt
I de første to timer efter fødslen er de fleste nyfødte børn vågne og opmærksomme. Ved at lade det nyfødte barn være tæt sammen med sine forældre, giver
man barn og forældre mulighed for at se på hinanden og lære hinanden at kende. De skal forstyrres mindst muligt med rutiner som vejning, måling og børneundersøgelse. Det anbefales derfor at lade rutinerne vente og prioritere, at
forældre og barn får fred og ro til at lære hinanden at kende. Efter fødslen har
moren sin opmærksomhed rettet mod barnet, og tidlig kontakt fremmer hendes evne til at respondere på det nyfødte barns udtryk og fremmer dermed den
tidlige tilknytning mellem mor og barn 20,21. Det har desuden vist sig positivt
for ammeforløbet, når der er øjenkontakt mellem mor og barn umiddelbart
efter fødslen.
7.4.1 Barnet bestemmer selv farten
Når det nyfødte barn er tæt sammen med sin mor hud mod hud, vil det oftest
selv vise, hvornår det er klar til at die ved at komme med små lyde, gøre
bevægelser med hånden til munden og søge med munden efter brystet 22.
Videooptagelser af nyfødte viser, hvordan det nyfødte barn selv kan kravle til
brystet, hvis det gives tid og mulighed (se side 42). Det er forskelligt, hvornår
nyfødte er klar til at tage brystet efter fødslen 22,23. Sundhedspersonale skal derfor lade mor og barn forblive tæt sammen hud mod hud og tålmodigt afvente,
at barnet selv viser tegn på, at det gerne vil til brystet. Når det nyfødte barn
viser, at det vil die, kan moren lægge barnet tættere ved brystet, så hun gør det
nemmere for barnet selv at finde brystet og tage fat, når det er klar. De fleste
børn vil gerne til brystet inden for 1 time efter fødslen 22, men barnet kan have
brug for længere tid uden at det skal tolkes som unormalt.
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Barnet har fundet vej til brystet og fået godt fat.

7.4.2 Tidlig påbegyndelse af amningen
Tidlig, tæt kontakt og tidlig påbegyndelse af amningen styrker samhørigheden
mellem mor og barn, ammeperiodens længde og barnets evne til at bevare sin
kropstemperatur 23-26. Man har tidligere været optaget af, at barnet skulle til
brystet inden for 1⁄2 time efter fødslen, men der er ingen umiddelbare grunde til,
at barnet skal die inden for et bestemt tidsrum efter fødslen. Ingen undersøgelser viser, at der skulle være nogen afgørende tidsmæssig periode efter fødslen for
den første amning 27. Tværtimod ser det ud til, at forstyrrelser kan påvirke børnenes evne til at tage godt fat om brystet 28.
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Anbefalinger for den første tid efter fødslen
•

Ved administration af smertestillende medicin til moren i fødsel, skal der
tænkes på effekten på barnet og mulig følgevirkning på første amning

•

Unødvendige rutiner over for barnet skal undgås. Barnet bør være i fred
hos sin mor efter fødslen for at fremme den tidlige mor-barn-kontakt og
første amning

•

Det skal tilstræbes at mor og barn ikke adskilles efter fødslen, med mindre
moren ønsker det, eller der er forhold, som nødvendiggør det

Fordelene ved at amme efter barnets behov
•

Moren har lettere ved at få en vellykket amning i gang

•

Øget vægtstigning hos barnet den første uge efter fødslen

•

Mindre risiko for at moren får brystspænding

•

Nedsat forekomst af gulsot

Er mor og barn forhindret i at være sammen umiddelbart efter fødslen, er det
vigtigt at opretholde kontakten ved at lade faren eller en anden følge barnet i
den periode, hvor moren er forhindret. Mødre, som er blevet adskilt fra deres
nyfødte kort efter fødslen, skal forsikres om, at det er muligt at opbygge en god
kontakt og lægge barnet til selv efter mange dage (se side 54 ff ).
Moren bør opmuntres til at være tæt sammen med barnet, når de igen har mulighed for at være sammen. Intim hud til hud kontakt bør etableres mellem mor
og barn. Undersøgelser viser, at tæt hud til hud kontakt mellem mor og det for
tidligt fødte barn har positiv indvirkning på ammevarigheden 29.

7.5 Ubegrænsede ammemåltider
For en generation tilbage blev kvinder, der fødte på sygehus, rådet til at amme
regelmæssigt hver 4. time og i begrænset tid ved hvert bryst. Vi ved, at begrænsninger i den nyfødtes adgang til brystet blandt andet har negativ indvirkning på morens mælkeproduktion 30 og dermed på etableringen af amningen.
Barselafsnittene anbefales derfor at vejlede mødrene i at amme efter behov eller
selvreguleret amning, som blot betyder, at barnet ammes, når det vil, og så længe som det vil 31.
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7.5.1 Varighed af ammemåltider
I mange år var der en udbredt tro på, at det var nødvendigt at begrænse suttetiden, specielt i de første dage, for at undgå ømme brystvorter. Flere undersøgelser har vist, at ømme brystvorter ikke påvirkes af ammemåltidets varighed
32,33, og at begrænsninger i barnets suttetid ved enten det ene eller begge bryster
ikke blot er værdiløst, men også i mange tilfælde gør skade.
Flere studier har arbejdet med at besvare spørgsmålet om, hvor længe et ammemåltid bør vare. Ved at veje børnene elektronisk gentagne gange i løbet af samme ammemåltid har man kunnet konstatere, at længden af måltidet er afhængig af overførslen af mælk fra mor til barn, og her er store individuelle forskelle 36,37. For nogle tager mælkeoverførslen meget kort tid, for andre sker den
langsommere og tager dermed mere tid.
Sammensætningen og udløbshastigheden af mælken ændres i løbet af måltidet.
I begyndelsen af måltidet får barnet et stort volumen formælk med lavt kalorieindhold, gradvis skiftende til et lille volumen eftermælk med højt kalorieindhold, efterhånden som måltidet skrider frem 39,40. Barnet regulerer selv indtaget
af formælk og eftermælk, så selvom barnet måske ikke indtager de store mængder mælk i den sidste del af måltidet, er mælkens fedtindhold og dermed kalorieindhold så højt, at det bidrager væsentligt til måltidets totale energiindhold 39.

FIGUR 7
Ændringer i mælkemængde og fedtindhold under et måltid41
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Overførslen af mælk fra mor til barn er karakteriseret ved hastigheden, hvormed moren frigiver mælken og barnets aktive måde at die og tage fra ved brystet. Her danner den enkelte mor og hendes barn en unik forbindelse, og som
i alle andre biologiske systemer er der en stor variation 37,38. Alligevel er det
generelle billede, at børnene stort set drikker samme mængde mælk, de bruger
bare forskellig tid til det 36,37.
Dette er afgørende for håndteringen af amning. Et barn, som får mælken hurtigt, vil kun die i kort tid, mens et barn vil have brug for at die i længere tid,
hvis mælkeoverførslen sker langsomt. Det er derfor barnets tegn på mæthed,
som er retningsgivende for ammemåltidets varighed.
Derfor kan der ikke på noget tidspunkt i ammeforløbet gives regler for varigheden af måltider. En mor skal oplyses om, at det er meget forskelligt, hvor længe et ammemåltid varer, og at den sidste del af måltidet er betydningsfuldt for
barnet, idet kalorieindholdet her stiger, og barnet får den fede mælk.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en dårlig sutteteknik, hvor barnet
ikke svøber brystet godt, kan medføre unødvendigt langvarige måltider (dvs.
regelmæssigt mere end 30 minutter ved det enkelte bryst). Dårlig sutteteknik
ved brystet kan også medføre sår og revner på brystvorterne, og her vil sværhedsgraden være direkte proportional med måltidets varighed. Løsningen er ikke
at begrænse måltidets varighed, da dette vil skabe nye problemer (se side 69),
men i stedet at ændre og forbedre barnets sutteteknik ved brystet. Amningen
kan derefter fortsætte uden begrænsninger.
7.5.2 Hyppighed af ammemåltider
Der kan ikke gives faste regler for hverken antallet eller hyppigheden af brystmåltider. En svensk undersøgelse fulgte 506 ammende mødre over de første 6
måneder 42. Det viste, at der var store variationer i, hvor hyppigt børnene ønskede at blive ammet, og hvor længe de diede. Desuden varierede hyppigheden af
ammemåltider henover tid hos det enkelte barn.
Når raske spædbørn får lov til at die ubegrænset, kræver de fleste at blive ammet
hyppigere end seks gange i døgnet, især efter de første par dage 42,44. Antallet af
måltider er ofte få det første døgns tid, herefter stiger antallet hurtigt mellem
tredje og syvende levedøgn op til 12 måltider pr. dag, inden hyppigheden igen
gradvis aftager mellem 14 dage og 1 måned efter fødslen 44,45. Intervallet mellem amningerne vil være afgørende for antallet af ammemåltider henover døgnet. Nogle børn vil ammes med 2 timers interval (10-12 gange i døgnet), mens
andre hellere vil have længere pauser mellem måltiderne (6-8 gange i døgnet).
Dette er individuelt, og mængden af mælk, barnet får, har ikke nødvendigvis
sammenhæng med hyppigheden eller varigheden af ammemåltider 44,47. Det
sunde barn viser selv tegn på sult, og det er retningsgivende for, hvor hyppigt
barnet har behov for at blive ammet. Det er dette, moren skal lære.

68

VELLYKKET AMNING

Når varigheden begrænses
Hvis moren tror, at hun skal begrænse barnets tid ved brystet, eller at hun skal
amme fra begge bryster ved hvert måltid og derfor med vilje tager barnet fra
det første bryst, før det selv slipper spontant, kan hun gribe forstyrrende ind
og derved indskrænke barnets totale kalorieindtag. Denne situation kan medføre, at barnet til trods for hyppige ammemåltider og rigelige mælkemængder
hurtigt er sultent igen efter måltiderne 41.
Overproduktion af mælk, som er ubehagelig og smertefuld for moren, kan
også være en følge af at begrænse måltidernes varighed. Barnet får herved
mælk med et lavere fedtindhold og søger at kompensere for dette ved at
ønske hyppigere amning. Herved afsættes store mængder formælk, som hurtigt gendannes, og morens mælkeproduktion øges. Heraf opstår måske myten
om for tynd mælk.

Hvornår skal der skiftes bryst?
Moren skal vejledes i at lade barnet selv blive færdig ved det første bryst, før
hun tilbyder det andet bryst. Det betyder ikke noget, om barnet kun vil die
ved ét bryst ved det enkelte måltid, det skaber ikke uligevægt i mælkeproduktionen på længere sigt. Det er også normalt, hvis barnet gerne vil die fra
begge bryster ved hvert måltid. Det afgørende er, at lade barnet blive færdig
ved det første bryst, før det andet tilbydes. Rytmen kan også skifte undervejs
i ammeperioden, i takt med at mælkemængden indstiller sig efter barnets
behov.

Henover døgnet vil der også være variation i, hvor længe der går mellem måltiderne. I reglen er der længere pauser mellem amningerne i løbet af formiddagen og de tidlige eftermiddagstimer. Mange børn vil gerne die næsten uafbrudt
sidst på eftermiddagen og i de tidlige aftentimer.
Hvis der regelmæssigt er mindre end 1 time mellem måltiderne, når amningen
er etableret, kan det være tegn på, at barnet ikke får den fedtholdige eftermælk
(se side 38). Fedtfattige måltider vil medføre, at barnet hurtigt bliver sultent
igen og kræver korte intervaller mellem måltiderne. Det er vigtigt først at være
opmærksom på sutteteknikken: at barnet dier effektivt (se side 49). Dernæst
må man være opmærksom på håndteringen af amningen: at barnet tilbydes det
samme bryst, indtil det tydeligt viser, at det er færdigt ved dette bryst, inden der
eventuelt skiftes til det andet bryst, og at barnet dernæst får tid til at gøre sig
færdig her.
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Anbefalinger for amningens varighed og hyppighed
•

Lad barnet bestemme, hvor længe, og hvor tit, det har brug for at die

•

Lad mor og barn finde frem til at amme, som det passer bedst med
barnets behov og morens mælkeydelse

•

Oplys moren om, at pauser er en del af måltidet

De fleste mødre vil hurtigt opdage, at deres spædbørns behov for at blive ammet ikke hænger sammen med klokken. Derfor skal moren støttes i at aflæse sit
barns signaler. En fejlagtig opfattelse hos sundhedspersonalet af, at regelmæssig
amning hver 3. eller 4. time er det normale mønster for nyfødte børn, vil kun
tjene til at undergrave morens tiltro til at kunne vurdere barnets behov for at
blive ammet.
7.5.3 Variation i barnets behov
Mælkedannelsen reguleres af mekanismen om udbud og efterspørgsel. Barnets
behov for mælk regulerer således udbuddet ved, at jo mere mælk, der afsættes,
des mere vil der dannes 37. Derfor kan en tvillingemor producere dobbelt så
meget mælk som moren til ét barn, da der er dobbelt så stor efterspørgsel 48,49
(se side 119).
Det er barnets appetit, der er afgørende for, hvor meget mælk det efterspørger.
Det kan ses ved, at selv nyfødte holder op med at die, når de er mætte, selv om
der fortsat er rigelig mælk i brystet 50.
Barnets appetit kan variere meget både i løbet af døgnet og over tid. For at den
naturlige appetitregulering kan virke, må spædbarnet ammes efter behov.
Nogle mødre prøver at begrænse deres børns måltider i troen på, at det er nødvendigt at træne dem til at have længere interval mellem måltiderne. Måske
kan de ikke bære tanken om, at det hyppige spisemønster i de første uger fortsætter i månedsvis. Alle mødre skal beroliges med, at dette ikke er nødvendigt,
da såvel hyppigheden som varigheden af ammemåltiderne som oftest aftager
med tiden 47.

7.6 Natamning
En mor til et spædbarn har brug for søvn. Derfor handler det om at indrette
sig, så barnets behov for at blive ammet om natten, afbryder morens behov for
hvile mindst muligt. Moren bliver forstyrret mindre, hvis hun giver barnet en
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kraftigt sugende ble på om natten og undlader at skifte barnet, med mindre
nattøjet er blevet vådt, eller barnet er uroligt.
Et barn, der kun er vågnet for at die, bør aktiveres så lidt som muligt, så det
hurtigere falder til ro efter måltidet. Anbefal desuden moren at klare sig med
mindst mulig lys. Begge dele kan hjælpe barnet til at forstå, at der er forskel på
nat og dag.
Det giver mest ro, hvis barnet sover ved siden af (eller i) morens seng, og hun
ammer det liggende. Det gør ikke noget, hvis begge falder i søvn i morens seng.
Natamning kan måske gøre den nybagte mors nattesøvn bedre. Mange kvinder
oplever døsighed, når de ammer, hvilket gør det lettere hurtigt at falde i søvn
igen 61.
7.6.1 Værdien af natamning
Mælkeproduktionen fortsætter lige så effektivt om natten som om dagen. Hvis
mælken ikke afsættes, efterhånden som den dannes, reguleret af barnets behov
for at komme til brystet, vil mælkemængden i brystet overskride alveolernes
kapacitet. Den deraf følgende brystspænding virker hæmmende på mælkeproduktionen og er ubehagelig for moren. Natamning forebygger og begrænser det
potentielle problem med brystspænding.
Når først laktationen er etableret, forsyner natmåltiderne barnet med en væsentlig del af dets døgnindtagelse. Jo yngre barnet er, des mere sandsynligt er det,
at barnet indtager samme mængde mælk i de 12 timer fra kl. 20 til 8 som fra
kl. 8 til 20. Det er derfor forventeligt, at barnet vil være sultent om natten. En
svensk undersøgelse, som fulgte 506 ammende mødre, viste, at børnene ved 2
ugers alderen blev ammet gennemsnitligt mellem 1 og 3 gange om natten, ved
4 uger blev 81% af børnene ammet om natten og mellem 12 og 20 uger blev
73% af børnene fortsat ammet i løbet af natten 42. Hvis den sult, der optræder

Børn med ringe appetit
Sundhedspersonale bør være specielt opmærksom på børn, der dier med
lange intervaller. Et i øvrigt rask barn, der dier mindre end 6 gange i løbet af
24 timer ved udgangen af første leveuge, kan være i risiko for at miste sin
appetit. Her er det vigtigt at gennemgå barnets døgn- og spisemønster med
moren og observere ammeteknikken. En dårlig ammeteknik kan bevirke, at
barnet får en utilstrækkelig mælkemængde, som kan medføre, at barnet gradvist bliver apatisk og mister interessen for at die. Er der en begrundet mistanke om, at barnet er vedat miste appetitten, må man forsøge at vække barnet
og tilbyde det brystet oftere.
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om natten, stilles med modermælkserstatning, vil det medføre, at morens mælkeproduktion falder til skade for den fortsatte amning.
Det ser ud til, at et højt niveau af hormonet prolaktin er nødvendigt ikke blot
for at sætte laktationen i gang, men også for at opretholde tilstrækkelig mælkeproduktion i de første par uger. Man ved, at prolaktin-niveauet stiger som reaktion på, at barnet dier 52. Derfor vil amning efter behov sandsynligvis medføre
højere prolaktin-niveauer. Der frigøres mere prolaktin ved natamning end ved
dagamning 53. Det er derfor muligt, at mælkeproduktionen bliver ekstra stimuleret, når barnet dier om natten.
Endvidere hæmmer den hyppige amning kvindens ægløsning (ovulationen).
Selv om den ikke er 100% pålidelig, kan den præventive effekt af amning være
af stor betydning for kvinder som af personlige eller religiøse årsager ikke ønsker
at anvende antikonceptionsmidler 54. Det er derfor afgørende, at disse kvinder
oplyses om betydningen af ikke at begrænse hyppigheden af ammemåltider, heller ikke om natten (se side 70). I Danmark tilrådes antikonception dog også til
fuldt ammende kvinder, hvis de ikke ønsker at blive gravide igen.
7.6.2 Mor og barn på samme stue (Rooming-in)
En mor, der er indlagt på sygehus, sover antagelig bedre, hvis hun har barnet
hos sig, da hun er mere sikker på at kunne høre det, hvis det vågner. Nat-samværet behøver ikke at reducere morens søvn, tværtimod lader det til, at barnet
vågner og græder sjældnere, når mor og barn sover sammen 55,56.
I en norsk undersøgelse har man spurgt mødrene, hvordan de oplevede at have
børnene inde hos sig om natten. 52% af barselkvinderne oplyste, at de var trætte efter fødslen. De, som havde barnet inde om natten, var ikke mere trætte end
de øvrige og kun 3,3% mente, at natsamværet var årsag til trætheden 57. Undersøgelsen pegede på, at barselkvinderne forstyrrede hinanden på stuerne. Dette
bekræftes af andre undersøgelser, som finder, at mødrenes angivelse af mangel
på søvn og hvile under barselopholdet på sygehuset har stærk sammenhæng
med antallet af senge på stuen 58.
Der er ingen fornuftige grunde til at skille et rask, nyfødt barn fra sin mor. Efter
fødslen fjerner man nogle gange barnet fra moren, så hun kan sove. Men barnet vil sandsynligvis også sove i en længere periode efter de første par timer. Her
kan moren så også sove, hvis hun har lyst, selvom barnet bliver hos hende.
Det er nødvendigt, at moren kan lægge barnet til brystet om natten, ikke blot
for at stimulere brystet, men også for at øve sig i at lægge barnet til brystet, mens
dette endnu er blødt, som forberedelse til en vellykket amning. En kvinde, der
har født på sygehus, har brug for at have oplevet sit barns spisemønster gennem
hele døgnet, hvilket hjemmefødende- og ambulant fødende kvinder automa-

72

VELLYKKET AMNING

Natamning behøver ikke forstyrre morens nattesøvn, måske snarere tværtimod.

tisk kommer til. Hun må ikke føle, at hun mangler kendskab til barnet om natten, når hun skal hjem. Dette er specielt vigtigt for førstegangsfødende.
7.6.3 Mor og barn i samme seng (Bedding-in)
Når barnet sover hos moren, har det nemmere mulighed for at die om natten.
Mange er dog bange for at sove med barnet hos sig i sengen. De frygter, at barnet falder ud af sengen eller bliver kvalt i sengetøjet.
Filmoptagelser har vist, at et raskt, nyfødt barn, der sover med raske forældre,
bevæger sig mange gange i søvne. Barnet indretter sin stilling efter forældrenes,
og er ikke i fare for at blive kvalt. Det skal dog pointeres, at såvel barn som forældre skal være raske. Hvis den voksne er syg, medicin- eller spirituspåvirket,
kraftigt overvægtig eller barnet immobiliseret, kan det ikke anbefales at sove med
barnet. Der er en let øget risiko for vuggedød ved samsovning, når forældrene
ryger 59. Dette skal dog ikke medføre, at samsovning frarådes, men derimod at
det understreges overfor forældrene, at man aldrig bør ryge i nærheden af et
spædbarn og slet ikke med barnet i sengen.
Når man sover med barnet, skal barnet ligge på ryggen. Det anbefales, at soveunderlaget er fast. Desuden skal man være opmærksom på, at barnet har et sikkert område at sove på, hvor det ikke kan få noget hen over hovedet (fx forældrenes dyne), eller er i risiko for at falde ned eller komme i klemme 60.
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Moren og barnet må gerne falde i søvn sammen i morens seng.

Når det må frarådes at sove med barnet
Det må frarådes at sove sammen med barnet, når den ene eller begge
forældre:
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•

Har et stort alkoholforbrug

•

Er svært overvægtige

•

Tager bevidsthedssløvende medicin

•

Ligger i vandseng eller på sofa
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8. Forhold der hæmmer amning
8.1

Tilskud af væske til raske nyfødte

Raske, fuldbårne, ammede børn har ikke brug for tilskud af hverken vand, sukkervand eller modermælkserstatning. Ingen undersøgelser har kunnet påvise
gavn af at give tilskud, og adskillige undersøgelser har vist, at det forkorter ammeperioden.
Når amningen går godt, er det ikke nødvendigt at give tilskud og når den ikke
går godt, kan tilskud forværre problemerne. Ved at give en nyfødt modermælkserstatning øger man risikoen for, at amningen ikke kommer i gang, man
forkorter varigheden af ammeperioden og fremskynder det tidspunkt, hvor barnet første gang får fast føde 1,2.
Råmælken (colostrum) er til stede i brystet allerede ved fødslen og dækker det
raske, nyfødte barns behov fuldstændigt, forudsat barnet har ubegrænset adgang til brystet.
Det stiller imidlertid krav til sundhedspersonalets viden og kunnen at vurdere,
hvornår de står overfor et barn som af medicinske grunde har brug for tilskud.
8.1.1 Ulemper ved tilskud af væske til raske spædbørn
Det faktum, at tilskud ikke gør nogen gavn, burde være tilstrækkelig grund til
at undlade at give det. Endnu vigtigere er det dog, at det er skadeligt for ammeprocessen at give rutinemæssigt tilskud til barnet. Der er tydelig, negativ sammenhæng mellem ammevarigheden og tilskud, både hvis dette gives før og/eller
efter, at mælken er faldet til 1-5.
En undersøgelse, som har den styrke, at kvinderne ikke selv valgte, om deres
barn skulle have andet end modermælk, viste, at sandsynligheden for at blive
ammet både 4 og 16 uger efter fødslen er mindre blandt spædbørn, der har fået
sukkervand i løbet af de første 3 dage 18.
Hvis barnet får tilskud, bliver det mæt, hvilket medfører, at det ikke sutter så
meget på brystet og dermed heller ikke stimulerer mælkeproduktionen tilstrækkeligt. Mælkeproduktionen vil langsomt falde, hvorfor man kan forledes
til at give barnet endnu mere modermælkserstatning. På den måde startes en
ond cirkel. Samtidig undergraves kvindens selvtillid. Idet moren bliver vant til
at se og måle den mængde mælk barnet får, kan hun tvivle på sin egen evne til
at producere tilstrækkelig mælk, fordi hun ikke kan se den. At måle mælkemængden er hverken muligt eller nødvendigt ved vellykket amning.
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På trods af den viden man har om den negative sammenhæng mellem modermælkserstatning, givet i den første tid efter fødslen, og ammevarigheden, har
mange børn gennem de sidste 25 år fået tilbudt modermælkserstatning på barselafdelingerne 1,2,6-8.
En ny dansk undersøgelse viser, at mange nyfødte børn stadig får tilskud de
første dage efter fødslen. 471 mødre indgik i undersøgelsen og af disse fik 47%
af alle førstegangsfødendes børn og 21,9% af alle flergangsfødendes børn modermælkserstatning de første dage. Hyppigheden af ophørt amning ved 4 måneders alderen var dobbelt så stor, hvis børnene havde fået modermælkserstatning
flere gange de første dage efter fødslen, som hvis de udelukkende var blevet
ammet 1.
Årsagen til de hyppige tilskud er ikke fastslået. En dansk undersøgelse peger på
en sammenhæng mellem tilskud og barnets gestationsalder og fødselsvægt 26.
En sammenhæng mellem fødselsvægt under 3500 g og tidligt tilskud af modermælkserstatning ses også i en anden dansk undersøgelse 1.
Det kan ikke udelukkes, at tilskud primært bliver givet, hvor der af andre årsager er problemer med amningen. Det er således muligt, at tilskud kan være en
markør for ammeproblemer mere end en årsag til dem 2.
Konklusionen er imidlertid stadig, at raske, nyfødte børn ikke bør tilbydes tilskud, medmindre der er en medicinsk indikation i henhold til fødestedets anbefalinger.
Amning kan være med til at forebygge sygdomme hos spædbørn, der har familiær disposition til arvelige sygdomme, som bl.a. diabetes 9. Tilskud bør også af
denne grund undgås – medmindre forældrene udtrykkeligt ønsker det.
Rutinemæssig tilskudsernæring til raske, nyfødte må derfor frarådes.
Mange forskere har påvist værdien af udelukkende at amme de første 4 levemåneder, hvis banet er disponeret for allergi, dvs. hvis begge forældre, eller én
forælder eller en søskende, har eller har haft lægediagnosticeret allergisk sygdom
9,10 (se side 123). Både komælksbaseret og sojamælksbaseret modermælkserstatninger er potentielt allergene, og kan være årsag til udvikling af fødevareallergi

En ny landsdækkende undersøgelse, som omfatter 458 kvinder, der har født
et sundt, rask barn til tiden, viser, at over 40% af børnene fik andet end deres
mors mælk, mens de var på barselgangen. Næsten 1 ud af 4 kvinder angiver, at
barnet har fået andet, fordi det var uroligt 31.
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især hos allergidisponerede spædbørn. Kan moderen derfor ikke amme fuldt de
første 4 levemåneder, skal disse spædbørn i stedet have såkaldt hypoallergen (højt
hydrolyseret) modermælkserstatning (Nutramigen ® eller Profylac ®). Forældre
skal rådgives herom ved graviditetsundersøgelserne. Også børn, der ikke er disponeret for allergi, kan udvikle fødevareallergi, men risikoen er mindre.

8.2 Adskillelse
Adskillelse af mor og barn efter fødslen griber ind i og kan forstyrre barnets sutteteknik.
I en undersøgelse blev nyfødte børn delt i 2 grupper: En separationsgruppe og
en kontaktgruppe. I separationsgruppen blev afdelingens vanlige rutiner fulgt.
Børnene blev lagt på morens mave i ca. 20 minutter, hvorefter de blev taget væk,
med henblik på vejning, måling og påklædning. De blev derefter atter lagt hos
moren. I kontaktgruppen lod man børnene ligge på morens mave i ca. 1 time.
I denne gruppe begyndte børnene efter ca. 20 minutter at kravle til brystet og
gøre søgebevægelser. Efter ca. 50 minutter suttede de fleste godt ved brystet.
Flere børn i kontaktgruppen viste god sutteteknik, 24 ud af 38 imod 7 ud af 34
i separationsgruppen. I separationsgruppen viste børnene ikke tydelig søgerefleks, når de kom tilbage til moren, og hun var nødt til at manipulere brystet
ind i barnets mund 23.

8.3 Sugning af barnets mavesæk efter fødslen
Efter fødslen indeholder den nyfødtes mavesæk få ml. væske. Det har tidligere
været almindelig praksis på fødestederne at suge barnet i mavesækken (ventrikelsuge) for at undgå, at barnet aspirerer (får maveindhold i lungerne). Aspiration
er imidlertid en ubetydelig risiko, hvis barnet placeres maveliggende på morens
bryst efter fødslen 27,28. Ydermere er det ved observationsstudier vist, at ventrikelsugning eller sugning dybt i svælget kan forsinke de tidlige spontane søge-,
suttebevægelser, ligesom hånd-til-mund-bevægelserne og tidspunktet, hvor barnet tager fat om brystet første gang, forsinkes. Desuden generer ventrikelsugning barnet på en måde, så det laver forsvarsbevægelser under sugningen 3,27,29.
Endelig kan ventrikelsugning udløse pulsfald (bradycardi), respirationsstop og
spasmer i svælget 27,28.
Rutinemæssig sugning dybt i svælget eller ventriklen kan således ikke anbefales.
Har der været grund til at suge barnet grundigt i svælg og mave efter fødslen,
må sundhedspersonalet være opmærksom på at give mor og barn endnu mere
tid og ro til den første amning, så barnet ikke forstyrres på “sin vej mod bry-

VELLYKKET AMNING

77

“Begyndervanskeligheder” hos barnet kan forstyrre ammestarten
“Begyndervanskeligheder” og specielle forhold hos barnet de første levedøgn
kan forstyrre etableringen af amningen. Det gælder fx gulsot (fysiologisk
icterus, se side 131), dehydrering og vægttab (se side 132 ff) og lavt blodsukker
(hypoglycæmi se side 133 ff).

Hvis amningen mislykkes
Det er en uundgåelig følge af oplysning om amningens fordele for barnet, at
mødre der må opgive at amme, kan føle sig mislykkede som mødre. Især hvis
faren også ønsker sit barn ammet. Det er vigtigt at anerkende moren for den
indsats hun har gjort og bekræfte hende i, at det nu er bedst for barnet og
familien at barnet får kunstig ernæring.
Oplysning om modermælkserstatnings gode kvalitet kan også trøste hende.

stet”. Det er vigtigt samtidig at fortælle forældrene, at barnet kan være længere
tid om at få fat om brystet og støtte dem i, at det nok skal lykkes.
En for energisk sugning kan medføre irritation af næseslimhinden, som kan
resultere i hævede slimhinder (ødem) og øget sekretdannelse i de første dage
efter fødslen. Det kan give problemer med amningen, da barnet kan have svært
ved at få luft gennem næsen, når det tager fat om brystet. Problemet kan afhjælpes ved at dryppe barnets næse med køligt saltvand, som kan få ødemet af næseslimhinden til at fortage sig.

8.4 Smertelindring
En undersøgelse har vist, at den petidin, moren modtager under fødslen har
betydning for barnets sutteevne. Af 40 spædbørn, hvis mødre havde fået petidin, suttede 8 godt, 7 dårligt og 25 var for sløve til at ville sutte. Af 32 børn,
hvis mødre ikke fik petidin, suttede 23 godt, 8 dårligt og 1 slet ikke 23. Det skal
bemærkes, at undersøgelsen har den svaghed, at mødrene selv havde bestemt,
hvilken gruppe de ville i.
Flere undersøgelser viser, at den smertestillende medicin, moren får under
fødslen, påvirker det nyfødte barn, så det er mindre aktivt og udviser “forsinket” interesse for at komme til brystet i den tidlige periode efter fødslen 23,24,25.
Mor og barn kan i denne situation have særlig behov for at blive sammen hud
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mod hud uden aktiv indgriben fra sundhedspersonalets side. Gerne længe nok
til, at barnet kan vise, om det har lyst til at die, eller så længe som mor har overskud til.
Hvis barnet ikke viser interesse for brystet, før det falder i søvn, er det en god
idé at “starte forfra”, så snart mor og barn har lyst (se side 54 ff ).

8.5 Brug af narresut og sutteflaske
Siden 1991 har man antaget, at der er et sammenfald mellem brugen af narresut og ammeperiodens længde – og dette blev første gang påvist i 1993 11.
Siden da har flere undersøgelser vist tilsvarende sammenhæng 12-17. Seneste
undersøgelse viser, at sandsynligheden for at blive ammet fuldt ud ved 4-ugers
alderen var mindre blandt de spædbørn, som var blevet tilbudt narresut 15.
Samme undersøgelse viste, at den samlede ammeperiode blev kortere, hvis barnet blev tilbudt narresutten tidligt efter fødslen sammenlignet med sent.
Brugen af narresut de første 4 uger påvirkede både længden af perioden, hvor
barnet blev ammet fuldt ud og den samlede ammeperiode i negativ retning 15.
Denne undersøgelse har den styrke, at mødrene ikke selv valgte, hvilken gruppe de skulle i.
Kvinder, som giver deres spædbørn narresut, ammer mindre hyppigt og har
flere ammeproblemer end kvinder, som ikke giver deres barn sut 13-15,17. Det
kan hænge sammen med, at barnet sutter sig tilfreds på narresutten, eller at
barnet forvirres af den mekaniske forskel, der er på at sutte på brystet og på en
narresut 15.
Endelig viser en undersøgelse, at mødre oplevede brugen af narresut som positiv og gjorde mange anstrengelser for at få deres barn til at tage sutten. Selv om
flere kvinder vidste, at narresutten kunne afkorte ammeperioden, brugte de sutten til at få deres barn fra brystet og øge intervallet mellem amningerne 16.
Der er stadig usikkerhed om årsag og virkning i forbindelse med narresut og
amning. Tendensen er imidlertid, at man ser brugen af narresut som en markør
for ammeproblemer og nedsat motivation for amning, snarere end årsagen til
disse. Konklusionen er imidlertid den samme, at sundhedspersonale bør være
opmærksom på sammenhængen og tilbyde den hjælp, den enkelte mor har
brug for, både med hensyn til egentlig ammeteknik og i forhold til at opbygge
morens selvtillid 13,18. Endelig anbefales det at vente med at tilbyde spædbarnet
narresut og sutteflaske, indtil amningen er veletableret 12,15,17,18, hvilket vil sige,
når barnet uden problemer tager godt fat om brystet ved hver amning, når
moren har rigeligt med mælk til barnet, og når moren er tryg ved amningen.
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8.6 Morens rygning
Rygning påvirker amningen. Flere undersøgelser har vist, at rygere ammer kortere tid end ikke-rygere og at rygere hyppigere slet ikke ammer deres børn. Se
uddybende afsnit om amning og rygning side 57 og 89.

8.7 Udlevering af gratis prøver af modermælkserstatning
Formålet med WHO’s kodeks om markedsføring af modermælkserstatninger
er:
•

At sikre at spædbørn får tilstrækkelig og sund ernæring

•

At støtte og værne om amningen

•

At sikre at modermælkserstatning bliver anvendt korrekt

•

At standse uetisk markedsføring af produkter, der anvendes til flaskeernæring (modermælkserstatning, flasker og flaskesutter) 19.

Heri ligger bl.a., at prøver med modermælkserstatning ikke må udleveres til ammende mødre eller deres familie, hverken på sygehuset eller senere. Undersøgelser har vist, at man, ved at give ammende mødre prøver med modermælkserstatning, forkorter varigheden af ammeperioden og fremskynder tidspunktet, hvor barnet første gang får tilskudskost 3,20,21.
I Bekendtgørelse om modermælkserstatninger står der, at udlevering af gratis
prøver og lavpris-modermælkserstatning på barselafdelinger ikke må forekomme i Danmark (se www.retsinfo.dk: Bekendtgørelse nr. 1123 af 13.12.2002.).
Desuden udsendte Sundhedsstyrelsen i 2000 en opfordring til alle fødesteder i
Danmark om “at de offentlige fødesteder så vidt muligt holdes fri for reklamer
for spædbarnsprodukter” 22. I samme opfordring slås det fast, at Danmark har
tilsluttet sig WHO’s kodeks om markedsføring af modermælkserstatninger,
hvilket betyder, at producenter af modermælkserstatninger ikke må reklamere
for deres produkter til nybagte forældre.
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9. Vurdering af barnets trivsel
og sundhed
Barnets trivsel og vækst vurderes både på barselafdelingen og senere i hjemmet.
Der kan ikke fastsættes præcise standardværdier for hverken vægtøgning, afføringshyppighed og -udseende eller barnets almene trivsel. Vurderingen af barnets trivsel beror på et erfarent skøn.

9.1

Vægtvariationer

Nyfødte taber almindeligvis noget i vægt i den første leveuge, og vægttabet når
oftest maksimum i 4. levedøgn. Det normale vægttab er fysiologisk og forventeligt og skyldes væsentligst et tab af væske 1. I de første timer efter fødslen sker
der en større omfordeling af vand fra intracellulært til ekstracellulært, hvilket
nedsætter den nyfødtes behov for væske. Endvidere har barnet de første 24
timer høje koncentrationer af antidiuretisk hormon i blodet, hvilket medfører
begrænset urinudskillelse. Vægttabet hos normale nyfødte er ca. 5%, uanset om
de ammes eller ernæres kunstigt. Mens ammede børn af flergangsfødende
mødre typisk har mindre vægttab, fordi mælken hos disse falder hurtigere til,
har nogle normale førstegangsfødende ikke fuld mælkeproduktion før efter 7296 timer.
Hvis vægttabet er over 5% bør man vurdere situationen og identificere problemer, inden de bliver alvorlige. Det er vigtigt at sikre, at ammeteknikken er i
orden, samt at brysterne har responderet med brystspænding og nogen mælkeproduktion. Et vægttab på op til 10% er acceptabelt, hvis alt andet går godt, og
objektiv undersøgelse af barnet er normal, men det bør journalføres, og barnet
bør tilses hurtigt efter udskrivelse for at sikre, at problemet er løst.
Hvis moren er udskrevet inden for 48 timer efter fødslen, bør man sikre opfølgning, fx telefonisk, ved hjemmebesøg eller ved at sørge for, at sundhedsplejersken er orienteret.
Vægt”tab” er for nybagte mødre et følsomt udtryk og kan utilsigtet skabe tvivl
om modermælksproduktionen de første meget sårbare dage 1. Tidligt tilskud på
barselgangen er endvidere forbundet med mindre vellykket amning, og når der
er gået lang tid fra fødslen til første gang, barnet lægges til, vil der ofte senere
blive givet tilskud.
I den korte tid efter fødslen, hvor mor og barn er indlagt på barselafdelingen,
er det ikke muligt at fastslå, om barnet er på “rette spor” for sin genetisk bestemte vækstkurve.
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Et spædbarns vægt varierer alt efter, om det lige har spist, ladt vandet eller haft
afføring.
Det er ikke muligt at ophæve dag-til-dag variationer, men de kan minimeres
ved at standardisere tidspunkt og fremgangsmåde ved vejning, fx: nøgen vægt,
før et måltid og på samme tidspunkt på dagen. Hvis barnet vejes med fastsatte
mellemrum på den samme vægt hver gang, kan den generelle tendens over nogle dage give brugbar information 2,3.
Hvis betingelserne ikke standardiseres, vil tilfældige ændringer såsom et måltid
(fx 150 gram) eller afgang af afføring og urin (fx 180 gram) fuldstændigt kunne
overskygge den forventede daglige vægtstigning på gennemsnitligt 20 gram/
dag. At veje et spædbarn før og efter et brystmåltid kan give anledning til enorm
ængstelse hos moren (hvilket kan hæmme hendes nedløbsrefleks) og det giver
ingen information.
Kontrolvejning før og efter måltidet kan ikke anbefales.
I praksis er den simpleste rettesnor, at barnet skal have genvundet fødselsvægten på 10. levedøgn som udtryk for, at det fysiologiske tab efter fødslen er blevet
indhentet. Gennemsnitligt har spædbarnet taget ca. 100 g på i forhold til fødselsvægten, når det er to uger gammelt.
Det er relevant at lægge mærke til, om et barn har en langsommere vægtstigning end forventet. Man bør dog være opmærksom på, at det at udtrykke for
TABEL 4 4
Symptomer/tegn

Kvinder hvor
amning lykkedes (%)

Kvinder hvor amning
ikke lykkedes (%)

Signifikans
(p-værdi)*

Smerter i livmoderen (efterveer):

Dag 2

64

38

<0.05

Smerter i brystvorterne aftager under
amning (idet det negative tryk, der opstår
ved barnets sutning, svinder når mælken
“løber ned” pga. nedløbsrefleksen):

Dag 4
Dag 5
Dag 6

89
87
92

69
52
70

<0.05
<0.01
<0.05

Dryp fra brystet før amning
(idet nedløbsrefleksen udløses
ved syn af barnet)

Dag 5

78

56

<0.05

Dryp fra modsidige bryst under amning

Dag 6

95

67

<0.01

Alle symptomer:

Alle dage

59

48

<0.01

Def. “amningen lykkes”: at kvinden ikke måtte ophøre med at amme, før hun havde tænkt sig det.
Def. “lykkes ikke”: kvinden måtte stoppe amningen, før hun havde lyst, pga. “for lidt mælk” eller andre ammeproblemer.
* P-værdi er et udtryk for statistisk signifikans. Jo mindre p-værdi des større er sandsynligheden for, at der er forskel på de grupper, man sammenligner. En p-værdi under 0.05 (skrives: <0.05) anses traditionelt for at være "statistisk signifikant", dvs. at sandsynligheden for tilfældigt at opnå det observerede resultat er under
5%, hvis der ikke var forskel på de to grupper.
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megen bekymring i morens tilstedeværelse kan virke modsat hensigten. Det
kan føre til, at morens tillid til sin evne til at amme bliver påvirket, hvilket i sig
selv er skadeligt for amningen.
Derimod kan en simpel observation af ammende mødre være en præcis prædiktor for vellykket amning på sigt (se side 82). Alle observationerne er knyttet til
nedløbsrefleksen: dvs. smerter i livmoderen (efterveer), mælk drypper fx ved
synet af barnet, og aftagende brystvorteømhed når barnet har suttet lidt.

9.2 Vægtøgning
Væksten er forskellig hos ammede børn, og børn som overvejende bliver kunstigt ernærede, og den kan ikke sammenlignes 5.
De første 2-3 måneder vokser det ammede barn hurtigt, og tager mere på i vægt
end det flaskeernærede barn. Væksthastigheden aftager omkring 4 måneder og
falder til sidst under den for et flaskeernæret barn ved 6-12 måneder 6. Der er
nu udbredt anerkendelse af, at dette mønster er det normale for det ammede
barn 7. WHO er derfor ved at udarbejde nye vækstkurver, der gælder ammede
børn (forventes lanceret i 2005).
Det faktiske vækstmønster kan bedst afgøres ved månedlige rutinevejninger. At
måle vækst over kortere tidsrum (fx en uge) giver mere usikre mål, især i de
første uger efter fødslen. Nettovægtøgningen i de to første uger er meget variabel. I gennemsnit er den ca. 100 g pr. uge, hvilket betyder, at halvdelen af børnene har en mindre vægtøgning. Efter de to første uger vil den gennemsnitlige
vægtøgning være ca. 20-30 gram om dagen, men igen vil der være helt raske
børn, der har en mindre gennemsnitlig vægtøgning 8.9.

9.3 Barnets afføring
Første afføring (mekoniumafgang) hos den nyfødte er i reglen tegn på, at der
er passage gennem hele fordøjelsessystemet. Derfor registreres dette fænomen i
dag de fleste steder. Hvor længe det varer, før afføringen skifter fra mekonium
til det ammede barns gule afføring, vil afhænge af gestationsalder, mælkemængde og ammehyppighed og kan give et fingerpeg med hensyn til barnets
trivsel.
De første dage vil et brysternæret barns afføringer variere i mængde og antal og
vil afhænge af mængden af råmælk (colostrum). Barnets afføring kan blive gan-
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Barnets afføring
Forventeligt afføringsudseende hos et rask, fuldbårent barn:
Fødsel-24 timer

=

1. dag mekonium – mørkegrøn, tyktflydende

24-48 timer

=

2. dag mekonium – skiftende

48-72 timer

=

3. dag skiftende, gulgrøn

72-96 timer

=

4. dag gul og grynet

1. dag

2. dag

3. dag

4. dag

ske tynd på eller omkring 3. levedøgn. Dette svarer til, at morens mælk er løbet
til, og er et helt normalt fænomen og skyldes hverken sygdom eller noget,
moren har spist.
Ammede børns afføringer er karakteristisk gule, grynede, vællingeagtige med
en syrlig lugt, som ikke er ubehagelig. Hvis barnet får modermælkserstatning,
bliver afføringen lysebrun og ildelugtende med typisk “voksen” afføringslugt.
Dette skyldes, at modermælken virker fremmende på mælkesyrebakterier og
bifidusbakterier, som derfor trives i barnets tarmsystem, og dermed holder
mængden af patogene tarmbakterier, som forårsager den typiske “voksne”
afføringslugt, nede.
9.3.1 Tjek bleerne
Almindeligvis har det nyfødte barn afføring i forbindelse med de fleste ammemåltider, og fortsætter den første måned med at have 1-4 løse afføringer dagligt. Et barn som udelukkende får modermælk, får ikke forstoppelse.
Et fuldbårent barn, der stadigt har mekonium på 4.-5. dag, får sandsynligvis for
lidt mælk og taber i vægt. Ligeledes kan afføring, der er “skiftende” på 4.-5. dag
være tegn på, at barnet får for lidt mælk. “For lidt mælk” kan skyldes fejl i
ammeteknikken, fx forkert stilling ved brystet eller begrænsning af ammemåltidernes varighed eller antal. (Se side 103).
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9.4 Almen trivsel
Vægthastigheden er kun et af mange tegn på, at et nyfødt spædbarn er sundt
og trives på sin mors mælk. Såfremt et nyfødt barn tilsyneladende ikke tager på
i vægt i en periode, men i alle andre henseender virker sund og veltilpas, er der
ikke umiddelbart grund til bekymring.
Man kan ved simple tjekspørgsmål sikre sig, at amningen fungerer:
•

Kraftige (smertefulde) efterveer de første dage efter fødslen

•

Smerter i brystvorten, når barnet tager fat, som ophører når barnet har
suttet et par minutter (aftager efter 1-2 uger)

•

Mælken drypper fra brysterne ved synet, lyden eller tanken om barnet

•

Mælken drypper fra det andet bryst under amning

•

Barnet dier hver 2.-3. time 8-12 gange i døgnet – også om natten

•

Barnet kommer med tydelige synkelyde efter at have suttet i kortere tid

•

Varigheden af måltider varierer i løbet af dagen fra korte og effektive til
mere langtrukne

•

6-8 våde bleer dagligt, hvoraf mindst én skal være gennemblødt/meget
tung (Dette tegn er kun anvendeligt, hvis barnet udelukkende ammes,
dvs. ingen tilskud).

Herudover skal barnet se ud til at trives:
•

Normal hudfarve, ikke grå eller bleg

•

Vågen og opmærksom

•

Glad for og interesseret i at die

•

Normale afføringer for alderen (se ovenfor)

•

Veltilpas det meste af tiden (dvs. ikke konstant urolig eller grædende),
men uden at være sløv.
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Disse tegn skal opfattes som positive trivselstegn hos et barn, der ikke tager på
i vægt. Omvendt bør det undersøges nærmere, hvis et barn med rimelig vægtøgning udviser klare mangler på nogle af de ovenstående punkter.
Vellykket amning styres af barnet, ikke af moren, idet det er barnets signaler,
der regulerer ammemønsteret.
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10. Amning og hvad moren indtager
Rådene til ammende mødre, om hvad de bør spise og drikke, er mange og ofte
modstridende.

10.1 Væskeindtagelse
Allerede i begyndelsen af 1950’erne påviste man, at et barns vægt ikke steg, selvom moren bevidst øgede sin væskeindtagelse 1. Senere er det påvist, at hverken
nedsættelse eller øgning af morens væskeindtagelse har nogen effekt på, hvor
meget mælk hun producerer 2,3.
Ammende kvinder må derfor anbefales at drikke, som de føler tørst til.
Dog skal mødrene vide, at mørk, kraftigt lugtende urin er et tegn på, at de behøver mere at drikke. Forstoppelse (obstipationsproblemer) kan også skyldes
væskeunderskud.

10.2 Kalorieindtagelse
En række officielle anbefalinger og videnskabelige artikler beskæftiger sig med
kosten til ammende mødre 4-12. Hvis barnet udelukkende bliver ammet, er
morens daglige energibehov ca. 2000 kJ større end normalt. Det svarer til mælkens energiindhold plus energiforbruget til at syntetisere mælken. For de fleste
mødre vil dette ekstra energibehov blive dækket ved at tære på de energidepoter, der er nedlagt i graviditeten.
En dansk undersøgelse 13 viser, at fedtindholdet i modermælk er forbundet med
kvindens vægtøgning i graviditeten. Undersøgelsen tyder på, at de fedtdepoter,
som kvinden opbygger under graviditeten, mobiliseres lettere i løbet af ammeperioden end andre fedtdepoter, og at mælkens fedtindhold begrænses, hvis
kvindens fedtdepoter udtømmes.
Da de under graviditeten dannede fedtdepoter således bruges først, vil der være
mange mødre, der ikke spiser stort mere end de ville gøre, hvis de ikke ammede.
Det er almindeligt, at ammende kvinder taber sig, men det må frarådes at gå på
egentlig slankekur i ammeperioden, da en skrap slankekur kan indvirke negativt på mælkeproduktionen. Det er således i orden, hvis man pga. amningen
taber sig 1-2 kilo om måneden, men et større vægttab kan ikke tilrådes, da det
både influerer på mælkens mængde og kvalitet.
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Fødevaredirektoratets kostråd
De 7 kostråd lyder:
•

Spis meget brød og gryn

•

Spis frugt og mange grønsager hver dag

•

Spis kartofler, ris eller pasta hver dag

•

Spis ofte fisk og fiskepålæg – vælg forskellige slags

•

Vælg mælkeprodukter og ost med lavt fedtindhold

•

Vælg kød og pålæg med lavt fedtindhold

•

Brug kun lidt smør, margarine og olie – og spar i øvrigt på sukker
og salt

Ammende kvinder må anbefales at spise, som de føler sult til. De behøver ikke spise overdrevent eller “for to”.

10.3 Anbefalinger
Også i ammeperioden er det vigtigt, at moren spiser sundt og varieret og følger
de ovenfor nævnte kostråd.
Det anbefales endvidere, at kvinden tager en multivitamintablet med mineraler i ammeperioden, hvis hun ikke er sikker på, at hendes kost er tilstrækkelig.
10.3.1 “Problem-kost”
Nybagte mødre spekulerer ofte på, om eventuel urolig adfærd hos barnet kan
skyldes noget, de har spist. Som udgangspunkt er der ingen fødevarer, som
ammende kvinder bør undgå. Der er således intet belæg for at fraråde en
ammende kvinde at spise fx kål, druer, løg, jordbær, chokolade, nødder, fisk
eller appelsiner. Erfaringsmæssigt reagerer nogle få børn dog indimellem på det,
moren spiser, men det er umuligt på forhånd at sige, hvilke børn der reagerer
på hvad. Hvis moren flere gange oplever, at barnet reagerer, efter hun har spist
noget bestemt, kan hun forsøgsvis undgå det pågældende fødeemne i to uger
og derefter prøve igen. Hvis barnet atter reagerer, må moren undgå det pågældende fødemiddel. Nogle få kvinder oplever, at barnet bliver uroligt og får
koliksymptomer, når de drikker (ko)mælk. I disse tilfælde skal moren undgå
mælkeprodukter i sin kost 14-16. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at søge
supplerende diætvejledning hos sundhedsplejersken eller den praktiserende
læge.
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Fede fisk til ammende
Fisk er godt, men ammende bør på grund af højt kviksølvindhold undgå at
spise større mængder af følgende fisk: Tun, rokke, helleflynder, oliefisk, sværdfisk, sildehaj, gedde, aborre, escolar og sandart. Det er ikke noget problem fx
at spise tunsalat, men ammende bør holde sig fra de nævnte fisk i store portioner som fx en tunbøf. Alle andre almindelige spisefisk kan man roligt spise,
og man bør også sørge for at spise både fede og magre fisk. 38
Pga. løbende ny viden om forurening af fødevarer sker der jævnligt ændring i
kostanbefalingerne.
På Fødevaredirektoratets hjemmeside, www.altomkost.dk, kan man finde de
nyeste anbefalinger.

10.4 Rygning
Flere undersøgelser har vist, at rygere ammer kortere tid end ikke-rygere, og at
rygere hyppigere slet ikke ammer deres børn. Man har observeret, at kvinder,
der ryger, producerer op til 30% mindre mælk, end kvinder der ikke ryger 17-23.
Rygere bruger mindre tid på at amme, hvilket nedsætter stimulationen af brystet og dermed mælkeproduktionen. Det er derfor vanskeligere at få amningen
i gang for mødre, der ryger.
Samtidig passerer mange af de (gift)stoffer, der findes i cigaretter (fx nikotin,
tjære, blåsyre, kulilte) over i modermælken. Nikotin er det bedst undersøgte og
går særlig let over i modermælken, således at koncentrationen i kvindens mælk
er op til tre gange højere end i hendes blod. Børn af rygere skriger ofte mere og
har hyppigere spædbarnskolik.
Risikoen for vuggedød øges med en faktor 2-4 afhængig af tobaksforbruget hos
moren under graviditeten. Der er øget forekomst af vuggedød, både hvis barnet
udsættes for tobaksrøg efter fødslen, og hvis kvinden ryger i graviditeten 24,25.
Mange undersøgelser viser, at udsættes børn for passiv rygning, øges deres risiko for at udvikle allergisk sygdom. Passiv rygning øger endvidere børns risiko
for luftvejsinfektioner og mellemørebetændelse.
En dansk undersøgelse fra 1991 viste, at 67% af alle danske børn dagligt blev
udsat for passiv rygning hjemme og/eller i dagplejen. I 1991 røg 42% af danske
småbørns-mødre cigaretter dagligt 26. Tallene viser en faldende tendens, men
alligevel røg 28% af alle mødre (og 37% af alle fædre) til børn under 11⁄2 år i
1992-97 27. Denne undersøgelse viste som forventet sammenhæng mellem forældrenes rygning, lavere fødselsvægt hos børnene og kortere amning. I en
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anden undersøgelse angav 30% af danske mødre, som havde født i 1995, at de
røg dagligt i hjemmet 28. I 2000 boede 39% af danske børn under 1 år og 45%
af de 1-2 årige i hjem, hvor der blev røget dagligt 29. Ifølge Sundhedsstyrelsens
opgørelser røg mellem 13 og 29 % af de gravide i 2001. Der var stor variation
mellem amterne.
Spædbarnet udsættes for de sundhedsskadelige stoffer i tobaksrøg via modermælken og via passiv rygning. Hvor meget barnet udsættes for stofferne, afhænger af hvor meget moren ryger, og om hun ryger under amningen og i samme
rum som barnet. Jo kortere tid siden sidste cigaret jo mere nikotin er der i
modermælken 40, 41, 42.
Det må frarådes ammende kvinder at ryge, og at der ryges i barnets omgivelser.
Specielt bør forældre til børn, der er disponeret for allergi ikke ryge.
På grund af modermælkens fordele anbefales kvinder, som alligevel ryger, at
amme. Det er bedre at ryge og amme end at ryge og give modermælkserstatning. Kvinder, som også har røget i graviditeten bør oplyses om, at nye data
tyder på, at den påviste negative virkning af rygning i graviditeten på børnenes
senere læse-, stave- og regnefærdigheder kan mindskes/ophæves, hvis barnet
bliver ammet 39.
Da nikotinmængden er højest lige efter, man har røget, anbefales kvinden at
vente med at ryge til efter, hun har ammet og så helst ikke ryge igen før efter
næste amning. Kvinden bør aldrig ryge, mens hun ammer.
Andre nikotinpræparater (tyggegummi, plastre) anbefales ikke til ammende, da
nikotin indtaget på denne måde også går over i mælken. Præparaterne må dog
foretrækkes frem for rygning, da cigaretrøgens øvrige giftstoffer derved undgås,
ligesom nikotinniveauet i disse præparater normalt er lavere end i cigaretter.

10.5 Alkohol
Alkohol udskilles i modermælken og opnår her en koncentration omkring samme niveau som alkoholkoncentrationen i morens blod.
Når barnet er født, udsættes det ikke længere for risikoen for misdannelser pga.
den alkohol, moren drikker (alkoholens teratogene virkning). Barnet får heller
ikke længere samme promille som moren, men en betydelig mindre alkoholkoncentration som følge af indtagelsen af alkoholholdig mælk. Det nyfødte
barn har imidlertid en betydelig større følsomhed over for alkohol end voksne,
og man kender ikke den nedre grænse for skadelig påvirkning.
Ammende kvinders alkoholforbrug bør være begrænset.
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10.6 Hash
Hash (cannabis) går over i modermælken, hvor det koncentreres, således at
koncentrationen i modermælk er ca. 8 gange større end i blod. Ammende cannabisbrugende mødre udsætter således deres børn for stoffet. Da cannabisbrugende kvinder altid er tobaksrygere og næsten altid alkoholbrugere, er det vanskeligt at vurdere skadevirkningerne af de enkelte stoffer hver for sig.
Der er dog grundlag for at fraråde ammende kvinder at ryge hash 30.

10.7 Lægemidler
Alle lægemidler udskilles i mælken, men i meget forskellig mængde. Generelt
vil kun en lille del af det indtagne lægemiddel udskilles med mælken (oftest
mellem 0,1 og 2% og i meget sjældne tilfælde op til 6%).
Vor viden om lægemidlers udskillelse i modermælken er sparsom og oftest baseret på enkeltobservationer af mulig virkning på det diende barn samt lejlighedsvise koncentrationsundersøgelser, og de meddelte resultater er modstridende. I de senere år er der dog kommet mere eksakte oplysninger om forskellige lægemidlers udskillelse i modermælk.
Et lægemiddels koncentration i mælken er afhængigt af stoffets opløselighed i
vandfase og fedtfase, dissocieringsgrad ved mælkens pH, proteinbinding i mælk
og se-rum, konjugering, metabolisering, indtaget mængde og varigheden af
indtagelsen samt absorptionshastighed og plasmahalveringstid for det indtagne
stof. Den mængde, det diende barn får, afhænger desuden af ammetidspunkt i
forhold til medicinindtagelsestidspunkt.
Indholdet af et lægemiddel i mælken vil være højest de første 4-6 timer efter
medicinindtagelsen, hvis der er tale om et frit diffusibelt lavvægtigt stof, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at udsætte amning til mindst 4 timer efter
medicinindtagelsen, hvis dette er muligt. Hvis der er tale om et langsomt absorberbart, evt. proteinbundet stof med lang halveringstid, vil det derimod være
bedst at amme kort efter indtagelsen af medikamentet.
Også barnets evne til at metabolisere og udskille et medikament er af betydning
for dettes toksicitet, og disse egenskaber varierer meget hos nyfødte og især
præmature børn og påvirkes af evt. sygelige tilstande hos barnet.
Information om de enkelte lægemidlers udskillelse i modermælk findes i Lægeforeningens medicinfortegnelse og i Lægemiddelkataloget 31,32.
På grund af vor begrænsede viden i dag bør man så vidt muligt undgå medika-
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mentel behandling af diegivende 31-33. Hvis kvinden har brug for medikamentel behandling, er det dog, med nogle få undtagelser, sædvanligvis muligt at fortsætte amningen.
I de fleste tilfælde kan amning fortsætte under nøje observation af barnet. Fx
kan moren amme, selvom hun indtager antithyreoide stoffer (carbimazol, propylthiouracil), hvis barnets se-thyroxin monitoreres. Man må dog huske, at selv
ganske små mængder af et lægemiddel i mælken kan virke sensibiliserende og
fremkalde allergiske reaktioner hos barnet. Man skal desuden være opmærksom
på, at alle diuretika (vanddrivende præparater) virker hæmmende på mælkeproduktionen.
Hvis moren behandles med lægemidler angivet i nedenstående tabel, frarådes
amning.

10.8 Forurening
Forurening af modermælk giver ikke anledning til at frygte helbredsmæssige konsekvenser for det diende barn, og danske kvinder kan trygt amme deres børn.
Modermælkens fedt kan indeholde en række miljøgifte på grund af ophobning
gennem fødekæden. Mængden er dog beskeden, og der har ikke, med de mængder der findes i danske kvinders mælk, kunnet påvises negativ effekt heraf på
ammede børn 34-36.

Lægemidler og stoffer som frarådes under laktation31
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•

Anabolske steroider

•

Chloramphenicol

•

Clomipramin

•

Cytostatika

•

Diazepam (de første 4 uger)

•

Ergotamin

•

Isocarboxazid

•

131Jod og andre radioaktive lægemidler og diagnostika

•

Litium

•

Metronidazol

•

Tetracyklin

VELLYKKET AMNING

Forskellige forureningsstoffer, specielt dioxiner, PCB (polychlorerede biphenyler) og klorerede pesticider (bekæmpelsesmidler) samt tungmetaller findes i dag
som en permanent baggrundsforurening i miljøet. Stofferne er blevet ophobet
i naturen i forbindelse med industriforurening, skadedyrsbekæmpelse i landbruget samt ved forbrænding af affald og brug af blyholdig benzin. Forureningsstofferne er miljøbestandige og svært nedbrydelige, hvilket bevirker, at de
akkumuleres gennem fødekæden. Maden er den primære kilde til befolkningens eksponering for disse stoffer, der fås via fede fisk, kød og mejeriprodukter.
Som sidste led i fødekæden ophobes disse stoffer i fedtvævet hos mennesker
med den konsekvens, at de også findes i modermælkens fedt.
Modermælkens indhold af disse stoffer er således et resultat af den kroniske
belastning med stofferne, som moren har været udsat for gennem hele sit liv,
reelt set allerede fra fosterstadiet.
Stofferne udskilles kun langsomt fra kroppen (halveringstider på 8-10 år eller
mere), og med alderen lagres en stigende mængde i kroppens fedtvæv. For mennesket er den mest betydelige udskillelsesvej for stofferne via modermælk, da
mælkens fedt stammer fra kropsdepoterne. Forureningsniveauet i modermælken falder med antallet af ammede børn: Også i løbet af den enkelte ammeperiode falder forureningsniveauet typisk med mere end 20% i løbet af 6 måneder.
Sundhedsstyrelsen har sammen med Fødevaredirektoratet og Miljøstyrelsen
undersøgt indholdet af PCB og klorerede pesticider i modermælk i 1983, 1986
og 1993-94. Undersøgelsen i 1986 og 1993-94 omfattede også dioxiner, og undersøgelsen i 1993-94 omfattede også kviksølv og selen 34-36.
Samtlige undersøgte stoffer har i de tre undersøgelser kunnet genfindes i modermælk fra danske kvinder 34-36. De tre undersøgelser har vist, at forureningsniveauerne i modermælk er generelt faldende, med undtagelse af dioxin, og at
niveauet er omtrent det samme som i Norge og Sverige. Det blev i alle tre undersøgelser konkluderet, at amning fortsat burde støttes og fremmes. Dioxiner og
de øvrige forureningsstoffer findes også i komælk i små mængder og derfor også
i modermælkserstatning, som er lavet af komælk. Her findes forureningsstofferne dog i lavere koncentrationer.
Ingen videnskabelige undersøgelser sandsynliggør, at det har negative helbredsmæssige konsekvenser for spædbørn at få modermælk med den forurening,
som blev fundet i danske kvinders mælk i 1983, 1986 og 1994. Undersøgelsen
i 1994 konkluderede, at den mest kritiske påvirkning fra nogle af de undersøgte stoffer sker allerede i fostertilværelsen som følge af morens kropsbelastning,
og at den sikkerhedsmargin, der normalt tilstræbes for menneskers udsættelse
for kemiske stoffer, er overskredet med hensyn til belastningen med PCB, dioxiner og kviksølv under graviditeten.
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En undersøgelse fra Færøerne har vist sammenfald mellem langsommere vækst
hos spædbørn og forureningsudsættelse via modermælk 37, og forfatteren har
fremsat den hypotese, at ammede børns ændrede vækst i forhold til kunstigt
ernærede børns kunne skyldes forureningsstoffer. Der er imidlertid fortsat
mange åbne spørgsmål, fx hvorfor ammede børn i Danmark og på Færøerne
viser samme vækstafvigelse ift. kunstigt ernærede børn, når de forureningsstoffer, der menes at medføre væksthæmning, findes i mange gange højere koncentration på Færøerne. Endvidere findes der andre plausible forklaringer på
forskellen i ammede og kunstigt ernærede børns vækst fx forskelligt proteinindhold og vækstfaktorer i modermælk og komælksbaseret modermælkserstatning.
Selv om forurening af modermælken er uønsket, er niveauet af forurening
beskeden og udgør ikke en sundhedsfare for barnet. Det er vigtigt at begrænse
forureningen – ikke at begrænse amningen.
Sundhedsstyrelsen har derfor konkluderet – i overensstemmelse med internationale vurderinger – at kvinder trygt kan fortsætte med at amme.
Samtidig har Sundhedsstyrelsen peget på følgende hovedkonklusioner:
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1.

Amning bør fortsat støttes og fremmes, da amning er forbundet med
betydelige fordele for spædbarnets udvikling, som overstiger eventuelle
skadelige virkninger af forurening i modermælk

2.

Indholdet af forureningsstofferne i mennesker må betragtes som uønsket

3.

Den mest kritiske påvirkning af nogle af de undersøgte stoffer sker i fostertilværelsen pga. morens kropsbelastning. Modermælken bidrager til
barnets samlede udsættelse for stofferne

4.

De vigtigste kilder til morens eksponering for de undersøgte stoffer er
fødevarer. Mindre fedtindtagelse fra kød, mejeriprodukter og fede fisk
medfører nedsat indtagelse af stofferne

5.

I Danmark bør man fortsat overvåge og følge udviklingen i befolkningens belastning med sundhedsskadelige stoffer, og man bør vurdere
behovet for undersøgelser af modermælks og andre mediers indhold af
forureningsstoffer

6.

Man bør desuden fortsat fra dansk side arbejde for at nedsætte forureningen med disse og andre fedtopløselige og svært nedbrydelige stoffer,
både i Danmark og i udlandet
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10.8.1 Kviksølv
Der kan være kviksølv i fisk. Fødevaredirektoratet opfordrer gravide og ammende til at undgå at spise store portioner af rovfisk, som indeholder mest kviksølv,
fordi de ligger højt i fødekæden. (Se side 89).
Kviksølv kan skade nervesystemet. Især gravide og ammende skal være forsigtige, fordi kviksølvet kan skade fosteret og det nyfødte barns nervesystem, mens
det dannes og under udviklingen i barnets første tid. Der har været teorier
fremme om, at kviksølvet også kan medføre øget risiko for hjerte-karsygdomme, men det er der ikke fundet tilstrækkelig dokumentation for.
Det er udelukkende rovfisk, som ammende tilrådes at undgå i store portioner.
Der er meget lidt kviksølv i de fleste andre fisk, danskerne foretrækker at spise.
Det gælder torsk, sild, makrel, rødspætte, skrubbe, ørred og hornfisk. Disse fisk
kan man roligt spise, også selv om man ammer.
Fødevaredirektoratet anbefaler, at man spiser fisk som hovedmåltid en til to
gange om ugen. Fisk indeholder nemlig en række vigtige stoffer, som omega-3
fedtsyrer, D-vitamin, jod og selen.
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11. Ammeproblemer
11.1

Forberedelse af brystvorterne

Amning er en normal fysiologisk proces, som følger naturligt i forlængelse af
svangerskab og fødsel. Under svangerskabet sker der fra naturens side en forberedelse af brystet til den senere amning. Al anden forberedelse af brystvorterne er
unødvendig.
Man har tidligere antaget, at vestlige kvinder havde sartere hud end kvinder fra
andre kulturer. Dette har dannet grundlag for mange forskellige råd om brystvorteforberedelse gennem tiden. Der er intet holdepunkt for, at lyshudede,
blonde eller rødhårede kvinder hyppigere skulle få problemer med brystvorterne end andre. Hverken hærdning af brystvorterne, påsmøring af cremer, eller
udpresning af råmælk (colostrum) har nogen påviselig effekt i forebyggelsen af
ammeproblemer 1,2. De, der er nysgerrige efter at se, hvordan colostrum ser ud,
kan selvfølgelig presse en smule ud, men udpresning af colostrum under graviditeten har ingen virkning på senere mælkeproduktion 2,3.
Da ingen former for forberedelse af brystvorterne har vist gavnlig effekt på det
senere ammeforløb, bør sundhedspersonalet undlade at anbefale dette. I stedet
må man oplyse den gravide om principperne i god ammeteknik, og at amningen – bortset fra den første begynderømhed – bør være smertefri. Hvis der er
smerter ved amning, kan det være tegn på, at ammeteknikken ikke er god.

11.2 Pleje af brystet i ammeperioden
Almindelig personlig hygiejne er alt, hvad der behøves.
Afvaskning af brystet før hver amning anbefales ikke, ej heller brug af sæbe,
sprit eller chlorhexidin, som kun øger hyppigheden af ømme brystvorter og
ikke kan forebygge sår på brystvorterne 4.
Der er ingen holdepunkter for, at cremer, lotions, sprays, salver eller lignende
kan forhindre ømme brystvorter. Nogle cremer øger ligefrem hyppigheden af
beskadigede brystvorter, mens andre blot ikke har påviselig virkning 5,6,7. Ingen
af de gængse anbefalede cremer, lotions eller lignende, som man kan smøre på,
har påviselig effekt m.h.t. at hele sårede vorter.
Den fede mælk, som sidder på brystvorten efter amningen, er normalt smørelse nok kombineret med at lade brystet lufttørre.
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Brugen af tætsiddende ammeindlæg kan medvirke til opblødning af huden og
dermed øge risikoen for revner og sår på brystvorterne. Derfor anbefales det i
stedet at bruge ammeindlæg, som giver huden mulighed for at ånde. Desuden
bør moren undgå bh’er, der strammer over brysterne.
Tidligere anbefalede man begrænsning af suttetiden, idet man havde den fejlopfattelse, at vorterne behøvede tilvænning, for at amningen kunne blive smertefri. Ømme brystvorter påvirkes ikke af varigheden af måltidet 8. Tværtimod
kan begrænsning af suttetiden have en uheldig virkning på amningen, idet brystet kan blive spændt, og barnet som følge heraf kan have sværere ved at få godt
fat, hvilket øger risikoen for revner og sår på brystvorterne.
Sundhedspersonale skal derfor støtte moren i, at barnet har ubegrænset adgang
til brystet. Desuden skal man oplyse moren om tegn på, at barnet har godt fat
om brystet, så moren selv kan være opmærksom på, at barnet er lagt godt til
hver eneste gang det dier i starten.

11.3 Ømme brystvorter
Ømme brystvorter kan dels opstå i forbindelse med, at brystet skal vænne sig
til amningen og brystvævet strækkes ud, når barnet svøber brystet med god sutteteknik. Dels kan ømheden opstå som følge af dårlig sutteteknik.
En del kvinder oplever ømhed eller smerte i brystvorten i de første minutter
efter, at barnet er lagt til, selv om barnet har godt fat. I et studie med 100
ammende kvinder oplevede 96 at have ømme brystvorter i løbet af den første
uge 9. Denne initiale brystvorteømhed skyldes det kraftige pres, som den nyfødte udøver. Så snart nedløbsrefleksen virker, og mælken løber, bliver presset mindre, og smerten aftager. Denne brystvorteømhed giver ikke sår og revner, og
aftager i løbet af de første par uger 10. (Se side 32).
Hvis barnet ikke er lagt godt til, vil amningen vedblive at være smertefuld. Når
barnet ikke har godt fat om brystet, forbliver suget på brystvorten vedvarende
kraftigt. Derved beskadiges vorten, og der opstår sår og revner.
Ved god sutteteknik vil barnets tunge svøbe brystet, og brystvorten er beskyttet mod belastning ved at ligge stabilt bagest i barnets mund. Herved kan barnet malke mælken ud af mælkekamrene uden at beskadige brystvorten.
Ved en dårlig sutteteknik har barnet sværere ved at få fat i mælken. Når barnet
øger suget på brystet for at holde fast og få fat i mælken, belaster det brystvorten, som er udsat for øget tryk og gnidningsmodstand.
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Forbyggelse af ømme og sårede brystvorter
Anbefalinger:
•

Oplys den gravide om, at forberedelse af brystet er unødvendig

•

Oplys den gravide om principperne i god ammeteknik

•

Støt efter fødslen moren i, at barnet har ubegrænset adgang til
brystet

•

Oplys moren om ulemper ved brug af narresut

•

Oplys moren om kendetegn på, at barnet har godt fat om brystet, så hun
selv kan være opmærksom på, at barnet er lagt godt til, hver gang det dier
i starten

•

Observer det enkelte mor- og barn par under et ammemåltid for at
vurdere, om barnet har godt fat

•

I de tilfælde hvor det observeres, at barnet ikke har godt fat om brystet,
skal moren instrueres i god ammeteknik

•

Orienter moren om, at de første ugers ømhed er forbigående

Ved en undersøgelse i Sverige, som havde til formål at vurdere betydningen af
god ammeteknik, observerede man, at 54 ud af 82 ammende kvinder ikke havde en god ammeteknik 4 til 6 dage efter fødslen. De 54 blev herefter tilfældigt
fordelt på to grupper, hvor den ene gruppe modtog instruktion i god ammeteknik. De kvinder, som benyttede god ammeteknik ved udskrivelsen (de oprindelige og de korrigerede), havde længere ammevarighed og færre ammeproblemer end mødrene, som var observeret ikke at have en god ammeteknik og
som heller ikke havde modtaget instruktion 11.
Flere undersøgelser peger på, at der er en sammenhæng mellem brugen af narresut og mangelfuld overfladisk sutteteknik ved brystet 12,13, og at tendensen til
sårede brystvorter øges, når barnet bruger narresut 5. Derfor anbefales det at
undlade brug af narresut, indtil amningen er veletableret (se side 79).
Man har fundet epidermal growth factor (EGF) i modermælken, som fremmer
væksten af tarmepithel 14 og kan have positiv indvirkning på hudcellers opheling 15. Dette kan være grunden til at smøre colostrum eller modermælk på
brystvorterne efter måltidet og derefter lade dem lufttørre. Påsmøring af
modermælk nedsætter ikke hyppigheden af ømme brystvorter 7,16. På den
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anden side gør det heller ingen skade, hvis moren har helt rene fingre ved påsmøring.
Ømme, revnede og sårede brystvorter er blandt de ammeproblemer, som mødrene hyppigst beskriver 17. Problemerne skal forebygges ved, at barnet kan die
uden at forårsage skade på morens brystvorter. Derfor skal sundhedspersonalet
oplyse den enkelte mor om god ammeteknik samt observere det enkelte mor
og barn par gennem et ammemåltid for at vurdere, om barnet har godt fat. I de
tilfælde, hvor det observeres, at barnet sutter yderligt på vorten, skal moren
instrueres i god ammeteknik.

11.4 Sår og revner
Sår og revner er ikke alene smertefulde men også indgangsport for infektioner.
Derfor skal de tages alvorligt. Målet for behandling af revnede og sårede brystvorter er at opnå heling af brystvorterne, så amningen kan blive smertefri.
Som beskrevet oven for er den hyppigste årsag til revnede og sårede brystvorter,
at barnet ikke svøber brystet godt, når det dier. En undersøgelse fra 1985 sammenlignede følgende 3 behandlingsmetoder til 90 mødre med revnede brystvorter:
1)

Bruge suttebrik

2)

Undlade amning og malke ud

3)

Korrigere barnets stilling ved brystet, så det har godt fat

Umiddelbart var der ingen forskel i helingen af brystet i de tre grupper, men
der viste sig andre forskelle, idet flere mødre ophørte med at amme og fik nye
revner i gruppe 1 og 2. I gruppe 3 ophørte ingen af mødrene med at amme, og
der opstod ikke nye revner 18.
At fjerne barnet fra brystet vil logisk nok hele en beskadiget brystvorte, men det
at tage barnet fra brystet vil skabe problemer med at opretholde mælkeproduktionen. Når man anvender suttebrik, opstår ligeledes problemer med opretholdelse af mælkeproduktion (se næste afsnit). Ingen af de to metoder tager fat
i den tilgrundliggende årsag. Derfor er det mest effektive at sørge for, at barnet
svøber brystet godt, og derefter fortsætte amningen uden begrænsninger. Måske skal
mor og barn prøve at “starte forfra” (se side 54).
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Når hudproblemerne varer ved
Ved vedvarende ømme, revnede eller sårede brystvorter:
•

Vær opmærksom på tegn på irritation eller infektion

•

Ved tegn på infektion eller irritation henvises til læge

•

Støt moren med opmuntring og opbygning af tillid til, at hendes amning
kan blive smertefri

De fleste, som får barnet lagt godt til, vil pludselig opleve, at amningen ikke
længere gør ondt og vil derefter kunne mærke, hvis barnet får overfladisk fat og
rette det. Vorterne vil heles spontant i løbet af et par døgn. I mellemtiden kan
det hjælpe, dels at malke lidt ud med hånden, så mælken løber, før barnet
lægges til, dels at lægge barnet til det mindst ømme bryst først. Desuden anbefales det at lade brystet lufttørre efter hver amning og undgå ammeindlæg.
Sår og revner på brystvorterne behandles bedst ved at opdage og ændre den
bagvedliggende årsag, der som regel er en dårlig ammeteknik.
11.4.1 Infektion i sår og revner
Trækker det ud med heling af brystvorten efter, at der er ændret på ammeteknikken, kan det skyldes, at der er infektion med bakterier eller svamp i revnen
eller såret.
Infektion af brystvorten kan forårsage irritation med symptomer, som strækker
sig fra ømhed til voldsom smerte. Afgivelse af gullig sårvæske (eksudat) fra revnen eller skorpedannelse med gullige kanter er tegn på en bakterieinfektion,
men disse symptomer er ikke altid til stede. Bakterieinfektion behandles med
lokalt virkende antibiotika.
Symptomer ved svamp på brystvorterne er røde, ømme brystvorter med kløende eller brændende fornemmelse. Brystvorterne kan fremtræde skinnende eller
skællede. Det kan ses i sammenhæng med, at barnet har trøske, der fremtræder
som spredte hvide belægninger i mundhulen. Desuden peger en beskrivende
undersøgelse af 27 cases på en mulig sammenhæng mellem vaginal candida infektion, tidligere antibiotisk behandling og brystvorte-problemer 20. Ved svampeinfektion behandles såvel mor som barn med lokalt virkende svampemiddel
(se side 111).
11.4.2 Udmalkning
Hvis det gør for ondt at lægge barnet til, kan moren malke ud en dag eller to.
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Selv om der til stadighed arbejdes med at udvikle malkemaskiner, som imiterer
barnets sutteteknik, virker de fleste malkemaskiner og brystpumper ved at
fremkalde undertryk omkring brystvorten. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved brug af udmalkning i forbindelse med sårede brystvorter. Vælger
moren at malke ud, fordi det gør for ondt at lægge barnet til, vil det være mere
skånsomt for brystvorten at malke ud med hånden.
Udmalkning er ikke så effektivt som barnet, der bruger kæbe og tunge til at
tømme brystet. Det medfører, at der ofte udtømmes mindre mælk ved udmalkning sammenlignet med amning 21. Moren, der vælger at malke ud, skal derfor
anbefales, at det bliver over en kortere periode, så det ikke går ud over mælkeproduktionen (se også side 27)
11.4.3 Suttebrikker
Hvis brystvorterne er blevet voldsomt beskadigede af dårlig sutteteknik, kan
nogle mødre opleve lindring, når de anvender en tynd, latex suttebrik ved
amning. Studier af suttebrikker har vist, at de reducerer mælkeoverførslen mellem mor og barn og kan påvirke barnet sutterytme. Jo tykkere suttebrikken er,
des større indflydelse har den på mælkeoverførslen 22,23. Suttebrikken kan derfor nedsætte mælkeproduktionen ved brug over længere tid.
Praktisk erfaring har vist, at brug af suttebrikker i de første levedøgn kan medføre, at barnet senere afviser at tage brystet, og det kan være særdeles vanskeligt
at rette op igen. Suttebrikker skal derfor kun anvendes i særlige tilfælde og ikke
som fast hospitalsrutine. Sammen med introduktion af suttebrik hører også
ansvaret for at støtte moren i at komme af med den igen. Her kan det være en
idé først at forsøge uden suttebrik lige når mor og barn vågner og er afslappede. Lykkes det ikke, kan suttebrikken bruges i første del af et måltid, hvorefter
brikken fjernes og barnet opmuntres til tage fat direkte om brystet. Endelig er
det muligt at bruge lact-aid systemet for at få barnet til at tage brystet igen (se
side 129).
11.4.4 Strandskaller
Strandskaller er på det seneste anbefalet af flere til at fremme helingen af sårede brystvorter. Den rengjorte strandskal, som skal have en passende størrelse,
sættes på vorten efter endt amning. Virkningsmekanismen menes at være, at
skallen hindrer tøj eller andet i at genere den sårede brystvorte, desuden skulle
den hjælpe til at holde brystvorten i et fugtigt miljø, så dannelse af tørre skorper undgås. Det er ikke dokumenteret, at strandskaller eller andre former for
brystskaller har nogen effekt 24,25. Tværtimod er der mulighed for, at brugen af
strandskaller øger infektionsrisikoen og forværrer situationen, hvis der allerede
er bakterier eller svamp tilstede på brystvorten. Endvidere korrigerer brug af
strandskaller ikke den bagvedliggende årsag til sårdannelsen.
Strandskaller kan derfor ikke anbefales.
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11.5 Brystspænding
11.5.1 Fysiologisk brystspænding
Under graviditeten forberedes brysterne fysiologisk til mælkedannelsen (laktationen) 26. I løbet af graviditeten stimuleres væksten af kirtelvæv og udførselsgange i brystet, mens mælkeproduktionen hæmmes af hormonerne østrogen og
progesteron dannet i moderkagen (placenta). Efter fødslen falder disse hormonværdier hurtigt og kan derfor ikke længere hæmme prolaktins virkning.
Dannelse og sekretion af mælk kan begynde.
Mælkedannelsen kræver omfattende kardiovaskulære ændringer hos moren, og
blodgennemstrømningen i brysterne øges 10. Den brystspænding, som opstår i
de første 2-4 døgn efter fødslen, skyldes derfor stase (venøs og lymfatisk) på
grund af øget blodforsyning til brystet. Denne tidlige brystspænding skyldes
ikke, at brysterne er overfyldte af mælk 27.
11.5.2 Mælkebrystspænding
Både de vaskulære ændringer i brystet og mælkesekretionen skyldes, at prolaktin efter fødslen får lov til at virke uhæmmet. Der kan derfor være overlapning
mellem fysiologisk brystspænding og mælkebrystspænding. Senere i ammeforløbet kan brystspænding opstå, hvis et ammemåltid springes over, når barnet
pludselig sover igennem, eller hvis mor og barn bliver adskilt.
Mælken oplagres i alveolerne, som omgives af myoepiteliale celler (se side 23).
Når barnet har godt fat om brystet, vil den oxytocin, der frigøres ved sutningen, medføre sammentrækning af disse celler. Herved presses mælken ud i mælkekamrene, hvorfra den kan udtømmes af barnet. Hvis mælken ikke udtømmes,
efterhånden som den dannes, vil mælkemængden i brystet hurtigt overstige
alveolernes kapacitet. Dette kan ske, hvis barnets adgang til brystet begrænses
eller ved dårlig sutteteknik, som medfører ineffektiv udtømning af mælk fra
brystet.
Når alveolerne overfyldes medfører det, at de mælkeproducerende celler bliver
flade, udspændte og endda brister 28, hvorved yderligere mælkeproduktion
hæmmes. I nogle tilfælde bliver trykket i alveolerne så stort, at mælken presses
ud i det omliggende væv. Dette medfører lokal inflammation (ikke infektion)
og hævelse. Oftest er begge bryster store, ømme og spændte, og kvinden kan få
influenzalignende symptomer med ømhed i hele kroppen og eventuel temperaturstigning 29. Disse er de klassiske symptomer på ikke-infektiøs brystbetændelse.
Følgende forhold er med til at forebygge brystspænding: At barnet har godt fat
om brystet og moren er afslappet, så mælken udtømmes effektivt, og at barnet
gives mulighed for at blive ammet efter behov dag og nat (se side 27).
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Brystbetændelse og andre amme-relaterede sygdomme
Hvis ammeproblemerne ikke løses, kan de i mange tilfælde udvikle sig til
egentlig sygdom, fx brystbetændelse (se side 112) eller brystabsces (se side 115).
Læs mere om ammerelaterede sygdomme i kapitel 12, side 107

I et forsøg på at undgå brystspænding sammenlignede en undersøgelse to ammemetoder. Kvinderne i den ene gruppe blev opmuntret til at forlænge amningen ved det ene bryst ved hver amning, men de blev ikke forhindret i at give
barnet fra det andet bryst, hvis de eller barnet ønskede det. Kvinderne i den
anden gruppe blev bedt om at amme barnet lige meget fra begge bryster. Der
var færre tilfælde af brystspænding blandt kvinderne som forlængede amningen
ved det ene bryst ved hvert måltid 30. Denne og andre undersøgelser er med til
at pege på, at barnets frie adgang til – og effektive udtømning af mælk fra brystet er det bedste middel til at forebygge brystspænding.
Får en ammende mor brystspænding, skal årsagen om muligt findes. Morens
ammeteknik observeres, og om nødvendigt skal hun hjælpes til at opnå, at barnet får godt fat. Regulerer moren varighed eller hyppighed af ammemåltiderne,
skal hun rådes til at lade barnet bestemme, og lade barnet gøre sig færdig ved
første bryst, inden det eventuelt lægges til det andet bryst.
Er brystet spændt, så barnet har svært ved at få fat, er det i de fleste tilfælde nok,
hvis moren før måltidet malker en smule mælk ud med hånden, så brystet bliver blødt og lettere at få fat om. Nogle kvinder har lettest ved at gøre dette i et
varmt bruse- eller karbad. Det er vigtigt, at barnet har mulighed for at få godt
fat, dels for at kunne hjælpe moren af med mælken, dels for at undgå at beskadige brystvorten.

11.6 “For lidt mælk”
En af de hyppigst angivne årsager til, at kvinder holder op med at amme, før de
havde planlagt det, er for lidt mælk. Der kan være forskellige årsager til, at mødre
oplever at have for lidt mælk. Støtte og vejledning bør så vidt muligt have sammenhæng med den tilgrundliggende årsag. For at kunne hjælpe moren, er det
derfor afgørende at få afdækket årsagen til, at hun oplever at have for lidt mælk.
Teoretisk set vil næsten alle kvinder være i stand til at amme. Manglende fysisk
evne til at kunne danne mælk optræder meget sjældent. Som omtalt tidligere
kan en dårlig ammeteknik eller restriktive ammetider medføre, at morens mæl-
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keproduktion falder (se side 66 ff ). Desuden har opmærksomheden været henledt på, om blødning efter fødslen med efterfølgende lav hæmoglobin kunne
påvirke mælkeproduktionen 31,32.
Psykosociale faktorer er påvist at have betydning for amningens varighed, således påvirker manglende tiltro til at kunne amme en række mødre 17. Har de det
samtidig svært med ikke at kende den nøjagtige mængde mælk, barnet har fået,
kan det måske gøre dem usikre over for, om de har mælk nok.
Endelig er det muligt, at “for lidt mælk” bruges som en acceptabel undskyldning
blandt kvinder, som ikke er interesserede i eller motiverede for at amme længere.
11.6.1 Fysiologiske årsager til “for lidt mælk”
Dårlig sutteteknik eller restriktive ammetider kan først og fremmest medføre,
at barnet får for lidt mælk og dernæst, at mælkedannelsen ikke stimuleres.
“Tømmes” brystet ikke ordentligt vil det på sigt virke laktationshæmmende.
Australske forskere har været optaget af at undersøge, hvordan produktionen af
mælk korresponderer med afsætningen af mælk. Ved hjælp af et computerbaseret målesystem har de vurderet mælkemængden i brystet på 7 ammende kvinder over 48 timer. Hos 6 af kvinderne fandt man, at mængden af mælk i brystet mellem måltiderne havde direkte sammenhæng med den grad brystet blev
tømt ved sidste måltid. Hvor meget mælk barnet tog ved det enkelte måltid, var
ikke bestemt af den mælkemængde, der var til rådighed i brystet. Barnet regulerede selv sit mælkeindtag 33. En ny undersøgelse viste, at mælkeproduktionen
varierer henover døgnet og i relation til intervallet siden sidste måltid. Man
fandt som tidligere, at graden, hvormed brystet blev tømt ved det enkelte måltid, havde større betydning for mælkeproduktionen end hyppigheden af
ammemåltider, men der var store individuelle forskelle 34.
Vejledning ved fysiske årsager til for lidt mælk vil derfor være at sørge for, at barnet får godt fat, hver gang det sutter og lade barnet selv regulere måltiderne ved
at lade det die så ofte og så længe, det vil – også om natten hvor der ofte er ro,
og barnet dier godt. Tilskynd moren til at tilbyde begge bryster ved hvert måltid, men at give barnet tid til at gøre sig færdigt ved det enkelte bryst, inden det
næste bryst tilbydes. Andre ting, som kan hæmme barnets behov for at komme
til brystet, fx narresut eller tilskud, bør man undlade i en periode, hvor mælkeproduktionen skal øges. Det er hensigtsmæssigt, at moren er tæt sammen med
barnet i perioden, så brystet er tilgængeligt for barnet, og morens opmærksomhed over for barnets signaler øges.
11.6.2 Psykosociale årsager til “for lidt mælk”
Vi mangler fortsat viden om, hvorvidt manglende tiltro til at kunne amme er i
stand til at påvirke mælkeproduktionen direkte. En svensk undersøgelse fulgte
51 mødre fra 3 dage til 18 måneder efter fødslen. Studiet viste, at hver anden
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Når moren oplever at have for lidt mælk
Anbefalinger:
•

Støt moren i egenomsorg såsom at huske at hvile, få mad og drikke

•

Få afdækket årsagen til, at moren oplever at have for lidt mælk

•

Vær opmærksom på, at der kan være såvel fysiske som psykosociale
årsager

•

Observer at barnet får godt fat om brystet hver gang, det sutter

•

Vurdér barnets trivsel og vækst

•

Vejled moren i:
•

At lade barnet selv regulere amningen ved at lade det die så ofte
og så længe det vil, også om natten

•

At give barnet tid til at gøre sig færdig ved ene bryst før det næste
bryst tilbydes

•

At undlade narresut eller tilskud i den periode, hvor mælkeproduktionen skal øges

•

Opbyg morens mestringsevne ved at tilbyde hende viden og oplæring i
ammefærdigheder inden for de områder, hun er i tvivl om

•

Tilbyd emotionel støtte og opmuntring

•

Bring nybagte mødre sammen og lad dem lære af hinanden

mor oplevede mindst én krise i ammeperioden forårsaget af bekymring og stress
hos sig selv eller vægring ved at sutte eller umotiveret gråd hos barnet. Børn af
mødre, der oplevede kriser, fik gennemgående mindre mælk end børn af mødre,
der ikke oplevede kriser. Undersøgelsen indicerede, at graden af basal tiltro til at
kunne amme var afgørende for udfaldet af amningen. Vedvarende støtte og hurtig adgang til hjælp i kriseperioder kunne forebygge ophør af amning 35.
Ligesom vi mangler viden om, hvordan usikkerhed påvirker mælkeproduktionen, mangler vi også viden om, hvordan man bedst støtter den ammende mor,
som mangler tiltro til at kunne amme. Umiddelbart tyder meget på, at sundhedspersonalet skal tilbyde moren såvel emotionel støtte og opmuntring som
viden og oplæring i ammefærdigheder inden for de områder, hun er i tvivl om.
Målet er at opbygge morens selvtillid ved, at hun gradvis oplever succes ved at
amme. Amning kan også læres gennem iagttagelse af andre. Derfor er det hensigtsmæssigt at bringe nybagte mødre sammen og lade dem lære af hinanden.
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Salg af modermælk
Mange børneafdelinger, der behandler for tidligt fødte børn, er interesserede
i at købe overskud af modermælk.
Yderligere information om salg af modermælk kan fås ved henvendelse til:
Hvidovre Hospital, telefon 36 32 21 40
Skejby Sygehus, telefon 89 49 67 35

Nogle kvinder tror fejlagtigt, at der ikke er mere mælk i brysterne, når disse bliver mindre og blødere og ikke er så struttende som på barselgangen. Dette skyldes, at den fysiologiske brystspænding er aftaget, hvilket plejer at ske efter en
uges tid, altså efter kvinden er kommet hjem fra barselafdelingen. Hvis hun
ikke er klar over, at det er helt normalt, kan hun tro, at der ikke er mere mælk.
Mange kvinder oplever at have rigelig mælk om morgenen og først på dagen,
og aftagende mælk hen på eftermiddagen og først på aftenen. Dette fænomen
er helt normalt, idet mælkeproduktionen varierer hen over døgnet. Der er ikke
nogen umiddelbar løsning på problemet, ud over at lade barnet komme til brystet i det omfang, barnet udtrykker behov.

11.7 For meget mælk
Nogle kvinder har mere mælk, end barnet behøver. Mælkeproduktionen indstiller sig imidlertid gradvist efter barnets behov. Hvis barnet ikke tømmer brysterne helt, vil mælkeproduktionen efterhånden falde og tilpasse sig barnets
behov.
Nogle børn opretholder selv en rigelig mælkeproduktion ved at sutte hyppigt
fra begge bryster og derved få en stor mængde formælk med lavt fedtindhold
og en meget lille mængde af eftermælken med det høje fedtindhold. Netop den
kalorieholdige eftermælk vil medvirke til at mætte barnet. Derfor skal moren
opmuntres til at lade barnet gøre sig færdigt ved første bryst, inden hun eventuelt lægger barnet til det andet bryst. Mælkeproduktionen indretter sig efterfølgende.
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12. Amning i specielle situationer
Under omstændigheder hvor mor og/eller barn er syg eller har specifikke problemer efter fødslen, kræver det mere end sædvanligt at få etableret en amning.
Det betyder, at sundhedspersonalet skal være indstillet på, at den nye familie
har brug for ekstra støtte, omsorg og praktisk hjælp, så moren kan bruge sine
kræfter på at være sammen med sit barn så meget som muligt og koncentrere
sig om amningen. Endelig skal sundhedspersonalet være opmærksom på at give
tid og være tålmodig, hvis mor eller barn er syg eller har andre problemer af
betydning for amningen. Er mor og barn adskilt, skal moren have mulighed for
at påbegynde udmalkning så hurtigt som muligt, hvis hun ønsker det, og barnet skal have den udmalkede modermælk.

Udfordringer til moren, når der er sygdom
Man kan sige, at moren har 3 udfordringer i forhold til amning, hvis barnet
eller moren selv er syg 1.
•

Siden barnet først og fremmest er et barn som alle andre, er de vanskeligheder, man kan have med amningen, primært akkurat de samme som
andre kan have

•

På samme måde som med andre børn kan man komme ud for at skulle
bekæmpe andres tvivl om, hvorvidt amningen lykkes. Dertil kommer en
misforstået hensynsfuldhed, som for eksempel kan give sig udslag i råd
om ikke at belaste sig selv med amning

•

Der kan komme rent tekniske vanskeligheder med amningen, som betyder, at amningen kan komme til at tage meget af morens tid. Det skal
hun være forberedt på. En trøst kan imidlertid være, at tiden er givet
godt ud. Får barnet den tid og tålmodighed, der er brug for, opbygges
et solidt fundament for barnet fremover

Generelt kan det være en hjælp for sundhedspersonalet at benytte sig af “10
skridt mod vellykket amning” som model, også når man vejleder en mor med
et barn, hvor der er problemer eller sygdom. På den måde vil vejledningen tage
udgangspunkt i det sunde og raske og dermed have et sundhedsfremmende sigte. Med Det Spædbarnsvenlige Initiativ som model kunne følgende skridt formuleres til specielle situationer:
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1.

Sygehuset har procedurebeskrivelser for, hvordan specielle situationer
kan gribes an

2.

Personalet er i stand til at omsætte procedurebeskrivelserne i praksis

3.

Forældrene forberedes så vidt muligt allerede i graviditeten på de problemer, moren kan få, når amningen skal etableres

4.

Moren får barnet op til sig hud mod hud, så snart det er muligt efter
fødslen, og så ofte dette kan lade sig gøre efterfølgende

5.

Moren vejledes i amme- og sutteteknik i relation til netop hendes og barnets situation og bliver støttet i at påbegynde udmalkning så tidligt som
muligt, hvis mor og barn adskilles, eller hvis barnet ikke kan sutte effektivt hos mor

6.

Barnet får udelukkende sin mors mælk, medmindre der er medicinsk
indikation for andet

7.

Mor og barn har mulighed for at være sammen 24 timer i døgnet, medmindre der er en god grund til det modsatte

8.

Moren bliver støttet i at amme så ofte og så længe, barnet har behov for
det, hvis det er helbredsmæssigt forsvarligt

9.

Barnet tilbydes ikke narresut og sutteflaske under ammeetableringen

10.

Moren bliver informeret om forskellige muligheder for støtte til amningen, når hun kommer hjem fra sygehuset – og der tages kontakt til sundhedsplejersken om besøg, som evt. kan foregå på sygehuset, hvis mor og
barn er indlagt i længere tid efter fødslen

12.1 Sygdomme og særlige forhold hos moren
12.1.1 Hiv og aids
I Danmark og andre I-lande overfører under 5% af hiv-inficerede mødre smitten til deres foster under graviditeten, hvis de er i retroviral behandling 2. Er barnet ikke smittet under svangerskabet, kan det ske under selve fødslen.
Det er også vist, at hiv kan overføres fra mor til barn under amningen, men at
overførslen er mindre blandt de mødre, som ammer uden at give nogen form
for tilskud ud over modermælken 3. Risikoen for overførsel øges med ammevarigheden 4.
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Selv om risikoen for at overføre hiv må anses for lille, anbefales det i Danmark,
at hiv-positive mødre undlader at amme deres børn. Baggrunden herfor er, at
der findes gode erstatninger for modermælk i I-landene, og de hygiejniske forholdsregler kan overholdes.
12.1.2 Herpes simplex infektion
Hvis en mor har en herpeslæsion på sit bryst, må denne anses for smittefarlig i de
første 5-7 døgn 1. I denne periode kan barnet risikere infektion, hvis det sutter direkte fra brystet. Amning fra det angrebne bryst er derfor kontraindiceret. Moren
kan malke ud for at vedligeholde mælkeproduktionen, og den udmalkede
mælk kan gives til barnet med kop efter nogle timers henstand i køleskab 5,6.
Da moren vil have haft infektionen forud for læsionens opståen, vil hendes
mælk indeholde antistoffer mod virus. Disse vil forblive i mælken efter udmalkningen og yde nogen grad af beskyttelse for barnet. Ved at lade nogle timer gå
efter udmalkningen, før barnet får mælken, vil indholdet af virus i mælken være
lavere pga. mælkens anti-virale egenskaber 6.
Amning kan fortsætte under morens behandling med Acyclovir 7.
Hvis herpeslæsionen ikke er på brystet, og barnet ikke formodes at komme i
direkte kontakt med den, kan amning fortsætte, men moren bør udvise speciel
omhu med sin hygiejne, herunder håndvask, før hun ammer – og når hun i det
hele taget pusler barnet 7,8.
12.1.3 Andre infektioner
Hepatitis B, syfilis og tuberkulose kan også smitte ved amning. Sygdommene
er meget sjældne hos danske nyblevne mødre. Børnene kan godt ammes. Hvis
moren er HBsAg positiv, skal barnet umiddelbart efter fødslen have hepatitio
B immunglobulin og samtidig vaccination mod hepatitio B (den første af en
vaccinationsserie på i alt 4). Ved de andre sygdomme skal moren være i behandling.
12.1.4 Diabetes mellitus
Sukkersyge (diabetes melllitus) kontraindicerer ikke amning, tværtimod. Hvis
kvinden har insulinkrævende diabetes mellitus, skal hendes insulinregime justeres efter fødslen. I ammeperioden vil insulinbehovet ofte være mindre. Det er
derfor vigtigt at være opmærksom på energiindtag og insulinbehov specielt i
overgangsperioderne, det vil sige, når amningen etableres efter fødslen, og når
barnet afvænnes igen 1,7.
12.1.5 Epilepsi
Medikamenter, som anses som ufarlige for fosteret under graviditeten, vil heller ikke indebære risiko for barnet i ammeperioden, da stofferne passerer placentabarrieren i højere koncentrationer, end de udskilles i mælken. Hvis moren
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har tendens til krampeanfald, bør hun amme på en sådan måde, at barnet har
mindst mulig risiko for at komme til skade. Det ammede barn er afgjort ikke i
større fare end det flaskeernærede i sådanne tilfælde. Da kvinden kan amme liggende, kan det endda være sikrere for barnet.
12.1.6 Hvide brystvorter
Dette fænomen optræder hos enkelte kvinder: Ved amning eller af og til blot
berøring af brystvorterne blegner disse, oftest ledsaget af smerte. Den hyppigste årsag til smerter i brystvorterne er dårlig sutteteknik. Dårlig sutteteknik kan
ligeledes få brystvorterne til at blegne. Ved blege eller hvide smertende brystvorter er det derfor vigtigt at være opmærksom på sutte- og ammeteknik 9,10.
I enkelte tilfælde kan tilstanden have forbindelse med kredsløbssygdommen,
Raynaud’s syndrom. Her skyldes symptomerne spasmer af blodkarrene med en
reduceret blodgennemstrømning til følge 7. Ved Raynauds Syndrom ses et klassisk farveskift af brystvorterne fra hvid til blå og senere evt. rød, når blodet vender tilbage til det iskæmiske område. Også ved hvide brystvorter med tydelig
sammenhæng til Raynauds Syndrom skal man være opmærksom på sutte- og ammeteknik, da en dårlig teknik kan udløse denne respons. Endelig kan det være
en hjælp for kvinden at holde brystet varmt og amme i høj rumtemperatur. Ved
svære tilfælde kan kvinderne have gavn af behandling med Nifedipine 9-11.
12.1.7 Indadvendte brystvorter
De allerfleste kvinder med flade eller indadvendte brystvorter vil kunne amme
vellykket uden behandling.
Man bør ikke udtale sig negativt om muligheden for vellykket amning på
grundlag af brystvorternes udseende i løbet af graviditeten. Store ændringer i
form sker ofte omkring fødslen (se side 23). Brystvortefacon betyder mindre end
elasticiteten af det omgivende væv, da det er denne, som afgør barnets mulighed for at få fat om brystet 16.
Det er i flere undersøgelser vist, at øvelser hvor man på forskellig vis forsøger at
trække vorten frem, eller brug af brystskaller, brystpumper eller syringe teknik
(fx Niplette) under graviditeten ikke er virksomme. Den normale fysiologiske
udvikling af brystet og brystvorterne under graviditeten resulterer ofte i, at
brystvorterne udvikles spontant, så amningen forløber uproblematisk 7,12,13.
Endelig har flere undersøgelser vist, at brystvortestimulation i tredje trimester
af graviditeten kan forårsage kontraktioner af livmoderen og i enkelte tilfælde
også fødsel og løsning af moderkagen 7,14,15.
Det anbefales at være ekstra opmærksom på at give tid og ro til de første amninger. Det kan være en hjælp at trække brystvorten ud med en gammeldags håndudmalker (“båthorn”), lige før barnet lægges til brystet. Hvis barnet ikke i første
omgang kan tage godt fat, kan laktationen igangsættes og vedligeholdes ved
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B

FIGUR 8.
Stærkt forenklet længdesnit med kun én udførselsgang
A. Indadvendt brystvorte.
B. Normal brystvorte.

udmalkning. Det kan være lettere for barnet, når mælken er faldet til, og brysterne er blevet blødere 7. Endelig kan brug af suttebrik være en løsning, hvis
barnet ikke kan få fat om brystet på anden måde.
12.1.8 Brystvorteeksem
Mange kvinder med atopisk eksem har brystvorteeksem, også under graviditet
og amning. Man vil anbefale brug af steroidcremer i så lav en styrke som muligt
og tilråde afvaskning af brystet forud for amningen.
Kvinder kan udvikle udslæt på brystet eller brystvorterne ved brug af lanolincreme, andre salver, cremer m.m. eller fra vaskepulverrester i tøjet. Brug af cremer m.m. bør ophøre. Det anbefales at undgå engangs-ammeindlæg, da vorterne ofte holdes fugtige. Uld-ammeindlæg er gode, hvis kvinden ikke er overfølsom for lanolin. Hvis det er sandsynligt, at hudirritationen skyldes bh’en,
kan man forsøge at bruge bomulds-bh og vaske tøjet i allergitestet vaskepulver
eller sæbespåner.
12.1.9 Svampeinfektion på brystvorterne
Det er en almindelig opfattelse blandt sundhedspersonale, at svampeinfektion
på brystvorterne er blevet en mere udbredt lidelse 17.
Svampen, candida albicans, forekommer naturligt på hud og slimhinder – og
giver normalt ikke symptomer. Hvis kroppens immunforsvar bliver svækket af
stress eller sygdom, fx ledsaget af en antibiotika-behandling, kan svampen starte en infektion.
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Infektionen kan opstå efter en lang periode med problemfri amning. Brystvorten og det brune område (areola) kan være inflammerede med en skinnende,
klar rødme eller eksematøse med afskalning af huden og med moderat rødme
og inflammation. Smerten beskrives som brændende, kløende eller sviende og
forbliver under og mellem måltiderne. Endvidere kan de stråle ind i hele brystet især efter amning. Smerterne tager ikke af, hvis man ændrer på barnets stilling ved brystet eller andre almindelige tiltag, som kan foreslås ved smerter i
brystvorterne. Sjældnere ses hvide plaques i brystvortens folder eller på areola.
Er brystet mere angrebet af svamp, kan der være revner (fissurer) på brystvorten, som kan være adgang for en bakteriel infektion af brystet 7,17.
Barnet kan have trøske i munden eller numsen. Trøske i munden kan forveksles med mælkerester, men kan ikke tørres væk. Barnet kan have tydeligt ubehag og sutte uroligt under amningen 17.
Hvis enten mor eller barn viser tegn til svampeinfektion, skal begge behandles
med et svampemiddel. Det kan ikke altid ses, at brystvorterne er angrebet af
trøske, men de skal alligevel behandles ligesom barnets mund, hvis barnet får
symptomer på denne lidelse. Eventuelle narresutter skal desinficeres og
engangs-ammeindlæg udskiftes hyppigt.
12.1.10 Brystbetændelse – ikke-infektiøs og infektiøs
Forekomsten af brystbetændelse varierer i de forskellige studier, men oftest er
det under 10% i en population af ammende kvinder, der får brystbetændelse.
Det optræder i mange tilfælde inden for de første 12 uger efter fødslen med
størst hyppighed i 2. til 3. uge efter fødslen, men det kan forekomme på ethvert
tidspunkt i ammeforløbet 79.
Brystbetændelse er ikke synonymt med brystinfektion. I det følgende skelnes
mellem ikke-infektiøs og infektiøs brystbetændelse, idet brystbetændelse kan
være forårsaget af såvel en mælkestase som en bakteriel infektion 7,80.
Mælkeknuder – ikke-infektiøs brystbetændelse

Mælkestase opstår, når mælken ikke tømmes ud af brystet i takt med, at den
produceres. Herved stiger trykket i alveolerne. Denne trykstigning kan være
generaliseret som ved brystspænding, eller lokaliseret som følge af en specifik
ekstern eller intern obstruktion. En sådan obstruktion kan være forårsaget af en
tilstoppet mælkegang, kvæstelse efter traume eller hårdhændet behandling af
brystet, tryk fra fingre, der holder om brystet, en stram bh eller dårlig ammeteknik.
Lokaliseret mælkestase omtales ofte som en mælkeknude. Det føles som et
knudret, hårdt, ømt område i brystet. Hvis denne tilstand ikke behandles, vil
overtrykket i alveolerne kunne klemme mælken ud i det omgivende væv (se side
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26) og medføre inflammation (der ikke er infektiøs). Herved bliver huden over
området rød og spændt.
Ikke-infektiøs brystbetændelse kan udvikle sig, så kvinden klager over influenzalignende symptomer med ømhed i hele kroppen og påvirket almentilstand. Feber
kan forekomme. Ved at udspørge og undersøge finder man, at der er lokaliseret ømhed (mælkeknude) eller generaliseret ømhed (brystspænding) i brystet.
Ofte er kun et bryst berørt.
Mælkestase, lokaliseret eller generel, skal forebygges på samme måde som brystspænding (se side 102 ff ). Mælkeknuder kan desuden forebygges ved at undgå
tøj, der strammer omkring brystet, at håndtere brysterne blidt for at undgå
traumatisering, ikke at trykke på brystet under amning og ved gode ammestillinger at sikre, at alle områder i brystet tømmes. Ammende kvinder skal anbefales at føle efter ømme eller knudrede områder i brystet efter hvert ammemåltid.
En undersøgelse fandt at kvinderne, som udviklede brystbetændelse (mastitis),
havde haft smerte i brystet eller i brystvorten i ugen op til, at tilstanden udviklede sig 81. Dette understreger betydningen af at gøre den ammende mor opmærksom på de første tegn på ikke-infektiøs brystbetændelse.
Det er sundhedspersonalets opgave at oplyse den ammende mor, så hun kender de tidlige tegn på mælkestase og kan tage affære ved at skaffe afløb for mælken med det samme og hermed undgå, at tilstanden udvikler sig.
Det vigtigste overhovedet er at sørge for at skaffe afløb fra det tilstoppede område. Afløbet skal genetableres ved blidt at stryge hen over området med retning
ned mod brystvorten, mens barnet dier. Den ammende mor skal rådes til at
amme hyppigt, især fra den angrebne side, og massere brystet blidt. Hvis sutteteknikken er dårlig, skal den rettes. Hvis der fortsat er knudrede områder efter
amningen, skal moren forsøge at malke mælken fra disse med hånden eller en
brystpumpe. For nogle er dette lettest under en varm bruser. Så snart der er
skaffet afløb fra det tilstoppede område, falder temperaturen markant i løbet af
få timer, ligesom almentilstanden hurtigt bliver bedre. Opmuntring og støtte
undervejs i forløbet kan måske hjælpe moren til at slappe af og få mælken til at
løbe.
Rutinemæssig antibiotikabehandling er unødvendig og uhensigtsmæssig.
Infektiøs brystbetændelse – mastitis

Brystbetændelse er oftest forårsaget af Staphyloccus aurus og Staph. albus, men
escherichia coli og Streptococcus forekommer også. Hvordan infektionen udvikler sig i brystet, hersker der endnu usikkerhed om, men det er sandsynligt,
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at revner i brystvorten kan danne indgangsport for infektion. Symptomerne ved
infektiøs brystbetændelse er de samme som ved ikke-infektiøs brystbetændelse
med almen utilpashed, ømhed i hele kroppen, puls- og temperaturstigning, evt.
ledsaget af kulderystelser 7. Desuden ses hævelse og smerte ved brystet, og der
kan forekomme rødme og hårdhed. Spalte (fissur) ved brystvorten kan være et
ledsagesymptom.
Bakteriel infektion forudsætter, at mikroorganismerne trænger gennem hudens
beskyttende barriere og derefter formerer sig trods kroppens immunforsvar.
Den væsentligste forebyggelse består derfor i at holde huden hel og ubeskadiget (se side 99). Hvis først huden er beskadiget med revner eller sår, kan det
danne indgangsport for infektion. Vorten kan beskadiges af dårlig ammeteknik
og nogle gange ved brug af cremer, som belaster og ødelægger huden.
Hvis huden er beskadiget med revner eller sår, bør kvinden undgå at bruge den
type ammeindlæg, der holder brystvorterne våde, da det kan fremme bakterieformeringen.
Det var tidligere almindelig praksis at behandle enhver inflammation i brystet
med antibiotika. Det skyldtes måske, at man ikke vidste, at inflammationen
ikke nødvendigvis var forårsaget af en infektion.
En dansk undersøgelse 80 fra 1984 viste, at en effektiv differentialdiagnose kan
stilles ved mikroskopi med tælling af leukocyt- og bakterietal i en prøve modermælk. Undersøgelsen viste, at kvinder, der udviste tegn på mastitis, men hvor
mælken indeholdt færre end 106 hvide blodlegeme (leukocytter) pr. ml og færre
end 103 bakterier pr. ml, ikke behøvede anden behandling end fortsat amning.
De kvinder, hvor mælkeprøven viste færre end 106 leukocytter, men flere end
103 bakterier fik diagnosen ikke-infektiøs inflammation. De fortsatte ligeledes
amningen, men havde gavn af at malke ud efter måltiderne. Kun de kvinder,
hvor mælkeprøven viste flere end 106 leukocytter og flere end 103 bakterier, fik
diagnosen infektiøs mastitis og fik antibiotika som supplement til fortsat amning og udmalkning efter måltiderne.
Senere er der rejst tvivl om, hvor sikker diagnosen infektiøs mastitis kan stilles
ud fra en mælkeprøve. Dels er der ofte problemer med forurening af prøven
med blandt andet hudbakterier, dels kan der være tvivl om sikkerheden af, at
mælken i mælkeprøven kommer fra det inficerede område i brystet 82,83. I praksis er det desuden ofte sådan, at muligheden for at analysere en mælkeprøve
ikke er til stede.
Behandling skal afhænge af de symptomer, moren frembyder. Er alle tegn på
infektiøs mastitis tilstede, bør man påbegynde behandling med bredspektret
antibiotikum med det samme, idet forsinket behandling øger risikoen for udvikling af en byld (abces) i brystet.
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Er symptomerne mindre udtalte, er det rimeligt at vente med antibiotikaterapi
i 12 timer, mens man forsøger de behandlingsmetoder, der er nævnt under
afsnittet om ikke-infektiøs brystbetændelse under forudsætning af, at moren kan
følges tæt. Hvis tilstanden ikke bedres inden for 12 timer, skal der sættes ind med
antibiotisk behandling.
Selv om der behandles med antibiotika, er det fortsat afgørende at skabe afløb
for mælken ved at barnet ammes, gerne hyppigt, ved det angrebne bryst. Amningen bør således fortsætte uden begrænsning. De fleste antibiotika, som moren
indtager, optræder ikke i ammemælken i en mængde, der påvirker barnet 84,
selvom bivirkninger er beskrevet, især udslæt, diarre og svampeinfektion 85.
Lignende bivirkninger kan ses hos moren.
Da brystbetændelse kan være en smertefuldt tilstand, skal den ammende mor
tilbydes et smertestillende middel fx Ibuprofen, som kan reducere såvel inflammation som smerter og feber. Paracetamol er et muligt alternativ. Desuden skal
kvinden hvile i sengen med sit barn. Varme omslag kan for nogle være lindrende og hjælpe mælken til at løbe.
Det er kontraindiceret at råde en ammende kvinde med mastitis til at ophøre
med at amme, idet pludselig afvænning kan øge risikoen for, at kvinden udvikler en brystabsces.
12.1.11 Brystabsces
Utilstrækkelig eller forsinket behandling af mastitis kan forårsage byld (absces)
i brystet. Undersøgelser foretaget gennem de sidste 30 år viser, at ca. 10% af ammende kvinder med mastitis udvikler absces. Brystabsces er hyppigst i de første
6 uger efter fødslen 18,19.
Abscesser kan opstå overfladisk, ofte tæt ved areola eller dybt inde i brystet.
Disse dybe abscesser skyldes oftest ubehandlet ikke-infektiøs brystbetændelse,
som har læderet vævet og gjort det modtageligt for infektion.
Symptomerne på en brystabsces er smertefulde, hævede knuder og rødme, varme
og ødem i den overliggende hud. Der kan endvidere mærkes bølgefornemmelse
(fluktuation). Ultralydsundersøgelse af brystet har stor betydning i diagnosticeringen, så unødvendig intervention forebygges 19,20.
Hvis først der er dannet en brystabsces, er det nødvendigt at åbne og dræne den.
Via ultralyd punkteres abscessen, og pusset udtømmes. Der kan herefter placeres et tyndt dræn, som skylles med isotont natriumklorid 6-8 gange i døgnet,
indtil der ikke er mere pus tilbage. Samtidig behandles med antibiotika 18,20,21.
For det første giver den behandling mulighed for, at kvinden kan fortsætte
amningen også på den syge side og dermed medvirke til at fremskynde helingen
og forebygge yderligere problemer, og for det andet giver det ikke så store ar, som
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efterfølgende kan få betydning for amningen. Amning bør fortsætte uforstyrret
på den raske side.
I behandlingen af en brystabsces er det vigtigt, at det ikke kun er abscessen der
behandles, men at sundhedspersonalet samtidig er opmærksom på, hvordan
amningen fungerer. Der optages en grundig anamnese, for at finde ud af om
der er nogen oplagte årsager til problemerne. Samtidig er det vigtigt at overvære
en amning for at vurdere amme- og sutteteknik. Sundhedspersonalet skal opmuntre kvinden til fortsat amning og vejlede i forebyggelse af brystinfektioner.
Endelig kan der være brug for symptomatisk behandling af smerter og en
opfordring til hvile.
En forsinket behandling af en brystabsces kan betyde, at brystet ikke kan producere nok mælk efterfølgende. Flere undersøgelser viser, at amning, trods infektion i brystet, ikke medfører risiko for barnet 19.
12.1.12 Brystkirurgi
Kvinder, som har fået foretaget fjernelse af det ene bryst (unilateral mastektomi), kan amme uden besvær, forudsat at det andet bryst fungerer normalt.
Kvinder, som har fået opereret brysterne mindre (reduktions-mammoplastik)
eller fået gjort brysterne større, kan være i stand til at amme, hvis nerverne til
brystvorten og mælkegangene er bevaret intakte.
De største ammeproblemer findes hos kvinder, som har fået foretaget en reduktions-mammoplastik.
Flere undersøgelser viser, at det kan være vanskeligt at opretholde en tilstrækkelig mælkeproduktion. Således er risikoen for at have for lidt mælk 3-5 gange
forøget efter reduktionsplastik 7,22,23. Ved operationen fjernes bl.a. kirtelvæv,
hvilket dog i reglen ikke giver problemer. Oftere skyldes vanskelighederne en
utilstrækkelig nerveforsyning eller blokerede mælkegange. Problemerne er afhængig af operationsmetoden. Hvis brystvorte og areola har bevaret en tyk stilk
af mælkegange med intakte nerver og blodforsyning, er der stor sandsynlighed
for, at amningen kan lykkes. Skades nervebanerne, kan det påvirke prolaktinog oxytocinniveauet og dermed såvel mælkeproduktion som nedløbsrefleks.
Nedløbsrefleksen kan imidlertid stimuleres medicinsk ved hjælp af Syntocinon
næsespray. Er mælkegangene beskadiget, kan mælken ikke komme ud 7,22.
På grund af risiko for abcessdannelse (se side 115), hvis mælkegangene er blokerede efter brystoperation, kan det ikke anbefales at stimulere mælkeproduktionen ud over, hvad barnet gør, når det dier. Er mor og barn adskilt efter
fødslen, så barnet ikke har mulighed for at komme til brystet, kan moren stimulere forsigtigt med hånden eller en brystpumpe.
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Piercing af brystvorterne
Har kvinden fået foretaget piercing af brystvorterne, er der risiko for, at mælkegangene er beskadiget, dels ved selve indgrebet, dels ved den efterfølgende dannelse af arvæv. Hvis mælkegangene er beskadiget, hæmmes mælkens
udløb.

En nyere undersøgelse viser, at sundhedspersonalets opmuntring spiller en
meget stor rolle for etablering af amningen efter reduktionsplastik 23.
Det er aldrig til at vide på forhånd, om den enkelte brystopererede kvinde kan
amme. Spørges kvinden i graviditeten, om der under operationen blev bevaret
en stilk af mælkegange og blodkar, kan det give et fingerpeg om chancen for
fuld amning. Dette kan være udgangspunkt for en forberedende snak om amning allerede i graviditeten. Efter fødslen må sundhedspersonalet være meget
opmærksom på:
•

At opmuntre og støtte moren i sine bestræbelser på at få amningen til at
fungere

•

Om barnet trives

Samme anbefalinger gælder, hvis kvinden har fået fortaget piercing af brystvorterne, hvor der er risiko for beskadigelse af mælkegangene.
Bliver barnet meget uroligt ved brystet, kan det være tegn på, at det ikke får nok
mælk. Viser barnet tegn på lavt blodsukker (hypoglycæmi, se side 133), skal det
tilbydes modermælkserstatning.
Erfaringer viser, at selv om det ikke tidligere er lykkedes at få etableret en fuld
amning, kan det lade sig gøre at amme et efterfølgende barn fuldt ud 24.
12.1.13. Blod i mælk eller colostrum
Denne tilstand optræder sjældent og er tilsyneladende harmløs.
Årsagen er uklar, måske kan det skyldes en overset revne på brystvorten.
Normalt ophører blodtilblandingen, når amningen er etableret. Amningen kan
fortsætte, men hvis tilstanden vedvarer, eller moren er nervøs, bør hun henvises til nærmere undersøgelse.
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12.1.14 Amning efter kejsersnit
En kvinde, der har født ved kejsersnit, kan amme præcis, som hvis hun havde
født vaginalt. Det er lige så vigtigt her, at barnet hurtigt bliver lagt hud mod
hud ved brystet, som det er efter en vaginal fødsel. Ofte kan det lade sig gøre,
at moren får barnet op til sig hud mod hud allerede på operationsstuen. Moren
vil sandsynligvis have behov for mere hjælp til at finde en behagelig ammestilling og til at få lagt barnet til i de første dage, end hvis hun havde født vaginalt.
Desuden skal hun tilbydes tilstrækkelig smertelindring. Det har vist sig, at
børn, der fødes ved kejsersnit, ammes lige så længe som andre børn.
12.1.15 Bedøvelse
Så vidt muligt bør planlagt kirurgi udsættes til efter ammeperiodens ophør.
Såfremt kirurgi skulle blive nødvendig, mens en kvinde fortsat ammer, vil lokal
bedøvelse (lokalinfiltration, epidural, spinal m.m.) være at foretrække. Hvis fuld
bedøvelse ikke kan undgås, bør der ved præparatvalg tages hensyn til, at kvinden ammer.
Ved langvarige indgreb kan det være en fordel, at kvinden forinden har malket
ud, således at der er mælk til barnet. Så snart kvinden er vågen efter bedøvelsen
(anæstesien), kan barnet lægges til. Mange kasserer fejlagtigt den første mælk
efter en anæstesi. Almindeligvis er dette ikke nødvendigt. Med hensyn til smertelindring efter operationen kan morfin, petidin, salicylat og paracetamol uden
risiko anvendes i terapeutiske doser 25.
12.1.16 Antikonception og amning
Amning som antikonception anvendes på verdensplan hyppigere end alle andre
metoder tilsammen. Laktationel amenorrhea kan være en god metode til antikonception for mange kvinder, såfremt der ikke ønskes eller behøves en høj
grad af sikkerhed mod graviditet.
Amning yder ca. 98% beskyttelse mod graviditet, såfremt moren endnu ikke
menstruerer, og barnet udelukkende ammes. Det vil sige, at barnet ikke får
anden mad end morens mælk, og at det ammes ofte – mindst 6 gange i døgnet
både nat og dag. Selv korte ophold i amningen, hvis barnet eksempelvis sover
6 timer om natten, eller hvis der er sygdom hos mor eller barn, kan betyde, at
ovulationshæmningen mindskes 7.
Det vides ikke, om danske kvinder ammer så tæt, som det er nødvendigt for at
opnå den høje beskyttelsesgrad, derfor anbefales antikonception til kvinder,
som ikke ønsker ny graviditet, fra det tidspunkt hvor samlivet genoptages.
Som antikonception kan anvendes kondom, pessar, spiral eller minipiller/
P-piller.
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Kombinations P-piller med mere end 20 mikrogram ethinylestradiol bør ikke
ordineres til ammende kvinder, da en lille del af hormonerne går over i modermælken og påvirker barnet, som kan få hævelse af brystkirtlerne (gynækomasti), vaginalblødning og forlænget gulsot (icterus neonatorum). Endvidere nedsættes mælkemængden ved brug af disse P-piller.
P-piller med kun 20 mikrogram ethinylestradiol (lavdosisøstrogen P-piller) virker ikke laktationshæmmende, og der er aldrig set gynækomasti eller vaginalblødning hos børnene som følge af disse P-piller, idet hormonmængden, der går
over i mælken, er meget lille.
Minipiller kan anvendes, fordi kun meget små mængder syntetisk gestagen går
over i mælken.
12.1.17 Amning af tvillinger
Hvis tvillingemoren er motiveret for at amme, og faren bakker hende op, er det
meget mere enkelt og mindre arbejdskrævende at amme tvillinger end at give
dem flaske, og de fleste kvinder kan producere mælk nok til at mætte to børn.
Forudsat at begge børn sutter godt, vil der vedblivende være nok til to.

Tandem-amning. Moren skal støttes i at lære at amme begge børn samtidig, så hun har mulighed for at vælge denne
løsning, når hun kommer hjem.
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FIGUR 9 89
Mælkemængde for kvinder, som ammer tvillinger og kvinder, som ammer et enkelt barn
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Måske kan det være mest overskueligt for moren, hvis hun de første dage
ammer hvert barn for sig for hurtigt at få løst de mest almindelige begynderproblemer. Det er imidlertid en god idé hurtigt at blive fortrolig med at amme
børnene samtidigt. Det betyder i praksis, at når det ene barn vågner, vækker
man det andet. Endvidere er det vist, at når begge bryster tømmes samtidigt,
medvirker det til at øge mælkemængden 26,27. Det kræver i starten hjælp fra
sundhedspersonalet både at finde en god ammestilling og få børnene lagt til. Så
hurtigt som muligt skal faren medinddrages i vejledningen, så den nye familie
får en følelse af at kunne klare det selv ved fælles hjælp. Det vil være en stor fordel, hvis faren til tvillinger kan være medindlagt.
Det er vigtigt, at tvillingemoren sidder godt inden amningen påbegyndes, da
det kan være svært at “flytte på sig”, når først børnene sutter. En god stor stol
eller sofa og løse puder eller en ammepude vil hjælpe moren til at sidde godt og
amme 1.
Nogle kvinder vil foretrække at fortsætte med at amme børnene et ad gangen,
selv om den kan betyde, at de kommer til at sidde og amme det meste af dagen.
Andre vil foretrække at amme tvillingerne samtidigt eller lige efter hinanden.
Og endelig vil nogle indrette sig efter børnenes egne rytmer og kombinere dobbelt- og enkeltamning. Hvad den enkelte tvillingemor vælger, bør afhænge af,
hvad der fungerer bedst for hende.
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Børnene kan hver have deres “eget” bryst, eller de kan bytte plads ved hvert
måltid. Der kan være fordele og ulemper forbundet med begge dele. Vigtigst er
det imidlertid, at det ikke er vanskeligt for moren at praktisere.
12.1.18 Amning af trillinger
Der er beskrevet flere tilfælde med vellykket amning af trillinger, men det kræver en meget motiveret mor og megen ekstra hjælp og støtte 28. Amningen kan
foregå ved, at to af børnene ammes samtidig og den sidste gives flaske med udmalket modermælk eller modermælkserstatning. Ved efterfølgende amning skifter børnene plads, således at alle børn får mulighed for at blive ammet.
12.1.19 Amning under graviditet og amning af større søskende
Nogle kvinder fortsætter med at amme i løbet af den følgende graviditet, og
ammer både den nyfødte og dennes storebror/søster efter fødslen. Der er intet,
der tyder på, at dette skulle være skadeligt for hverken mor eller børn. Det er
dog vigtigt, at spædbarnets behov dækkes først 7. Spædbarnet skal være helt færdigt ved ét bryst, før det er det store barns tur, fordi der ved et brystmåltid først
kommer rigelig tynd mælk og derefter en mindre mængde fed mælk, og spædbarnet skal have begge slags mælk.
Hvis kvinden også ønsker at amme det store barn, kan børnene evt. have hvert
deres bryst, så det nyfødte barn får mulighed for at få fat i den fede mælk. I
praksis holder mange børn op med at die i løbet af morens graviditet, måske
pga. mindre mælkemængde eller anderledes smag. Det er almindeligt, at kvinder, som ammer under graviditeten, får ømme brystvorter, trods god ammeteknik.
Ved amning af børn efter deres tandfrembrud skal man være opmærksom på,
at modermælk er sød og dermed fremmer cariesangreb.
12.1.20 Amning og fysisk aktivitet
Det er hensigtsmæssigt at være fysisk aktiv under en ammeperiode 91. De fleste
undersøgelser viser, at fysisk aktivitet ikke ændrer mælkens volumen eller sammensætning 92. Ekstrem fysisk træning medfører nedsættelse af IgA indholdet i
mælken, men restitution sker i hvile i løbet af en time 93. Laktatindholdet i mælken øges efter kraftig, men ikke moderat, fysisk aktivitet 91, 94. Der er modstridende oplysninger om laktats betydning for barnets accept af mælken 95, 96.
Fysisk aktivitet kan medvirke til at give moren mere overskud og selvtillid, hjælpe hende af med overskydende kilo og forebygge livsstilsygdomme 97, alt sammen noget der kan ruste moren til et godt og langt ammeforløb. Det er vigtigt
med næringsrig kost samt træning tilpasset den enkelte kvindes niveau. Eliteidræt er kun hensigtsmæssig med ekstra opmærksomhed på kost og energidrikke samt på morens og barnets trivsel.
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12.2 Sygdomme og særlige forhold hos barnet
12.2.1 Gråd og kolik
Kolik vil sige, at barnet græder mere end sædvanligt med anfald af skrigeture,
hvor barnet trækker benene op mod maven. Det rumler i maven og barnet
betegnes som smertepåvirket og utrøsteligt. Kriterierne for, hvornår der er tale
om kolik, diskuteres fortsat i fagkredse, ligesom årsagerne til kolik ikke er afklaret 29. Det ligger uden for denne bogs rammer at redegøre for de mange teorier
om kolik, der er bragt på banen i årenes løb.
En mors bekymring over, at hendes barn græder, kan ofte give sig udslag i ængstelse for, om modermælken er god nok, om der er nok af den med videre. Det
virker forstyrrende på amningen, og det er nytteløst at give modermælken skylden, idet der ikke er fundet sammenhæng mellem amning og kolik. Da årsagen
til kolik er ukendt, og kolik sandsynligvis kan forårsages af mange forskellige
faktorer, kan man ikke give nogen generelle råd. Der er imidlertid to råd, som
kan forsøges, og som ser ud til at hjælpe hos nogle:
1.

Det har været foreslået, at gråd, irritabilitet og tynde afføringer hos ammebørn måske kunne hænge sammen med måden, børnene bliver ammet
på 30. Ved at flytte barnet for tidligt fra det første bryst over til det andet,
vil barnet få en stor mængde formælk med lavt fedtindhold og en meget
lille mængde eftermælk med højt fedtindhold. Netop den kalorieholdige
eftermælk medvirker til at mætte barnet. Det er vigtigt, at moren lader
barnet gøre sig færdigt ved første bryst, inden det eventuelt lægges til ved
det andet bryst. To undersøgelser, der har afprøvet denne vejledning, viser
dog modstridende resultater 31,32.

2.

Specielt svenske forskere 33-35 har været optaget af, om nogle ammebørns
gråd kunne hænge sammen med intolerance overfor morens indtag af
mælkeproteiner. Anbefalingen går på, at moren udelukker mælkeprodukter fra sin kost og herefter afventer, om det har en positiv indflydelse på
barnets gråd. Har det betydning, vil der indtræde en mærkbar ændring i
barnets gråd i løbet af få dage, og symptomerne vil vende tilbage ved provokation med komælk. Ophører moren en periode med at indtage mælkeprodukter, anbefales det, at hun tager et kalktilskud.

12.2.2 Stramt tungebånd (ankyloglossia)
Er barnets tungebånd kort og stramt, vil tungen blive holdt nede i munden, og
det vil derfor være vanskeligt for barnet at svøbe brystvorten. Er tungebåndet
meget stramt, kan spidsen af tungen blive hjerteformet.
Undersøgelser viser, at 3-5% af alle nyfødte har stramt tungebånd, at det er
mere almindeligt hos drenge end hos piger, og at der ofte er en familiær disposition 36,37.
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Der er en sammenhæng mellem stramt tungebånd og ammeproblemer med
dårlig sutteteknik og smerter i brystvorterne 36.37.
Det ses ofte, at barnet:
•

Har svært ved at svøbe brystvorten og holde brystet i munden

•

Kommer med klikkende lyde under amningen

•

Er uroligt ved brystet, ønsker hyppige og langvarige amninger

•

Har problemer med at tage på i vægt eller tidligt vægttab.

Hos moren ses:
•

Ømme og sårede brystvorter

•

Smerter i brystvorten under amning

•

Brystinfektioner

•

Reduceret mælkeproduktion 36-38.

Hvis tungebåndet er så stramt, at det giver svære ammeproblemer, anbefales det
at klippe det (frenulotomi). Efter klip af tungebåndet er der set forbedring af
såvel overførslen af mælk fra mor til barn, som af barnets vækst, smerterne i
brystvorten og andre brystproblemer 37.
Om der skal foretages klipning, må afgøres i den enkelte situation på baggrund
af en vurdering af tungebåndet og de ammeproblemer, det afstedkommer hos
mor og barn 37.
Da stramt tungebånd er relativt almindeligt hos nyfødte børn, skal sundhedspersonalet være opmærksom på dette fænomen, specielt hos mor-barnpar, der
har problemer med amningen.
12.2.3 Allergi
Børn, der er arveligt disponeret for allergi, har en øget risiko for at udvikle allergisk sygdom og kan derfor risikere at udvikle komælksallergi, hvis de får modermælkserstatning baseret på komælk de første 4 levemåneder. Også spædbørn,
der ikke er disponeret for allergi, kan dog udvikle komælksallergi. Ca. 2 % af
en fødselsårgang udvikler komælksallergi.
Arveligt disponerede børn er enten dobbeltdisponerede eller enkeltdisponerede. Børn er dobbeltdisponerede, hvis begge forældre har/har haft flerårig, lægediagnosticeret, behandlingskrævende allergisk sygdom (gælder kun den IgEmedierede allergi, ikke kontaktallergien).
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Anbefalinger til forebyggelse af allergi
I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende til børn, der er disponeret for
at udvikle allergi 40,41:
•

At barnet udelukkende ammes, til det er omkring 6 måneder*, da modermælk er den ”sikreste” ernæring til allergidisponerede spædbørn.

•

At ethvert tilskud af komælksbaseret modermælkserstatning undgås fra
fødslen og indtil 4 måneders alderen.

•

At ikke-ammede og ikke fuldt ammede spædbørn ernæres med højt
hydrolyseret modermælkserstatning (Profylac ® eller Nutramigen ®) de
første 4 måneder. Herefter kan komælksbaserede produkter anvendes.

Til Sundhedsstyrelsens anbefalinger hører også:
•

At spædbarnet ikke udsættes for passiv rygning.

•

At der ikke er pelsbærende kæledyr i hjemmet det første år.

•

At indeklimaet er godt.

* Den allergiforebyggende effekt er dog kun dokumenteret for de første 4 levemåneder.

Børn er enkeltdisponerede, hvis én af forældrene eller en søskende har/har haft
flerårig svær lægediagnosticeret, behandlingskrævende allergisk sygdom. Ved
enkeltdisposition kan sygehistorien suppleres med undersøgelse af navlesnors
IgE. Først en værdi over 0,3 kU/l øger risikoen for at udvikle allergi. (Gælder
dog kun den IgE-medierede allergi, ikke kontaktallergien).
Arveligt disponerede spædbørn bør ikke få almindelig modermælkserstatning
de første 4 måneder, heller ikke på barselgangen, idet få dråber formentlig kan
være nok til at sensibilisere barnet over for ko-mælksprotein 39. Udvikling af
fødevareallergi og her især komælksallergi og tilsyneladende også børneeksem
hos allergidisponerede spædbørn kan i nogen grad forebygges ved, at de udelukkende ammes de første 4 måneder.
Gravide og ammende kvinder behøver sædvanligvis ikke at holde diæt for barnets
skyld.
Dog kan moren forsøgsvis undgå mælkeprodukter i sin kost, hvis det ammede
barn får symptomer på komælksallergi. Nogle kvinder føler, at det hjælper.
Hvis amningen ikke kan gennemføres fuldt ud, tilrådes i de første 4 levemåneder at give tilskud af højt hydrolyseret modermælkserstatning (Profylac ® eller
Nutramigen ®), der er såkaldte hypoallergene produkter 39,42. Der er ikke doku-
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mentation for, at det ene produkt skulle have en bedre forebyggende effekt end
det andet 43.
Efter 4 måneders alderen kan allergidisponerede spædbørn ernæres fuldstændig som
andre spædbørn.
12.2.4 Medfødt hjertesygdom
Det lykkes for mange mødre til børn med medfødt hjertesygdom at etablere en
amning på trods af den nye families bekymring over at have fået et barn med
en livstruende sygdom og på trods af, at mor og barn ofte har været adskilt i en
længere periode lige efter fødslen.
Der er mange gode grunde til, at børn med medfødt hjertesygdom bliver
ammet ud over den rent ernæringsmæssige. Det har vist sig, at iltmætningen
hos hjertebørn er højere og mindre varierende hos dem, der ammes, sammenlignet med de børn, der flaskeernæres 45. I en undersøgelse afveg flaskeernærede børn mest fra deres individuelle vækstkurver 46.
Børn med medfødt hjertesygdom spiser hyppigt og i kortere tid ad gangen og
kan være urolige ved brystet. De kan have svært ved at stimulere brystet tilstrækkeligt pga. nedsat kraft til at sutte, og de kan blive forpustede og blålige i
huden (cyanotiske) afhængig af, hvor alvorlig deres hjertesygdom er. Endelig
har hjertebørn generelt problemer med at tage på i vægt 7,46. Dette behøver imidlertid ikke være en grund til at ophøre med amningen. Der kan gives et tilskud
til modermælken (modermælksforstærker) enten via sonde, hvis barnet sondemades, eller i kop blandet med udmalket modermælk, hvis barnet tager måltiderne ved brystet uden brug af sonde.
12.2.5 Down syndrom
Fordelene ved amning har særlig stor betydning for børn med Down syndrom,
da deres bekæmpelse af infektioner (immunrespons) generelt er dårligere end
andre børns 7,47.
Ligesom alle andre børn varierer gruppen af børn med Down syndrom. I gruppen
ses både børn, som ikke behøver hjælp til amning og børn, som har store vanskeligheder, fordi de eksempelvis ikke har nogen søge- og sutterefleks 47. Men selv
for mødre til børn med svære begyndervanskeligheder, kan amningen lykkes.
Mange børn med Down syndrom har andre medicinske problemer. Op mod
40% har medfødte hjertelidelser, som kræver operation, og 5% har tarmforsnævring (duodenalstenose eller -atresi), ligesom en stor del har gulsot (hyperbilirubinæmi). Det ser ud til, at de børn med Down syndrom, der samtidig har
alvorlige hjertefejl, har vanskeligst ved at tage fat om brystet og sutte 7,13,48, fordi de kan være slappe, deres tunge kan være stor, og de kan have svært ved at
svøbe om brystvorten 7.
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Figur 10.
Nogle børn, fx børn med Down syndrom, har svært ved at beholde brystet i munden. Her er der brug
for særlig hjælp.
A. Hvis barnet bæres i en sele eller "slynge", kan moren støtte barnets hoved med den ene hånd og
brystet med den anden.
B. Med "ballarinagrebet" kan moren "koble" barnet til brystet med én hånd.

Mange børn med Down syndrom behøver ekstra hjælp i begyndelsen. Det
kræver megen tid og tålmodighed at sikre sig, at de har godt fat om brystet ved
hvert eneste måltid. Det kan være nødvendigt for moren at malke ud, mens
denne indlæringsproces foregår.
I forbindelse med amningen, vil det ofte hjælpe at stimulere nedløbsrefleksen
med brystmassage (se side 139 ff ) og let udmalkning med hånden. Endvidere
kan det hjælpe at holde godt om brystet, så brystvorten ikke falder ud af munden, når barnet ikke sutter. Det kan være svært for mor at støtte hele barnets
krop og hoved samtidig med, at hun har godt fat om brystet. Ved at støtte barnet godt med puder under amningen – eller benytte sig af en “slynge” eller
bæresele – vil moren få en hånd fri til at støtte brystet. Barnets hoved kan ligeledes holdes oppe ved hjælp af “ballarinagrebet”, hvor man støtter barnets
hoved og brystet samtidigt.
Endelig klarer disse børn bedre amningen med nærhed og stimulation, så her
er det særlig vigtigt med kropskontakt og snak med barnet under amningen 7.
Som i forbindelse med andre problematiske ammeforløb har undersøgelser vist,
at opmuntringen til at amme fra sundhedspersonalet og den nære familie er af
afgørende betydning 7.
12.2.6 Læbespalte
Børn med en isoleret læbespalte kan i reglen ammes uden besvær. Korrigerende
plastikkirurgi foretages som regel inden for de første uger efter fødslen.
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I perioden inden barnet opereres, kan mor have brug for hjælp til at finde en
måde at få barnets mund til at slutte helt tæt til brystet. For nogle mødre går
det uden problemer, for andre kan det være nødvendigt, at moren sætter en finger ved spalten, for at munden kan slutte helt tæt til brystet 7. Det kan endvidere være en hjælp at støtte undersiden af brystet 49.
Den korrigerende plastikkirurgi medfører, at barnet kan ammes allerede få
timer efter operationen.
12.2.7 Ganespalte
Medmindre ganespalten er meget lille, vil denne tilstand ofte volde store problemer. Barnet kan ikke skabe et segl mellem sin mund og brystvorten, og kan
derfor ikke danne undertryk, hvilket er forudsætningen for effektiv udtømmelse af mælken 7.
Mødre som gerne vil give deres egen mælk til deres nyfødte, må oftest malke
ud og give barnet mælken med en blød plastflaske med en blød sut (ballonsut),
hvor hullet sidder på siden.
Amning kan forsøges og sågar lykkes, hvis moren har et stort, smidigt bryst og
en kraftig nedløbsrefleks. Det vil da være en fordel med den ammestilling, hvor
barnet sidder lodret op ad moren 1,13.
Sundhedsplejerskekonsulenterne i læbe-ganespalte-plejen anbefaler imidlertid,
at mødrene starter udmalkning, da det sjældent lykkes at amme et barn med
ganespalte fuldt ud. De fleste af disse børn taber sig og kan i den forbindelse få
problemer med længerevarende gulsot, da de ikke får mælk nok, fordi de ikke
kan danne tilstrækkeligt undertryk, når de sutter.
12.2.8 For tidligt fødte børn
Modermælk er speciel vigtig for børn som er født for tidligt (præmature børn).
Mælken fra mødre til præmature børn indeholder en større mængde protein,
som gavner barnets hastige vækst i den første tid. Modermælk indeholder desuden en højere mængde fedtsyrer, som er vigtig for barnets hjerne 50-53. Endelig
har råmælk (colostrum) fra mødre til præmature børn en højere mængde
immunologiske faktorer end colostrum fra mødre til fuldbårne børn, hvilket er
af stor betydning for det præmature barn, som netop har et umodent immunsystem 54.
Forhold, der fremmer barnets sutteevne, er høj fødselsvægt, høj gestationsalder,
mindre brug af respirator eller iltbehandling, høj hæmoglobin, ingen brug af
flaskeernæring, ingen infektion og endelig morens ammeerfaring 55,56.
Lang ammeperiode hos mødre til præmature børn hænger ofte sammen med tidlig første hud mod hud kontakt, og tidligere ammeerfaring hos mødrene 55,57.
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Kort ammeperiode har sammenhæng med et lavt antal svangerskabsuger og lav
fødselsvægt hos barnet. Som hos andre mødre har rygning ligeledes en sammenhæng med kort ammeperiode 56,58.
En norsk undersøgelse viser, at laktationsperioden for mødre til præmature
børn er gennemsnitlig 5,6 måned. Ved barnets udskrivelse havde 64,8% af mødrene mælk nok til deres barn. 22,5% af disse børn blev ammet fuldt ud, 59,2%
ammede, malkede ud og gav på flaske, og 16,9% malkede kun ud og gav på flaske. Kun 1,4% gav modermælkserstatning som tilskud til egen mælk 58.
En ny, svensk undersøgelse viser, at 93% af alle low birth weight (LBW) børn,
udskrevet fra neonatalafdeling, fik deres mors mælk. 74% af disse fik udelukkende deres mors mælk. 4 måneder gamle fik 63% af børnene deres mors
mælk, fuldt eller delvist og 6 måneder gamle fik 36% stadig deres mors mælk
fuldt eller delvist 59.
Børnelægen vurderer, om der er behov for ernæringsmæssigt supplement til
modermælken (modermælksforstærker) af hensyn til barnets vækst.
Ammeprocessen hos præmature børn

Overgangen fra sondemadning til amning kan være meget svær selv for mødre,
der med held har oparbejdet mælkeproduktionen ved udmalkning med hånd
eller med malkemaskine.

Hvis barnet ligger ved brystet, mens det får mælk gennem en sonde, lærer det at forbinde brystet
med mad.
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Hvis barnet ikke
kan sutte effektivt,
kan det få sin mors
udmalkede mælk
gennem en tynd
sonde, som ligger
langs med brystvorten (lact aid).

Lact-aid 87
Lact-aid systemet kaldes også "nursing supplementer".
En tynd sonde (0,4-0,6 mm) tilsluttes en sprøjte mælk og placeres langs brystvorten. Sonden skal ligge, så den stikker få millimeter ud over brystvorten
og hæftes med plaster på huden over areola. Barnet lægges til brystet som
vanligt og får supplerende mælk via sonden.
Lact-aid systemet kan også købes som hjælpemiddel, men indeholder her
flere smådele, som er vanskelige at holde rene.
Lact-aid systemet kan bruges i situationer hvor:
•

Barnet har et svagt sug pga. for tidlig fødsel, neurologisk skade, medfødt
hjertesygdom eller kromosomanomalier fx Down syndrom

•

Barnet pga. utålmodighed ikke vil tage fat om brystet

•

Moren er blevet brystopereret

•

Moren ønsker at genetablere mælkeproduktionen eller starte den efter
adoption

•

Moren har vedvarende utilstrækkelig mælkeproduktion
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Mælkevejen
♦ Får kun bryst
♦ Sutter enkelte hele måltider
Sutter og får mindre sondetilskud ♦

♦ Sutter og synker
Søger brystet ♦
og hyggesutter

♦ Slikker og smager mælken
Snuser til brystet ♦

♦ Ligger hud-mod-hud

Ammeprocessen for præmature børn kan beskrives ud fra
Mælkevejen 61
1. Barnet ligger hud mod hud med forældrene, så snart dets tilstand er
stabil. Den tætte kontakt har stor betydning for både amme-etablering
og -varighed.
2. Barnet snuser til brystet. Barnet kommer i nærkontakt med brystvorten
og bliver kendt med den ved at snuse og føle. Moren kan presse mælk ud,
så barnets læber kommer i kontakt med hendes mælk. Hvis barnet er
vågent og interesseret og klar til det, vil det begynde at slikke på brystet.
3. Barnet slikker og smager mælken. Selv om barnet ikke kan koordinere
sutte- og synkerefleksen, kan det meget tidligt “lappe” mælk i sig, som
drypper fra brystet.
4. Barnet søger brystet og hyggesutter. Søgerefleksen kan være meget svag
hos et præmaturt barn. Det gaber måske lidt op, bevæger læberne, stikker
tungen ud af munden, drejer hovedet eller begynder at sutte på fingrene.
5. Barnet sutter og synker. Præmature børn sutter ikke hurtigt og effektivt.
Ofte tager de nogle sut og synk og må så hvile sig. Det er derfor vigtigt
at sætte tid af og lade barnet hvile sig ind imellem. Så snart barnet får
sondemad, vil det blive mæt og sove. Interessen for brystet kan være
forskellig afhængigt af tidspunktet, og i starten er det måske kun en gang
i døgnet.
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6. Barnet sutter og får mindre sondetilskud. Der er nødvendigt, at barnet
bliver sultent for at det kan få behov for at spise. For at
skabe sult kan man reducere lidt i mængden af sondemad. Senere kan
man springe et sondemåltid over og tilbyde brystet oftere. Bliver barnet
båret hud mod hud, vil det være lettere for moren at mærke de små,
beskedne signaler, barnet viser som tegn på sult.
7. Barnet sutter hele måltider. Barnet bliver fortsat båret meget og tæt og
kan nu starte med amning efter behov en del af døgnet. Den sidste fase
fra sondemadning til fri amning kan være en periode, hvor barnet stagnerer i vægt eller måske ligefrem taber sig en smule.
8. Barnet får kun bryst. Barnet regulerer nu selv amningen.

Det præmature, sondemadede barn har ikke de sutte- og synkeerfaringer, det
ville have fået inde i livmoderen. Barnet må derfor introduceres til brystet så
tidligt som muligt, så reflekserne kan stimuleres, også selvom det ikke er i stand
til at tage mælk fra brystet endnu.
En svensk undersøgelse fra 1999 viste, at uanset gestationsalder responderede
børnene på den første kontakt med brystet ved at søge og sutte. Børnene søgte
effektivt og tog fat om brystvorten ved en gestationsalder på 28 uger og suttede vedvarende mellem 10 og 30 gange ved en gestationsalder på 32 uger. Deres
tidlige sutteadfærd fortolkes som et resultat af læring, som bedres ved stimulation. Det anbefales derfor, at etableringen af amning hos præmature børn baseres på hjerte-lunge stabilitet, uafhængig af modenhed, alder eller vægt 60.
Pjecen “Mælkevejen”, som bruges på Hvidovre Hospital (se side 130), beskriver
processen for etablering af amning hos præmature børn. Det er en individuel
proces, hvor de enkelte stadier nås på forskelligt tidspunkt afhængigt af det enkelte barn. Af og til kan processen også gå tilbage for senere at gå fremad. Mælkevejen kombinerer sondemadning og hud mod hud kontakt/brysternæring.
Flaskeernæring kan ikke anbefales, da det i undersøgelser er set i sammenhæng
med mindre kompetent sutteadfærd hos præmature og lavere succesrate for
etablering af amning 55.
Sundhedspersonalets individualiserede, faglige vurdering, rådgivning og ikke
mindst støtte til moren er afgørende for, at så mange præmature børn som
muligt kan komme i gang med et vellykket, længerevarende ammeforløb. Der
må findes plads på børneafdelingen, hvor behandling og overvågning kan
fortsætte, mens mor og barn har ro og tid til at begynde amning.
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Yderligere information kan læses i “Rapport om ernæring til børn med lav fødselsvægt” fra Sundhedsstyrelsen (1994).
12.2.9 Blodige opkastninger
Hvis en nyfødt har blodige opkastninger eller blodige afføringer (melæna spuria), stammer blodet ofte fra en revne i brystvorten. Amning kan fortsætte, men
det er vigtigt, at sundhedspersonalet overværer en amning for at se, om revnen
evt. kan være opstået pga. dårlig amme- og sutteteknik. Hvis diagnosen er usikker, bør man undersøge, om blodet indeholder voksent eller føtalt hæmoglobin.
12.2.10 Gulsot (Fysiologisk icterus)
En manglende erkendelse af gulsot som et normalt og hyppigt fænomen hos
det brysternærede barn, er kaldt ammeetableringens værste fjende.
Fysiologisk gulsot forebygges ikke af tilskud af hverken modermælkserstatning,
sukkervand eller vand, tværtimod kan det føre til, at mælkeproduktionen ikke stimuleres optimalt, og spædbarnet derved ikke får tilstrækkelig ernæring, hvorved gulsoten forværres pga. underernæring 65. Således er kraftig fysiologisk gulsot (forhøjet bilirubinniveau) set i sammenhæng med stort vægttab. Omvendt
er der en sammenhæng mellem hyppig amning med ca. 10-12 amninger pr.
døgn fra første dag og mild fysiologisk gulsot (lavt bilirubinniveau) på 2.-6.
levedag 13,65.
Gulsot ses hyppigere hos brysternærede (knapt halvdelen) end hos kunstigt
ernærede børn (ca. en fjerdedel). Ikke alene er der flere brysternærede børn,
som har gulsot, men deres bilirubinniveau er også højere og holdes i længere
tid. Hos en tredjedel af alle brysternærede børn ses klinisk gulsot og to tredjedele har sikkert forhøjet bilirubin i blodet i tredje leveuge 65-66. Bilirubinværdierne kan ligge omkring 200-220 millimol per liter i 3-4 uger, men mindre end
2% har længerevarende gulsot (over 6 uger). Det er karakteristisk med et langsomt, men stadigt fald i bilirubinværdierne, og at barnet i øvrigt virker rask, trives og udelukkende brysternæres. Hvis barnet i 3. leveuge fortsat er gulfarvet,
skal der hos egen læge eller på pædiatrisk afdeling testes for konjugeret hyperbilirubin for at afklare, om det drejer sig om en simpel længerevarende gulsot
eller en galdevejsatresi 90. Raske kunstigt ernærede børn har aldrig længerevarende gulsot 11.
Undersøgelser har vist, at ca. 10% af brysternærede børn har bilirubinværdier
over 250 millimol/l, mens det kun ses hos 2% af kunstigt ernærede børn (synlig gulsot = bilirubin over 130 millimol/l).
Fordi flere børn i dag udelukkende ammes, ses et stigende antal gule børn på
barselafdelingerne. Dette fænomen må accepteres som normalt. Gulsot hos det
brysternærede barn skal over for mødrene forklares som værende normalt, og skal
også blandt sundhedspersonale betragtes som sådan.
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Det er ikke nødvendigt med rutinemæssig bilirubinmåling, blot fordi barnet
ser gult ud. Gulsoten skal have en vis styrke og udbredelse på barnets krop eller
sætte tidligt ind, før en nærmere vurdering ved en blodprøve er nødvendig. Det
forudsættes naturligvis, at barnet er rask, dvs. at der ikke ved anamnese eller
undersøgelse/observation af barnet er fundet tegn på sygdom som årsag til
gulsoten (immunisering, lever-, galdesygdomme osv.) 13.
Der er kun grund til at made/eftermade med modermælk eller modermælkserstatning, hvis barnet er klinisk “sultent ved brystet”, har et stigende fysiologisk
vægttab, er så sløvt at det ikke kan sutte på brystet eller på anden måde giver
indtryk af ikke at få mælk nok (se side 85). Sukkervand bør ikke anvendes. Ved
lysbehandling af et brystbarn, hvor moren har mælk, er der ikke grund til tilskud, men hyppigere amning anbefales 67.
Den mest effektive måde at reducere forekomsten af gulsot hos ammede børn
er derfor at sikre sig, at barnet ammes hyppigt, 10-12 gange i døgnet, den første
uge eller to, uden tilskud af nogen art, at barnet har en god sutteteknik og at
moren har en god ammeteknik, som sikrer, at barnet får næring nok og dermed
ikke taber sig for meget 65.
12.2.11 Væskemangel og vægttab
Det er kendt og beskrevet i litteraturen, at selv sunde og raske nyfødte børn
med normal fødselsvægt kan få væskemangel (blive dehydreret) og få en utilstrækkelig vægtøgning 68-71.
I en undersøgelse af sunde, nyfødte børn med et vægttab over 10% af fødselsvægten, viste det sig, at 26% af mødrene havde en for lille mælkeproduktion og
74% af børnene fik for lidt mælk pga. dårlig sutte- eller ammeteknik 71.
De første tegn på væskemangel hos en nyfødt (neonatal dehydrering) er nedsat
afføringshyppighed, sparsom urin evt. med uratkrystaller i, nedsat vandladningshyppighed og vægttab. Sjældnere ses indsunken fontanelle, tørre slimhinder og tør hud (nedsat hudturgor). Senere ses temperaturforhøjelse og påvirkede blodprøver (hypernatriæmi, hyperbilirubinæmi). Barnet reagerer ved enten
at være uroligt og skrigende, også efter et måltid, eller omvendt ved at være
meget rolig og sove meget, hvilket ofte tolkes som tilfredshed 68.
Dehydrering og for stort vægttab forebygges bedst ved, at man er opmærksom
på sutte- og ammeteknik lige fra de første amninger efter fødslen. Det er vigtigt
at forsøge at afdække eventuelle problemer tidligt, da næsten alle ammeproblemer kan løses med kvalificeret hjælp, støtte og vejledning. Endelig skal sundhedspersonalet være opmærksom på tidlige symptomer på dehydrering, og mor
skal informeres om tegn på, at amningen fungerer, dvs. at der er almindeligt die, afførings- og vandladningsmønster hos den nyfødte. Endelig kan vejning af
barnet på 5.-7. dagen efter fødslen være med til at identificere dehydrering 68-72.
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Symptomer på lavt blodsukker
Symptomerne på lavt blodsukker er:
•

Sitren, irritabilitet, kramper

•

Sløvt og/eller slapt barn

•

Bleghed eller blåfarvning af huden (cyanose)

•

Langsom hjerterytme (bradycardi)

•

Episoder med vejrtrækningsstop (apnø) eller hurtig vejrtrækning (tachypnø)

Øget risiko for lavt blodsukker
•

For tidligt fødte (præmature) børn

•

Børn som er væksthæmmede (small for date og/eller dysmature)

•

Børn med middelsvær eller svær iltmangel (asfyksi)

•

Børn af mødre med diabetes

•

Børn med lav temperatur

•

Syge børn inkl. børn med en infektion

Undersøgelser viser, at end ikke i et tropisk klima behøver raske spædbørn, som
udelukkende ammes, ekstra vand 73-74.
Enkelte gange kan der være særlige forhold, såsom sygdom hos mor eller barn,
der kræver speciel rådgivning og evt. hel eller delvis flaskeernæring.
12.2.12 Lavt blodsukker (Hypoglycæmi)
Amning kan tilfredsstille væske- og ernæringsbehovet hos det normale sunde
barn født til tiden, hvis den påbegyndes lige efter fødslen og brystet tilbydes, så
ofte og længe barnet har behov for det. Det er derfor ikke nødvendigt at undersøge det normale sunde barns blodsukker rutinemæssigt, så længe det ikke viser
tegn på hypoglycæmi 75.
Nogle børn er i risiko for at udvikle hypoglycæmi (se side 134). Da hypoglycæmi kan forårsage neurologisk skade, skal disse børn have målt blodsukker i
henhold til sygehusets lokale retningslinjer, og mødrene opmuntres til hyppig
amning. Afhæn-gigt af blodsukkerværdierne og i tæt samarbejde med pædiater
gives tilskud efter amning 7,75,76. I svære tilfælde af hypoglycæmi skal mere intensiv behandling iværksættes.
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Der er ikke blandt pædiatere konsensus om definitionen af hypoglycæmi.
Blodsukkerværdier under 2,6 mmol/l er nævnt, hvor andre anvender lavere
grænser helt ned til 1,7 mmol/l 13,75,76. Det er derfor nødvendigt at orientere sig
lokalt om gældende praksis. Børn med høj risiko for lavt blodsukker, og som
efter gældende praksis får tilskud fra 1-2 timer efter fødslen og hver 3. time som
forebyggelse, bør lægges til brystet ligesom andre børn. Der er enighed om, at
hypoglycæmi i sammenhæng med kliniske symptomer har en dårligere prognose både på kort og langt sigt end hypoglycæmi uden kliniske symptomer.
Bliver et nyfødt barn en overgang tilbudt tilskud efter amning pga. hypoglycæmi, bør det så hurtigt, som det er forsvarligt, overgå til fuld amning igen. I
perioden efter at barnet er overgået til fuld amning, kan det have behov for at
blive ammet hyppigt, så mælkeproduktionen kan komme op på niveau med
barnets behov. Hvis det giver problemer at overgå fra tilskud til fuld amning,
kan overgangen lettes ved at barnet gradvist “trappes ned”, således at det over
et døgn kun tilbydes tilskud efter hvert andet eller tredje måltid.
12.2.13 Børn indlagt på andre afdelinger
Hvis mor eller barn indlægges på specialafdeling (fx neonatalafdeling, intensiv
afdeling) kan de blive adskilt. Personalet bør i disse tilfælde overveje, hvordan
den ammende mor bedst kan støttes. Det anbefales, at de to afdelinger, hvor
mor og barn er indlagt, arbejder tæt sammen om dette og afklarer ansvarsfordelingen, så moren får den vejledning, hun har behov for.
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13. Udmalkning og opbevaring
af modermælk
Normalt er det ikke nødvendigt at malke ud. Men moren kan få brug for det,
hvis brysterne er så spændte, at barnet ikke kan få fat, eller hvis brystvorterne
er så ømme, at det gør for ondt at lægge barnet til.
Hvis mor og barn er blevet adskilt efter fødslen, eller hvis barnet er for svagt til
at sutte, skal moren have mulighed for at starte stimulation af mælkeproduktionen og udmalkning af modermælk, hvis hun ønsker det, så barnet kan få sin
mors mælk trods adskillelsen. Desuden er det lettere at starte en amning, når
mor og barn igen kan være sammen, hvis mælkeproduktionen er godt i gang.
Det er hårdt arbejde at etablere og vedligeholde mælkeproduktionen ved udmalkning. Det er derfor vigtigt, at personalet støtter og opmuntrer moren til at
malke ud og ligeledes er opmærksom på at aflaste hende ved at hjælpe med
andre praktiske ting, så hun har tid og overskud til udmalkningen. Det er ligeledes vigtigt, at der er en klar ansvarsfordeling og god kommunikation mellem
personalet på de afdelinger, hvor mor og barn er indlagt, så personalet ved,
hvem der tager sig af vejledningen, og moren derved får den bedst mulige vejledning og støtte til udmalkning.

13.1 Etablering af mælkeproduktion ved udmalkning
En malkemaskine og barnets sutteteknik ved brystet har meget lidt til fælles.
Man ved, at der frigøres mindre af hormonerne prolaktin og oxytocin, når der
anvendes brystpumpe, end når barnet sutter direkte på brystet 1. På trods af dette lykkes det for mange kvinder at etablere mælkeproduktion (laktation) ved
brug af brystpumpe. Men hvis barnet ikke kan begynde at die i løbet af 2.-3.
leveuge, vil mælkemængden begynde at svinde, måske på grund af faldende
prolaktinniveau 2.
Effekten af udmalkning med brystpumpe er forskellig afhængig af brystpumpens type. Det ser således ud til, at der ved brug af elektriske brystpumper frigøres mere prolactin og oxytocin, og at udbyttet af mælk ligeledes er større end
ved brug af manuelle brystpumper 1. Der er imidlertid mange forhold som har
betydning for, hvilken udmalkningsmetode der fungerer bedst for den enkelte
kvinde. En kombination af flere metoder kan være en løsning. Vejledning og
anbefalinger må derfor tage udgangspunkt i den enkelte kvindes ønsker og
behov. Plejepersonalet bør dog altid opmuntre kvinden til at lære at udmalke
med hånden, så hun har mulighed for at malke ud, uanset hvor hun er og med
et minimum af udstyr.
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Uanset hvilken udmalkningsmetode kvinden vælger, er det vigtigt at det foregår i rolige omgivelser.
13.1.1 Hvornår og hvor ofte?
Det er vigtigt at begynde udmalkningen så hurtigt som muligt efter fødslen, det
vil sige gerne inden for det første døgn. Der er dokumentation for, at jo tidligere kvinden begynder udmalkning efter fødslen, jo bedre vil hun være i stand
til at opretholde en mælkeproduktion i længere tid 3. Desuden er råmælk (colostrum), produceret i de første dage efter fødslen, meget vigtig for alle børn og
specielt for for tidligt fødte (præmature) eller syge børn.
Som ved amning dannes der mere mælk, jo hyppigere man malker ud. For at
opretholde en mælkeproduktion ved udmalkning over længere tid, er det nødvendigt at malke ud mindst 6 gange pr. døgn. Udmalkning om natten er medvirkende til, at mælkeproduktionen opretholdes, idet prolactinniveauet er højere her end om dagen. I hvert fald bør der maximalt gå 6 timer imellem udmalkningerne om natten 4,5.
13.1.2 Hvor længe og hvor meget?
Varigheden af udmalkningen varierer meget fra kvinde til kvinde, men vil oftest
tage 10-20 minutter ved hvert bryst. Da længden imidlertid ligesom ved amning er individuel, bør kvinden vejledes i at blive ved, til der ikke kan malkes
mere mælk ud af brystet. Svarer den udmalkede mælkemængde ikke til, hvad
barnet har behov for, vejledes kvinden i at udmalke hyppigere, så mængden øges.
Har kvinden rigeligt med mælk, kan hun enten malke ud til en rimelig mængde er opnået eller malke den mælk ud, hun har, og gemme den til senere brug.

Råd om udmalkning
Følgende forslag kan hjælpe kvinden til få en vellykket udmalkning 4,5:
•

At malke ud ved siden af barnet – eller, hvis det ikke er muligt,
at have et fotografi af barnet ved siden af sig

•

At malke ud i et varmt rum, evt. efter et varmt bad

•

At starte udmalkningen med brystmassage for at stimulere nedløbsrefleksen, se side 139

•

At sidde behageligt i en god stol

•

At lytte til musik eller andet, der er rart

•

At dæmpe belysningen ved udmalkning om aftenen

•

At have noget at drikke inden for rækkevidde

•

At have en ren tøjble eller lignende til aftørring af brystet, så hænder
eller tragt ikke glider under udmalkningen
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Mælken kan evt. malkes ud ud i portioner, så barnet kan få den sidste/fedeste
mælk først.
Det varierer i løbet af døgnet hvor stor en mælkemængde, der kan udmalkes pr.
gang. Den største mængde udmalkes om morgenen. Herefter aftager mælkemængden, som dagen skrider frem. Mælkemængden afhænger ligeledes af, hvordan
kvinden har det følelsesmæssigt, hvilket har stor betydning for de mødre, hvis
børn er syge. Det er vigtigt, at kvinden informeres om dette, så hun ikke bekymrer sig unødigt om sin evne til at producere mælk. Moren skal oplyses om, at brystpumpen er langt mindre effektiv til at tømme brystet end barnet, og at hun vil
være i stand til at producere mere mælk ved amning end ved udmalkning.
I modsætning til amning er det en fordel at skifte bryst af og til under udmalkningen. Ligeledes har det vist sig, at det er mere effektivt at udmalke på begge bryster samtidigt. Det frigør mere prolactin og øger mængden af udmalket mælk 6,7.
For at fremme mælkeproduktionen er det endelig vigtigt, at moren får mulighed for at sidde eller ligge med sit barn, hud mod hud, hvis det er muligt, og at
barnet lejlighedsvis og så tidligt som muligt lægges til brystet.
13.1.3 Problemer ved langvarig udmalkning
Det er meget almindeligt, at kvinder, der har malket ud i længere tid, får utilstrækkelig mælkeproduktion. Som ved amning stimuleres mælkeproduktionen
ved hyppigere og længerevarende udmalkning i en periode (se endvidere afsnittet om for lidt mælk side 103 ff ). Det er vigtigt, at kvinden i denne periode får
opbakning og støtte af såvel den nærmeste familie som plejepersonalet.
Har kvinden forsøgt alle gængse metoder til at øge mælkeproduktionen, uden
det lykkes, kan hun som sidste udvej starte en behandling med Metoclopramide. Metoclopramide har vist sig at øge prolactin-sekretionen og mælkeproduktion 8-10. Under behandlingen skal både mor og barn observeres for extrapyramidale bivirkninger som bl.a. skælven og langsomme bevægelser. Det anbefales kun at benytte medikamentel behandling, hvis alle fysiologiske metoder har
været forsøgt i en periode uden god effekt.
Domperidon bør ikke anvendes til at øge mælkeproduktionen. Det kan have
alvorlige bivirkninger, og den amerikanske Food and Drug Administration
(FDA) har specifikt advaret imod det.

13.2 Håndudmalkning
At malke ud med hånden er skånsomt for brysterne, og når først kvinden har
lært teknikken, er det effektivt. Det er lettest at lære kvinden at malke med
hånden, når brystet er blødt. Skal kvinden malke ud i en længere periode, er det
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FIGUR 11
Håndudmalkning
Følgende instruktion kan gives til kvinden:
1. Tag en ren skål til at opsamle den udmalkede mælk i
2. Før du begynder, skal du have mælken til at løbe. Det kan gøres ved at
massere brystet blidt mod brystvorterne med cirkelbevægelser, eller ved
at stryge med en flad hånd ned mod brystvorten (se også punkt 13.2 om
brystmassage). Prøv også at stimulere brystvorterne mellem tommel- og
pegefinger og læne dig fremover og bruge tyngdekraften. Prøv at slappe
af. Træk vejret dybt og tænk på barnet
3. Når mælken løber, anbringes tommelfingeren over brystvorten i kanten af
det brune område og de to næste fingre under brystvorten, i kanten af
det brune område. De to sidste fingre skal stritte
4. Pres forsigtigt hele hånden ind i brystet mod brystkassen
5. Klem fingrene sammen om mælkekamrene. Slip derefter så mælkekamrene fyldes igen. Klem og slip. En af fordelene ved at malke med hånden er,
at man kan efterligne barnets sutterytme
6. Flyt fingrene rundt, så alle mælkekamrene tømmes. Brug evt. den anden
hånd for at nå hele vejen rundt
7. Når mælken ikke løber mere, kan du starte forfra med at massere brystet
og gentage hele processen
8. Vær tålmodig også selv om det ikke lykkes i starten. Det hjælper ikke at
hive i brystet, snarere tværtimod
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B

C

FIGUR 12
Sådan stimuleres nedløbsrefleksen
Forslag til brystmassage 4,11:
A. Med flad hånd startes længst ude på brystet ved overgangen mellem
brystkasse og brystvæv. Pege- og langfinger presses blidt mod brystvævet,
og der laves små cirkulære bevægelser på stedet
Gradvist bevæges fingrene mod areola
De cirkulerende bevægelser gentages, og fingrene flyttes rundt, så hele
brystet masseres. Nogle områder er lettest at nå, hvis man bruger modsatte hånd
B. Med flad hånd stryges hen over brystet med retning mod brystvorten.
Brystet stryges hele vejen rundt
C. Kvinden kan evt. læne sig forover under massagen, så hun samtidig
udnytter tyngdekraften og derved får et kraftigere nedløb
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derfor godt, at hun øver sig en af de første dage efter fødslen, inden mælken
løber rigtigt til. Desuden kan det være rart, at kvinden er fortrolig med håndudmalkning, før eventuelle problemer opstår, så hun ikke behøver at lære dette samtidig med, at hun er påvirket af ammeproblemer 4.

13.3 Stimulation af nedløbsrefleks
Ligegyldigt hvilken udmalkningsmetode, kvinden vælger at bruge, forbedres
resultatet af amningen, hvis kvinden inden udmalkningen har masseret sit
bryst 6. Brystmassage er en virksom metode til at stimulere nedløbsrefleksen og
kan bruges både i forbindelse med amning og udmalkning. Desuden er massagen god, hvis der er partier i brystet, som trænger til at blive tømt ud. Dette gøres
mest effektivt ved at massere, mens barnet sutter på brystet eller under udmalkning. Blot der masseres blidt, er der ingen rigtig eller forkert fremgangsmåde.
Mange kvinder har imidlertid god effekt af at bruge den beskrevne massageteknik (se side 139). Brystmassagen kan gentages under udmalkningen for at
stimulere nedløbsrefleksen igen.

13.4 Opbevaring af modermælk
God hygiejne er vigtig, når udmalket mælk skal gemmes. Vask derfor altid hænder før udmalkningen. De hygiejniske forholdsregler afhænger af, om moren
skal bruge den udmalkede mælk til sit eget barn, eller om det skal sælges til en
mælkecentral. For udmalkning til mælkecentral bør den pågældende mælkecentral kontaktes med henblik på at følge deres procedure (se side 106). For udmalkning til eget barn malkes mælken ud i rene beholdere, som herefter straks
afkøles under rindende koldt vand og placeres i køleskab eller fryser.
Har moren brugt elektrisk brystpumpe, skal alle dele vaskes af i opvaskemiddel
og koges. Delene opbevares tørt til næste udmalkning.
13.4.1 Opvarmning af modermælk
Når mælken skal bruges, skal den blot opvarmes til spisetemperatur (36-37 grader) og ikke koges. Hvis mælken kommer over 60 grader, ødelægges immunglobulinerne 12.
Frossen mælk kan tøes langsomt eller hurtigt op. Ved langsom optøning tages
mælken ud af fryseren aftenen før, den skal bruges, og sættes i køleskabet.
Hurtig optøning af mælken kan ske i varmt vand eller i en mikrobølgeovn.
Tidligere advarede man mod opvarmning af modermælk i mikrobølgeovn, da
der var usikkerhed om opvarmningsmetodens virkning på mælkens indhold af
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Modermælkens holdbarhed
Frisk udmalket mælk kan holde sig 16:
•

6-8 timer i stuetemperatur ved 19-22°.

•

3 døgn i køleskab ved 5°. Op til 5 døgn i køleskab ved 0-4°

•

3-6 måneder i fryser ved -18°

Langsomt optøet mælk kan holde sig i 1 døgn i køleskab.
Hurtigt optøet mælk skal bruges med det samme.
Optøet mælk må ikke fryses igen.
Rester af opvarmet mælk skal altid kasseres.

antistoffer. En undersøgelse fra Fødevaredirektoratet viser imidlertid, at indholdet af antistoffer ikke er afhængigt af opvarmningsmetoden, men kun af temperaturen. Da opvarmning af modermælk i mikrobølgeovn sker hurtigt, er det
nødvendigt at være ekstra opmærksom på temperaturen. Der kan være stor forskel på mælkens temperatur i bunden og toppen af en sutteflaske. Sutteflasken,
eller den beholder mælken opvarmes i, skal derfor altid rystes og mælkens temperatur checkes ved et dryp på den tynde hud på indersiden af underarmen,
inden den bruges.

13.5 Donormælk
Donormælk fra andre kvinder bruges i mange vigtige situationer fra de første
måltider af meget små præmature børn (24-28 uger), som ser ud til at tåle modermælk bedre end nogen anden form for mælk, til de sjældne tilfælde, hvor et ammet barn midlertidigt ikke kan ammes.
Kvindemælk fra mælkecentralerne skal gennemgå varmebehandling ved mindst
60° i 30 minutter. Dette svarer til lavpasteurisering og eventuel tilstedeværende
hiv eller andre antistoffer vil blive inaktiveret.
Kvinder, der donerer modermælk, skal undersøges for hiv-antistoffer, hepatitis
B og C. Kvinder, der har positive antistoftiter, bruges ikke som donorer i Danmark.
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13.6 Kopmadning
Kopmadning har gennem de sidste år været brugt som alternativ til flaske- eller
sondeernæring til spædbørn, som skal lære at die ved brystet, men som af medicinske grunde har brug for ekstra tilskud. Kopmadning bliver brugt for at
undgå at barnet får problemer med at die ved brystet som et resultat af, at det
har været introduceret til en anden sutteteknik.
Kopmadning kan bruges forsvarligt til spædbørn med en gestationsalder ned til
30 uger, hvis det er vågent og viser tegn til at ville sutte 13.
Undersøgelser har vist, at det ikke tager længere tid at kopmade end at flaskeernære. Den fysiologiske stabilitet, målt ved hjerte- og respirationsfrekvens og
iltmætning (iltsaturation), er, ligesom vægtøgningen, ens for kop- og flaskeernærede børn 14,15. I en undersøgelse blev 78 for tidligt fødte børn ernæret enten
med kop eller flaske ud over amning. Det viste sig, at flere kop-ernærede end
flaske-ernærede børn fortsat blev ammet 3 måneder efter udskrivelsen 15.
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Sådan foregår kopmadning
Rent praktisk foregår kopmadning lettest således:
1. Giv barnet en stofble eller lignende omkring halsen, så det ikke fægter
for meget med armene og skubber til koppen
2. Støt barnet i en relativ opret stilling. Man kan ikke drikke af en kop hvis
man ligger ned. Barnet kan støttes i ryg, nakke og baghoved med mors
eller fars underarm og hånd, og have ansigtet mod den der kopmader.
På den måde er det også muligt at have god øjenkontakt med barnet
under kopmadningen
3. Fyld koppen lidt over halvt op. Det er lettest specielt, når man skal lære
teknikken. Brug et lille plastikbæger for eksempel et medicinbæger
4. Hold på koppen så mælken lige akkurat rører ved barnets læbe – men ikke
så mælken hældes ind i barnets mund. Koppen kan hvile på barnets underlæbe, men skal ikke presses mod underlæben
5. Lad selv barnet “lappe” mælken i sig. Så bestemmer det selv, hvor meget
og hvor hurtigt det vil have mælken
6. Hold koppen som beskrevet under punkt 4 gennem hele måltidet.
Tag ikke koppen væk selvom barnet holder en pause med at tage mælken.
På den måde kan barnet selv styre tempoet

144

VELLYKKET AMNING

14. Genoptagelse og ophør
med amning
14.1 Genoptaget eller fremkaldt mælkeproduktion
Så længe der tømmes mælk ud, vil mælkeproduktionen opretholdes, og produktionen fortsætter et stykke tid efter, at barnet holder op med at die. Efter
ammeophør tager det mange uger, før brystet holder helt op med at producere
mælk, og det er i denne periode relativt let at få reetableret fuld mælkeproduktion (laktation), hvis barnet begynder at sutte hyppigt igen.
Ved genoptaget mælkeproduktion (relaktation) forstås reetablering af en mælkedannelse hos kvinder, som har været gravide eller har ammet tidligere.
Fremkaldt mælkeproduktion (induceret laktation) er oparbejdning af en mælkeproduktion hos kvinder, som aldrig har været gravide. Begge dele kan lade sig
gøre, men det kræver motivation og ihærdig indsats af moren og megen støtte
fra omgivelserne 1. Det er lettest for de kvinder, som har været gravide og ammet tidligere (relaktation), men selv kvinder, som aldrig har været gravide og
ønsker at amme et adopteret barn, kan oparbejde en mælkeproduktion (induceret laktation).
Både relaktation og induceret laktation kræver, at barnet sutter hyppigt på brystet. Er barnet villig til at sutte, lægges det til, så ofte og længe det vil og tilbydes efterfølgende mælk på kop. Vil barnet ikke sutte på et tomt bryst, kan det
være en hjælp at benytte sig af et “lact-aid” system, hvor barnet får mælken via
en lille sonde, som placeres langs brystvorten. På den måde får barnet mælk,
samtidig med at det stimulerer brystet, når det sutter (se side 129). Man skal
undervejs i processen være opmærksom på barnets trivsel 1.
Undersøgelser viser, at flertallet af kvinder starter med at producere mælk inden
for en uge. Ca. halvdelen af de kvinder, som starter relaktation, er i stand til at
amme deres barn fuldt ud inden for en måned. Jo længere tid der er gået, siden
kvinden sidst ammede, des længere tid vil det vare, før mælkemængden bliver
maksimal 1.

14.2 Ophør af mælkeproduktionen
Der kan være flere årsager til, at moren ønsker mælkeproduktionen stoppet, fx jobstart eller at hun bare ikke har lyst til at amme mere. Danske undersøgelser viser,
at mellem 97,5 og 98,5% af kvinderne påbegynder amning efter fødslen 2,3.
Resten, dvs. mellem 1,5 og 2,5% af de nyblevne mødre, vil begynde at producere mælk, selvom barnet ikke lægges til brystet og kan derfor have et ønske om
at afbryde mælkeproduktionen med det samme.
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Hvis mælkeproduktionen ikke stimuleres, vil den gradvist ophøre af sig selv.
Ubehaget ved de spændte bryster kan mindskes ved at udmalke en smule mælk,
uden at forsøge at “tømme” brystet, da dette stimulerer mælkedannelsen. Selve
brystspændingen vil virke laktationshæmmende, og mælkeproduktionen vil tage
grad-vist af. En stram bh fungerer på samme måde som brystspænding og virker derfor også laktationshæmmende.
14.2.1 Medicinsk hjælp til stop af mælkeproduktion
Ved sen abort, dødfødsel, bortadoption, eller hvis et barn dør kort efter fødslen
samt ved senere spædbarnsdød, vil morens krop begynde eller fortsætte med at
producere mælk. Her kan brystspændingen komme som et stort chok oven i
sorgen over at have mistet barnet.
Det er muligt at standse mælkeproduktionen medikamentelt ved hjælp af en
dopaminagonist med prolactinhæmmende virkning. Efterhånden benyttes
Cabergolin hyppigst på trods af prisen pga. den lange virkningstid og færre
bivirkninger end de øvrige tilgængelige præparater 4.

14.3 Amning og udearbejde
Der er ikke grund til at ophøre med amning, fordi kvinden starter fuldtidsarbejde. Flere undersøgelser viser at udearbejdende og studerende kvinder ammer
længere end hjemmegående. For de fleste arbejdende mødre reguleres ammemønsteret uproblematisk, idet barnet dier, når moren er i nærheden og klarer
sig uden, når hun ikke er der.
Der er almindeligvis ikke grund til at malke ud på jobbet, idet barnet som regel
er blevet introduceret til anden mad, når moren genoptager arbejdet. Det gælder også, hvis hun ikke benytter sig af muligheden for 1 års barselorlov, men
genoptager arbejdet, når barnet er 6 måneder.
De fleste finder hurtigt en rytme med at amme tidligt om morgenen og igen
lige før de går fra barnet, samt straks når de er hjemme igen. Børnene bliver ofte
mere vågne aften og nat, og udearbejdende kvinder må være forberedt på mere
amning, når de er sammen med barnet. Det kan være en fordel at sove med barnet hos sig. På fridage og i ferieperioder, eller hvis barnet er sygt, vil det die hyppigere.
Mange udearbejdende, ammende kvinder nyder den nærhed og tæthed, som
amningen medfører. Den kompenserer for den daglige adskillelse fra barnet.
Mange finder det desuden lettere og mest praktisk at amme. Amningen beskytter endvidere barnet mod infektioner, hvilket kan være særligt vigtigt for en
udearbejdende mor.
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Når barnet når 4-måneders alderen har både mor og barn opnået rutine. Amning går let og kan være
en afslappende hyggestund.

Starter kvinden arbejde, inden barnet er fyldt 6 måneder, og mens det udelukkende ammes, kan hun malke ud nogle gange dagligt på arbejdet, fx hver 3
time. Den udmalkede mælk stilles i køleskab, så barnet kan få mælken næste
dag (se side 140). Når kvinden er hjemme, samt på fridage, kan barnet ammes
fuldt.
Indimellem kan mælken svinde hurtigere, end kvinden ønsker det, og i så tilfælde kan kvinden amme lidt hyppigere, når hun er hjemme, så øges produktionen igen.
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Et barn på 4 måneder kan have svært ved at koncentrere sig om at blive ammet om dagen og kan derfor have brug for flere natmåltider.
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Kvinder, som har døgnvagter, fx i sundhedssektoren, kan evt. få barnet bragt
ind til amning en eller flere gange i løbet af vagten, afhængigt af barnets alder
og vagtens varighed.
Mange kvinder har erfaring for at kunne være væk fra barnet et par dage uden
problemer og derefter genoptage amningen. Som regel giver det ikke problemer, at der går nogle dage mellem amningerne, når det drejer sig om større
børn, som ammes delvist og er gået over til anden mad. Hvis kvinden oplever
brystspænding, mens hun er væk fra sit barn, kan hun malke ud (se side 137)
for at lette spændingen.
I Sverige og Norge har ammende kvinder ret til pauser til amning eller til at
malke ud. I Danmark er der ikke indført en tilsvarende ret til amme- eller
udmalkningspauser, hverken i overenskomster eller i lovgivningen. I praksis er
det dog almindeligvis uproblematisk, og det kan på de fleste arbejdspladser lade
sig gøre for kvinden at indpasse en ammepause eller en udmalkningspause.
Arbejdstilsynet har udarbejdet retningslinier for ammendes arbejdsmiljø, og
arbejdsgiveren har herunder pligt til at vurdere, om der er en risiko for, at den
ansatte er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditet eller
amning. 11
14.3.1 Delvis amning og afvænning i barnets tempo
Indtil 6-måneders alderen anbefales det, at barnet udelukkende ammes, hvorefter det langsomt kan begynde med overgangskost, samtidigt med at det ammes delvist. Omkring 6 måneder gammelt kan barnet begynde at sidde op selv,
begynder at få tænder og kan “tygge”, synke og fordøje maden.
Tegn på at barnet er klar til at få andet end modermælk er, at der foregår en
masse under brystmåltidet: barnet piller ved knapper, hiver i morens tøj, er
stærkt socialt interesseret under brystmåltidet, slipper brystet, vender sig rundt,
smiler til alle, tager brystet igen i en uendelighed. Barnet udviser intens interesse for, hvad moren eller andre spiser og drikker og prøver at række ud efter
det.
Når man begynder med anden mad, kan amningen fortsætte, så længe begge
har lyst. Det er vigtigt, at barnet fortsat får modermælk sammen med anden
mad længe endnu. Så længe barnet lægges til brystet, produceres der mælk,
men mængden aftager gradvist, efterhånden som ammemåltiderne bliver færre
og kortere.
Efterhånden som den faste føde kommer til at udgøre hovedparten af barnets
mad, bliver barnets interesse for at die mindre, og antallet af ammemåltider
trappes dermed gradvist ned.
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Når amningen fungerer, behøver barnet ikke andet, hverken mad eller drikke, før det er omkring
6 måneder.

Afvænning sker lettest og mest problemfrit, hvis man også her lader barnet
bestemme og følger barnets signaler. Ved afvænning i barnets tempo svinder
mælkemængden gradvist, uden at moren får brystspænding eller andet ubehag,
og uden at moren behøver at tænke over det.
Børn er forskellige og nogle vil die meget længere end andre. Nogle børn mister
relativt hurtigt interessen for brystet og viser allerede ved 1 års alderen, at de er
færdige med brystet, mens andre virker, som om de aldrig har tænkt sig at holde op, og ikke mister interessen før i to-treårsalderen. Alle børn holder dog op
med at die på et tidspunkt!
Efter barnets første leveår ammer de fleste kun en eller to gange i døgnet, fx ved
sovetid eller ved en hyggestund, og trapper kun op hvis barnet bliver syg.
Kvinder, som ammer op til over 1-års alderen, oplever ofte de sidste måneders
amning som særligt positive og problemfri, og som noget der giver en yderligere dimension i kontakten med barnet.
Kvinder som ammer længe kan opleve negative reaktioner fra omgivelserne, da
vi i vores kultur har lettere ved at acceptere, at et treårigt barn får sutteflaske
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eller bruger sut, end at det bliver ammet, selv om det første vel ikke kan anses
for at være mere naturligt eller rigtigt end det sidste.
Som sundhedspersonale kan man rådgive moren og derefter støtte hvert morbarn par i, hvad der passer dem bedst og hvornår det passer dem at holde op.
Kun moren kan vurdere, hvad der fungerer for hende og hendes barn, og det må
være op til den enkelte mor at afgøre, hvor længe hendes barn skal have bryst,
og hvor længe hun er indstillet på at amme.

14.4 Hvor længe er det “naturligt” at amme?
Det er kulturelt og socialt betinget, hvor længe kvinder vælger at amme, og den
korte ammevarighed, som er typisk i vores vestlige kultur, er historisk et moderne fænomen. Før “den regulerede amning” blev indført i begyndelsen af
1900-tallet, var det almindeligt, at kvinder ammede længe, typisk indtil barnet
var 2-3 år, hvilket fortsat er en selvfølge i mange kulturer i dag.
Der er en tendens til, at den almindeligste ammeperiode har været af nogenlunde samme varighed som barselorloven. Den forlængelse af barselorloven til
1 år, som indførtes i foråret 2002, vil muligvis afspejle sig i ammeperiodens
længde. De fleste kvinder, som ammer længe, gør det fordi det føles naturligt
og praktisk, og har ikke på forhånd besluttet, at det skulle være sådan.
Amning efter 1-års alderen kan fortsætte så længe mor og barn begge har lyst.
Børn over 1 år dier typisk kun nogle få gange dagligt, og hyppigere hvis barnet
er sygt eller utrygt i uvante omgivelser. Ved flerårig amning er det vigtigt at være
opmærksom på, at barnet også får mulighed for at løsrive sig fra moren og gennemgå den normale selvstændighedsudvikling. På et tidspunkt kan fortsat amning måske stå i vejen for opfyldelse af andre vigtige behov hos barnet. Det må
være op til moren at vurdere, om og hvornår det sker.
WHO anbefaler udelukkende amning i 6 måneder, fulgt af delvis amning indtil 2 års alderen eller længere 9,10.

Anbefaling
Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning, til barnet er omkring 6 måneder,
fulgt af delvis amning til 12 måneder, eller længere 7. De fleste børn kan trives
på modermælk alene i 6 måneder, og frem til 9 måneders alderen tilrådes
fortsat at modermælk udgør størstedelen af barnets mælk. Alle børn bør
efter 6 måneders alderen introduceres til anden mad (overgangskost) 8.
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Litteratur
Arbejdstilsynet

www.at.dk
Om gravide og ammendes arbejdsmiljø
Forældre og Fødsel

www.fogf.dk
Privat forening. Har tilknyttet et antal ammerådgivere som er uddannet af
foreningen
Fødevaredirektoratet

www.altomkost.dk
Portal med gode søgemuligheder om sund kost og ernæring generelt
Ammekomiteen

www.ammekomiteen.dk
Her findes typisk den seneste viden om amning m.v.
Informationscentret for miljø og sundhed

www.miljoeogsundhed.dk
(har afløst “Grøn Information”).
Sundhedsstyrelsen

www.sst.dk
Brug søgefunktionen i øverste linie – klik på udgivelser
Retsinformation

www.retsinfo.dk
Her findes den seneste bekendtgørelse om modermælkserstatninger til
spædbørn og småbørn. Den hedder bekendtgørelse nr. 1123 af 13.12.2002.
Findes nemmest ved at klikke på ministerieindgang (ministeriet for fødevarer,
landbrug og fiskeri) under hovedloven “lov om fødevarer m.m.” findes
bekendtgørelsen.
Linkages

www.linkagesproject.org
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Adresser
Videoer

“At malke med hånden – At drikke af kop”.
Varighed ca. 7 min.
Ammekomiteen 1998.
www.ammekomiteen.dk
“Amningens ABC: Hvorfor og hvordan”.
Varighed ca. 35 min
Gyldendal 1995
Findes på i alt 26 sprog
www.ammekomiteen.dk
Materiale til forældre

“Kort og godt om amning”, pjece
Komiteen for Sundhedsoplysning
Telefon 35 26 54 00
“Amning – en god start”, pjece
Forlaget Skalmeje 1995
Telefon 97 14 23 36
“Tidlig fødsel – tidlig kontakt”, pjece
Forældre & Fødsel 2003
Telefon 70 23 14 00
“Bogen om amning” af Elisabeth Helsing, 1995, Oslo
Gyldendal Norsk Forlag
“Sunde børn”
Komiteen for Sundhedsoplysning
Telefon 35 26 54 00
“Kære nye mor” af Gro Nylander, 2000
Aschehoug, 2000
“Barn i vente”
Komiteen for Sundhedsoplysning
Telefon 35 26 54 00
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Acyclovir 109
Adskillelse 77, 146
Afføring, blodig 132
Afføring 84-85, 122,133
Afsætning 27-28, 104
Afvænning 115, 149-150
Aids 108-109
Alder 56
Alkohol 90
Allergi 12, 76-77, 89, 123-125
Alveoler 22, 24, 26, 29, 102, 112
Ammefrekvens 17, 56
Ammeindlæg 97, 108, 111-112, 114
Ammekomiteen 17
Ammeophør 145
Ammeperiode 78-79
Ammepolitik 16, 18
Ammeproblemer 52, 58, 96-106, 122
Ammepude 45, 120
Ammestart, smerter ved 32
Ammestillinger 43-45, 118, 120
Ammeteknik 28, 45-51, 62, 98, 110, 115
Ammevarighed 56-63, 75
Ammevejledning 13
Amning,
af søskende 121
med ét bryst 22, 28
delvis 146, 149
om natten 70-74
Amninger, langvarige 123
Anden kulturbaggrund 20-21
Ankyloglossia 122
Antibiotika 100, 111, 113-115
Antikonception 72, 118
Antistoffer 8, 109, 142
Anæstesi 118
Appetit 36, 70, 71
Appetitkontrol 34
Arbejde 146
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Arbejdsmiljø 149
Arbejdsstilling 54
Areola 22
Aspiration 77

B
Bakterieinfektion 100
Ballarinagreb 125-126
Ballonsut 126
BALT 8
Barnets kompetence 40-42, 55
Barnets signaler 70
Barnets udvikling 10
Barselsperiode 58
Bedding-in 73-74
Bedøvelse 118
Bekendtgørelse om modermælkserstatning 80
BFHI 16
Bifidusfaktor 38
Bilirubin 125, 132
Ble 84-85
Blod i mælken 117
Blodige opkastninger 132
Blokerede mælkegange 116
Brystabsces 115
Brystbetændelse,
ikke-infektiøs 112-113
infektiøs 114-115
Brystinfektion 114-115, 123
Brystkirtelvæv 22-23
Brystkirurgi 116
Brystkræft 13
Brystmassage 125, 139-141
Brystpumpe 100, 110, 113, 116, 136, 138
Brystskaller 101, 111
Brystspænding 71, 81, 102-103, 106, 112
Bryststørrelse 23
Brystvorte 22, 24

Brystvorteeksem 111
Brystvorter,
forberedelse af 96
hvide 110
indadvendte 110-111
svampeinfektion på 111
sår og revner 98, 99-101, 123, 132
ømhed i 29, 67, 82, 83, 85, 96, 97-99,
123
Byld i brystet 115
Bæresele 125
Børneeksem 12, 124
Bøvse 48-49

C
Cabergolin 145
Candida albicans 39, 111
Cariesangreb 121
Colostrum 24, 33-35, 75, 83, 127, 137
Cøliaki 11, 113

D
Dehydrering 13, 133
Delvis amning 146, 149
Det Spædbarnsvenlige Initiativ 15-17
Diabetes 11, 109
Diarre 9, 13, 34, 84, 115
Dioxiner 93
Donormælk 141
Dopaminagonist 145
Down syndrom 125, 129
Dødelighed 9, 12, 14, 15
Døgnindtagelse 71
Dårlig sutteteknik 102, 110, 122, 131

E
Eftermælk 35, 67, 69, 122, 106
Efterspørgsel 27-28
Efterveer 25, 32, 81, 85
Eksem 14, 111
Emotionel støtte 20, 105

Epilepsi 109
Erfaring 18, 19, 57
F
Far 61-62
Feber 10, 113, 115
Fede fisk 89, 93-95
Fedme 11, 13
Fedtindhold 8, 34, 36-39, 67, 69, 87-88,
106, 122
Fisk 89, 93-95
Flergangsfødende 18, 19, 57, 63
Flow 36
For lidt mælk 84, 103-106, 133, 138
For meget mælk 106
For tidligt født 9, 127, 135
Forberedelse 62-63
Forberedelse af brystvorter 96
Forhøjet blodtryk 11
Forhåndsindstilling 61
Formælk 35, 67, 84, 122
Forstoppelse 84, 87
Forudsætninger for amning 56-60
Forurening 92-95
Forventninger 62
Frenulotomi 123
Frossen modermælk 141
Fysiologisk icterus 132
Fysisk aktivitet 121
Fødselsvægt 59, 133
Første amning 65
Førstegangsfødende 18, 19, 57, 63

G
GALT 8
Ganespalte 127
Genoptagelse af mælkeproduktion 145
Godt fat 49-51
Gratis prøver 79
Graviditet og amning 111, 121
Gråd 121-122
Gulsot 125, 127, 132
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Hands off technique 51
Hash 90
Hepatitis B 109, 141
Herpes simplex 109
Hiv 108-109
Hjerne 11, 18, 38
Hjertefejl 125
Hjertekarsygdom 12, 33, 34, 38
Hjertesygdom, medfødt 124-125
Hjælp til moren 51-55
Hoftefraktur 13, 14
Hud mod hud 40-42, 54-55, 118, 127-130,
137
Hudproblemer 100
Hvide brystvorter 110
Hyperbilirubinæmi 134
Hypernatriæmi 134
Hypoallergent produkt 124
Hypoglycæmi 117, 134-135
Hyppighed af ammemåltider 68-70
Håndudmalkning 138-139

I
Ikke-infektiøs brystbetændelse 112-113
Immunglobuliner 8, 33, 37
Immunrespons 10
Immunsystem 10, 33
Indadvendte brystvorter 110-111
Indikation, medicinsk 76
Indlæggelse,
af barnet 59, 134
af moren 61
Induceret laktation 145
Infektioner 10, 109, 146
Infektion i sår 99
Infektiøs brystbetændelse 114-115
Inflammatorisk tarmsygdom 11
Informeret samtykke 34
Intelligens 11, 13
Intention 61
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J
Jern 37, 39
Journalføres 34, 81

K
Kalktilskud 122
Kalorieindhold 36, 68, 84
Kejsersnit 118
Kirtelepitelceller 22, 23
Kirtelvæv 22
Kolesterol 11, 38
Kolik 36, 84, 88, 89, 121-122
Komælksallergi 122-124
Kontakt, tæt 64-65
Kontrolvejning 82
Kopmadning 143-144
Kort tungebånd 29
Kostanbefalinger 88
Kroniske sygdomme 13
Kræft 11
Kultur 61
Kulturbaggrund 20-21
Kunstig ernæring 9, 13, 14
Kviksølv 89, 93, 95

L
Lact aid 129, 144
Lactation 22, 57
Lactogen 22
Lagerkapacitet 23
Laktation, induceret 144
Laktationel amenorrhea 118
Laktoferrin 39
Laktose 37, 38
Lavt blodsukker 117, 134-135
Ledegigt 12
Leukæmi 11
Liggende ammestilling 43-44
Livmoderkræft 14
Luftvejsinfektioner 9, 89
Luftvejssygdomme 9, 13, 14

Lungebetændelse 10
Lymfocytter 8
Lymfomer 11
Læbespalte 127
Lægemidler 91

M
Malke ud 99, 101, 111, 126, 136-139, 141
Malkebevægelser 50
Malkemaskine 101, 136
Mastitis 113-115
Mavetarmsygdomme 9, 13, 14
Medicinsk indikation 76
Mekonium 83-84
Mellemørebetændelse 9, 10, 13, 14, 89
Miljøgift 92, 95
Mineralindhold 38
Mini-piller 119
Misbrug 59
Moderkage 22, 24, 94
Modermælk,
frossen 141
holdbarhed 142
opbevaring af 141
opvarmning af 141
udmalkning af 136-139
Modermælkserstatning 8-14, 26, 33, 3639, 72, 75-76, 79, 83, 90, 109, 117, 121, 123, 132
Montgomerys kirtler 22
Morens kompetence 42-43
Motivation 61, 62
Myoepithelialceller 29
Myoepitheliale muskelceller 22
Mælkecentral 106, 141, 142
Mælkegange 22, 24
Mælkehormoner 23, 27
Mælkekamre 22, 24, 29
Mælkeknuder 45, 112-113
Mælkemængde 137
Mælkens sammensætning 33-38
Mælkeoverførsel 67, 68
Mælkeprodukter 124

Mælkeproduktion 22-27, 66-70, 75, 81,
89, 99, 102, 106, 116, 131, 137
fremkaldt 145
genoptaget 145
om natten 72
ophør af 145-149
utilstrækkelig 103-106, 123, 138
Mælkeproduktionsrefleks 24
Mælkeproteiner 37, 122
Mælkestase 112-113

Mælkesyrebakterier 38, 84
Mælkevejen 128

N
Narresut 78-80, 98, 104
Natamning 70-74
Navlesnors IgE 123
Necrotiserende enterocolitis 9, 13, 14
Nedløbsrefleks 24-26, 28, 29, 50, 82, 140
stimulation af 140-141
Netværk 61-62
Nikotin 89-90
Nutramigen 124
Næsespray 116

O
Opkastning, blodig 132
Opvarmning af modermælk 141
Overførsel 68
Overgangsmælk 35
Overproduktion 69
Overvægt 11
Oxytocin 24-25, 41, 102

P
Patogener 8, 10, 33, 39, 84
Personlig kontakt 64
Piercing 117
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Pleje af brystet 96
Pludselig uventet spædbarnsdød 9, 89
P-piller 119
Profylac 124
Progesteron 22, 24
Prolaktin 22-25, 72, 89, 102, 137
Psykosociale årsager 105
Præmature 33, 133, 127-130

R
Raynaud's syndrom 110
Reduktions-mammoplastik 116
Relaktion 144
Restriktive ammetider 103-104
Revner på brystvorten 99-101, 117, 132
Rooming-in 72
Rusmiddelproblemer 59
Rutinevejning 83
Rygning 61, 89-90
Råmælk 25, 33-35, 75, 83, 127

S
Saksegreb 47
Selvreguleret amning 66
Selvtillid 42, 63, 75, 105
Senere mælk 35
Siddende ammestilling 44
Skifte bryst 69, 138
Skrigeture 121
Slankekur 87
Slynge 125
Smertelindring 77-78, 118
Smerter 32, 53, 82, 85, 110, 112, 122
Sociale faktorer 60
Sondemadning 128, 130, 142
Spiseforstyrrelse 59
Starte forfra 42, 53-55
Stimulation,
af mælkeproduktion 24, 136
af nedløbsrefleks 140-141
Stramt tungebånd 123
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Strandskaller 101
Sugning af barnets mavesæk 77
Sukkersyge 11, 109
Sukkervand 131, 132
Sundhedsplejen 58
Sut 16, 26, 79, 98
Suttebrik 55, 101, 111
Suttecyklus 30
Sutteflaske 16, 36, 79 108, 142
Suttemønster 36
Sutterefleks 29, 48, 125
Sutterytmen 50
Sutteteknik 28, 40-42, 45, 68, , 97, 110,
115, 136
dårlig 50-51, 102, 122, 134
Svampeinfektion 100, 111
Syfilis 109
Sygelighed 9, 12, 14
Syn 11, 13, 38
Syntocinon næsespray 117
Søge- og sutterefleks 24, 48, 77, 125
Søgerefleks 28, 44, 125, 130
Sår på brystvorterne 99-101

T
Tarmbakterier 39, 84
Tarmgennemtrængelighed 33
Tarmsygdom 9
Tidlig tilknytning 64
Tilskud 25, 33, 34, 38, 59-60, 75-76, 104
Trillinger 27, 121
Trivsel, barnets 81-86
Trøske 100, 112
Tuberkulose 109
Tungebånd 29, 123
Tvillinger 27, 119-121
Tæt kontakt 64-65

U
Udbud og efterspørgsel 27, 64, 70
Uddannelse 60

Udearbejde 145-146
Udmalket modermælk 121
Udmalkning 99, 101, 111, 126, 136-139, 141
Underernæring 132
Unilateral mastektomi 116

V
Variation 70
Varighed af ammemåltider 67-70
Vejledning 18-20, 51, 61, 63
Vejning af barnet 83
Vellykket amning, 10 skridt til 16
Ventrikelsugning 77
Viden om amning 18, 63
Vitaminindhold 38
Vuggedød 9, 89
Vægttab, barnets 81, 123, 133-134

Vægtøgning 81-82, 83, 85
Vækstkurver 83
Væskemangel 133-134
W
WHO 15-16
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Æ
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Håndbog i vellykket amning
– en vejledning til sundhedspersonale

Fra bogens indhold:
• Fordele ved amning for mor og barn
• Amningens fysiologi
• Modermælkens sammensætning
• Sådan lægges barnet til
• Vurdering af barnets sundhed og trivsel
• Amning og hvad moren indtager
• Almindelige ammeproblemer
• Amning når mor eller barn er syg
• Udmalkning og opbevaring af modermælk
• Genoptagelse og ophør med amning

www.sst.dk
9 788791 437694

Bogen kan købes hos:
Komiteen for Sundhedsoplysning
Østbanegade 55, 5. sal
2100 København Ø
Telefon 35 26 54 00
Telefax 35 43 02 13
E-mail: kfs@sundkom.dk
Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk

Håndbog i VELLYKKET AMNING – en vejledning til sundhedspersonale

Den største og mest indlysende fordel ved amning er spædbarnets
sundhed og trivsel. Amning beskytter barnet mod en række sygdomme
gennem tidlig immunisering og fremmer tilknytningen mellem mor
og barn. At arbejde med at gøre amningen vellykket er derfor en vigtig
sundhedsfremmende opgave for sundhedspersonalet.
Det er Sundhedsstyrelsens sigte, at denne bog skal bidrage til at sikre
den fornødne viden og indsigt hos dem, der er involveret i vejledningen
af den ammende mor og hendes familie.

Håndbog i

VELLYKKET AMNING
– en vejledning til sundhedspersonale

