
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  40  •  1998 4401

N Y A B Ö C E RK

Värdefullt
nationellt
konsensus i
amningsfrågor

Amning i dag. 175 sidor. Stock-
holm: Folkhälsoinstitutet och Förlags-
huset Gothia, 1998. ISBN 91-7205-
120-5.

Recensent: Gudmund Stintzing, do-
cent och barnhälsovårdsöverläkare,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stock-
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Äntligen har den kommit – den
»nya» amningsboken. Socialsty-

relsen utgav första gången 1975 och se-
nast 1989 en bok om amning och bröst-
mjölk. Sedermera har ansvaret för am-
ningsfrågor övergått till Folkhälsoinsti-
tutet, och den nya boken har fått titeln
»Amning idag». Titeln antyder en re-
servation eller markering. Våra kunska-
per om och attityder till amning föränd-
ras och är annorlunda idag jämfört med
igår och förändras sannolikt till i mor-
gon. Det har hänt mycket sedan Am-
ningshjälpens tillkomst på 1970-talet,
då amningen låg på sin historiskt lägsta
nivå fram till WHO/UNICEF-kampan-
jen för amningsvänliga sjukhus. Mot
den här bakgrunden är boken mycket
välkommen som ett stöd för att ytterli-
gare förbättra amningssituationen.

Amningsfrågor är engagerande och
har alltid viss »laddning». Små nyanser
i uppfattning kan åstadkomma livfulla
diskussioner där meningsmotsättning-
arna och åsikterna kan synas större än
de i själva verket är. Det är således en
grannlaga uppgift att åstadkomma ett
offentligt dokument som detta.

Arbetet med boken har utförts på
uppdrag av Folkhälsoinstitutet av pro-
fessor Yngve Hofvander, vetenskaplig
expert, redaktör Malin Nordgren, text
och redigering, samt avdelningsdirek-
törerna Ulla Idenstedt och Anna Thille
från Folkhälsoinstitutet. Ett stort antal
experter har bidragit med avsnitt, kom-
mentarer och faktagranskning.

Omarbetad och till stora
delar nyskriven
Kapitelrubrikerna är ungefär desam-

ma som i tidigare utgåvor, men »Am-
ning idag» är till stora delar omarbetad

och nyskriven. Forma-
tet har ändrats, och bo-
ken har förändrat ka-
raktär från handbok till
lärobok. Personligen
har jag svårt för färg-
sättningen på rubriker
och illustrationer, som
inte ger någon associa-
tion till amning och
bröstmjölk. Fotografi-
er kompletterar materi-
alet, och råd och in-
struktioner samman-
fattas i särskilda fakta-
rutor, och texten har
stöd av ett urval viktiga
vetenskapliga referen-
ser. WHO/UNICEFs
»tio steg till en lyckad
amning» har integrerats i framställning-
en genom hela boken.

Tyngdpunkt på amning
i praktiken
Boken inleds med kapitel om am-

ning, kultur och samhälle; om amning-
ens utveckling i världen och återupp-
täckten hur viktigt det är att barnet am-
mas efter behov och inte enligt rigida
scheman. I »Amning och föräldraskap»
beskrivs det tidiga föräldraskapet. Här
diskuteras även amningstidens längd,
omgivningens inflytande, samlevnad
och amning för att avslutas med »att tala
med kvinnor som har det svårt». Det av-
snittet hade med fördel kunnat utvidgas
och fördjupas. Ett avsnitt om attityder
och det annorlunda amningsmönster
man ser bland invandrare hade också
varit värdefullt.

I »Amningens fysiologi» har en för-
växling skett mellan rubrikerna i tabell
1 dvs mellan proteinhalten i mjölken
och tidsåtgång för fördubbling av födel-
sevikten. De väsentliga skillnaderna
mellan bröstmjölk, modersmjölkser-
sättning och komjölk presenteras men
också mammans näringsbehov.

Nyare rön om bröstmjölk och den
immunmodulerande effekten diskute-
ras. Relationen mellan amning och al-
lergier, inklusive glutenintolerans be-
rörs liksom långtidsamning och karies.

Det finns dock en viss risk att ambi-
tionen att »skydda» amningen skjuter
över målet och medför att introduktio-
nen av smakportioner uppskjuts längre
än vad som är motiverat ur bl a immu-
nologiska, logopediska och psykologis-
ka aspekter. Boken har sin tyngdpunkt i
kapitlen »Amning i praktiken» och
»Amningsproblem», som innehåller

många konkreta råd
och anvisningar. Jag
föreställer mig att det
inte har varit lätt
att komma överens
om skrivningarna här.
Beroendeframkallande
medel, miljögifter och
läkemedel behandlas i
särskilda kapitel. »In-
formation och utbild-
ning» är ett viktigt ka-
pitel som riktar sig di-
rekt till målgruppen,
dvs personal inom häl-
so- och sjukvård. Bo-
ken kan dock med för-
del också läsas av för-
äldrar, lärare, journa-
lister m fl. »Amning

idag – till dig som undervisar om am-
ning», är ett separat undervismaterial,
som bygger på boken. Det består av ett
blädderblock med bilder, som kan an-
vändas i enskilda samtal och mindre
grupper. Till bilderna finns text som
stöd för den som informerar.

Värdefull kunskapskälla
»Amning idag» representerar ett

värdefullt nationellt konsensus i am-
ningsfrågor. Den utgör en värdefull
kunskaps- och inspirationskälla när
Folkhälsoinstitutet nu tar initiativet till
att reevaluera de »amningsvänliga»
sjukhusen för att sedan fortsätta med en
kampanj för att kvalitetssäkra hela
vårdkedjan, MVC – förlossning/BB –
BVC. •
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