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n debatt och brev

Hur bör rekommendationer 
och praktik angående amning 
ta hänsyn till olika situationer 
på ett empatiskt och etiskt 
försvarbart sätt? frågan bör 
diskuteras och vi välkomnar 
den debatt som tagit fart, 
skriver Jessica nihlén fahl-
quist och sabine roeser.

Alla kvinnor kan inte amma. 
Vissa mår fysiskt och psy-
kiskt dåligt av att amma. En 
del av dessa vill bli hjälpta, 
andra kan eller vill inte fort-

sätta amma [1-5]. Det är in-
tressant att notera att den 
kritik vi tagit emot framför 
allt går ut på att amning är 
det bästa för barnet eftersom 
detta påvisats vetenskapligt. 
Vi håller med om att på gene-
rell nivå, baserat på popula-
tioner, verkar amning vara 
det bästa för barn (även om 
flera av de vetenskapliga ar-
gumenten inte är så entydiga 
som vissa vill göra gällande). 
Oavsett det vetenskapliga lä-
get kvarstår dock följande 
etiska frågeställning: Hur bör 
sådan generell vetenskaplig 
kunskap användas för att på-
verka enskilda människor?

Evidens betyder inte auto-
matiskt att vi vet vad som är 
etiskt försvarbart. Vi har i dag 
etiska begränsningar för hur 
vetenskap får bedrivas. Någon 
typ av etisk begränsning bör 
även diskuteras för hur folk-
hälsoinformation bör utfor-
mas och användas för att på-
verka människor.

WHo-rekommendationen, 
 Socialstyrelsens dokument 
och vårdpersonalens bemö-
tande, som ju baseras på 
dessa, är etiskt problematiska 
oavsett vetenskapliga evidens. 
Även om det finns barnmor-
skor, barnsköterskor och läka-
re som tar hänsyn och visar 
empati med icke-ammande 
mammor, gäller detta inte i 
tillräckligt stor utsträckning. 
Många kvinnor som inte kan 
amma känner sig dåligt be-
mötta då vårdpersonal insinu-
erar eller säger rent ut att de 
inte gör det bästa för barnet. 
De vetenskapliga argumenten 
blir normativa och påverkar 
nyblivna mammor, och även 
barnen, negativt.

Anders Tegnell och Kerstin 
Nordstrand, Socialstyrelsen, 
skriver i LT 34/2011 (sidan 
1573) å ena sidan att »infor-
mation om spädbarnsnutri-
tion avseende bröstmjölk och 
modersmjölksersättning ska 
vara anpassad till det enskilda 

spädbarnet och till moderns 
och familjens behov«. Å andra 
sidan sägs de att  »Vårdperso-
nalen ska alltså informera om 
vad som är det bästa för späd-
barnet«. Det är kombinatio-
nen av dessa två påståenden 
som kan skapa en konflikt.

Budskapet blir tvetydigt om 
man både ska anpassa infor-
mationen till den enskilda si-
tuationen, och föra fram sta-
tens syn på vad som är bäst.  

Barnets bästa är naturligtvis 
tätt sammanflätat med och 
beroende av mammans väl-
befinnande. En färsk studie 
visar också att det finns en 
korrelation mellan mammor 
som har problem med am-
ning och depression, något 
som självfallet påverkar bar-
nets välbefinnande [3]. Detta 
bör man ta hänsyn till i be-
dömningen. Kvinnans emo-
tionella välbefinnande kan-
ske till och med väger tyngre 
än en något minskad risk för 
exempelvis öroninflamma-
tion. I olika fall väger olika 
faktorer tyngst för slutsatsen 
om vad som är bäst för just 
det barnet.

Vårt etiska budskap är uni-
versellt. Vi håller med Moni-
ca Ideström och Carl Lind-
gren (LT 34/2011, endast på 
webben) om att det inte går 
att skilja mellan mammors 
rätt att bli behandlade med 
respekt och empati i u- och 
i-länder. Det finns dock kon-
textuella skillnader vad gäl-
ler tillgång till vatten, hygien 
samt fattigdom som gör det 
svårare att i nuläget realisera 
detta i alla länder. Det första 
steget är att uppmärksamma 
rika länder eftersom de ve-
tenskapliga argumenten inte 
gäller i lika stor utsträckning 
här (även om amning har för-
delar på generell nivå).

Mammor och pappor/partner 
bör bemötas med evidens, 
som Ideström och Lindgren 

påpekar. Vi anser också att de 
bör bemötas med empati [6]. 
Det är riktigt att de två inte 
nödvändigtvis utesluter var-
andra. Men i dag upplever 
många kvinnor att evidens 
anses viktigare än ett empati. 
Vi har börjat samla in mam-
mors berättelser i avsikt att 
undersöka icke-ammande 
mammors upplevelser när-
mare. Vi vill gärna fortsätta 
debatten om förhållandet 
mellan vetenskap och etik i 
folkhälsofrågor som denna.*
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* Både repliken och den första  artikeln i LT 
32–33/2011 bygger på en diskussion som 
förs i Nihlén Fahlquist & Roeser [6].

replik från jessica nihlén fahlquist och sabine roeser:

Viktigt diskutera amning

läs mer Fullständig referens-
lista och ytterligare lästips finns 
på Lakartidningen.se

Här fortsätter först debatten om 
screening av bukaortaneurysm 
hos 65-åriga män. Tidigare 
 inlägg har publicerats i LT 
26/2011 (sidorna 1377-8) och i 
LT 32/2011 endast på webben.

Replik till Hovelius och  
Brodersen: fortsatta under-
sökningar av livskvalitet gör 
att oklarheter kan klarna
Birgitta Hovelius och John Bro-
dersen … upprepar i stort sett 
sina tidigare argument med ett 
undantag, de anser att det är 
upprörande att screening möj-
liggjorts genom rekommenda-
tioner från framför allt kärlki-
rurger. Vi har svårt att förstå 
varför experter inom områ-
det … ska misstänkliggöras av-
seende utredning och bedöm-
ning av screening för bukaor-
taaneurysm. Är det en nackdel 
att ha kunskap inom området?  

Jesper Swedenborg,  
David Bergqvist, Måns Rosén

Ny debatt:

Antibiotika med begränsad 
ekologisk biverkan finns men 
måste bli mer tillgängliga
Den ökande multiresistensen 
hos gramnegativa uropatoge-
ner måste minskas, och riktlin-
jer för rationell antibiotika an-
vändning anger möjliga åtgär-
der. Men vad hjälper riktlinjer 
om det rekommendaerade 
antibiotikavalet inte finns till-
gängligt på marknaden? 

Björn Wullt

Mer debatt på
lakartidningen.se

Är rådande amningsrekommen-
dation etiskt försvarbar?
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