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För både barnets och mam-
mans skull är det oetiskt att 
avstå från amningsfrämjande 
insatser, men sådana bör gö-
ras med respekt och hänsyn, 
skriver författarna. 

Jessica Nihlén Fahlquist och 
Sabine Roeser deklarerar i 
Läkartidningen (LT 32-
33/2011, sidan 1503) att 
WHO:s amningsrekommen-
dation är oetisk. De har tidi-
gare i en internationell etik-
tidskrift publicerat en artikel 
i ämnet [1]. Utgångspunkten 
för deras kritik är att am-
ningsråden sätter stor press 
på de kvinnor som av olika 
skäl inte kan eller vill amma. 
De ifrågasätter nyttan med 
amningen, ställer individens 
intresse mot samhällets in-
tresse och tappar bort bar-
nets behov. 

För att barnhälsovårdens 
förebyggande arbete ska kun-
na leda till så optimala hälso- 
och utvecklingsbetingelser 
för så många barn som möjligt 
utan att skada behövs gedigna 
kunskaper om amning, men 
även i samtalsmetodik. An-
passningen av amningsråd-
givningen efter varje mam-
mas behov kan förbättras. 
Men att undanhålla föräldrar 
kunskaper om bröstmjölkens 
hälsofrämjande effekter anser 
vi vara oetiskt. Författarnas 
framställning verkar sakna 
denna information. 

Det finns en mängd studier 
och resultat om bröstmjöl-
kens komponenter och deras 
funktioner [2-5]. Vid födelsen 

intill mammans anus koloni-
seras barnet med hennes 
tarmbakterier. När barnet se-
dan läggs på mammans mage 
fortsätter mammans bakte-
rier att kolonisera barnet, 
 vilket minskar risken för att 
barnet koloniseras med po-
tentiellt farliga bakterier från 
omgivningen.

Normalt (inom någon tim-
me efter födelsen) söker bar-
net upp mammans bröst och 
börjar suga [6]. Mammans 
mjölk innehåller mängder av 
antikroppar, särskilt slem-
hinneskyddande sekretions-
IgA-antikroppar riktade mot 
hennes egna bakterier. Den 
tidiga bakteriekolonisering-
en av barnet med mammans 
hud- och tarmbakterier blir 
därmed ofarlig [7]. 

I mjölken finns ytterligare ett 
mycket stort antal skyddande 
strukturer, bland annat små 
kolhydrater som är analoger 
till de ytstrukturer på våra 
slemhinnor som många pato-
gena bakterier använder för 
att binda till slemhinnorna i 
andningsvägarna, mag–
tarmkanalen och/eller urin-
vägarna när de orsakar infek-
tion. Dessa mjölkens kolhy-
drater blockerar mikroorga-
nismernas förmåga att binda 
till slemhinnorna.

Naturligtvis är denna 
skyddsmekanism av mycket 

stor betydelse i smutsiga/fat-
tiga miljöer, men inte betydel-
selös hos oss [7]. Mammans 
mjölk innehåller därtill bak-
terier som sedan ingår i det 
ammade barnets speciella 
tarmflora, vilket anses mins-
ka risken för att barnet infek-
teras med potentiellt farliga 
bakterier [7].  

Det har gjorts flera systema-
tiska litteraturgranskningar 
av amningens effekter på 
kort och lång sikt [2-4]. Fak-
tarutan baseras på en neder-
ländsk sammanställning över 
studier i höginkomstländer 
där man även beräknat risk-
reduktionen relativt am-
ningslängden med regres-
sionsanalyser och modelle-
ringar [3].

En amerikansk samman-
ställning visar att amning 
minskar risken för nekrotise-
rande enterokolit, plötslig 

oväntad spädbarnsdöd, lung-
inflammation med mera. 
Fördelaktiga effekter av am-
ning på mamman är snab-
bare återgång till normalvikt, 
minskad risk för postpar-
tumdepression, diabetes typ 
2, osteoporos samt ovarial- 
och bröstcancer [3, 5]. Det är 
viktigt att påpeka att dessa 
effekter har stor effekt på be-
folkningsnivå samtidigt som 
vissa effekter kan vara av 
ringa betydelse i ett enskilt 
fall.

Debattörerna uppger att 
barnet utvecklar sitt eget im-
munsystem först när am-
ningen avslutas. Så skulle det 
möjligen vara om mor och 
barn vistades i en steril en-
het. Men även det ammade 
barnet möter mikroorganis-
mer hela tiden. Mammans 
mjölk är inte steril och möten 
med familjemedlemmar, per-
sonal och andra exponerar 
barnet för mikroorganismer. 
Barnet bygger därvid upp sitt 
eget infektionsförsvar i skydd 
av amningen. 

Skribenterna anger att 
»bröstmjölksersättning är ett 
fullgott alternativ« till am-
ning.  Förutom de utveck-
lingsmässiga effekterna av 
närheten mellan barnet och 
mamman vid amningen 
 innehåller bröstmjölken ett 
mycket stort antal kompo-
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Oetiskt att inte ge amningsråd

Det finns en mängd studier om 
bröstmjölkens komponenter och 
deras funktioner.
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n exeMpeL pÅ aMnIngenS eFFekter
Övertygande evidens för minskad risk hos ammade barn  
Gastroenterit   Drygt 60 procents riskreduktion [3]
Öroninflammation    Drygt 20 procents riskreduktion) [3]
Fetma   Cirka 10 procents riskreduktion vid
 amning i 6 månader) [4]
Högt blodtryck  Sänkning av systoliskt blodtryck 
 med 1,2 mm Hg [3]

Amning troligen relaterad till 
minskad risk för täthet i luftrören(»wheezing«) [4]     
förbättrad kognitiv och motorisk utveckling [4]

Amning möjligen relaterad till minskad förekomst av
Crohns sjukdom              50 procents riskreduktion vid amning
 i 6 månader [4]
diabetes mellitus typ I  25 procents riskreduktion [3]
leukemi                              20 procents riskreduktion [3]
lunginflammation 70 procents minskad risk för pneumoni  
 som krävt sjukhusvård [3]
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läs mer Fullständig referens- 
lista Lakartidningen.se

nenter som ger en optimal 
tillväxt och dessutom skyd-
dar barnet från många for-
mer av infektion.

Mastit nämns som ett pro-
blem av författarna, och det 
är en svår och icke ovanlig 
plåga för den ammande kvin-
nan. Numera finns en effek-
tiv och ofarlig behandling/
profylax mot mastit med 
antisekretorisk faktor [8]. 

Sammanfattningsvis menar 
vi att kvinnor som av olika 
skäl inte kan eller vill amma 
ska ges det stöd de behöver.  
Detta behöver inte stå i mot-
sats till amningsfrämjande 
insatser och en amnings-
främjande policy.

I författarnas framställ-
ning saknar vi kunskap om 
betydelsen av amning i hög-
inkomstländer. Vi hävdar att 
det för både barnets och 
mammans skull är oetiskt att 
avstå från amningsfrämjande 
insatser, men sådana bör gö-
ras med respekt och hänsyn.
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alla professioner måste     
bidra till ett professionellt, 
evidensbaserat och empa-
tiskt förhållningssätt till 
 ammande kvinnor och deras 
familjer, anser författarna.

 
Debattinlägget i LT 32–
33/2011 (sidan 1503) om att 
WHO:s amningsrekommen-
dation är oetisk innehöll en 
mängd felaktigheter om re-
kommendationen, evidens om 
effekter av bröstmjölksupp-
födning på barn i länder som 
Sverige och amningsrådgiv-
ning som ges av svensk vård-
personal. Dessa påståenden 
kräver sakliga kommentarer.

Livsmedelsverkets rekom-
mendation utgör den svenska 
tillämpningen av WHO:s re-
kommendation och avser att 
garantera föräldrar evidens-
baserad kunskap, det vill säga 
att bröstmjölk räcker som 
enda näring för de flesta 
barn. Åldersgränsen 6 måna-
der speglar normalkurvan. 
Vissa barn klarar sig med 
bara amning längre, några 
kan behöva tillskott av näring 
tidigare. Detta rekommende-
ras också av bland annat 
American Academy of Pedi-
atrics, European Society of 
Pediatric Gastroenterology 
and Nutrition och av EU.

att det enda skälet att accep-
tera att en kvinna inte am-
mar i ett land som Sverige en-
ligt WHO skulle vara HIV 
(och att mastit, fysiska eller 
psykiska problem inte skulle 
gälla) och att detta skulle 

vara »den officiella  linjen«,  
är taget ur luften.Det är själv-
klart för personal som arbe-
tar med amningsstöd att re-
spektera att en kvinna väljer 
att sluta amma på grund de 
skäl som anges ovan.

Påståendet att icke amman-
de kvinnor överöses med kri-
tik, som att inte vara en bra 
mamma, kan förklaras av dels 
den amningskultur som  delas 
av en stor del av  allmänheten i 
Sverige, dels kvinnans besvi-
kelse över att ha misslyckats 
med amningen. Därför ingår 
stöd för mammors beslut att 
flaskmata också i vårdperso-
nalens roll (läs gärna »Till dig 
som inte ammar«,  Amnings-
centrum, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Solna).

Socialstyrelsens information 
(SOSFS 2008:33) avser att ga-
rantera föräldrar korrekt in-
formation så de inte baserar 
valet av uppfödningssätt på 
myter och felaktiga uppfatt-
ningar. Vårdpersonal är skyl-
dig att ge objektiv informa-
tion, anpassad till den enskil-
da kvinnan och barnet, och 
nämna vad upprepade studier 
konstaterat, det vill säga att 
introduktion av flaskmat-
ning försvårar amningseta-
blering. När ersättning ges 
till friska barn på sjukhus ska 
det dokumenteras i journal.

Det finns mycket goda ar-
gument för amning även i 
Sverige. Rekommendation av 
bröstmjölk som bästa näring 
baseras på en stor mängd stu-
dier, de flesta gjorda i indu-
striländer (inklusive Sverige), 
som visat signifikant mins-
kad risk för infektion, plötslig 
spädbarnsdöd, diabetes, lym-
fom, leukemi och Hodgkins 
sjukdom samt för utveckling 
av övervikt och fetma.

Amning under barnets för-
sta levnadstid ingår i utveck-
lingen av immunförsvaret 
hos däggdjur (inklusive män-
niskan) och har effekter på 
hälsan inte bara under am-
ningstiden utan även längre 
fram. För kvinnan medför 

amning 
minskad 
risk för 
premeno-
pausal bröstcancer och ovari-
alcancer. Att påstå att bröst-
mjölksersättning är ett lika 
gott alternativ är inte veten-
skapligt korrekt. Däremot är 
bröstmjölksersättning det 
bästa alternativet för barn 
som inte ammas. När det gäl-
ler allergi har studier visat 
motstridiga resultat. Det som 
nu framkommit är att am-
ning minskar risken för in-
fektion till följd av allergi.

Forskning om bröstmjöl-
kens roll för barnets hälsa 
har stora metodologiska pro-
blem. Det är svårt att få en 
sann bild av huruvida ett 
barn ammats enbart/exklu-
sivt eller inte ammats alls. 
Oftast överskattas andelen 
exklusivt ammade barn, och i 
fall där bröstmjölken har en 
positiv effekt på barnets häl-
sa underskattas den effekten.

Att amning underlättar an-
knytningen mellan mor och 
barn har konstaterats i ett 
flertal studier. Det förklaras 
av upprepad nära fysisk kon-
takt och av att fungerande 
amning är avhängig av mam-
mans lyhördhet för barnets 
signaler. Visst kan mammor 
som flaskmatar utveckla god 
anknytning, men de får inte 
samma förutsättningar initi-
alt som amningen medför. 

de keyzer påstår i LT 34/ 2011 
(sidan 1545) att det finns en 
hypotes att anknytning för-
störs av flaskmatning. Den 
uppfattningen bör bemötas. 
Det är inte heller bara genom 
att flaskmata som pappan kan 
knyta an till barnet. Pappan 
kan umgås med barnet för-
utom vid amningsstunden, 
och är viktig som stöd för 
kvinnan denna korta period i 
barnets liv. 

Amningsproblem kan med-
föra anknytningsproblem, 
vilket stöder mammors rätt 
till fullgott amningsstöd för 
att förebygga/åtgärda sådana 
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Det finns goda ar-
gument för amning 
även i Sverige. 
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