
 

 
 

Philips Avents faktablad om amning 
 

 WHO:s rekommendationer 

För att säkerställa en optimal tillväxt, utveckling och hälsa hos barnet, rekommenderar WHO (World Health 

Organization) att amning börjar inom en timme efter födseln och att barnet helammas tills det är sex 

månader.1  

 

 Utmaningar mammor ställs inför 

Upp till 60 % av de ammande kvinnorna slutar amma tidigare än de vill.2  Det finns en mängd skäl till detta: 

vissa upplever problem med barnets diande eller sugteknik, vilket kan orsaka smärta eller obehag under 

amningen. Andra tror att de inte producerar tillräckligt med mjölk. Andra drabbas av medicinska problem 

eller väljer att gå tillbaka tidigt till arbetet.2,3  

 

 Sjuk- och hälsovårdspersonalens viktiga roll 
Forskning har visat att mammor är mer benägna att sluta amma om de saknar praktiskt stöd från sjuk- och 

hälsovårdspersonalen vid kritiska tillfällen.4 Kvinnor gagnas av sjuk- och hälsovårdspersonal som förstår de 

praktiska dilemman som många kvinnor ställs inför och som ger råd som stärker kvinnornas 

självförtroende.4 Kvinnor tenderar att värdesätta sjuk- och hälsovårdspersonal med en verklighetsförankrad 

approach till matningsutbildning och som samarbetar med familjen för att skräddarsy matningslösningar 

efter deras behov.4 

 

 Avkoppling, mjölkmängd och -flöde  

Mjölkmängden och -flödet är nära kopplat till moderns psykologiska välbefinnande och stressnivåer.5,6,7 I en 

studie utförd av Philips Avent 2014, pumpade mammor ut signifikant mer mjölk efter att först ha ägnat 10–

15 minuter åt andningsövningar eller till att lyssna på musik.8 Det har även visat sig att amning eller 

utpumpning av mjölk i en lugn, avkopplande, ändamålsenligt byggd miljö med en hemmalik atmosfär 

förbättrar amningsupplevelsen.9 

 

 Avskildhet och komfort 

En studie från 2012 visade att 1 av 10 kvinnor slutar amma eftersom hon tycker att det känns obehagligt att 

amma utanför hemmets avskildhet.3 I en annan studie med förvärvsarbetande mammor framkom att över 

30 % skulle uppskatta tillgång till ett speciellt rum där de kunde pumpa ut mjölk.10 En studie bland mammor 

på BB-avdelningar visade att amning eller utpumpning av mjölk i en lugn och ändamålsenligt byggd miljö 

med en hemlik atmosfär underlättade amningen eftersom mammorna kände sig mer avspända.7  

 

 Återgång till arbetet 

Studier visar att nyblivna mammor som går tillbaka till arbetet möter ett stort antal hinder om de väljer att 

fortsätta amma: det gäller allt från kollegornas attityder och längden på mammaledigheten till utmaningar 

i form av skiftarbete och timlön.11 Dessa faktorer bidrar till att en av fem mammor i USA3 och 1 av 10 

mammor i Europa2 slutar amma när de börjar arbeta igen. 
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