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1   FORBEREDELSE OG MOTIVERING 

1.1  LITT OM MORSMELKENS ENESTÅENDE EGENSKAPER 
Morsmelk som mat 
Morsmelk er den ideelle ernæring for menneskebarn. Selv den beste 

morsmelkerstatning – formula -  mangler en rekke av de verdifulle stoffene 

i brystmelken. Et par eksempler:  

•  Fettsyrene er spesielt gunstige for utviklingen av hjerne (IQ/motorisk 

utvikling) og syn. 

• Hormoner og vekstfaktorer fører til modning av tarmen og en gunstig 

bakterieflora der. 

• Protein, sukker og fett finnes i perfekt blanding og forandrer seg med 

barnets behov. 

• Jernet i morsmelken tas særlig lett opp av barnet, i motsetning til jernet i 

formula. 

 

Morsmelk som forebyggende medisin (1;2) 
• Morsmelken beskytter barnet mot en lang rekke infeksjoner, fordi mor 

lager antistoffer som bekjemper både bakterier og virus, og gir det videre til 

barnet gjennom melken. Det tar tid før små barn klarer å lage nok slike 

antistoffer selv.  

• Morsmelkens antistoffer er spesielt utviklet for menneskebarn, og finnes 

ikke i det hele tatt i formula – morsmelkerstatning -, som er et kumelkbasert 

industriprodukt. 

• Morsmelken stimulerer og modner også barnets eget immunsystem. Et 

eksempel på det er at brystbarn har bedre antistoff-respons på noen 

vaksiner, og slik blir det bedre beskyttet.  
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Forskning viser at ernæring med brystmelk gir redusert risiko for 

Infeksjoner i: 

• Mage-tarm, som diare, tarmbetennelse hos nyfødte, forstoppelse, 

omgangsyke 

• Luftveiene, som lungebetennelse, bronkitt, forkjølelser og ørebetennelse 

• Urinveiene, som blærekatarr  

• Hjernen, som hjernehinnebetennelse  

• Kroppen for øvrig, som generell blodforgiftning 

 

Hovedmengden av forskning tyder også på lavere forekomst av: 

Immunologiske sykdommer som: 

• Sukkersyke (insulinkrevende diabetes I) 

• Glutenintoleranse (cøliaki) 

• Alvorlige tarmlidelser (ulcerøs colitt og morbus Chron) 

• Allergi, særlig hos arvelig disponerte for eksem og mat-allergi 

 

Kreft hos barn, flere typer, for eksempel i  

• blod, lymfe, nervevev 

 

Hjerte-kar-fedme problemer som: 

• Kostregulerbar sukkersyke (diabetes II) / Overvekt 

• Blodtrykkssykdom / Ugunstig fettprofil i blod 
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HELSEEFFEKTER FOR KVINNEN SELV AV Å AMME 
 

Kortidseffekter  

• Etter fødselen normaliseres kroppen raskere (livmor, vekt) 

• Humør, søvn og velbefinnende påvirkes av ammehormonene 

• Lavere stress, målt ved kortisol, EKG og egen-evaluering 

• Prevensjonseffekt av fullamming – sikkerhet på nivå med kobberspiral 

 

Langtidseffekter – jo lenger total ammeperiode desto større virkning: 

• Risikoen for å få kreft synker, best dokumentert for brystkreft, gjelder 

antagelig også eggstokker og livmor. 

• Stoffskiftet endres, kostregulerbar sukkersyke (diabetes II) og overvekt er 

sjeldnere 

• Leddgikt - reumatoid artritt – viser lavere forekomst i flere studier 

• Risikofaktorer for hjertekarsykdommer ser ut til å bli varig redusert 

 

ANBEFALINGER OM AMMING FRA HELSEDIREKTORATET 
 
Fullamming i et halvt år  

Spedbarn har best av å få morsmelk som eneste ernæring de første seks 

levemånedene.  

 

Fortsatt amming i minst ett år  

Fast føde introduseres fra 6 måneder, eller tidligst fra 4 måneder, om 

nødvendig. Barnet bør fortsette å få morsmelk i tillegg til annen mat iallfall 

hele det første leveåret. Verdens helseorganisasjon anbefaler at barna får 

brystmelk i to år (3). 

 

AMMING ER EN INNSATS SOM GIR STOR UTTELLING! 
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1.2  INFORMASJON SOM BØR GIS TIL DEN GRAVIDE OM 
AMMING 
Ta utgangspunkt i det 3. trinnet for å fremme amming, som forventes oppfylt 
av svangerskapspoliklinikken på Mor-barn-vennlig sykehus og som også bør 
være et mål for helsestasjoner som har svangerskapskontroll (se vedlegg I og 
III ). 
 
Trinn 3. Gi informasjon til gravide om fordelen ved brysternæring 
 og om hva de kan gjøre for å få til ammingen 
• Det skal foreligge en kortfattet skriftlig oversikt over hva 

ammeinformasjonen til de gravide skal inneholde. 
• Samtalen med den gravide skal belyse: 
• Betydningen av eksklusiv brysternæring (fullamming) de første seks 

måneder.  
• Fordelene ved amming  
• Viktige prinsipper for å få til ammingen 
• Helsestasjonen bør kjenne til sykehusets rutiner og informere om disse. 
• Informasjonen skal være gitt innen 28. graviditetsuke  
• Det noteres i helsekortet for gravide når informasjon er gitt, slik at både 

lege og jordmor vet det 
 
Den gravide skal kjenne til: 
• Betydningen av å være sammen med barnet det meste av døgnet 
• Gode ammestillinger og gunstig plassering av barnet ved brystet 
• Hvordan øke og opprettholde melkeproduksjonen 
• Betydningen av at barnet blir ammet ved behov, såkalt selvregulering 
 
Den gravides bryst bør undersøkes for å kartlegge potensielle problemer eller 
berolige med at brystene er velegnet til amming. 
Er mor flergangsfødende er det viktig å få et inntrykk av hvordan hun 
opplevde tidligere amming. Har det vært problematisk, gi informasjon i 
forhold til tidligere problemer og lag en plan sammen med kvinnen hvordan 
problemer kan forebygges denne gangen. Oppfordre mor til å ta kontakt tidlig 
etter fødsel for å få hjemme besøk og oppfølging. 
 
Kan gi startproblemer: 
• Tilsynelatende flate/innadvendte  

brystknopper 

Tiltak: 
• Se 4.13 

• Ekte innadvendte brystknopper Brystknoppen 
kommer ikke ut ved stimulering 

• Se 4.13 

• Silikonprotese/reduksjonsplastikk • Se 4.16 og 4.15 
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1.3  DETTE KAN DU FORVENTE AV ET  
MOR-BARN-VENNLIG SYKEHUS  

I god tid før fødselen blir du informert om fordelene ved morsmelk og hvordan 
man best kommer igang med ammingen. 
 
Rett etter fødselen får du ha barnet uforstyrret hos deg, hud mot hud, iallfall en 
times tid eller til den første ammingen har funnet sted. 
 
Dersom dette må utsettes på grunn av keisersnitt eller komplikasjoner hos deg, 
får du barnet til deg innen en halv time etter at du ønsker det og kan forholde deg 
til det.  
 
Personalet sjekker fra begynnelsen at det går greit med ammingen. Du får 
veiledning ved behov, så ofte du trenger det. Ved problemer får du hjelp til 
(selv) å løse dem. 
 
Dersom du midlertidig blir skilt fra barnet ditt blir du vist hvordan du kan 
håndmelke og pumpe deg, og du får lære hva som skal til for å opprettholde 
melkeproduksjonen. 
 
Hvis barnet ditt må ligge på barneavdeling får du anledning til av være hos det 
størsteparten av dagen dersom du ønsker det. 
 
Det nyfødte barnet ditt får ikke annen næring eller væske enn morsmelk, unntatt 
når det er medisinsk grunn til det. 
 
På barsel er det normalt og ønskelig at barnet er hos deg hele døgnet. Du kan be 
om hjelp og avlastning dersom du er svært sliten. Personalet gir deg omsorg, slik 
at du får krefter til barnet 
 
Det blir oppmuntret til amming ved behov, selvregulering. Det vil si at barnet får 
suge så snart det viser interesse og så lenge det ønsker, innen rimelighetens 
grense, hvis det kjennes greit ut for deg. 
 
Du får lære at altfor søvnige barn som ikke ber om mat bør tas opp, bæres og 
stimuleres, og at du kan vekke et barn og legge til brystet dersom du ønsker det, 
f.eks. p.g.a. melkespreng. 
 
Det blir ikke brukt narresmokk eller flaske på barsel. Du blir rådet til å unngå 
dette iallfall til ammingen er vell etablert og du har en tilstrekkelig 
melkeproduksjon. 
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Du får informasjon om hvilken helsestasjon dere sogner til og om hvor du kan 
henvende deg etter fødselen dersom det oppstår problemer. Du blir gjort kjent 
med Ammehjelpen og hvordan du kan få kontakt med den. 

 
Kilde: Gro Nylander ”Mamma for første gang”, 2. reviderte utgave 2007 
 
Disse kravene er i samsvar med UNICEFs og Verdens helseorganisasjons Ti 
trinn for vellykket amming (4). Alle norske barselavdelinger er informert om 
dem gjennom Mor-barn-vennlig initiativ. 
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2   STARTEN PÅ AMMINGEN 

2.1  NÆRKONTAKT ETTER FØDSELEN 
Den gravide bør være forberedt på og forstå det som oftest skjer ved 
uforstyrret hudkontakt i 1-2 timer etter en fødsel, når alt er normalt: 
  
Barnet kommer opp på mors mage/bryst og dette fører til at: 
Mors hormonnivå stiger og livmoren trekker seg godt sammen.  
Hormonene gir kraftig stimulus til melkeproduksjon (5).  
 
Barnets instinkter trår etter hvert i kraft  
Når det ikke er brukt altfor mye smertestillende under fødselen: 
 Barnet "kravler", leter og hviler.  
 Det fører hånden til munnen, som sikler og gjør søkebevegelser.  
 Det finner ofte selv frem til brystknoppen innen 1/2-11/2 time. 
 
Mor og barn (og partner) ser på hverandre  
 Denne øyenkontakten styrker antakelig båndet mellom dem.  
 
Mor og barn lytter til hverandre 
 Barnet gjenkjenner mors stemme og bl.a. henne hjertelyd.  
 Barnets lokkerop (ofte: Eh! Eh!) vekker mors følelser, hun svarer. 
 
Barnet suger 
 Etter en slik start finner det ofte selv en bra sugemåte ved brystet.   
 Barnet øver seg mens det har maksimal sugekraft og brystet er bløtt. 
 
Barnet får noen dråper råmelk 
 Antistoffene beskytter tarmen mot infeksjoner.  
 Modningen av tarmen får en kraftig stimulus. Den tømmer seg lettere.  
 Melken tilfredsstiller barnet, smaker godt og styrker dieprosessen. 
  
Mors bakterier - som melken har beskyttende antistoffer mot - 
 koloniserer huden til det i utgangspunktet sterile barnet og 
 opptar dermed plassen for potensielt skadelige mikroorganismer. 
 
Partners rolle blir svært viktig etter hvert. I denne fasen skal han være der og 
passe på sine, og a barnets tilpassing til omverdenen starte via mors kjente kropp 
ved at det lukter, smaker, lytter, ser og føler.  
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2.2  MOR OG BARN SAMMEN DET MESTE AV DØGNET I STARTEN  
Barnet har det best hos mor (6) 
 Det er vant til hennes kropp. 
 Det roer seg ofte ved hennes lukt og lyder. 
 Det tilfredstilles ved suging selv før melken har satt inn. 
 
Barnet er vant til konstant næring i livmoren 
 Det må gradvis venne seg til økende intervaller mellom måltidene. 
 Det trenger ofte å die svært hyppig i starten. 
 
Selvregulering fremmes 
 Mor lærer seg å oppfange barnets signaler raskt. 
 Mye amming gir mye melk. 
 
Mor blir trygg 
 Hun opplever at hennes bryster alene ernærer barnet. 
 Mor kjenner til barnets adferd hele døgnet. 
 Hun bekymrer seg ikke for at det ligger alene og skriker. 
  
Høy melkeproduksjon om natten 
 Produksjonen av ammehormonene økes om natten. 
 Etter nattamming slipper mor vond melkespreng om morgenen. 
 Søvnhormonet melatonin virker muligens beroligende på barnet 
  
God søvn av ammehormoner 
 "Ammetåka" er en realitet: 
 Kvinnen blir døsig og avslappet etter amming. 
 
Stille nattamming 
 Nattamming bør foregå med minst mulig lys og lyd slik at barnet  
 venner seg til å skille dag og natt og mor bevarer døsigheten. 
 
Sliten mor p.g.a. nattevåk 
 Andre bør være rede til å passe et barn som ikke roer seg hos mor om  
 natten, så hun kan få sove mellom ammingene. 
  
Ammelur om dagen 
 Mor bør innstille seg på å ta en ammelur om dagen når barnet sover. 
 Det kan være en hjelp at andre triller barnet en tur mens mor hviler. 
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2.3  AMMESTILLING 
Amme både liggende og sittende  
 Det er fint å ha øvd på flere stillinger på barsel. 
 Mange mødre syns det er lettere å få oversikt når de sitter og ammer. 
 Ved ammeproblemer kan det være mer praktisk å sette seg opp Nyttig å 
 kunne ligge i begynnelsen, det gir hvile og skåner underlivet.   
 
Behagelig for mor 
 Liggestilling: Godt støtte under hodet, skulder på madrass. 
 Sittende: støtte under armene og barnet, armlene, evt. bena på skammel. 
 Sitte godt oppreist, så brystene ikke "flater ut" mot brystkassen. Støtte i 
 ryggen. 
 
Barnet understøttet med hodet i høyde med mors bryst  
 Hvis mors holder barnet uten armstøtte, synker armene trette ned.   
 Barnet kan da bli hengende og dra i brystknoppen. 
 Prøv også amming med barnekroppen under mors arm (tvillingstilling). 
 
Forside mot forside 
 Hvis barnet ligger med hodet vridd til siden glipper det lett tilbake og 
  det kan være vanskeligere å svelge. 
 
Tett - tett inntil mor 
 Da får barnet lettere mye bryst i munnen, det blir mindre drag i brystet. 
 Barnets hake, som melker best, får bedre kontakt med brystet. 
 
Barnet til brystet - ikke omvendt 
 Hvis mor bøyer seg mye frem blir hun etter hvert trett også av det og  
 lener seg tilbake til ryggstøet, og det blir igjen drag på brystknoppen. 
 Spiss og løft evt. store bløte bryst, prøv sammenrullet klut under brystet. 
 
Støtt barnets rygg/nakke, men ikke hold hodet fast 
 God støtte under øverste del av ryggen gir passe bakoverbøyd hode. 
 Barnet får bedre tak med munnen og plass til å puste, se sugetak 2.4. 
 Haken føres mot mors bryst. 
 Holding/ press på barnets hodet kan utløse avverge reaksjon. 
 
Nyttige variasjoner av stillinger 
 Hold barnets kropp under armen (se tvillingamming 6.1). 
 Sitt svært lavt, med barnet støttet på knærne, bøyd over det. 
 Ved bekkenløsning/sectio: ligg på siden med barnet på en pute. 
 Gi øverste bryst først, dra så bort puten og gi underste bryst.  
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2.4  BARNETS FESTE TIL BRYSTET OG SELVREGULERING 
Avvente/eventuelt utløse søkebevegelser hos barnet 
Berøre leppene med brystknoppen. 
Barnet gaper, presser tungen ned. 
Det virrer med hodet, stimulerer selv brystknoppen.   
 
Vidåpen munn 
Avvent godt gap før barnet "får" brystet. 
Først da trekkes barnet raskt til brystet. 
 
Haken mot brystet 
Underkjeven "melker" brystet best.  
Trykk evt. på barnets rygg så kroppen kommer nærmere 
og hodet faller litt bakover. Det gir også fri nese. 
 
Leppene vrengt utover  
Underleppen lengst fram. 
 
Etter utdriving: dype sug 
Bevegelse ofte helt bak til ørene. 
Kinnene beveges ikke ut og inn. 
Man hører ofte klukk-svelg. 
 
(Se nyfødt som tar godt dietak i filmen "Bryst er best") 
 
Ammingen skal være behagelig for mor, iallfall når måltidet er kommet godt i 
gang. Det oftest litt ømt i starten på måltidet når et sultent barn griper et spent 
bryst. 
 
Selvregulering 
Innen rimelighetens grenser gjelder 
at barnet skal suge: 
• så ofte det vil 
• så lenge det vil 
 
Ved sårhet (se 4.5-7) forsøkes årsaken løst før man reduserer sugetiden.  
Ved melkespreng (se 4.9) eller ved dårlig vektøkning (se 4.1-3) kan barnet 
vekkes for å spise. 
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3   FØRSTE KONTAKT MED HELSESTASJONEN ETTER FØDSEL 

3.1  PUNKTER Å VURDERE Å TA OPP NÅR DET GJELDER AMMING 
Det er viktig å få kartlagt allerede ved første kontakt etter fødselen, mors 
kunnskaper om amming, gjennom observasjon av ammesituasjonen og ved 
konkrete spørsmål. Hvor grundig det er nødvendig å gå inn på følgende punkter 
avhenger av om mor er førstegangsfødende, tidligere ammeproblemer og om hun 
presenterer noe som problematisk. Det er en fordel om partner som er en meget 
viktig støttespiller er tilstede, og får samme informasjon.  
 
Vurder:   
1. Mors stilling. (se 2.3. for sjekkliste av ammesituasjonen.) 
 
2. Barnets stilling. Eksempler på flere stillinger. Barnets sugetak. 
 
Ta opp:  
1. Måltidets lengde og hyppighet.  
 
2. Hvordan kan mor vite om barnet får i seg melk? 
Hun hører barnet svelge. 
Brystet blir tydelig mykere etter amming. 
Minst 5-6 våte bleier i døgnet. Rikelig avføring hver dag i nyfødtperioden. 
Avføringsmengde og hyppighet kan gi indikasjon på om barnet dier effektivt (7). 
Kun veiing gir en sikker vurdering av om barnet går tilfredsstillende opp i vekt. 
 
3. Økedager 
Normalt å die hyppigere i perioder for å gi signal til brystene om opptrapping av 
produksjonen. Når dette skjer vil varierer fra barn til barn. 
 
4. Bruk av smokk og flaske. 
Unngå smokk/flaske inntil ammingen er veletablert og det er tilfredsstillende 
vektøkning. Dvs. de 3-4 første ukene, senere kan det brukes med varsomhet. 
 
5. Symptomer på tilstoppede melkeganger og brystbetennelse (se 4.10 - 4.11) 
Ømhet/kuler i brystet. Deler av brystet kan være rødflammet.  
Eventuelt influensalignende symptomer i hele kroppen. 
 
6. Håndmelking (se 5.1) 
Stimuler utdrivningsrefleksen med rene fingre eller utenpå klærne. 
Fingre i ytterkant av areola, rytmiske bevegelser.
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3.2  SJEKKLISTE FOR Å VURDERE AMMESITUASJONEN 
Tegn som kan tyde på: 
 
En god ammesituasjon:    Mulige problemer: 
 
 
Mors stilling:     Mors stilling: 
avslappet, understøttet,     bundet, anstrengt 
hun ser på barnet og    ser ikke på barnet 
holder det godt       
 
 
Barnets kropp:     Barnets kropp: 
vendt mot mor     vendt dels bort fra mor 
magen tett, tett inntil    siden til mor, avstand 
støtte også for kroppen    bare skuldre/hodet støttet 
 
 
Barnets hode:     Barnets hode: 
haken mot mors bryst     nesen klemt inn i brystet 
hodet bøyd litt bakover    hodet bøyd frem 
 
 
Barnets suging:     Barnets suging: 
vidåpen munn full av bryst,   trutmunn, halvlukket munn, 
kjevene beveger seg helt bak   tak bare om brystknoppen, 
mot ørene      suger mest med leppene 
dype sug-svelg høres eller ses   bare (rask) overfladisk suging 
       sovner lett 
       hører ikke at barnet svelger 
 
Tid       Tid 
5-30 minutter     kortere eller lengre: vær obs 
barnet slipper vanligvis selv   ammingen avbrytes for raskt 
       mor skifter bryst for tidlig 
 

 
Se også 
Ammestilling (se 2.3 ) Barnets feste til brystet (sugetak) (se 2.4) 
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4   VANLIGE AMMEPROBLEMER 

4.1  DÅRLIG VEKTØKNING: EVALUERING AV 
AMMESITUASJONEN 

Barnets vektutvikling er den beste måten å vurdere om barnet får nok melk jfr. 
Helsedirektoratets faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten fra 2010.  
Er ikke vektøkningen som forventet kan den primære årsaken enten ligge hos 
barnet eller den kan ligge hos moren. Det er derfor viktig å gjøre en systematisk 
kartlegging av årsaker som kan føre til dårlig vektøkning hos barnet, eller 
årsaker hos kvinnen som kan ha ført til at det ikke produseres nok melk. 
 
 
Kartlegg og observer ammingen og barnet: 
 
Tegn på effektiv amming hos det friske nyfødte barnet: 
 
• våkent og interessert, god allmenntilstand 
 
• god utdrivingsrefleks (hørbare svelg, det drypper evt. fra det andre brystet) 
 
• spedbarnet regulerer måltidene selv, minst 8 amminger pr. døgn.  
 
• minst seks våte bleier i døgnet fra dag 4. Urinen skal være lys.  
 
• minst 3 avføringer i døgnet etter dag 1. Løs og gul avføring fra dag 5. Dette 

gjelder spesielt de første fire ukene. Etter dette er det ikke uvanlig med mer 
sjelden avføring. 
 

 
 Tegn på at barnet kan få for lite melk:  
 
• sover mye, få og/eller kortvarige måltider, sovner fort ved brystet 
 
• barnet vil die ”hele tiden” 

 
• misfornøyd og irritabelt barn, som skriker mye og ofte 
 
• færre enn 8 amminger pr. døgn, oftest kortvarige 
 
• få tegn på god utdrivingsrefleks; hører ikke barnet svelge 
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• få våte bleier, konsentrert urin og sjelden, sparsom avføring (7) 
 
 
Ekstra oppfølging: 
Ved vekttap over 7 - 10 % gis ekstra oppfølging.  
Dersom det nyfødte barnet ikke har innhentet fødselsvekten etter 10 - 14 dager. 
 
Tiltak: Jevnlige/hyppige vektundersøkelser.                                               
Kartegge/observere ammingen  
Systematisk ammeveiledning/evaluering til ammingen er vel etablert og 
vektutviklingen er tilfredsstillende. 
  
Barnet bør undersøkes av lege dersom: 
• fødselsvekten ikke er innhentet ved 21 dager  
• barnet har et svakt skrik, er apatisk eller er slapp i muskulaturen 

 
 
Husk: Rutineveiing før og etter amming er vanligvis ikke nyttig! 
Se også 4.2 Vanlige årsaker til at barnet tar for lite melk og 
4.3-4 Mor tror at hun har for lite melk
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4.2  VANLIGE ÅRSAKER TIL AT BARNET TAR FOR LITE MELK 
(Gjennomgå mulige årsaker systematisk med mor) 

For sjelden amming p.g.a. 

• faste stell etter klokka 

• slapp (gulsot), "for snill" baby, som trenger å stimuleres eller vekkes 

• mor svarer ikke på barnets signaler, lar barnet vente på mat  

For kort ammetid pr. døgn 

• raske, travle måltider, mye mas fra søsken 

• tilbyr kun ett bryst  

• mor kjeder seg, forstår ikke betydningen av rikelig sugetid 

• smertefull amming  

For høyt trykk i brystet p.g.a. 

• brystspreng (se 4.9), mor er borte fra barnet for lange perioder 

• svak suging, barnet bidrar ikke til effektiv uttømming (se sugetak 2.4) 

• svakt fungerende utdrivingsrefleks (se brystspreng 4.9, sårhet 4.5) 

Nattammingen har stoppet for tidlig, noe som medfører 

• for lange intervaller mellom hver amming 

• svekket hormonrespons, fordi det produseres spesielt mye 

ammehormonene ved nattamming 

Barnets signaler om økedager 

• ignoreres  

• tilfredstilles med smokk (se 5.6) barnet etterspør derfor ikke brystet 

Dårlig ammeteknikk (se sjekkliste for å evaluere ammesituasjonen 3.2) 

• slitsom stilling for mor (se 2.3) 

• dårlig sugetak, lite effektiv suging (se 2.4) 

Tillegg av annen melk eller fast føde 

• for tidlig, i for store mengder, gitt før amming 
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4.3  PRIMÆR ÅRSAK TIL LAV MELKEPRODUKSJON HOS KVINNEN 
Utdrivingsrefleksen fungerer svakt 

På sikt kan en dårlig utdrivning føre til lavere produksjon pga dårlig uttømming 

• for dårlig stimulering (se 2.4, 4.4, 4.8)  

• barnet gis ikke tid til å søke energisk (se 2.4) 

• alkohol ut over 1-2 glass (se 8.2) 

• smerte, kulde 

• bekymring, redsel, tretthet, isolasjon? 

• tidligere overforbruk av Syntocinon? 

 

Sjeldnere årsaker til at det ikke produseres nok melk 

• Lite kjertelvev. Dette kan forekomme hos kvinner både med store og 

små bryst. Symptomer: Ingen eller liten utvikling av bryststørrelse i 

graviditet eller post partum. Aldri opplevd brystspreng (9;10) 

• utslitt, store psykiske påkjenninger 

• mor bruker kombinasjons p-pille 

• mye røyking (se 8.3) 

• gjensittende placentavev (produserer progesteron) (11) 

• stort blodtap ved fødsel. Lav Hb kan forsinke melkeproduksjon (12) 

• ny graviditet 

• vemmelse ved amming (familie, naboer, barndomsopplevelser, incest) 

• medisinske tilstander hos mor: kvinner med lavt stoffskifte eller PCOS 

(polysistisk ovariesyndrom), kan ha en lavere melkeproduksjon (13) 

• enkelte medikamenter, for eksempel antihistaminer, kan påvirke 

melkeproduksjonen (se 7.1) 

Hvis det er uklart hvorfor barnet ikke legger på seg som forventet, er det viktig å 
vurdere om sykdom hos barnet kan ligger til grunn. Barnet bør henvises til lege 
for nærmere vurdering.      
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4.4  MOR TROR HUN HAR FOR LITE MELK 
• Lytt vennlig og finn ut hva som kan ligge til grunn for hennes bekymring 

• Kartlegg mors forventninger til ammehyppighet, barnets kontaktbehov, 

skriking 

• Vis til normal vektøkning, understrek at tykke barn ikke er noe mål  

• Forklar at 

  - suging skaper melk 

 - hyppig amming er normalt  

  ved svært hyppige og/eller urimelig lange amminger vurder   

  utdrivingsrefleks, sugetak og effektivitet når barnet dier  

 - alle barn er forskjellige 

- selv om ammingen gikk dårlig sist vil det helst gå bra nå, p.g.a. bedre 

hjelp og info 

• Ved mye skriking  

 - utelukk sykdom, henvis til lege 

 - minn om at ikke all skriking betyr sult 

 - fortell om andre grunner til skriking 

 - gjennomgå årsaker til kolikk 

  

Forklar at ammingen ikke hemmes av: 
• Normalt væskeinntak (ikke mer melk av at mor drikker svært mye) (14) 

• Menstruasjon (men barnet kan avvise brystet i noen dager (se 4.17) 

• Sex 

Se også dårlig vektøkning, evaluering og årsaker (4.1-4)
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4.5  SÅRE BRYSTKNOPPER – VANLIGE ÅRSAKER OG TILTAK 
Vanlige årsaker:           Tiltak: 
 
Ammestilling:  Vende barnet mot mor, forside mot forside 
Barnet henger i  Sikt brystknoppen mot nesen ved tillegging  
brystet    Mor understøttet, avslappet 
 
Sugetak:   Stimulere munnen til søking, vidåpent gap  
Barnet suger bare   Mye bryst i munnen, haken mot brystet 
på brystknoppen  Sugebevegelser helt bak til ørene 
 
Harde bryst  (Hånd)melke ut nok til at areola og brystknopp 
gjør at barnet  utgjør en myk, lang "smokk" 
ikke får godt tak  Amme ofte, melkemengden tilpasses etter hvert 
 
Oppbløtt hud  Lufttørke, hold tørr mellom amminger  
    Unngå plastinnlegg eller BH som klemmer   
    brystknoppene innover, bruk bomulls-BH  
 
Flate knopper  Stimuler reisning av brystknoppen før amming 
evt. store,    Stort gap! Berolige mor: liten munn vokser fort  
evt. lite tøyelige  Eventuelt kopp-mate (delvis) en tid  
 
Overivrig barn -  Starte utdrivningsrefleksen før amming 
for hardt sugetak  så melken kommer straks barnet legges til  
 
Barnet dras fra  Vent til barnet slipper av seg selv eller: 
brystet under sug  Bryt undertrykket med en finger mellom gommene 
 
Brystknoppen klister Fukt med lunkent vann til det løsner av seg selv  
seg til tøy/innlegg  Smør litt fet salve på ammeinnlegget   
og skorper rives av Ta evt. også salve på tørre skorper 
 
Infeksjon   Sår som ikke bedres av nevnte tiltak er ofte 
OBS!    infisert. Gule stafylokokker er vanlig (15-17)  
    Forebygges ved streng håndhygiene før berøring.  

Vask hendene! Ta bakteriologisk penselprøve. 
 

Åpne sår    Fuktige sår kan dekkes med litt nøytral brystsalve 
sprekker    Ikke salve på hel, frisk hud, den lufttørkes.  

Prinsipp: ”Tørt på tørt, vått på vått” 
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4.6  CANDIDA ELLER EKSEM PÅ BRYSTKNOPPENE 
Fortsatt sår / Alt over utredet / Tiltakene gjennomført 
 
Mulig årsak:   Tiltak: 
 
Gjærsopp    Spør om smerten (stikking, brenning) stråler dypt 
Candida    innover? Varer den også etter amming? 
albicans   Se om brystknoppen er skinnende? (rosa/ildrød?) 
    OBS: Ofte negativ dyrkning fra brystknoppen.  
    Diagnosen stilles ofte på bakgrunn av symptomer 
    (18-20). 
       
Disponerer for   Mor: Smøre brystknoppen med lokalt soppmiddel 
sopp: fuktige sår   klotrimazol1 (Canesten) x 8 i minst 2 uker. Vaske BH  
sprekker på    ved 60C og koke smokker 
brystknopp,   Ikke frys ned utmelket melk da Candida muligens kan  
nylig gjennomgått  overleve frysing 
antibiotika kur,  
underlivssopp i  
svangerskapet. 
           
1Mykostatin krem er gått ut av markedet per nov. 2008. Det anbefales ikke å bruke Mykostatin 
mikstur på brystet da en del kvinner ha rapportert om sviing og yterligere sår og tørr hud. 

             
Smitte fra barnets  Undersøk barnets munn for trøske   
munn    (hvitt belegg på innside av kinn og lepper) 
    Barn: Tørke vekk løs trøske. Pensle munnen 
    med anti-soppløsning nystatin (Mycostatin) x 4.  
    Bruk ett lags kompress på finger eller vattpinne.  

    
Mor fortsatte  Behandling med systemisk flukonazol kan være 
symptomer?   aktuelt. Dose: 200 mg første dag, deretter 100 mg  
    x 1 i 14 dager. Noen trenger høyere dose i lengre tid 
 
Se ammesenterets nettsted for TDNLF-artikkel om mastitt og skrivet:  
Hva leger MÅ vite: om medisinske brystkomplikasjoner ved amming  
     
Eksem   Har kvinnen vedvarende flassende og sår hud er det  
(se også 4.7)  viktig å vurdere om sårhet kan være eksem.  
 Mildeste hydrokortisonsalve etter omhyggelig 

lufttørking. Slutt med alle andre kremer/salver. 
    Nøytralt tøyvaskemiddel, skyll godt. 
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Mistanke om  Prøv kombiner hydrocortison-mikonazol (Daktacort) 
Kombinert sopp/   Ikke sitrus (sitron) på brystet! 
eksem   
 
Uvanlig sart   Fullverdig kost til mor med vitaminer 
lite motstands-   og sporstoffer (sink). Hold brystet tørt.  
dyktig hud     
 
Barnet biter   Avbryt ammingen straks! Masser gommene.  

Forebyggende: stort dietak hindrer bitt på knoppen.  
Trekk barnet nærmere, få mer bryst inn i munnen
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4.7  DYPE SPREKKER ELLER BLØDNINGER FRA SÅRE 
BRYSTKNOPPER 

Mulig årsak:  Tiltak: 
 
Alle før   Gjennomgå vanlige årsaker (se 4.5) 
nevnte   og sjeldnere årsaker (se 4.6) 
    Sjekk at riktige tiltak er gjennomført tidligere. 
 
Forsømt   Sørg for at ytterligere relevante tiltak forsøkes nå.  
forebygging,   Er det tatt bakteriologisk prøve av brystknopp og   
    av melken? 
uheldig tidlig  Er mor oppmerksom på håndhygiene og på at helst bare   
behandling   barnets munn skal berøre brystknoppen og areola? 
 
For energisk   Unngå pumping. Trekkspilleffekten gjør spesielt 
pumping   sprekkene ved basis av brystknoppen dypere. 
    Obs: Håndmelking belaster ikke brystknoppen.   
 
Umulig å korrigere Begrens sugetiden og stimulér utdriving 
sugetak godt  før og under ammingen (se sugetak 2.4, sårhet 4.5)  
    Ved sterke smerter p.g.a. såre brystknopper: 
     Utmelking i 1-2 døgn uten å belaste brystknoppen. 
    Gi melken med kopp. 
 
Litt blod   Berolige mor: 
i melken   Små mengder blod er uskadelig for barnet. 

Morsmelk er nærmest "hvitt blod" med mange av de 
samme cellene, bortsett fra røde blodlegmer.  
 

”Rusty-pipe   Enkelte kvinner kan ha rød/brun farge på melken de 
syndrome”   første dagene etter fødsel. Vanligvis helt ufarlig.  
    Undersøkes av lege om det vedvarer. 
 
Grønn/ farget melk Melk kan ta farge av både medikamenter og mat/  
    drikke som kvinnen inntar. Dette er ufarlig, men man 
    bør vurdere om kvinnen inntar unødig store doser av 
    et eller annet.    
 
Sykdom i   Ved stadig blødning, særlig uten dype  
brystet   sprekker som forklaring, henvises kvinnen 
    til (spesielt brystkyndig) lege. 

Ensidige symptomer er mest mistenkelige. 
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4.8  SMERTER I BRYSTENE I FORBINDELSE MED AMMING 
ikke forårsaket av mastitt se: 4.10, sopp 4.5, såre brystknopper 4.5-8 

 

Fylnings-  Dypt inni brystet, vanligvis rett etter amming 
smerte    
 
Utdrivings-  "Skytende", ofte ved at avløpet er hemmet 
smerte  Forekommer etter reduksjonsplastikk, arr 
  
   Begge disse smertetypene gir seg oftest med tiden 
   Vanligst i begynnelsen hos førstegangsmødre: Vente 
   Prøv massasje, varme, kulde, beroligelse 
 
Raynauds  Blodkar trekker seg sammen og brystknoppen blir  
fenomen  hvitaktig. En tilstand som er kjent som "vasospasme"  
   eller "Raynauds fenomen". Det er i noen tilfeller en  
   grunnlidelse, men vanligvis er det et resultat av infeksjon/ 
   smertefull amming.    
   Det er derfor viktig at årsaken til smertene må kartlegges og  
   behandles, for at denne smertetilstanden skal forsvinne. Det 
   kan også være at kroppen (dvs nervene) fortsetter å ”huske” 
   tidligere smertefull amming og fortsetter å reagere med å 
   trekke blodkar sammen 
   Symptomer: sviiende og brennende smerter eventuelt  
   før, under eller etter amming    
   Mulig årsak: 
   Irritert av mye sårhet og smerter, sopp, nikotin, mye koffein, 
   kulde, medikamenter (nesedråper, teofyllin)?  
   Hormoner (serotonin, prostaglandin)?  
 
   Behandling: prøve å finne ut årsak til smerter og å  
   rette opp eller behandle dette: Har barnet et godt nok gap? 
   Tygger barnet på brystknoppen og gir skade?  
   Er brystkoppen sår evt. med sprekker? Ta bakteriologisk 
   prøve av brystknopp og melk for å utelukke bakteriell  
   infeksjon. 
   Prøv varme på brystet (varmepose 10 min før amming)  
   Drikk rikelig varm te før amming (tein løser kramper)  
   Brystknoppen håndteres/berøres/belastes minst mulig (bare 
   barnets munn, ingen fingre). Ikke koseamming 
   Varme umiddelbart etter amming eller ved smerte 

Kan prøve å behandle med små doser Nifedipin 10 mg x 3, 
event depot 30 mg x1 tablett (21-23). 
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Kort    Barnets tunge strekkes ikke godt nok ut i U-dal   
tungebånd  for brystknoppen og areola under diingen 
   Tegn: hjerteformet tunge når den løftes opp  
   Tungespissen kan ikke trekkes forbi gommen 
   Båndet strekkes stramt mot tungespissen ved   
   skriking 
   Behandling: Kan klippes i karfattig område av lege,  
   uten bedøvelse, ofte med forbløffende godt resultat (24-29). 
 
Melke-  Oftest øverst på areola - melkelekkasje? 
blemmer  Vanligvis selvhelbredende: skaller av 
under tynn  Hvis blemmen er stor:  
hud   Eventuelt aspirasjon av innholdet med sprøyte   
    
Hvit prikk på Kan gi intenst ubehag. 
brystknopp  Harde prikker kan f.eks. skyldes kalknedslag, propper  
   av melkefett. OBS. Forsøk mindre animalsk fett i   
   kosten 
   Bitte små, glatte blemmer akkurat i åpningen av en  
   utførselsgang kan være en minicyste. Kan behandles ved at 
   mor pirker forsiktig med steril  nål. Kan komme igjen så den 
   må åpnes flere ganger. Eller legg på varm klut og ”skrubb” 
   bort huden på blemmen før amming. Må ofte gjentas for å 
   holdes åpen. 
     
Eksem      Små væskefylte blemmer, området er vanligvis rødt og   
   irritert og klør (se også 4.5). 
   Årsak: Kan oppstå på grunn av overømfintlighet for midler 
   som er brukt p.g.a. sårhet, ammeinnlegg, vaskemidler,  
   albueskjell, fuktighet hos disponerte. 
   Eksem kan bli infisert med både bakterier og sopp. 
   Tiltak: Ta bakteriologisk prøve. Dersom det ikke foreligger 
   infeksjon forsøk hydrokortison salve 1% som fås reseptfritt. 
   Ved tilleggsinfeksjon konferér med lege.  
 
Ømme klumper  Kan hos noen skyldes en spesiell tendens til 
som stadig   tilstopping med en slags fettaktige plugger 
kommer igjen som kan oppstå på varierende steder i brystet.  
   Tiltak: I blant kan kyndig massasje og håndmelking få frem 
   slike plugger, med det resultat at melk som har stått under 
   trykk stråler ut. I tillegg til vanlig håndmelkings-teknikk 
   "strippes" brystet først ytterst, så videre innover, til sist  
   helt innenfra og ut. Inntak av Lecitin kan være nyttig. Fås 
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   på apotek eller i helsekostforretning, dosering 2 kapsel tre-fire 
   ganger daglig (30). 
 
 
ADVARSEL:  
Unormale   Må undersøkes av lege. Ultralyd for å utelukke abscess 
områder,  
klumper  
som ikke  Brystkreft kan oppstå også hos gravide og ammende. 
blir bløtere  Utredning, inklusive biopsi og fjerning av kuler 
etter amming kan gjøres uten at ammingen avbrytes.
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4.9  BRYSTSPRENG 
Forebygging: Hyppig amming helt fra begynnelsen (31) 
• gir riktige signaler om barnets behov,  
• tar unna melken etter hvert 
• gjør at barnet får øvet seg mens brystet er mykt 
 
Vekk barnet til ekstra amming når 
• det ikke våkner naturlig f.eks. fordi mor har brukt medikamenter  
• det trenger ekstra stimulering 
  som bæring, hudkontakt, mors lukt/hjertelyd, massasje,  
  stimulering av griperefleksen i hånd/fotsåle  
 
Håndmelke/pumpe ut litt før amming 
• dersom brystet er så hardt at barnet ikke får godt sugetak 
• dersom barnet ikke er sugelystent (la det smake melk) (se 5.1-2) 
• brystskjold er sjelden nyttig og bør være siste utvei (se 4.14) 
 
Varme for å fremme utdrivning 
• varm dusj, bad, varmepose, varmepakning 
 
Kalde omslag mot hevelsen (ødemet) i vevet kan lindre  
• 20 min. av gangen, ikke rett før amming  
 f.eks. grønnsakpose fra fryser, tørt klede imellom 
 
 
OBS: VOLDSOM MELKESPRENG = ØYEBLIKKELIG HJELP! 
Melkekjertelvevet kan skades varig av svært høyt trykk, melken må ut! 
Sørg for at mor ser avsnittet om dette i filmen "Bryst er best".
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4.10  TILSTOPPEDE MELKEGANGER 
Et avgrenset område av brystet er hardt, ømt, evt. rødt, med eller uten generell 
brystspreng og lett feber. Klumpen i brystet forsvinner ikke helt ved amming. 
Kan skyldes 
• Forsømt brystspreng (se 4.9) 
•  Brystet kommer inn i en vond sirkel der ødem i vevet forårsakes av 
øket blodtilstrømming, dårlig venøs tømming og forplantet trykk fra 
melkeopphopning i gangsystemet.  
• Dårlig drenasje av en seksjon av brystet p.g.a. passasjehinder f.eks. anatomiske 
forhold (medfødt krokete eller  smal melkegang, overproduksjon, tidligere 
traume mot brystet tumor?), stram BH-kant eller tunge bryst, eller at barnet 
tømmer ujevnt (vanligvis best drenasje dit haken peker).  
Råd i tillegg til alt som er nevnt under brystspreng 4.9 
 
• Eventuell varsom stryking/ massasje over det affiserte området i retning mot 
brystknoppen, først når melken renner - og ikke før. "Lukk opp kranen!" OBS! 
Hard massasje eller massasje uten at melken har begynt å renne kan føre til mer 
ødemer i området, og sprukne melkeganger slik at melken lekker ut i vevet og 
skaper en smertefull kjemisk reaksjon; inflammasjon. 
• Alternativ ammestilling slik at man både utnytter tyngdekraften og 
barnemunnens plassering i forhold til det harde området. 
• Håndmelking/pumping etter amming dersom ikke barnet suger brystet mykt 
(se 5.1-2) 
• Senere i ammeperioden ekstra årvåkenhet på problemområdet, sørge for at  
det blir mykt under hver amming, eventuelt massere under amming. 
 
Klumper som ikke endres under denne behandlingen vurderes av lege! 
Det kan ta dager før området blir normalt. Sørg for at mor får se avsnittene om 
brystspreng, alternative stillinger, håndmelking og pumping i filmen "Bryst er 
best". 
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4.11  MASTITT 
OBS: Denne permen er også ment til bruk for leger. Se også eget infoskriv til 
leger som ligger på vår nettside www.rikshospitalet.no/ammesenteret 
Se i tillegg artikkel (17) fra TDNLF om mastitt som også ligger på vår nettside. 
 
 
• Mastitt forekommer både uten patogene bakterier (svenske: inflammasjon)
 og med patogene bakterier (infeksjon). 
• Mastitt kan foreligge enten i melkekjertel og gangsystemet 
 og/eller interstitielt i vevet innimellom (sjeldnere). 
 
Symptomer 
 • Vanligvis hardt, hovent, vondt, varmt, rødt bryst.  
 • Høy feber, influensafølelse, eventuelt frostanfall.  
 • Det kan være palpable lymfekjertler i armhulen og av og til ses røde striper til 
axillen fra brystet. 
 
Disponerende faktorer 
• Brystspreng (se 4.9) og/eller tilstoppede melkeganger (se 4.10)er oftest 
medvirkende, evt. opphør av nattamming og/eller for lang ammepausefravær fra 
barnet. 
• Såre og sprekker i brystknopp (se 4.5-7) kan være infisert og disponerer for 
mastitt. 
• Gule stafylokokker i eget miljø (kolonisering i nesen er vanlig), eller 
sykehusinfeksjoner. Renslighet og minst mulig direkte håndtering av/på 
brystknoppen både av mor og andre er viktig. 
 
Tiltak 
Melkeprøve til bakteriologisk dyrking bør tas omtrent som en urinprøve, på 
sterilt glass, eventuelt på Stuarts medium (pensel klissvåt av melk). Brystet 
vaskes først f.eks. med sterilt, fysiologisk saltvann eller kokt vann. Det melkes ut 
noen ml. som kastes, deretter forsøker man å få en stråle eller noen dråper rett 
ned i prøveglasset. Se film "Bryst er best". Utdrivingsrefleksen stimuleres i noen 
minutter - gjerne utenpå tøyet - før man forsøker å få ut melk. 
 
Uttømming av brystet bør forsøkes hyppig og grundig i 12-24 timer før det 
eventuelt gis antibiotika, dersom mor ikke er svært syk (feber over 40 C, 
frostanfall, sepsistegn).  
 Første døgn anbefales uttømming hver 2. time hele dagen, samt et par ganger i 
løpet av natten. Dette vil vanligvis ha dramatisk effekt og ofte overflødig-gjøre 
antibiotika selv ved bakteriell mastitt, så lenge brystet blir mykt og grundig 
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uttømming fortsetter, etterhvert med noe lengre intervall, til tilstanden har 
normalisert seg. 
 
OBS: Det er ikke mulig å tømme et bryst helt p.g.a. topp-produksjon nettopp 
under melking. Målet er at det vonde området skal bli mykere. Husk at bakterier 
ikke trives i en rislende bekk, men derimot i en stillestående dam. Den aller beste 
måten å få ut melken på er at et energisk barn dier med slikt sugetak at haken 
peker mot det affiserte området. Mors stilling bør være slik at tyngdekraften 
bidrar til uttømmingen. Begge deler kan kreve oppfinnsomhet og nytenking.  
 
Se eksempel på god drenasjestilling i filmen "Bryst er best". (Andre eksempler: 
Amme med øverste bryst mens mor ligger eller la barnet "stå" på fanget eller 
ligge med kroppen under mors arm.) De fleste barn har ikke noe imot å bli 
vekket for å spise ekstra. 
I tillegg må man ofte ty til håndmelking og/eller pumping for å få brystet mykt. 
Ofte er det lettest å få til dette på et vondt, hardt bryst dersom barnet først har 
suget noe, hvis det er mulig. Varsom massasje mot åpningen først når melken 
renner. Se brystspreng 4.9, tilstoppede melkeganger 4.10. 
 
Smertelindring 
• Utømming vil vanligvis gi umiddelbar smertelindring. 
• Av reseptfrie analgetika kan paracetamol event Ibuprofen anbefales i moderate 
doser. 
• Varme kan gi god lindring. Det å la brystet flyte i varmt vann ser ut til å  
gi ekstra effekt. Ofte vil det være mulig å få utømmingen godt i gang mens mor 
ligger i et varmt badekar eller står i dusjen.  
 
Ammingen bør fortsette 
ved de aller fleste tilfeller av mastitt, også under antibiotikabehandling og etter 
tømming av abscess.  
 
Antibiotika 
gis når høy feber vedvarer til tross for utømmingsregime i ett døgn, eller der 
tilstanden er så alvorlig at man ikke tør å vente på effekten av dette. 
Uansett må antibiotika kombineres med uttømming fordi stase gir lav 
konsentrasjon av antibiotika i brystet og fordi melk som blir stående i 
gangsystemet gir gode vilkår for vekst av bakterier. 
 
Hvilket antibiotikum?  
Størsteparten av bakterielle mastitter forårsakes av Staphylococcus aureus 
(16;17;32), stort sett penicillinase-produserende. Faktorer som trekker i den 
retning er infeksjoner de første ukene post partum (sykehusbakterier), stadige 
residiv av mastitt, behandlingsresistens og abscessdannelse. I slike tilfeller kan 
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man tillate seg å behandle direkte med spesialantibiotika mot gule stafylokokker, 
f.eks. (Di)kloxacillin, selv før svar på resistensbestemmelse foreligger.  
Andre forekommende bakterier i melk er betahemolytiske streptokokker og 
pneumokokker. Obs: i normalflora fra friske melkedonorer er det påvist 
koagulasenegative stafylokokker hos 86%, Streptococcus viridans hos 8% og 
Staphylococcus aureus hos 4%.  
Antibiotikabehandling før resistens-svar bør starte med et penicillinaseresistent 
penicillin (dikloksacillin/kloksacillin) eller et cefalosporin virksomt mot S. 
aurus.). Ved penicillinallergi kan erytromycin brukes, men det penetrerer noe 
dårligere. 
Behandlingslengden bør alltid være minst 10 dager, lengre ved recidiv og 
eventuelle ved store sår og sprekker som er under tilheling. 
 
Konsentrasjonen av antibiotika i morsmelk er ca 1-5% av mors serumkon-
sentrasjon. Fordi overgangen til morsmelk av antibiotika som anbefales til 
behandling av infeksiøs mastitt er så minimal, anses amming som trygt. Selv om 
barnet selvsagt kan sensibiliseres. 
 
Brystet kan avvises av enkelte barn under eller etter mastitt. Dette kan skyldes 
en endret permeabilitet i brystepitelet som gir en litt saltere melk og/eller endret 
pH med tilsvarende smaksforandring.   
 
Avvenning fra ett bryst kan komme på tale dersom det er stadige recidiv i det 
samme brystet. De fleste kvinner vil kunne fullamme med ett bryst. 
Avvenningen må ofte skje under dekke av antibiotika fordi man nødvendigvis 
får en melkeretensjon. Brystet tømmes best mulig og bindes deretter opp så det 
klemmes mot brystkassen. Deretter uttømming når nødvendig, og bare nok til at 
brystet igjen kjennes rimelig behagelig. Det bør ikke brukes medikamentell 
laktasjonssuppresjon som første valg, da dette (33) kan ha betydelige 
bivirkninger. 
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4.12  ABSCESS 
Man kan få mistanke om at det foreligger en abscess dersom brystet er særlig 
ødematøst, hele brystet er forstørret eller man kan palpere fluktuasjon. Iblant kan 
en byll ligge svært dypt og være umulig å palpere. Ved kuler som ikke blir 
mindre etter amming/ utmelking eller kuler som oppstår etter gjennomgått 
mastitt bør man ha abscess i tankene. En abscess kan opptre både med og uten 
feber. Ved mistanke henvises til ultralydundersøkelsesom eventuelt gjentas ved 
usikkert funn. 
 
Ultralydveiledet tømming og skylling via kateter, vanligvis av radiolog, fører 
ofte til målet (34;35).  
Kirurgisk behandling kan også være aktuelt. Unngå i størst mulig grad å kutte 
melkeganger. 
 
Ved sykehusinnleggelse legges barnet inn sammen med mor, og ammingen 
fortsetter om praktisk mulig også fra det opererte brystet. Dette kan virke 
smertelindrende og fremme tilheling. 
 
Oppfølging og sårskift kan bli aktuelt i primærhelsetjenesten. 
Det er viktig ved kirurgisk incisjon at såret ikke lukker seg for tidlig. Puss og 
eventuell sårveske og melk må få flyte. Iblant forkommer det at incisjons- eller 
drensåpningen holdes åpen av melkesekresjon lenge etter at abscess/mastitt er 
klaret av. 
 
Tilheling av persisterende incisjons/drensåpning fremmes da av at:  
• Mor ammer såpass ofte at det ikke blir høyt trykk i brystet. 
• Såret trykkes sammen manuelt under amming. 
• Sårkantene holdes nær hverandre med plastertape mellom ammingene. 
• Sårkantene friskes eventuelt opp med f.eks. lapis eller Nelex (lege)
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4.13  FLATE ELLER INNADVENDTE BRYSTKNOPPER 
Ekte innadvendte brystknopper 
Ekte innadvendte brystknopper er brystknopper som ikke kommer ut eller 
knopper seg, selv ved stimulering. Kvinnen kan selv undersøke om 
brystknoppene er ekte innadvendt ved å forsiktig klemme sammen areola 
mellom tommelen og pekefingeren, ca. 1 cm. fra roten på brystknoppen. 
Kommer brystknoppen ut/ knopper seg, er den ikke ekte innadvendt og krever 
ikke noen ekstra tiltak. Trekker den seg innover eller er fortsatt flat, kan det 
gjøre det vanskelig for barnet å gape over brystknoppen for å melke ut melken. 
Da kan det være en fordel å sette igang tiltak i svangerskapet.  
Tøyning kan nå gjøres ved å bruke Niplette, en liten plastkopp som settes over 
brystknoppen. Det lages vakuum ved å suge ut luften via en liten sprøyte. Denne 
skal brukes så tidlig som mulig i svangerskapet og under veiledning av 
helsepersonell. Over et lengre tidsrom blir da brystknoppen langsomt trukket ut. 
Det kan en sjelden gang være risiko for premature rier ved stimulering av 
brystknoppen. Kjennes det kynnere bør behandlingen avsluttes. 
Etter fødsel: se tiltak for flate/innadvendte brystknopper. 
 
Flate/innadvendte brystknopper som kommer ut ved stimulering 
Dette behøver ikke bli problematisk hvis mor er oppmerksom på tiltak som kan 
forebygge ammeproblemer. Ofte forandres også brystknoppen seg mye på 
slutten av graviditeten og i dagene etter fødsel. 
 
Tiltak:  
• Oppmuntre til å få barnet til å die hyppig på de myke brystene de første 

dagene, før det er kommet større mengder melk. Da har barnet vennet seg til 
å suge på mors bryst før de blir harde og ofte vanskeligere å gape over. 

 
• Amme hyppig for å unngå melkestuvning og problemer for barnet med å ta 

tak. 
 
• Ved mye melk eller hardt bryst, håndmelk før barnet legges til for å få areola 

myk slik at barnet klarer å få tak 
 
• Tvillingstilling med barnets kropp under armen kan gjøre det lettere for 

barnet å gape over areola og melke brystet. 
 
• Unngå smokk, skjold og flaske. Det er viktig at barnet venner seg til mors 

form på brystet og ikke en stor smokk som stikker ut og gir superstimulering 
av ganen.
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4.14  BRYSTSKJOLD 
Brystskjold er et tynt silikonskjold med en smokkform, til å legge over 
brystknoppen under amming. I de aller fleste tilfeller er bruk av brystskjold 
unødvendig. Premature barn kan ha nytte av å bruke brystskjold i en 
periode under etablering av amming fordi skjoldet kan hjelpe barnet å 
beholde brystet i munnen (36).  
Brystskjold bør aldri brukes ved de første mislykkede ammeforsøk. Det er 
viktig å være klar over at bruken av brystskjold kan føre til at: 
 
• Den egentlige årsaken til problemet kan risikeres å ikke bli løst. 
• Barnet kan få i seg mye mindre melk enn ved å die direkte på brystet. 
• Nedsatt stimulering av melkeproduksjonen. 
• Dårlig sugeteknikk hos barnet med lite melkeinntak og påfølgende 

risiko for dårlig vektøkning eller vektnedgang. 
• Dårlig sugeteknikk som kan føre til tette melkeganger og deretter 

mastitt. 
• Problemer med sugeforvirring. 
• Mor tror feilaktig at barnet får i seg melk fordi hun ser melk i skjoldet. 

Ikke alle barn skriker når de er sultne eller får for lite mat. 
• Såre brystknopper blir enda sårere p.g.a. feil sugeteknikk og fordi 

skjoldet gnir frem og tilbake over brystknoppen. 
• Det kan være vanskelig å venne barnet til å ta brystet uten skjold. 
• Mor opplever at noe er feil med hennes bryst fordi barnet kun tar det 

med skjold. 
 
Årsakene til bruken av brystskjold kan vanligvis løses på andre måter: 
 
• Melkesprengte bryst (se 4.9) 
• Flate/innadvendte brystknopper (se 4.13) 
• Sugesvake barn (se 6.3) 
• Barnet vil ikke ta brystet (se 4.17) 
• Såre/sprukne brystknopper (se 4.5 - 4.7) 
 
Hva bør alltid sjekkes før du foreslår brystskjold? 
 
Er brystet hardt og spent?    
• Stimuler utdrivningsrefleksen     
• Håndmelk/pumpe ut litt melk før amming 
 
Ammestilling     
• Prøv forskjellige. Avhengig av brystets størrelse og form, kan en 
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ammestilling være mer gunstig enn en annen. 
•Vis mor forskjellige teknikker på hvordan  hun kan tilby brystet, eventuelt 
form brystet, slik at det passer til barnets munn (se filmen Bryst er best) 

 
Når brystskjoldet brukes ved hver amming: 
Kvinnen må informeres om fordeler og ulemper ved bruk av brystskjold og 
hvordan hun kan amme på en best mulig måte når hun må bruke skjold: 
 
• Stimuler utdrivningsrefleksen før bruk 
• Stimuler barnets lepper slik at gape blir stort 
• Vær obs på tilstoppede melkeganger pga risiko for dårligere tømming 

av brystet 
• Følg opp med jevnlig vektkontroll av barnet 
• Eventuell ekstra stimulering med pumping om melkemengden minker 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avvenning fra brystskjold 
 
Prøv å løse det opprinnelige problemet som førte til at skjoldet ble tatt i bruk. 
For noen må avvenningen gå trinnvis, mens andre opplever at det går bra å 
slutte brått med skjoldet, for eksempel når man har funnet en bedre 
ammestilling.  
Avvenning fra brystskjold krever ofte tid, tålmodighet og støtte. For de fleste 
kan en forvente at avvenningen vil ta noen uker før det fungerer akseptabelt 
uten skjold. 
 
Avvenning : 
• Prøv å tilby brystet uten skjold først. Barnet må aldri tvinges til brystet. 
• Unngå at barnet er altfor sultent når det skal prøve å die uten skjold. 
• Det er gunstig å prøve på en tid av døgnet når barnet er søvnig, f.eks. om 

natten når det er mørkt og det dier mer eller mindre i søvne. 

Påsetting av skjold: 
• Brett kantene ut 
• Melk ut melk i skjoldet 
• ”lim” fast med fet krem hvis 

nødvendig 
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• Hvis barnet ikke aksepterer brystet uten skjold, start med skjoldet. Når 
barnet suger og melken renner, prøv å fjerne skjoldet. 

• Gi barnet litt utpumpet melk inni munnviken på sprøyte for å få i gang 
sugingen mens det prøver å få tak i brystet. 

• Velger mor å slutte med skjoldet med en gang og barnet ikke tar brystet 
må hun håndmelke/pumpe seg og forsøke å mate barnet med kopp. Tilby 
brystet regelmessig, men ikke legg barnet til hvis det gjør motstand. Gi 
barnet tid til å søke å gape selv. 

• Enkelte kan oppleve at barnet klarer å die uten skjold bare på det ene 
brystet. Når barnet har fått en del trening på det ene brystet uten skjold, så 
kan man prøve igjen på det andre. 
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4.15  AMMING ETTER BRYSTOPERASJONER- 
BRYSTREDUKSJON 

Det er viktig at helsepersonell blir klar over om den gravides bryster tidligere 
er operert, slik at det kan legges en plan for starten på ammingen etter 
fødselen. De fleste opererte vil kunne amme, spørsmålet er om de kan få til 
fullamming (37;38).  
 
Reduksjonsplastikk - forminsking av store bryst  
Slike operasjoner foretas ofte hos helt unge kvinner før de er opptatt av am-
ming. Det finnes flere operasjonsmetoder. I dag benyttes stort sett den mest 
ammevennlige metoden, der brystknopp og areola bevarer en tykk stilk med 
intakte nerver og blodforsyning innover i brystet. Som regel er det nok 
kjertelvev igjen til å gi en tilfredsstillende melkeproduksjon.  
For noen kan ammingen gå helt uproblematisk, andre opplever problemer 
med utdrivningsrefleksen eller en minimal melkeproduksjon. Hvordan 
utfallet vil bli for den enkelte kvinne kan ikke sies på forhånd. Hver enkelt 
må prøve ut amming og følges tett opp etter utskriving fra sykehuset for 
vurdering av om barnet får en tilfredsstillende vektøkning. 
 
Årsakene til ammeproblemene p.g.a. reduksjonsplastikk kan være: 
 
Nerveforsyningen kan være skadet slik at det ikke går sensitive impulser fra 
brystknoppen til ryggmargen og derfra til hjernen. På den måten får ikke 
hypofysen signaler om å produsere oksytosin, noe som er helt nødvendig for 
å få en tilfredsstillende utdrivning av melken. Prolaktinnivået, som styrer 
melkemengden i starten, blir også lavere enn normalt ved skadde nerver. 
Utførselsgangene kan være blokkert slik at melken ikke kan komme ut. 
 
Tiltak før fødselen (i tillegg til se 2.1-2) Den gravide bør forberedes på at: 
• hun kan få en særlig krevende start på ammingen 
• det likevel er verdt innsatsen å gjøre et optimalt forsøk på komme i gang  
• det er muligheter for at hun eventuelt ikke får ut nok melk og må gi tillegg 
• hun i verste fall ikke får ut noe melk 
   
Tiltak post partum bør innebære: 
• optimal støtte til alt som fremmer laktasjon, med særlig vekt på  
intens stimulering av brystene og godt sugetak hos barnet 
• vurdering av å bruke oksytosin nesespray (syntetisk oksytosin)  
Hvis manglende nerveimpulser gjør at mor ikke produserer nok oksytosin 
selv, gis spray evt. flere ganger pr. amming dersom det hjelper 
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Vær oppmerksom på at  
• enkelte områder kan tømme seg bra, mens andre kan være avstengt av arr 
• seksjoner av brystet som tømmer seg godt vil gradvis trappe opp 

produksjonen 
• det kan ta uker å finne ut om kvinnen kan fullamme, derfor er det 

nødvendig med tett oppfølging av barnets vekt 
• fordi kjertelvevet utvikles for hver graviditet går ofte ammingen bedre for 

hvert barn  
 
Tillegg 
• må ofte gis etter noen dager – følg vekten 
• bør ikke gis med flaske i starten før situasjonen er avklaret (se 5.6) 
• gis med matesonde på brystet eller ”hjelpebryst” (se 5.7) 
• eventuelt med kopp (se 5.5 og 5.6) 
 
Avstengte områder 
• kan kjennes som kuler, og bør få være helt i fred. Ikke masser! 
• vil gradvis slutte å produsere melk, se melkespreng 4.9 og 4.10 
 
Hvis ingen melk kommer ut etter 3-5 dager avsluttes forsøkene. 
Melken som er dannet i brystene resorberes av kroppen. 
Obs: laktasjons-hemmende medikamenter bør vanligvis unngås 
 
Mor trenger ekstra oppmerksomhet: 
• ros for innsatsvilje og eventuelt merarbeid med blandingsernæring 
• anerkjennelse for å ha gjort et helhjertet forsøk dersom hun må gi opp 
 
Bruk av brystet som trøst kan eventuelt fortsette hvis mor og barn ønsker 
det. 
Det gir hudkontakt til et sensitivt område hos begge to  
Hormoner som er gunstige for en nybakt mor stimuleres   
Munnstillingen ved brystsuging er gunstig for barnets senere tannstilling  
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4.16  BRYSTFORSTØRRELSE 
INNLEGGING AV (SILIKON) PROTESER 
Dette er blitt en nokså vanlig plastisk operasjon. Det er gjort store fremskritt 
både med operasjonsteknikk og protesemateriale i de senere år.  
 
Sensibiliteten og brystknoppens evne til å reise seg ved stimulering kan 
forsvinne midlertidig, men returnerer gjerne i løpet av måneder eller år.  
 
Amme ofte  
Iblant kan det se ut som om kvinner som har fått lagt inn silikon proteser, som 
ofte på forhånd hadde svært små bryst, kan behøve å amme ekstra ofte. Det er 
uklart om dette skyldes at de i utgangspunktet hadde lite kjertelvev og derfor 
produserer mindre melk enn det, eller at "lagerplassen" er litt mindre slik at 
brystet stopper produksjonen når det er fullt. Dette er sjelden noe problem bare 
mor får en grei forklaring sammen med vanlig råd og motivasjon for amming. 
 
Silikon i melken 
Det er ikke belegg for at det er økt silikonnivå i melken til kvinner med silikon 
protese (39). 
  
Noen ord om silikon:  
Det er et syntetisk, vannavstøtende materiale som velges til formål innen 
medisin nettopp fordi det er et stoff som i liten grad reagerer med kroppen. 
Finnes bl.a. i:  
• kateter som skal ligge lenge i kroppen 
• narresmokker og tåteflaskesmokker, hårspray og i fuktighetskremer 
• angivelig finnes det også i små mengder i mat, f.eks. noen steder i kumelk 

p.g.a. melkemaskinene/slangene
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4.17  BARN SOM AVVISER BRYSTET 
Viktig å finne ut om det er:  
 

Die-streik? eller Selv-avvenning? 
Vanlig mellom 3-12 mnd  Sjelden før 12-15 md 
• oppstår plutselig  • kommer gradvis 
• distraheres av omgivelsene  • økende selvstendighet 
• avviser flere ganger på rad  • avviser iblant 
• barnet har fått 

erstatningsflaske/smokk 
 • barnet får mye annen 

næring 
• forbindelse med annet 

problem 
 • ingen klar årsak 

 
Hvis die-streik: 

 Hvis selv-avvenning:  
la avvenningen gå sin gang! 

   
   

Årsaker til die-streik /  
barn som nekter å suge 

 Råd ved die-streik 

• tett nese, øreverk, feber, 
tannfrembrudd 

 • avhjelpe plager og sykdom, 
gi med kopp, vente med 
amming 

• hodet har vært holdt fast  • støtt nakken, unngå direkte 
trykk på bakhodet som kan 
utløse en strekke refleks 

• sugeforvirring (fått 
smokk/flaske) 

 • gi med kopp (se 5.5), la bli 
sulten 

• barnet kjeder seg,  
forstyrres lett 

 • amme i ro, søvnig barn 

• utålmodig, melken kommer 
for langsomt 

 • stimulere motsatt 
brystknopp 

• mor ny parfyme, såpe, 
krydder, alkohol 

 • avvente, gi med kopp (se 
5.5) 

• mor har (nesten) fått 
menstruasjon igjen 

 • berolige, være nær brystet 
uten å die 

• skremt under diing (biting, 
mor skriker) 

 • berolige, være nær brystet 
uten å die 

• barnet "kvalt" p.g.a. voldsom 
utdriving 

 • melke ut litt først, trykke 
mot andre bryst, barnet 
sitte oppreist, mor event. 
ligge på rygg og amme  
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4.18  FOR MYE MELK- HYPERGALACTI       
Mor har mye mer melk enn barnet klarer å ta unna, også ut over de første par 
ukene og at dette oppleves problematisk. En del av disse kvinnene får i tillegg 
problemer med gjentatte tilstoppede melkeganger.  
 
Behandlingen  
Start med alle vanlige råd for å få passe produksjon: amme på et bryst om 
gangen og eventuelt kun lette trykket på det andre brystet ved å håndmelke ut litt 
melk. Tanken er at ved brystspreng/ høyt trykk i brystet, signaliseres det at 
brystet ikke behøver å produsere melk. Hyppige, kortvarige måltider, minst 
mulig bryststimulering, mot-trykk med fast-elastisk stor BH (trenings-BH) 
eventuelt med oppbinding med brede striper elastisk stoff, for eksempel fra 
oppklippet stretch-laken, som bindes stramt, men slik at det fortsatt er noenlunde 
behagelig, rett etter amming, altså på ”tomme” bryst. Obs mor må kunne puste 
skikkelig, ta eventuelt av etter et par timer, og så på igjen. Stadig lekkasje letter 
selvsagt et ubehagelig trykk, men er ikke noe mål i seg selv, da brystene 
”opplever” det som behov for nærmest konstant produksjon.  
 
Nytter ikke slik konservativ behandling kan man forsøke lavdose p-piller, og 
sikte spesielt etter østrogen- innholdet. For eksempel inneholder Microgynon 30 
mikrogram ethylestradiol (plus gestagen), mens andre har mer eller mindre. Start 
forsiktig for eksempel med: 
1 pille hver annen dag et par ganger. Ved ingen eller liten virkning øk til: 
1 pille daglig i tre dager. Fortsatt ingen effekt, prøv: 
2 piller daglig, gjerne en morgen og en kveld. Fortsatt ingen effekt: 
3 piller daglig, eller øk til pille med større østrogenmengde. Det er sjelden 
nødvendig. 
Alltid gradvis ned- og opptrapping. Noen reagerer på svært små 
hormonmengder, andre først på ganske mye, noen raskt, andre langsomt. 
 
Vanlige forsiktighetsregler og oppfølging for p-piller. Ved migrenelignende 
smerter seponeres p-pillene. Vaginale småblødninger er vanlig pga 
hormonstimulering av livmorslimhinnen og går gjerne over etter noen uker. 
 
Vanligvis har slik behandling med p-piller eller annet østrogen størst effekt i 
starten av ammeperioden, da melkemengden er mest hormonavhengig. Gradvis 
spiller hormonene mindre rolle, trykkforhold og uttømmingsmengde blir det 
viktigste, og etter noen måneder vil antakelige den konservative oppbindingen 
virke vel så bra som piller. 
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5   PRAKTISKE TIPS 

5.1  HÅNDMELKING 
Ideelt sett skal alle mødre ha lært håndmelking under oppholdet på barsel      
• for å gjøre et hardt bryst mykt nok til at barnet får godt sugetak 
• for å avhjelpe ubehagelig melkespreng 
• når barnet ikke kan suge (nok) 
• for å stimulere til økt melkeproduksjon 
• før amming når melken renner for fort mens barnet suger 
• for å avlaste svært såre brystknopper eller lekkende bryster 
• når mor må være borte eller trenger avlastning og andre gir melken 
 
Forberedelser kan være å finne et rolig sted, varme opp brystet før melkingen, 
massere hele brystet litt, ha rene hender og noe rent å melke i. Det viktigste er å: 
 
Stimulere utdrivingsrefleksen i flere minutter før melking! 

 
Det gjøres ved å stimulere brystknoppen med rene fingre slik at den reiser seg. 
Den kan rulles mellom fingrene eller gnis, gjerne utenpå tøyet.  
Gjør slik - etter stimuleringen: 
• Fingrene i utkanten av areola figur1, det er der melkesjøene ligger. 
• Tommelen på oversiden av brystet, pekefingeren på tilsvarende sted under 

brystet. 
• Press fingrene rett innover mot brystkassen figur2. 
• Klem så fingrene sammen figur 3, så melkesjøene 

tømmer seg utover mot brystknoppen. 
• Når melken kommer, melk videre på samme sted så 

lenge det kommer noe, ikke stopp! 
• Flytt deretter fingrene gradvis rundt hele utkanten av 

areola til alle områder er myke. 
• Ikke gli på huden. Tørr hud, tørk hvis vått, ikke olje. 
• Hvis melken stopper opp, bøy deg frem, masser hele 

brystet, "rist" melken ned. 
• Bytt eventuelt bryst flere ganger. 
• For å opprettholde melkeproduksjonen ved 

håndmelking, melk totalt minst 6 X 20 min. pr. døgn. 
 
Godt å vite: Med litt trening går det fint å melke begge bryst samtidig. 
Håndmelking kan gjøres uten spesielt utstyr eller strøm. Etter hvert går det ofte 
raskere enn pumping, og mange kvinner opplever at brystet stimuleres bedre.  
 
Se filmen Bryst er best og også 5.4 for oppbevaring av morsmelk  
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5.2 PUMPING  
Det kan være aktuelt for mor å pumpe seg med en brystpumpe over kortere eller 
lengre tid.  
 
Årsakene kan være flere:  
• atskillelse fra barnet pga sykdom hos mor eller barn 
• sykt eller sugesvakt barn 
• barnet avviser brystet 
• midlertidig bruk av medikamenter som ikke lar seg forene med amming  
• nyoperert brystabscess 

 
Håndmelke 
Er mor og barn atskilt fra fødselen og hun vil være avhengig av å pumpe, kan 
hun gjerne starte stimuleringen av melkeproduksjonen ved å håndmelke i en 
liten kopp. For å få en god start på melkeproduksjonen er det viktig at 
stimuleringen kommer i gang innen de seks første timene etter fødsel (40). Det 
er nødvendig at hun får konkret og praktisk veiledning i hvordan hun best kan 
håndmelke om hun selv ønsker å starte med det (Se 5.1). Når melkemengden 
øker kan hun gå over til å pumpe om hun ønsker det.  
 
Anbefalinger for å få et optimalt resultat ved pumping over lengre tid: 
1. Pumpeskjoldene kommer i flere størrelser. Vurder om skjoldet er riktig 
størrelse. Det er brystknoppens størrelse som er det avgjørende. Ikke selve 
brystet. For lite skjoldet kan føre til sår, sprekker og smerter under pumping. For 
stort skjold kan føre til at mer bryst enn nødvendig, suges inn i skjoldet. Begge 
tilfeller kan føre til at brystet ikke tømmes effektivt (41). 
 

 
 

Riktig størrelse  
• Hele brystknoppen passer inn i tunellen  
• Brystknoppen blir ikke blek under pumping 
• Kvinnen opplever ikke smerter eller ubehag under pumping 
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2. Stimulere utdrivningsrefleksen før pumping ved å stryke over areola eller 
trille brystknoppen forsiktig mellom rene fingre. Unngå å berøre tuppen. Kan 
også stimulere brystknoppen ved å gni utenpå genser/bluse. 

 
3. Start pumpen på minimum og øk gradvis til maksimum hvis det tolereres. 
Det skal ikke gjøre vondt å pumpe. 

 
4. Pumpes det med enkel pumpe kan det være gunstig å veksle frem og tilbake 
mellom brystene. Pump hvert bryst i ca. 5 minutter x 2 eller til melkestrålene 
avtar. 

 
5. Det er gunstig med dobbeltpumpe. Dette kan være spesielt nyttig ved 
tvillingfødsel, atskillelse fra barnet eller for å øke melkemengden. Det er da 
koblet til et ekstra flaskesett og slange til pumpen. Dobbelt pumpesett leveres fra 
leverandøren på forespørsel. Dobbeltpumping hever hormonnivået, øker 
melkemengden og sparer tid (42-44). 
 
6. Det anbefales å komme opp i minst 8-10 pumpinger i døgnet for å starte opp 
produksjonen. Når man er kommet opp i ønsket mengde melk, eller litt mer, 
trappes det gradvis ned til 5-6 ganger i løpet av 24 timer for å opprettholde 
melkeproduksjonen (45). Dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor mor aldri får 
stimulert brystet ved å legge barnet til. 

 
7. Finn et sted hvor mor kan sitte behagelig og uforstyrret. Gjerne en fast 
pumpekrok. Mange kvinner opplever det som vanskelig å sitte sammen med 
andre å pumpe. Spesielt om de sliter med å få opp produksjonen. 

 
8. Det kan være nyttig å ha et bilde av barnet foran seg, musikk eller en god bok. 
Lukte på et plagg barnet har hatt på seg. 

 
Nattpumping 
Nattpumping er spesielt gunstig når melkeproduksjonen skal komme i gang eller 
økes. Det er vanligvis lettere å redusere en melkeproduksjon enn å øke, så selv 
om det kan oppleves slitsomt med nattpumping er ofte fordelene større enn 
ulempene. Den enkelte kvinne må selvfølgelig avgjøre dette selv og se det i 
forhold til egen helse.  

 
For lite melk- mor som pumper 
Det er viktig å ha en tett dialog med mor om hvordan det går med 
melkeproduksjoen når hun er avhengig av å pumpe, slik at hun kan få tidlig hjelp 
og støtte når hun trenger det.  
 
Følgende bør tas opp om hun sliter med lav melkeproduksjon: 
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• Hvor sliten er mor? Er det mulig med avlastning på en eller annen måte? 
Hvor er det muligheter for å hvile når hun er på avdelingen hos barnet? 

• Er det mulig med hud mot hud kontakt med barnet (46) 
• Utdrivningsrefleksen →Ekstra stimulering av brystknopp eller ved oxytocin 

spray (47) 
• Legge om strategien? Pumpe oftere/dobbeltpumpe/nattpumpe 
• For å øke melkemengden er det mer effektivt å pumpe ofte enn å forlenge 

pumpeseansene 
• Er det noe som påvirker produksjonen? Morkakerester eller at mor røyker 
• Er det aktuelt å stimulere produksjonen med medikamenter eller  

akupunktur (se 7.2) 
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5.3  FULLPUMPING 
Praktiske råd fra en mor som har fullpumpet og som vil dele sine erfaringer: 
 
Ting jeg ikke greier meg uten: 
 -kjølebag til flaskene  
-termos med varmtvann til oppvarming av melken 
-elektrisk, dobbel pumpe så man ikke sliter seg i hjel - man kan kjøpe mindre 
pumper til en grei penge via www.ammehjelpen.no, apotek, 
helseutstyrsforretninger, eller babyutstyrsforetninger. Få en pumpe som også 
går på batterier, da kan du ta den med på tur. Pumping i bil funker fint!:) 
 
- involvere pappa mye så man slipper å alltid ta 'dobbelt skift' med mating, 
bleieskift OG pumping 
- sterilisator, tar 2 min i stedet for 15 med koking. Det finnes egne steriliserings 
kar, til bruk i mikrobølgeovn. 
- minst 5-6 flasker så man slipper vaske og sterilisere hele tiden 
- lagringsbeger/frysebeger som man kan ha det som blir til overs i, siden det ofte 
blir overproduksjon når man pumper. Frys ned til senere. 
  
Tips når du skal ut på tur/reise: 
Ut på tur: 
- stelleveske som også funker som kjølebag  
- kjøleelement (holder lenge!) 
- 1 flaske mer melk enn man tror man trenger! 
 
Lang biltur: 
- Kjølebag som kan koples i sigarett-tenneren. Pass på å få med adapter så du 
også kan bruke den i vanlig stikkontakt så kan du bruke den på hotellrom uten 
minibar... 
 
Hotellopphold: 
- Sørge for å få rom med vannkoker og minibar eller ta med vannkoker og el. 
kjølebag selv 
- Ha med oppvaskemidler og flaskekost 
 
På fly: 
- Flasker med morsmelk går fint å ha med gjennom sikkerhetskontroll, kan du bli 
bedt om å smake 
- Kjøleelement er ikke lov å ha med  
- La en av flaskene være frosset, så funker den som kjøleelement 
- Termos med vann går fint gjennom sikkerhetskontroll 
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Husk ellers på: 
- Sett deg delmål for hvor lenge du vil pumpe, ta litt og litt om gangen. Ikke slit 
deg ut, pumpingen skal ikke ta all din tid, tid med babyen er viktigere, så ikke 
pump for enhver pris, Morsmelkerstatning (mme) er en fullgod erstatning. 
Mamming er viktigere enn amming heter det, det gjelder i aller høyeste grad 
også pumping! 
 
- Ha evt mme tilgjengelig slik at det ikke blir et stort press hvis babyen øker 
behovet fortere enn du øker din produksjon. 
- Kombinasjon av pumpemelk og mme fungerer også. Litt morsmelk er bedre enn 
ingenting! 
 
- Melkeproduksjonen stabiliseres etterhvert slik at man muligens kan slutte med 
nattpumpingen- evt kutte ned antall eller tid. Pump feks 5-10 min om gangen i 
stedetfor de vanligvise 20. 
  
- Pass ekstra godt på brystene når du pumper, noen erfarer at brystene ikke blir 
like godt tømt som når et barn ammes. Det kan være lettere å få betennelse og 
tetter melkeganger. Jevnlig pumping. Innimellom kan det være lurt å pumpe et 
bryst om gangen mens du masserer forsiktig med den andre hånden, for å tømme 
brystet helt. 
 
- Unngå helst spiler i BH når en pumper. Spiler kan klemme av melkeganger slik 
at brystet ikke blir ordentlig tømt. 
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5.4  OPPBEVARING AV MORSMELK 
Morsmelkens holdbarhet og nedfrysing 

 
Disse anbefalingene gjelder morsmelk som skal gis til friske og fullbårne barn. 
Morsmelkbanker har egne retningslinjer. 
 
Fersk morsmelk er holdbar i kjøleskap (4 grader) i 3-5 døgn. Dersom man ikke 
har tilgang til kjøleskap, kan fersk, ubehandlet morsmelk oppbevares i 6-8 timer 
i romtemperatur. Tint, tidligere frosset melk er holdbar i 24 timer i kjøleskap. I 
fryseren er melken holdbar i 3-6 måneder (48;49).* 
Unngå å fryse melken i plastposer da fettet lett henger igjen, og det er vanskelig 
å håndtere melken på en hygienisk måte. Morsmelk som skal fryses settes i 
fryseren med engang. Avkjølt morsmelk går fint an å helle rett over i en 
emballasje som inneholder frossen melk.  
(NB! Mengden allerede frossen melk bør være større enn mengden som nettopp 
er pumpet, ellers er det risiko for at den tiner). 

 

 
Tining og oppbevaring av tint morsmelk 

 
Det er best å tine morsmelk langsomt i kjøleskap. Hvis det er behov for rask 
tining kan melken holdes under rennende kaldt vann. Tint melk bør bare varmes 
èn gang og deretter kastes.  
Mikrobølgeovn gir ujevn oppvarming og kan angivelig skade melkens 
immunologiske egenskaper. Ved oppvarming i mikrobølgeovn kan melken bli 
ujevnt varm mens flasken kjennes fortsatt lunken. Dette kan føre til brannskade i 
barnets munn. 
Morsmelk må varmes forsiktig og aldri over 40 grader. Den varmes best i 
lunkent vannbad. 

 
 

Transport 
 

Melk som er frossen transporteres i kjølebag med fryseelementer. Fersk melk 
som transporteres over lengre tid bør også være i kjølebag. 

 
* Lagringstiden er oppgitt som et intervall avhengig av hvor god kontroll man har med 
temperaturen. Dersom man har god kontroll med at lagringstemperaturen er riktig, kan 
maksimal lagringstid brukes. Er man derimot usikker, bør morsmelken lagres kortere. Melken 
kan uansett forandre smak etter ca. 3 måneder. Smak selv.
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5.5  KOPPMATING  
Brystbarn bør ikke få flaske på grunn av risikoen for 
 
• sugeforvirring/ uheldig sugeteknikk, stor forskjell mellom hard smokk og 

bløtt bryst (50;51) 
• avvisning av brystet etterpå 
 
Det er enkelt og trygt å mate også premature og nyfødte med kopp. 
 
 
KOPPMATING:    
Det er vanligvis enklest og raskest å mate med kopp, med litt trening. 
 
Gjør slik ved koppmating: 
• Bruk en liten kopp, minst halvfull av melk. Et mykt medisinglass er fint. 
• La barnet sitte halvveis oppreist, med god støtte i nakken. 
• Et teppe kan pakkes løst om barnets armer dersom de kommer i veien. 
• Hell på koppen slik at litt melk kommer i kontakt med barnets lepper. 
• La barnet, om mulig, lepje i seg melken med egne tunge/leppe-bevegelser. 
• Gi barnet tid til å svelge, med en liten pause innimellom svelgene. Det er 

barnet som bestemmer takten. 
• Ikke fjern koppen fra barnets lepper før den er tom. 
 
Er det aktuelt med koppmating av større barn eller at koppmatingen fortsetter en 
tid etter nyfødtperioden bruker man selvfølgelig en større kopp. For eksempel en 
i litt myk plast. 
 
 

 
(Se også koppmating i filmen "Bryst er best" og bruk av hjelpebryst og matesonde 5.7)
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5.6  BRUK AV SMOKK OG FLASKE 
Brystbarn bør ikke få smokk eller flaske før ammingen er veletablert (51).   
D.v.s. at:  
• mor har en tilstrekkelig, vel etablert melkeproduksjon 
• mor har ikke sår eller smerter ved amming 
• barnet har ingen problemer med å suge effektivt  
• barnet viser god vektoppgang 
 
Det er flere grunner til å fraråde bruk av smokk og flaske i starten 
Dersom en mor velger å bruke smokk/flaske til barnet sitt, uten medisinsk grunn, 
i den fasen da ammingen etableres, bør hun kjenne til følgende: 
 
Superstimulus 
En stiv smokk stimulerer barnet i ganen og venner det til en unaturlig kraftig 
stimulans for å utløse sugerefleksen, slik at det senere ikke så lett svarer på 
stimulans fra det myke brystet. 
 
Uheldig munnstilling/ sugetak 
Barnet kan oppnå denne stimulansen i ganen fra (flaske)smokken selv om det 
suger med nesten lukket munn, og opplever dermed at det går an å få både mat 
og trøst med trutmunn. Dersom brystknoppen skal nå frem til ganen og utløse 
sugerefleks, kreves det vanligvis en munnstilling hos barnet, med vidåpen munn. 
 
Økesignaler overses 
Måten det gir beskjed om behov for økt melkeproduksjonen, er ved skrik og uro. 
Brystet går glipp av stimulering til økt produksjon dersom disse signalene fra 
barnet besvares med at det får en narresmokk i munnen, i stedet for at det legges 
mer til brystet og stimulerer det ved ekstra suging. 
 
Ammeproblemer ved tidlig bruk av smokk/flaske  
Forskning viser at bruk av smokk/flaske i barnets første to leveuker øker risikoen 
for ammeproblemer og gir kortere ammeperiode. Dersom dette først ble brukt 
etter at barnet var fire uker fant man ikke slik virkning (52).  
 
Smokk og krybbedød   
Bruk av narresmokk er i noen studier funnet å redusere risikoen for krybbedød 
litt. Mest sannsynlig er det en bekreftelse på at spedbarn trenger å suge mye og 
ofte. Dersom foreldrene av den grunn oppmuntres til å bruke narresmokk, bør 
det kobles sammen med forbeholdene nevnt ovenfor. Krybbedød forkommer 
ekstremt sjelden i barnets første leveuker, en tid da barn normalt dier svært ofte.  
Det er ikke helt uvanlig at barn går til diestreik selv etter en enkelt 
erstatningsflaske også senere. Selv om det ikke er vanlig, er det umulig å forutsi 
hvilke barn som vil reagere slik. Se 4.17 Avvisning av brystet 
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5.7  BRUK AV HJELPEBRYST ELLER MATESONDE 
Hjelpebryst er en tynn slange som tapes til brystknoppen mens den andre enden 
av slangen går opp i en flaske som henger rundt mors hals eller ned i en flaske 
som står ved siden av moren.  
 
Det kan være nyttig å bruke hjelpebryst når kvinnen ikke har nok melk, og 
barnet trenger tillegg i en periode, men barnet må kunne suge effektivt. Da 
stimuleres brystet når barnet suger, samtidig som barnet får tillegg. Ettersom 
melkeproduksjonen øker, trappes mengden tillegg ned.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En enkel utgave av hjelpebryst er en tynn 
matesonde som teipes slik at den går kant 
i kant med mors brystknopp og den andre 
enden munner ut i en kopp eller flaske.  
Denne kan moren holde eller sette ved 
siden av seg eller barnet, med 
morsmelkserstatning. 
Sonden som brukes er minste størrelse 
matesonde Ø 1,7 mm og lengde 53 cm. 
Denne finnes på de fleste 
neonatalavdelinger, ellers kan den 
bestilles i esker á 100. Ta kontakt med 
apotek eller barneavdeling for å få navn 
på produsenten. Disse kan også kjøpes via 
Ammehjelpen. Sonden kastes etter bruk. 

Et annet alternativ er hjelpebryst. Det kan 
kjøpes eller bestilles på apoteket. En 
flaske med morsmelkerstatning henger da 
mellom brystene. Fra flasken går det to 
tynne slanger som teipes til brystknoppen. 
Se www.Ammehjelpen.no for 
demonstrasjon av både matesonde og 
hjelpebryst. 
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6   AMMING AV BARN MED SÆRLIGE BEHOV 

6.1 AMMING AV TVILLINGER 
De fleste kvinner kan produsere nok melk til å fullamme tvillinger. Å amme 
tvillinger krever nok allikevel mer praktisk organisering i de første ukene enn det 
å amme ett barn. Men det gjør også flaskeernæring. Mange flasker skal kokes og 
tillegg skal forberedes og varmes. Fullamming det første ½ året er vanligvis den 
mest tidsbesparende måten å mate tvillinger på. 
• Gjør i stand en fast ammeplass med nok av puter, eventuelt fotstøtte, kluter 

eller drikke til mor 
• Ta kontakt med tvillingforeningen for lån/leie av tvillingammepute. Prøv ut på 

barsel hvis det er mulig. Ikke kjøp puter eller brett før man vet om det 
fungerer. Alle har forskjellige behov.  

• I begynnelsen kan det være en fordel å øve seg på å amme ett barn av gangen. 
Når mor opplever at hun får til ammingen med ett barn prøver hun med begge 
to. I begynnelsen bør det være en person tilstede som kan gi mor ett og ett 
barn. Etter hvert bør hun øve seg på å klare begge alene. 
 

 
 

• Når ett av barna våkner, vekkes det andre slik at barna kommer mest mulig i 
takt og mor kan få hvilt mellom måltidene. Dette kan individualiseres etter 
hvert som barna blir større og mor kjenner den enkeltes rytme. 

• Er det forskjell på barna, legg til brystet det som suger best først slik at dette 
barnet får stimulert utdrivningsrefleksen. 

• Støtt barnet med puter slik at mor kan bruke begge hendene til å legge til barn 
nummer to. 

• Noen mødre foretrekker å varier bryst til hvert måltid da barna suger 
forskjellig og dette kan påvirke melkemengden. Merk da bh’en med for 
eksempel en sikkerhetsnål for å huske hvem som tok hvilket bryst. 

• Vær obs. på at ikke barna henger i brystknoppen. Når begge barna er lagt til 
brystene, støtt eventuelt bak barnas rygg eller nakke. Må mor av en eller 
annen grunn pumpe seg, gi informasjon om dobbeltpumping/håndmelking slik 
at hun sparer tid.(se 5.1 håndmelking, 5.2 pumping)
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6.2  AMMING AV BARN MED MEDFØDTE PROBLEMER 
Premature (53),(54), veksthemmede, funksjonshemmede eller syke barn har 
ekstra god bruk for morsmelk. Mange av disse er ofte sugesvake (se 6.3) og har 
dårlig vektøkning (se 4.1 og 4.2). Gjør en ammeobservasjon for å kunne vurdere 
hvor det enkelte barn er i ammeforløpet. Barn med samme diagnose kan ha 
forskjellige problemer. Ikke legg vekt på diagnosen, men vurder hvordan dette 
spesifikke barnet tar brystet (søker, gaper, suger, effektivitet av diing). 
I blant ser man at barn skrives ut før de har lært å ernære seg selv ved brystet. 
Mor pumper eller håndmelker, og helsestasjonen må veilede videre og hjelpe 
mor med å lage en plan for videre opplegg. 
 
Tiltak: 
• Kartlegg mors ønsker - er hun fornøyd slik det er nå, eller vil hun arbeide 

for å få barnet til brystet (hvis håp om det, motiver forsiktig med info om 
morsmelkens spesielle fordeler for syke, premature 1.1). 

• Ros det som er oppnådd, f.eks. at hun pumper seg og gir melken.   
• Ønsker mor å få barnet til å ta brystet mest mulig etterhvert: 

• Vurder nøye om bruk av flaske og smokk kan unngås (5.6) 
• Instruér i kopp (se 5.5) og hjelpebryst (5.7) ved behov. 
• Gi barnet mye hud/kroppskontakt så det venner seg til bryst/stilling. 
• Legg barnet jevnlig til brystet, men tving aldri et gråtende barn (4.17). 
• Informer om dobbeltpumping (5.2) og håndmelking (5.1). 
• Vis ammestilling med ”kropp under armen og hode i hånden” (2.3). 

 
Husk at små, funksjonshemmede eller syke barn må ha mat hyppig. De trenger 
mye tid og ro ved brystet. Det er ekstra viktig med optimalt sugetak (2.4) 
kroppsstilling for barnet og god ammestilling for mor (2.3). Bruk sjekkliste for å 
evaluere ammesituasjonen og 6.3 Sugesvake barn.  
 
Det faller utenfor denne permens primære intensjon å gå inn i detaljer om 
amming av barn med særlige problemer. I stedet henvises til: 
Amming av barn med spesielle behov, en veileder for helsepersonell   
av intensivsykepleier, Anna Pia Häggkvist, IBCLC. Den er per 2009 under 
revidering og blir etter hvert tilgjengelig på kompetansesenterets hjemmeside. 
 
Se også filmen Er det mulig? En film om å amme barn med leppe-ganespalte. 
Filmen er ment som en praktisk informasjon til foreldre, fagfolk og andre 
interesserte. Se kompetansesenterets hjemmeside for informasjon om kjøp.  
I denne filmen møter vi tre mødre som deler sine amme erfaringer med oss. Det 
ene barnet er født med leppespalte, de to andre barna med total leppe-ganespalte. 
Filmen gir bl.a. råd vedrørende: Etablering av melkeproduksjon, pumping, 
ammestillinger, koppmating og bruk av flaske 
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6.3  SUGESVAKE BARN 
Kjennetegn på et sugesvakt barn kan være : 
• Dårlig vektøkning. 
• Barnet vil til brystet «hele tiden» eller sover mye og spiser sjeldent. 
• Mor hører ikke regelmessig svelging. 
• Brystet sklir lett ut av barnets munn. 
• Melk lekker ut fra barnets munn mens det dier, det får lett melk i halsen. 
• Mors bryst kjennes ikke mykere etter amming. 
• Lav melkeproduksjon p.g.a. dårlig stimulering. 
 
Tiltak: 
• Bør ammes/mates minst 8 ganger i døgnet. Vekkes etter max 3 timer på dagtid 

til det er tilfredsstillende vektøkning. 
• Stimuler utdrivningsrefleksen før barnet legges til brystet. 
• Eventuelt håndmelke litt før amming slik at barnet kan ta bedre tak. 
• Hold brystet slik at det støttes under og ikke glir ut av barnets munn.  
• Stimuler spyttsekresjonen ved å: - dryppe morsmelk i munnen 
            - massere barnet under haken og ørene. 
• Stimuler barnet før diing ved å berøre barnets lepper i sirkelbevegelser. 
• Forsterk sugerefleksen ved å gni inni barnets hånd eller fotsålene under diing. 
• Bruk en ammestilling hvor barnet får en bøy i hoftene, da dette kan stimulere 

sugerefleksen. 
• Under armen ammestilling - Tvillingstilling kan være gunstig. Se 6.1. Det gir 

hodet støtte og det er lettere å holde brystet slik at det kan formes for å passe 
til barnets munn. 

• Så snart barnet begynner å svelge sjeldnere fordi melkemengden avtar, bytt til 
det andre brystet. Dette gjøres gjentatte ganger under måltidet for å stimulere 
barnet til å suge mer effektivt. 

• Trenger barnet tillegg: Koppmat til det har tilfredsstillende vektøkning. Hvis 
mulig, gi tillegg sjeldnere og i større mengder slik at barnet dier oftere. 

• Sovner barnet lett under diingen :  → Ta av litt klær. 
→  Masse forsiktig barnets bakhodet når 

det sovner eller slutter å suge. 
Unngå:   
• Å legge et skrikende barn til brystet. 
• Å tvinge barnet til brystet. 
• Brystskjold eller bruk av smokk/flaske. 
Oppretthold en god melkeproduksjon ved pumping eller håndmelking  
se 5.1, 5.2.
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7   AMMING OG MEDIKAMENTER 

7.1  HVILKE LEGEMIDLER KAN BRUKES I AMMEPERIODEN 
De fleste medikamenter som brukes av en ammende kvinne passerer over i 
brystmelken i større eller mindre grad. Medisiner bør derfor bare brukes når det 
er nødvendig. Som hovedregel er konsentrasjonen i brystmelken lavere enn i 
mors blod og mengden som overføres til barnet er liten (33). 
 
Noen legemidler som mor bruker lenge kan over tid gi økende nivå hos barnet, 
spesielt de første 4-6 leveukene og særlig hos premature barn, fordi leverens 
evne til å nedbryte legemidler enda er lite utviklet.  
 
"Kan jeg bruke medikament XX mens jeg ammer?" Helsepersonell ser da 
gjerne i Felleskatalogen og finner ofte at "bruk under graviditet og amming 
anbefales ikke". Vær da klar over at Felleskatalog-tekstene skrives av 
produsentfirmaene, som vil unngå å bli saksøkt. Derfor garderer de seg med 
advarsler, ved å nevne også ekstremt sjeldne bivirkninger. 
 
Informasjon om medikamenter og amming: 
Norsk legemiddelhåndbok (NLMH) (lyseblå) er derimot skrevet av norske 
fagfolk innen forskjellige felt. Deres råd er forskningsbasert, og veier mulige 
uheldige virkninger opp mot gevinsten ved å bruke medikamentet. 
www.legemiddelhandboka.no 
 
Bak i Norsk legemiddelhåndbok er det et eget kapittel: "Amming og 
legemidler". Der står praktisk talt alle medisiner og antatt risiko i en alfabetisk 
tabell som også sykepleiere, jordmødre og helsesøstre, bør lære seg å bruke. 
 
Bruk tabellen slik: Ofte har du bare navnet produsenten har gitt sitt merke, 
f.eks. Abboticin. Slå opp på det i registeret (gule sider). Der står det generisk 
navn, d.v.s virkestoffet i medikamentet, i parentes. Finn det i  
tabellen i kapitlet om "Amming og legemidler" i NLMH, der det står en 
vurdering om bruk i ammeperioden.  
Ofte er dette spørsmål det vil være klokt å diskutere med lege. Ikke alle leger er 
klar over tabellen.  
 
RELIS (Regionalt legemiddelinformasjonssenter) som finnes etablert i alle 
helseregionene er en offentlig finansiert tjeneste for helsepersonell i Norge  
www.relis.no  
 
Med noen få unntak er det vanligvis ønskelig at kvinnen ammer selv om hun 
trenger medikamentell behandling. 
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7.2  MEDIKAMENTELL STIMULERING AV MELKEPRODUKSJONEN  
Viktig: Alle gode råd for økt melkeproduksjon må være prøvd først: 
hyppig amming, lang nok ammetid, godt sugetak, stimulering av søvnig eller 
sugesvakt barn, omsorg for mor, inklusive rikelig hvile, ernæring og tilstrekkelig 
søvn, eventuelt forbigående pumping og/eller ekstra bryststimulering 
Det er sjelden indikasjon for medikamentell stimulering i barseltiden, da det 
fysiologiske tidspunktet for etablert produksjon varierer betydelig.  
Dersom tilfredsstillende melkemengde ikke oppnås til tross for rådene over,  
kan man forsøke å stimulere melkeproduksjonen medikamentelt (55;56).  
Det er beskjeden overgang til morsmelk og melken kan også brukes av 
premature.  
Risiko for bivirkninger må veies mot morsmelkens fordeler for barnet.  
 
Metoclopramid 
Primperan 10 mg tabletter, pakning på 40, alternativt: 
Afipran 10 mg tabletter, pakning på 20 eller 50  
Virkningsmåte: Metoklopramid øker nivået av hormonet prolaktin, som har en 
direkte virkning på melkemengden (1,2,3). 
 
Foreslått dosering:  
10 mg x 3 i 7 dager, deretter svært gradvis nedtrapping, f.eks.:  
10 mg x 2 i 5 dager, så 10 mg x 1 i 5 dager, eventuelt hver annen dag til slutt. 
Melkemengden øker hos de aller fleste etter ca. 2 dager, men avtar så ofte igjen 
når medikamentet seponeres. Gradvis nedtrapping og optimal, intensiv amming. 
 
Bivirkninger: Vanligst: døsighet, noe sjeldnere: kvalme, diare eller nedstemthet 
ved lengre tids bruk. Alvorligere bivirkninger forekommer sjelden, se 
Felleskatalogen. 
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8   SVAR PÅ SPØRSMÅL 

8.1 MAT OG DRIKKE I AMMEPERIODEN 
Tåler barnet at jeg spiser som vanlig i ammeperioden? 
I dag fraråder vi i utgangspunktet ingen matsorter helt mens du ammer, 
selv om barn erfaringsmessig iblant kan reagere på det moren spiser. 
 
Jeg har hørt at man skal unngå kål, druer, løk og jordbær?  
Dette er nettopp mat som gjør at barnet kan bli urolig. Det er imidlertid umulig 
å si på forhånd, hvilket barn som reagerer på hva. Prøv deg forsiktig frem med 
disse matsortene, og unngå det du merker at barnet reagerer på flere ganger.  
 
Stemmer det at man ikke skal spise fisk og nøtter og appelsiner for at 
barnet ikke skal bli allergisk? Nei, generelt gir vi ikke slike råd til en 
ammende mor, annet enn en sjelden gang i familier der det er kraftig allergi mot 
nettopp dette. 
 
Stemmer det at brystbarn lettere venner seg til forskjellige smaker? 
Ja, melken kan ta smak av det mor spiser. F.eks er det vist at brystbarn suger 
ekstra energisk etter at mor har spist hvitløk. 
 
Noen sier at man skal slutte med å drikke kumelk hvis barnet har kolikk? 
Hos en del mødre stemmer det. Kutt ut alle melkeprodukter iallfall i et par dager 
(noen mener et par uker) og se om det hjelper. Prøv så å drikke melk igjen. Hvis 
barnet blir verre da, og så bedre igjen når du kutter ut, hold deg unna melk. 
 
Men jeg trodde man måtte drikke melk når man ammet?  
Nei da. Spis sunt og pass særlig på å få i deg rikelig kalsium(kalk)holdige 
matvarer, f.eks. mørkegrønne grønnsaker som brokkoli, persille, spinat og 
grønnkål, og sardiner, krabbe, reker og fiken, rosiner og mandler. Sesamfrø 
inneholder mye kalsium, og kan blandes i brøddeig, grøt og kornblandinger.  
 
Jeg drikker ofte litervis med kaffe og cola i løpet av dagen, gjør det noe? 
Hvis du har et veldig våkent, aktivt barn som aldri sover lenge av gangen kan det 
tenkes å være påvirket av koffein, som har en tendens til å hope seg opp i barnet. 
Prøv koffeinfri kaffe og andre leskedrikker enn cola. 
 
Får jeg mer melk av å drikke mye? 
La tørsten styre hvor mye du drikker. Du får ikke mer melk av å tvinge deg til å 
drikke veldig mye.
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8.2  ALKOHOL OG AMMING 
Svar på vanlige spørsmål fra mødre 
 
Går alkohol over i melken? 
Ja, du får promille i melken såvel som i blodet. 
 
Hvordan virker det på barnet? 
Etter en skikkelig rangel der mor har hatt høy promille og ammet kan 
brystbarnet bli alkoholforgiftet og være sløvt og påvirket i flere døgn, fordi 
spedbarn ikke klarer å bryte ned alkohol slik vi voksne gjør.  
 
Men et par glass om dagen, spiller det noen rolle? 
Ja, det ser ut til at det kan påvirke barnet på sikt. Bl.a. risikerer du at det utvikler 
seg litt dårligere motorisk, f.eks. begynner å krabbe eller gå senere. 
 
Kan jeg ikke drikke noe i ammeperioden, da? 
Spesielt de første seks ukene er det klokt å være helt avholdende. Nyfødte har 
dårlig evne til å nedbryte selv ørsmå mengder alkohol. Senere er det ingen 
holdepunkter for at et enkelt glass vin, en øl eller en drink av og til spiller noen 
rolle. Etter et par timer er det meste av promillen etter ett enkelt glass ute av 
blodet - og melken. Se Helsedirektoratets brosjyre Hvordan du ammer ditt barn, 
side 30, for nærmere anbefalinger vedrørende alkohol og amming 
 
Må jeg være like forsiktig hele ammeperioden? Da kutter jeg ut snart! 
Nei. Når barnet er blitt så gammelt at det får annen mat og drikke og kan hoppe 
over flere brystmåltider (iallfall over 1/2 år) kan du drikke mere alkohol igjen 
dersom du ønsker det. Festoppskrift: Amme like før du går på fest og så vente 
med å amme igjen til neste dag når promillen er ute av blodet. Da er den også ute 
av brystmelken. Selvsagt må den som passer et spedbarn ikke være påvirket. 
 
Da må jeg vel pumpe meg før jeg gir barnet bryst igjen? 
Bare dersom du får ubehagelig melkespreng før det er gått lang nok tid til at du 
kan amme. For melkens skyld trenger du ikke å gjøre det. Den blir promille-fri 
samtidig som blodet ditt gjør det. 
 
OBS - Det er rapportert noen tilfeller der utdrivingsrefleksen ble varig nedsatt 
etter større alkoholinntak. 
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8.3  RØYKING OG AMMING 
Svar på vanlige spørsmål fra mødre  
 
Nå kan det vel ikke være så farlig om jeg begynner å røyke igjen, når 
barnet vel er født? 
Prøv for all del å ikke begynne igjen. Røyking mens du ammer har lett for å 
gi dårligere melk og mindre melkemengde. 
 
Er det greit å snuse? 
Nikotin og andre giftstoffer går også over i melken ved snusing (57) 
 
Hvorfor blir det mindre melk når jeg røyker? 
En av grunnene kan være at røykere ofte produsere litt mindre av det 
hormonet som styrer melkemengden, prolaktin. Andre virkninger røyken har 
på din egen kropp er heller ikke bra for melkemengden. 
En annen grunn kan være at det ser ut til at en del røykere bruker noe mindre 
tid på å amme pr. døgn, slik at brystene ikke blir godt nok stimulert.  
 
Hvorfor blir melken dårligere hvis jeg røyker? 
Mange av de rundt 4000 stoffene fra sigarettene, f.eks. kullos, blåsyre og 
tjære, passerer dessverre over i melken. Nikotin er det som er best undersøkt. 
Nikotin går spesielt lett over i melken, slik at konsentrasjonen i morens melk 
er høyere enn i blodet hennes. 
 
Hvordan virker det på barnet mitt? 
Barn av røykende kvinner som ammer har lettere for å få kolikk. De skriker 
gjerne mer, er mer urolige og legger ofte mindre på enn barna av ikke-
røykere (58). 
 
Da er det vel best at jeg ikke ammer barnet mitt siden jeg er røyker? 
Nei, ut fra det vi vet i dag mener ekspertene at melken er så verdifull for 
barnet ditt at du bør fortsette å amme selv om du ikke klarer å slutte helt å 
røyke. 
 
Stemmer det at barn av røykere er mer syke? 
Ja, dessverre. Men forskning har vist at dersom den røykende moren ammer,  
blir ikke barnet hennes oftere innlagt på sykehus enn barn av ikke-røykere. 
 
Bortsett fra melken, gjør det noe særlig for barnet om vi røyker? 
Ja, desverre er det slik at barn som puster inn andres røyk er mere syke. F.eks. 
får de oftere lungebetennelse, bronkitt og øreverk, og de har større risiko for å 
få astma. Litt større barn fra hjem der det røykes er mer borte fra barnehave 
og skole p.g.a. sykdom
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8.3  RØYKING OG AMMING FORTSATT 
 
Jeg har nesten kuttet ut røyken, men klarer ikke helt å unnvære de siste 
sigarettene. Når er det minst skadelig for brystbarnet at jeg røyker dem? 
Nikotinkonsentrasjonen er på topp i melken like atter at du har røykt. 
Derfor bør du først amme, så ta en røyk - eller helst bare en halv - hvis du ikke 
kan unnvære den, og så ikke røyke noe mer før etter neste gang du har ammet. 
 
Kan jeg bruke nikotintyggegummi eller -plaster når jeg ammer? 
Du får jo nikotin i melken da også, derfor anbefales det vanligvis ikke til kvinner 
som ammer. Det er likevel bedre enn å røyke, fordi du unngår alle de andre 
stoffene som er i sigarettrøyk. 
 
Er det noen andre fordeler for meg? 
Det som raskt blir merkbart er at du unngår vond lukt fra munnen og generelt 
blir friskere og sunnere. På litt lengre sikt reduserer du risikoen for flere farlige 
kreftformer og andre sykdommer. 
 
Du beholder et ungdommelig utseende lengre og får penere hud og mindre 
rynker enn røykere. 
  
Hvordan kan jeg få hjelp til å slutte med røykingen? 
Du kan f.eks. be om hjelp på helsestasjonen. Det finnes flere bra brosjyrer om 
dette. Kreftforeningen har en som heter "Til deg som skal bli mor" - eller "far", 
der midtsidene inneholder gode tips for røykavvenning. 
 
De aller fleste som slutter klarer det på egenhånd, eller helst sammen med 
partneren sin. Noen har nytte av nikotinplaster  eller -tyggegummi. Det finnes 
også kurs for røykeavvenning. Spør på helsestasjonen. 
 
Du kan også ringe gratis til Helsedirektoratets RØYKETELEFON og få 
nyttige tips og noen å snakke med. Tlf. 800 400 85  
 
 

LYKKE TIL! 
DET ER DU SELV SOM HAR MEST Å VINNE PÅ RØYKESLUTT 
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8.4  INTRODUKSJON AV FAST FØDE 
Når er det behov for fast føde til brystbarnet? 
Verdens helseorganisasjon og norske helsemyndigheter anbefaler at spedbarn 
bør få morsmelk som eneste ernæring de første seks levemånedene (3). Mor må 
motiveres for dette og få god veiledning og hjelp ved ammeproblemer. Hennes 
ønsker legges til grunn.  
Ved dårlig vektøkning må også sykdom hos barnet utelukkes.  
 
Når bør barnet senest begynne med fast føde? 
Det er flere grunner til at fast føde bør introduseres omkring 6 måneders alder: 
- Etter 6 måneder er det en viss risiko for at fullammede barn kan utvikle 

jernmangel dersom de fortsetter å bare få morsmelk. Det vil også være et 
økende behov for mer energi enn morsmelken alene kan gi . 

- De fleste barn viser selv interesse for å smake på annen mat enn morsmelken 
rundt 6 måneders alder, og bør få anledning til å øve seg på denne tiden. 

- De er nå nevrologisk/motorisk klart til å tygge, svelge og fordøye slik mat.  
 
Når kan barnet tidligst starte med fast føde? 
Der det er behov for tilleggskost før 6 måneders alder, kan fast føde introduseres 
tidligst fra 4 måneder. Det er aktuelt ved dårlig vektøkning / barn som 
signaliserer sult svært ofte selv etter noen økedøgn. Det er viktig å avklare at 
mangelfull vektøkning ikke skyldes sykdom eller dårlig ammeteknikk. Det er 
også viktig å avklare morens opplevelse og ønsker i forhold til ammingen.  
Studier har vist at introduksjon av fast føde før 6 måneder fører til minsket 
morsmelkproduksjon og ikke gir mer energi eller bedre vekst. Det skal altså 
være en god grunn til å fortrenge den verdifulle morsmelken til fordel for andre 
matvarer så tidlig. Fra 4 måneders alderen er det bedre å introdusere fast føde 
enn å ty til morsmelkerstatning. 
 
Hvordan bør fast føde introduseres? 
Hovedregelen er å introdusere svært små mengder (1 ts) av gangen i forbindelse 
med et brystmåltid. Mengden bør økes langsomt, og det bør gå flere dager før 
barnet får nye matvarer, slik at en kan oppdage eventuelle reaksjoner. Det er 
grunn til å tro at risikoen for å utvikle allergi og intoleranse er mindre hvis maten 
"smyges" inn i kosten under dekke av rikelig morsmelk. Dette er spesielt viktig 
når det gjelder glutenholdig mat. 
Morsmelken bør fortsette å være hovednæringen lenge etter at barnet har begynt 
å få annen mat.  
For å opprettholde melkeproduksjonen rådes det til fortsatt jevnlig amming.  
Les: Anbefalinger for spedbarnsernæring. 
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2001 (http://www.helsedirektoratet.no/) 
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8.5  HVOR LANG AMMEPERIODE? 
Norske helsemyndigheter anbefaler at barnet får morsmelk iallfall hele første 
leveår (3). Verdens helseorganisasjon anbefaler amming i minst to år. Fra barnet 
er et halvt år bør det i tillegg få fast føde.  Det bør likevel ammes mange ganger i 
døgnet for å motvirke at den faste føden fortrenger morsmelken, som beholder 
sine sykdomsbeskyttende egenskaper og fortsetter å være like næringsrik.  
 
Under avvenningen forandres melkens sammensetning noe. Generelt utgjør 
protein og fett økende andeler etter hvert. Antagelig kommer dette barnet til 
gode i en periode med stadig økende fysisk aktivitet. Fettsyrene i morsmelken 
regnes som spesielt gunstig for hjernens videre utvikling. 
Nyere forskning tyder på at også de relativt små mengdene morsmelk barnet får 
helt på slutten av ammeperioden har en betydning ut over den symbolske. 
 
Beskyttelse mot sykdom 
Det har vært vist at konsentrasjonen av antistoff IgA øker noe ettersom volumet 
av morsmelken blir mindre. Det vil si at dersom mor fortsetter å opprettholde 
selv en beskjeden amming inn i annet eller tredje leveår, så får barnet fortsatt en 
viss beskyttelse mot sykdom. Studier har påvist tydelig virkning av morsmelk 
for eksempel mot forkjølelser og øreverk. Det er påvist slik effekt også etter at 
barna har begynt i barnehage. 
 
Mengden immunglobulin barnet daglig får fra morsmelk kan sammenlignes 
med mengden forebyggende immunglobulin i injeksjoner beregnet på å beskytte 
voksne i fire uker under besøk i sydlige strøk.   
Barnet er ikke "immunkompetent" når det gjelder å produsere egne antistoffer 
før godt oppe i barnealderen. 
 
Syke barn tåler morsmelk 
Dersom barnet skulle bli sykt, f.eks. med omgangssyke, oppkast eller diare, og 
ikke kan eller vil spise, så tåler det nesten alltid morsmelk og tar som oftest 
gjerne brystet. Noen mødre som nesten har sluttet å amme opparbeider faktisk 
melkemengden igjen og fullammer barnet gjennom slike kritiske perioder. 
Mors egen melk inneholder dertil ofte antistoffer spesielt mot akkurat de virus 
eller bakterier som har angrepet barnet, fordi mor også har vært utsatt for dem.  
 
Amming iallfall ut første leveår - og gjerne lenger - er bra for mor og barn 
Ut over de fortsatte helsemessige fordelene for barnet bidrar langvarig amming 
også til å redusere mors risiko for kreft i bryst og ovarier. Samlet gjennomgang 
av 47 studier fra 30 land tyder på at mors risko for å få brystkreft før menopause 
synker med 4.3 % for hvert år hun ammer (2). 
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8.6  RÅD OM AVVENNING 
Store brystbarn lærer etter hvert å forsyne seg selv, også når det ikke passer for 
mor eller i forhold til omgivelsene. Det kan være problematisk å få barnet med 
på avvenningen den dagen mor syns at nå får det klare seg. 
 
Det kan hjelpe å la andre f.eks. legge barnet om kvelden eller trøste det om 
natten hvis det har vært vant til å få bryst da.  
Dersom det pleier å die ved måltider med fast føde, kan det være nyttig å la 
andre mate det. Ofte er det lettere f. eks. for far å introdusere ny mat og drikke til 
et barn som helst bare vil ha bryst.  
 
Det anbefales likevel ikke at mor reiser fra barnet for å venne det fra brystet. Det 
bør ikke "miste" både mor og brystet samtidig. De følgende rådene er ikke 
foskningsbasert, men virker erfaringsmessig bra for mange: 
 
Noen mødre har suksess med å gå med en solid forankret plasterlapp over 
brystknoppen i noen dager. Da er det ikke hun som nekter barnet brystet, det har 
bare mistet sin attraksjon. I gamle dager var det vanlig å smøre noe bittert eller 
surt på brystet, eller male det med sot fra skorsteinspipa. La fantasien råde!   
 
Dersom mor får problemer med overfulle, harde bryst ved plutselig avvenning 
kan hun få "melkefeber" som minner om mastitt. Brystene må da pumpes/ 
melkes/ammes behagelig bløte, og nye forsøk på avvenning bør skje gradvis.  En 
skånsom variant av oppbinding av brystet etter uttømming, mens det ennå er 
bløtt, gir øket trykk som reduserer produksjonen kraftig. Slik oppbinding kan for 
eksempel gjøres med brede strimler at et stretch-laken. Det skal ikke kjennes 
ubehagelig stramt og må tas av i perioder hvert døgn. 
 
 
Se også 8.7 Amming under graviditet og "tandem-amming", 
4.17 Barnet som avviser brystet  
1.1 Litt om fordelene ved morsmelk  
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8.7  SPØRSMÅL OM AMMING UNDER GRAVIDITETEN 
Jeg er blitt gravid igjen, men har liten lyst til å slutte å amme allerede.  
Må jeg venne barnet fra brystet? 
Det er ikke nødvendig å venne av barnet brått selv om du blir gravid. Særlig hvis 
det daværende barnet er under ett år, har han fortsatt stor nytte av morsmelken. 
Derimot hender det at barnet avviser brystet når mor blir gravid eller har født, 
sannsynligvis på grunn av en litt endret smak på melken. 
 
 
Den eldste var bare 1/2 år da jeg ble gravid med nummer to. Jeg hadde 
egentlig tenkt å amme hvert barn i et par år.  
Gjør det noe om jeg forsetter å amme gjennom hele graviditeten? 
Hvis du føler deg i god form og både barnet, du og mannen din føler at 
ammingen bør opprettholdes, kan du gjerne fortsette. Sannsynligvis er det særlig 
viktig at du i så fall spiser spesielt godt og sunt når kroppen din både skal 
produsere melk og bygge et nytt barn samtidig. Dersom du føler deg ekstra trøtt 
og sliten bør du kanskje vurdere å slutte? 
 
  
Kan det ha noen uheldige virkninger å amme under graviditeten? 
Ja, mot slutten av svangerskapet blir livmoren i økende grad følsom for 
hormonet oxytocin som produseres når du ammer. Dersom du gjentatte ganger 
under amming får kraftige kynnere som ikke gir seg raskt, bør du nok slutte å 
amme for ikke å risikere å føde for tidlig. 
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8.8  AMMING AV BARN MED ULIK ALDER- TANDEMAMMING 
Hvis alt går greit og jeg fortsetter å amme gjennom graviditeten, 
hvordan blir det med råmelk når den nye babyen er født?  
Etter at du har født vil brystene dine lage råmelk - kolostrum - på vanlig måte. 
Du må passe på at den nyfødte har førsterett til brystet. 
 
Hvis jeg passer på at babyen får nok, er det da noen ulemper ved å gi bryst 
til begge to? 
Etter fødselen av nummer to opplever enkelte mødre at det nesten kjennes 
frastøtende å skulle amme den store, selv om de hadde planlagt å gjøre det. 
Dersom du tror at det er risiko for at du kan komme til å føle det slik, så er det 
nok best å venne av i god tid før fødselen. Ellers kan det bli mye å takle på en 
gang for den eldste: Ny baby, fortrengsel fra brystet og "tap" av mor i 
forbindelse med atskillelsen som vanligvis kommer i forbindelse med fødselen.  
 
Hvilke fordeler har det å fortsette å amme den eldste? 
Dersom barnet er under ett år har det fortsatt særlig god bruk for morsmelk. 
Noen mødre mener også at det minsker risikoen for sjalusi, og en del ender opp 
med at barna får hvert sitt bryst etter en tid. Det kan også være en god måte å 
holde et livlig lite eldstebarn stagget på mens mor likevel skal gi babyen bryst. 
Ikke sjelden angis nemlig uro og sjalusi som grunn til å avslutte ammeperioden 
tidligere enn ønsket. 
 
Jeg er litt redd for hvordan omgivelsene kommer til å reagere. 
Omgivelsene kan iblant være det største problemet ved såkalt tandem- 
amming. Det er sannsynligvis mest "naturlig" å slutte å amme i god tid før 
nestemann kommer. Dette er likevel familiens valg. De mest vellykkede tilfelle-
ne er vanligvis der hvor eldstemann f. eks. får en liten tår før middagsluren sin 
og litt om morgenen/kvelden, mens han ellers har "vokst fra" brystet og er travelt 
opptatt med andre aktiviteter. 
 
Jeg er faktisk også litt usikker på hvordan jeg selv vil oppleve det. 
Du må kjenne godt etter hva du selv føler. Hvis du syns tandem-amming blir 
slitsomt eller masete er antagelig tidspunktet inne til en kjærlig, men bestemt 
avvenning, i stedet for motvillig amming av den store fordi du ikke orker å ta 
strevet med å venne av. Be helsesøster om gode råd. 
 
Se også 8.5 Hvor lang ammeperiode og 8.6 Avvenning



 

 

8.9  AMMING SOM PREVENSJON 
På verdensbasis er amming den aller viktigste prevensjon. Også i Norge har det 
vært alminnelig kjent at langvarig amming øker avstanden mellom barna. 
Imidlertid har man i mange år trodd at amming var upålitelig til å konkurrere 
med moderne prevensjonsmidler 
De senere år har imidlertid flere nyere forskningsrapporter vist at den 
befruktningshindrende effekten av amming bedre for eksempel kondom, og at 
amming kan konkurrere med moderne prevensjonsmidler som feks spiral (59-61). 
 
 
AMMING SOM PREVENSJON FØRSTE HALVÅR ETTER EN 
FØDSEL 
 
Amming anbefales i dag som prevensjon i Norge når samtlige av disse tre 
forutsetningene er oppfylt: 
 
1) Barnet er yngre enn ½ år 
 
2) Barnet fullammes 
  - det får bare morsmelk og 
  - det ammes også om natten 
 
3) Mor har ikke fått menstruasjonen tilbake 
  - ingen blødninger senere enn 6 uker etter fødsel 
 
 
Praktisert slik, med alle de tre forutsetningene oppfylt, gir amming en høy 
sikkerhet mot graviditet (< 2 % blir gravide). Kvinnen må likevel informeres om at 
muligheten for graviditet eksisterer, som ved bruk av alle andre midler. 
Det første halvåret etter fødsel vil dermed fullamming spare kvinnen for utgifter 
og eventuelle bivirkninger ved bruk av annen prevensjon. Samtidig fremmer 
denne metoden fullamming av barnet frem til ½ år, i tråd med offisielle norske 
anbefalinger. 
Årsaken til at nattamming bør nevnes er at noen få barn begynner å sove over 
natten tidlig, og det må ikke gå for mange timer mellom hvert brystmåltid 
dersom ammingen skal fortsette å undertrykke eggløsning. Ellers ser det ut til at 
både hyppige måltider og noe sjeldnere, lengre måltider gir den ønskede 
preventive virkningen 
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Vedlegg I 

10 TRINN FOR Å BLI GODKJENT SOM MOR-BARN-VENNLIG 
SYKEHUS1 

 
Med utvidede kommentarer.  
 
Et Mor-barn-vennlig sykehus skal: 
 
1. Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig formidles til alt helsepersonell ved 
avdelingen 
 
Over/avdelingsjordmor har ansvaret for at det utarbeides en skriftlig ammeprosedyre som 
inngår i sykehusets kvalitetssystem. Ammeprosedyren skal forklare hvordan WHO/UNICEFs  
10 trinn blir iverksatt på avdelingen og hvordan WHO-koden for markedsføring av 
industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn følges. Prosedyren skal finnes lett 
tilgjengelig, og alt helsepersonell som tar hånd om mor og barn, skal være kjent med den og 
følge den i sin praksis. Over/avdelingsjordmor har ansvaret for at prosedyren blir fulgt og for 
at den blir oppdatert jevnlig 
 
 
2. Tilby opplæring slik at det er mulig for personalet å følge ammeprosedyren 
 
Over/avdelingsjordmor har ansvaret for at det foreligger en opplæringsplan, som også angir 
hvordan vikarer skal informeres. Planen skal sikre at alt helsepersonell som er i kontakt med 
gravide, mødre og spedbarn har oppdatert kunnskap om morsmelk og amming, slik at de er i 
stand til å følge ammeprosedyren i sin praksis. Opplæringen skal også omfatte hvordan man 
kan veilede og støtte mødre som ikke ammer. Opplæringen skal omfatte teori og klinisk 
praksis; minst 12 timers opplæring i ammeveiledning hvorav minst 3 timer med 
kvalitetssikring av de praktiske ferdighetene. Opplæringen skal ha vært gjennomført i løpet 
av de siste 3-5 årene.  
Nyansatte skal få opplæring så snart som mulig, gjennomført senest innen 3 måneder. Over/ 
avdelingsjordmor har ansvar for dokumentasjon av gjennomført opplæring. 
Planen bør angi hvordan fortsatt oppdatering av kunnskaper og ferdigheter skal foregå, etter 
at hovedopplæringen er gjennomført. 
 
 
3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene ved brysternæring og om hva de 
kan gjøre for å få til ammingen 
 

Sammen med faglig ansvarlig ved svangerskapspoliklinikken, har overjordmor ansvaret for at 
gravide som får mesteparten av svangerskapsomsorgen ved sykehuset, blir informert om 
brysternæring innen 28. svangerskapsuke. Også inneliggende gravide med et sykehusopphold 
av minst 3 døgns varighet skal ha fått denne informasjonen.  

                                                           
1 Oppdatert i 2007 



 

 

Det skal foreligge en kortfattet, skriftlig oversikt over hvilken ammeinformasjon gravide skal 
få, og det skal dokumenteres at informasjon er gitt, f.eks. på helsekort for gravide. Samtalen 
med den gravide skal belyse fordelene ved brysternæring, samt anbefalingene om eksklusiv 
amming de første 6 månedene og en fortsatt ammeperiode på minst ett år. Det skal også 
informeres om betydningen av ro og hudkontakt med barnet etter fødselen, at barnet tidlig får 
komme til brystet, selvregulering, godt sugetak, samt tilbudet om å ha barnet hos seg hele 
døgnet. Informasjonen må gis individuelt med utgangspunkt i den gravides kunnskaper og evt 
tidligere ammeerfaring.  
(Se punkt 10 om samarbeid med primærhelsetjenesten.) 
 
 
4. Sørge for at mor og barn etter en normal fødsel kan ha uforstyrret hudkontakt i 
minst én time, eller til barnet er rede til å suge og den første ammingen har funnet sted.  
Gjøre mødrene oppmerksomme på tidlige tegn på sult/sugebehov hos barnet 
 

Mødre skal normalt gis anledning til å få barnet til seg rett etter fødselen med uforstyrret 
hudkontakt i minst én time, eller til barnet er rede til å die og den første ammingen har funnet 
sted. Dersom barnet ikke selv søker brystet innen en times tid, bør det dokumenteres og 
legges til rette for nytt forsøk når barnet er klar for det.  
Mødre forløst ved keisersnitt skal få anledning til å få barnet til seg innen en halv time etter at 
de er i stand til å forholde seg til den nyfødte. De bør få anledning til å ha hudkontakt med 
barnet i minst én time, og de skal få tilbud om hjelp til ammingen. 
Det skal foreligge en skriftlig prosedyre som klargjør ansvars- og samarbeidsforhold mellom 
føde-, oppvåknings- og barselavdelingen for å sikre hudkontakt med barnet og tidlig amming 
for mødre forløst ved keisersnitt. 
 

 

5. Vise mødre hvordan de skal amme og hvordan de kan opprettholde 
melkeproduksjonen selv om de midlertidig skilles fra sine spedbarn 
 

Avdelingsjordmor skal kunne bekrefte at førstegangsfødende og kvinner som tidligere har 
hatt ammeproblemer får ekstra oppfølging. 

Mødrene skal følges opp slik at de helt fra begynnelsen får en god ammestilling og barnet et 
godt sugetak. Neste amming, senest innen 6 timer etter fødselen, bør observeres. Veiledning 
og praktisk hjelp gis ved behov.  

Under oppholdet på barselavdelingen skal mødrene få skriftlig informasjon og praktisk 
opplæring i håndmelking.  
Mødre med barn på nyfødt/barneavdelingen skal få hjelp til å etablere og opprettholde 
melkeproduksjonen ved håndmelking/pumping innen 6 timer etter fødselen. Det bør foreligge 
en prosedyre som sikrer at denne informasjonen/opplæringen blir gitt.  
Avdelingspersonalet skal kunne bekrefte at de veileder mødre om riktig tilberedning av 
morsmelkerstatning når det er behov for det. 
 
 
6. Ikke gi nyfødte barn noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk, unntatt 
når det er medisinsk grunn til det. 
 



 

 

Ikke gi brysternærte barn tilleggsnæring eller vann, unntatt når det er medisinsk grunn til det 
(jfr. vedlagte medisinske kriterier for bruk av tillegg til brysternærte barn på 
barselavdelingen). Evt. tillegg skal gis med kopp, skje e.l., ikke med flaske. Bruk av tillegg 
skal registreres og grunngis, og bør gis i samråd med moren. 
Reklame for morsmelkerstatning, flasker og smokker skal ikke forekomme på avdelingen, i 
tråd med WHOs internasjonale kode for markedsføring av industrifremstilte melkeblandinger 
for spedbarn. 
 
 
7. Gi mor og barn anledning til å være sammen 24 timer i døgnet. 
 
Mødre med friske, fullbårne barn skal få tilbud om og oppmuntres til å være sammen med 
barnet hele døgnet. Tilsvarende skal keisersnittforløste få anledning til å ha barnet hos seg 
hele døgnet når de er i stand til å forholde seg til det.  
Forholdene må legges til rette, og mor må få omsorg så hun får krefter til barnet *. 
 
* Tiltak som legger til rette: Innføre hviletid, begrense besøks-/telefontid, oppfordre mor til å be om hjelp og 
avlastning ved behov, uoppfordret tilby avlastning ved urolige barn, hjelpe til med stell og matservering.  
 
 
8. Oppmuntre til amming etter behov, såkalt selvregulering. 
 

Mødre med friske, fullbårne barn skal være kjent med at brystmåltidenes antall eller varighet 
vanligvis ikke begrenses *, og at barnet bør få minst 6-8 måltider i døgnet. Mødrene skal ha 
fått råd om å gi barnet bryst så ofte det viser tegn til sult/sugebehov. Dersom det går for lang 
tid mellom måltidene eller moren har melkespreng, bør barnet stimuleres til å die. Dersom 
barnet bruker svært lang tid ved brystet, bør ammeteknikk/ sugetak kontrolleres.  
 
* Dersom moren har såre brystknopper, og amming gjør vondt til tross for riktig 
teknikk/sugetak, kan det være nødvendig og forbigående begrense sugetiden og eventuelt 
håndmelke. 
 
 
9. Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til brystbarn, iallfall til ammingen er 
veletablert. 
 
Unngå bruk av tåteflaske eller narresmokk til brystbarn, iallfall til barnet har etablert et godt 
sugetak og viser tilfredsstillende vektøkning, og mor har rikelig med melk. Eventuelt tillegg 
skal ikke gis med flaske. Dersom barnet får tillegg, bør mor få opplæring i koppmating. 
Mødrene skal være kjent med begrunnelsen for å fraråde smokk de første 2-4 ukene.* Det bør 
finnes skriftlige retningslinjer for bruk av brystskjold. 
 
* Mødrene kan på informert grunnlag velge å gi smokk/ flaske til sine barn. 
Unngå om mulig også brystskjold. Brystskjold fører bl.a. til at melkeproduksjonen blir dårligere stimulert. 
Dersom mor bruker brystkjold ved utreise, bør helsesøster kontaktes slik at mor kan få hjelp tidligst mulig til å 
avvikle bruken. 
 
 
10. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom 
svangerskapsomsorgen, føde/barselavdelingen og helsestasjonen. Helsetjenesten bør 
informere om Ammehjelpen, og støtte opprettelsen av ammehjelpgrupper.  



 

 

 

Føde/barselavdelingen skal om mulig sørge for at de som har ansvaret for 
svangerskapsomsorgen i sykehusets opptaksområde er kjent med ammeprosedyren. I 
samarbeid med de ansvarlige for svangerskapsomsorgen i primærhelsetjenesten skal 
føde/barselavdelingen bidra til å utarbeide et opplegg som sikrer at gravide får informasjon 
om brysternæring og sykehusets ammerutiner. 
Mødrene skal få opplysning om hvor de kan henvende seg ved behov for ammehjelp etter 
utskrivning, og hvilken helsestasjon de sokner til. Helsestasjonen bør få informasjon om 
hjemreise fra barsel og ammestatus for alle mødre ved hjemreise. Mødrene bør få mulighet til 
kontakt med helsestasjonen innen 2 virkedager etter hjemreise. Barselavdelingen bør ta 
kontakt med helsestasjonen telefonisk hvis en kvinne reiser hjem med ammeproblemer. 
Personalet skal kjenne til og sørge for at mødrene blir informert om Ammehjelpen.  



 

 

 
Vedlegg II 

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR EN MOR-BARN-VENNLIG 
NEONATALAVDELING2 

En Mor-barn-vennlig neonatalavdeling skal: 
 
1. Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig formidles til alt helsepersonell ved 
avdelingen 
 
Avdelingsleder har ansvaret for at det utarbeides en skriftlig ammeprosedyre som inngår i 
sykehusets kvalitetssystem. Ammeprosedyren skal beskrive hvordan de faglige 
retningslinjene for en Mor-barn-vennlig neonatalavdeling, basert på WHO/UNICEFs 10 
trinn, blir iverksatt i avdelingen og hvordan WHO-koden for markedsføring av 
industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn følges. Prosedyren skal finnes lett 
tilgjengelig, og alt helsepersonell som tar hånd om mor og barn skal være kjent med den og 
følge den i sin praksis. Innholdet i ammeprosedyren bør være tilgjengelig for foreldrene i 
lettfattelig form. Avdelingsleder har ansvaret for at prosedyren blir fulgt og for at den blir 
oppdatert jevnlig. 
 
 
2. Tilby opplæring slik at det er mulig for personalet å følge ammeprosedyren 
 
Avdelingsleder har ansvaret for at det foreligger en opplæringsplan som også angir hvordan 
vikarer skal informeres. Planen skal sikre at helsepersonell ved avdelingen har oppdatert 
kunnskap om morsmelk og amming, slik at de er i stand til å følge ammeprosedyren i sin 
praksis. Opplæringen skal omfatte amming av friske fullbårne barn og av barn med spesielle 
behov. Opplæringen skal også omfatte hvordan man kan veilede og støtte mødre som ikke 
ammer. Opplæringen skal bestå av både teori og klinisk praksis; minst 12 timers opplæring i 
ammeveiledning hvorav minst 3 timer med kvalitetssikring av de praktiske ferdighetene. 
Opplæringen skal ha vært gjennomført i løpet av de siste 3-5 årene. Det er utarbeidet en egen 
opplæringsplan for leger på føde/barsel og neonatal. 
Nyansatte skal få opplæring så snart som mulig, gjennomført senest innen 3 måneder. 
Avdelingsleder har ansvar for dokumentasjon av gjennomført opplæring. Planen bør angi 
hvordan fortsatt oppdatering av kunnskaper og ferdigheter skal foregå, etter at 
hovedopplæringen er gjennomført. 
 
 
3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene ved brysternæring og om hva de 
kan gjøre for å få til ammingen 
 
Ansatte fra neonatalavdelingen bør besøke inneliggende gravide i de tilfeller der det forventes 
at barnet overflyttes etter fødsel. Gravide skal få informasjon om foreldrenes tilgang til 
avdelingen samt hvordan amming/ morsmelkernæring kan etableres. De skal informeres om 

                                                           

2 Basert på WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming 
 



 

 

betydningen av tidlig stimulering av melkeproduksjonen og få konkret informasjon om 
hvordan man gjør dette. Samtalen med den gravide skal belyse fordelene ved brysternæring, 
betydningen av ro og hudkontakt med barnet etter fødselen så snart barnets medisinske 
tilstand er stabil, og at barnet tidlig får komme til brystet. Informasjon om barnets 
kompetanse til å die bør også være en del av samtalen. Det må tas hensyn til 
alvorlighetsgraden av barnets forventede tilstand. Informasjonen må gis med utgangspunkt i 
den enkelte gravides kunnskaper og evt. tidligere ammeerfaring. Skriftlig informasjon om 
morsmelk og amming, inklusive håndmelking og pumping skal være tilgjengelig. Det skal 
foreligge en kortfattet skriftlig oversikt over hvilken ammeinformasjon inneliggende gravide 
skal få. Det skal dokumenteres at informasjonen er gitt.  
 
 
4. Sørge for at mor og barn etter en normal fødsel kan ha uforstyrret hudkontakt i 
minst en time, eller til barnet er rede til å suge og den første ammingen har funnet sted 
 
Ansatte fra neonatalavdelingen skal hjelpe mødrene til å få hud-mot -hud kontakt med sitt 
nyfødte barn så snart det er medisinsk forsvarlig. 
Det er gunstig om syke/barnepleier fra neonatalavdelingen kan være til stede umiddelbart 
etter prematur fødsel, og i samarbeid med barnelege/jordmor bidra til å gi foreldre og barn 
mulighet til forlenget kontakt når barnets medisinske tilstand tillater det. Det skal legges 
tilrette for og oppmuntres til at foreldrene kan ha utstrakt hudkontakt med barnet under hele 
oppholdet på neonatalavdelingen. 
 
 
5. Vise mødre hvordan de skal amme og hvordan de kan opprettholde 
melkeproduksjonen selv om de midlertidig skilles fra sine spedbarn 
 
Mødrene skal få informasjon, støtte og praktisk hjelp slik at de tidlig kan starte stimulering av 
brystene og melkeproduksjonen med pumping eller håndmelking. Informasjonen om 
pumping og håndmelking skal foreligge skriftlig. Moren bør få hjelp til håndmelking eller 
pumping innen de første 6 timene etter fødsel hvis hennes tilstand tillater det. Kvinnen må få 
informasjon om at brystknoppene bør stimuleres (utdrivningsrefleksen) før håndmelking eller 
bruk av elektrisk pumpe. Brystene bør håndmelkes/pumpes minimum 6-8 ganger i døgnet, 
totalt minst 120 min. pr. døgn. Dobbeltpumping kan øke melkemengden og redusere 
tidsbruken. Avdelingen skal tilrettelegge for pumping for eksempel ved et eget pumperom og 
gjerne mulighet for å pumpe ved kuvøsen eller i adskilt rom. 
 
Mor og barn skal følges opp slik at mor fra første gang barnet legges til brystet får en god 
ammestilling og barnet et godt sugetak. Foreldrene skal få informasjon om det premature 
barnets kompetanse og modningsprosess når det gjelder amming. Det skal gis støtte til mødre 
som ikke klarer å opprettholde melkeproduksjonen. Avdelingspersonalet skal kunne bekrefte 
at de veileder mødre om riktig tilberedning av morsmelkerstatning når det er behov for det. 
 
 
6. Ikke gi nyfødte barn noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk, unntatt 
når det er medisinsk grunn til det 

 
Ikke gi brysternærte barn tilleggsnæring eller vann, unntatt når det er medisinsk grunn til det 
(jfr. Medisinske kriterier for bruk av tillegg, oppdatert mai 2004).  



 

 

Avdelingen gir primært morsmelk til alle barn som tåler peroral ernæring, med eventuell 
forsterkning/tillegg der det er medisinsk behov.  Avdelingen bør bruke morsmelk fra 
melkebank når mor ikke har egen melk.  
Reklame for morsmelkerstatning, flasker og smokker skal ikke forekomme på avdelingen.  
 
 
7. Gi mor og barn anledning til å være sammen 24 timer i døgnet 
 
Avdelingen skal legge til rette for døgnkontinuerlig samvær mellom barn og foreldre. 
Dersom det er nødvendig å stenge avdelingen for foreldrene, skal det gjøres i korte perioder 
og ikke mer enn 2 timer per døgn. Det bør oppmuntres til permisjon for barnet til 
barselavdelingen eller hjem så snart det er forsvarlig. Mødre skal ha anledning til å sove på 
sykehusområdet, så nært som mulig til barnet *. Ved behov skal foreldre ha mulighet til å 
skaffe seg mat og drikke og et sted å hvile på sykehuset.   
 
*Sosialdepartmentet 2000-12-01 nr.1217, Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. 
 
 
8. Oppmuntre til amming etter behov, såkalt selvregulering 
 
Oppmuntre til tidlig kontakt mellom barnets munn og mors bryst så snart barnets tilstand 
tillater det, uavhengig av barnets vekt og gestasjonsalder. 
Oppmuntre til selvregulering når det ikke lenger er medisinske behov for skjemabundet 
ernæring. Hos barn som ikke evner å regulere seg selv bør det fokuseres på døgnmengde og 
ikke på måltidsmengde. Barnet gis hyppige muligheter for amming. Ammehjulet kan brukes 
som et hjelpemiddel til å forstå prosessen. 
 
 
9. Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til brystbarn, iallfall til ammingen er 
veletablert 
 
Unngå bruk av flaske til barnet har etablert en effektiv og god sugeteknikk og kan ernære seg 
direkte fra brystet ved de fleste av døgnets måltider, 
Ved sondeernæring bør barnet stimuleres til å die eller ha kontakt med mors bryst. Eventuelt 
tillegg til brysternærte barn bør gis med kopp, sonde, skje, hjelpebryst e.l.  
 
Når barnet suger på narresmokk kan brystet bli for sjeldent stimulert og det er også mulig at 
smokk kan gi sugeforvirring. Syke og for tidlig fødte barn kan imidlertid ha medisinske og 
pleiemedisinske grunner til bruk av narresmokk. Bruk av narresmokk kan gi smertelindring, 
lette innsovningen og forbedre fordøyelsen ved sondeernæring. De fordelene som barnet kan 
ha av narresmokken, og det faktum at mors melkeproduksjon allerede er forstyrret ved at mor 
og barn er adskilt gjør bruk av narresmokk mindre problematisk for amming av syke nyfødte 
og premature.  
Før bruk av narresmokk og flaskesmokk bør foreldrene informeres og gi sitt samtykke. 
 
Brystskjold er et hjelpemiddel som bare bør brukes når ingen andre tiltak har fått barnet til å 
ta brystet. Det bør finnes skriftlige retningslinjer for bruk av brystskjold på avdelingen og råd 
til mor ved hjemreise. Brystskjold kan føre til at melkeproduksjonen blir dårligere stimulert.  
 
 



 

 

10. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom 
svangerskapsomsorgen, føde/barselavdelingen og helsestasjonen. Helsetjenesten bør 
informere om Ammehjelpen, og støtte opprettelsen av ammehjelpgrupper 
 
Neonatalavdelingen skal bidra til en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom observasjonpost 
for gravide, føde/barselavdeling og helsestasjon.  
Foreldrene bør få en gradvis overgang fra sykehuset til omsorg i hjemmet for å øke 
tryggheten rundt ammingen. Avdelingen bør tilby hjemmepermisjoner, eventuelt overnatting 
på sykehuset før hjemreise. Avdelingen kan kontaktes for spørsmål om amming etter 
hjemreise.  
Mødrene skal få opplysning om hvor de kan henvende seg ved behov for ammehjelp etter 
utskrivning, og hvilken helsestasjon de sokner til. Gi informasjon til helsestasjonen i god tid 
før utreise. Helsesøster bør være godt informert om barnets ernæringssituasjon, evt. bruk av 
narresmokk og om tiltak som er avtalt med foreldrene. Avdelingen bør ta kontakt med 
helsestasjonen telefonisk hvis en kvinne reiser hjem med brystskjold, spesielle hjelpemidler 
eller ammeproblemer. Mødrene bør få mulighet til kontakt med helsestasjonen innen 2 
virkedager etter hjemreise. 
Personalet skal kjenne til og sørge for at mødrene blir informert om Ammehjelpen og andre 
aktuelle foreldreorganisasjoner.  
 
Disse retningslinjene er generelle. Tiltak må ta utgangspunkt i barnets individuelle behov og 
mors ønsker. På en neonatalavdeling vil det alltid finnes barn som ikke kan die, og 
forholdene må også legges til rette for disse barna og deres mødre.  
 



 

 

Vedlegg III 

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR AMMEVEILEDNING VED 
HELSESTASJONEN 

En helsestasjon som arbeider for å beskytte, fremme og støtte amming skal3: 
 

1. Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig formidles til alt helsepersonell 
ved helsestasjonen. 
 
Som en del av sitt kvalitetssystem skal helsestasjonen ha en skriftlig ammeprosedyre.  
Ammeprosedyren skal beskrive hvordan de faglige retningslinjene for 
ammeveiledning blir iverksatt ved helsestasjonen. Leder av tjenesten har ansvar for at 
alle som arbeider med gravide, mødre og spedbarn er informert om helsestasjonens 
ammeprosedyre. Leder av tjenesten har ansvar for at prosedyren blir fulgt, og for at 
den jevnlig oppdateres. 
 
Punkter som skal vurderes: 

• Finnes det en skriftlig ammeprosedyre? 
• Blir ammeprosedyren formidlet til alle ansatte? 
• Finnes det rutiner for oppdatering av helsestasjonens ammeprosedyre? 

 
 

2. Tilby opplæring slik at det er mulig for personalet å følge denne prosedyren. 
 

Leder av tjenesten har ansvar for at det finnes en plan for opplæring. Planen skal sikre 
at alle som arbeider med gravide, mødre og spedbarn har oppdatert og ensartet 
kunnskap om morsmelk og amming. Opplæringen skal være av minimum 12 timers 
varighet hvorav 3 timer skal omfatte tema for praktiske øvelser. Nyansatte bør ha 
gjennomført opplæring senest innen tre måneder etter ansettelse. Leder av tjenesten 
skal kunne fremvise dokumentasjon på at de ansatte har gjennomført opplæring i 
ammeveiledning. En plan for opplæring skal også angi hvordan fortsatt oppdatering 
av kunnskap skal foregå og hvilken litteratur som er pensum. Opplæringen skal være 
tilpasset den enkelte ansattes ansvarsområde.  
Leger som er tilknyttet helsestasjonen skal være informert om ammeprosedyren. 
Kommunelege eller bydelsoverlege bør orienteres om helsestasjonens 
ammeveiledningsrutiner. Helsestasjonen bør også tilstrebe at kommunens fastleger er 
informert om ammeprosedyren. 
 
Punkter som skal vurderes: 

• Finnes det en plan for opplæring av ansatte? 
• Blir gjennomgått opplæring dokumentert? 
• Blir nyansatte informert om helsestasjonens prosedyre for ammeveiledning, og 

finnes det rutiner for opplæring av nyansatte? 
• Blir leger ved helsestasjonen informert om ammeprosedyren? 
• Blir fastlegene informert om helsestasjonens ammeprosedyre? 

                                                           
3 Med utgangspunkt i WHO/UNICEFs ”10 trinn for vellykket amming.” 
 



 

 

3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene ved brysternæring og om 
hva de kan gjøre for å få til ammingen. 

 
Helsestasjoner som har svangerskapsomsorg skal ha en skriftlig oversikt over hva som 
skal tas opp ved veiledning om amming til den gravide. Samtalen med den gravide 
skal belyse fordelene ved amming for mor og barn, og gi informasjon om viktige 
faktorer som fremmer en best mulig ammestart. Den gravide skal også få skriftlig 
informasjon om amming.  
Punkter det bør legges vekt på:   

• Betydningen av å være sammen med barnet det meste av døgnet. 
• Betydningen av hud-mot-hud kontakt 
• Gode ammestillinger og riktig plassering ved brystet. 
• Betydningen av at barnet blir ammet ved behov. 
• Prinsipper for hvordan mor kan øke og opprettholde melkeproduksjonen. 
• Betydningen av å unngå bruk av tillegg, smokk og flaske den første tiden til 

ammingen er godt etablert. 
• Ammingens gunstige effekter for mor. 
 

Skriftlig informasjon som deles ut til gravide skal være kvalitetssikret og ikke 
inneholde reklame for morsmelkerstatning. Den bør heller ikke inneholde reklame for 
smokk eller flaske. Svangerskapsomsorgen bør kjenne til rutinene ved de lokale 
føde/barselavdelingene og gi mor informasjon om hva hun kan forvente etter 
fødselen. All informasjon skal gis med utgangspunkt i den enkelte gravides 
kunnskaper og eventuelt tidligere ammeerfaring. Dersom den gravide tidligere har 
hatt ammeproblemer bør disse kartlegges og eventuelt beskrives i et brev som følger 
kvinnen til føde/barsel. Spesielle forhold og tidligere ammeproblemer bør 
dokumenteres i kontinuasjonsarket til helsekort for gravide. Det bør lages en konkret 
plan i samarbeid med kvinnen for hvordan tidligere ammeproblemer denne gangen 
skal forebygges.  
Når samtalen med den gravide har funnet sted skal dette dokumenteres i helsekortet. 
Informasjon til gravide bør gis rundt 28.svangerskapsuke. 
 
Punkter som skal vurderes: 

• Finnes det en skriftlig oversikt over hva ammeinformasjon til gravide skal 
omfatte? 

• Får alle gravide informasjon om fordelene for barnet at det får morsmelk?  
• Får alle gravide informasjon om fordelene for mor at hun ammer barnet sitt? 
• Får alle gravide informasjon om faktorer som fremmer en god ammestart? 
• Er skriftlig informasjonsmateriale til gravide kvalitetssikret? 
• Når informasjon om amming er gitt; dokumenteres dette i helsekort for 

gravide og blir særskilte behov dokumentert? 
 
 
 
 
 



 

 

4 Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom 
svangerskapsomsorgen, føde/barsel/neonatalavdelinger og helsestasjonen. 
Helsestasjonen bør informere om Ammehjelpen. 
 
 Kort liggetid på barsel gjør at mange mødre forlater sykehuset før ammingen er godt 

etablert. Helsestasjonen og barsel/neonatalavdelinger bør samarbeide om rutiner ved 
utskriving av mor og barn. Når helsestasjonen har fått beskjed muntlig eller skriftlig at 
mor og barn er kommet hjem, skal den kontakte mor innen 48 timer på virkedager. 
Det skal være avklart hvem som har ansvar for å ta kontakt med mor. Ved første 
kontakt med familien bør det benyttes en sjekkliste med spørsmål som gjør det mulig 
å avdekke ammeproblemer. Helsestasjonen skal ha oversikt og kunne gi informasjon 
om hvor mor kan henvende seg hvis hun trenger veiledning utenom helsestasjonens 
åpningstid.  

 
 Dersom det er behov for det, bør helsestasjonen ha rutiner for samarbeid med 

mors/barnets fastlege. Slikt samarbeid skal skje med mors samtykke. 
  
 Punkter som skal vurderes: 

• Samarbeider helsestasjonen og føde/barsel/neonatalavdelingene om rutiner ved 
utskriving fra sykehuset? 

• Er det avklart hvem som har ansvar for å kontakte mor etter utskriving fra 
sykehuset? 

• Når helsestasjonen har fått vite at mor og barn er kommet hjem; taes det da 
kontakt innen 48 timer i helsestasjonens virkedager? 

• Har helsestasjonen en sjekkliste for å avdekke ammeproblemer ved første kontakt 
med familien?  

• Får ammende mødre informasjon om hvor de kan henvende seg hvis de trenger 
ammeveiledning utenom helsestasjonens åpningstider? 

• Finnes det rutiner for samarbeid med mors/barnets fastlege? 
 
 

5.  Veilede mødrene i hvordan de kan amme, og hvordan de kan opprettholde 
melkeproduksjonen. 

  
 Amming skal være et tema ved helsestasjonens første kontakt med mor og barn etter 

hjemkomst. Det bør foretas hyppige vektkontroller til mors melkeproduksjon er stabil 
og barnet viser en god vektøkning. Tett oppfølging er spesielt viktig de første seks 
ukene. Helsestasjonen skal ha rutiner for oppfølging av spedbarn som har vist 
utilfredsstillende vektøkning på sykehuset eller etter hjemkomst. 

   
 Ammestatus skal vurderes ved alle barnets kontroller frem til ammeslutt. 

Helsestasjonen skal ha rutiner for hva som skal tas opp vedrørende ammeveiledning. 
Helsestasjonen bør ha en sjekkliste med punkter som beskriver konkrete 
observasjoner det bør legges vekt på i ammesituasjonen. Veiledningen skal gis etter 
samtale og kartlegging av ammesituasjonen, og den skal være tilpasset mors behov og 
kunnskaper om amming. Dersom mor har barn fra før skal helsestasjonen diskutere 
tidligere ammeerfaringer med henne.  Det skal benyttes kunnskapsbaserte 
retningslinjer for tiltak ved ammeproblemer.  

 



 

 

 Helsestasjonen skal ha rutiner for å kartlegge om mødre som ikke ønsker å amme har 
tatt denne avgjørelsen på informert grunnlag.  

  
 En sjekkliste for å vurdere ammesituasjonen kan inneholde punkter som vurderer: 

• Mors ammestilling. 
• Barnets stilling og sugetak.  

  
 Punkter som bør belyses: 

• Hvordan mor kan tolke tidlige tegn på at barnet ønsker mat 
• Måltidenes lengde og hyppighet, betydningen av selvregulering. 
• Hvordan mor kan vite at barnet dier effektivt. Tegn hos barnet/tegn hos mor. 
• Økedager. 
• Bruk av smokk og flaske. 
• Håndmelking og koppmating. 
• Symptomer på tilstoppede melkeganger og brystbetennelse. 

 
 
 Punkter som skal vurderes: 

• Kan alt aktuelt helsepersonell gi veiledning i gode ammestillinger og gunstig 
sugetak? 

• Finnes det rutiner for å observere mødrenes ammestilling og barnets sugetak? 
• Blir mødrene oppfordret til å la barnet regulere måltidshyppigheten, og blir de 

oppfordret til å la barnet sove i samme rom om natten? Får mødrene informasjon 
om at de aller fleste spedbarn trenger måltider om natten? 

• Gir helsestasjonen informasjon og veiledning om hva mødrene kan gjøre for å øke 
og opprettholde melkeproduksjonen? 

• Blir mor oppfordret til å unngå bruk av smokk og flaske den første tiden? 
• Har alt aktuelt helsepersonell kunnskaper om håndmelking og koppmating, og kan 

de gi veiledning i dette? 
• Finnes det rutiner for oppfølging av mødre med konkrete ammeproblemer? 
• Finnes det rutiner for tidlig oppfølging av barn med utilfredsstillende vektøkning? 
• Er tiltak som iverksettes ved ammeproblemer basert på kunnskapsbaserte 

retningslinjer? (Benyttes Ammeveiledningspermen?) 
• Hvis mor ikke ønsker å amme; finnes det rutiner for å kartlegge om denne 

beslutningen er tatt på informert grunnlag? 
• Blir ammestatus vurdert og dokumentert i barnets helsekort? 

 
 

 6.   Bidra til at mødre får den hjelpen de trenger slik at barnet kan fullammes i 
 seks måneder. Etter introduksjon av fast føde bør ammingen fortsette ut det 
 første leveåret eller så lenge mor og barn ønsker det. 
  

WHO og norske helsemyndigheter anbefaler fullamming i 6 måneder. Alle mødre 
skal få informasjon om morsmelkens ernæringsmessige og immunologiske kvaliteter. 
Mor skal støttes og oppmuntres til å være trygg på at spedbarn med tilfredsstillende 
vekst og trivsel ikke trenger tillegg av morsmelkerstatning eller fast føde før ved seks 
måneders alder. Introduksjon av fast føde bør deretter skje gradvis, og ammingen bør 
forsette minst ut det første leveåret. 



 

 

 
Helsestasjonen skal ha kunnskaper om forhold hos mor og barn som er til hinder for 
fullamming. Mødre som ammer delvis eller gir tillegg skal få støtte og veiledning slik 
at spedbarnet sikres en god ernæring. Ved bruk av morsmelkerstatning skal 
helsestasjonen veilede i riktig tilberedning og bruk av smokk og flasker.  
   
Ut fra WHOs internasjonale kode for markedsføring av morsmelkerstatning skal det 
ikke reklameres for morsmelkerstatning ved helsestasjonen. Det bør heller ikke 
reklameres for smokker eller flasker. 

 
 Punkter som skal vurderes: 

• Kjenner alt aktuelt helsepersonell til anbefalingene om fullamming i seks 
måneder, og har de kunnskaper og ferdigheter som gjør mødrene i stand til å 
oppnå dette? 

• Støtter skriftlig informasjon som deles ut på helsestasjonen fullamming i seks 
måneder? 

• Har alt aktuelt helsepersonell kunnskap om de få tilstander eller situasjoner der 
fullamming ikke er mulig, og blir det gitt støtte og veiledning til mødre som delvis 
ammer eller gir morsmelkerstatning? 

• Har personalet kunnskaper om riktig tilberedning og bruk av morsmelkerstatning, 
smokk og flasker? 
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Amning – en håndbog for sundhedspersonale  
 

Studiespørsmål 
 
Enkelte danske anbefalinger i denne boken samsvarer ikke med de norske anbefalinger. Om 
det er forskjell på norske og danske anbefalinger er det de norske anbefalingene som gjelder. 
 
1. Amming – historisk sett 

1. Hva er de norske anbefalingene i forhold til amming og morsmelk (svar står ikke i 
denne boken)?  

2. Hvorfor løper barn i u-land en større risiko ved bruk av morsmelkerstatning? 
3. Hva er målet for innføring av WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning? 
4. Hva ønsker en å oppnå med å innføre WHOs ti trinn for vellykket amming ved føde- 

barselavdelingene? 
5. Hvordan definerer WHO eksklusiv amming? 
 

2. Ammingens helsemessig effekt på mor og barn 
6. Nevn minst ti fordeler for baret ved å få morsmelk. 
7. Nevn minst fire fordeler for mor ved å amme barnet. 
8. Hva er de primære kildene til miljøgifter i kroppen vår? 
 

3. Amming biologisk sett 
9. Hvordan er kjertelvev og melkeganger i brystene oppbygd? 
10. Hva skjer med brystet gjennom graviditeten? 
11. Hvilke hormoner påvirker brystenes utvikling under graviditeten? 
12. Hvilken betydning har hormonet prolaktin for ammingen? 
13. Forklar hvordan melken produseres, lagres og uttømmes av brystet. 
14. Hva er forskjellen på Laktogenese I og Laktogenese II? 
15. Hvorfor er det viktig at barnet kommer til brystet så fort som mulig etter fødsel? 
16. Hvilke betydning har hormonet Oxytosin i forhold til amming og hvilke andre 

betydninger kan dette hormonet ha for mor og barn? 
17. Hvordan kan man sikre at melkeproduksjonen stimuleres optimalt i dagene etter 

fødsel? 
18. Hvilke reflekser hos barnet har betydning for ammingen? 
19. Når tid kan det premature barnet koordinere disse refleksene? 
20. Hvordan skal barnet ha tak om brystet ved et godt sugetak? 
21. Beskriv kort barnets diesyklus. 
22. Hva kan skje med melkeproduksjonen dersom brystet ikke tømmes ofte nok? 
23. Hvor mye melk produserer en ammende kvinne i gj.snittlig på 1, 3, og 5 dag?  
24. Hvilke innhold har den modne melken og hvordan ser den ut? 
25. Hvordan endrer melkens sammensetning seg i løpet av døgnet? 
26. Hvorfor er det ikke behov for jerntilskudd til fullammende barn selv om jerninnholdet 

i morsmelken er lav? 
27. Hva trenger spedbarnet foruten morsmelk de første 6 månedene? 
28. Hvilken sammensetning har morsmelken hos en kvinne som føder prematurt? 
29. Hvor mye bør en ammende mor drikke? 



 

 

30. Hvordan bør en ammende mor spise? 
31. Hvilke faktorer er avgjørende for overføring av medikamenter til morsmelk? 
32. Hvorfor skal en være spesielt varsom med medikamenter til ammende mødre med 

premature/syke nyfødte? 
33. Kjenner du til hvor du kan søke informasjon om medikamenter og amming i Norge 

som er uavhengig av legemiddelindustrien (svar står ikke i denne boken)? 
 

      4. Forutsetninger for amming 
34. Nevn forskjellige faktorer hos mor (ut over det fysiologiske) som kan redusere 

            ammingens varighet. Hvilke tiltak kan iverksettes for å påvirke disse? 
35. Hvilke kvinner trenger mest støtte og oppfølging i forhold til amming? 
36. Hvilke rolle har partner i forhold til kvinnens avgjørelse for amming? 
37. Hva bør ligge til grunn for den informasjonen helsepersonell gir gravide og ammende 

mødre? 
 

5. Det normale ammeforløp 
38. Hvilken informasjon om amming er det viktig å gi til den gravide og når er et gunstig 

tidspunkt for informasjonen? 
39. Hvilken betydning har drøfting av amming før fødsel for ammingen. 
40. Hvem har spesielt behov for informasjon om amming i graviditeten? 
41. Hva (hvilke punkter) er viktig for å få til en god ammestart? 
42. Hvordan kan du informere og støtte gravide som velger å ikke amme i deres 

beslutning? 
43. Hvordan kan smertelindring under fødsel påvirke ammingen? 
44. Hvordan kan man redusere spedbarnets opplevelse av smerter ved prøvetaking, 

vaksiner og lignende? 
45. Hvilken betydning har uforstyrret hud mot hud kontakt mellom mor og barn like etter 

fødsel? 
46. Beskriv det nyfødte barnets prosess mot brystet.  
47. Hvordan kan du oppmuntre far til å ha kontakt med barnet dersom mor og barn blir 

atskilt etter fødsel? 
48. Hvordan kan man ”starte forfra” på ammingen hvis det har vært ammeproblemer eller 

hvis mor og barn har vært atskilt? 
49. Beskriv barnets tidlige signaler på sult. 
50. Beskriv minst tre forskjellige ammestillinger og hvordan barnet skal legges til. 
51. Hva vil du se etter for å vurdere om barnet har god sugeteknikk? 
52. Når skal vi som helsepersonell gå inn å tilby vår hjelp? 
53. Dersom du aktivt må gå inn å hjelpe, hvilke prinsipper vil du arbeide etter og hvilke 

hjelpemidler vil du ta i bruke? 
54. Hva er bakgrunnen for at det oppfordres til at mor og barn er i samme rom (rooming-

in)? 
55. I hvilke tilfelle anbefales IKKE samsoving? 
56. Hvorfor er det viktig med hyppige måltider den første tiden etter fødsel for barnet? 

For mor? 
57. Hva kan være grunn for at barnet etterspør brystet ofte etter at melkeproduksjonen er 

etablert? 
58. Hva kan være årsaken til at et diebarn ikke får i seg nok kallorier på tross av at mor i 

utgangspunktet har nok melk? 
59. Hvordan kan man sikre at barnet får den mengden melk det har behov for? 



 

 

60. Hva er fordelene ved nattamming? 
61. Hvordan kan man legge til rette for at nattamming blir minst forstyrrende for mor og 

barn? 
62. Hva er regnet for et normalt fysiologisk vekttap for fullbårne nyfødte de første dagene 

etter fødsel? 
63. Når bør spedbarnet ha gjeninntatt fødselsvekten?  
64. Hva er gjennomsnittlig vektøking pr uke de første måneder? 
65. Hvorfor bør friske fullbårne morsmelkernærte barn ikke få tillegg av annet å drikke? 
66. Hvordan kan barnets avføring være en indikator for om barnet får nok mat (første 

måneden)? 
67. Hva er viktige trivselstegn i tillegg til vekt hos et spedbarn? 
68. Hva vil du anbefale av tilleggsernæring dersom et barn på 4 måneder eller eldre går 

dårlig opp i vekt og hvorfor? 
69. Hvordan kan man tilrettelegge for en ammende mor som skal begynne å jobbe? 
70. Hvordan vil du veilede mødre som ønsker å avslutte amming. 
 

6.  Utmelking 
71. Hvordan kan man stimulere utdrivningsrefleksen? 
72. Beskriv teknikken for håndmelking 
73. Dersom barnet ikke har mulighet til å die og mor må starte opp melkeproduksjonen 

ved hjelp av håndmelking/pumping, hvor raskt etter fødsel og hvor mange ganger pr 
døgn vil du anbefale henne å håndmelke/pumpe? 

74. Hvilke råd vil du gi en mor som opplever at melkeproduksjonen avtar etter lengre tids 
pumping?  

75. Hvor lenge kan morsmelk til friske barn holde seg i fryser? I kjøleskap? 
76. Hvordan forholde seg til opptint melk? 
 

     7. Hjelpemidler 
77. Beskriv teknikken for koppmating. 
78. Hvilke egenskaper hos barnet må være tilstede ved bruk av hjelpebryst (lact-aid) og i 

hvilke situasjoner kan lact-aid være et hjelpemiddel. 
79. Hvilke konsekvenser kan bruk av narresmokk/tåteflaske få før amming er godt 

etablert? 
80. Hvilke negative konsekvenser kan bruk av brystskjold føre til og hva bør en være 

ekstra oppmerksom på under oppfølging av barnet? 
 

8. Alminnelige ammeproblemer 
81.    Hvordan kan såre brystknopper forebygges? 
82. Hvilke tiltak kan anbefales dersom brystknoppene allerede har blitt såre? 
83. Hva kan være årsaken til vedvarende smerter under amming etter at ammestilling 

og sugetak er korrigert?  
84. Hvordan kan du skille mellom en bakteriell infeksjon og en soppinfeksjon? 
85. Hvordan kan man hjelpe en kvinne med innadvendte brystknopper i gang med 

 ammingen? 
86. Hva skjer i brystet under brystspreng og hvordan kan problemer forebygges? 
87. Hva kan være årsaken til tilstoppede melkeganger og hvordan behandle dette? 
88. Hva er inflammatorisk mastitt og hvordan kan dette behandles? 
89. Hvilke bakterier er det som vanligvis forårsaker bakteriell mastitt?  
90. Hvordan diagnostisere og behandle bakteriell mastitt? 



 

 

91. Hvordan behandles en bryst abscess? 
92. Nevn de vanligste årsakene til for lite melk og hvordan mor kan påvirke 

 melkeproduksjonen? 
93. Nevn de vanligste årsakene til for mye melk og hvordan mor kan tilpasse  

   melkeproduksjonen? 
94. Hva kan årsaken være for forsinket lactogenese? 
 

  9. Spesielle forhold hos mor 
95. Hvordan vil du veilede mødre som ammer i forhold til bruk av alkohol?  
         Bruk brosjyren ”Hvordan du ammer ditt barn” som faglige retningslinjer. 
96. Hvilke betydning kan stort blodtap under fødsel ha for ammingen? 
97. Hvordan kan du informere, støtte og tilrettelegge for amming hos kvinner som er 

 blitt brystopererte? 
98. Hvordan vil du forholde deg til ammende kvinner som har tilstoppinger som ikke 

 forsvinner ved alminnelige tiltak eller gjentagende brystbetennelser? 
99. Hvordan kan du legge til rette for at etnisk minoritetskvinner får den samme 

 informasjon og støtte for å få til ammingen? 
100. Hva er Raynaud’s fenomen og hva forveksles tilstanden ofte med? 
101. Hvordan skal en ammende mor forholde seg hvis hun har Herpes Simplex infeksjon 

 på brystet? 
102. Hvordan kan du veilede en kvinne med diabetes type 1 for å legge til rette for en 

god melkeproduksjon og en optimal amming? 
103. Hvilke ammestiling kan være god hos overvektige kvinner? 
104. På hvilken måte kan røyking påvirke amming? 
105. Hvordan vil du veilede en røykende mor som ønsker å amme? 
 

10. Særlige forhold hos barnet  
106. Hvilke anbefalinger vil du gi til mødre med allergidisponerte barn? 
107. Hvordan kan man forebygge dehydrering hos det nyfødte barnet og hva er de første 

tegn på dette? 
108. Hvilke råd vil du gi til mødre som ammer hvis barnet får diaré?  
109. Hvordan kan man best redusere gulsott hos et morsmelkernært barn og hva bør 

 vurderes ved vedvarende gulsott hos nyfødte? 
110. Hvilke tiltak kan benyttes ved sugesvake barn?  
111. Nevn de vanligste årsaker hos mor og barn til dårlig vektøking/trivsel hos barnet. 
112. Hva bør en være oppmerksom på i forhold til sent premature barn og amming? 
113. Hva kan konsekvensene bli for ammingen hvis barnet har kort tungebånd? 
114. Hva vil du legge vekt på i ammeveiledningen av en gravid som venter tvillinger? 
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Vedlegg V 
 

Bryst er best 
Studiespørsmål 

 
Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet 

 

Denne informasjonsfilmen fra Nasjonalt kompetansesenter for amming er blitt svært positivt 

tatt imot både av helsepersonell og foreldre. Den er prisbelønnet og oversatt til en rekke språk 

og i bruk i mange land.  I 2008 kom den i utvidet og oppdatert versjon. Flere DVDer kan 

bestilles fra Video Vital tel 22 55 45 88 eller e-post til HELSE-INFO@videovital.no. 

 

En vanlig reaksjon fra mødrene er at de gjerne vil se "Bryst er best" både i graviditeten - for å 

forberede seg litt - og i barseltiden når utfordringene virkelig melder seg. Noen ønsker også å 

skaffe den selv. Mange steder vises derfor ”Bryst er best” fast både på fødselsforberedende 

kurs på helsestasjon og på barsel. 

  

For at et sykehus skal bli godkjent som Mor-barn-vennlig, eller en helsestasjon godkjent som 

Ammekyndig helsestasjon, kreves det at hele personalet har hatt minimum 12 timers 

etterutdanning i ammeveiledning.  

Mange steder inngår filmen allerede i oppdateringen av personalets kunnskaper, og det 

kreves f.eks. at nyansatte ser den. Vedlagt finnes en serie spørsmål som kanskje kan bidra til 

at man ser filmen med skjerpet oppmerksomhet. Besvarelse i stikkordsform, eventuelt i 

grupper, gir tellende timer til internopplæring. Vedlagt et etterutdanningsbevis for 4 timer 

som kan underskrives av avdelingsleder som sjekker at studiespørsmål er besvart. 

 



 

 

FORBEREDELSE TIL AMMING 
 
1. Hvordan vil du motivere en gravid som tror at amming er tungvint og slitsomt? 
 
2. Omtrent hvor stor andel av norske mødre ammer idag når barnet er rundt tre måneder? 
 
3. Hvordan var dette en generasjon eller to tilbake?   
 
4. Nevn noen årsaker til at så få mødre fikk til ammingen noen ti-år tilbake. 
 
5. Nevn noen forskjeller på morsmelk og morsmelkerstatning? 
 
6. Nevn tre helsefordeler for kvinnen selv ved å amme. 
 
7. Hvilken betydning kan morsmelken ha for barnet som ernæring?  
 
8. Hvilke helsefordeler kan morsmelken ha for barnet? 
 
 
RETT ETTER FØDSELEN 
 
9. Hvorfor bør man unngå å skille mor og barn rett etter fødselen? 
 
10. På hvilken måte kan det legges til rette for ubrutt mor-barn kontakt etter fødsel ved et 
ukomplisert keisersnitt? 
 
11. Hvordan oppfører et friskt fullbårent barn seg vanligvis når det blir lagt hud mot hud med 
mor rett etter fødselen?   
 
12. Hvilke fordeler gir hud- mot- hud kontakt? 
 
13. Hvordan signaliserer barnet at det begynner å bli klart til å die? 
 
14. Hva er et sent tegn på sult hos barnet? 
 
15. Hva skjer med mors hormonnivå når barnet berører brystet rett etter fødselen? 
 
16. Hvordan bør barnets kropp ligge i forhold til morens bryste når det dier? 
 
17. Nevn noen viktige punkter for å sjekke at barnet har godt sugetak på brystet slik at 
brystknoppen ikke belastes unødig. 
 
18. Hvordan kan ammehormonene påvirke mor? 
 
 
SELVREGULERING 
 
19. Hva menes med selvregulering (hvor ofte, hvor lenge)? 
20. Hvor mange måltider er det vanlig at barnet ønsker pr. døgn de første ukene? 



 

 

 
21. Hvor lenge bør barnet få ligge ved brystet? 
 
22. Hvorfor kan kosesuging på et tilsynelatende tomt bryst gi mange ekstra kalorier? 
 
23. Hvordan kan barnet stimuleres til å gape høyt når det tar brystet? 
 
24. Hvorfor kan det være gunstig at barnehodet er bøyd litt bakover når barnet dier? 
 
 
SÅRE BRYSTKNOPPER 
 
25. Hva er den vanligste årsaken til såre brystknopper? 
 
26. Hvilke råd vil du gi dersom det allerede er blitt sårt? 
 
27. Hvordan kan såre brystknopper forebygges? 
 
28. Hvordan kan du se på brystknoppen at barnet har belastet den feil? 
 
29. Hvordan skal brystknoppen se ut etter amming om barnet har hatt et optimalt sugetak? 
 
30. Hvorfor skal man unngå konstant trykk eller fuktighet på brystknoppen? 
 
31. Hva skal man se etter hos et barn der man mistenker et for kort tungebånd? 
 
32. Hvorfor skal man unngå å berøre eller ta direkte på brystknoppen? 
 
 
Å LEGGE BARNET TIL BRYSTET 
 
33. Hvorfor er det best å legge barnet til brystet før det illskriker? 
 
34. Hvorfor er det viktig at barnet selv får søke og lete etter brystet før vi hjelper det? 
 
35. Det er unødvendig å stimulere selve brystknoppen med fingrene. Kan du nevne spesielle 
problemsituasjoner der stimulering av areola likevel kan være nyttig? 
 
36. Nevn noen stikkord for å hjelpe mor til en behagelig ammestilling når hun sitter - 
 og når hun ligger og ammer 
 
37. Hva kan man gjøre for å hjelpe frem flate brystknopper? 
 
38. Hvordan kan man lette ammingen for en kvinne med store og tunge bryst? 
 
 
HARDE, VONDE BRYST 
 
39. Hvorfor oppstår brystspreng ofte i den første uken etter fødselen? 



 

 

 
0. Hvorfor er det vanskelig for barnet å få godt sugetak ved brystspreng? 
 
41. Hva kan gjøres for å hjelpe? 
 
42. Hvordan er det mest effektivt å få ut melken fra brystet ved tilstoppede melkeganger eller 
brystbetennelse? 
 
43. Når og hvordan er det "lov" å massere et hardt område i brystet?  
 
44. Hvorfor kan det være nyttig med alternative ammestillinger ved harde områder i brystet? 
 
45. Dersom en mor i tillegg til smerter i brystet får høy feber, hvilke råd vil du gi i første 
omgang? 
 
46. Dersom feberen vedvarer til tross for hyppig uttømming, hva vil du da råde til?  
 
47. Hvorfor kan det være nyttig med en melkeprøve? 
 
48. Hvordan tas melkeprøven? 
 
 
BRUK AV MORSMELKERSTATNING 
 
49. Hvorfor er det vanligvis unødvendig å gi fullbårne friske nyfødte formula – altså 
morsmelkerstatning? 
 
50. Hvorfor bidro de gamle rutinene med rikelig tillegg til at så få mødre fikk til ammingen? 
 
51. Hvorfor bør man unngå å gi eventuelt tillegg med flaske i starten? 
 
52. Hvorfor frarådes bruk av narresmokk før ammningen er vel etablert og mor har stabil og 
tilstrekkelig melkemengde? 
 
53. Hvilke alternative matemetoder, som legger til rette for senere amming, kan brukes om 
barnet ikke klarer å ta brystet? 
 
54. Hvorfor kan mye/overdreven bruk av smokk være uheldig også senere i ammeperioden? 
 
 
MELKEPRODUKSJON NÅR BARNET IKKE KAN DIE SOM NORMALT 
 
55. Nevn noen nyttige punkter når det gjelder amming av premature barn. 
 
56. Når bør stimulering av melkeproduksjonen komme i gang om kvinnen av en eller annen 
grunn ikke ammer? 
 
57. Hvilke råd vil du gi når det gjelder pumping? 
 



 

 

58. I hvilke tilfeller kan håndmelking være vel så praktisk? 
 
59. Hvordan vil du råde mor når hun skal vurdere om hun skal velge håndmelking eller 
pumping? 
 
60. Hvordan kan brystet stimuleres før/under pumping eller utmelking? 
 
61. Hvor lenge kan morsmelk til friske barn oppbevares i romtemperatur, kjøleskap eller i 
fryser? 
 
62. Hvorfor frarådes tining og oppvarming i mikrobølgeovn?  
 
63. Beskriv med stikkord bruken av ”hjelpebryst” - matesonde på brystet. 
 
64. Når kan det være nyttig å bruke et slikt hjelpemiddel? 
 
 
MELKEPRODUKSJONEN 
 
65. Hva kan mor rådes til dersom et "snilt" barn har dårlig vektøkning? 
 
66. Hvordan kan et søvnig barn stimuleres til å ville suge? 
 
67. Hva er den vanligste årsaken til at et barn under 4-5 måneder som har virket fornøyd med 
bare morsmelk plutselig er krevende og sutrete og ikke blir fornøyd ved brystet? 
 
68. Hva kan gjøres med det? Hvordan vil du ordlegge deg når du råder til økedager? 
 
69. Når kan man vente virkning av økedager?  
 
70. Nevn noen gode argumenter for nattamming. 
 
71. Hvilke kriterier må oppfylles for sikker samsoving? 
 
72. Hva kan du råde til for at ikke mor skal bli for sliten? 
 
73. Hva bør man kunne vente av den ammende mors nærmeste? 
 
74. Hvordan får man kontakt med Ammehjelpen? 
 
 
SPESIELLE SITUASJONER 
 
75. Nevn noen av de sjeldne årsakene til at en kvinne ikke kan eller skal amme. 
 
76. Hvordan kan man støtte og veilede de få mødrene dette gjelder? 
 
77. Nevn noen spesielle fordeler ved å amme tvillinger. 
 



 

 

78. Hvilke råd kan du gi mor for at tvillingammingen skal bli minst mulig tidkrevende? 
 
 
AMMEPERIODENS VARIGHET 
 
79. Hvor lenge er det gunstig at barnet kun får morsmelk - fullamming? 
 
80. Hvor lenge anbefaler Helsedirektoratet at det bør fortsette å få morsmelk i tillegg til 
annen mat? 
 
81. Hvor lenge anbefaler Verdens helseorganisasjon / WHO at den totale ammeperioden bør 
vare? 
 
82. Hvorfor er det oftest best å tilby brystet før annen mat ved måltidene i annet levehalvår? 
 
83. Hvilke fordeler kan det ha for mor å amme når hun begynner i jobb utenfor hjemmet 
igjen? 
 
84. Hvilken betydning kan morsmelken ha for barnet mot slutten av ammeperioden, når 
volumet er lite og barnet kanskje bare blir ammet 1-2 ganger per døgn? 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
BRYST ER BEST 

 
 

______________________________ 
 
 

har gjennomført et 4 timers studieopplegg 

 med utgangspunkt 

 i filmen "Bryst er best" 

om morsmelk, amming og  

tidlig kontakt med spedbarnet  

 
____________________________ den ../.. 20.. 

 

 

 

_____________________________ 

attesteres av leder/ fagansvarlig
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 ALFABETISK STIKKORDSLISTE  
Emne:               se punkt: 
 
Abscess 

 
5.12 

Afipram 7.2 
Alkohol og amming 9.2 
Ammekyndig helsestasjon Vedlegg III 
Ammestilling 2.3 
Amming av barn med medfødte problemer 6.2 
Amming som prevensjon 8.9 
Amming under graviditet og ”tandem amming” 8.7, 8.8 
Amning- en håndbog for sundhedspersonale 
studiespørsmål 
Antibiotika og amming 

Vedlegg IV 
 
4.11 

Avvenning 8.4, 8.5, 8.6 
Avvenning fra brystskjold 4.14 
Avvisning av brystet 4.17 
Barna inne om natten 2.2 
Barnet biter 4.6 
Barsel- Mor-barn vennlig sykehus Vedlegg I 
Barnet tar for lite melk 4.2 / 6.3 
Barnets feste til brystet 2.4 
Begrenset sugetid 2.4 
Blemmer på brystet 4.5 – 4.8 
Blod i morsmelken 4.7 
Blødning fra brystknoppen 4.7 
Bryst er best- studiespørsmål Vedlegg -V 
Brystbetennelse 4.11 
Brystbyll 4.12 
Brystforstørrelse 4.16 
Brystreduksjon 4.15 
Brystprotese 4.16 
Brystskjold 4.14 
Brystspreng 4.9 
Candida albicans.  4.6 
Canesten 4.6 
Diclosil 4.11 
Diflucan 4.6 
(Di)kloxacillin 4.11 
Dobbeltpumping 5.2 
Down syndrom 6.2 
Dype sprekker i og blødning fra brystknoppen 4.7 
Dårlig vektøkning 4.1 / 6.3 
Eksem 4.6 / 4.7 
Farget morsmelk 4.7 
Feste til brystet 2.4 
Flaske 5.6 
Flate brystknopper 4.13 
Flukonazol 4.6  



 

 

For mye melk 4.18 
For tidlig fødte barn 6.2 
Forberedelse til amming 1.1 /1.2 
Fordeler ved morsmelk 1.1 
Frakobling fra brystet 4.5 
Frysing av morsmelk 5.4 
Ganespalte 6.2 
Graviditet og amming 8.7 
Gule stafylokokker 4.5, 4.11 
Helseeffekter for kvinnen selv ved å amme 1.1 
Helsestasjonen- retningslinjer for ammeveiledning Vedlegg III 
Hjelpebryst/ sugesonde 5.7 
Hjertefeil 6.2 
Hvite brystknopper 4.8 
Hvor lang ammeperiode 
Hypergalacti 

8.5 
4.18 

Håndmelking 5.1 
Informasjon til gravide 2.1 
Innadvendte brystknopper 4.13 
Introduksjon av fast føde - avvenning  8.4 
Kremer 4.5 
Koppmating 5.5 
Kort tungebånd 4.8 
LAM- amming som prevensjon 8.9 
Langtidsamming 8.5,8.8 
Lav vektøkning 4.1, 4.2, 4.3,6.3 
Lecitin for tilstoppede melkeganger 4.8 
Leppe/gane spalte 6.2 
Lite melk 4.3 / 4.4 
Melkeproduksjonen 4.3 / 4.4 
Mastitt 4.11 
Mat og drikke i ammeperioden 8.1 
Medikamenter og amming 7.1 
Melkeprøve 4.11 
Melkespreng 4.9 
Menstruasjon og amming 4.4 
Metoklopramid 7.2 
Missfarget morsmelk 4.7 
Mor og barn sammen det meste av døgnet 2.1 
Mor tror hun har for lite melk 4.4 
Morsmelkens egenskaper 1.1 
Morsmelkens helseeffekter  
Morsmelkens holdbarhet 5.4 
Morsmelkerstatning 5.6 
Mycostatin 
Mye melk 

4.6  
4.17 

Neonatal- Mor-barn vennlig sykehus Vedlegg II 
Nifedipin 4.8 
Nystatin 4.6 
Nærkontakt etter fødselen 2.1 
Opererte bryst- reduksjonsplastikk 4.15 



 

 

Oppbevaring av morsmelk 
Overproduksjon av morsmelk 

5.4 
4.18 

Premature 6.2 
Prevensjon, amming som prevensjon 8.9 
Primperan 7.2 
Prøvetagning (sårsekret, melkeprøve)  4.5, 4.11 
Pumping 5.2 
Pumpeskjold 5.2 
Punkter å vurdere/ta opp når det gjelder amming 3.1 
Puss i melken 4.12 
Raynauds fenomen/ hvite brystknopper 4.8 
Reduksjonsplastikk 4.15 
Rusty-pipe syndrome 4.7 
Røyking og amming 8.3 
Salve 4.5 
Selvregulering 2.4 
Silikon 5.15 
Sjekkliste for evaluering av ammesituasjonen 4.2 
Sjeldne årsaker til sårhet, bl.a. sopp og eksem 4.6 
Smerter i brystet ved amming 4.8, 2.3, 2.4 
Smokk 5.6 
Snus og amming 8.3 
Sopp 4.6 
Sprekker i brystknoppen 4.7 
Studiespørsmål Vedlegg IV-V 
Staphylococcus aureus 4.5, 4.11 
Sugesonde/ hjelpebryst 5.7 
Sugesvake barn 6.3 
Sugetak 2.4 
Sugetid 2.4 
Såre brystknopper 4.5-4.7 
Tandem amming 8.8 
Ti trinn for vellykket amming på barsel Vedlegg I 
Ti trinn for vellykket amming på Neonatal Vedlegg II 
Ti trinn for vellykket amming på helsestasjonen Vedlegg III 
Tillegg 6.5 
Tilstoppede melkeganger/ kuler i brystet 4.10, 4.8 
Tungebånd - kort 4.8 
Tvillinger 6.1 
Utdrivningsrefleks 5.1 
Vanlige årsaker til at barnet tar for lite melk 4.2 
Veiing 4.1 
Vektøkning - lav 4.1-4.3,6.3 
Øking av melkeproduksjonen 5.2, 7.2 
Øking av melkeproduksjonen- medikamentell 7.2 
 
 
 
 
 


