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Har ammefrekvensen blitt påvirket av 

kortere liggetid på barsel? 

Perinataldag 18.04.2018

Mette Ness Hansen, jordmor, IBCLC, MPH, Nasjonal 

kompetansetjeneste for amming / kommunejordmor, 

Nesoddtangen helsestasjon 
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Melkeproduksjon

• Midten av svangerskapet til 2. dag postpartum

(laktogenese I): Melkekjertlene produserer råmelk

• Ammestart (laktogenese II): Melkemengden øker 

gradvis fra gjennomsnittlig 37 ml første døgn til 700 ml 

5.døgn

• Fysiologisk vektnedgang: I gjennomsnitt går nyfødte 

barn ned 7 % i vekt. De fleste har tatt igjen 

fødselsvekten i løpet av 7-14 dager
Wambach and Riordan. Breastfeeding and Human Lactation

Forsinket melkeproduksjon: > 72 timer

Fase II lactogenese/ secretory activation

Delayed onset lactation

Risikofaktorer:

• Mors alder ≥ 30 år

• Overvekt/Fedme

• Diabetes

• Keisersnitt/ Vakum/ tangforløsning

• Fødselsvekt > 3600g

• Postpartum ødem

• Prematur fødsel

-----------

• Sykehusets rutiner/praksis for bruk av tillegg 

Nommsen-Rivers et al. Am J Clin Nutr 2010;  De Bortoli et at. Diabet Med 2016
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https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/amming-og-spedbarns-kosthold-landsomfattende-undersokelse-2013

Breastfeeding in Norway 1860-1998
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Rosenberg M. et al, 1991 (1860 -1980)

Solberg LK, SYSAK (1988-1993)

Lande B et al, SPEDKOST (1998)

Nasjonal faglig retningslinje for 

barselomsorgen 2014

• Barselomsorgen er et 

samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og 

den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten

• Omfatter sykehus, 

helsestasjon, allmennlege-

og jordmortjeneste og 

andre helse- og 

sosialfaglige tjenester
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Anbefalinger 

5.5 Utreise fra føde-/barselavdelingen

Sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnens og den 

nyfødtes behov. Vurderingen gjøres i samråd med 

kvinnen. Hjemreise forutsetter et organisert 

barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens 

nettverk/partner. 

Dokumentasjon: Moderat kvalitet. Sterk anbefaling.

Anbefalinger

6.3 Tilrettelegging for amming

Det foreslås at en kvinne som ønsker å amme, enten 

får være på barselavdelingen inntil ammingen fungerer 

tilfredsstillende og barnet ernæres med morsmelk, 

eller at føde-/ barselavdelingen ved utskriving har 

forsikret seg om at kvinnen vil få tilstrekkelig hjelp ved 

hjemmebesøk og konsultasjon på helsestasjon.

Dokumentasjon: Klinisk erfaring og brukernes ønsker. Svak/betinget anbefaling.

Kommunehelsetjenestens største 

ammeutfordring?

”Mind the Gap”. Har vi fått lukket det?
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Økte ressurser?

2014 Kommunene fikk 180 mill. til helsestasjonene -

men brukte mye av pengene på andre ting

Rådmann: «Helsestasjonskronene har gått i det store 

sluket»

«Kvinner får ikke tilbudet de har krav på»

«Når det gjelder vår barselomsorg, holder rike Norge på 

å spare seg til fant» leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen

Ammeutfordringer etter hjemkomst

> 60 % såre brystknopper  

35,6 % middels til stort problem

Bærug A, et al. Arch Dis Child 2017;102:708–714. doi:10.1136/archdischild-

2016-312038
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Ammeutfordringer etter hjemkomst

> 50 % usikkerhet om barnet får nok melk

– Normal fødsel / blødning

– Ikke noe melk?

– Tillegg på barsel

– Urolig barn

– Våte bleier

Bærug A, et al. Arch Dis Child 2017;102:708–714. doi:10.1136/archdischild-

2016-312038

Tillegg til ammede nyfødte kun på medisinske indikasjoner 1

Tillegg av morsmelkerstatning første leveuke gir økt risiko for ikke 

å fullamme ved 1 mnd alder: RR 5.99; 95 % CI 5.58, 6.42)

Häggkvist et al. Public Health Nutr. 2010

1WHO. Int J Gyneacol Obstet 1990;31(Suppl 

1):171-83.

Helsedirektoratet: Faglig retningslinje for 

barselomsorgen (2014)
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Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 

(2017–2021)

Målsettinger for amming i Norge (2017-2021)
Regjeringens nasjonale handlingsplan for bedre kosthold
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Takk for meg!


