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Bakgrund

Amningsmönster hos jägare och samlare samt flera andra 
ursprungsbefolkningar 3-4 gånger i timmen

(Elias et al, 1986; Gray, 1994; Howie et al,1981; Konner & Worthman, 1980; 
Panter-Brick, 1991)

Amningsmönster i västländer 5-11 gånger per dygn
(Hörnell et al,1999; Kent et al, 2006; Stern et al, 1986)



Bakgrund

• Historia av reglerad amning och separation
• Utformning av sjukhusrutiner
• Annan amningsprocess för underburna barn



Syfte

Att beskriva amningsmönster, från
tiden efter utskrivning upp till ett
års korrigerad ålder, hos barn som
var födda mellan 28-33 
gestationsveckor



244
Barn föddes på de två 

sjukhusen mellan vecka
28+0 och 33+6

123
Barn uppfyllde 

inklusionskriterierna

104 
Barn inkluderades

83 mammor & 80 pappor 
fyllde i enkäter

121
Barn uppfyllde inte 

inklusionskriterierna:
25 Tillhörde annan region
70 Tvillingar
6 Trillingar
13 Talade inte svenska
6 Förflyytades till annat sjukhus
1 Blev svårt sjuk

19
Barn inkluderades inte

1 Dog oväntat
9 Tillfrågades för sent
1 Förälder kunde inte fylla i enkäterna
8 Avböjde att delta



Vitzthums definition

• För att räknas som ett amningstillfälle skulle det pågå i minst
en minut och vara åtskiljt från nästa amningstillfälle med 
minst en minut

• Om amningen varade kortare än en minut räknades det som
en amningsepisod

• Två eller fler episoder, som var åtskiljda från varandra med 
mindre än en minut, räknades som ett amningstillfälle



Amningsdagbok
efter utskrivning (n=48)

Ammade inte (n=14)
Svarade inte (n=21)

Amningsdagbok 
2 mån korrigerad ålder (n=43) 

Amningsdagbok
6 mån korrigerad ålder (n=22)

Amningsdagbok
1 år korrigerad ålder (n=8)

Ammade inte (n=18)
Svarade inte (n=22)

Ammade inte (n=34) 
Svarade inte (n=27) 

Ammade ej (n=51) 
Svarade inte (n=24) 

Deltagare i KMC studien, gestationålder 28+0 till 33+6 veckor
(n=83 deltog i uppföljningen, n=54 fyllde i amningsdagbok)



Bakgrundsfakta n Deltagare
Gestationsveckor, Md (range) 54 324/7 (283/7-336/7) 
Födelsevikt, g, Md (range) 54 1970 (740-2920) 
Flickor, n (%) 54 20 (37) 
Kejsarsnitt, n (%) 54 31 (57) 
Vårdtid sjukhuset, dagar, Md (range) 54 23.5 (13-71) 
PMÅ utskrivning, veckor, Md (range) 54 36 (343/7-402/7) 
Vikt vid utskrivning, g, Md (range) 54 2320 (1525-3080) 

Tabell.1 Bakgrundsfakta på barnen som deltog.



Efter utskrivning

Md 14
Range 8-26
n=24

Md 12.5
Range 6-28
n=16

Md 8.5
Range 1-15
n=8

Exklusiv amning Exklusiv bröstmjölksuppfödning,
amning & annan matningsmetod
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Två månader korrigerad ålder

Md 10
Range 6-25
n=23

Md 9
Range 7-14
n=5

Md 6
Range 1-12
n=15

Exklusiv amning Exklusiv bröstmjölksuppfödning,
amning & annan matningsmetod

Delamning
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Delamning andra halvåret
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Md 5
Range 1-14 
n=20

Md 5,5
Range 1-12
n=8

Am
ni

ng
sf

re
kv

en
s

Am
ni

ng
sf

re
kv

en
s

6 månader 1 år
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Exempel på två barn, båda exklusivt ammade
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KMC, vårdrutiner och amning

• Inget samband mellan amningsmönster och tillväxt
• Reglerad amning sågs även hos fullgångna barn
• Mer hud-mot-hud tid hade samband med full amning 

tidigare
• Det fanns barn som kunde amma fullt från vecka 32



Slutsatser amningsmönster

• Ammade oftare än tidigare beskrivet

• Stora variationer mellan mamma-barn-par

• Helammade barn ammade på natten

• Viktig kunskap vid utformning av rutiner och i

information till föräldrar

Breastfeeding patterns in preterm infants born at 28-33 gestational weeks
P. Oras, Y. Thernström Blomqvist, K. Hedberg Nyqvist, M. Gradin,
C. Rubertsson, L. Hellström-Westas, E. Funkquist.
Journal of Human Lactation, 2015



Tack för att du lyssande!

Frågor?


