Goteborgs-PostenlUtskriftsversion

GP
Detta

Sida 1 av 2

~ Shiv ut sidan

ar en utskrift fran Goteborgs-p~sten.

Uppdaterad: 2008-11-10 22:17

Bild: Bild: Kent Hallgren
Tilda, sex manader, smakar garna pa artpure. Men det blir hon inte matt pa.
En skvatt brostmjolk behovs ocksa.

Vastsvenska kvinnor ammar kortast
Var tionde halvlirsgammal baby i Viistra Gotaland far en bart brostmjolk. Siffran iir liigst i
landet.
I Sverige forespnlkas amning helt i sex manader, utan tilHl.gg av annan mat. Radet

infOrdes for fyra ar sedan oeh bygger pa varldshlUsoorganisationens (WHO)
rekommendation.
Men socialstyrelsens amningsstatistik for barn fOdda 2006 visar stora regionala
skillnader. I Vasterbotten helammades vart fjll.rde barn vid sex manaders alder. I Vlistra
Gotaland endast vart tionde.
SociaIstyrelsen kan inte fOrklara de stora ski1lnadema En rorklaring kan vara att
skorerskor p!\ barnavardseentraler som informerar om amning har olika fudkter. En del
biller fortfarande fast vid den gamla rekommendationen, att introducera smakportioner
Iiir barnet ar fYra manader.
- Jag tycker inte det lI.r fel att starta med smakportioner vid fyra miinader. Da ar barnet
ofta nyfiket pi an Ia smaka, sliger Kerstin Gren, barnsjuksk6terska pa Kallereds

bamav3nlscenbal.
.KasUn Grell tydrer an amningen lI.r viktig, men moter alIt fOr manga mammor, som
kIiaIJer sig belt ulSjasade av alla nattamningar. Trots det vill de inte ge mjolkersiittning.
-1IeIIire CD glad mamma som orkar, lin en som ar sa trott att hon inte orkar sta pa benen.
saga- Kenlin Gren..
HOlt serthlll tmkJarlngar till att mammor i storstadsllinen inte enbart ammar sina bam
vid sex ~ 3.Ider. Hon niimner storstadens utbud av babyaktiviteter som en orsak.
debatten om all JIIIlPOIl13. ska vara forlildralediga oeh det soeiala nlitverket.
- En del bar ByUaI: till storstaden oeh bar inte avlastning. Nar de viil tar hjlilpsa vill man
att barnet kan ma. DIgut annat sa att det gar att llimna bort dem.
Lena Hobnberg m-lI'CIbamhetsutveeklare for barnh111sovarden i GOteborg. Hon papekar
att det ar foriildrama SOlD. aYgOr hur oeh nlir mat ska introdueeras.
- WHO:s did ar egentligen uIformade ror tredje vll.rlden. Dr vart perspektiv i Sverige lI.r
det viktigare att matprover inRks i skydd av amningen. Om det sker vid fyra manader
eller sex manader spelar egeodigen inte sa stor roB, sliger Lena Holmberg.
Mamman Jenny Svenungsson tycker an amning ar praktiskt oeh mysigt nll.r det fungerar.
Med dottem Tilda, sex manader, var <let problem till en bOrjan. Hon giek inte upp
ordentligt i vikt.
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- Nar det inte fungerade kfuldes det som ett stort misslyckande.
Jenny Svenungssons skOterska rekommenderade henne i fOrsta hand att enbart amma i
sex manader. Men fOr en manad sedan, da Tilda var fem manader gammal, bOrjade hon
med smakportioner av bade potatis, mor och morot.
Snezana Bozinovska
031-624126

FAKTA
Rekommendationer/amning
VilrldshaIsoorganisationen (WHO) rekommenderar medlemslandema att framja enbart running i sex
manader.
I Sverige galIer: "Den fOrsta tiden ilr brOstmj5lken bamens basta naring. De fiesta bam klarar sig
utmilrkt pa enbart brostmj5lk de fOrsta sex manadema av sitt liv. Fran sex manader bor amningen av
naringsmassiga skID kompletteras med annan f6da"
Till skillnad fran modersmjOlksersattning ger brostmj5lken battre skydd mot infektioner oeh
innehAller en rad substanser som kan ha betydelse f6r bamets tillvaxt.
I ett intemationellt perspektiv ilr amningsfrekvensen i Sverige hOg.
KALLA: Socialstyrelsen
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