Riskförhållanden

Som påverkar möjligheterna för initiering av amning
Vid fastställande av amningsrisker finns flera riskfaktorer att beakta. Tre av dessa riskfaktorer fastställs före födseln (ålder, mammans hälsa, vikt)
och den fjärde precis före födseln eller under pågående förlossning (kejsarsnitt). Korrekt klinisk intervention i rätt tid kan ge mamman bästa möjliga
chanser att uppnå sina amningsmål.

Lactogenesis I

Lactogenesis II

Detta steg inträffar under
graviditeten och initierar
bröstkörtelns syntetiska
kapacitet

Detta steg inträffar efter
förlossningen och initierar
riklig mjölkutsöndring

(Sekretorisk aktivering):

(Sekretorisk differentiering):

Allmänt förekommande
risktillstånd under graviditet
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Som kan bidra till försenad mjölkproduktion efter förlossningen
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Förstagångsförlossningar:
38 % av alla födande
mammor är förstföderskor.

Mammans ålder:

Cirka 44 % av alla förlossningar
genomgås av mammor som är
äldre än 30 år.

44 %
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Kraftig övervikt
hos mammor:

23,4 % av alla kvinnor
är kraftigt överviktiga
innan de blir gravida.

Oplanerade kejsarsnitt:
Kejsarsnittsfrekvensen i USA
har rapporterats vara 33 %.
Närmare hälften av dessa
var oplanerade.

Andra komplikationer kan vara att patienten tidigare har genomgått bröstkirurgi och brösthyperplasi.

Dessa tillstånd kan också bidra till försenad mjölkproduktion:
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Diabetes*

Stress under
förlossningsarbete
och förlossning
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Hypertoni**

Låg perinatal
amningsfrekvens
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Matning före
laktation: fördröjt
första amningstillfälle
Psykosocial
stress/smärta

Ytterligare komplikationer är obehag i bröstvårtorna och förhöjda kortisolnivåer hos mamman och fostret.
*Förekomsten av graviditetsdiabetes mellitus (GDM) i USA kan vara så hög som 9,2 %.
**Hypertoni är det vanligaste medicinska problem som förekommer under graviditet och orsakar komplikationer under 10 % av alla graviditeter.

Fyra steg för att förhindra risktillstånd på sjukhuset

1. Utarbeta en åtgärdsplan gällande
amning/bröstmjölk för ditt sjukhus

2. Utför en klinisk amningsbedömning
på patienter som ska föda

Hur ska mammor tas om hand utifrån sina tillstånd?
Vilka avdelningar ansvarar för att tillhandahålla
utbildning, verktyg, resurser och uppföljning?

3. Utbilda sjukhuspersonalen
Informera om de olika stegen inom lactogenesis,
fördröjd lactogenesis och mjölkproduktionsprocessen.

Spara denna bedömning från före födseln i ett register så att
framtida vårdgivare och sjukhusavdelningar kan förbereda sig
för en patients initiala amningsupplevelse och tiden därefter.

4. Förbered sjukhusavdelningar
med lämpliga amningsverktyg

Resurser och webbinarier finns på
https://www.medela.se/amning-sjukvardspersonal/

En

Sjukhusklassade bröstpumpar (för flera användare) med
initieringsteknik och bröstpumpsset kan minska risken för
fördröjd lactogenesis om man börjar använda dem direkt
efter födseln. När risktillstånden ovan föreligger är det sannolikt
att dessa verktyg kommer att krävas för att mammorna
ska kunna påbörja en välfungerande amningsperiod.

vänta och se-attityd kan leda till en
fördröjning i insättning av lämpliga interventioner
vid tidigt förekommande amningsproblem.
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