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1. Begrunnelse  
 
1.1 Morsmelk: grunnlaget for god helse på kort og lang sikt  
Arbeidet for å fremme et sunt kosthold i befolkningen og redusere sosiale ulikheter i helse må 
begynne i spedbarnsalderen. Amming er et av de mest effektive tiltak for å fremme helse og 
forebygge sykdom på hos barnet. 
Det er vel kjent at morsmelk reduserer forekomst og alvorlighetsgrad av 
infeksjonssykdommer som diarè, luftveisinfeksjoner, ørebetennelse, urinveisinfeksjoner, 
bakteriell meningitt, blodforgiftning, samt den livstruende tarmsykdommen necrotiserende 
enterocolitt. Det er også holdepunkter for at amming kan ha langtidseffekter som blant annet 
redusert risiko for overvekt og visse autoimmune sykdommer. Amming er assosiert med en 
noe bedre kognitiv utvikling. Også for kvinner gir amming betydelige helsefordeler, blant 
annet ved redusert risiko for bryst- og eggstokk kreft.  
Vedlegg 1: Oppdatert oversikt over helseeffekter av amming og morsmelk. 
 
1.2 Morsmelkens økonomiske verdi 
Det er anslått at norske kvinner produserer rundt 10.000.000 l morsmelk i året. 
Prisen fra morsmelkbank er kr. 650 per liter, den samlede salgsverdien er dermed rundt 6.5 
milliarder kroner i året. Dette utgjør imidlertid bare en liten del av den samlede verdien, siden 
beløpet ikke inkluderer reduserte utgifter til helsetjenesten som følge av mindre sykelighet hos 
barnet, og dermed også mindre sykefravær for foreldre. 
 
Amerikanske myndighet har imidlertid beregnet verdien av morsmelk med utgangspunkt i de 
tre diagnosene otitis media, gastroenteritt og necrotiserende enterocolitt. En moderat økning i 
amming vil i følge deres beregninger gi en innsparing på minst 3.6 milliarder USD i året.  
 
1.3 Amming i Norge  
Andelen norske barn som får morsmelk har steget radikalt siden 1967. I dag fullammes 44 % 
ved 4 måneders alderen, 80 % får morsmelk ved 6 måneders alderen og 34 % ammes i minst 
12 måneder. Sett i forhold til anbefalingene om fullamming i 6 måneder og en samlet 
ammeperiode på minst ett år, er det fortsatt et flertall av norske barn som ikke ammes i tråd 
med anbefalingene.  

 
1.4 Sosial ulikhet i amming   
Sosial ulikhet i helse må forstås i et livsløpsperspektiv, og arbeidet for å redusere forskjeller 
må starte med de yngste. Allerede i spedbarnsperioden kommer de sosiale forskjellene til 
uttrykk i form av forskjeller i ammeperiodens varighet. De sosiale ulikhetene i amming følger 
det samme mønsteret som en finner for sosial ulikhet i helse forøvrig Morens utdanningsnivå, 
røykevaner og sivilstatus er blant de faktorene som innvirker på ammeperiodens varighet. 
Arbeidsledige og uføretrygdede ammer også kortere enn dem som er i lønnet arbeid. Forslag 
til strategi / tiltak for å redusere sosial ulikhet i amming er beskrevet under avsnittet om 
helsestasjoner. 

 
1.5 Amming blant etniske minoriteter 
Om lag 7 % av barn i Norge har to foreldre med ikke-vestlig bakgrunn. De fleste 
ernæringsmessige utfordringene er like for alle barn, uansett opprinnelsesland. Når det gjelder 
hvordan amming påvirkes ved migrasjon er det kjent at ammeperiodens varighet kan gå ned 
ved innvandring til Vesten, men dette kan variere. En stor andel av innvandrerfamiliene lever 
dessuten under dårlige sosio-økonomiske forhold. Vi har liten kunnskap om amming blant 
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innvandrere i Norge. Det er behov for økt kunnskap om ammepraksis blant etniske 
minoriteter, slik at vi får et bedre grunnlag for å bedre vilkårene for amming i disse gruppene. 
 
1.6 Kvinneperspektiv, likestilling og amming 
En hovedmålsetting i likestillingsarbeidet er at kvinner skal oppnå likhet med mannen sosialt, 
økonomisk og politisk. Mens arbeidet for kvinners likestilling i land som USA kun var 
konsentrert om disse målene, har det norske likestillingsarbeidet i tillegg prioritert retten til å 
kombinere arbeid med omsorgen for barn og amming. Norge er i dag ett av de landene i 
verden som har lengst svangerskapspermisjon.  

 
Amming kan av enkelte oppleves som et tap av autonomi, kontroll og uavhengighet, og står 
også ofte i sterk kontrast til arbeidslivets krav om effektivitet og produktivitet. For at det å 
amme skal oppleves positivt for kvinnen, er det avgjørende at samfunnet legger til rette på en 
god måte. Morsmelkernæring skiller seg fra all annen ernæring ved at det er kvinnens kropp 
som er kilden og amming baserer seg på et komplisert samspill mellom mor og barn. Selv om 
de fleste kvinner kan produsere nok melk, kan en rekke forhold føre til ammesvikt, blant 
annet kulturelle, psykologiske og ammetekniske problemer. Fortsatt opplever mange kvinner 
ammeproblemer som kunne vært forebygget, eller de får ikke god nok hjelp til å løse 
problemene.  
 
Til tross for dette har et stort flertall av norske kvinner en positiv opplevelse av ammingen.  
Minsket risiko for brystkreft, eggstokk-kreft og mulig også redusert risiko for type 2 diabetes 
mellitus som følge av amming er også viktig i et kvinnehelseperspektiv. 
 
Både i et likestillingsperspektiv og ut fra barnets behov er det nødvendig med tiltak for å 
styrke kontakten mellom fedre og barn. Amming er den eneste foreldrefunksjonen som ikke 
kan likedeles mellom mødre og fedre. Dersom kvinner ønsker å fullamme som anbefalt i 
rundt 6 måneder, vil de fleste ha behov for permisjon fra arbeidet i denne perioden. Det er 
derfor viktig at kvinner fortsatt får mulighet til å ha permisjon de 6-7 første månedene etter 
fødselen. I et kvinneperspektiv er det grunnleggende at arbeidslivet er tilrettelagt slik at 
graviditet, fødsel og amming ikke fører til at kvinnen taper posisjon i arbeidslivet. 
 
Når ammingen ikke fungerer 
I samfunn der amming anbefales og flertallet ammer, kan det være vanskelig for dem som 
ikke ammer. Motsatt kan det være vanskelig å amme et barn på mer enn 6 måneder i 
Storbritannia, fordi det er så uvanlig der. Det er viktig å erkjenne at amming er en komplisert 
prosess og at det kan være en rekke grunner til at kvinner ikke ammer. Målet er at ingen skal 
slutte å amme fordi de ikke har fått god nok hjelp. Kvinnen er den som på et informert 
grunnlag best kan vurdere om hun skal amme eller ikke. Dersom barnet ikke ammes, skal 
foreldrene få god veiledning i bruk av morsmelkerstatning. 
 
  

2. Målsetting for perioden 2007 -2011 
 
• Mødrene skal ha tilgang til kunnskapsbasert rådgivning, slik at de kan amme med færrest 

mulige problemer. 
 
• Andelen spedbarn som fullammes ved 4 måneders alder skal øke fra 44 % til 60 %. 
 
• Andelen som ammes ved ett års alder skal økes fra 36 % til 50 %. 
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• Sosiale ulikheter i amming skal reduseres.    
 
 
3. Prioriterte tiltak for å fremme amming i Norge 2007-2011 
 
Samfunnets og helsetjenestens oppgave er å legge til rette slik at det blir enklest mulig for 
kvinner å amme. Fødselspermisjon, regler for markedsføring av morsmelkerstatning, en 
informert allmennhet, spesielt foreldre, samt en kompetent helsetjeneste er viktig for å skape 
gode betingelser for amming. 
 
Norge ratifiserte i 1991 FNs konvensjon om barns rettigheter, og forpliktet seg dermed ”til å 
sikre at alle samfunnssjikt, i særdeleshet foreldre og barn, er velorienterte om, har tilgang til 
undervisning om og blir hjulpet i bruken av grunnleggende kunnskaper om barnets helse og 
ernæring, fordelene med amming…” 
 

 
3.1 Forholdende i samfunnet må legges til rette for at kvinner kan amme og 
befolkningen må sikres grunnleggende kunnskaper. 

 
3.1.1 Ammehjelpen  
Den frivillige organisasjonen Ammehjelpen ble etablert i 1968 og har i snart 50 år arbeidet for 
å fremme amming. Organisasjonen er en bærebjelke i arbeidet for å sikre grunnleggende 
kunnskaper i befolkningen om amming.  
 
Nettstedet www.ammehjelpen.no er Ammehjelpens  satsningsområde de neste fem årene. 
Målgruppen er primært gravide og mødre/fedre til spedbarn. Dersom en har spørsmål eller 
problemer med ammingen, skal en kunne finne svar eller få kontakt med en ammehjelper som 
kan gi veiledning. Ammehjelpen samarbeider tett med Nasjonalt kompetansesenter for 
amming som kvalitetssikrer all tekst som blir tilrettelagt for hjemmesiden. Besøket på 
nettstedet har i 2006 ligget rundt 1300 treff/uke.  

Økonomi: Webmaster arbeider på frivillig basis med et meget stramt budsjett. Med dagens 
økonomi kan Ammehjelpen kun sette av kr. 15.000 pr år til arbeidet med nettsiden. Det ville 
vært ønskelig om myndighetene kunne øke tilskuddet til Ammehjelpen med kr. 50.000 pr år 
de neste fem årene øremerket til dette arbeidet.  

 

3.1.2 Tiltak for å bedre minoritetskvinners muligheter for å amme 

For at vi skal kunne legge til rette for amming blant minoritetskvinner på en god måte, er det 
viktig å få kunnskap om deres erfaringer og behov. Vi har foreløpig liten kunnskap om 
ammepraksis blant kvinner med innvandrerbakgrunn. Nasjonalt kompetansesenter for 
amming arbeider derfor med en kvalitativ spørreundersøkelse for å få innsikt i norsk-
pakistanske kvinners praksis, erfaring og oppfatninger med hensyn til amming. Det tas sikte 
på å presentere resultatene fra studien i 2006. Selv om mange forhold knyttet til amming er 
universelle, kan det samtidig være en del forskjeller i praksis og oppfatninger mellom ulike 
etniske grupper.  
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Undersøkelsen skal gi grunnlag for å utforme tiltak for å støtte og fremme amming blant 
norsk-pakistanske kvinner. I prosjektgruppen inngår personer med norsk-pakistansk bagrunn. 
Utforming av tiltak vil skje i dialog med norsk-pakistanske kvinner og helsesøstre i de 
aktuelle bydelene, liksom forundersøkelsen. Eksempler på tiltak som har vært diskutert med  
deltakerne i undersøkelsen: 

• Informasjonsmateriell -  med utgangspunkt i norsk-pakistanske kvinners praksis og 
forståelse, - på urdu og norsk. 

• Ammehjelpgruppe med etnisk norske kvinner og norsk-pakistanske kvinner. 

• Tilbakeføre resultatene fra undersøkelsen til helsestasjonene. 

Prosjektet vil bli evaluert. Om mulig, er det ønskelig å gjøre dette ved å introdusere tiltakene 
ved noen helsestasjoner, mens andre helsestasjoner fortsetter som normalt. 

Ikke minst vil en evaluering være viktig med tanke på tilsvarende prosjekter overfor andre 
minoritetsgrupper, som for eksempel de med bakgrunn fra Somalia eller Irak, som har de 
største barnekullene.  

Kostnad : kr. 500.000  

Det er vanskelig å anslå kostnaden for tiltaksdelen nøyaktig på det nåværende tidspunkt, siden 
tiltakene skal utvikles i kjølvannet av undersøkelsen og sammen med representanter for 
målgruppen. 
 
3.2 Kunnskap i alle ledd av helsetjenesten  

 
En rekke ledd i helsetjenesten har som oppgave å ivareta amming: svangerskapsomsorgen, 
føde/barselavdelinger, helsestasjoner, allmennleger, neonatalavdelinger og barneavdelinger. 
En kvalifisert og enhetlig arbeidende tiltakskjede er et av de viktigste tiltakene for å fremme 
amming og utjevne sosiale forskjeller. 
 
Et spesielt kritisk punkt er overgangen fra føde/barsel til helsestasjonen. Det går ofte for lang 
tid før helsestasjonene får beskjed fra føde/barsel om at et barn er utskrevet. Deretter kan det 
ta ytterligere tid før mødrene får kontakt med helsestasjonen. Med stadig kortere liggetid på 
føde/barselavdelingene, utskrives mødre før ammingen er etablert. En undersøkelse fra 
Nasjonalt kompetansesenter for amming viser dessuten at de fleste ammeproblemer oppstår 
de første 4 ukene etter fødselen.  
Det ligger dermed et stort potensiale i å forebygge ammeproblemer ved å gi et tilbud om tett 
oppfølging rett etter utskrivning og inntil ammingen er vel etablert. Dette er nærmere 
konkretisert under punktet om helsestasjoner. 
 
3.2.1 Mor-barn-vennlig initiativ   
 
I Folkehelsemeldingen (St.meld.nr.16/ 2002-2003) heter det: ”Det må arbeides for at alle 
føde/barselavdelinger drives i samsvar med kriterier for et Mor-barn-vennlig sykehus”.  

WHO/UNICEF lanserte i 1991 ”The Baby-Friendly hospital initiativ” for å hjelpe mødre 
verden over til en god start på ammingen. I perioden 1993-1996 pågikk den norske 
oppfølgeren, prosjektet Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI-I) rettet mot landets føde- og 
barselavdelinger i regi av fagmiljøet som utviklet seg til Nasjonalt kompetansesenter for 
amming (NKA).  For å oppnå status som et Mor-barn vennlig sykehus kartlegger sykehusene 
først sin egen praksis ved hjelp av et selvevalueringsskjema. Når de så har arbeidet med de 
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områdene hvor det er behov for forbedringer blir de evaluert opp mot 10 faglige retningslinjer 
for vellykket amming ev et spesialutdannet team. Fra flere land, inkludert Norge, er det 
rapportert at initiativet har hatt effekt, i form av blant annet økt forekomst av amming. 
 
Den andre fasen av Mor-barn vennlig initiativ startet i 2004 (MBVI-II) og skal kvalitetssikre 
at sykehus som ble evaluert på 90-tallet opprettholder denne høye faglige standarden, og at 
sykehus som ikke ble evaluert den gangen får en ny mulighet. Når de planlagte reevalueringer 
og nyevalueringer for 2006 er gjennomført, vil 41 av landets 53 fødeenheter være Mor-barn-
vennlige. Dermed vil nærmere 90 % av alle norske barn blir født på et Mor-barn-vennlig 
sykehus, fordi de fleste større føde/barselavdelinger er godkjent. 

 

3.2.2 Mor-barn vennlig initiativ i 2007-2011 
Det gikk mer enn 10 år mellom MBVI- I og MBVI-II. Erfaring har vist at det er nødvendig 
med en tettere oppfølging av sykehusene etter at de har blitt godkjent. I størst mulig grad bør 
føde/barselavdelingene oppmuntres til å kvalitetssikre egne rutiner, for eksempel gjennom 
brukerundersøkelser. I tillegg er det behov for en forenklet ekstern evaluering med fokus på 
sentrale punkter som ammestatistikk ved utreise, gjennomgang av ammeprosedyre og 
opplæringsplan, spørreskjema til nyansatt og spørsmål om punkter som var svake ved forrige 
evaluering. 
 
Det vurderes å gjennomføre en fullstendig evaluering på 2-4 utvalgte sykehus i året. Det kan 
være aktuelt å velge sykehus der brukerne har kommet med klager. Verdens helseorganisasjon 
anbefaler årlige reevalueringer. Det vurderes å arrangere årlige seminarer for å opprettholde 
og videreutvikle standarden for Mor-barn-vennlig sykehus. 
 
 
3.2.3 Mor-barn vennlige neonatalavdelinger   
10-12 % av norske barn overføres til en neonatalavdeling. Syke og premature barn har særlig 
nytte av morsmelkernæring som blant annet gir vesentlig lavere risiko for necrotiserende 
enterocolitt og neonatal sepsis. Flere studier tyder dessuten på at morsmelk kan være gunstig 
for den kognitive utviklingen. Det er imidlertid ofte ekstra krevende å etablere amming for 
denne gruppen barn fordi mange blant annet er sugesvake. 
 
Ved Nasjonalt kompetansesenter for amming er det utarbeidet et opplegg for å inkludere 
landets neonatalavdelinger i MBVI, basert på en tilpasset 10 trinns kvalitetsstandard. Dette er 
et norsk pionerarbeid, siden WHO/UNICEF ennå ikke har utarbeidet en internasjonal standard 
for etablering av amming hos syke- og premature nyfødte. Høsten 2004 fikk alle landets 21 
neonatalavdelinger tilsendt aktuelt fagstoff og informasjon om MBVIs neonatalsatsning. 11 
neonatalavdelinger har så langt meldt sin interesse for å arbeide mot evaluering og 
godkjenning som Mor-barn-vennlig neonatalavdeling, og disse vil bli evaluert i løpet av våren 
2006. Det tas sikte på å evaluere de resterende 10 høsten 2006 -2007.   

 

3.2.4 MBVI-neo 2007-2011 
Mor-barn vennlige neonatalavdelinger bør følges opp på tilsvarende måte som landets 
føde/barselavdelinger med en forenklet, spørreskjemabasert ekstern evaluering i tillegg til en 
egenevaluering. Det er også behov for videre opplæring av ansatte ved landets 
neontalavdelinger. 
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Det tas for øvrig sikte på å evaluere MBVI-neo  ved hjelp av Norsk nyfødtmedisinsk 
kvalitetsregister. 

 

Kostnad: Det er behov for 1 stilling a kr. 355.000 + sosiale utgifter for oppfølging av landets 
føde/barsel og neonatalavdelinger.  

 
 

3.2.5 Kvalitetsutvikling av ammeveiledningen ved landets helsestatsjoner 2007-2011 
- et initiativ for å redusere sosial ulikhet i amming 
 
Framfor å satse på tiltak som retter seg spesielt mot utsatte grupper, ønsker vi å oppgradere 
kvaliteten av helsestasjonstilbudet når det gjelder amming, fordi helsestasjonen når så å si alle 
det første leveåret.  
 
Nasjonalt kompetansesenter for amming har undersøkt norske kvinners ammeerfaringer. De 
fleste ammeproblemer oppstår de første 4 ukene etter fødselen, spesielt de to første (fig 1). 
Dette kan ha avgjørende betydning for senere ammeforløp og tyder på at den oppfølging 
kvinnene får de første ukene ikke er tilstrekkelig. En grunn kan være at det går lang tid før 
helsestasjonen får beskjed. Enkelte helsestasjoner i Oslo melder at det ikke sjelden kan gå 2-3 
uker før de får beskjed om at et barn er født.    
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Fig 1.  
Andel av hvert enkelt ammeproblem som oppstår de første 4 ukene etter at barnet var født. 
Nasjonalt kompetansesenter for ammings undersøkelse av et landsrepresentativt utvalg av 
920 kvinner som fødte i 1998. 
 
Føde/barsel avdelinger bør gi beskjed til helsestasjonen på utreisedag. Helsestasjonen bør 
kontakte alle mødre innen 48 timer etter at de er uskrevet fra barselavdelinger, kartlegge 
ammesituasjonen og tilby kvalifisert hjelp ved behov og følge opp inntil situasjonen er 
avklart. Ved at mødrene tidlig oppsøkes med tilbud om undersøkelse og veiledning, vil 
tilbudet i større grad nå ut til alle og ikke være avhengig av at man selv tar kontakt med 
helsetjenesten. Ammeproblemer kan lett oppfattes som bagateller som man ikke spør om hjelp 
til før de er blitt store og i verste fall uløselige. Ved en slik proaktiv strategi hvor 
helsestasjonen prioriterer innsats de første 6 ukene, vil ammeproblemer kunne forebygges og 
sosiale forskjeller reduseres.  

 
Sammen med Landsgruppe for helsesøstre planelegger NKA en videreføring av Mor-barn 
vennlig konseptet til landets helsestasjoner. Initiativet vil ta utgangspunkt i ”Faglige 
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retningslinjer for ammeveiledning” på helsestasjonen. Det er i alt 1200 helsestasjoner, dermed 
må det utarbeides en annen modell for evaluering som ikke baserer seg på oppsøkende team. 
Helsestasjonsmodellen vil bli testet ut i et pilotprosjekt, før det lanseres nasjonalt:  

• Pilotprosjekt 
• Lansering av prosjektet på konferanser i alle landets fylker. 
• Det tas sikte på å etablere en modell-helsestasjon i hvert fylke, som kan brukes 

som ressurs i det videre arbeidet. 
• Deltakende helsestasjoner foretar egenevaluering ved å fylle ut 

selvevalueringsskjema. 
• NKA gir tilbakemelding/ veiledning med utgangspunkt i selvevalueringsskjemaet. 
• Den eksterne evalueringen vil bestå av en gjennomgang av prosedyre og 

opplæringsplan, evt. telefonintervju med tilfeldig valgt personale.  
Evt. vil en brukerundersøkelse inngå. 

• For å bli godkjent som ”Ammekyndig helsestasjon” (arbeidstittel) må følgende 
sentrale kriterier være oppfylt: 

 
1. Det må foreligge en skriftlig ammeprosedyre. 
2. Det må foreligge en plan for opplæring. 
3. Aktuelt helsepersonell må ha kunnskaper som setter dem i stand til å 

gi ammeveiledning etter faglig anerkjente retningslinjer. 
4. Helsestasjonen må ha en plan for informasjon til gravide. 
5. Helsestasjonen må ha rutiner som sikrer mor og barn rask og tett 

oppfølging etter hjemkomst fra barselavdelingen. 
 
 
Strategi for å redusere sosial ulikhet i amming 
Strategien for å redusere sosial ulikhet i amming baserer seg på det eksisterende 
helsestasjonstilbudet. Landets helsestasjoner bør kontakte alle kvinner 48 timer etter 
utskriving med tilbud om å kartlegge ammesituasjonen og følge opp med kvalifisert 
ammeveiledning til ammingen er veletablert.  
Hvordan eksisterende informasjonsmateriell fungerer i forhold til forskjellige målgrupper må 
vurderes. Kan hende er det behov for materiell med mindre tekst. 
Prosjektet vil bli evaluert.  
 
Kostnad:  
To 100 % helsesøsterstillinger a kr 355.000+ sosiale utgifter 
Kostnader til fylkesvise kurs kr. 10.000 + kr. 400 i dagspris for deltakerne.  
 
 
4. Ammestatistikk 
Ammeforekomsten kan endres raskt. Derfor er det behov for årlige registreringer av amming, 
mens Sosial- og helsedirektoratets Sped- og småbarnskost planlegges gjennomført med om 
lag 10 års mellomrom. 
 
Registreringen kan skje på flere måter. Den enkleste måten vil være en utvalgsundersøkelse 
hvor et spørreskjema går direkte til mor. 
En annen mulighet kan være å gjøre som i Sverige, der hver helsestasjon rapporterer inn sine 
årsstatistikker som så samles i en nasjonal statistikk. Den siste metoden er langt mer  
arbeidskrevende, men samtidig vil den gi et lokalt eierskap og dermed også  et bedre 
utgangspunkt for arbeidet med amming på den enkelte helsestasjon. 

 8



 
Sped- og småbarnskost II vil bli gjennomført i 2006-2007. Parallelt bør et opplegg for årlige 
ammeregistreringer utarbeides, slik at dette kan komme i gang i 2008. 
 
Ansvarlig: Det er behov for å avklare hvilken instans som skal ha ansvaret for en årlig 
ammeregistrering. Forutsatt at de nødvendige ressurser stilles til disposisjon kan NKA påta 
seg oppgaven.  
 
 
5. Politisk forankring  
Erkjennelsen av ammingens grunnleggende betydning for helsen er en viktig bakgrunn for 
Verdens helseorganisasjons globale strategi for sped- og småbarnsernæring, der amming er et 
hovedtema. I  2004 lanserte EU en europeisk handlingsplan for å fremme amming. Norge har 
ligget i forkant på dette området. I St.meld. nr. 37 (1992-93): Utfordringer i helsefremmende 
og forebyggende arbeid ble det understreket at ”morsmelken er selve ryggraden i 
spedbarnSernæringen” og det vises til tiltak som bl.a. WHO/UNICEFs Mor-barn vennlig 
initiativ. I St.meld. nr. 16 (2002-2003) om Folkehelsepolitikken konkretiseres politikken 
ytterligere: Regjeringen vil: ”etablere en permanent funksjon som nasjonal ammekoordinator, 
herunder kontinuerlig oppfølging av Mor-barn vennlig initiativ.” 
 
 
6. Ansvar, organisering og økonomi 
 
Nasjonalt kompetansesenter for amming (NKA) 
fikk status som nasjonalt kompetansesenter i 2005, og et utvalg av funksjonene er gjengitt 
nedenfor. NKA ble offisielt åpnet av Gro Harlem Brundtland i 1999. Fram til høsten 2002 var 
hovedoppgaven WHOs Multicentre Growth Reference Study. Etter at denne studien ble 
fullført, gikk senteret over i en ny fase med en mer bredspektret innsats for å fremme amming.  
 
Etter at WHOs vekststudie var fullført, har bevilgingen til NKA ligget rundt 2 millioner 
kroner i året. Helse Sør / Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF har bevilget 1,2 millioner 
kroner og de øvrige regionale helseforetakene 0,2 millioner kroner. NKAs søknadsbeløp har 
imidlertid  ligget rundt 3 millioner kroner, som er minimumsbehovet dersom NKA skal få 
gjennomført tiltakene som er beskrevet i dette innspillet, - i tillegg til øvrige oppgaver. 
 

Nasjonalt kompetansesenter for amming – funksjoner: 
1. Sikre nasjonal kompetanseoppbygging, nettverksbygging og spredning av kompetanse. 
2. Etablere nødvendige faglige standarder og formidle disse. 
3. Bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet. 
4. Gi råd og faglig støtte til helsetjenesten. 
5. Være rådgivende instans for landets myndigheter og andre. 
6. Styrke samfunnsmessige forhold som muliggjør optimal amming. 
7. Styrke internasjonalt samarbeid for å fremme amming. 

  
Sosial- og helsedirektoratet  -  beskrive egne funksjoner ifht amming 
 
Referanser 
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Vedlegg 1: Helseeffekter av amming og morsmelk 
 
I et internasjonalt perspektiv er det nylig dokumentert at morsmelk er den enkeltstående faktor 
som er viktigst for å redusere barnedødeligheten i utviklingsland (Lancet 2003). For den 
vestlige del av verden er også helseeffekten av morsmelk for barn stor; i en studie fra USA ble 
det vist en reduksjon i spedbarnsdødelighet på 21 % for ammede i forhold til ikke-ammede 
spedbarn (Pediatrics, 2004). (kutt:Morsmelkens unike og ”skreddersydde” innhold av 
nærings- og immunstoffer kan være med på å forklare mange av de positive helse-effektene) 
Infeksjonsforsvaret: Det er sterke holdepunkter for at morsmelk ernæring reduserer 
forekomst og alvorlighetsgrad av en rekke infeksjonssykdommer; bl.a. luftveisinfeksjoner; 
diarè-sykdommer; urinveisinfeksjoner, blodforgiftning samt den livstruende tarmsykdom 
”necrotiserende enterocolitt” hos for tidlig fødte barn. 
Autoimmune sykdommer: Det er også holdepunkter for at både diabetes mellitus type I og II 
er mindre hyppig hos morsmelkernærte barn, i tillegg er det nylig vist mindre forekomst av 
diabetes type II hos mødre som ammer; denne assosiasjonen øker med økende amme-
varighet. Likeledes er det holdepunkter for redusert forekomst av tarmsykdommen coeliaki 
hos morsmelkernærte barn, tilsvarende antydes også for Crohns sykdom og ulcerøs colitt. 
Multippel sklerose og leddgikt er også blant de autoimmune sykdommer hvor det spekuleres 
på en positiv effekt av morsmelk.  
Hjerte-kar sykdom: Flere studier har vist at morsmelkernærte barn har høyere total-
kolesterol og LDL, men at dette endres slik at det voksne individ har lavere total kolesterol og 
gunstigere fettsyre-profil (HDL/LDL), det spekuleres således på om morsmelk har positive 
langtidseffekter når det gjelder hjerte-kar sykdom. Atherosclerose, blodtrykk og CRP er også 
faktorer som i noen studier er vist å være gunstigere med tanke på hjerte-kar sykdom hos de 
morsmelkernærte individene som er undersøkt. Ytterligere studier trengs imidlertid for å 
konfirmere disse funnene. 
Overvekt: Når det gjelder overvekt, viser flere studier en mulig sammenheng mellom 
morsmelkernæring og redusert risiko for overvekt både i barne- og voksen alder. 
Ondartet sykdom: For kvinner som har ammet er det vist lavere forekomst av bryst – og 
eggstokk kreft. Når det gjelder ondartet sykdom i barneårene, spekuleres det på om 
morsmelkernæring kan redusere forekomst av enkelte blodsykdommer. 
Intelligens: Det er i noen studier vist en sammenheng mellom morsmelkernæring og kognitiv 
funksjon. 
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