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Tilbagelænet amning og andre nye vigtige anbefalinger omkring amning 
 
AMNING – en håndbog for sundhedspersonale 2013 samler den nyeste viden omkring amningens for-
dele for barnets vækst, trivsel og udvikling og belyser en række helt nye områder og teknikker, som har 
betydning for amningsstart og det videre forløb. Bogen er en gennemrevideret udgave af AMNING – en 
håndbog for sundhedspersonale 2009.  
 
Et af de nye områder, som beskrives i AMNING – en håndbog for sundhedspersonale 2013, er den til-
bagelænede ammestilling, der er en vigtig del af begrebet ’biological nurturing’. Et andet er fødselspro-
cedurens betydning for amningsstart og -forløb. Endvidere belyses ny viden omkring modermælkser-
statnings indvirkning på barnets tidlige omstillingsproces, tegn på sult hos barnet samt forhold omkring 
stramt tungebånd.  
 
Desuden samler bogen viden omkring amningens helbredsmæssige effekt på mor og barn, brystets ana-
tomi, amningens fysiologi, modermælkens sammensætning, moderens kost og medicin, generelle am-
mestillinger og sutteteknik, udmalkning og hjælpemidler, løsning af almindelige amningsproblemer samt 
særlige forhold hos mor eller barn.      
 
AMNING – en håndbog for sundhedspersonale 2013 følger Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger 
omkring amning, og bogen samler vigtig information, som er en forudsætning for, at sundhedspersonale 
i spædbarnsområdet kan give en ensartet og kvalificeret vejledning omkring amning. På grund af de 
mange nye afsnit i AMNING 2013 samt opdatering af alle bogens henvisninger anbefaler Sundhedssty-
relsen, at man læser bogen i sin helhed, før den anvendes som opslagsværk.  
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