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så er det desember måned og julen nærmer seg med stormskritt. År 
2010 er snart omme og et nytt år er like rundt hjørnet. i Norsk 
tidsskrift for ernæring har det vært mye som har skjedd i løpet av 
2010. Vi merker en stor interesse for bladet og har i løpet av året 
fått flere abonnenter. Både gjennom nye medlemmer i foreningene, 
men også selvstendige abonnement. opplaget vårt har av den 
grunn økt med 100 blad fra og med denne utgaven, noe som 
tilsvarer en økning på 15 %! Vi jobber også mye med planlegging 
av strategi for bladet, der målet er å skape et sikrere og trygt 
fundament som gjør at Nte kan leve vel i mange år fremover.

i denne utgaven kan dere blant annet lese om to kliniske ernærings-
fysiologer som har startet opp i det private markedet og hvordan 
veien dit har vært. kliniske ernæringsfysiologer og ernæringsfysio-
loger i det private markedet er sjelden vare, mye fordi vi er en liten 
(dog voksende) arbeidsgruppe. det er ikke lett å ha oversikten over 
hvem som jobber hvor og med hva, både i det private og offent-
lige. derfor ønsker vi å åpne en ny artikkelserie “jobben min” og 
inviterer herverd medlemmer av keff og Nfe til å skrive inn til oss 
og fortelle om jobben sin. Vi tror dette er noe som vil være til glede 
og nytte for alle som leser bladet, og en måte for oss i ernærings-
miljøet å bli bedre kjent på. 

kos dere med årets siste utgave av bladet, som igjen har med med 
mange spennende innslag fra gode bidragsytere. tusen takk til alle 
som har bidratt og hjulpet til med å holde tidsskriftet i live og faglig 
interessant dette året. en stor klapp på skuldra til alle oss som 
jobber i redaksjonen også:-)

Med det så ønsker redaksjonen i Nte alle sammen en riktig god jul 
og et godt nytt år! 

Med vennlig hilsen 
Hanne Bjørg slettahjell, redaktør
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Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen og Lars Thore Fadnes

AMMiNg og HiV  
– rÅd i 2010?

Spedbarnsernæring til barn av HIV-positive mødre er en kompleks folkehelseutfordring i globalt perspektiv. Det har blitt 
publisert svært viktige resultater fra store kliniske studier som har vurdert smitterisikoen av HIV fra mor til barn de siste to år. 
Ulike regimer med antiviral behandling har blitt vurdert – enten til mor under- og etter svangerskapet, eller som profylakse til 
barnet etter fødselen og under amming. Dette medførte endring i retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som 
lanserte ’Rapid advice’ i november 2009 (1, 2) samt nylig i 2010 ’Guidelines on HIV and infant feeding: principles and 
recommendations for infant feeding in the context of HIV and a summary of evidence (3).

Amming er et av de folkehelsetiltakene som har størst potensial til å redusere 
barnedødeligheten globalt. Foto: © Serhiy Kobiakov – scanstockphoto.com
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risikoVUrderiNg 
Nesten alle HiV-positive barn har fått smitten gjennom svangerskap, 
fødsel eller i ammeperioden. dersom ingen tiltak settes inn vil 
mellom 5–10% av barn av HiV-positive mødre smittes i løpet 
av svangerskapet, nesten det dobbelte under fødselen og 
omtrent 10–20% gjennom en lengre ammeperiode (4, 5). i dag 
lever mer enn to millioner barn i verden med HiV og rundt 
300 000 barn dør hvert år som følge av HiV. HiV hos barn er 
svært utfordrende å behandle (6) og det er derfor avgjørende å 
senke smitten fra mor til barn.

Vi har lenge visst at amming i seg selv er et av de folkehelse-
tiltakene som har størst potensial til å redusere barnedødeligheten 
globalt (7). diaré og lungebetennelse, ofte i kombinasjon med 
underernæring, er den vanligste dødsårsaken hos barn under fem 
år.8 Ved å fremme fullamming de første seks månedene kan man 
forebygge rundt 10% av de nesten 9 millioner dødsfallene blant 
barn per år (9).

Allerede i 1999 ble det publisert en studie som viste at smitte av 
HiV fra mor til barn under fullamming var like liten som ved bruk av 
morsmelkerstatning (10). dette ble senere bekreftet i større studier 
med tett oppfølging av familiene med tanke på amming og 
ernæring (11, 12). Amming i en kortere periode fikk dermed en 
viss plass i retningslinjene (13). Noe senere ble det kjent at det å 
avslutte amming etter 4 måneder ikke hadde positiv effekt på økt 
overlevelse uten HiV-smitte, samt at det også var spesielt farlig for 
de barna som allerede hadde blitt HiV-smittet (14). en ugandisk 
studie viste at opplæring av mødre i tilbereding av morsmelkerstat-
ning, tilgang på morsmelkerstatning og termos, og god oppfølging 
medførte høyere dødeligheten blant dem som ikke ble ammet enn 
blant barn som ble ammet (15). det har lenge vært kjent at i 
områder med lav levestandard bør HiV-positive mødre fullamme 
barna sine fordi den økte risikoen for HiV-smitte er mindre enn faren 
for sykdom og død. det ble estimert at bruk av morsmelkerstatning 
medførte økt dødelighet i områder med spedbarnsdødelighet på 
mer enn 40/1000 (16). Allikevel har smitterisikoen for HiV ved 
fullamming blitt vurdert som så betydelig at mange helsearbeidere 
har vært tilbakeholdne med å anbefale det, samt at fullamming er 
krevende å få til for mange kvinner (17). resultatet har ofte blitt en 
blanding mellom amming, annen melk og barnemat,– noe som er 
svært uheldig med tanke på HiV-smitterisikoen (18, 19). 

ANBefAliNger
WHo har i økende grad anbefalt kvinner å amme, dersom ikke 
morsmelkerstatning har vært ansett som kulturelt akseptabel, mulig, 
økonomisk gjennomførbart, holdbart over tid og trygt med tanke på 
hygienisk tilberedning (AfAss-kriteriene: Acceptability, feasibility, 
Affordability, sustainability and safety) (20). intensjonen var at 
HiV-positive kvinner skulle vurdere dette sammen med helsearbeid-
ere. kvinnene skulle informeres om smitterisikoen ved amming, og 
sykdom- og dødelighetsrisikoen ved ikke-amming, og med denne 
bakgrunn gjøre et informert valg. flere studier har påpekt hvor 
ekstremt vanskelig det har vært for mor å gjøre dette valget (17, 21). 

Videre har flere studier påpekt at mor kan ha store problemer med 
å gjennomføre valget fordi det har vært kulturelt uakseptabelt, noe 
som gjelder både full-amming og ikke å amme i det hele tatt, siden 
begge disse alternativene ikke har røtter i afrikanske tradisjoner for 
spedbarnsernæring (22). Vann blir gjerne innført tidlig og mor gis 
ofte avlastning i matingen av babyen fra andre familiemedlemmer 
siden moren ofte har svært mange andre arbeidsoppgaver å ta seg 
av (17). det har også blitt stilt spørsmålstegn ved hvor etisk 
forsvarlig det er å gi mor et valg som ikke er gjennomførbart (23).

de siste årene har det blitt publisert flere større klinisk randomiserte 
studier som viser at man kan senke HiV-smitte under svangerskap, 
fødsel og amming ved bruk av antiretroviral behandling til mor 
(highly active antiretroviral treatment), eller ved å gi barnet 
profylakse under svangerskap, fødsel og amming (5, 6, 24-28). 
dette har senket smitten fra mor til barn kraftig og for første gang i 
afrikansk historie har man i en studiesetting klart å få mor-barn 
smitten under 1%.

de siste anbefalingene fra WHo (3) legger derfor mye større vekt 
på bruk av antivirale medisiner under ammingen. Noen vil hevde 
at WHo har anbefalt slike medisiner i større grad enn hva det er 
faglig dekning for per i dag siden få studier har hatt langtidsopp-
følging. Per i dag vet vi lite om resistensutvikling hos barnet, 
eventuelle bivirkninger hos barnet ved langvarig bruk av profylakse, 
og hvordan det er for mor å avslutte antiviral behandling som hun 
tar for å senke smitterisikoen og ikke egen helse. det stilles også 
spørsmål ved hvordan dette kan påvirke behov for senere behand-
lingsregimer. Videre setter de siste retningslinjene større krav til at 
nasjonale og regionale helsemyndigheter skal ta valg om hvilke råd 
lokale helsemyndigheter skal gi mødrene. Men, det anbefales 
fremdeles at mor skal informeres om matingsalternativene og på 
denne bakgrunn velge selv. de siste retningslinjene legger stor vekt 
på at fullamming fortsatt må fremmes på befolkningsplan uavhengig 
av HiV-status. flere forskere har hevdet at HiV epidemien har 
ødelagt mye av det folkehelsearbeidet som har vært gjort de siste 

Bruk av antiretroviral behandling til mor kan senke HIV-smitte under svangerskap, 
fødsel og amming. Foto: © Birgit Reitz-Hofmann – scanstockphoto.com
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tiårene, inkludert kampanjene fra Unicef og WHo på 80- og 
90-tallet (29, 30). selv om de nye retningslinjene tar hensyn til 
mange faglige, etiske og politiske problemstillinger, er det fremdeles 
en stor utfordring at mange kvinner ikke har tilgang på verken 
nødvendig svangerskaps- og fødselshjelp eller enkle HiV-fore-
byggende regimer.

Ny giV for AMMiNg
fremdeles dør nesten 9 millioner barn under fem år hvert år – i 
hovedsak på grunn av sykdommer som kan forebygges. en stor 
andel dør i løpet av første levemåned. tidlig oppstart av  amming 
(31) og fullamming i seks måneder er svært effektivt for å bøte på 
disse dystre tallene. Nyere forskning viser også at dersom HiV-
positive mødre eller barnet gis antivirale medisiner under amming 
kan hun amme barnet sitt med svært lav smitterisiko. dette gir en 
trygg grunn for å gi enhetlige råd om fullamming og opplæring til 
alle mødre uavhengig av HiV-status. Hvilke tiltak for å fremme 
fullamming som er mest kostnadseffektive er et viktig forskningsspørs-

mål. flere hevder at bred politisk og økonomisk satsing er nødven-
dig for at helsesektoren skal kunne gi enhetlig informasjon til 
mødrene, og kunne tilby råd og oppfølging i forhold knyttet til 
ammingen. det er fremdeles viktig å implementere regulering av 
markedsføringen av morsmelkerstatning i alle land (32). Å fremme 
fullamming trenger derfor et løft i globale ernæringsfora, blant 
helsearbeidere og i arbeid for mødres rettigheter.

oM forfAtterNe:
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen er lege og post. doc. ved 
Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, for tiden ved 
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Africa. Lars Thore Fadnes er lege og stipendiat ved Senter for 
Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen. Begge jobber med 
spedbarnsernæring og barnehelse. De er spesielt opptatt av 
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fra Uganda.

Å fremme fullamming trenger derfor et løft 
i  ernæringsfora globalt, både blant 
helsearbeidere og i arbeid for mødres 
rettigheter. Foto: © Vasiliy Koval – 
scanstockphoto.com  
Vasiliy Koval
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