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SKL-medel för förbättrad kvinnohälsa

Projektansökan maj 2016 av AMSAK

och Mamamia Söder

 I syfte att få beställd specialistvård inom amning i öppenvården 

 Motverka inadekvata omvårdnadsåtgärder och medicinsk 
överbehandling med antibiotika

 Att sprida och öka kunskapen om amning 

 Att avlasta sjukhusens akutmottagningar

 Att ge kvinnan/föräldrarna med amnings och bröstkomplikationer ett 
professionellt bemötande och omhändertagande

 Stärka kvinnans tillit till sin egen och barnets förmåga till fortsatt amning

Start maj 2017

Projektet förlängt och har medel fram till januari 2022

Amningsspecialisterna -vilka är vi?

 Barnmorskor med erfarenhet från MVC, 
förlossning, BB och BVC

 Amningsmottagning på sjukhus

 Utbildare i vårdkedjan

 Föreläsare för blivande föräldrar

 IBCLC/laktationskonsulter internationell 
standard

 Klinisk erfarenhet i mer än 20 år

 Kursledare för Amning 7,5 hp

 Amningscafeér för vårdkedjan

 Framtagit och implementerat vårdprogram

 Utbildare för barnhälsovården i amning

 Magisterexamen 

 Disputerad
Foto: Privat, fotograf okänd

Ofta söker sig hen till AMSAK Amningsspecialistmottagning 
via rekommendation från Barnavårdscentralen

Orsak till besöken varierar;

 Smärta

 Sår

 Mjölkstockning

 Svag viktuppgång

 Sviktande mjölkproduktion

 Barn som aldrig ammat

 Fått Formula/ersättning under första levnadsveckan som leder till problem

 Amningsrädsla/ambivalens inför amning

 Anknytningsproblem

 Psykosociala orsaker

Dokumentation

 Take care, recept odlingar, remisser

 Obstetrix MHV3

 I OBX finns allt om graviditet, förlossning, BB och återbesök

• Familjesituation

• Sjukdomar

• EPDS under graviditet

• Anknytning under graviditet

• Missbruk

• Våld

• Utbildning och känslor inför amning
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Utvärdering
 Utvärdering - VOTO

 650 besök

 75% svarsfrekvens

 Exempel på frågor;

• Ålder på mor & barn

• Bostadsort

• Bott i Sverige mindre än 5 år

• Flera barn

• Väntetid för besök

• Hänvisade från

• Orsak till besök

• Användbara råd

• Rekommendation att söka annan mottagning, ex ultraljud eller öra, näsa –halsmottagning

• På vilket sjukhus förlossningen har skett

Statistik

 AMSAK Amningsspecialistmottagning har funnits i 3,3 år

 12 st amningsspecialister som motsvarar 7 heltidstjänster

 8000 besök

 17600 samtal

 60-90 min per besök

 50% är återbesök

 Öppet alla vardagar 8-17 även under semesterperiod
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Foto: Maria Tiits

 AMSAK Amningsspecialistmottagning skulle stänga 

december 2020 enligt politikernas planering

 BVC startar amningsmottagningar under hösten 

2020.  Alla BVC mottagningar  kan söka 

tilläggsuppdrag som uppfyller HSF kriterier. Två 

mottagningar som startar nu HT 20 kommer ha 

både barnmorskor och/eller sjuksköterskor med 

vidareutbildning inom Barnhälsovård

 Sollentuna BVC liksom Wasa BVC är föredömen för 
hur fler skulle kunna arbeta med amning, med 

eller utan tilläggsuppdrag

Foto: Sandra Linnell

Förebygga och Skapa en tydlig vårdresa för 

kvinnor med bröst –och amningskomplikationer

 Baskunskaper såväl på BB, Barnmorskemottagningar och Barnavårdscentraler. 
Tydliggöra amningsuppdraget i vårdkedjan kontinuerligt och utvärdera att de följs

 BVC med tilläggsuppdrag spritt över hela region Stockholm 

 Ultraljudsavtal som anpassas efter vårdsökande kvinnan och därmed slippa hamna i 
timmar  på en akutmottagning

 Akut sjukvård

 Framtida Kompetenscenter inom amning

 Gransknings - och uppdateringsuppdrag

 Forskningsfrågor inom amningsområdets alla aspekter

 Finnas kvar som mottagning för svåra och komplicerade fall

 Finnas som stöd i det paradigmskifte vad gäller amningsuppdraget/tilläggsavtal i 
region Stockholm



2020-10-19

3

Framtid & Mål

 Tydliga gemensamma mål som utformas 
av representanter från vårdkedjan, 

specialister och tjänstemän i region 
Stockholm är en förutsättning för att 
amningsvården lokalt i region Stockholm 

ska förbättras

 Att nationella mål och riktlinjer upprättas 
och följs

TACK


