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Amningsprojekt

 Kompetenshöjande insats gällande amning till personal 
på BVC i områden  med låg amningsfrekvens

 4 BVC enheter med låg andel enbart ammade barn vid 

4 månaders ålder har under 2019 och 2020 deltagit

 En amningsspecialiserad barnmorska besöker BVC en 

gång i veckan och har utbildningstillfälle samt tar 

tillsammans med BHV-sjuksköterska emot familjer i behov 

av amningsstöd/behandling en gång per vecka på BVC 

alternativt gör hembesök.

 21 tillfällen under 2019

 17 tillfällen under 2020

Barnavårdscentraler
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Amningsprojekt på Wasa BVC

 Hur har det praktiskt gått till?

 Vikten av samverkan med och spridning av kunskap till 
barnmorskemottagning och vårdcentralen, en väg in för familjen, 
en tajt och trygg vårdkedja. 

 Vikten av utforma rutiner och utvärdera de på ett strukturerat sätt 
för att säkerhetsställa patientsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.

 De olika vårdnivåerna när det gäller amning har tydliggjorts

 Projektet blev vår väg till utveckling av amningsmottagning, 

Vårdnivåer amning

 Barnhälsovårdsuppdraget: 

 ansvara för att främja amning och förebygga amningsproblem  

 vara tillgänglig och ansvarig för att ge stöd vid problem med 
amning/uppfödning (förfrågningsunderlag BVC basuppdrag, 
vårdgivarguiden)

 Amningsmottagning, utökad amningsvård till föräldrar:

 barn och föräldrar med behov av utökat amningsstöd som ej 
kan tillgodoses inom barnavårdscentralens basuppdrag och som 
inte ingår i akutsjukhusens uppdrag (förfrågningsunderlag BVC, 
tilläggsuppdrag amningsmottagning, vårdgivarguiden)
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Tilläggsuppdrag 
amningsmottagning

 erbjuda kvalificerad amningsrådgivning som inte kräver sjukhusets 
kompetens och resurs 

 erbjuda amningsrådgivning genom fysiska besök, telefon, video och/eller 
genom andra digitala kanaler som anses ändamålsenlig för målgruppen 

 utföra amningsobservationer 

 enligt gällande riktlinjer bedöma amningsproblematik 

 erbjuda öppettider samtliga vardagar 

 samverka med andra barnavårdscentraler i närområdet för att 
sammantaget ansvara för ett primärt barnunderlag med cirka 5000 barn 
under ett års ålder. 

 erbjuda läkarkonsultationer samt provtagning/odling vid behov 

 vid behov hänvisa medicinskt motiverade amningsbesök till ett akutsjukhus 

Wasa amningsmottagning

 Tydligt för Wasa BVC under projektets gång att vi kunde erbjuda 

barnhälsovårdsuppdraget och amningsmottagningsuppdraget för 

våra familjer i samverkan med Wasa vårdcentral. 

 Hade varit oetiskt att inte erbjuda våra familjer det på sitt egna BVC 

i en välkänd miljö med personal de känner när vi har möjlighet till 

det. På så sätt undvika att de blir skickade till ytterligare en 

vårdenhet.

 3 BHV-sjuksköterskor har 7.5 hp amningsutbildning och 1 utav de är 

huvudansvarig för mottagningen tillsammans med enhetschef. 

Ansvarig läkare allmän specialist på VC som även arbetar på 

läkarmottagning på BMM.

Wasa amningsmottagning

 Erbjuder hembesök, mottagningsbesök, videobesök och chatt.

 Arbetar för att familjen så ofta det är möjligt får det stöd de behöver 

av sin ansvarige BHV-sjuksköterska för bästa möjliga kontinuitet

 Fördelar vi sett med amningsstöd i hemmet.

 Öppettider måndag- fredag 08-17, vi ser i vårt område vikten av att 

träffa familjerna tidigt. 

 Jobba aktivt med våra tidböcker för att hela tiden optimera 

användning av tiden för att kunna erbjuda flexibilitet samtidigt som 

personalen har en god arbetsmiljö och goda förutsättningar till sitt 

arbete.

 Det går utan finansiering och det hoppas vi inspirerar andra.

Mycket kvar att utveckla

 Samverkansrutiner med vårdgrannar för en bäst möjlig kontinuitet 

för kvinnan.

 Önskar även i fortsättningen alltid kunna erbjuda tid samma dag vid 

behov även om trycket eventuellt ökar.

 Kontinuerligt fortsätta uppdatera kunskaper hos samtlig personal 

även efter amningsprojekt slut.  
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