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Kontaktuppgifter
BHV Stockholm Nordväst verksamhet inom SLSO, 12 BVC mott, varav Sollentuna och 
Rotebro är två av dem (Rinkeby, Kista, Rissne, Alvik, Bromma, Vällingby, Hässelby, Solna, 
Kallhäll o Kungsängen). 

• Ulrika Lindström Verksamhetschef

Ulrika.h.lindstrom@sll.se, 072-454 06 38

• Maria Pettersson Enhetschef för Sollentuna och Rotebro

Maria.an.pettersson@sll.se, 072-245 36 60

• Maria Haddad och Kjersti Graasvoll Barnsjuksköterskor Sollentuna BVC samt 
Amningsmottagningen på Rotebro BVC

Maria.haddad@sll.se

Kjersti.graasvoll@sll.se

Amningsmottagning på BVC

Från Projekt till Tilläggsavtal

En idé som växte fram 
• BVC har alltid arbetat med att främja amning, vi tar över 

mamma/barn från 1 vecka efter förlossningen. Vi ger 
amningsrådgivning, observerar och följer upp men pga. korta 
besökstider på BVC finns begränsningar i vad vi hinner med

• Idén uppkom år 2017 på initiativ av personal på Sollentuna 
BVC med ambition att förbättra amningsvård i primärvården i 
form av projektet ”Amningsmottagning på BVC”

En idé som växte fram 
• Vi ville förbättra tillgängligheten, erbjuda längre besökstider i en lugn amningsvänlig 

miljö

• Erbjuda professionell hjälp med kunniga och engagerade barnsjuksköterskor med lång 
erfarenhet i yrket och extra utbildning och intresse för amning

•

• Tillgång till läkare och lab

• APC/KI involverades från början 

• Beställarna godkände vår ansökan och projektet startade feb 2018.

Verksamhetens mål

Sollentuna amningsmottagnings mål är att med rätt kompetens 
och åtgärd ge rätt stöd i rätt tid, på rätt nivå utifrån individens 
behov och önskemål

En idé som växte fram 

Sollentuna Amningsmottagning som projekt

-Öppet 2 dgr/v. Telefonrådgivning och fysiska/video besök

-Alla kvinnor välkomna men ffa till de som bodde i ett avsatt 
område pga. begränsade öppettider

-Vårt uppdrag: Amningsrådgivning vid amning- och 
bröstkomplikation

-Handledning mha Kerstin Lindahl
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Hur nöjd är du efter dagens besök

missnöjd ok nöjd Mycket nöjd

På frågan: Upplever du att du fått förståelse för din situation? Har 78 av 80 (97,5%) besökare 
svarat ja och två har inte svarat alls.

Några kommentarer relaterade till frågan ovan är:

”Insikt att det går att få till amning, även om det inte kommer igång automatiskt”.

”Att någon lyssnar och vet precis vad det handlar om, fick bekräftat att jag gör rätt och inget "fel" på 
bebis”

” De lyssnade mig försiktigt och försökte hjälpa mig utan att stressa mig”

” Att sköterskan förstod min situation och bekräftade mig”

” Jag fick komma in samma dag jag ringde och fick hjälp och råd och stöd för mina besvär. Nu kommer 
jag kunna fortsätta amma som jag verkligen vill”

”Blev lyssnad/bekräftad”

En idé som växte fram 

• Parallellt pågick en diskussion på Regionnivå hur 
framtidens amningen i primärvården och sjukhusen ska 
drivas?

• Vi fick mer publicitet och politikerna var intresserad av vårt 
arbete 

• Höst 2019 kom beslutet att BVC fick uppdraget att driva 
amningsmottagningar i Stockholm Län, ett Tilläggsuppdrag 
till den BVC verksamhet som finns

Nuläge och framtid

• Målet är att starta upp 7-10 ”BVC-amningsmottagningar” i 
Sthlm Län. 

• God tillgänglighet för alla, närhet o öppettider mån-fre

• Sollentuna Amningsmottagning stöttar och handleder 
nyöppnade amningsmottagningar. En manual finns 
tillhands. Vårt mål är likvärdiga råd och likvärdigt 
omhändertagande

• En nätverksgrupp med representanter från de BVC som har 
tilläggsuppdraget startar upp i år

Manual till nyöppnade amningsmottagningar
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Sollentuna amningsmottagning med hjälp av SLSOs verksamhetsutvecklare har 
utvecklat amningsmallar i TC

• Unikt för BVC 
Amningsmottagning

• Fanns inget liknande sedan 
tidigare

• Vi dokumenterar i både 
mammans och barnets journal 
med olika sökord

Nuläge och framtid

Sollentuna Amningsmottagning start som Tilläggsuppdrag 

fom 1 sep

• Öppet alla dagar i veckan för Telefonrådgivning o 
fysiska/video besök

• Alla kvinnor är välkomna att höra av sig till oss

• Vårt uppdrag: Amningsrådgivning vid amning-
och bröstkomplikation

Nuläge och framtid

• Sollentuna amningsmottagning har givit stöd och råd till alla 
som har sökt sig dit.

• Ca 2% av besökaren behövde ytligare akutvård då de 
remitterades vidare till andra vårdinsatser bland annat för 
ultraljud

”Högspecialiserad amningsmottagning 
på BVC”
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