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Kort presentation av 
Strategier och dokumnet om Amning
att förhålla sig till i hela vårdkedjan!

Kristin Svensson Universitetsbarnmorska

Bild Breastfeeding.comPå Barnmorskeförbundet.se och Barnmorskan.se kommer material som presenteras finnas!

Ny ämnessida Om Amning på Vårdgivarguiden. OBS! under uppbyggnad!

Här finns alla vår strategier och dokumnet att förhålla oss till!

Utgår från WHO/UNICEF Tio Steg

• Vårdkedjans olika ansvar

• Mödrahälsovården

• Förlossning

• Vård efter förlossningen

• Neonatal och barnklinik

• Barnhälsovården

• Mer information 

• Filmer, material för personal
och föräldrar

• Referenser
Bild Costin Alexe
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Innehåll

Viktiga förebyggande åtgärder på MHV

Behandlingsdel - Del 1

• Mjölkstas
• Svårläkta sår på  bröstvårtan
• Smärtor i brösten
• Mastit
• Abcess

Bilder: AMSAK VP Bröstkompl.

Tillstånd relaterat till bröstvårtor och vårtgård 

• Candidainfektion
• Plugged/blocked duct
• White spot, Milk Blister 
• Eksem
• Raynauds fenomen, 
• Herpes simplex virus (HSV)

Andra amningsrelaterade tillstånd/situation
• Bröstreduktion
• Bröstimplantat
• Utebliven/Sviktande mjölkproduktion, 
• Amningsnedläggning
• Läkemedelsanvändning - narkos och röntgen vid amning 

Nytt!

Bilder: AMSAK vårdprogram Bröstkomplikationer 6

Del 2

Fördjupning - hjälp för utredning och handläggning

• Att möta kvinnor med amningsproblem och/eller 
bröstkomplikationer (bl.a om upplevelser av  amningspress 
och känslor av misslyckanden)

• Telefonrådgivning – vikten av anamnesen för att ställa diagnos

• Undersökningsmetoder

• Amningsstatus – 5 punkter för att underlätta – gör föräldrar delaktiga!

• Oralmotorisk undersökning - kort tungband

• Amningshjälpmedel

• Urmjölkning vid bröstkomplikation 

Nytt!
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Finns att skriva ut på ämnessidan Om amning på Vårdgivarguiden Finns att skriva ut på ämnessidan Om amning på Vårdgivarguiden

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om information 
som avser uppfödning genom amning eller 
med modersmjölksersättning SOSFS 2008:33 

Modersmjölksersättning får endast ges till ett 
spädbarn efter det att det har gjorts en 
bedömning att ett sådant behov föreligger. 

Bedömningen ska dokumenteras i spädbarnets 
patientjournal samt i moderns patientjournal, i 
förekommande fall.

Ett tillägg som kom senare! 2 § i allmänna råden 
framgår att ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, att varje vårdgivare ansvarar för 
att det finns sådana processer och rutiner som 
behövs för att säkerställa att verksamheten 
uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Kompetensbeskrivning för amningsarbete i vårdkedjan
ARBETE MED AMNING FÖR EN ORGANISATION SOM STÖDER OCH 

MÖJLIGGÖR AMNING

Inkluderar både formell och reell kompetens

Målet: att främja standardiseringen av vårdförlopp för en jämlik och effektiv 

amningsvård av god kvalité inom verksamheterna

Användningsområde: verksamhetsutveckling, som bla

underlag för fortbildning av personal och vid tillsättning av tjänster

Bild Jonas Jakob Svensson

• Grundläggande Amningskompetens för vårdkedjan 

• Klinisk specialistkunskap i amning för ex arbete på Amningsmottagning

• Specialistkompetens i Amning 

• Kunskap och förståelse 
• Färdighet och förmåga
• Förhållningsätt och värderingsförmåga
• Utbildning

Referenser bla: 

• Kompetensstege för sjuksköterskor/barnmorskor Region Sthlm

• Internationella dokument om  Amningskompetens 

Sammanställt av AMSAK samt deltagare i AMNIS
Bild: Amningscentrum

Barnmorskeförbundets

nya Policydokument

Amning

Finns att läsa på Barnmorskeförbundets hemsida


