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En idé som växte fram 

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, ge längre besökstider i en lugn amningsvänlig miljö. 

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

• Tillgång till läkare o lab möjliggjordes 

• APC/KI involverades från början 

• HSF godkände ansökan om projektet som startade feb 2018.



Amningsmottagningens mål

Målet är med rätt kompetens och åtgärder ge rätt stöd i rätt 
tid, på rätt nivå utifrån individens behov och önskemål.



Sollentuna amningsmottagning som 
forskningsprojekt

Hur nöjd är du efter dagens besök

missnöjd ok nöjd Mycket nöjd



Sollentuna amningsmottagning som 
forskningsprojekt



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



En idé som växte fram 

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

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

• Tillsammans med sjukhusen skapa en bra amningsvårdkedja med bl.a. syfte att öka 
amningsfrekvensen och minska tillmatningen



Handledningsuppdraget

• Sollentuna Amningsmottagning stöttar o handleder nyöppnade amningsmottagningar 

• En manual finns tillhands

• Vårt mål är likvärdiga råd och likvärdigt omhändertagande





Sollentuna Amningsmottagning

• Öppet alla veckodagar för Telefonrådgivning o fysiska/Video besök

• Alla kvinnor är välkomna att höra av sig till oss

• Vårt uppdrag: Amningsrådgivning vid amnings- och bröstkomplikationer



Sollentuna Amningsmottagning

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

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



Sollentuna amningsmottagning har utvecklat 
amningsmallar i TC med hjälp av 

verksamhetsutvecklare



Mall amningsmottagning för kvinnan



Barnmall amningsmottagning



Barnmall BVC



Varför amningsmottagning på BVC?
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