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Diskussion – vilka åtgärder krävs för att stärka amningen i Sverige?

Nationella amningskommittén

Råd om mat för gravida och ammande

Råd om mat för spädbarn

Det jag tänkte prata om



Livsmedelsverkets material för föräldrar

• Bra mat för barn 0-1 år, broschyr och webb

• Bra mat för barn 1-2 år, broschyr och webb

• Översättningar till flera språk 
Finns på webben

• Film att visa i föräldragrupper 

• Utökad information på webben om vissa områden 
t ex vegetarisk kost, vatten från egen brunn, D-vitamin mm



För personal inom barnhälsovården

• Handledning som uppdateras regelbundet – bara på webben
• Mejlutskick i samband med uppdateringar

Tips:
Prenumerera på nyheter om mat och hälsa



För personal inom hälso- och sjukvård



Uppdaterade råd till 
gravida och ammande



• Liten folder med tips om var man hittar råden 
och hur man kan ladda ner en app i mobilen 
finns att ladda ner eller beställa från 
Livsmedelsverket

Broschyren har tagits bort

https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/gravidraden


• Uppdatering på gång

• Lansering inom kort

• Samma koncept som för gravida

Råden till ammande



• Samordningsgrupp med ledamöter från

• Socialstyrelsen

• Folkhälsomyndigheten

• Konsumentverket

• Livsmedelsverket

• Nationell amningskommitté

• Yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård

• Frivilligorganisationer

• Myndigheter

Nationella amningskommittén



Pappagrupperna

Riksföreningen för barnsjuksköterskor

Samordningsbarnmorskorna

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Svensk sjuksköterskeförening (SSF)

Svenska barnmorskeförbundet

Swedilac

Tandhygienistföreningen

Tandläkarförbundet

Vårdutvecklare inom barnhälsovården

Amningshjälpen

Amningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Amningsnätverket i Sverige (AMNIS)

Amningssakkunniga i Stockholms läns landsting (AMSAK)

Barnläkarföreningen

Barnhälsovårdsöverläkarna (BHÖL)

Dietisternas riksförbund

Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Logopedernas riksförbund

Mödrahälsovårdsöverläkarna (MHÖL)

Nordiska Arbetsgruppen för Internationella Amningsfrågor 
(NAFIA)

Organisationer som ingår eller bjudits in till nationella 
amningskommittén



Samverka och samordna mellan 
myndigheter och andra aktörer 
för att främja, skydda och stödja 
amning.

Syfte



• Arbetet med att ta fram en ny plan kommer att påbörjas i februari 2021

Strategisk plan för samordning av amningsfrågor



Vad är orsaken till att amningsstatistiken bland barn 
under 6 månader går ner? 



Hur kan vi öka samarbetet och kommunikationen 
inom vårdkedjan?



Vilka andra åtgärder behövs för att stärka amningen? 




