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Minnesanteckningar Nationella amningskommittén
Åsa Brugård Konde hälsade välkommen och Inga-Maj Andersson inledde mötet med
att berätta om det kunskapsstöd gällande graviditet, förlossning och tiden efter som nu
tas fram av Socialstyrelsen. Det kommer att bli ett viktigt stöd för hela vårdkedjan,
samt beslutsfattare och kommer även att ha ett kapitel om amning och uppfödning.
Till följd av pandemin är flera av Socialstyrelsens publiceringar försenade, bland annat
amningsstatistiken. Inget nytt publiceringsdatum är satt. Uppdateringen av ”Tio steg
som främjar amning” är i det närmaste klar, Socialstyrelsen inväntar svar från SBU
gällande steg 9.
Flera presentationer visade på många goda exempel för att främja amning och
samarbete mellan MHV, förlossningsvården och BHV. Samtidigt som många
undersökningar visar på att de största hindren för att främja amning är bristande
kunskaper bland allmänheten, och även inom vården, bristande stöd både socialt och
professionell.
Deltagarna var överens om att det behövs ett amningscentrum som kan driva
amningsfrågor på nationell nivå i Sverige, som kan följa upp ”Baby Friendly Hospital
Initiative” och vara en resurs för regionerna. Det rapporterades att Myndigheternas
samordningsgrupp för amningsfrågor kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta
fram ett förslag till sådan och förslaget kommer att skickas ut till amningskommittén
på remiss.
Kerstin Johannesson, från CBHV-rådet, presenterade resultat av uppdraget att ta reda
på vad de olika CBHV-enheterna anser i fråga om lämpligheten med
utställare/sponsorer på konferenser och utbildningsdagar för vårdpersonal. Av 20
enheter ansåg 65 procent att kommersiella företag inte ska vara med på CBHVkonferenserna och 75 procent ansåg att det är ok att bjuda in icke-kommersiella
organisationer.
Denna presentation ledde fram till en mycket välkommen fråga, nämligen behovet av
ökad tillgång till dietist/nutritionist med uppdrag att arbeta med kompetensutveckling
för personal inom BHV, exempelvis kunde Nationellt programområde (NPO) Barns
och ungdomars hälsa kunna engageras i att rekommendera dietist/nutritionist på BHV
på nationell nivå. Detta skulle garantera saklig och oberoende information till personal
om bröstmjölksersättningar och uppfödning för att kunna ge adekvata råd till föräldrar,
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istället som det nu är på delar av Sverige där personal hämtar sin information direkt
från barnmatsindustrin.
Det framkom även önskemål om framtagning av en digital utbildning om
marknadsföringskoden. Eventuellt kan det bli en broschyr kan vara bra i första hand,
för att sedan få till en kortare online utbildning. WHO har flera skrifter med basal
information om koden och hälsoarbetares roll.
Vid pennan,
Andrea Mikkelsen
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