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I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan 
eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses 
i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter 
och allmänna råd.
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Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter 
om information som avser uppfödning genom  
amning eller med modersmjölksersättning; 

beslutade den 10 december 2008.

Socialstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 § 1 och 4 och 3 § 1 
förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrel-
sen att meddela föreskrifter m.m.

Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid uppfödning av spädbarn 
genom amning eller användning av modersmjölksersättning inom 
sådana verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763).

Vårdgivarens ansvar
2 § Varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska 
inrättas, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) 
om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjuk-
vården, överensstämmer med bestämmelserna i det följande.

Användning av modersmjölksersättning
3 § Modersmjölksersättning får endast ges till ett spädbarn efter det 
att det har gjorts en bedömning att ett sådant behov föreligger. Be-
dömningen ska dokumenteras i spädbarnets patientjournal samt i mo-
derns patientjournal, i förekommande fall.

Information om amning och modersmjölksersättning
4 § Den information som lämnas om uppfödning genom amning och 
användning av modersmjölksersättning till modern eller någon annan 
person som vårdar ett spädbarn ska vara objektiv och entydig.

1  Jfr Kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölks-
ersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (EUT L 401, 
30.12.2006, s. 401, Celex 32006L0141).
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moderns behov och ska i övrigt överensstämma med vad som framgår 
av 2 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 2 kap. 1 § lagen 
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

5 § Modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska få 
tydlig information om

1. amningens fördelar jämfört med uppfödning med modersmjölks-
ersättning,

2. ammande mödrars näringsbehov och hur de kan förbereda och upp-
rätthålla amningen,

3. den negativa inverkan på amningen som partiell uppfödning med 
modersmjölksersättning kan medföra, och

4. svårigheten att övergå till amning, om modern har börjat med upp-
födning med modersmjölksersättning.

6 § Vad gäller uppfödning med modersmjölksersättning ska informa-
tion dessutom lämnas om 

1. hur sådan ersättning används på ett riktigt sätt,
2. hur man kan stärka anknytningsprocessen mellan modern och späd-

barnet i samband med uppfödning med modersmjölksersättning,
3. de hälsorisker som är förknippade med olämplig föda och olämp-

liga uppfödningsmetoder, och
4. de hälsorisker som är förknippade med oriktig användning av mo-

dersmjölksersättning. 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2009. 
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 

1983:21) för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. vid tillämpning av 
internationell kod för marknadsföring av bröstmjölksersättningar.

3. Allmänna råd 1983:2 Marknadsföring av bröstmjölksersättningar 
– Svensk tillämpning av den internationella koden för marknadsfö-
ring av bröstmjölksersättningar, i den särskilda skriftserien ”All-
männa råd från Socialstyrelsen”, ska upphöra att gälla.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

 Tesi Aschan
 (Hälso- och sjukvårdsavdelningen) 


