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Bröstmjölksgivare - rutin
.

Neonatalavdelning 10 tar emot bröstmjölk från givare som längst tre månader
efter barnets födelse efter godkända blodprover på mamma och
bakterieodling på bröstmjölken.
Förberedelse av givare









Hälsodeklaration- frågefomulär.
Informera om handhygien vid urpumpning.
All givarmjölk ska vara urpumpad med elektrisk bröstmjölkspump.
Hyra av bröstmjölkspump är gratis under givarperioden. Läs mer i
Medelas pärm angående hyresförfarande.
Lämna ut bröstmjölkspumpen samt extra pumpflaskor.
Informationsbroschyren ”Till dig som vill bli bröstmjölksgivare”.
Lämna ut frysförpackningar och etiketter.
Lämna ut en handspritflaska.

Ta blodprover på tänkt bröstmjölksgivare





Beställs via Mikrobiologen – Sök ”bröstmjölksgivare” så att du får med
(HIV, Hepatit B och C) samt HTLV antikroppar.
Mamman tar provet på kem lab, vi skickar med provtagningsunderlag och
etiketter enligt ovan.
Avkoda inte identiteten, använd fullständigt personnummer.
Skriv i anamnesen ”bröstmjölksgivare”.

Ta emot leverans av givarmjölk till avdelningen






Inspektera den lämnade mjölken. Se till att bröstmjölken är märkt och att
den inte har tinat på vägen eller att burkar är trasiga.
Väg in mjölken och fyll i bröstmjölksfakturan.
Lämna ett kvitto till bröstmjölksgivaren, kvitto finns i mjölkkökets
vägghylla.
Fråga mamman om hon behöver fler frysburkar.
Är det sista lämningen?
– Ta emot pumpen.
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Lämna en anteckning i bröstmjölksgivarmappen att det är sista
leveransen så att mamman sedan får sina pengar.

Ställ in bröstmjölken i frys märkt opastöriserad bröstmjölk, samlat i en
påse.
Ta bakterieodling på mjölken.
– Ta minst 1 ml bröstmjölk i ett odlingsrör.
– Skicka till mikrobiologen för odling.
– Välj övriga undersökningar ”Bröstmjölk”.
– Skriv i remissen under anamnes ”Tänkt bröstmjölksgivare. Växt?”
Provet lämnas på vardagar före kl 12.
Bröstmjölksodlingen svaras ut som acceptabel eller ej acceptabel.
Svaret vidimeras av läkare i Cambio Cosmic.
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