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Veiledning for helsepersonell:  
Amming og pumping under COVID-19

Mor og barn må ikke adskilles

Gi mor råd om å: 

• Vask hender regelmessig med såpe 
og vann, eller bruk håndsprit før  
du berører babyen 

• Rengjør og desinfiser overflatene  
hun har berørt regelmessig

Støtte mødre til å amme

• For nyfødte startes ammingen innen 
de første timene etter fødselen  
og hud-mot-hud-kontakt så snart  
som mulig 

• For nyfødte og små barn fortsetter 
ammingen og introduseringen av 
trygg og sunn komplementær mat  
når barnet er 6 måneder gammel

Hjelp mor med å bygge opp laktasjonen 
på nytt når hun er frisk nok til å amme

Fortsett med alternative måter 
å gi babyen melk på

Mate babyen 
med mors  
utpumpede melk

NO

JA

JA

JA

NO

JA

Gå tilbake til 
direkte amming 
når mor er frisk 
nok til å amme

Mat babyen med donormorsmelk 
til mor blir friskere

Mat babyen med  
morsmelkerstatning  
til  mor blir friskere

Vil mor amme etter at hun er blitt frisk?

Basert på WHOs beslutningstre for amming i sammenheng med COVID-19 (WHO. Vanlige spørsmål: Amming og COVID-19. For helsepersonell: 12. mai 2020. Tilgjengelig fra:  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719)

Har mor Covid-19,  
eller er det mistanke  

om dette?

Er mor frisk nok  
til å amme?

Klarer mor å pumpe  
ut brystmelk  
(med hjelp)?

Er morsmelk 
tilgjengelig fra en  

donormorsmelkbank?

JA

NO

NO

NO

Mor bør bruke en medisinsk  
ansiktsmaske under ammingen 

•   Hvis en medisinsk ansiktsmaske ikke 
er tilgjengelig, anbefaler vi å nyse 
eller hoste i et papirlommetørkle, 
kaste det umiddelbart og vaske 
hendene med jevne mellomrom

•   Mors brystområde bør vaskes hvis 
hun har hostet på det. Brystene  
må ikke vaskes før hver mating
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NEI 1JA 1

JA 1 JA 2

Er det trygt å amme og  
holde mødre og spedbarn 
sammen under Covid-19?

Er det trygt å gi nypumpet  
brystmelk fra en mor som har 
eller mistenkes å ha COVID-19?

Er det trygt å gi melk til et spedbarn 
på nyfødtintensivavdeling hvis en  
mor er eksponert for COVID-19?

Er morsmelkerstatning for  
spedbarn tryggere hvis mor har  
eller mistenkes å ha COVID-19?

Tips for å holde mødre og spedbarn trygge under COVID-19-krisen 3

• Fortsett å amme og vær samtidig nøye med hygiene. Hovedrisikoen for 
et spedbarn er å bli smittet av viruset fra nærkontakt med mor og andre  
smittede familiemedlemmer. Hvis noen i husholdningen er syke, anbefaler  
vi at mor utøver De tre trinnene. 

• Vi anbefaler at mor fortsetter ammingen hvis hun blir syk. 

• Hvis en mor er for syk til å amme, må en kopp eller flaske brukes til å mate 
spedbarnet med nypumpet brystmelk, og mor må umiddelbart få legehjelp.  

• Vær ekstra forsiktig med mating med morsmelk. Hvis det oppstår et tilfelle 
hvor en mor ikke kan amme eller hun har bestemt seg for ikke å amme,  
er det spesielt viktig at spedbarnet mates i samsvar med anvisningene  
på morsmelkerstatningspakken. Da er det ekstra viktig å vaske flasker,  
tåtesmokker og annet utstyr som brukes, grundig. Følg De tre trinnene.

Brystmelk er den beste næringskilden for spedbarn og beskytter dem mot sykdom: 4

• Amming støttes av svært sterke bevis. Hud-mot-hud-kontakt og tidlig eksklusiv amming hjelper babyer  
med å bli friske og sterke, og det er ingen grunn til å avslutte ammingen som en konsekvens av viruset.  

• Per dags dato er det ikke oppdaget overføring av det aktive viruset som kan forårsake infeksjon gjennom 
brystmelk og amming.  

• Avbrudd i ammingen kan føre til redusert melkeproduksjon, at spedbarnet nekter å drikke brystmelk  
og en reduksjon i beskyttende immunfaktorer i brystmelken. 

De tre trinnene: 3

• BRUK ansiktsmaske  
under ammingen 

• VASK hender med  
såpe før og etter  
berøring av babyen 

• TØRK AV og desinfiser 
overflatene regelmessig

De mange fordelene ved amming er mye viktigere enn de potensielle farene for overføring  
og sykdom som er tilknyttet COVID-19. 1
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