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Vejledning til sundhedspersonale:  
Amning og udpumpning under COVID-19

Adskil ikke mor og spædbarn

Anbefal moderen at: 

• Vaske hænder ofte med vand og 
sæbe eller bruge alkoholbaseret 
hånddesinfektionsmiddel, inden  
hun har fysisk kontakt med sit barn 

• Rengøre og desinficere overflader, 
hun har rørt ved, ofte

Støt moderen i at amme

• For nyfødte igangsættes amning 
inden for den første time efter fødslen, 
og der øves hud mod hud-kontakt  
så hurtigt som muligt 

• For spædbørn og småbørn fortsættes 
amning, og der introduceres supple-
rende mad, der er sikkert at spise  
og sundt, ved 6-måneders alderen

Hjælp moderen med at få gang 
i amningen igen, når hun er rask 
nok til at amme

Fortsæt med alternative måder  
at made barnet på

Giv moderens 
udpumpede 
mælk til barnet

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

JA

Vend tilbage til 
direkte amning 
ved brystet, når 
moderen er rask 
nok til at amme

Giv barnet donorbrystmælk,  
indtil moderen er rask igen

Giv barnet modermælkser-
statning, indtil moderen er 
rask igen

Er moderen villig til at amme,  
når hun er blevet rask?

Baseret på WHO’s beslutningstræ vedrørende amning i forbindelse med COVID-19 (WHO. Ofte stillede spørgsmål: Amning og COVID-19. For sundhedspersonale; 12. maj 2020.  
Hentet fra: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719)

Er der mistanke om eller  
bekræftet smitte med  

Covid-19 hos moderen?

Er moderen rask  
nok til at amme?

Er moderen i stand  
til at udpumpe brystmælk  

(med hjælp)?

Er brystmælk  
tilgængelig fra  

en donormælkebank?

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Moderen skal bære mundbind  
under amning 

•   Hvis et mundbind ikke er tilgæn-
geligt, så anbefal hende at nyse 
eller hoste i et papirlommetørklæde 
og straks smide det væk samt at 
vaske hænder ofte

•   Moderens brystområde skal 
vaskes, hvis hun har hostet på det. 
Det er ikke nødvendigt at vaske 
brysterne før hver amning
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NEJ 1JA 1

JA 1 JA 2

Er det sikkert at amme og holde 
mødre og spædbørn sammen 
under Covid-19?

Er det sikkert at give udpumpet  
brystmælk fra en mor med  
bekræftet/formodet COVID-19?

Er det sikkert at give mælk til et 
spædbarn på neonatalafdelingen, 
hvis moderen har været udsat  
for COVID-19?

Hvis en mor er bekræftet/formodet 
COVID-19-positiv, er modermælkser-
statning så mere sikkert for spædbørn?

Tips til at holde mødre og spædbørn sikre under COVID-19-krisen 3

• Fortsæt med at amme, og vær omhyggelig med hygiejnen. Den primære 
risiko for, at et spædbarn får virusset, er ved tæt kontakt med moderen  
eller et andet smittet familiemedlem. Hvis der er sygdom i husstanden,  
skal moderen udføre De tre trin. 

• Anbefal moderen at fortsætte amningen, hvis hun bliver syg. 

• Hvis en mor er for syg til at amme, benyttes en kop eller flaske til at made 
barnet med udpumpet brystmælk. Søg omgående lægehjælp til moderen.  

• Vær ekstra omhyggelig, når der gives modermælkserstatning. Hvis der 
opstår en situation, hvor en mor ikke er i stand til at amme, eller hvor hun  
har besluttet sig for ikke at amme, er det særligt vigtigt, at spædbørn mades  
i henhold til de instruktioner, der står på pakken med modermælkserstatning, 
og at man er ekstra omhyggelig med at vaske flasker, suttehoveder og andet 
tilbehør grundigt. Følg De tre trin.

Brystmælk er den bedste ernæringskilde for spædbørn og beskytter dem mod sygdom: 4

• Evidensen støtter i overvældende grad amning. Hud mod hud-kontakt og tidlig fuldamning bidrager til,  
at småbørn trives, og der er ingen grund til ikke at fortsætte i kølvandet på dette virusudbrud.  

• Til dato er overførslen af det aktive virus, der kan forårsage infektion gennem brystmælk og amning,  
ikke blevet påvist.  

• Afbrydelse af amning kan føre til et fald i mælkeproduktionen, at spædbarnet nægter at tage brystet  
og et fald i de beskyttende immunfaktorer, der findes i brystmælk. 

De tre trin: 3

• BÆR mundbind  
under amning 

• VASK hænder med  
sæbe før og efter fysisk 
kontakt med barnet 

• AFTØR og desinficér  
overflader ofte

De mange fordele ved amning opvejer i betydelig grad de potentielle risici ved overførsel  
og sygdom forbundet med COVID-19. 1

Vejledning til sundhedspersonale:  
Amning og udpumpning under COVID-19

Kildehenvisninger: 1 WHO. Frequently asked questions: Breastfeeding and COVID-19. For health care workers; 12 May 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719  
2 Meier PP, Patel AL. Is it safe to provide milk for my NICU baby if I have or have been exposed to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)?: FLRF; 2020 [cited 2020 Jul 24]. Available from:  
https://www.larsson-rosenquist.org/media/1353/2003_nicu_babies_covid19.pdf 3 UNICEF. Breastfeeding during the COVID-19 pandemic; 2020 [cited 2020 Jul 21]. Available from:  
https://www.unicef.org/eap/breastfeeding-during-covid-19 4 UNICEF. Breastfeeding safely during the COVID-19 pandemic; 28 May 2020. Available from: https://www.unicef.org/ 
coronavirus/breastfeeding-safely-during-covid-19-pandemic ©
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