
Hur kan covid-19 överföras till ett nyfött barn?

På samma sätt som det kan 
överföras till vem som helst.

Det vanligaste sättet som covid-19 
sprids på är via direkt, indirekt eller 
nära kontakt med smittade personer 
och deras sekret, som till exempel  
saliv eller droppar från luftvägarna 
som man kan ge ifrån sig när man 
pratar, hostar eller nyser. 1 

Dessa droppar från andningsvägarna 
(även kallade ”aerosoler”) kan vara en 
källa till smitta, antingen direkt genom 
till exempel nysningar, eller genom att  
man vidrör en smittad yta, till exempel  
ett föremål som någon har nyst på. 
Den forskning som bedrivits hittills 
visar att de här aerosolerna kan 
överleva på ytor som kartong, plast 
och rostfritt stål i upp till 72 timmar. 2 

I skrivande stund bekräftar 
forskningsrön att det är mycket 
ovanligt att bebisar drabbas av 
covid-19. Bebisar uppvisar nästan 
aldrig symptom, och infektionsgraden 
förändras inte drastiskt om barnet 
föds vaginalt, ammas och/eller  
är i kontakt med en mamma som  
är eller misstänks vara smittad  
med covid-19. 3–7

Din bröstmjölk, amning och covid-19 –  
vad vet vi baserat på dagens vetenskap?
En omfattande genomgång av det vi vet utifrån nuvarande forskningsresultat 
Mitoulas LR, Schärer-Hernández NG, Liabat S. Amning, bröstmjölk och covid-19 –  
vad säger forskningsresultaten? Front Pediatr. 2020; doi: 10.3389/fped.2020.613339.

Världshälsoorganisationen 8 och andra organisationer som UNICEF, 9 CDC 10 
och Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 11 rekommenderar 
att mammor fortsätter amma sina nyfödda barn med tanke på de enormt 
positiva kliniska bevis som stödjer fördelarna med bröstmjölk.

”  Nu är det viktigare  
än någonsin att mata 
barn med bröstmjölk”

 Jada Wright Nichol. MS, OTR/L, IBCLC

Kan covid-19 överföras via bröstmjölk?

Aktuell forskning tyder på att covid-19 
inte överförs till barn via bröstmjölk. 12

Även om man i en rapport som nyligen 
publicerades inte hittade några spår 
av viruset i de bröstmjölksprov som 
tagits från kvinnor med covid-19 13 
har man i en del tidigare rapporter 

observerat förekomst av små delar 
RNA från viruset i bröstmjölken. 14–20  

Det fanns dock inget som påvisade 
något fullständigt och/eller aktivt 
virus i dessa prover, vilket innebär att 
det är högst osannolikt att viruset kan 
överföras till ditt barn via bröstmjölk.
Det är också viktigt att nämna att 

det endast var i slumpmässiga 
bröstmjölksprover från en och samma 
mamma med covid-19 som man 
hittade små delar av viralt RNA. 15, 18, 19 

Forskarna arbetar hårt för att  
förstå hur covid-19-RNA kan hamna  
i bröstmjölk. En tänkbar förklaring  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.613339/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.613339/full


kan vara att mjölken har kontaminerats 
av droppar från andningsvägarna 
som hamnade i mjölken när mamman 
pumpade ur proverna.

Flera studier har visat att Holder- 
pastörisering, en metod som rutin-
mässigt används på bröstmjölksbanker, 
har kunnat förstöra covid-19-virus som 

hade tillsatts bröstmjölksprover. 18, 21, 22   
Detta bekräftar att pastörisering av 
bröstmjölk är ett säkert och möjligt 
alternativ, särskilt under covid-19-tider.

Kan bröstmjölk från mammor som testat positivt för covid-19  
skydda barnet mot covid-19? 

Utöver alla bevisade fördelar med 
amning23har den senaste forskningen 
visat på ytterligare fördelar som är 

specifika för covid-19: Antikroppar 
som inaktiverar viruset har hittats 
i bröstmjölk hos mammor som har 

haft covid-19, vilket visar på stark 
immunologisk respons mot viruset  
hos bröstmjölk. 13, 24–26

Hittills finns inga studier som har visat att bröstmjölk är orsaken  
till överföring av smitta från mamma till barn.

Aktuell forskning tyder på att bröstmjölk hos mammor med covid-19  
ger en aktiv form av skydd mot viruset. Barnet kan inte få samma typ  
av skydd genom ersättning, vilket framhäver hur viktigt det är med  
amning i dessa tider.

ANVÄND
munskydd under amning  

och pumpning

TORKA AV 
och desinficera  

ytor regelbundet

Om du är en mamma som har testat positivt för covid-19 ska du följa de här tre stegen i samband med amning: 9

TVÄTTA 
händerna med tvål och vatten 

innan du rör vid barnet och efteråt
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