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GRATIS RÅD OM AMMING 
Ammehjelpere er et supplement til det offentlige 
tilbudet på helsestasjoner og ammepoliklinikker. 
Nasjonal kompetansetjeneste for amming er en viktig 
samarbeidspartner.

På nettsiden vår finner du en rekke artikler med råd og 
informasjon om amming, samt filmer som viser amme- 
stillinger, sugetak, amming i bæretøy og mange fler.

HVA ER EN AMMEHJELPER?
En ammehjelper er en kvinne med egen ammeerfaring, 
som har dokumentert gode kunnskaper om amming 
gjennom Ammehjelpens egne godkjennings-
rutiner. Disse kvinnene stiller sin tid til disposisjon for 
mødre som trenger støtte og veiledning i ammeperioden.

Organisasjonen har i dag ca 160 frivillige Ammehjelpere 
(rådgivere).

Har du spørsmål om amming, eller vil bli ammehjelper, 
finner du telefonnummer og kontaktskjema på nettsiden 
vår www.ammehjelpen.no. Se under fanen  
“Få ammehjelp”.

 
 

AMMEHJELPEN PÅ FACEBOOK 
“Ammehjelpsgruppen” er den eneste gruppen på  
Facebook som er driftet av Ammehjelpen. Den er et 
lavterskeltilbud for deg som er gravid og/eller ammer og 
som ønsker råd, veiledning og støtte til ammingen.

Ammehjelpen følger Helsedirektoratets anbefalinger om 
amming, og vi poster også nyttig informasjon og relevant 
forskning som er i tråd med  
anbefalingene.

Vi ønsker at dette skal være en gruppe hvor mødre 
åpent og trygt kan dele erfaringer, opplevelser og råd 
med hverandre. I tillegg er mange av våre ammehjelpere 
medlem og vil også komme med råd og innspill. 

Du kan poste ditt spørsmål direkte i gruppen, eller du kan 
velge å være anonym om du vil det. I gruppa er det  stor 
takhøyde, vi har respekt for hverandre og deler mange 
gode samtaler. Meld deg inn du også! 
 
Lyst til å bli medlem?
Søk opp “Ammehjelpsgruppen” på Facebook og be om 
tilgang :)

Du finner også Ammehjelpens åpne side på Facebook. 
www.facebook.com/www.ammehjelpen.no

NOE DU LURER PÅ OM AMMING?

Ta kontakt med

Sjekk gjerne ut nettbutikken vår!
Vi har et supert utvalg av ammeklær, amme-BH’er, ammeinnlegg,  

bøker, ammeputer og andre hjelpemidler. 

Overskuddet fra nettbutikken går til drift av Ammehjelpen.  
www.ammebutikken.no


