Den första tiden

Livet kan börja!
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Vi hoppas att de råd och tips som följer ska ge svar på
flera av era frågor när ni förbereder er på att få barn
och när ni senare kommit hem från BB.
Fram tills ni har fått den första kontakten med
barnavårdscentralen (BVC) kan ni ringa till BB-/
amningsmottagningen vid behov av rådgivning kring
mamma, barn, amning eller matning. Vi uppmuntrar er
att ringa dagtid förutom om ärendet är akut.
Läs mer på sidan 6 och 9 för hänvisningar om hur du
kan kontakta vården.

Läs mer:
www.nusjukvarden.se
www.1177.se
www.amningshjalpen.se
www.kvinnofridslinjen.se
www.tvillingklubben.se

Att bli en familj
Grattis till ert nyfödda barn!
Att bli en familj innebär förändrade roller, möjligheter och krav, samt att man lär känna en ny individ.
Genom graviditeten kan mamman ha ett naturligt försprång i kontakten med sitt barn. Det kan göra att
den nyblivna pappan/partnern känner sig utanför eller bortglömd. Men ni är viktiga från första stund!
På BB riktas information och hjälp till båda föräldrarna så ni kan få lära er tillsammans. Våga ställa de
frågor som just ni har.
Som pappa/partner kan du ge stöd som bara den närmaste kan ge. Ta vara på möjligheten att lära känna
ditt barn. Mamma och pappa/partner kompletterar varandra genom sina olikheter i relationen till barnet.
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ATT BLI EN FAMILJ

Den nya familjen
Den nya familjen behöver lugn och ro för att anpassa sig. Låt gärna besöken vänta! Det är naturligt att
upplevelsen av lycka under den första tiden blandas med känslor av tvivel och ifrågasättande av ens förmåga
att vara förälder. Sömnlösa nätter kan ge känslor av förtvivlan och trötthet. Det kan kännas som om man vill
slippa ifrån alltihop. Den bästa hjälpen finns oftast hos era närstående som kan stötta och avlasta er. Behöver
ni tala med någon utomstående så tveka inte att be om
hjälp. Det är inte bra att gå och oroa sig för länge.

Mamma

Syskon
En del föräldrar kan uppleva det jobbigt att hantera
syskonens reaktioner. Äldre barn kan uppleva svartsjuka
eller vara överbeskyddande gentemot sitt nya syskon. Här
har pappa/partner en viktig funktion, antingen genom att
ge syskonen ökad uppmärksamhet, eller genom att avlasta
mamman så att hon kan ge tid åt sina äldre barn.

”Baby blues”
De första dagarna hemma kan vara
mer ansträngande än du har förväntat
dig. Kroppen är trött efter graviditeten
och förlossningen. Du kan känna dig
ledsen och nedstämd, framförallt tredje
till fjärde dygnet. Vanliga symtom är
humörsvängningar, gråtattacker och
ibland ångest och sömnsvårigheter.
Detta är normalt och beror dels på den
stora livsförändringen, sömnbrist och
dels på en omställning av hormoner. Om
nedstämdheten inte går över är det viktigt
att ni pratar med er BVC-sjuksköterska.

Ensamstående förälder
Att vara ensamstående innebär ofta en extra utmaning. Att ha hela ansvaret 24 timmar om dygnet
ställer stora krav. Glöm inte att be om hjälp hos vänner och anhöriga. Tala med din BVC-sjuksköterska
om du behöver extra stöd.
Tvillingförälder
Under graviditeten har ni förberett er på att få två barn. Många praktiska frågor kommer att dyka
upp. Det är vanligt att tvillingfödsel sker tidigare än beräknat och därför kan barnen behöva vård på
neonatalavdelning.
Neonatalavdelningen
På neonatalavdelningen vårdas barn som exempelvis fötts för tidigt, behandlas för en infektion eller av
någon anledning behöver övervakas mer än vad som kan erbjudas på BB. Som förälder får ni vara hos ert
barn så mycket ni önskar.
Barnavårdscentralen (BVC)
Barnhälsovården har sin utgångspunkt i barnet, men arbetar för hela familjen. Vänd er med fördel till er
BVC-sjuksköterska med de frågor och funderingar som ni har. En sammanfattning över BB-tiden skickas
till BVC. Det är ändå bra om du själv kontaktar BVC från BB eller så snart du kommit hem.
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Att föda barn innebär en stor omställning för dig som kvinna, både psykiskt och fysiskt. Du behöver vila
när barnet sover. En god idé är att be anhöriga och vänner att vänta med besök och telefonsamtal under
den första tiden.
Följande avsnitt innehåller även viktig information för pappa/partner.

Hygien och avslag
Hygienen är viktig att tänka på för dig som nybliven mamma. Avslagsperioden, som kan vara upp till åtta
veckor, innebär att livmodern drar ihop sig och att du blöder. Den färska blödningen övergår efter några
dagar till att bli mer utspädd rosaaktig/brunaktig. Ibland kan det komma lite färsk blödning men det
är normalt så länge som avslaget fortsätter att minska. Efter några veckor blir avslaget som en vitaktig
flytning. Duscha (ej bada) och använd binda istället för tampong under hela avslagsperioden. Dessa råd
är för att du ska undvika infektion.
Underliv
Underlivet kan vara svullet och ömt efter förlossningen. Svullnaden lägger sig vanligtvis inom några
dagar och ömheten avtar efter hand. Använd smärtlindring vid behov. Spola av underlivet två gånger
dagligen de första dagarna. Det räcker att tvätta underlivet med vanligt vatten eftersom tvål torkar ut
slemhinnorna. Inom några veckor har de flesta bristningar och klipp i underlivet läkts.
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Eftervärkar
Efter förlossningen drar livmodern ihop sig. Det kan
göra att du känner av eftervärkar de första dagarna. Det
är vanligt att dessa känns mer efter du har fått andra
eller tredje barnet samt upplevs starkare i samband med
amning. Använd en värmedyna eller smärtlindring vid
behov.
Kejsarsnitt
Avslaget efter kejsarsnitt kan avta mycket snabbare men
följer samma mönster som beskrevs ovan. Du tar bort
operationsförbandet en vecka efter förlossningen. Det
är vanligt med små blåmärken runt operationssåret.
Var noga att lyfta på magen för att tvätta och sedan
torka runt såret. Det är helt normalt att känseln i huden,
framför allt ovanför såret, är nedsatt.
Om du har blivit förlöst med kejsarsnitt ska du tänka på att inte utsätta det opererade området för alltför
stor belastning den första månaden. Var försiktig med lyft, och bär helst inte tyngre än ditt nyfödda
barns vikt. När du ska lägga dig i sängen så börja med att sätta dig på sängkanten och sedan lägga dig
på sidan innan du intar en annan ställning. Rulla över på sidan innan du tar dig ur sängen. Sköt ditt barn
som vanligt och promenera så mycket som känns bra för dig.

Lust
Lusten till samliv efter en
förlossning varierar från par till
par. Det är viktigt att ni pratar
om vilka era förväntningar och
känslor inför samlivet är.
Använd kondom under
avslagsperioden, eftersom
det finns risk för infektion.
Hormonpåverkan kan göra
slemhinnan torr och för att
avhjälpa det kan ni använda
glidmedel. Tänk på att amning
inte är ett fullgott skydd mot
graviditet.
Efterkontroll
Mellan 8-12 veckor efter förlossningen erbjuds du en efterkontroll. Detta besök är viktigt och görs på
barnmorskemottagningen.
Syftet med efterkontrollen är att se så allt är läkt och fungerar normalt. Frågan om samliv och
preventivmedel tas också upp. Ring och boka tid. Om du är orolig för någonting, tveka inte att be om
tidigare kontakt.

Kontakta sjukvården

Våld i nära relationer
Till dig som blivit slagen eller på annat sätt kränkt. Det finns hjälp att få, tveka inte att söka hjälp!

Kontakta BB-/amningsmottagningen på NÄL:

Du kan kontakta BVC/barnmorskemottagningen eller Kvinnofridslinjen telefon: 020-50 50 50.

•

Om du inom 10 dagar efter hemgång från BB får tecken på infektion- du känner dig sjuk, har feber/
frossa, om avslaget ökar eller blir illaluktande, om smärtan i underlivet eller magen ökar eller om det
svider när du kissar. Efter kejsarsnitt ska du också vara uppmärksam på om huden rodnar eller om
det kommer vätska från såret.

•

Om du har tilltagande besvär i bristning eller klipp efter förlossningen oavsett hur många dagar det
har gått sedan förlossningen.

Kontakta gynekologiska mottagningen på NÄL:
•
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Om du mer än 10 dagar efter hemgång från BB får tecken på infektion (enligt ovan).
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Barn
Hudvård
I början är det bra att titta på hela
barnet naket varje dag. Titta under
armarna, i halsvecken under hakan,
bakom öronen och i ljumskarna. Där
kan huden lätt bli irriterad och få utslag
eftersom det blir varmt och fuktigt.
Tvätta med en mjuk tvättlapp fuktad
med ljummet vatten och barnolja samt
badda torrt.
Första badet kan ske när ni kommer
hem från BB. Därefter räcker det att
bada barnet någon gång per vecka.
Bada inte barnet precis innan ni ska gå
ut eftersom barnet lätt kan bli kallt.
Navelvård
De första en till två dagarna kan du tvätta naveln en gång per dag. När navelstumpen börjar brytas
ner och den blir blodig och smetig behöver ni kontrollera naveln vid varje blöjbyte och tvätta den vid
behov, oftast flera gånger per dygn. Använd ljummet vatten och tops för att tvätta i vecket där naveln
fäster på huden. Torka därefter med torr tops. Efter bad ska du också torka torrt runt naveln.
Det kan ta upp till en vecka innan naveln ramlar bort och under tiden kan den lukta illa. När stumpen
faller av kan det blöda lite. Det är normalt. Fortsätt håll naveln ren och torr.
Hormonpåverkan
Många nyfödda har under de första levnadsveckorna så kallade ”hormonplitor”. Det är röda utslag
med en vit prick i. Dessa försvinner av sig själv efter ett par dagar och är helt ofarliga.
Det nyfödda barnet kan få svullna bröstkörtlar och det kan till och med komma lite mjölk. Flickebarn
kan ha en liten slemblandat blödning från slidan. Detta försvinner av sig själv när hormonpåverkan
minskar.
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Bajs och kiss
Det är normalt att barnet både kissar och bajsar flera gånger per dygn. Den första avföringen kallas
mekonium och är svart och kletig. Bajset börjar ändra sig i konsistens och ljusna så tidigt som andra
dygnet för att övergå till senapsgult när barnet har fått i sig större mängder bröstmjölk eller ersättning.
De första två-tre dagarna är kisset något koncentrerat men blir mer utspätt i takt med att barnet börjar
få i sig större mängder mat.
Gulsot och infektion
Gulsot är ett normalt tillstånd för spädbarnet. Det beror på nedbrytning av röda blodkroppar som har
blivit överflödiga efter födseln samt en omognad i levern. Gulsot inträffar vanligtvis vid två-tre dygns
ålder och är som högst vid cirka fyra dygns ålder. Barnet blir gult i ansiktet och ögonvitor. Vid höga
värden kan barnet behöva ljusbehandling.
Det är ovanligt att nyfödda får en infektion, men det kan inträffa. Ett friskt barn vaknar och vill äta och
äter bra, är rosigt, andas lugnt, har inte gnyende andning och har inte feber.

Kontakta sjukvården
Även om ert nyfödda barn undersöks av barnläkare och är friskt när ni åker hem, kan det hända att det
blir sjukt. Det måste ni som föräldrar vara uppmärksamma på. Ta kontakt med sjukvården vid behov.
BVC (barnavårdscentralen) kommer vara din första kontaktpunkt vid frågor om barnet.
Efter hemgång från BB och innan du har fått första kontakt med BVC kan du kontakta
BB-/amningsmottagningen på NÄL:
• Om huden runt naveln blir ilsket röd och rodnaden sprider sig ut på den friska huden.
•

Vid tilltagande gul färg i ansiktet och på kroppen tillsammans med trötthet eller aptitlöshet.

•

Vid tecken på att barnet inte får i sig tillräckligt med mat: glesa avföringar och urin, att det är
skrikigt och missnöjt alternativt mycket trött och inte orkar äta.

Kontakta 1177:
• Vid tecken på infektion: barnet blir trött alternativt verkar otröstlig och lättirriterad (reagerar
onormalt på ljud, ljus eller beröring) samt inte orkar äta vid upprepade tillfällen, får blek hudfärg,
får snabb eller gnyende och ansträngd andning (mer än 60 andetag/minut), får temperatur över
37,5 grader vid mer än ett mättillfälle.
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Rapning och kräkningar
Inte alla barn behöver rapas. Erbjud
möjligheten genom att hålla barnet upprätt
tätt intill dig en stund efter amning/matning.
Ibland kräks barn efter en måltid. Det beror
på en omogenhet i magmunnen som inte
sluter tätt. Efter kräkning kan barnet genast
söka efter mer mat. Detta är normalt och det
går bra att erbjuda bröstet eller flaskan igen.
Barnskrik
Spädbarnet använder först och främst
skriket för att tala om att något inte är som
det ska. Kanske behövs en ny blöja, kanske
är det hungrigt, har ont i magen och/eller har behov av kontakt. Det tar ett tag innan man lär sig urskilja
vad barnets skrik betyder. En del barn skriker väldigt mycket de första månaderna. Det kan vara oerhört
pressande för en del föräldrar. Prata med er BVC-sjuksköterska eller någon annan som kan ge er råd och
stöd.
Tips för att trösta ett gråtande spädbarn
• Mata barnet om det är hungrigt.
•

Byt blöja på barnet om det behövs.

•

Ge barnet närhet genom att till exempel röra på dig lugnt tillsammans med barnet, hålla barnet mot
ditt bröst, massera eller bara hålla om barnet.

•

Skärma av barnet mot intryck. Släck till exempel lampor eller sänk störande ljud.

•

Spela lugn musik, sjung eller prata lugnande.

•

Gå ut och gå med barnet i vagn eller bärsele.

•

Om du känner dig uppgiven, trött och att du håller på att tappa kontrollen, lägg ner barnet en stund
och gå undan ett tag för att hämta andan.

•

Ring en anhörig eller vän som du litar på och be om hjälp att avlasta dig en stund.

Skaka aldrig barnet, det kan orsaka allvarliga skador!
Värme, närhet och total uppmärksamhet kan ett litet barn aldrig få för mycket av.
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Hud mot hud och kroppsnära vård
Att vara hud-mot-hud för mamma och barn underlättar för mamman att läsa av barnets signaler och
känna av när barnet är hungrigt. Det blir en lugn och säker anknytning mellan mamma och barn. Barnet
blir varmt, håller temperaturen och barnets blodsocker blir stabilare. Pappan/partnern kan också ha
barnet hud-mot-hud för att främja anknytning och lära känna varandra.
Kroppsnära vård innebär att barnet hålls i nära
kontakt med föräldrarna, även om barnet är
påklätt.
När barnet ligger hud-mot-hud eller kroppsnära
innebär det att barnet ligger upprätt med
huvudet mot förälderns bröstkorg, något ovan
brösten – ej ihopsjunken. Säkra att barnet har
fria luftvägar genom att låta barnets händer vara
uppe på föräldern samt huvudet tippat lätt bakåt/
halsen sträckt.
Minst en förälder ska vara vaken och ha fokus på
barnet.
Låt spädbarnet sova på rygg
Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet sover på rygg i stället för på mage. Sömn i ryggläge
är också säkrare än i sidoläge, eftersom spädbarn kan rulla över från sida till mage.
Barnet under 3 månader sover säkrast på rygg i sin egen säng i föräldrarnas rum. Förutom när barnet
äter, ligger hud-mot-hud eller kroppsnära under uppsikt ska barnet alltid läggas på rygg i sin egen säng
för att sova.
Barnets huvudform
Små barns huvuden är mjuka och formbara för att hjärnan ska få utrymme att växa. Huvudformen kan
därför förändras om barnet alltid ligger på samma sätt och belastar huvudet ensidigt på hårt underlag.
Det finns då risk att barnet utvecklar en så kallad lägesbetingad skallasymmetri. Med det menas att
barnets bakhuvud eller sidan av huvudet blir platt eller skevt. Tänk på att hjälpa ditt barn att variera
huvudställningen. En del barn har en favoritsida och ligger ständigt med huvudet åt samma håll. Häng
exempelvis intressanta leksaker växelvis på höger och vänster sida om sängen.
Det är viktigt att barnet redan från början vänjer sig vid att ligga på mage flera gånger om dagen i vaket
tillstånd och under uppsikt. Fördelen med magläge är att det stimulerar spädbarnets motoriska utveckling
och huvudkontroll. Om du har frågor om skallasymmetri rådfråga din BVC-sjuksköterska.
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Utevistelse
Alla barn, inklusive spädbarn, mår bra av att
vistas mycket utomhus. Tänk på att anpassa
klädsel efter omgivningens temperatur.
Barnet ska kunna röra sina armar och ben,
och det är viktigt att barnet inte blir alltför
varmt. Ta av ytterkläderna när barnet tas in i
värmen efter att ni har varit ute.
När barnet ligger i vagn eller bilbarnstol
är det viktigt att luften får möjlighet att
cirkulera. Det är inte lämpligt att hänga över
en filt framför suffletten eftersom det kan
bli för lite luft och för hög temperatur för
barnet. Ställ aldrig vagnen eller bilbarnstol i
direkt solljus.
Undvik stora folksamlingar, såsom köpcentra, de första tre månaderna då detta utsätter barnet för
onödig infektionsrisk.
Lämna aldrig barnet ensamt i bilen eller att sova utan tillsyn utomhus.
Alkohol och spädbarnstiden
Alkohol påverkar förmågan att ta hand om ett litet barn. Och det gäller alla som tar hand om barnet, inte
bara mamman, och även om barnet får modersmjölksersättning. När det gäller ammande barn kan alkohol
göra att bröstmjölksproduktionen minskar, att barnet dricker mindre mjölk och att barnets sömn blir störd.
För senaste rekommendationen om amning och alkohol samt information om alkohol och föräldraskap
se Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se.
Nikotin och spädbarnstiden
Allt bruk av nikotin bör undvikas under graviditet och spädbarnstiden. Rökning ökar risken för plötslig
spädbarnsdöd. Se till att ditt barn vistas i en rökfri miljö. Rökning ska aldrig förekomma i det rum barnet
vistas och sover i. Barn till föräldrar som röker kan reagera med skrikighet, blekhet, kräkningar och
diarré. Risken för övre luftvägsinfektion och luftrörsbesvär är större hos barn där någon i familjen röker.
Nikotinet går över i bröstmjölken mycket fort, avvakta med att röka tills efter barnet har ammats flera
gånger och somnat. På detta sätt minskar du övergång av nikotinet till barnet.
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Amning
Bröstmjölken är den bästa födan för ditt barn.
Den är exakt anpassad till barnets behov och
oerhört lättsmält. Amning är inte bara mat.
Det är också ett sätt att lära känna och leva
tillsammans med sitt barn. Amning ger värme,
tröst och trygghet och den tillfredsställer det
behov av närhet som både mor och barn har.
Amningen är något ni får lära er. Det är inte
alltid lätt att komma igång och amningsstarten
kan vara tuff. De första dagarna har barnet
kanske svårt för att suga, du kan ha problem
med ömma bröstvårtor och barnet kan vara
mycket sömnigt, alternativt mycket vaket.
Kan alla amma?
Det finns olika skäl till att en del kvinnor
inte kan amma, till exempel sjukdom eller
medicinska orsaker. Ett fåtal kvinnor kan inte
producera tillräckligt med mjölk. Däremot
orsakas de flesta problem med amning av
felaktig sugteknik och tidsstyrd amning.
Bröstvård under amningstiden
Tvätta händerna före amning. Om bröstvårtorna är ömma kan du smörja in bröstvårtan med lite
bröstmjölk efter amning. Om du har sår på bröstvårtorna ska du undvika att låta såren torka ut och
använd istället en salva eller kompress avsedd för amning.
Amningsmönster
Amningsstarten är intensiv. Barnet suger mycket ofta och på så sätt etableras mjölkproduktionen. Det
är viktigt att du följer ditt barns signaler och låter barnet amma ”fritt”. Hud-mot-hud och kroppsnära
vård underlättar kommunikationen mellan förälder och barn. Lägg barnet till bröstet så snart det visar
sugvillighet. Vänta inte tills det skriker.
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Barnets första dygn
• Låt barnet hitta till bröstet själv efter födseln. Det kan ta upp emot en timma, ibland längre och det
är viktigt att ge barnet den tid som behövs.
• Hur mycket barnet suger under de kommande timmarna varierar. Vissa barn är trötta och sover långa
perioder sitt första dygn medan andra är pigga och ammas ofta och länge.
• Det är bra att vara uppmärksam på när barnet visar tecken på att vilja suga. Barnet kan slicka på
läpparna, söka med munnen, suga på fingrarna och ”småpratar”.
• Barnet bajsar mekonium som är svart och svårt att torka bort samt kissar små mängder.
• ”Laid-back” amningsposition kan ge bästa förutsättningar för en lugn och bekväm amningsstart.
Barnets andra dygn
• Barnet visar nu mer av hungerkänslor och vill suga mycket, en del längre och en del kortare stunder.
• Periodvis ammas barnet nästan konstant; då kommer mjölken igång snabbare och i större mängd.
Det är bra att växla bröst i omgångar.
• Barnet kissar små mängder koncentrerad urin. Ibland ses urinsalt i blöjan som kallas urat. Det ser
orangerött ut i blöjan när barnet kissat. Detta är ofarligt och försvinner vanligtvis när urinmängden ökar
• Bajset börjar övergå till en lösare konsistens och skiftar i färg till grönt/brunt.
Barnets tredje till fjärde dygn
• Mjölken börjar komma igång och barnet är nöjdare.
• Barnet har fortsätt täta amningar med olika tidsintervall av 1-4 timmar.
• Barnet kissar större mängder och bajset blir lösare och ljusare.
Amningsmönster framöver
• Variationen är stor men barnet äter i genomsnitt 8-14 gånger/dygn.
• Barnet äter oftast glesare och sover bättre på förmiddagen.
• Barnet har oftast en vaken period och äter tätare på kvällen och förnatten.
Ett amningstillfälle innebär att barnet vill suga i omgångar, som ett ”flerrättersmål”. Tänk inte på att
”amma färdigt” på en sittning. Använd de lugna stunderna till att äta, dricka, röra på dig och låt barnet
komma tillbaka till bröstet så ofta som det behövs.
Nattamning
Gör amningen så enkel och bekväm som möjligt. Ligg kvar i sängen och amma om det känns bra. Tänd
inga starka lampor. Byt blöja endast om blöjan är våt eller om barnet har bajsat.
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Olika amningspositioner
Det finns många olika amningspositioner. Grundprincipen för barnets position är samma oavsett
amningspositionen. Barnet ligger:
•
•
•

magen mot mamman
hakan mot bröstet
näsan mitt emot bröstvårtan.

Liggande amningspositioner under första
dygnet
Det första dygnet efter förlossningen är en känslig
tid för familjen och det är viktigt med tid för vila
och återhämtning.
Amningsstarten kan underlättas av att ha barnet
liggande hud-mot-hud i den så kallade ”laidback”-amningspositionen. Luta dig långt bak
i sängen i en halvliggande position så du kan
slappna av. Lägg barnet med sina händer fria uppe
på dig. Svep runt din arm för att omfamna barnet.
Var uppmärksam efter hungersignalerna och
låt barnet styra. Barnets amningsreflexer blir då
smidigare och samordnade. Barnet kan lätt guppa
på huvudet för att söka sig till bröstet och ta tag
själv.

”Laid-back”-amningsposition

Efter amningen se till att barnet har ansiktet vänt
mot den ena sidan och huvudet tippat bakåt/
halsen sträckt för att upprätthålla fria luftvägar.
En sidliggande amningsposition kan också vara
bra om du är mycket trött och inte vill behöva
sitta upp för att amma. Lägg barnet i sidläge vänt
mot dig. Du kan göra mer plats för barnet genom
att lägga dig så din kropp forma sig som en ”V”(flytta bak rumpan mot andra sidan sängen).
Efter amningen se till att barnet hamnar i ryggläge
och inget täcker över ansiktet.

Sidliggande amningsposition
15
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Fler amningspositioner
På andra dygnet när barnet har kommit in i sin hungerperiod och ammas allt oftare vill du kanske
sitta lite mer upprätt och ”lägga barnet till” bröstet med famntag, omvänt famntag eller i
duplexposition.

”Famntag”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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”Omvänt famntag”

”Duplexposition”

Stöd bröstet med handen under bröstet, se till att fingrarna är långt ifrån vårtan och vårtgården.
Invänta att barnet gapar stort och sträcker fram sin tunga.
Rikta vårtan upp mot gommen och för barnet till bröstet.
Barnets haka ska gå djupt in i bröstet mot undersidan av vårtgården. Bröstvårtan hamnar då upp mot
gommen längst bak i munnen där den ligger skyddad från nötning.
De första sugtagen kan svida till men smärtan bör snart gå över och barnet börjar suga med långa
djupa sugtag.
När barnet har fått bra tag kan man försiktigt smyga bort handen under bröstet för att omfamna
barnet med båda händerna.
Tryck barnets stjärt mot din kropp och släpp sedan efter lite på huvudet, då går näsan fri.
Sänk axlarna och låt överarmarna sjunka ner mot stolen eller sängen. Försök att slappna av i kroppen.
Slutpositionen kan vara lätt bakåtlutande.
Kontrollera tecknen på ett bra tag då och då under amningen. Om taget är fortsatt bra, låt barnet
suga tills det släpper taget själv. Om taget inte är bra, ta bort barnet från bröstet och börja om.

Ett bra tag om bröstet
För att barnet ska få i sig mjölken är det
viktigt att barnet har ett bra tag om bröstet.
Titta efter dessa sex tecken på ett bra tag:
1. Du ska inte känna någon smärta i
bröstvårtan, men det kan svida i början.
2. Barnet ska ha runda kinder (ingen grop i
kinden och mungipan ska inte synas).
3. Hakan pressas djupt in i bröstet (inget
mellanrum mellan hakan och bröstet)
samt en stor dubbelhaka.
4. Käkmusklerna arbetar.
5. När mjölken börjar rinna till, sväljer
barnet hörbart.
6. Bröstvårtan ska vara rund efter amning,
inte ihopklämd eller sned.
Komma igång med mjölken
Den gulaktiga råmjölken bildas i brösten redan under graviditeten. Den är mycket nyttig för barnet, har
hög proteinhalt, hög koncentration av antikroppar och andra ämnen som ger skydd mot infektioner.
Råmjölken finns i liten mängd och barnet vill oftast suga på båda brösten, ibland i omgångar. Råmjölken
övergår successivt till mogen mjölk. Under tredje till fjärde dygnet börjar en större mängd mjölk komma
igång. Brösten svullnar och blir spända.
Egenvård för spända bröst
Spända bröst är ett naturligt tillstånd och beror på att brösten fylls med mjölk, vätska ansamlas och
blodcirkulationen ökas. Bröstspänningen kan göra det svårt för barnet att få rätt tag om bröstet vilket
kan leda till smärtsam amning, såriga bröstvårtor samt att barnet inte får i sig mjölken. För att underlätta
barnets tag om bröstet kan Cottermans handgrepp och handmjölkning används för att mjuka upp
vårtgården före amningen.
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Cottermans handgrepp
Cottermans handgrepp används för att trycka bort svullnaden i
vårtgården och underlätta mjölkflödet. Med hjälp av fingrarna utförs
ett jämnt tryck in mot kroppen.
•
•
•
•
•
•

Ett bröst eller två?
När mjölken har runnit till är det bra att amma
”färdigt” första bröstet vilket kan innebära att
barnet suger ett par till flera gånger på samma
bröst tills bröstet känns mjukare. Erbjud alltid
andra bröstet. Om barnet är för mätt för att
suga på det andra bröstet, lätta på trycket med
Cottermans handgrepp och handmjölkning.

Trycket riktas mot området där vårtgården möter basen på
bröstvårtan.
Börja trycka försiktigt och öka sedan trycket successivt.
Tryck i minst 30 sekunder.
Släpp sedan trycket långsamt.
Tryck först på sidorna.
Flytta sedan runt fingrarna för att trycka bort svullnaden på ovan
och undersidan bröstet.

Handmjölkning
Handmjölkning används för att ytterligare mjuka upp vårtgården.
•
•
•
•
•

Håll bröstet i ena handen med tummen på position kl. 12 och de
första två fingrarna på kl. 6. Forma fingrarna till lilla bokstaven ”c”.
Fingrarna ska vara mellan två-tre cm ifrån bröstvårtan.
Tryck fingrarna rakt bakåt mot kroppen.
Stanna där bak och tryck ihop fingrarna.
Slappna av lite i fingrarna och repetera.

”Cottermans handgrepp”

Försök att få en rytm i rörelsen; bak, pressa ihop. Vid mycket besvär kan kalla blöta handdukar läggas på
brösten i några minuter efter amning för att minska svullnaden. Låt barnet suga med ett bra tag så ofta
det vill så brukar svullnaden lägga sig efter några dagar. Använd smärtlindring vid behov.

Positiva tecken på att amningen fungerar
och att mjölken kommit igång inom cirka
tre-fem dygn:
• Barnet får ett bra tag om bröstet.
• Barnet ammar lugnt på bröstet, suger med
långa djupa sugtag och det hörs att barnet
sväljer.
• Bröstet känns påfyllt innan och mjukare efter
amningen.
• Barnet kissar blek, luktlös urin flera gånger
per dygn.
• Barnet bajsar gult flera gånger per dygn.
• Barnet börjar öka i vikt.
Napp
På BB rekommenderar vi att tröstnapp undviks tills amningen har kommit igång. Det vill säga att barnet
får bra tag om bröstet, mjölken har runnit till, mamman har ingen smärta eller besvär i brösten samt att
barnet kissar och bajsar bra mängder och ökar i vikt.
Det tar minst två veckor innan allt börjar lugna sig.
Vid amningsproblem rekommenderas familjen undvika nappen en längre tid.
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Amningsproblem
De första veckorna är det vanligt med amningsproblem. Alla upplever amningsstarten olika och
vad som blir en utmaning kan skilja sig från dag till dag. Nedan finns några vanligt förekommande
amningsproblem samt några enkla råd:
• Barnet är mycket trött eller mycket irritabel efter förlossningen:
eftersträva att ha barnet liggande hud-mot-hud så mycket som möjligt.
• Barnet suger inte:
ha barnet liggande hud-mot-hud. Prova med tidig handmjölkning eller pumpning.
• Det är svårt för barnet att få ett bra tag om bröstet och amningen är smärtsam:
prova med olika amningspositioner. Om amningen gör ont, ta loss barnet och gör om taget.
Pumpa för att avlasta vid behov.
• Det dröjer tills mjölken rinner till ordentligt:
amma fritt efter barnets behov. Det kan hjälpa att byta bröst ofta, så kallad växelamning.
• Det finns ett överskott av mjölkproduktionen i samband med att mjölken rinner till:
amma färdigt första bröstet och låt det andra bröstet vara spänt en stund, då minskar
mjölkproduktionen.
• Täta amningar, framför allt nattetid, vilket leder till att du känner dig mycket trött:
följ barnets signaler och lita på amningsmönstret. Vila när barnet sover.

Förvaring av bröstmjölk
Bröstmjölken förvaras i kylskåp max tre dygn (+4 grader). Fryst bröstmjölk kan förvaras tre månader i frys
som håller –18 grader eller sex månader i frys som håller –20 grader. Upptinad bröstmjölk är hållbar max
två dygn i kylskåp. OBS! Tina/värm aldrig bröstmjölk i mikrovågsugn, eftersom vissa näringsämnen då
förstörs.

Låt det inte gå för långt innan du ber om råd och hjälp om du får problem. Efter utskrivning från BBavdelningen och eventuellt återbesök till mottagningen ska du i första hand söka stöd med amningen på
BVC. Om problemen kvarstår, är du välkommen att ringa NU-sjukvårdens BB-/amningsmottagning.

Pappa/partners roll vid amning
Tiden tillsammans som en familj efter förlossningen är viktig
för att båda föräldrarna ska kunna lära känna barnet. Som
pappa/partner kommer du hitta olika sätt att umgås med
barnet samt lära dig att vara lyhörd för barnets signaler.

Handmjölkning och pumpning
Ibland kan det vara nödvändigt att handmjölka eller pumpa ur brösten. Passa på och lär dig
handmjölkning innan du lämnar BB.
En handpump eller egen inköpt elektriskpump kan användas vid behov för att pumpa enstaka gångar
per dygn. Dessa finns att köpa på välsorterade babybutiker och apotek.
Om du är i behov av att enbart pumpa för att barnet till exempel inte suger på bröstet den första tiden
finns elektrisk pump att hyra. Personal hänvisar till uthyrningsställen.
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Amning och kost
Bröstmjölken innehåller alla de näringsämnen ditt barn behöver för att växa och utvecklas. Barnet tar den
näring det behöver. För att du själv inte ska få för lite näring är det viktigt med regelbundna måltider och
en allsidig kost. En enkel grundregel för att få alla näringsämnen är att äta många olika sorters livsmedel
varje dag.
För senaste rekommendationen om amning och kost se Livsmedelsverket, www.livsmedelsverket.se.
Amning och läkemedel
Läkemedel kan passera över till bröstmjölk men behöver inte
ge effekter på barnet. Rådfråga alltid läkare eller BVC när du
behöver ta någon medicin och även innan du använder örter
eller naturpreparat.

Praktiskt och känslomässigt stöd från partnern är avgörande
för en lyckad amning – du har en viktig roll att spela.
Vid amningsstunden är det bra att kunna göra alla
”kringuppgifter”; till exempel hålla barnet medan mamman
förbereder sig för att amma, byta blöja och lugna barnet. Det
är också viktigt att du förstår hur amningen fungerar. Lär dig
hur mamman ska lägga barnet till bröstet, tecken på ett bra
tag och på att barnet får i sig mjölken.
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Flaskmatning

Graviditet är naturligt

Det är bra om BB-personalen känner till om du vill
flaskmata så att du får den hjälp och det stöd du
behöver.

Att vara gravid och föda barn är en naturlig del av livet för en kvinna. Det innebär dock att kroppen
utsätts för stora påfrestningar. Det är viktigt med vila och återhämtning efter en graviditet och en
förlossning men också rehabilitering för muskulaturen i bålen och bäckenbotten.

Det är viktigt att flaskmatade barn har närhet och
känner av kroppsvärme när de äter. Matningsstunden
innebär nära ögonkontakt och är en stund för
anknytning mellan barn och föräldrar. Försök avvakta
med att låta andra mata barnet den första tiden.

Fysisk aktivitet
Öka intensiteten i din träning gradvis efter förlossningen på samma sätt som du trappade ner inför
förlossningen. De första tre till fyra månaderna efter förlossningen räcker det med dagliga promenader,
bäckenbottenträning och enkel styrketräning. Komplettera gärna med stavar eller cykling om du vill öka
konditionen. Simning och annan vattenträning är också skonsam men ska inte påbörjas förrän avslaget
upphört samt att bristningar/ kejsarsnitt läkt. Omkring fyra månader efter förlossningen kan de flesta
kvinnor återuppta tidigare fysisk träning såsom ridning eller pass på gym. Du kan börja intervallträna eller
jogga lätt men undvik aktiviteter med hopp och tung styrketräning till en början.

Håll barnet i famnen, tätt intill din kropp. I början av
matningsstunden ska barnet vara i en upprätt ställning
så matningen inte går för fort. Stimulera barnets läppar
med flasknappen och invänta att barnet lägger sin
tunga i munbotten och gapar stort för att ta emot
nappen. Nappen ska riktas lätt upp mot gommen och
hamna långt bak i munhålan så barnets läppar kommer
upp på den bredare delen av nappen. Mot slutet av
matningsstunden när flaskan börjar bli tom kan barnet vara lite mer liggande.
Det är viktigt att barnet får äta ”flera rätters mål”. Bryt två eller tre gånger för till exempel rapning,
en stunds närhet eller blöjbyte. På detta sätt kan barnet bestämma takten av matningen och visa hur
mycket det vill äta. Flaskmatade barn kan äta med ojämna intervaller. Ibland äter barnet efter två, tre
eller fyra timmar och likt ammande barn kan flaskmatade barn behöva mindre mål men ofta på kvällen.
Håll barnet i famnen en stund efter matningen. En riktigt mätt bebis brukar inte gråta, söka och visa
missnöje. Om barnet är fortsatt missnöjt efter matningen erbjud lite till. Följ barnets signaler och prova
dig fram.
På hemgångsdagen kan det underlätta att köpa färdigblandad ersättning på Tetrapak för att senare lära
er om blandning av ersättningspulvret. Följ alltid hänvisningar om tillredning på förpackningen. Om ni är
osäkra kan ni be om råd på BVC.
Pappa/partners roll vid matning
Det är viktigt att barnet får mycket tid liggande hud-mot-hud eller kroppsnära med båda sina föräldrar.
Lär dig om blandning av ersättningspulvret, rengöring av flaskorna samt matningsteknik. Ni kan dela på
matningar efter era önskemål.
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Bäckenleder
En successiv uppmjukning av lederna kring bäckenlederna sker under graviditeten (se figur). Det är
en naturlig process, men kan göra ont av och till, även efter förlossningen. Om det känns bra kan du
fortsatta att använda höftbälte efter förlossningen. Besvären brukar avta efter hand men tidsaspekten
varierar från person till person. Om besvären inte avtar kan du kontakta sjukgymnast/fysioterapeut på
hemorten för en individuell bedömning.
Råd för att minska besvär från bäckenlederna:
• Undvik rörelser som gör ont.
• Håll ihop dina knän vid vändning i sängen och när du
reser dig upp.
• Bibehåll gärna ryggens naturliga svank i sittande och
stående. Sitt inte med benen i kors.
• Belasta båda benen lika mycket när du står.
• Gå så lite som möjligt i trappor.
• Ta korta steg när du går.
• Undvik allt för långa promenader.
• Undvik moment där du står framåtlutad såsom
bäddning och dammsugning.

Led

Bäcken med
bäckenleder

Led

Blygdbensfog
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Bäckenbottenträning
Bäckenbotten är den muskulatur som bildar ”golv” i ditt bäcken. Storleken är som två kupade
händer och ska ge stöd åt dina underlivsorgan vid ökat buktryck samt förhindra urin, gas och
avföringsinkontinens.
Under graviditet och förlossning blir muskulaturen uttöjd
och försvagad. Om bäckenbotten förblir svag ökar risken för
inkontinens och framfall. Därför är det viktigt att träna din
bäckenbotten efter varje förlossning, även om du blivit förlöst
med kejsarsnitt.

Viloställningar
Det är vanligt att nyförlösta kvinnor känner sig trötta eller har ont i sin rygg, ofta nedre delen av
ländryggen. Det försvinner oftast när du blivit starkare i bålmuskulaturen och har hittat tillbaka till din
hållning. Använd gärna någon av dessa viloställningar om du känner dig trött i ryggen eller bara vill
slappna av en stund.

Att vara vältränad för övrigt innebär inte automatiskt att du
har en stark bäckenbotten!
Om du fått en bristning och är sydd i underlivet kan du också
träna bäckenbotten, men det får inte göra ont när du tränar.
Vid större bristningar eller om du har besvär sedan tidigare får
du individuell kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut på BB.

Knipriktning

Redan på BB kan du försöka hitta rätt muskulatur, gärna medan du vilar. Ligg på rygg, mage eller på
sidan. Då slappnar kroppen lättare av och dina bukorgan trycker inte ner mot bäckenbotten. Koncentrera
dig på att stänga runt ändtarmsöppningen och vidare fram mot slida och urinrör. Känn ett ”lyft” inuti
dig och tänk dig att du stänger en dragkedja. Lår, sätes- och magmuskler ska vara helt avspända.
Andas lugnt, håll inte andan! Knip på det här sättet med liten eller måttlig kraft två sekunder, vila i
två sekunder. Upprepa tio gånger, helst tre gånger varje dag. När du har hittat rätt muskulatur är det
nödvändigt att du går över till styrketräning för att öka muskelstyrkan.
För att ”styrketräna” gör du på samma sätt fast
kniper med hård kraft i tre sekunder, vila i tre
sekunder. Upprepa tio gånger, minst tio gånger varje
dag. Öka tiden efterhand, målet är att kunna knipa
mellan fem-tio sekunder. Normal uppträningsperiod
av en bäckenbotten är tre-fyra månader av daglig
träning. Träna din bäckenbotten i olika kroppslägen
såsom liggande, sittande och stående. Glöm inte
att använda ditt ökade stöd inför situationer då
buktrycket ökar, såsom vid lyft, hosta och nysning.

Bäckenbotten före och efter graviditet och förlossning:

Före
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Kroppshållning
Din kroppshållning förändras under graviditeten och du får en ökad
svank. Efter graviditeten är det viktigt att du försöker hitta tillbaka till
din normala hållning i sittande, stående och gående för att undvika
spännings- och smärttillstånd i nacke, axlar och rygg. Titta i spegeln
och korrigera din hållning.
Efter en tid är det vanligt med besvär i nacke och axlar hos nyblivna
mammor. Amning eller matning tar mycket tid. Ta därför tid på dig att
finna sköna ställningar som inte belastar nacke och axlar. Använd en
bekväm stol med armstöd och luta dig lätt bakåt i stolen. Ha gärna
stöd av en kudde i svanken. Håll barnet nära din kropp, sänk axlarna
och låt överarmarna sjunka ner mot stolen.

Efter
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Övningar du kan göra när du kommit hem från BB

Lyft- och bärteknik
Det är alltid viktigt med en lyft- och bärteknik som är skonsam för
ryggen. Efter en graviditet och förlossning är det extra viktigt då
muskulaturen i buk och bäckenbotten är försvagad. Var sparsam med
tunga lyft (exempelvis av syskon) till en början.

Nedpressning av svank:
Ligg på rygg med böjda ben. Pressa ner ryggslutet mot
underlaget och håll kvar en kort stund. Upprepa fem-tio
gånger.

Lyft och bär enligt bilden:
•

Stå i gångstående med ena foten framför den andra.

•

Håll ryggen rak och böj i höfter och knän.

•

Håll det du ska lyfta så nära kroppen som möjligt.

•

Knip i bäckenbotten före och under lyftet.

Bäckenlyft:
Ligg på rygg med böjda ben. Pressa ner ryggslutet
mot underlaget och knip ihop bäckenbotten. Spänn
skinkorna och lyft sätet en liten bit från underlaget. Håll
kvar en stund, sänk sakta och upprepa fem-tio gånger.

Bukmuskler
Bukmusklerna består av flera muskellager och styrkan i dem är viktig
för att stödja ryggen. Under en graviditet töjs framför allt de raka
bukmusklerna och i slutet av graviditeten är det vanligt att de raka
bukmusklerna skiljs åt ovanför och nedanför naveln.

Ryggstärkande övning:
Ligg på mage med armarna utefter sidorna. Titta ner
i golvet, lyft huvudet, överkroppen och armarna en
bit från underlaget. Håll kvar en stund och sänk sakta.
Upprepa fem-tio gånger.

Börja träna de djupa bukmusklerna så snart du känner att du ha kontroll över dina bäckenbottenmuskler.
Dra in naveln mot ryggraden, håll kvar en kort stund. Upprepa. Detta kan göras i alla ställningar;
sittande, stående, liggande. Efter förlossningen återgår bukmusklerna vanligen till sin plats inom åtta
veckor. Besväras du av svaghet runt bålen ska du kontakta sjukgymnast/ fysioterapeut.

Armhävning:
Ligg på knä med händerna i golvet och rak rygg. Böj
armarna så att näsan kommer ner mot golvet och res
sakta upp igen. Upprepa fem-tio gånger.
Lycka till!

Bukmusklerna då
du inte är gravid
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Bukmusklerna under
och efter en graviditet
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Små barn ska njutas

Små barn ska njutas,
frikostigt och utan ängslan,
så att dom riktigt känner att dom är till lust,
och bästa rätten på livets knappa bord
Sandro Key-Åberg
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Små barn ska njutas,
omsorgsfullt och långsamt,
utan hafs och brådska,
när dom är mognast,
fulla utav saft och sötma

