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Information från sjukgymnast 

Information till nyblivna mödrar från sjukgymnast dalas ut på 
barnmorskemottagningen. För kvinnor som fött barn med kejsarsnitt eller 
fått en större bristning finns individuell information från sjukgymnast, som 
delas ut på BB. 

Journalkopior 

Den nyblivna modern har möjlighet att beställa kopia av sin journal 
Beställningsformulär finns på www.akademiska.se under patientinformation. 

När journalkopior gäller barnet måste formuläret skrivas ut, undertecknas och 
skickas via post till: 

CESÅ vån 1 
AdmC 
751 85 Uppsala 

Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
Telefon 018-611 00 00 vx 

www.akademiska.se 

Grattis till ert nyfödda barn 
Information till nyblivna föräldrar 

 På www.akademiska.se/gravid finns mer information. 

Om ni har frågor, under första veckan efter barnets      
födelse, är ni välkomna att ringa till BB 018-611 56 93. 
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Mamma 

Livmodern 
Livmodern ska vara sammandragen och kännas hård nedom naveln. 
Livmoderns storlek minskar dag för dag. Sammandragningar är normalt, 
särskilt i samband med amning. De känns mest första dygnet, därefter avtar de 
gradvis. En fylld urinblåsa kan försvåra sammandragningen av livmodern. Det 
är därför bra att kissa ofta de första dygnen.  

Blödning 
Blödning från livmodern är ofta riklig de första sex – åtta timmarna efter 
förlossningen. Blödningen minskar därefter gradvis. Om blödningen fortsätter 
att vara riklig eller ökar kontakta personalen på BB under första veckan. 
Blödningen övergår till en tunnare brungul flytning som kallas avslag. 
Avslaget upphör efter sex till åtta veckor. Under denna period är den nyblivna 
mamman mer mottaglig för infektion i underlivet. Undvik därför t.ex. att bada 
och att använda tampong. 

Akuta problem för kvinnan 

Vid feber, smärta i underlivet, tilltagande blödning, illaluktande avslag eller 
om den nyblivna mamman inte mår bra kontakta 1177. 

Barnmorskemottagning 
Ring efter hemkomsten och boka tid för återbesök, fem till åtta veckor efter 
förlossningen. Vid återbesöket kontrollerar barnmorskan blodtryck, blodvärde 
samt undersöker att ev. bristning i underlivet har läkt komplikationsfritt. 
Möjlighet finns att diskutera förlossningen samt preventivmedel.  

Amning fungerar relativt säkert som preventivmetod de första 6 månaderna 
under förutsättning att kvinnan ammar helt, ammar minst en gång på natten 
och inte fått tillbaka ägglossning/menstruation. När ägglossning och 
menstruation återkommer varierar från kvinna till kvinna.

När barnet släpper bröstet, efter att ha sugit med ett bra tag, kommer 
bröstvårtan att ha en rund form och peka i bröstets riktning. Är bröstvårtan 
tillplattad behöver barnet komma närmare och är bröstvårtan toppig och pekar i 
någon riktning behöver barnets position vid bröstet justeras för att minska 
smärta och förebygga sår på bröstvårtorna. 

Tröstnapp 
Barnet behöver suga ofta på brösten för att stimulera mjölkproduktionen. När 
barnet suger på tröstnapp suger det vanligen vid färre tillfällen på brösten 
vilket kan leda till att mjölkmängden inte ökar tillfredställande. Undvik därför 
att ge barnet tröstnapp tills amningen är väl fungerande. Om du inte ammar ditt 
barn är det däremot värdefullt att ditt barn får suga på tröstnapp. 

Vart vänder du dig med frågor? 
Under första veckan efter att barnet är fött är det BB eller BB på väg som ger 
råd och stöd när det gäller amning/matning av ditt barn. Sedan tar BVC över 
uppföljning av barnet inklusive rådgivning kring amning/matning av ditt barn. 

I Folkhälsoinstitutets broschyr ”Lättare att amma” finns mer information om 
amning. 

Amningsmottagning 

Om du behöver ytterligare råd och hjälp med amning eller har problem med 
brösten kontakta Amningsmottagningens telefonsvarare 018-611 56 95. 
Uppge namn och telefonnummer så ringer en barnmorska tillbaka senast 
kommande vardag. Besök till Amningsmottagningen bokas via 
amningstelefonen.  

Har du akuta problem med amning/bröst på kvällar och helger som inte 
kan vänta till kommande vardag kontakta 1177. 

Amningshjälpens hemsida www.amningshjalpen.se, 
har information om amning samt kontaktadresser till hjälpmammor. 
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Amning under de första dygnen 
Barnet äter små mängder och behöver därför äta ofta. Råmjölken övergår 
successivt till mogen bröstmjölk och ökar i mängd beroende på hur ofta och 
mycket ditt barn suger. Bröstmjölk bildas hela tiden och större delen av 
mjölkmängden produceras under den första timmen efter varje amningstillfälle. 

Låt barnet suga så ofta det vill och behöver 
För en god amningsstart bör ert barn ha möjlighet att amma så ofta det önskar. 
Om det gör ont på bröstvårtan när barnet suger behöver barnet ta ett 
större/bättre tag och eventuellt byta bröst oftare. Låt gärna barnet suga tills det 
släpper taget om bröstet. Är barnet inte nöjt erbjud det andra bröstet.  När 
barnet är mer än ett dygn gammalt bör det amma minst åtta gånger per dygn 
men kan också amma mycket oftare. Ett barn som äter ofta under stora delar av 
dygnet kan ha en längre sovperiod vid något tillfälle per dygn. Det finns stor 
variation på hur länge och hur ofta barn ammar. För att underlätta amning 
under hela dygnet är det viktigt för er som föräldrar att ta er tid att vila och 
sova även dagtid.  

Sugmönster, utdrivningsreflex och amningsställningar 
För att framkalla utdrivningsreflexen hos mamman i början av varje 
amningstillfälle suger barnet med snabba tag tills mjölken kommer. Därefter 
övergår barnet till lugnare sugrytm med långsamma och djupa sugtag varvat 
med pauser. Under de första sugtagen innan utdrivningsreflexen kommit igång 
upplever kvinnor ibland ömhet/smärta i brösten men det brukar minska efter en 
stunds amning. Lugn och ro samt en bekväm och avslappnad amningsställning 
underlättar utdrivningsreflexen och påverkar amningen positivt för både mor 
och barn. Olika amningsställningar finns beskrivna på vår hemsida. 

”Hakan i och näsan fri” 
Vid bra sugtag borrar barnet hakan aktivt in mot bröstet och käkmusklerna 
arbetar vilket kan observeras vid barnets tinning. När barnet roterar huvudet 
bakåt kommer näsan längre ut från bröstet vilket underlättar barnets andning 
och gör det möjligt att hålla barnet närmare bröstet. Bröstvårtan kommer långt 
bak i barnets mun, blir inte tillplattad och utsätts för mindre påfrestning.  

Barn 

Allmän hygien 
Redan första dagarna är det bra att tvätta rent och hålla torrt i barnets hudveck 
samt vid behov stryka ut fosterfett. Använd rikligt med ljummet vatten för att 
tvätta rent när barnet har bajsat. Hos flickor tvätta framifrån och bakåt. 
Nyfödda flickor kan ha en geléaktig flytning mellan blygdläpparna som 
gradvis försvinner av sig själv. 
Barnet kan badas innan navelstumpen lossnat, men om naveln är kladdig bör 
den tvättas ren innan badet. Använd gärna några droppar barnolja i badvattnet, 
men undvik tvål och schampo. Efter badet är det viktigt att torka torrt i 
hudveck och runt naveln. 

Naveln 
Naveln ska hållas så torr och luftig som möjligt. Vik ner blöjkanten nedanför 
navelstumpen så att området runt naveln luftas. De första dagarna behöver ni 
bara kontrollera att naveln är torr och fin. Efter ett par dagar kan naveln bli lite 
kladdig och lukta illa. För då navelstumpen åt olika håll och tvätta samtidigt 
med ljummet vatten i hudvecket runt navelstumpen. Torka sedan torrt. 
Bommulspinne kan vid behov användas. Navelstumpen faller av efter fyra till 
fjorton dagar. 

Om huden runt naveln blir rodnad kontakta BB under första veckan. När 
barnet är äldre än en vecka kontakta barnavårdscentralen (BVC) eller 
Sjukvårdsrådgivningen 1177. 

Kiss  
Det är bra att ni som föräldrar observerar att barnet kissar under första dygnet. 
Normalt är det små mängder urin de första dygnen. När mjölken runnit till och 
barnet äter större mängd mjölk är det vanligt med fem till sex våta blöjor per 
dygn.  

Bajs 

Det är viktigt att barnet har bajsat inom de två första dygnen. Till att börja med 
är bajset svart men efter ett par dagar kommer ”bröstmjölksbajset” som är 
lösare, gulbrunt med grynig konsistens. Ibland bajsar barnet många gånger per 
dag men det är lika vanligt att barnet inte bajsar på några dagar.
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Akuta problem för barnet 
Om barnet får feber, visar slöhet, blir mycket gult, inte vill äta och/eller har 
små urinmängder kontakta BB under första veckan. När barnet är äldre än en 
vecka kontakta BVC eller barnakutmottagningen på Akademiska sjukhuset, 
018-611 58 37. 

Barnavårdscentralen (BVC) 
Vid hemkomsten från BB kontakta BVC för fortsatt uppföljningen av barnet. 

Hudnära vård

När en av föräldrarna är vaken och har uppsikt över barnet är det värdefullt att 
barnet vårdas hudnära så mycket som möjligt under de första dygnen. 

Hudnära vård innebär att barnet ligger hud mot hud, med bara blöja på, hos en 
förälder. För att behålla värmen behöver en barnfilt ligga över barnets kropp. 

Fördelar med hud mot hud-vård 
- Bindning - anknytning mellan föräldrar och barn underlättas
- Barnet får lättare att upprätthålla en normal och jämn kroppstemperatur
- Barnets fysiologiska omställning till livet utanför livmodern underlättas

(t. ex andning, blodsockerreglering)
- Barnets växling mellan sömn och vakenhet underlättas
- Barnet gråter i mindre utsträckning
- Barnet kommer lättare igång med amningen och sugteknik påverkas

positivt
- Mamman har lättare att etablera och bibehålla mjölkproduktionen och

amningsperioden blir längre
- Föräldrarnas välmående påverkas positivt och mammors positiva känslor

för barnet ökar

Sova med ditt barn 
Då båda föräldrarna planerar att sova samtidigt gäller Socialstyrelsens 
dokument ”Minska risken för plötslig spädbarnsdöd”, som du fått på 
barnmorskemottagningen. 

Den som önskar sova med sitt barn i föräldrarnas säng, för att underlätta 
amningen, ska se till att det inte är för trångt eller för varmt för barnet.  Barnet 
bör ligga på rygg mellan föräldrarnas huvuden och ha ett tillräckligt stort fritt 
utrymme, ansiktet skall vara fritt och barnet skall bäddas in så att det kan lyfta 
huvudet och röra armar och ben. En blöja och en handduk löst kring barnets 
kropp och en egen filt/täcke ovanpå är vanligtvis tillräckligt för att hålla barnet 
lagom varmt. Är det svalt i rummet eller om barnet har svårt att hålla sig varmt 
kan barnet behöva en mössa.  

Om föräldrarna är mycket trötta, påverkade av alkohol, mediciner eller är 
rökare avråder Socialstyrelsen från att spädbarnet sover i föräldrarnas säng. 

Amning/nutrition av nyfödda barn 

På hemsidan www.akademiska.se/gravid finns mer information om amning 
och nutrition till barn som inte ammas. 

Ett nyfött barn behöver närhet och näring 
Att barnet har hud mot hud kontakt med föräldrarna så mycket som möjligt 
under de första dygnen är värdefullt för barnets anpassning till livet utanför 
livmodern och underlättar amningen. Ge dig och barnet tid, lugn och ro för att 
amningen ska komma igång så bra som möjligt. Det kan ta allt ifrån några 
dagar till flera veckor innan amningen fungerar. 

Barnets medfödda sök och sugreflexer 
Barnet visar att det är berett att suga genom att skruva på sig, gapa, sträcka ut 
tungan, slicka sej om munnen och föra handen mot munnen och slicka eller 
suga på handen. Vänta inte med amning tills barnet gråter för då kan det vara 
svårare för barnet att amma. 

Det finns mjölk i brösten redan från början 
Den första mjölken, råmjölken (kolostrum), som finns i brösten redan vid 
förlossningen, är mycket koncentrerad samt extra rik på antikroppar och 
proteiner. Den är det enda ert barn behöver under de första dygnen. Undantag 
kan finnas av medicinska skäl. Det är vanligt att kvinnor som ammar blir 
törstiga och behöver dricka mer än de brukar. 




