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När allt är nytt ligger man mest still. Då är hantverket och blöjans 
mjukhet helt avgörande för den där perfekta, skräddarsydda 
känslan. Därför introducerar vi nu Libero Touch, en exceptionellt 
mjuk blöja. Ge din nyfödda en skönare start på livet!

M J U K H E T 
O C H  PA S S F O R M  S O M 

 M Å S T E  U P P L E VA S

N Y A

L I B E R O  T O U C H

*Baserat på mjukhet föredrar 83% av 302 svenska föräldrar Libero Touch framför Pampers New Baby i storlek 2.



Orsak
Man kan reagera på mjölk av olika anledningar.
Barn med nedärvd allergisk läggning utvecklar ibland 
allergiantikroppar och när det finns tillräckligt många 
så sker en snabb reaktion när barnet får i sig mjölk-
protein. I andra fall är det snarare en cellretning i hela 
mag- och tarmkanalen och reaktionen kommer av att 
minnesceller i blodet påverkas, säger barnallergolog 
Gunnar Lewald tidigare överläkare vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus.
 
Symptomen
Symptomen är varierande och därför kan det ibland 
ta lite tid innan man förstår att något är fel. I vissa fall 
kräks barnet redan några minuter efter mjölk- eller 
vällingintag  medan det i andra fall bara visar sig som 
allmän irritation, matvägran, kolik, förstoppning, blod 
och slem i avföringen och svårighet att gå upp i vikt. 
I de flesta fall är symptomen inte akuta och då räcker 

det att börja med ett besök på BVC. Men ibland kan 
barn drabbas av kräkningar, nässelfeber, uppblossande 
eksem och till med andnöd. Då rekommenderas att 
man söker akut vård, säger Gunnar Lewald.  

Diagnostik
De allra flesta barn blir besvärsfria av komjölksfri 
kost. Om man misstänker att barnet är allergiskt 
mot komjölk kan man ta ett blodprov eller pricktest. 
Beträffande cellretningen är det svårare. Man kan 
pröva komjölksfri kost till ammande mor och mjölkfri 
specialnäring till barnet och föra noggrann dagbok. 
Ibland kan ett avföringsprov som visar inflammation 
vara vägledande, säger Gunnar Lewald.

Mjölkallergi går att hantera med rätt kost

Läs mer om mjölkallergi och mjölkfri 
kost på www.nutramigen.se
 

För att det mjölkallergiska spädbarnet som inte ammas ska få i sig den näring som behövs kan en mjölkfri 
specialnäring förskrivas. Dessa kallas Livsmedel för speciella medicinska ändamål och är speciellt 
framtagna för kostbehandling av mjölkallergi. Det finns en specialnäring som innehåller en gynnsam mjölk-
syrabakterie, Lactobacillus rhamnosus GG. Denna kombination har visats förbättra kostbehandlingen av 
mjölkallergi och hjälper barnet att snabbare återgå till en normal kost.

Två – tre procent av alla barn i Sverige drabbas av mjölkallergi. Vid tre års ålder tål 

85 – 90 procent av de drabbade barnen komjölk igen men under barnens första år 

i livet är det viktigt att se till att de får i sig alla de näringsämnen som de behöver.

Denna sida är en annons från ABIGO Medical AB.
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Decubal är en komplett hudvårdsserie för hela familjen.  I över 40 år har vi
utvecklat milda och vårdande produkter för torr och känslig hud, i nära samarbete med hudläkare.

Produkterna är fria från parfymer, färgämnen och parabener och säljs bara på apotek.

38%
Fetthalt

70%
Fetthalt

Decubal lipid cream: 
En närande kräm för mycket 
torr och problematisk hud. 

Rekommenderas av Astma- 
och Allergiförbundet. 

Decubal clinic cream: 
Klassisk kräm för daglig 

vård av torr och känslig hud.
Kan  användas från topp till tå 

av hela familjen.

Trygg hudvård för hela familjen
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Respekt, engagemang och kvalitet.  
Tre ord som sammanfattar hur vi på 
BB Stockholm Family välkomnar 
alla våra kunder, oavsett om det är 
den förväntansfulla förstföderskan, 
det lilla barnet på BVC, den 
45-åriga kvinnan som kommer på 
cellprovtagning eller den nyfikna 
tonåringen som besöker vår 
ungdomsmottagning. Här blir alla 
sedda och respekterade. Vår filosofi 
är att se allas behov och utgå från 
dem för att ge god vård. Hur det 
går till i praktiken kan du läsa på 

sidan 22 där vi följer barnmorskan 
Anna Sjösten under en arbetsdag på 
BB Stockholm Family City i MOOD 
Stockholm. Och på sidan 11 berättar 
kuratorn på Ekerö ungdomsmottag-
ning vad det betyder för bemö-
tandet att mottagningen numera är 
HBTQ-diplomerad. Missa heller inte 
musikalartisten Peter Johansson och 
hans fru Lydias gripande berättelse 
om hur de blev omhändertagna av 
BB Stockholms barnmorskor när de 
råkade ut för något ingen förälder 
vill vara med om. För vi finns där  
– med vår kompetens – för din 
trygghets skull!

Välkommen till ett nytt nummer 
av Family!   

Vikten av att  
bli sedd

KATARINA MATTSSON
Verksamhetschef BB Stockholm Family  
katarina.mattsson @ bbsfamily.se

32  HÄLSA   
Bäckenbotten-
gruppen värnar om 
kvinnors hälsa

33  UTBILDNING   
Populär kurs för 
blivande föräldrar

På omslaget
Musikalartisten Peter  
Johansson med familj  
– sonen Hayden, hustrun 
Lydia och dottern Millie. 

Foto Kristina Sahlén
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STIPENDIER  Med målet att rädda liv stöttar fonden 
”Mödrar i Världen” en barnmorskeutbildning i Tanzania, 
som planerats med hjälp av lektor från Röda korsets 
högskola. I januari 2016 startade masterutbildningen för 
nio barnmorskor. Studenterna finansierar sin utbildning 
själva, men med stipendier från Mödrar i världen hoppas 
BB Stockholm Family kunna hjälpa dem ekonomiskt. 
Katarina Volgsten, chefbarnmorska på BB Stockholm 
Family, Kungsholmen, är initiativtagare till fonden. 

– Det är väldigt roligt att vi kan stötta denna välbehöv-
liga och viktiga barnmorskeutbildning i Tanzania. Att det 
är en tvåårig utbildning på masternivå borgar för god 
kvalitet och en vilja från Tanzaniska myndigheter att för-
bättra vården för landets gravida och födande kvinnor. 

Tanken är att barnmorskorna som utbildas ska sprida 
kunskapen vidare till kollegor som inte haft möjlighet 
att gå utbildningen. Förutom ekonomiskt stöd bidrar 
fonden också med läromedel till utbildningen. 

Fonden bidrar även med sjukvårdsmaterial och 
leksaker till barn- och mödravårdskliniken Majengo i 
staden Moshi. Material och leksaker lämnades över vid 
besöket där 2014. Allt detta har gjorts möjligt tack vare 
donationer till ”Mödrar i världen”.

– Vi är oerhört tacksamma för varje krona som skänks 
till fonden. Även små bidrag gör stor skillnad och kan i 
slutänden rädda liv, säger Katarina Volgsten.   

Har du sjukvårdsmaterial  
eller leksaker att skänka?
Kontakta Katarina Volgsten på BB Stockholm Family  
på katarina.volgsten@bbsfamily.se

Vill du lämna ett bidrag till fonden?  
Sätt in valfri summa på plusgiro 91201-4.  
Märk inbetalningen med ”Mödrar i världen”.

Box 1391, 171 27  Solna
Tel 08-735 53 00
Mobil 070-763 13 01
E-post info@adenaclean.se
www.adenaclean.se

Gör som BB Stockholm Family

– Anlita ett auktoriserat och
miljömedvetet lokalvårdsföretag!

VI HAR PRODUKTERNA FÖR 
DEN NYBLIVNA FAMILJEN! 
WWW.KAMCAREDESIGN.SE 
ANGE KOD ”VARANÄRA” 
OCH FÅ 15% RABATT.  

F . I korthet

Mödrar i världen
I Tanzania är mödradödligheten hundra gånger 
så hög som i Sverige och bara hälften av alla 
kvinnor har en utbildad barnmorska vid sin 
sida under förlossningen. Det är bakgrunden 
till att BB Stockholm Family startade fonden 
”Mödrar i världen” 2011. 

BB STOCKHOLM FAMILY tipsar

om ekologiska glidmedel från Pistill som hjälper  

och motverkar torra och sköra slemhinnor.

Pistills ekologiska glidmedel vårdar, 
återfuktar och bibehåller den naturliga 
PH-balansen i underlivet. BALANCE 
– Vattenbaserat med yoghurt och 
prebiotika. REPAIR – Oljebaserat med 
Omega 7 och E-vitamin. Innehåller 
inga parabener eller konser verings-
medel. Finns att inhandla på Pistill, 
Drottninggatan 100 i Stockholm  
eller på www.pistill.se
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FORSKNING  NIPT- metoden, går ut på att 
man tar ett enkelt blodprov på mamman 
någon gång i vecka 10–13. Från detta 
blodprov isoleras mammans genetiska 
information (DNA) samt det ofödda 
barnets DNA. Blodprovet kan ge besked 
om risken för några av de vanligaste kro-
mosomförändringarna hos det ofödda 
barnet. 

Människan har 23 kromosompar, 
sammanlagt 46 kromosomer. De första 
är numrerade från 1 till 22. Sista kro-
mosomparet kallas för X respektive Y 
och avgör könet. Vid avsaknad av en 
kromosom respektive vid uppkomst av 
en extra kromosom uppstår hälso- och 
utvecklingsproblem. Om det finns en ex-
tra kromosom, till exempel tre identiska 
kromosomer istället för två, kallas det 
för Trisomi. Om alla kromosomer finns 
tre gånger istället för två kallas det för 

Triploidi. Om det saknas en kromosom, 
till exempel om det enbart finns en 
kromosom istället för två, kallas det för 
Monosomi.

NIPT-testet beräknar med hög tillförlit-
lighet risken för en gravid kvinna att bära 
på ett barn med Trisomi 21, 18 eller 13 el-
ler med en Monosomi av X-kromosomen 
eller en Triploidi. Resultaten visar om 
kvinnan har en uttalat låg risk att få ett 
barn som bär på en kromosomavvikelse 
eller om hon har en uttalat hög risk.

Kunder på BB Stockholm Family 

Forskningen inom fosterdiagnostik går stadigt framåt.  
En av de senaste metoderna kallas NIPT och är ett alterna- 
tiv till exempelvis fostervattensprov och moderkaksprov. 

NY TYP AV  
FOSTER- 
DIAGNOSTIK

Mässa med de minsta i fokus
UNDERBARA BABY  I våras besökte 2 200 
småbarnsföräldrar, barn och gravida 
premiären av Underbara Baby, syster-
mässan till den populära Underbara 
Barnmässan. Underbara Baby, som riktar 
sig till föräldrar med barn mellan 0 och 3 
år, gick av stapeln på Magasin 9 i 
Frihamnen den 18–19 mars. På mässan, 
som har de allra minsta i fokus, kunde 
besökarna träffa barnmorskor från  
BB Stockholm Familys mottagningar och 
BVC-sjuksköterskor från BB Stockholm 
Familys BVC som svarade på frågor 
kring graviditet, preventivmedel, 
cellprover och det mesta som har med 
BVC att göra. 

erbjuds NIPT-test som ett alternativ till 
annan fosterdiagnostik. Den som väljer 
att genomföra ett NIPT-test står själv för 
kostnaden, som i mars 2016 var cirka  
7 500 kronor.  

För kvinnor som har genomgått ett 
KUB-test (där man via blodprov och 
ultraljud bedömer risken för kromo-
somförändringar) och fått en sannolik-
hetsbedömning att risken är högre än 
1 på 200 erbjuds dock NIPT gratis som 
ett alternativ till fostervattensprov och 
moderkaksprov.

NIPT-testet är bara ett möjligt screen-
ingtest under graviditeten. Fråga gärna 
din läkare eller barnmorska efter andra 
möjligheter, om du känner dig osäker. Du 
har även möjligheten att helt avstå från 
all fosterdiagnostik under din graviditet.

Vill du veta mer om NIPT? 
Gå in på bbstockholmfamily.se där du länkas vidare till Unilabs  
webbplats där du kan läsa mer om NIPT.

Aktuellt . F

– Underbara baby är helt rätt mässa 
för oss eftersom mässbesökarna är precis 
vår målgrupp, det vill säga föräldrar med 
barn mellan 0–3 år. Mässan är dess utom 
lite mindre än Underbara Barn och 
närheten till besökarna blir större, säger 
Katarina Mattsson, verksamhetschef  
BB Stockholm Family.

 om mässan och när den går av 
stapeln nästa gång på underbarababy.se

NON-INVASIVE PRENATAL TEST
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Unga väljer bort 
hormoner
Hormonbaserat eller ej? Det har blivit en stor  
fråga bland unga kvinnor i dag. Alltfler väljer bort  
hormonella preventivmedel till förmån för andra  
metoder som exempelvis appen Natural cycles.  
Det är olyckligt tycker många barnmorskor.

F . Preventivmedel

Elin Backman,  
22 år:
Jag lyssnar först och främst på min 
mamma och syster. Sedan rådfrågar jag 
även barnmorskan på ungdomsmottag-
ningen. Men sedan är ju självklart det 
slutgiltiga beslutet upp till mig. Jag tycker 
att det absolut bästa preventivmedlet är 
kondom, eftersom det skyddar både mot 
sjukdomar och oönskad graviditet. Om 
man däremot har en fast partner som man 
kan lita på kan jag tycka att det räcker med 
andra typer av preventivmedel. Däremot 
tycker jag att det borde uppfinnas något 
preventivmedel för män så vi kvinnor slapp 
vara de som ska komma ihåg p-ringar och 
p-piller eller stoppa in spiraler och stavar 
och allt vad det kan vara. Det är inte alltid 
helt lätt!

Vem påverkas du av  
när det gäller val  
av preventivmedel?

Sophia Friis,  
17 år:
När jag ska skaffa mig preventivmedel 
frågar jag min mamma om råd, vilket 
preventivmedel hon tycker är bäst. Sedan 
frågar jag vad min barnmorska rekommen-
derar. Jag använder mig av p-piller och 
tycker att det är väldigt effektivt. Men 
oavsett om man har p-piller, p-stav, 
kopparspiral eller p-ringar så tycker jag att 
man alltid ska använda kondom då det ger 
100 procent säkert skydd.

Julia Öhlin,  
21 år:
Jag lyssnar på vad mina tjejkompisar 
använder för preventivmedel men jag 
påverkas nog inte av vad de tar, eftersom 
preventivmedel funkar olika på olika 
människor. Jag lyssnar mest på vad min 
ungdomsmottagning har att säga och på 
hur min kropp reagerar. Jag tycker det är 
bra att det finns preventivmedel så kvinnor 
som inte vill ha barn just nu kan ha den 
valmöjligheten. Det gör att det inte föds 
lika många oönskade barn. Alla barn ska ju 
ha föräldrar som vill ha dem och är redo 
för ett barn. Bild Johnér Bildbyrå

Text Karin Cedronius
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Ta kontroll över din 
egen kropp, välj bort 
hormoner som 
påverkar både kropp 

och humör.” Så kan det låta när unga 
kvinnor söker efter information om 
preventivmedel på nätet. För det är på 
nätet som ungdomar hämtar informa-
tion först och främst, snarare än hos 
sjukvården. 

– Det är synd eftersom de inte alltid 
får rätt information och det är lätt att 
misstolka det som sägs. Jag har träffat 
många som har varit oroliga i onödan på 
grund av att de har läst något som inte 
stämmer, säger Ing-Marie Wik Nord-
ström, barnmorska på BB Stockholm 
Family Ekerö ungdomsmottagning.

Kristina Gemzell Danielsson,  
professor i obstetrik och gyne
kologi, på Karolinska institutet. 
Ni ska göra en studie där ni  
jämför Natural Cycles med  
ppiller. Berätta!
– Vi ska jämföra effektiviteten i  
Natural cycles-appen med 
effektiviteten i p-piller. Cirka 2000 
frivilliga kvinnor lottas att hamna i 
antingen en grupp som använder 
p-piller eller en som använder 
Natural cycles. Vi följer dem under 
upp till ett års användning och  
tittar på hur många som blir 
gravida trots att de använder 
något av dessa två preventivmedel.

Varför behövs en sådan studie?
– Eftersom appar av det här slaget 
inte räknas som läkemedel krävs 
det inte så mycket studier kring 
dem. Därför finns det inte så 
mycket material att jämföra med 
sedan innan. Det man har sett är 
att Natural Cycles visserligen är 
bättre på att förutsäga ägglossning 
än sina föregångare. Men det 
kräver fortfarande stor följsamhet 
av användaren. Ju mer populär 
metoden blir desto viktigare är det 
att veta hur effektiv den är. 

Vad är ditt preventivmedelsråd 
till unga kvinnor?
 – Vi vet att det mest effektiva, 
och den metod som de flesta är 
minst benägna att avbryta, är 
hormonspiral. Den påverkas inte 
av glömska och kan hjälpa vid svår 
mensvärk och rikliga blödningar. 
Tyvärr förekommer det många 
falska myter kring spiral. Det leder 
till oro bland unga tjejer, som då 
väljer bort detta preventivmedel. 

Hur ser du på unga kvinnors 
inställning till hormonbaserade 
preventivmedel?
– Sverige är det land som har störst 
hormonrädsla. Det är synd för 
det har hänt så mycket på detta 
område under åren. Idag finns 
det många bra alternativ att de 
allra flesta kvinnor ska kunna hitta 
något som passar dem.

Bloggare influerar
På senare tid har trenden att avstå från 
hormonbaserade preventivmedel ökat 
bland unga kvinnor. Kända bloggare 
skriver att de inte gillar hormoner och 
förespråkar istället appar som Natural 
cycles. Att unga kvinnor lyssnar på 
dessa röster är tydligt, menar 
Ing-Marie Wik Nordström.

– Många är nyfikna och frågar oss om 
Natural cycles och liknande appar. Men 
vi på ungdomsmottagningen tycker att 
det är lite olyckligt att ungdomar väljer 
bort hormonbaserade preventivmedel 
eftersom de är betydligt säkrare. 

Stort ansvar på unga
En app som Natural cycles kräver att 
kvinnan har förhållandevis regel-
bun den menscykel och bra koll på sin 
egen ägglossning. Dessutom blir an - 
svaret, som vilar på den unga kvinnan, 
stort om hon väljer en app framför 
andra preventivmedel.

– Appen kräver att du mäter din 
temperatur noggrant varje morgon 
innan du kliver ur sängen och att du har 
koll på din normaltemperatur. Den kan 
dessutom variera beroende på om du 
har sovit dåligt eller har en infektion på 
gång. Många unga kvin nor har svårt 
med den disciplinen och har inte heller 
förstått risken med den här typen av 
preventivmedel. 

Finns många alternativ
Risken för oönskade graviditeter och 
aborter blir förstås större, vilket är 
synd, menar Ing-Marie Wik Nord-
ström, då det finns många andra bra 
preventivmedel för unga kvinnor.

– Många tror att p-piller är det enda 
alternativet, men jag tycker att unga 
kvinnor ska prova sig fram. Till exempel 
funkar spiral bra för många unga, vilket 
få känner till.

 I den bästa av världar skulle alla unga 
använda långtidsverkande preventiv-
medel som p-stav eller hormonspiral, 
eftersom de då inte behöver fundera på 
om de kommit ihåg att ta sitt preventiv-
medel. Dessutom har de väldigt liten 
hormonell påverkan på kroppen.

– Men självklart ska alla prova sig 
fram för att hitta det som är rätt för just 
dem. Det är just det vi på ungdomsmot-
tagningen är till för, säger Ing-Marie. 

Hallå där,

Ing-Marie Wik Nordström, barnmorska  
på Ekerö ungdomsmottagning.

Jag har träffat 
många som har 
varit oroliga i 
onödan på grund 
av att de har läst 
något som inte 
stämmer.

Preventivmedel . F

Foto Anders Nilsson
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Till små
magars
försvar
I sjukdomstider och inför utlandsresan kan 
magens naturliga skydd mot skadliga 
bakterier behöva lite extra hjälp på traven.

Att bygga upp en god bakteriefl ora med hjälp 
av mjölksyrabakterier är ett bra sätt att 
förbereda sig och för att återställa oroliga 
små magar. D-vitamin kan också stärka 
immunförsvaret. 

Probiotika (L. reuteri Protectis®) kan även 
med fördel användas:

  Vid koliksymtom

  Vid behandling med antibiotika

  Vid diarré, kräkningar och förstoppning

Semper Magdroppar, Magtabletter, D-vitamindroppar
och Vätskeersättning Plus innehåller alla
Lactobacillus reuteri Protectis® som är väl undersökt
i ett stort antal studier på prematura, spädbarn,
barn och vuxna.1-11

Mer information om Lactobacillus 
reuteri Protectis® och produkterna 
hittar du på www.biogaia.se 
respektive www.semperbarnmat.se

Referenser: 1) Indrio et al. JAMA Pediatr. Published online January 13, 2014. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.4367. 2) Szajewska H et al. J. Pediatr.2013;
162:257-262. 3) Lionetti E et al. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1461–8. 4) Shornikova AV et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997;24:399–404. 5) Weizman Z. et
al.Pediatrics. 2005;115:5-9. 6) Eom et al. Kerean J Pediatr 2005;48:986–9. 7) Indrio F et al. J Pediatrics 2008;152:801–6. 8) Indrio F et al. Eur J Clin Invest. 2011;
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DIPLOMERING  Att ta sig till en ungdoms-
mottagning är ett stort steg för en del 
ungdomar. Det kan vara oroligt, pinsamt 
och kanske jobbigt, oavsett vad ärendet 
är. Är man dessutom osäker på sin 
könsidentitet och har frågor kring detta, 
eller annat som rör området HBTQ, kan 
steget vara ännu större. Detta vill 
barnmorskan Ing-Marie Wik Nordström 
och kuratorn Anna Gustavsson på Ekerö 
ungdomsmottagning ändra på. Här ska 
alla känna sig välkomna och ingen ska 
behöva oroa sig för hur de blir bemötta 
när de besöker mottagningen. Den 
inställningen har funnits med hela tiden 
på Ekerö ungdomsmottagning, men för 

att befästa detta ytterligare har mottag-
ningen nu även blivit HBTQ-diplomerad 
av Landstinget. Det innebär att samtliga 
medarbetare har genomgått en 
HBTQ-utbildning i Landstingets regi. 

– Vi har träffats vid tre tillfällen 
tillsammans med andra ungdomsmot-
tagningar. Under utbildningen har vi 
bland annat övat oss i att möta våra 
egna fördomar genom olika övningar 
och diskuterat hur vi kan bli mer 
normkritiska, berättar Anna Gustavsson.

Märks på tilltalet
För ungdomarna som besöker Ekerö 
ungdomsmottagning märks diplome-
ringen bland annat i hur Anna och 
hennes kollegor tilltalar dem, här 
används till exempel aldrig ordet pojkvän 
eller flickvän, utan man säger partner. 

– Vi kan inte utgå från normen varje 
gång vi träffar en ungdom. Ingen kan ju 
se utanpå om man är heterosexuell eller 
inte, säger Anna Gustavsson och 
fortsätter:

– Diplomeringen visar att vi har 
kunskap i HBTQ-frågor och att vi tar dem 
på största allvar. Det gäller att alltid hålla 
dessa frågor levande.

HBTQ alltid närvarande
Utöver tilltal och inställning handlar det 
också om att barnmorska och kurator 
alltid tar upp HBTQ-frågor när de träffar 
skolklasser, vilket de gör regelbundet. 
Dessutom ska mottagningen kännas 
välkomnande för alla – oavsett sexuell 
läggning. Därför är den smyckad med 
regnbågsflaggor och i väntrummet finns 
det alltid aktuell information om HBTQ- 
frågor. Här anordnas även trans- och 
HBTQ-fika för ungdomar med jämna 
mellanrum. 

– Alla ska känna sig välkomna till Ekerö 
ungdomsmottagning, ingen ska känna sig 
exkluderad, oavsett om det handlar om 
sexuell läggning eller något annat som på 
något sätt inte är exakt som den gällande 
normen eller något annat normbrytande, 
säger Anna Gustavsson. 
Text Karin Cedronius Foto Anders Nilsson

HBTQ Viktiga frågor
på BB Stockholm Familys ungdomsmottagning

Öppet, tryggt och fördomsfritt. Till Ekerö ungdoms mot- 
tagning är alla mellan 12 och 23 år välkomna. Nu har 
mottagningen dessutom blivit HBTQ-diplomerad tillsam-
mans med barnmorskemottagningen.

Vi kan inte utgå från normen  
varje gång vi träffar en ungdom. 

Ingen kan ju se utanpå om man är 
heterosexuell eller inte.

Ung idag . HBTQ  . F

Kurator Anna Gustavsson  
på Ekerö ungdomsmottagning.
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Vi följde BB Stockholm hela vägen

et är fullt ös i vänt-
rummet på BVC på 
Kungsholmen. Små 
besökare upptäcker 

leksaker och böcker, någon blir 
matad, en annan får lite tröst. Ruben, 
fem månader har hittat en tygnalle 
som är skön att suga på när den lilla 
munnen kliar av tänderna som strax 
ska spricka fram. Mamma Johanna 
Reimers har honom i knät medan hon 
småpratar med Malvina Lilja, mamma 
till Vanessa, två månader. Båda är 
frekventa besökare på BB Stockholm 
Family Kungsholmen, där Ruben och 
Vanessa går på BVC. 

– Jag blev rekommenderad av min 
svägerska att söka mig till BB Stock-
holm Family när jag blev gravid med 
vår dotter Siri för fyra år sedan. Vi 
hamnade hos en helt fantastisk barn-
morska, som vi var otroligt nöjda med. 
Så när det var dags igen med Ruben 
var det ingen tvekan om att vi ville 
fortsätta hos henne, säger Johanna 
Reimers som tillsammans med 
sambon David Mogard blev tvåbarns-
förälder i oktober 2015. 
 

F . Så gjorde vi

Text Karin Cedronius Foto Anders Nilsson

Trygghet och närhet. Det är de viktigaste parametrarna  
när man väljer mödravård. Det tycker nyblivna mammorna  
Malvina LiIja och Johanna Reimers, som båda följt  
BB Stockholm Family hela vägen från start till mål. 

Vi hamnade hos 
en helt fantastisk  

barnmorska, som vi 
var otroligt nöjda  
med under hela resan,  
från första besöket  
till efterkontrollen. 
Johanna Reimers

Ruben, fem månader har hittat en smarrig 
tygnalle som är skön att suga på när den 
lilla munnen kliar av tänderna som strax 
ska spricka fram. 
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Vi trivdes så bra här. Vi blev väl  
omhändertagna och det var  

skönt att allt är samlat på ett enda ställe  
– mödravård, ultraljud och BVC. 

 Malvina Lilja

Så gjorde vi . F

JOHANNA 
REIMERS
Ålder 35 år
Familj sambo 
David Mogard, 
36 år, dotter Siri, 
4 år, och sonen 
Ruben, född 1 
oktober 2015
Bor Kungsholmen
Yrke journalist

MALVINA LILJA
Ålder 33 år
Familj sambo  
Anders Bernsveden, 
33 år, dotter Vanessa, 
född 5 januari 2016
Bor Kungsholmen
Yrke åtgärdsplanerare 
på Trafikverket

ANDERS 
BERNSVEDEN
Ålder 33 år
Familj sambo  
Malvina Lilja, 33 år, 
dotter Vanessa, född 
5 januari 2016
Bor Kungsholmen
Yrke personalchef

Närhet var viktigt
För Malvina Lilja och Anders 
Bernsveden, som blev föräldrar i 
januari 2016 då Vanessa föddes, var 
närheten till hemmet och arbetet det 
som styrde valet av barnmorskemot-
tagning. När de börjat gå på BB Stock-
holm Family på Kungsholmen och 
insåg hur väl de trivdes var valet att 
även föda på BB Stockholms förloss-
ning på Danderyds sjukhus enkelt.

– Vi blev väl omhändertagna här 
och det var skönt att allt är samlat på 
ett enda ställe – mödravård, ultraljud 
och BVC, säger Malvina och Anders 
flikar i:

– Jag gillar att barnmorskorna är så 
involverande, även för mig som pappa. 
Det var alltid självklart att prata lika 
mycket med mig som med Malvina 
när jag var med på kontrollerna. 

Tryggt med riktigt sjukhus
Johanna valde också att föda på  
BB Stockholms förlossning. 

– Jag har flera vänner som fött där 
och varit nöjda. Jag tyckte om att det 
var ett stort sjukhus, med närhet till 
bra vård om något skulle gå snett. 
Men ändå är det personligt, inte minst 
patienthotellet som är jättefint, säger 
Johanna och tillägger: 

– Att vara gravid och föda handlar 
så mycket om trygghet. Man vill 
känna sig trygg och väl omhänder-
tagen. 

Blev igångsatt
För Malvina och Anders blev förloss-
ningen på BB Stockholm också en 
positiv upplevelse, trots att Malvina 
gick två veckor över tiden och blev 
igångsatt.

– De tog väldigt bra hand om oss. 
Vi fick bra information och kände oss 
aldrig oroliga, säger Malvina.

Vanessa var en hungrig bebis 
och Malvina fick lite problem med 
amningen de första dygnen. 

– Vi fick stanna en extra natt på 
BB, på personalens initiativ. Det var 
jättebra, för då kunde vi lära oss att 
amma, pumpa ur och ge ersättning i 
lugn och ro. 

BVC – självklar fortsättning
Att fortsätta på BVC var ett lätt 
val för både Rubens och Vanessas 
föräldrar. 

– Vi har faktiskt ett BVC närmare 
där vi bor, men valde ändå att gå här 
med Ruben och Siri för vi trivs så bra, 
säger Johanna Reimers. 

– Ja, nu är man ju så van att gå här 
att det skulle kännas konstigt att gå 
någon annanstans, säger Malvina och 
får medhåll av sin sambo:

– Det är praktiskt att ha allt under 
samma tak!  

Vi vill att vården ska vara formad runt dig och dina 
behov. På BB Stockholm Family Kungsholmen har  
vi därför samlat allt under ett tak för att det ska vara  
så enkelt som möjligt för våra besökare. Här hittar  
du både barnmorskemottagning och barna   vårds-
central. Dessutom ligger Ultraljudbarn morskorna 
samt Behandlingsteam John Carrier, som erbjuder 
bland annat gravidmassage, i samma lokaler. 
Välkommen till oss på S:t Eriksgatan 44!
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Musikalstjärnans  
viktigaste roll: Pappa
De är en familj full av kärlek, glädje och musik. Men  
också med stunder av mörker och sorg. Artisten  
Peter Johansson och hans Lydia vet vad det innebär  
att älska varandra i nöd och lust. 
Text Karin Cedronius Foto Kristina Sahlén
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te blåser snåla 
februarivindar 
och snöslasket 
ligger som ett 
grått täcke över 
marken. Men 

inne i den charmiga 20-talsvillan i 
Mälarhöjden är det desto varmare. 
Det beror inte enbart på den spra-
kande kakelugnen som pryder 
vardagsrummet. Nej, det sitter i 
väggarna och i atmosfären. Det märks 
att här bor en familj med mycket 
kärlek och värme, något som har tagit 
dem genom både glädje och sorg, i 
snart femton år.

Men låt oss backa bandet till 2001. 
Musikalartisten Peter Johansson, 
med rötter i Sankt Annas skärgård, 
har precis börjat sin artistkarriär 
efter utbildningen på Balettakademin 
i Göteborg och drar till Tyskland 
för att pröva lyckan. Där får han en 
roll i musikalen Saturday night fever 
i Köln. I samma uppsättning har 

Vi brukar skämta om  
att vi träffades på scenen.  

Och det stämmer ju faktiskt.

dansaren Lydia Hill från Reigate i 
England en roll. Kväll efter kväll står 
de på scenen ihop och det dröjer inte 
länge förrän ljuv musik uppstår, även 
utanför manus. 

– Vi brukar skämta om att vi  
träffades på scenen. Och det stämmer 
ju faktiskt, säger Peter med ett skratt. 

Londonbor 
Men det nykära parets parallella 
karriärer gjorde att de inte kunde 
flytta ihop förrän 2003 då båda 
lyckats få jobb på Londons musi-
kalscen, efter ett antal gig runtom 
i Europa. Peter gjorde succé i 
Queen-musikalen We will rock you 
och Lydia dansade i West  
End-uppsättningen av Saturday Night 
Fever. De köpte lägenhet och blev kvar 
i London i 4,5 år. Men en dag började 
erbjudandena från Sverige droppa in.

– När jag blev erbjuden huvudrollen 
i den svenska uppsättningen av  
Footloose bestämde vi oss för att 
prova att bo i Sverige ett tag, säger 
Peter.  

Paret flyttade till Stockholm 
och Lydia fick jobb som dansare i 
uppsättningen ”Uggla, Ulvesson och 
Rheborg” på Cirkus, vilket inte bara 
var ett jobb utan även hennes väg in i 
svenska språket.

– Jag lärde mig det mesta av min 
svenska på scenen. Det var först 
efteråt jag insåg att alla ord kanske 
inte var helt rumsrena, skrattar Lydia 
som idag talar flytande svenska. 

Barnlängtan
Efter något år i Sverige började 
Peter och Lydia längta efter barn och 
sommaren 2009 föddes deras efter-
längtade dotter Millie. Med under 
hela resan var deras barnmorska från 
BB Stockholm Family. 

– Min kusin tipsade oss om  
BB Stockholm och vi är verkligen 
jättenöjda med dem. Vår barnmorska 
har varit suverän, säger Peter. 

– För mig blev hon nästan som en 
extramamma, eftersom min egen 
mamma bor i England, säger Lydia. 

Mille föddes den 20 juli 2009 efter 
en snabb förlossning på cirka fyra 
timmar. 

Jag lärde mig 
det mesta av 
min svenska 
på scenen. Det 
var först efteråt 
jag insåg att 
alla ord kanske 
inte var helt 
rumsrena.
Lydia

F . Porträttet . Peter Johansson

Foto: Rebecca Hansson



Nr 1 . 2016 . FA M I LY  Magazine 17

kontaktade åter BB Stockholm 
Family. 

– Allt gick lika bra som med Millie. 
Vi fick veta att bebisen var en flicka 
och att hon såg frisk ut. Beräknad 
födsel var 1 mars, berättar Peter.

Veckorna flöt på och julen närmade 
sig. På juldagens morgon, när Lydia 
var i vecka 30, kände hon plötsligt inga 
fosterrörelser. Hon blev förstås orolig. 
De kastade sig iväg till sjukhuset. 
Hemma väntade lilla Millie med 
mormor och morfar som kommit till 
Sverige för att fira jul med familjen. 

– Jag var jätterädd och kände på 
mig att något var fel. Vi fick snabbt 
hjälp av jättefin personal. När det 
visade sig att bebisen i magen inte 
levde rasade allt samman, berättar 
Lydia med tårar i ögonen. 

Sorg och förtvivlan
Förbindelsen mellan moderkakan och 
fostret hade varit så dålig att näringen 
inte nådde fram och fostret inte kunde 
växa, till slut gick det inte mer.

– Allt gick så fort. Vi kom tillbaka 
dagen därpå och Lydia blev igångsatt. 

– Vi hade gått en profylaxkurs, det 
var jättebra. Jag hade lärt mig  
yogaandning och kunde föda utan  
smärtlindring, säger Lydia och Peter 
flikar i med ett skratt:

– Vältajmad var hon också – Millie 
kom precis under min enda spellediga 
sommarvecka, 

Syskondags
I samband med Millies födsel valde 
Lydia att sluta med dansen och bli 
mamma på heltid. Hon är även enga-
gerad i vissa av de produktioner som 
Peter medverkar i, bland annat de 
sommarkonserter som han och hans 
kusin ger varje sommar i kyrkor runtom 
i Östergötland. Konserter som även 
Millie har varit en del av på senare år.

– Jag var med och sjöng i somras. 
Det var pirrigt men jättekul, berättar 
6-åringen stolt.  

När Millie var två började längtan 
efter ett syskon komma. Sommaren 
2011 blev Lydia gravid igen. De 

Min kusin tipsade oss om  
BB Stockholm och vi är verkligen 

jättenöjda med dem. Vår barnmorska  
har varit suverän.

Porträttet . Peter Johansson . F

Ålder 38 år
Familj hustru Lydia och 
barnen Millie, 6 år och 
Hayden, 3 år
Bor i Mälarhöjden
Gör sångare och 
musikalartist 
Aktuell som Tommy de 
Vito i musikalen Jersey 
boys på Chinateatern 
och på The Theatre 
på Gothia Towers i 
Göteborg. 

Under hösten åker 
han ut på arenaturné 
med konsertversionen 
av Rock of Ages, 
under namnet Rock of 
80’s. Där spelar han 
pudelrockaren Stacee 
Jaxx. 

Dessutom ständigt 
sommaraktuell med sina 
kyrkokonserter i Sankt 
Anna kyrka. 

PETER JOHANSSON

Foto: Anna Berg
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Graviditeten flöt på fint och när det 
var dags för förlossning blev Lydia 
igångsatt i vecka 39. Lillebror Hayden 
föddes 25 mars 2013 på  
BB Stockholm, Danderyds sjukhus, 
precis som storasyster Millie.

– Det var en enorm glädje! minns 
Peter. Allt gick så bra och vi blev så 
väl omhändertagna.

Livlig lillebror
Idag är Hayden tre år och ett riktigt 
litet energiknippe. Han växlar felfritt 
mellan svenska och engelska precis 
som storasyster Millie. När han 
kommer hem från dagmamman rusar 
han in med treåringens självklarhet 
och berättar att han vill visa oss sitt 
trumset i musikrummet. Millie, som 
är en lugnare sort med väldigt mycket 
storasysterkaraktär, följer glatt efter. 

– Vi hänger ofta här nere och jammar 
ihop. Det är så kul, säger Peter som 
just nu spelar i musikalen Jersey boys. 
I höst väntar nya äventyr i form av 
konserten Rock of 80’s där han spelar 
pudelrockaren Stacee Jaxx. Med en så 
full agenda är det förstås en utmaning 
att få familjelivet att gå ihop, eller?

– Nej, faktiskt inte. Visst är jag borta 
en del på kvällar och helger. Å andra 
sidan har vi så mycket tid tillsammans 
på vardagarna att jag tror vi träffas mer 
än andra familjer, säger Peter. 

Ständigt närvarande
I sommar blir det konserter i Sankt 
Anna kyrka igen. Då kommer Peter 
och Millie stå på scenen medan Lydia 
och Hayden hejar på från publiken. 
Efteråt går de tillsammans ut och 
hälsar på Grace, som är begravd 
utanför kyrkan.

– Det är så fint att gå förbi hennes 
grav och säga hej varje gång man är 
där. Hon finns ju alltid med i våra 
tankar och minnen, säger Peter och 
Lydia innan de går loss på trummor, 
gitarr och tamburin tillsammans med 
Mille och Hayden i en härlig, glädje-
fylld och skrålande konsert.  

Jag glömmer aldrig när jag satt där 
på sjukhuset med Grace i famnen. 
Allt var så likt jämfört med när Millie 
föddes – samma lukter, samma miljö 
– men ändå helt annorlunda, säger 
Peter sorgset och berättar att Grace 
fick sitt namn där på sjukhuset, på 
personalens rekommendation. Det 
var även de som rekommenderade att 
ta bilder på Grace. 

– Först kändes det konstigt, men 
idag är vi jätteglada att vi gjorde det. 
Det är fint att ha bilderna.

Tiden efteråt var som ett vakuum. 
Peter och Lydia stöttade varandra i 
sorgen, fick tala med en kurator och 
fick även fint stöd från familj och 
vänner och sin barnmorska. Genom 
föreningen ”Små änglar” kom de i 
kontakt med andra föräldrar i samma 
situation.

– Det var bra att träffa andra, att 
prata och gråta tillsammans. Det gav 
också en insikt om att vi var lyckligt 
lottade trots allt, eftersom vi ändå 
hade Millie, säger Peter.

Sorgeår
Hela första året var ett sorgeår. Peter 
stod på scenen vid flera tillfällen med 
gråten i halsen och fick bita ihop. Men 
med fint stöd från nära och kära tog 
de sig ändå igenom. 

– Vi ville verkligen prata om det som 
hänt. Det var vår terapi. Det värsta jag 
kan tänka mig är när folk säger ”glöm 
och gå vidare”. Hur skulle vi kunna 
glömma vårt barn? säger Lydia.

Drygt ett halvår efter Grace död 
började Lydia och Peter längta efter 
att försöka skaffa barn igen. Men hur 
hanterar man rädslan och oron efter 
det som hänt?

– Jag var egentligen aldrig rädd utan 
kände mig stark då, säger Lydia. Det 
kändes inte som om det skulle hända 
igen. Vi fick jättebra stöd av BB Stock-
holm Family även denna gång. Visst 
gick jag på fler kontroller, gjorde extra 
ultraljud och fick även blodförtunnande 
medicin, men i övrigt var det lugnt. 

Vi hänger ofta här nere och jammar 
ihop. Det är så kul.

Det var bra att 
träffa andra, att 
prata och gråta 
tillsammans. 
Det gav också 
en insikt om att 
vi var lyckligt 
lottade trots allt, 
eftersom vi ändå 
hade Millie.

F . Porträttet . Peter Johansson
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Det svenska originalet. Sedan 2003. Tillverkas i Sverige.
Läs mer och beställ på www.babynest.se

I Babynest sover din baby väldigt gott.
Det blir tryggt, mjukt och ombonat precis som i mammas mage.

På natten är den perfekt att ha i sängen mellan föräldrarna, 
så sover alla tryggt och gott. 
Passar också bra i spjälsängen, vagnen, vaggan mm så känns det inte 
så ödsligt stort. 
Används från nyfödd upp till 4-6 månaders ålder. 
Bädda Babynest med tunna lakan/filtar, storleken anpassas enkelt 
genom att dra åt snörlåset.
Babynest tvättas i 40°-60° maskin förutom madrassen som enkelt 
tas ur och handtvättas.
Ta med Babynest på resan så känns det som hemma även 
när ni är borta. 
Ta gärna med ditt Babynest till BB för en trygg start.

Babynest är en svensk uppfinning som tillverkas i Sverige.
Finns i flera olika färger och som Babynest Tvilling.

Se hemsida för webshop samt återförsäljare.
www.babynest.se

Babynest för en tryggare sömn.

®

www.facebook.com/babynest
@babynest_ab
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En barnmorskas dag
Värme, vård och variation
Text Karin Cedronius Foto Kristina Sahlén

F . Några timmar med barnmorskan
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Cellprover, hjärtljud och lugnande besked. Därtill besök  
av en liten nykomling i livet. Barnmorskan Annas arbetsdag  
är varierad och innehållsrik. Vi följde henne en dag på  
BB Stockholm Family City i MOOD Stockolm.

lockan är åtta 
på morgonen 

och Anna Sjösten, en av 13 barnmor-
skor på BB Stockholm Family City, 
har just satt sig ner vid telefonen. Idag 
är det hennes tur att ta emot samtal 
under mottagningens telefontid. 
Kunderna har ringt in och lämnat sitt 
ärende och Anna ringer upp dem i 
turordning. Ämnena varierar – från 
förstföderskans oro för en blödning 
till kvinnan som vill boka tid för 
preventivmedelsrådgivning. Anna 
svarar lugnt och vant på allas frågor 
och funderingar. 

– Telefontiden är lite av en ”mikro-
version” av en arbetsdag. Här möter 
vi alla sorters kvinnor med alla 
sorters ärenden. Men oavsett vad det 
gäller så finns vi här och lyssnar och 
ger råd, säger Anna. 

Avstämning och fika
Vid halvtio är det dags för den dagliga 
avstämningen med kollegorna. Över 
en kopp kaffe i fikarummet går de 
igenom vad som hänt sen igår, om det 
är något akut ärende från morgonens 
telefontid, som måste tas omhand och 
förstås lite socialt snack. Stämningen 
är varm och gemytlig.

Klockan tio tar Anna emot dagens 
första kund, nyblivna mamman 
Emelie med lilla Astrid, åtta veckor. 

Några timmar med barnmorskan . F

Oavsett vad  
det gäller  
så finns vi  
här och lyssnar  
och ger råd.
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 Barnmorskan Annas arbetsdag

De småpratar glatt och Anna 
beundrar den lilla nykomlingen innan 
det är dags för undersökning, genom-
gång av förlossningsjournal och 
samtal om bäckenbottenövningar.

– Det är alltid lika härligt att träffas 
igen när bebisen är född och få möta 
den lilla personen som man följt i 
magen under så lång tid. Ibland händer 
det att mammorna kommer hit själva 
för efterkontroll. Då blir jag nästan lite 
besviken över att inte få träffa bebisen, 
säger Anna med ett skratt.

Rutiner och småprat
När efterkontrollen är klar flyter 
Annas förmiddag på med preven-
tivmedelsrådgivning, besök av en 
omföderska i vecka 30 och ytterligare 
en graviditetskontroll i vecka 25. Alla 
besök har sina speciella rutiner som 
ska klaras av. Men trots ett späckat 
schema har Anna alltid tid över för 

08.30  Telefontid. Anna 
svarar på frågor från kunder, 
bokar in besök och lämnar 
lugnande besked till oroliga 
blivande mödrar. 

09.30  Morgonfika med 
kollegorna och avstämning 
från morgonens telefontider. 
Ibland är det lugnt, ibland 
mer hektiskt. Idag har en 
orolig förstföderska ringt in 
och undrat över en blödning. 
Annas kollega tar på sig det 
besöket.

10.00  Efterkontroll. Anna 
tar emot nyblivna mamman 
Emelie med lilla Astrid, 8 
veckor, för en efterkontroll. 
De pratar om Emelies  
upplevelse av förlossningen, 
går igenom förlossnings-
journalen och pratar knip-
övningar för bäckenbotten. 
”Det är alltid lika roligt att 
träffa de små bebisarna som 
man följt under hela gravidi-
teten”, säger Anna.

11.30  Preventivmedels-
rådgivning. Anna visar hur 
det fungerar att sätta in en 
hormonspiral. ”Jag tycker att 
det är viktigt att kunderna 
vet vad som ska hända och 
hur spiralen ser ut . De blir 
lugnare då”, säger Anna.

12.00  Graviditetskontroll i vecka 30. Anna tar emot  
omföderskan Elin som väntar sitt andra barn.  
De småpratar om hur det har gått sen senaste  
besöket, mäter mage, blodtryck, lyssnar på barnets  
hjärtljud, kollar socker och blodvärde. 

Anna hälsar på dagens första kund, nyblivna mamman Emelie med lilla Astrid, åtta veckor.

Det är alltid lika härligt att träffas igen  
när bebisen är född och få möta  

den lilla personensom jag följt i magen  
under så lång tid.
Anna Sjösten, barnmorska på BB Stockholm Family City

F . Några timmar med barnmorskan
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Välkommen till City!
Den 5 oktober 2015 slog BB Stockholm 
Family City upp dörrarna till den nya 
mottagningen i Moodgallerian. Här, på 
en av Stockholms modernaste barnmor-
skemottagningar, har vi slagit ihop de 
två mottagningar som tidigare låg i 
Gamla stan och på Östermalm i nya, 
fräscha och lättillgängliga lokaler mitt i 
city. I de ljusa lokalerna, som är inredda 
i lugna, harmoniska färger, finns både 
fritt wifi och matningsrum. I samband 
med att den nya mottagningen öpp- 
nade utökades även öppettiderna. Idag 
kan kunderna komma hit både på 
kvällar och helger.

KRISTINA MÜLLER, CHEFSBARNMORSKA

Vi vill finnas för våra kunder 
på tider som passar dem  

och har därför ökat vår tillgänglighet. 
Det ska vara enkelt att komma till oss 
på BB Stockholm Family. 

Öppettider BB Stockholm Family City

Helgfria veckor 
Måndag 08.00–18.30
Tisdag 08.00–17.00
Onsdag 08.00–18.30
Torsdag 08.00–18.30
Fredag 08.00–16.00
Lördag 10.00–14.00
Se vidare öppettider på hemsidan.

Adress:  
Jakobsbergsgatan 17,  
5tr MOOD Stockholm 
 

lite småprat och ett lugnande ord till 
den som oroar sig. 

– Alla som kommer hit har så 
mycket med sig. Vissa är oroliga, 
andra bara förväntansfulla. Vissa har 
besvär, för andra går graviditeten 
som på räls. Ofta får vi barnmorskor 
slå hål på myter om kost, motion och 
liknande. 

Men Anna och kollegorna träffar 
inte bara blivande mammor.

– Vi möter kvinnor i alla åldrar 
med alla möjliga ärenden.  Det är just 
den variationen jag älskar med mitt 
arbete.

Varierad eftermiddag
Annas eftermiddag illustrerar den 
beskrivningen väl. Under några 
timmar hinner hon med att träffa ett 
förväntansfullt föräldrapar som är 
här på inskrivning, en kvinna som 
kommer till Anna för preventivme-
delsrådgivning och ytterligare en 
graviditetskontroll i vecka 20. Dagen 
avslutas med öppen mottagning för 
cellprovtagning och preventivmedels-
rådgivning. 

– Det är fascinerande att få följa 
en kvinna genom livet, hela vägen till 
föräldraskapet och därefter.  Jag har 
världens bästa jobb!   

16.00–19.00  Cellprovtag-
ning. Arbetsdagen avrundas 
med öppen mottagning där 
kvinnor i åldrarna 23–65 år 
kan komma på drop-in för 
bland annat cellprovtagning.

15.30  Preventivmedels-
rådgivning. Anna tar emot 
en 30-årig kvinna som är 
missnöjd med sina p-piller. 
De samtalar av vilken typ 
av preventivmedel som kan 
passa henne bäst, speciellt 
med tanke på att hon vill 
skaffa barn inom en snar 
framtid. Samtidigt passar 
Anna på att upplysa om 
hälsoaspekter som påverkar 
förmågan att bli gravid. 
”Oavsett om det handlar om 
unga eller äldre kvinnor så 
arbetar vi barnmorskor alltid 
för att förbättra kvinnors 
hälsa.”, säger Anna. 

14.00  Nyinskrivning. Anna 
träffar ett föräldrapar som 
väntar sitt första barn. För-
utom invägning, blodtryck, 
genomgång av hälsostatus 
och andra rutinåtgärder 
småpratar de om förvänt-
ningar på graviditeten.  
”Det är alltid positivt när 
båda kan komma på inskriv-
ningen. Partnern är en stor 
stöttepelare genom hela 
graviditeten, säger Anna.”

Det är  
fascinerande att  
få följa en kvinna  
genom livet,  
hela vägen till 
föräldraskapet  
och därefter.  
Jag har världens 
bästa jobb!

Några timmar med barnmorskan . F
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MARIA NILSSON THORE växte upp i ett hem 
med bokhyllor från golv till tak. Hennes föräldrar 
läste mycket och högläsningen var, och är fort- 
farande, viktig. 

”Jag är yngst av tre och minns att mina föräldrar 
läste högt för oss när vi var på semester. Då fick jag 
lyssna på historier som var menade för betydligt 
äldre barn och det gjorde stort intryck på mig. 
Hemma läser vi varje dag för våra barn. Vi gillar 
den där stunden, hur lång eller kort den än blir”

Men vad är det då som är så magiskt med hög- 
läsning?

”När man är riktigt liten är det inte bara histori-
erna och bilderna som har betydelse, utan man får 
dessutom en stund när föräldern sitter 
nära och stilla. Man tar det lugnt till-
sammans och kan prata om det man 
ser och läser, och om en massa andra 
saker också när man ändå är igång”

När det kommer till att skriva för 
de allra yngsta gäller det att se det stora 
i det lilla, menar Maria. 

”Ett litet barn kan titta engagerat på 
en myra hur länge som helst medan 
den vuxna blir rastlös och vill vidare. 
Jag tycker om att begränsa mig och 
dröja kvar i en till synes liten händelse. 
Jag tvingar mig själv att ta det i barnens takt.”
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Maria
Nilsson
Thore!

ILLUSTRATÖR  
OCH FÖRFATTARE

"ALLA TRE"-BÖCKERNA är en serie bilderböcker som 
utspelar sig i en vardagsmiljö som alla förskolebarn kan 
känna igen sig i. De andra delarna i serien heter: Alla 
tre gräver en grop, Alla tre vilar, Alla tre klär på sig och 
Alla tre har fruktstund. Nu finns också Alla tre inne på 
förskolan Ärtan, där läsaren får utforska den mysiga 
förskolemiljön tillsammans med Ester, Idde och Valle.

Nyhet!

Nyhet!

KOMPISARNA ESTER, IDDE OCH 
VALLE går på förskolan Ärtan. Idag 
har Valle slutat med napp. Ester har 
aldrig haft napp, men det har Idde 
– och plötsligt tycker Ester att det 
ser väldigt gott ut! Kanske kan hon 
låna den?”

”

KOMPISARNA ESTER, 
IDDE OCH VALLE visar 
sina favoritrum inne på 
förskolan Ärtan. Titta, hitta 
och peka bland kuddar, 
leksaker och pyssel. Vilka 
saker känner du igen från 
din förskola?

Fler böcker ur Alla-tre serie
n!

WWW.BONNIERCARLSEN.SE

Jag tvingar mig 
själv att ta det i 
barnens takt.

Denna sida är en annons från Bonnier Carlsen.

bonnier carlsten_80769.indd   1 2016-04-04   16:07
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EMANUEL  
BYLUND 
SPÅNGBERG 
Yrke Professor i 
tvåspråkighet, Centrum för 
tvåspråkighetsforskning vid 
Stockholms universitet
Ålder 37 år
Familj fru Marcelyn Oostendorp 
och sonen Markus 4 månader
Bor Danderyd
Kuriosa talar tre språk flytande 
– svenska, engelska, spanska

F . Ny forskning . Barnets språk

Tvåspråkighet 
– en social och kognitiv gåva
Kan en bebis vara tvåspråkig redan i magen? Ja, faktiskt. 
Forskning visar att barn med tvåspråkiga föräldrar  
kan särskilja ljud från de olika språken redan på foster- 
stadiet. Dessutom skriker och jollrar bebisar olika  
beroende på vilket modersmål de har.

Text och foto Karin Cedronius

Redan vid 6–9 
månaders ålder 
kan man se 
att barn inte 
är lika känsliga 
för språkljud 
som inte tillhör 
modersmålet.

änge trodde 
forskare att 
alla spädbarns 
joller var ett 
och samma läte, 

oavsett vilket land barnet lever i och 
vilket språk som talas runtom dem. 
Det talades aldrig om att spädbarn 
hade ett ”språk” redan vid födseln. 
Idag vet vi bättre. Forskning visar 
att joller skiljer sig åt och att det bär 
särdrag av modersmålet. 

– Om det är ett språk där många 
läten produceras långt bak i halsen 
använder barnet mer sådana läten 
när det jollrar. Likaså har man sett att 
nyfödda bebisar skriker på olika sätt 
beroende på modersmål, till exempel 
går franska bebisar upp i slutet medan 
tyska går ner, säger Emanuel Bylund 
Spångberg, professor i tvåspråkighet 
vid Stockholms universitet. 
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Förberedelse för talspråk
En trolig orsak är att barnet ska 
förberedas för det talade språket 
redan tidigt. Det är ett sätt att effekti-
visera språkinlärningen.

– Redan vid 6–9 månaders ålder 
kan man se att barn inte är lika käns-
liga för språkljud som inte tillhör 
modersmålet. De har börjat sålla bort 
dessa till förmån för det språk de ska 
lära sig.

Och barn vars föräldrar talar olika 
språk kan faktiskt bli tvåspråkiga 
redan i moderlivet. 

– Språk består av en uppsjö katego-
rier; språkljud, satsmelodi, ordförråd 
och meningsbyggnad. Vissa av dem, 
som satsmelodi och specifika vokal-
ljud, ja, till och med en del ord, kan 
läras redan i magen, säger Emanuel 
Bylund Spångberg. 

Kognitivt försprång
För Emanuel och hans fru Marcelyn, 
som kommer från Sydafrika, blev 
frågan om tvåspråkighet aktuell även 
på ett privat plan när de för fyra 
månader sedan blev föräldrar till 
Markus. Det rådde aldrig något tvivel 
om vilken strategi de skulle använda 
när det gällde språket. 

– Jag talar konsekvent svenska 
med Markus och Marcelyn talar 
konsekvent afrikaans. Det kommer 
att gynna Markus språkutveckling när 

han blir större och han kommer att 
använda båda språken helt naturligt. 

Forskning har visat att tvåspråkiga 
barn inte bara får en social och kultu-
rell fördel. De får även ett kognitivt 
försprång och blir till exempel bättre 
på selektiv uppmärksamhet och 
kognitiv kontroll. Det kan man se i ett 
så kallat ”Stroop-test” där namnen på 
olika färger skrivs ut i en annan färg, 
till exempel ordet grönt står i röd färg.  
Sedan mäter man hur snabbt det går 
för en person att ange textens färg när 
denna inte stämmer med det ord som 
står. Då är flerspråkiga snabbare än 
enspråkiga på att säga rätt. Det beror 
på att de alltid har det andra språket 
lite aktivt, även när de inte talar det. 

Tvåspråkiga inte senare
Förr trodde många att flerspråkiga barn 
var senare i sin språkutveckling. Det 
håller inte språkprofessorn med om. 

– Det finns två aspekter av språket 
– att tala och att höra. Tvåspråkiga 
barn kan ibland vara lite senare med 
att börja tala, även om de kommer 
ikapp snabbt, men de skiljer sig inte 
åt vad gäller att uppfatta språket. 
Slår man ihop deras kunskaper i båda 
språken kan de oftast mer än ensprå-
kiga barn redan vid ettordsstadiet.

Hur ska man då bete sig som förälder om 
man vill att ens barn ska bli flerspråkigt? 

– Det räcker inte att sätta barnet 
framför teven och tro att det ska lära 
sig kinesiska. Språk lärs genom inter-
aktion med andra. Det gäller att prata 
med barnet på det språk man vill att 
det ska lära sig. Och gärna se till att 
de även hör språket utanför hemmet, 
i andra sammanhang, säger Emanuel 
Bylund Spångberg .  

Det räcker inte att sätta barnet  
framför teven och tro att det  

ska lära sig kinesiska. Språk lärs genom 
interaktion med andra.

Barnets språk
utveckling i korthet
• Foster: Redan i magen lär sig fostret 
att känna igen vissa aspekter av 
språket, till exempel satsmelodi, vokal-
ljud och till och med ljudet av vissa ord, 
även om de inte förstår innebörden.
• Födseln: En nyfödd bebis första 
skrik skiljer sig åt i melodi och ton från 
språk till språk. En fransk bebis går 
till exempel upp i slutet, medan tyska 
bebisar tenderar att sjunka i melodin 
mot slutet av skriket.
• Joller: Forskning visar att även späd-
barns joller skiljer sig åt i olika språk. 
Jollret bär vissa särdrag av moders-
målet, som intonation och stavelse-
struktur. I vissa språk jollrar bebisar med 
öppnare stavelser, medan andra har mer 
slutna jollerstavelser.
• Ettordsstadiet: Vid nio, tio månader, 
kommer de första orden. För tvåsprå-
kiga barn kan den talade delen av detta 
stadium komma något senare, men 
de uppfattar däremot lika mycket av 
språket, när andra talar till dem, som 
enspråkiga barn. 
• Tvåordsstadiet: Fortfarande är gram-
matiken ganska enkel med en fristående 
negation, rak ordföljd och ett flitigt 
användande av ord som vad och varför 
• Tre- till femårsåldern: Nu har barnet 
ett tydligare grammatiskt system och 
större ordförråd, men fortfarande 
spökar exempelvis oregelbundna verb 
som ”gådde” och ”gedde”. Nu uppfinner 
barn även egna ord, när det egna 
ordförrådet tryter, som ”drickhungrig” 
eller ”i övermorgon” 
• Sexårsåldern: I sexårsåldern har barn 
en förmåga till nästan lika komplexa 
språkliga strukturer som vuxna.

… det inte finns någon biologisk gräns för hur många  
språk en människa kan utveckla. Det finns vuxna personer  
som har lärt sig hela 80 språk. Barn som växer upp i  
flerspråkiga familjer lär sig helt enkelt de språk de behöver  
och som de exponeras för.

Visste du att… 

Ny forskning . Barnets språk . F



Lycka är...
en bekväm bröstpump.
Många nyblivna mammor tycker att det kan vara svårt att 
använda en bröstpump. Vi har därför prioriterat bekvämligheten. 
Philips Avent bröstpump låter dig sitta upprätt och avslappnad 
medan den mjuka massagekudden varsamt stimulerar mjölkflödet. 

Se hur på philips.com/avent 
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Ni erbjuder mammaträning under namnet 
”MammaMage”. Vad är det?
Det är ett träningskoncept som har tagits fram 
av den svenska naprapa ten och träningsexperten 
Katarina Woxnerud. Det bygger på modern 
forskning, med anpassade övningar som hjälper 
kroppen att läka, samtidigt som den inre bålmus-
kulaturen stärks snabbt, säkert och effektivt.  

Hur är upplägget på en ”MammaMagekurs”?
Kurserna sker antingen i grupp om max sex 
personer, eller individuellt om man föredrar 
det. Vi träffas vid fyra tillfällen med två veckors 
mellanrum. Första gången 90 minuter, därefter 
i 60 minuter per tillfälle. Vid tillfälle ett är det 
en föreläsning om bäckenbotten och de djupa 
magmusklerna. Det görs en individuell  
bedömning av varje enskild kvinnas nivå här 
och nu samt kontroll och aktiveringsträning.  
De påföljande gångerna fortsätter vi med 
kontroll och aktiveringsträning av de djupare 
musklerna. Det börjar med lätta övningar i 
säker position, där man skall hitta rätt muskel 
och återfå dess funktion. Sedan ökas svårig-
hetsgraden successivt. 

MammaMage – träning för livet
Varför är det viktigt med MammaMageträning?
För att klara av vardagssysslor, undvika dålig 
hållning och sedan orka arbeta igen behöver 
man vara stark, uthållig och ha energi. Många 
kvinnor vill börja träna snabbt efter sin gravi-
ditet. För att slippa skador är det därför oerhört 
viktigt att börja träna rätt muskler på rätt sätt. 

För vem är MammaMagekurserna till?
Kurserna är för kvinnor som fött barn, vaginalt 
eller med kejsarsnitt. MammaMageträning ger 
en stabil grund för hela kroppen och förbereder 
kvinnan för all fortsatt träning.

Ert motto ”Före, under och efter  
graviditeten” – vad innebär det?
Vi har tre mottagningar i Stockholm där vi  
tillhandahåller massagebehandlingar, träning 
och utbildningar i syfte att förebygga, 
behandla och rehabilitera de problem och 
tillstånd som kan uppkomma före, under och 
efter graviditeten.

Hälsa . Mammaträning . F

Hej John Carrier! Du driver  
Behandlingsteam John Carrier, 
som ligger i samma lokaler  
som BB Stockholm Family både  
på Kungsholmen och i City.

Vi växer och nu finns vi även på Kungsholmen! Patienter med remiss är 
välkomna, oavsett vilken barnmorskemottagning ni går på – fritt vårdval 
gäller och vi tar även privata patienter i t ex tidig graviditet.  
Tidsbokning på telefon 08-519 424 30. 

• Liljeholmen Rosterigränd 12 
• Kungsholmen St Eriksgatan 44, 1tr ultraljudsbarnmorskorna.se

Du väljer själv din ultraljudsmottagning!
Oavsett barnmorskemottagning

 på behandlingsteamjohncarrier.se
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Bäckenbotten
Bäckenbotten är den muskelgrupp som 
sträcker sig från blygdbenet till svans-
kotan. Den är en del av vår inre ”core”, 
som ska hålla kroppen upprätt och  
stabil. Den stödjer underlivs organen och 
kontrollerar urin, gaser och avföring. Vid 
graviditet och födsel försvagas bäcken- 
bottenmuskulaturen och blir uttänjd  
på ett sätt som kan likna en idrottsskada. 
Det beror på hormonernas påverkan, 
tyngden från barnet och det slutliga 
utdrivningsskedet.  

Vill du veta mer om hur du kan  
träna din bäckenbotten?
Gå in på bbstockholmfamily.se. 
Där finns exempel på bra övningar 
i ett material som är utarbetat av 
Bäckenbottengruppen.

Aktivera kroppens kraftcentrum
F . Hälsa . Träning

ålig hållning, ryggproblem, 
bäckensmärtor. Besvär som 
kan förebyggas med bra  
och regelbunden bäckenbot-

tenträning. 
– Förr talade man mest om vikten av 

att knipa för att slippa urininkontinens, 
om man alls talade om bäckenbotten-
träning. Idag vet vi att bäckenbotten-
träning gör så oerhört mycket mer nytta, 
säger Pia Jacobsson, barnmorska på  
BB Stockholm Family Kungsholmen och 
en av initiativtagarna till Bäckenbotten-
gruppen. 

Samlad kunskap
I Bäckenbottengruppen ingår ett antal 
barnmorskor från BB Stockholm Familys 
mottagningar samt från förlossningen. 
Tillsammans arbetar de för att skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för 
kvinnor att stärka sin bäckenbotten både 
före, under och efter en graviditet. 

– Syftet med vårt arbete är att för- 
medla till kvinnor hur de ska träna sin 
bäckenbotten under graviditeten samt 
att följa upp det efter förlossningen, på 

efterkontrollen. Där kan vi identifiera 
eventuella problem och remittera vidare 
efter vår uppföljning om problem 
kvarstår. Detta är något som vi tycker är 
viktigt att alla barnmorskor har kunskap 
om och känner sig säkra med, säger Pia 
Jacobsson.

Flera kompetenser 
Nu har Bäckenbottengruppen inlett ett 
samarbete med Behandlingsteam  
John Carrier för att med gemensamma 
kom petenser ytterligare förbättra 
förutsättningarna för kvinnor att hålla sin 
bäckenbotten i trim. 

– Grunden är att förstå att bäcken-
botten är en del av den så kallade inre 
cylindern, vår inre ”core”. Den ger stadga 
till bålen, kroppens kraftcentrum, och 
stabiliserar oss när vi lyfter något. 
Dessutom håller den kontroll på alla 
kroppsdelarna, säger John Carrier.

Bra för alla 
När en kvinna är gravid töjs denna viktiga 
muskel ut och förlorar sin stabilitet. 
Därför är det viktigt att redan under 
graviditeten träna upp styrka i bäcken-
botten och fortsätta med det efter 
födseln. Det finns forskning som pekar på 
att bäckenbottenträning även minskar 
risken för bristningar. Redan dagen efter 
förlossningen, eller när det inte gör ont 
längre, kan man börja träna med hjälp av 
regelbundna knipövningar. Det gäller 
även kvinnor som fött med kejsarsnitt.

För den som inte stärker sin bäcken-
botten är risken stor att i framtiden dra 
på sig både ryggbesvär och foglossning 
eftersom skelettet ger efter när man inte 
har stabiliserande muskler i mage och 
bäckenbotten. Särskilt riskabelt kan det 
bli om man börjar träna för hårt direkt 
efter en förlossning. 

– Vi i Bäckenbottengruppen vill 
informera och hjälpa kvinnor att lära sig 
att träna på rätt sätt efter förlossningen. 
Många har bråttom och vill ut och springa 
direkt eller träna hårt. Men det är inte alls 
bra, säger Pia Jacobsson och tillägger:

– Långsamma övningar i lugnt tempo 
är bäst. Skonsam träning som vatten-
jympa och promenader är till exempel 
jättebra. Däremot ska man undvika hopp 
och löpning eftersom det belastar 
bäckenbotten för hårt.
Text Karin Cedronius

Grunden är att förstå att bäckenbotten 
är en del av den så kallade inre 

cylindern, vår inre ”core”. Den ger stadga  
till bålen, kroppens kraftcentrum, och 
stabiliserar oss när vi lyfter något.

En liten övning som 
gör stor nytta. Genom 
att knipa dagligen och 
hålla bäckenbotten i 
trim kan vi förebygga 
många besvär.
Tyvärr faller denna 
viktiga kroppsdel 
ofta i glömska. Det 
vill BB Stockholms 
Bäckenbottengrupp 
ändra på.
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Populära kurser för blivande föräldrar
Kurser . Blivande föräldrar . F

Kunskap och rätt information ger trygghet och lugn inför den kom-  
mande förlossningen. På BB Stockholm kan blivande föräldrar träffa 
erfarna barnmorskor från barnmorskemottagningen och förloss-
ningen i en unik föräldrautbildning som involverar hela vårdkedjan.

Vår utbildning är unik, 
eftersom den görs i 

samarbete mellan barnmorskor 
från både mödravården och 
förlossningen.

UTBILDNING  Det är tisdag kväll och 
hörsalen på Danderyds sjukhus är nästan 
fullsatt. Förväntansfulla föräldrar har 
samlats för att lyssna på barnmorskorna 
Magdalena Bandmann och Ulrika Frisk 
som håller i BB Stockholm Familys  
föräldrautbildning. 

– Vår utbildning är unik, eftersom den 
görs i samarbete mellan barnmorskor 
från både mödravården och förloss-
ningen. Det gör den både mångfacette-
rad och innehållsrik, säger Sofia Sjögren 
som tillsammans med Magdalena 
Bandmann är ansvarig för utbildningen. 

På BB Stockholm Family är den 
sammanhållna vårdkedjan ständigt i 
fokus. Då är även en gemensam 

föräldrautbildning, som omfamnar både  
förlossningen och första tiden när barnet 
är fött, självklart, menar Sofia Sjögren.

– Hos oss står trygghet och trivsel i 
fokus. Vi är stolta över att kunna 
representera hela vårdkedjan och ge de 
bästa förutsättningarna inför födande 
och kommande föräldraskap. 

Utbildningen är uppdelad i två delar, 
den ena på Danderyds sjukhus och den 
andra på BB Stockholm Family  
Kungsholmen. Under föreläsningen på 
Danderyds sjukhus berättar barnmor-
skorna om födandets olika skeden och de 
tankar och känslor som många har kring 
detta. De talar även en hel del om vad 
man kan göra hemma, innan man åker in 
till förlossningen och vad partnern kan 
göra för att stötta den födande kvinnan. 
Den andra delen av utbildningen, på 
Kungsholmen, omfattar amning, det 
nyfödda barnet samt föräldraskapet. 

– Det är viktigt att vi berör både 
”knopp och kropp” och inkluderar såväl 
det mentala som det fysiska. Vi försöker 
stärka båda föräldrarna i att de ska klara 
av detta stora som väntar dem, och vi 
försöker att ta bort känslan av presta-
tion, säger Sofia Sjögren.
Text Karin Cedronius

Kom på våra kurser!
BB Stockholm Familys förlossnings- och föräldraförberedande utbildning ges vid två 
tillfälle n. Den första delen omfattar anatomi, förlossningsstart, förlossningens olika 
skeden samt smärtlindring. 

Den andra delen omfattar amning, det nyfödda barnet samt föräldraskapet. Båda 
utbildningarna är kostnadsfria men kräver föranmälan på bbstockholmfamilykurser.se 

De två delkurserna bokas separat. 

Barnmorskorna Magdalena Bandmann och Ulrika Frisk 
håller i BB Stockholm Familys föräldrautbildning.



MammaMagekurs! 
Kungsholmen - Östermalm

Träna ”RÄTT” efter förlossningen

Träna kontroll, aktivering och funktion

Mage, rygg och bäckenbotten

Bygger på modern forskning

Grupper med eller utan baby

Individuell MammaMageundersökning

Bli stark inifrån och ut!

Träff 1:  Föreläsning, undersökning 
            och träning 90min 

Träff 2-4:  Träning 60 min per gång

Anmälan och Plats:  Se hemsida

Kostnad:  1200kr för hela kursen

behandlingsteamjohncarrier.se
gravidmassage.se

08 - 661 40 30

Kursstart varje månad!



  

Utvecklad i sjukhusmiljö
Resultat av 10 års forskning 

I Cocoonababy blir det tryggt 
och ombonat – precis som i 
mammas mage.

Varför är det så svårt att få en baby att komma till ro

Hjälper din baby att komma till ro och somna

och somna på platt liggunderlag?
Till skillnad från i mammans mage, där babyn är rörlig, blir babyns liggställ-
ning låst på platt liggunderlag. Den fixerade liggställningen har en rad 
negativa effekter som stör babyns sömn och välbefinnande. 

Läkare rekommenderar i dag ryggläge för att undvika plötslig spädbarns-  
död. Detta ökar dock risken för assymetrisk huvudform, då barnet        
på platt liggunderlag inte orkar vrida huvudet och jämna ut belastningen. 

Den utsträckta fixerade liggställningen är ogynnsam vid kolik.

På platt liggunderlag öppnas magmunnen automatiskt vilket ger 
babyn sura uppstötningar. De sura uppstötningarna väcker barnet, hal-
sen blir irriterad och mer mottaglig för sjukdomar.

Att läggas på platt underlag för att sova efter att ha legat i en trång, ombonad livmoder är en stor omställning. 
I livmodern ligger barnet ihoptryckt i en reducerad miljö. Utanför livmodern det motsatta och det är detta som 
skapar de sk fritt fall reflexerna, Mororeflexerna, som väcker barnet med ett ryck.

påverkas negativt då det platta liggunderlaget leder till att mag-
ker barnet, halsen

h mer mottaglig för sjukdomar.

På platt underlag 
blir liggställningen 
fixerad.

I Cocoonababy kan babyn vända huvudet från ena 
sidan till den andra vilket motverkar risken för flat-
head syndrome.

Den fosterliknande liggställning som babyn anammar 
i Cocoonababy i kombination med det breda bandet 
som kan fästas övar babyns mage underlättar vid 
kolikbesvär.

I Cocoonababy minskar uppstötningsreflexerna 
tack vare madrassens optimala lutning.

-
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En försäkring som gäller både vid sjukdomar och olycksfall.  
Dygnet runt, året om. I klätterträd, på fotbollsplaner och i sand
lådor. Ge ditt barn en bra start i livet – teckna vår barnförsäkring.
 
Ring oss på 08-562 830 00 så hjälper vi dig!
 
Är du gravid? Då kan du teckna vår kostnadsfria gravidförsäk
ring bas eller gravidförsäkring plus för 1 200 kr. Med plusför
säkringen har du ett extra bra skydd och får dessutom rabatt på 
barnförsäkringen om den tecknas innan ditt barn fyllt 6 månader.
 

lansforsakringar.se/barn

Alla barn är värda 
en riktigt bra barnförsäkring.


