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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.

bbstockholmfamilykurser är ett samarbete 
mellan BB Stockholm Family och Babygruppen. 
Alla våra instruktörer är experter inom sitt 
område och den information vi ger baseras
på den senaste forskningen.

Du hittar oss
även i appen!

Är du
gravid?
Vi vet att det är viktigt att förbereda sig!
På våra kurser får du all den kunskap och 
trygghet du behöver.

www.bbstockholmfamilykurser.se

babygruppen_83066.indd   1 2017-03-02   15:59Family Magasin Nr 1 2017_Final.indd   2 2017-04-11   15:55:49



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.

bbstockholmfamilykurser är ett samarbete 
mellan BB Stockholm Family och Babygruppen. 
Alla våra instruktörer är experter inom sitt 
område och den information vi ger baseras
på den senaste forskningen.

Du hittar oss
även i appen!

Är du
gravid?
Vi vet att det är viktigt att förbereda sig!
På våra kurser får du all den kunskap och 
trygghet du behöver.

www.bbstockholmfamilykurser.se

babygruppen_83066.indd   1 2017-03-02   15:59Family Magasin Nr 1 2017_Final.indd   3 2017-04-11   15:55:49



Vi på miniroom.se älskar mjuka pasteller – det ger en så härligt barnslig känsla! 
Inreda barnrum ska vara roligt! Här har vi tagit fram några favoriter till barnrummet.

INSPIRATION TILL

BARNRUMMET

1. Tipi Hylla - Svart  2. Luftballong - Grå  3. Kudde Stjärna  4. Lightbox - Mint 
5.  Sänghimmel - Ljus Puder (Powder)  6. Växasäng/spjälsäng - Grå  

7. Dockvagn - Natur  8.  Tapet - Oh Clouds  
 

Produkterna i kollaget hittas på www.miniroom.se
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…det är tre delar som vi på BB Stockholm 
Family väver in allt vi gör. Det handlar om 
att visa respekt för kvinnan och hennes 
önskemål. På sid 16 kan du läsa om hur 
program ledaren Doreen Månsson  
upplevde just detta att bemötas med 
stor respekt, trots sin sprutfobi, när hon 
födde sin tredje dotter på BB Stockholm. 

 Vi arbetar också för att alltid ha hög 
kvalitet i all vård vi ger – oavsett om det 
handlar om den gravida kvinnan på MVC, 
det lilla barnet på BVC eller tonåringen 
på vår ungdomsmottagning. På sidan 9 
kan du läsa om ett nystartat projekt på 
vår ungdomsmottagning, vars syfte är 

att höja kvaliteten på och medvetenheten 
kring ungdomars sömn. På sidan 22 
berättar vi om ett annat projekt, på  
BB Stockholm förlossning, där vi sätter 
kvinnan i fokus genom att utöka vårdper-
sonalens närvaro i förlossningsrummet. 

 Vårt engagemang visar sig varje dag  
i alla de barnmorskor, undersköterskor, 
BVC-sjuksköterskor och läkare som 
dagligen tar hand om våra föräldrar och 
barn – alltid med största engagemang 
och närvaro!

Välkommen till ett nytt nummer av 
Family!   

Respekt, engagemang och kvalitet...

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

På omslaget Doreen Månsson Foto Daniel Roos
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2016 skänkte Ultraljudsbarnmorskorna  
i Stockholm en ultraljudsapparat till 
fonden som ska förmedlas till kliniken 
Majengo i Moshi, eller annan lämplig 
mottagare, en livsviktig gåva som kan 
bidra till att förbättra vården för många 
kvinnor.

– Då vi har ett så gott samarbete med 
BB Stockholm Family var det en själv- 
klarhet för oss att lämna vårt bidrag till 
”Mödrar i Världen”, säger Ultraljudsbarn-
morskornas vd Gisela Bergström.

Masterutbildning i Tanzania 
I januari 2016 startade den masterutbild-
ning för barnmorskor som Mödrar i 
världen har haft för avsikt att bistå med 
medel till ända sedan start. Utbildningen 

F . I korthet

Livsviktiga gåvor
Sedan 2012 har BB Stockholm Family samlat in medel till sin fond  
Mödrar i Världen, vars syfte är att stötta blivande barnmorskor i Tanzania.  
Fonden har bidragit med bland annat sjukvårdsmateriel och läromedel. 

– 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. Därför känns det angelä-
get att få bidra till att förbättra möjlig-
heterna för god och säker vård där,  
säger Katarina Volgsten, chefbarnmorska 
på BB Stockholm Family och initiativ-
tagare till fonden.

Stor glädje för stipendium
Den 8 februari 2017 delade BB Stockholm 
Family ut stipendium till åtta barnmor-
skor på KCMUC i Moshi Tanzania. 
Samtliga studenter fick en del av sin 
kostnad för masterutbildningen betald 
via medel från fonden ”Mödrar i 
Världen”.

Glädjen var stor bland studenter, lärare 
och rektor vid utdelandet.

– Detta betyder mycket för vår 
utbildning och hjälper fler studenter att 
kunna fullfölja sina studier, säger 
programansvarig Marycelina Msuya – och 
hälsar och tackar å studenternas vägnar 
för den generösa gåvan. 

– Fantastiskt att så många valt att  
av- sätta pengar till vår barnmorske- 
utbildning! Det betyder oerhört mycket  
för oss.

har nio platser. De blivande barnmor-
skorna har mellan tre och 22 års 
erfarenhet av arbete på förlossnings-
avdelning. Syftet med den tvååriga 
utbildningen är att komplettera deras 
sjuksköterskeutbildning och ge ökad 
kunskap om vård i samband med 
graviditet, förlossning och osäkra 
aborter. 

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”.

’’Detta betyder mycket för vår  
utbildning och hjälper fler studenter  

att kunna fullfölja sina studier.’’
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Aktuellt . F

JUBILEUM  Under hösten 2016 fyllde  
BB Stockholm Familys BVC på Kungs-
holmen fem år. Det firades med ett 
härligt barnkalas med många små 
gäster. Under en heldag fick alla som 
kom till BVC uppleva glädje och fest när 
”födelsedagsbarnet” firades med tårta, 
saft och ballonger. Med på kalaset var 
även medarbetare från Bonnier Carlsen 
bokförlag som inspirerade till läsning 
med ett fullspäckat bokbord och ett 
urval av sina barnböcker. Dessutom fick 
alla barn fina goodiebags med bok-
gåvor och pyssel. 

Ultragyn på Mood

DIAGNOSTIK  Den 5 september 2016 
flyttade Ultragyn Stockholm in i  
BB Stockholm Family Citys lokaler i 
Mood-gallerian på Jakobsbergsgatan 17. 
Här finns numera två ultraljudsmottag-
ningar och fem ultraljudsbarnmorskor 
som kan utföra kvalificerade ultra-
ljudsundersökningar.  

– Vårt mål är att ge bästa möjliga vård 
nära den gravida kvinnan och hennes 
partner. Vi är därför jätteglada att nu 
finnas nära de föräldrar som har valt att 
gå på barnmorskemottagningen hos  
BB Stockholm, säger Maria Kloow, 
vårdenhetschef på Ultragyn i Stockholm. 

BVC HAR  
FYLLT ÅR

 på www.ultragyn.se/ultraljud

Jag hjälper dig komma tillrätta med 
amningen i din trygga           

                            hemmamiljö!
 Susanne Östman, Barnmorska

Stockholm 

A
Hi

AMNINGSHJÄLP I HEMMET      Tel: 070 - 748 84 82     amningshjalpihemmet.se
  

Alla Stockholms barnmorskemottag-
ningar kan skicka remiss till UltraGyn för 
graviditetsultraljud i enlighet med det 
fria vårdvalet. Även sjukhusen och deras 
förlossningsavdelningar kan sända 
remisser. 

– Så vi välkomnar förstås även 
kvinnor från andra barnmorskemottag-
ningar i Stockholm hit till vår nya 
mottagning, säger Maria Kloow.

Ultragyn City Anne-Marie Jakobson, Christina Ljungström, Torill Hallkvist och Agneta Wallin. 
Saknas gör Nasim Vafaeian.
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Spiral och p-stav 
funkar bäst för unga

För många ungdomar är 
preventivmedel synonymt 
med p-piller. Men sanningen 
är att långtidsverkande 
preventivmedel som p-stav 
eller spiral, ofta är mer 
effektiva för unga tjejer.

F . Långtidsverkande preventivmedel

Fördelar med  
långtidsverkande  

preventivmedel  
för unga

 Det är effektivt och säkert
 Det påverkas inte av  
glömska

 De har få biverkningar
 Hormonspiral kan hjälpa vid 
svår mensvärk och rikliga  
blödningar

 De har väsentligt lägre  
hormondos än p-piller

är Ing-Marie 
Wik Nordström, 
barnmorska på 
BB Stockholm 
Familys 
ungdomsmottag-
ning på Ekerö, 

träffar unga kvinnor för preventivme-
delsrådgivning frågar de nästan alltid 
först efter p-piller. Detta trots att lång-
tidsverkande preventivmetoder, som 
spiral och p-stav, oftast är ett bättre 
alternativ för unga kvinnor som lever 
ett liv med oregelbundna vanor.

– Många tror att spiral bara fung-
erar för kvinnor som har fött barn, 
men det stämmer inte utan är en 
gammal myt som lever kvar. Spiral 
fungerar lika bra för kvinnor som inte 
har fött barn. En hormonspiral kan 
dessutom hjälpa unga kvinnor som 
har problem med rikliga blödningar 
och kraftig mensvärk.

Slipper komma ihåg
Det positiva med långtidsverkande 
preventivmedel, som spiral och p-stav, 
är att kvinnan slipper att komma ihåg 
att ta sitt preventivmedel varje dag. 

– Många unga tjejer lever ett 
oregelbundet liv där de kanske sover 
över hos en kompis eller har ett 
oregelbundet schema i skolan. Då är 
det lätt att glömma bort att ta sina 
p-piller. Den risken slipper man vid 
långtidsverkande preventivmedel, 
säger Ing-Marie Wik Nordström 

Dessutom är biverkningarna vid 
användning av spiral eller p-stav 
betydligt färre än vid p-piller.

– Långtidsverkande preparat har 
väsentligt lägre hormondos än de 
p-piller som skrivs ut till många unga 
kvinnor idag. Det gör att biverk-
ningarna blir betydligt färre.

Finns det då inga nackdelar med 
spiral och p-stav?

– Vissa kvinnor upplever att de får 
lite ont första veckan efter spiralen 
har satts in, men det brukar gå över. 
Andra kan uppleva att de får lite 
längre blödningar men för de allra 
flesta fungerar både p-stav och spiral 
jättebra och de är jättenöjda.

Alternativ nummer ett
Så för Ing-Marie Wik Nordström och 
hennes barnmorskekollegor på  
BB Stockholm Family är långtidsver-
kande preventivmedel alltid alternativ 
nummer ett när de ger råd till unga 
kvinnor.

– Jag berättar alltid om vilka alter-
nativ som finns och vilka fördelar som 
finns med de olika preventivmedlen 
så får kvinnan själv bestämma. Men 
min uppfattning är att p-stav och 
spiral är det bästa alternativen för 
unga kvinnor. 
Text Karin Cedronius
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Ungdomar och sömn . F

irka åtta till nio 
timmar per natt. Så 
mycket bör en 
tonåring sova för att 

må bra, hålla sig frisk, växa och 
utvecklas. Men alltför många unga 
sover i dag alldeles för lite. Sömnbrist 
kan leda till bland annat oro, ångest, 
sämre koncentrationsförmåga och 
nedsatt immunförsvar.

– Stress, oro för skolan, dataspe-
lande och pressen av att alltid vara 
tillgänglig – orsakerna är många 
och de kan variera men säkert 
är att många ungdomar behöver 
hjälp med sin sömn. Det märker vi 
tydligt här på mottagningen, säger 
Anna Gustavsson, kurator på Ekerö 
ungdomsmottagning.

Unga sover för lite
Unga sover dåligt
Hon och hennes kollegor har under 
längre tid sett en trend där många 
ungdomar har sömnproblem. Därför 
startade de i våras ett mindre sömnpro-
jekt. Under en månad frågade de alla 
ungdomar som besökte mottagningen 
om deras sömnvanor och erbjöd dem 
råd och tips kring hur de kunde få 
bättre sömn.

– Av de drygt 20 ungdomar som 
deltog svarade hela 18 att de sov 
bättre efter en månad när de hade 
följt våra råd kring sömn, säger Anna 
Gustavsson.

Större sömnprojekt
Det lyckade resultatet ledde till att 
Ekerö ungdomsmottagning nu ska 
genomföra ett sömnprojekt i större 
skala, i samarbete med Stressmottag-
ningen. Målet är att skräddarsy ett 
specialprogram för ungdomar med 
sömnbesvär, där språk och form är 
anpassat för ungdomar. 

– Idag finns inga bra program för 
barn och unga med sömnsvårigheter.  
I vårt projekt får ungdomar chansen 
att förstå mekanismerna bakom 
sömnbesvär, de får ”hemläxor” att 
utföra mellan träffarna och stöd 
under hela programmets gång.

Startar våren 2017
Målet är att vara igång med de första 
ungdomsgrupperna under våren 2017. 
Alla unga som upplever problem med 
sömnen är välkomna.

– Generellt säger vi att de som 
inte kan somna inom 30 minuter har 
problem, men det är förstås individu-
ellt. Har man haft problem under en 
längre tid, antingen med att somna 
eller att man vaknar under natten, så 
kan man kontakta oss och få hjälp, 
säger Anna Gustavsson. 
Text Karin Cedronius

God sömn är otroligt viktig för att vi ska må bra, och i 
puberteten är sömnen extra viktig. Men många ungdomar 
har svårt att komma till ro på kvällen. Nu startar Ekerö 
ungdomsmottagning ett sömnprojekt. 

Några knep för att somna  
lättare och sova bättre:

 Gå upp och lägg dig ungefär 
samma tid varje dag.  

 Undvik att sova på dagen.  
Det stör nattsömnen.

 Rör på dig på dagen och var  
ute i dagsljuset. 

 Undvik nikotin, alkohol och  
uppiggande drycker som cola, 
kaffe, energidryck och te

 Stäng av mobil och dator minst 
en timme innan du lägger dig. 

 Ha ett svalt och mörkt sovrum.

SÖMN
TIPS
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Ultraljud  
– så funkar det

Ultraljudet är en milstolpe i den tid  
av glädje, förväntan och eftertanke som  
en graviditet är. Men varför görs det  
och vad är det barnmorskan undersöker?

F . Ultraljud
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Maria Kloow,  
ultraljudsbarnmorska.

Ultraljud . F

lla föräldrapar som 
kommer till sin 
barnmorska för 
inskrivning erbjuds 

att göra ett rutin ultraljud någon gång 
mellan vecka 18 och 20. Undersök-
ningen är kostnadsfri och frivillig.

– Ultraljudet är ett mycket speci-
ellt tillfälle för de flesta föräldrar, då 
de får se sitt barn för första gången 
på bildskärmen. Men man ska inte 
glömma att det främst är en diag-
nostisk undersökning, säger Maria 
Kloow, ultraljudsbarnmorska.

 Därför görs ultraljudet
Rutinultraljudet görs för att bedöma 
graviditetens längd, moderkakans läge 
och antalet foster. Samtidigt är det en 
fosterdiagnostisk undersökning. Det 
betyder att föräldrarna kan ställas 
inför olika besked och valmöjligheter.

– Därför är det viktigt att tänka 
igenom innan vad ni vill göra om det 
visar sig att barnet har någon avvi-
kelse. Det är ett svårt val mellan att 
avsluta eller fullfölja graviditeten, 
säger Maria Kloow och tillägger:

– Men kom ihåg att de allra flesta 
barn föds friska. Bara 1–2 procent 
har någon allvarlig avvikelse eller 
missbildning. Få föräldrar bär på 
allvarliga sjukdomsanlag eller ärftliga 
avvikelser.

Vid ultraljudet görs även en ana -
tomisk bedömning av barnet där 
barnmorskan bland annat undersöker 
hjärta, hjärna, ansikte, inre organ, 
ryggrad, armar och ben. Undersök-
ningen tar cirka 20–30 minuter.

KUB-test
I Stockholm erbjuds mammor över  
35 år att göra ett så kallat KUB-test 
för att bedöma sannolikheten för 
kromosomavvikelser. Först tas ett 
blodprov därefter görs en ultra-

Det är ett svårt val mellan att avsluta 
eller fullfölja graviditeten. Men  

kom ihåg att de allra flesta barn föds friska.

Andra skäl till ultraljud
Ultraljud kan även göras tidigt i gravi-
diteten för att mäta hur långt gången 
den är, om kvinnan är osäker på när 
hon hade sin sista mens. Det kan 
också göras för att bedöma barnets 
hjärtaktivitet. Vissa kvinnor, som har 
en högre risk för någon typ av skada 
på sitt barn, erbjuds en utvidgad 
undersökning, där man fokuserar på 
ett visst organ hos barnet

– Orsaken kan vara att kvinnan tidi-
gare fött ett barn med missbildning, 
har en känd ärftlig sjukdom eller tar 
en viss medicin. Detta ultraljud kan 
göras när som helst under gravidi-
teten men oftast efter vecka 15, säger 
Maria Kloow.

Under graviditetens senare hälft är 
det även möjligt att uppskatta barnets 
vikt och hur mycket barnet kommer 
att väga vid födseln, samt se läget på 
barnet. Även moderkakans läge, som 
kan ha betydelse för förlossningen, 
kan bedömas från och med vecka 32.

Riskfritt
Det finns ingen forskning som tyder 
på att ultraljudsundersökningen 
skulle vara skadlig. Det finns heller 
ingen ökad risk för missfall efter 
ultraljud.

Däremot avråder Maria Kloow från 
att göra ultraljud av annan anledning 
än en medicinsk undersökning.  

 – Idag marknadsför vissa företag 
ultraljud där man kan betala för att 
få en 3D-bild och filmsnutt på sitt 
ofödda barn. Jag förstår att det kan 
vara lockande, men vill ändå avråda 
eftersom ultraljudet ska vara en  
medicinsk undersökning och inget 
annat.   

Text och foto Karin Cedronius

Tips!
Titta gärna på 

Vårdguidens film 
Fosterdiagnostik  

– vad innebär det?

ljudsundersökning där barnmorskan 
mäter barnets storlek och nack-
spalt. Resultaten, tillsammans med 
mammans ålder och graviditets-
längden, matas in i ett program som 
räknar ut sannolikheten. 

Kvinnor som vid KUB får en ökad 
sannolikhet för kromosomavvikelse 
erbjuds en provtagning för att säker-
hetsställa fostrets kromosomer. Det 
görs med hjälp av antingen moder-
kaksprov, fostervattenprov eller ett 
NIPT-test. Vid NIPT tas ett blod-
prov från den gravida kvinnan för att 
analysera fostrets kromosomer. 
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F . Porträttet . Doreen Månsson

Med mångfald  
som mantra

Family Magasin Nr 1 2017_Final.indd   12 2017-04-11   15:56:04



Nr 1 . 2017 . FA M I LY  Magazine 13

Istället för Mors lilla Olle har vi namn  
som Mohammed i visorna. Sverige  
är mångkulturellt och då är det viktigt  
att visa det även i barn-tv.  

   

Porträttet . Doreen Månsson . F

En engagerad samhällsdebattör 
som inte räds att ta debatten 
om främlingsfientlighet. Möt 
trebarnsmamman och tv-profilen 
Doreen Månsson, som tar sitt  
uppdrag på lika stort allvar oavsett  
om publiken är två eller 52 år. 

Text Karin Cedronius Foto Daniel Roos

on är ett välkänt  
tv-ansikte för både 
barn och föräldrar.  
I flera år har vi sett 

henne leda program som Bolibompa 
och Morgonshowen på SVT. Men 
Doreen Månsson gör inte bara barn-
tv. Hon är även programledare för 
kultur-, nöjes- och samhällsprogram 
samt föreläsare och producent. Den 
senaste produktionen är ett barn-
program för de allra yngsta, Visor 
med Doreen.

– Jag sjunger välkända, svenska 
barnvisor där vi har lagt in olika etni-
citeter, både i de tecknade filmerna 
som illustrerar visorna, och i namnen 
som dyker upp i låtarna. Istället 
för Mors lilla Olle har vi namn som 
Mohammed i visorna. Sverige är 
mångkulturellt och då är det viktigt 
att visa det även i barn-tv, säger 
Doreen.

Vill bredda normen
För oavsett hur gammal publiken är 
har Doreen ett budskap i allt hon gör. 
Syftet är alltid detsamma – att bredda 
normen. Hennes torsdagar på 
Morgonshowen har alltid värde-
grundsbaserade teman.

– Fokus är att jobba för inkludering 
och människors lika värde, oberoende 
av vem jag riktar mig till.  
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F . Porträttet . Doreen Månsson

Men att det skulle bli tv var ingen 
självklarhet för Doreen. Från början 
ville hon bli advokat. Istället kom hon 
in på SVT av en slump, via en kompis 
som höll i samhällsprogrammet Fläsk. 
Sedan rullade det på och hon har betat 
av allt från dokumentärserien om 
främlingsfientlighet, Välkomna nästan 
allihopa och kulturprogrammet 
Doreen kommer hem till barnpro-
grammet Dilemman med Doreen, där 
hon med hjälp av musik sätter strålkas-
taren på viktiga frågor för barn.

Ser utanförskapet
Sitt starka samhällsengagemang har 
hon haft sen barnsben.

– Jag är uppvuxen i Nigeria och 
Zambia och vet hur det är att vara 
inflyttad i en befintlig miljö. Det ger 
ett visst perspektiv. Men det som 
präglade mig mest var faktiskt att 
komma hem till Sverige och vara 
så annorlunda och ”konstig” i mina 
svenska kompisars ögon, eftersom jag 
bott i Afrika och inte kände till alla 
regler och normer här.

Den upplevelsen har gjort att 
Doreen kan identifiera sig med utan-
förskap och känslan av att vara  
annorlunda. 

– Jag fick ett par glasögon jag inte 
kan ta av mig. Jag vet hur det är att 
vara ny i ett land med annan kultur 
och vad det gör med individen. 

Trebarnsmamma 
Även i sin mammaroll går hon till viss 
del emot den rådande normen.  Redan 
som 17-åring blev Doreen mamma till 
dottern, Hayat. Fem år senare kom 
Yasmine. Som ung, ensamstående 
mamma var Doreen säker och trygg, 
gick mycket på sin magkänsla och 
oroade sig sällan. Annat var det när 
hon för fyra år sedan väntade tredje 
barnet, med sambon Henrik. 

Jag fick ett par  
glasögon jag inte  
kan ta av mig.  

   

Det enda som hjälpte  
var att ligga på soffan och  
äta salta saker.
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Doreen Månsson

Porträttet . Doreen Månsson . F

– Jag var så ängslig och blev 
stressad över allt som hade ändrats 
sen jag fick barn sist. Helt plötsligt 
fanns det för mycket information och 
för många måsten. 

När hon träffade Henrik var hon 
helt färdig med barn. Döttrarna var 
stora och hon njöt av friheten det 
innebar att inte ha småbarn. Men 
Henrik hade inga egna barn.

– Man kan inte neka en människa 
man älskar att få möjligheten att bli 
förälder. Så Amina är en ”ställa-upp-
bebis”, säger Doreen med ett skratt. 

Jobbig graviditet
Graviditeten var dock inte så kul. 
– Jag är inte bra på att vara gravid. Jag 
mår illa från dag ett ända till förloss-
ningen. Det enda som hjälpte var att 
ligga på soffan och äta salta saker.

Den ”kuren” ledde till att Doreen 
gick upp 35 kilo och fick en rad 
komplikationer. Mot slutet satt hon i 
rullstol på grund av risken för blod-
propp. När det väl var dags för Aminas 
ankomst på BB Stockholm blev hon 
igångsatt och fick ett intensivt förlopp. 
Trots det har hon fina minnen från 
dagarna på BB Stockholm. 

– Jag kan inte med ord beskriva hur 
sjukt bra det var där. Vi blev så oerhört 
väl omhändertagna. De tog min sprut-
fobi på allvar och lyssnade verkligen på 
oss. Sedan är ju miljön så mysig och 
fin, inte alls klinisk och steril.

Amningsstrul
Av olika anledningar kom hon aldrig 
igång med amningen. Först tyckte 
Doreen, som ammat båda sina äldre 
döttrar länge, att det var ett nederlag, 
men sen såg hon det positiva.

– Då fick ju både jag och Henrik lika 
mycket tid med Amina redan från 
start. Det märks så tydligt att hon tyr 
sig lika mycket till oss båda. 

Doreen har en fin och nära relation 
till alla sina tre döttrar men någon 
”kompismamma” är hon inte.

– Jag är deras klippa, inte deras 
kompis. Jag är konsekvent och de 
tycker att jag är sträng ibland, men 
framför allt är jag är deras stora 
trygghet. 

Medvetet dagisval
När Doreen och Henrik träffades 
bestämde de sig för att flytta till en 
charmig 20-talsvilla i Sollentuna  
och projekt renovering startade. 
Doreens ögonsten är den fina gamla 
trädgården där hon odlar frukt, grönt 
och blommor. Men trots att en av  

kommunens mest ansedda förskolor 
ligger runt hörnet från dem har de 
valt att sätta Amina i samma förskola 
som hennes två storasystrar gick – på 
mångkulturella Malmvägen.

– Det är ett medvetet val. Jag vill 
att Amina ska gå på ett dagis som 
speglar det Sverige hon ska vara 
verksam i som vuxen. Nu träffar hon 
barn som kommit till Sverige från 
olika håll. Då lär hon sig att män-
niskor har olika religioner och olika 
utseenden och tycker inte att det är 
exotiskt. Dessutom har jag ett 
extremt förtroende för personalen. 
Det är, enligt mig, det bästa dagiset i 
kommunen! 

Jag kan inte med ord beskriva hur sjukt bra det var där.  
Vi blev så oerhört väl omhändertagna. De tog min sprutfobi  
på allvar och lyssnade verkligen på oss.  

   

Ålder 42 år. 
Familj sambon Henrik 
Hallgren, döttrarna Hayat, 
24 år, Yasmine, 20 år och 
Amina, 4 år.
Gör programledare, 
tv-producent, program-
utvecklare och föreläsare.
Bor Sollentuna.
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MERVI LINDMAN  är en illustratör och författare 
med sinne för det humoristiska och livfulla. Hon är 
född och uppvuxen i Esbo, Finland och utbildad 
vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Idag 
arbetar hon framförallt som uppskattad barn-
boksillustratör i såväl Finland som Sverige. Mervi 
Lindmans illustrationer till bilderböckerna om  
Ingrid och Ivar är uppskattade världen över. Hennes 
önskan är att göra böcker som gläder både barn och 
vuxna. Hon njuter mycket om böckerna, förutom 
skratt och gott humör, även ger barnen något att 
tänka på och prata om.

Böckerna om Bebbe är hennes första småbarns-
böcker. Humoristisk läsning för de allra yngsta om 
en uttrycksfull och busig liten bebis.
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Mervi
Lindman!

ILLUSTRATÖR  
OCH FÖRFATTARE

"ALLA TRE"-BÖCKERNA 
MARIA NILSSON THORE
”Alla tre”- böckerna är en serie 
humoristiska bilderböcker som 
utspelar sig i en vardagsmiljö 
som alla förskolebarn kan känna 
igen sig i. Alla tre gräver en 
grop, Alla tre vilar, Alla tre klär 
på sig, Alla tre har fruktstund, 
Alla tre vill leka två och Alla tre 
slutar med napp. Nu finns också 
Alla tre inne på förskolan Ärtan 
och Alla tre ute på förskolan 
Ärtan, där läsaren får utforska 
den mysiga förskolemiljön 
tillsammans med Ester, Idde 
och Valle.

Nyhet!

DU. DIKTER FÖR  
NYFÖDINGAR  
STINA WIRSÉN  
Boken är storslagen läsning  
om det lilla och stora i livet  
av fenomenala Stina Wirsén.  
Finstämd dikt möter träff- 
säkra bilder i ett nytt  
format där sidorna är 
affischer som går att sätta  
upp på väggen!

Finns i butik april 2017

WWW.BONNIERCARLSEN.SE

Denna sida är en annons från Bonnier Carlsen.

Böckerna i Mervis nystartade serie 
heter Bebbe pussar och Bebbe är arg 
och kommer ut 12 januari.

BÖCKERNA OM BOJAN
JOHAN ANDERBLAD,  
FILIPPA WIDLUND

Nyhet!

Både fakta och saga. Om 
polisens och brandmännens 
arbete. Allt på en lagom nivå 
för fyraåringen av Bolibompas 
Johan Anderblad som kan allt 
om stora fordon. Djuplodande 
och verklighetsbaserat utan 
att vara för långt för att hög- 
läsas om och om igen!

Finns  
i butik  
i april!

”

Man läser, tittar och  

skrattar tillsammans.  

Det tycker jag är det bästa!

”

bonnier carlsten_83069.indd   1 2017-01-10   08:01

Lugn för små magar

När magen behöver 
lite hjälp på traven
Fem droppar per dag kan ge 
lugnande e� ekt på små magar 

• vid koliksymtom
• vid smärre magproblem
• vid antibiotikabehandling
• i sjukdomstider
• på resan

Bara 5 droppar per dag

Magdroppar fi nns också 
som Magtabletter med 
jordgubbssmak från 3 år.

www.semperbarnmat.se
Produkterna fungerar bra vid graviditet och amning och fi nns att köpa receptfritt på apotek. 
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Läsglädje
tt läsa högt för ditt barn 
ger er inte bara en mysig 
stund tillsammans, det 

utvecklar även barnets språk. Det gäller 
även de allra yngsta. 

– Mina bästa barndomsminnen är 
när mamma läste högt för mig och 
min syster. Det var ett härligt sätt att 
umgås. Den känslan vill jag förmedla 
vidare med mina böcker.

Det säger barnboksförfattaren och 
illustratören Stina Wirsén som har 
ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att 
skapa de populära barnböckerna om 
Vem och Brokiga. Böcker, som kretsar 
kring stora frågor för små barn, och 
som tar även de allra yngstas fun de-
ringar på största allvar. För Stina 
Wirsén finns det ingen ålder som är ”för 
tidig” för att börja läsa för sitt barn. 

– Jag tycker det är jättespännande 
att göra böcker även för de allra 
yngsta och tar min målgrupp på 
största allvar. Tänk små bebisar, hur 
fascinerande är det inte att se hur de 
formar munnen, skapar och sorterar 
ljud. De har ju ett språk, även om det 
inte är talat, och de har ett intresse 
för böcker och berättelser.

OCH SPRÅKUTVECKLING

 Stina Wirséns brokiga figurer har lästs 
och älskats av många barn och vuxna 
genom åren.

Text Karin Cedronius Foto Stefan Tell Illustration Stina Wirsén
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Det är aldrig för tidigt att börja läsa för ditt barn, 
menar barnboks för fattaren och illustratören  

Stina Wirsén. Tvärtom – läsning utvecklar även  
det lilla barnets språk. Det har Kulturrådet tagit 
fasta på i sitt projekt Bokstart som riktar sig till  

de allra yngsta och deras föräldrar. 
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F . Läsglädje . Språkutveckling 

Pratläsa tillsammans
Men kan man verkligen läsa för en så 
liten bebis?

– Absolut! Det handlar om att ”prat-
läsa” tillsammans, peka på bilder och 
samtala om det man ser. Genom att 
höra mamma eller pappa sjunga, rimma 
och ramsa, peka, fråga och bekräfta, så 
utvecklas det lilla barnets språk.

Majoriteten av världens barn är 
flerspråkiga och ju bättre barnet 
behärskar sitt modersmål desto större 
förutsättningar har det för att lära sig 

Alla barn har rätt  
till litteratur,  
inte bara de som  
får det med  
modersmjölken.
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 Läsningen är inte bara en mysig 
stund utan också ett viktigt led i 
barnets språkutveckling.

– Det får inte bli en ”läxa” och det ska 
inte vara ”duktigt” att läsa en bok. Det 
ska vara lustfyllt och komma naturligt, 
säger Stina Wirsén och tillägger att  
det är viktigt att det finns tillgång till 
böcker, hemma och på förskolan.

– Alla barn har rätt till littera tur, inte 
bara de som får det med moders-
mjölken. Därför är det så viktigt med 
initiativ som Bokstart och att våra 
förskolor har ett brett utbud av böcker 
och intresserade pedagoger. 

 Bokstart är Kulturrådets pilotprojekt för  
att stödja små barns språkutveckling med 
hjälp av läsning. 

Läsglädje . Språkutveckling . F

ytterligare ett språk. Så när föräldrar 
sjunger och berättar på sitt eget språk 
stärker de barnets språkutveckling.

– Undersökningar visar att barn 
som regelbundet blir lästa för snabbt 
ökar sitt ordförråd, eftersom talat 
språk skiljer sig markant från skrift-
språk, säger Maria Telenius. Forsk-
ning har också visat att tidig språk-
stimulans har långsiktiga effekter och 
att det påverkar barnens skolresultat 
även efter flera år.

Härligt att äga boken
Stina Wirsén har några goda råd kring 
att välja böcker.

– Prova er fram! Gå till biblioteket, 
låna hem en hel hög med böcker och 
se vad ditt barn fastnar för. Sen kan ni 
gärna köpa några böcker också, för det 
är härligt att äga sin egen bok, att få 
känna, tugga, smaka och kanske sova 
med boken. Ett annat tips är att handla 
billiga böcker på loppis.

Dessutom är det en stor poäng om 
du själv som förälder gillar boken, för 
då blir du en mycket bättre läsare. Men 
låt inte läsandet bli en prestation.

Fin interaktion mellan  
barn och vuxen
Istället för att ha ditt barn  
i knät när ni läser saga, sätt 
dig bredvid och ha boken 
framför er båda, som i en 
triangel. Då blir det ett 
samspel där barnet både 
kan se dig, och din reaktion, 
samtidigt som ni tittar i 
boken. Det blir en fin inter- 
aktion mellan barn och 
vuxen!

Så får du ditt barn  
att älska läsning:
• Ha stor tillgång till böcker 
och tidningar hemma
• Läs högt för ditt barn 
• Visa att du själv är 
engagerad och intresserad 
av böcker och läsning

Tips! 
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Närvaro  
som skapar  
trygghet

F . Med kvinnan i fokus

Ida Nyström, barnmorska på  
BB Stockholm och arbetar alltid  
i par med en undersköterska.  
Här arbetar hon tillsammans  
med Janin Chiafala.

Lotta Elvander är barnmorska på BB Stockholm 
och en av initiativtagarna till projektet som 

innebär att personalen nu tillbringar mer tid  
inne på förlossningsrummet. 
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Med kvinnan i fokus . F

berättar att hon får mycket positiv feed-
back av föräldrar. 

– Det är roligt att se vilken stor 
skillnad det gör när vi tillbringar mer 
tid inne på rummen. Vi har fått fin åter-
koppling efter födseln från många som 
uppskattar att de fick så mycket tid och 
närvaro från oss i personalen. Självklart 
är det den födande själv som avgör hur 
mycket hon vill ha oss inne på rummet, 
men vi finns alltid där och är tillgängliga 
som stöd och hjälp när det behövs.

Att ägna mer tid tillsammans med 
föräldrarna är även positivt sett utifrån 
hennes yrkesroll.

– Jag blir mer insatt i förloppet när jag 
är inne på rummet. Det blir lättare att 
lugnt guida igenom födseln och etablera 
en närmare kontakt med paret vilket ger 
trygghet. Det leder till större finger-
topps känsla som är en betydelsefull 
komponent i rollen som barnmorska.

Janin Chiafala är undersköterska på 
BB Stockholms förlossning. Hon gillar 
det nya arbetssättet, där hon går i par 
med en barnmorska och tillbringar 
större delen av sin tid inne hos den 
födande kvinnan.

– Det är jättebra att vi nu kan ge varje 
födande kvinna hundra procent stöd. 
Det skapar en stor trygghet och ökar 
även patientsäkerheten. Ju mer tid vi 
kan vara med den födande kvinnan desto 
mer kan vi hjälpa henne att hålla lugnet 
och leda henne genom förlossningen. 

Men trots det uttalade målet att 
minska antalet kejsarsnitt, epidural-
bedövningar och användandet av värk-
stimulerande medicin vill Lotta 
Elvander poängtera att ingen ska vara 
rädd att de inte ska få epidural eller 
kejsarsnitt om de behöver. 

– Självklart ska detta användas i de 
fall då det verkligen behövs, men vi 
försöker få ner mängden eftersom 
exempelvis kejsarsnitt alltid innebär en 
viss risk. Och vi ser fina resultat  
av det nya arbetssättet, vilket är  
positivt.   

Färre kejsarsnitt och mindre medicinsk smärtlindring.  
Men framför allt en ökad känsla av trygghet och en  
mer positiv upplevelse av förlossningen. Fördelarna  
är många när barnmorskan tillbringar mer tid inne  
hos föräldrarna.

Text Karin Cedronius Foto Peter Nordahl

n lugn kvinna som 
känner sig trygg och 
upplever att hon får 
ett gott stöd av sin 
barnmorska och övrig 
personal har mindre 
behov av medicinsk 

smärtlindring. Hon behöver dessutom 
allt mer sällan göra kejsarsnitt, använda 
sugklocka eller få värkstimulerande 
medicin. Med den tesen påbörjade BB 
Stockholm ett stort förbättringsarbete, i 
samarbete med Karolinska institutet, 
för snart ett år sedan. 

Lotta Elvander, barnmorska på BB 
Stockholm, är en av initiativtagarna till 
projektet, som innebär att barnmorskor 
och undersköterskor nu tillbringar 
betydligt mer tid inne på förlossnings-
salen tillsammans med föräldrarna.  

– Vi gör till exempel alla överläm-
ningar vid personalskiftet inne på födel-
serummet numera och vi prioriterar att 
alltid ha personal inne på rummet hos 
den födande kvinnan, säger hon. 

BB Stockholm är den första kliniken i 
Stockholm som arbetar på det här 
sättet, med ett strukturerat förbätt-
ringsarbete och med stöd av Karolinska 
institutet. Resultatet har inte låtit vänta 
på sig. 

– Vi följer upp och utvärderar utfallet 
av det nya arbetssättet varje månad och 
vi ser en minskning av antalet kejsar-
snitt sedan vi började arbeta så här i 
början av 2016. Även antalet kvinnor 
som använder medicinsk smärtlindring 
som epidural har minskat, säger Lotta 
Elvander.

Ida Nyström är barnmorska på BB 
Stockholm och arbetar alltid i par med 
en undersköterska. De är antingen inne 
hos den födande mamman tillsammans, 
eller delar upp sig så att åtminstone en 
av dem är inne på rummet. Hon 

BB Stockholm 
är den första 

kliniken i Stockholm 
som arbetar på det 
här sättet och resul-
ta tet har inte låtit 
vänta på sig. 

Vi har fått fin återkoppling efter födseln 
från många som upp skattar att de fick  

så mycket tid och närvaro från oss i personalen.
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Vi är specialistsjukgymnaster som gärna hjälper
dig med dina graviditetsrelaterade problem.

Vi har landstingsavtal, frikort gäller. Välkomna! www.fysiokungsholmen.se

Smärta under eller
efter graviditet?

Det finaste du kan ge

Nu kan du och din ungdomsgrupp, skolklass, eller kanske idrottsförening vara med och göra skillnad på riktigt!
Lördagen den 1 oktober utmanar vi alla ungdomar i Sverige att vara med och skramla bössa i Sveriges största 
insamling. Pengarna går till att stödja mer än hundra projekt runt om i världen. 

Läs mer och anmäl er på skramla.varldensbarn.se

är din tid

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”.
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Myt  Det är farligt att träna när man är gravid. 
Yasmin svarar: Tvärtom! Om du rör på dig 
ökar du blod cirkulationen och bygger  
muskler, båda dessa hjälper dig att bli  
starkare och orka mer under förlossningen. 

Myt  Man får inte träna magmusklerna när 
man är gravid.
Yasmin svarar: Coreövningar är bra för 
gravida kvinnor som behöver bygga upp en 
bålstabilitet och stärka sina inre magmuskler. 
Men undvik övningar som tränar den raka 
bukmuskulaturen, exempelvis situps.  
Träna istället den sneda muskulaturen med  
exempelvis sidoplankan. 

Myt  Det är farligt att börja träna när man är 
gravid om man inte har gjort det innan.
Yasmin svarar: Det är tvärtom ett perfekt 
tillfälle att börja träna. Om din kropp mår bra 
och du är vältränad ökar chansen för att ha 
en normal graviditet och förlossning.

Hälsa . Mammaträning . F

Stark  
mamma
med sund  
träning

RÖRELSE  Stark, uthållig och fylld av  
energi. Träning är positivt för både 
kropp och själ. Det gäller även under 
och efter en graviditet. 

– En del gravida är oroliga för att  
träna eftersom de tror att barnet eller 
de själva ska ta skada. Det är precis 
tvärtom. Chansen till en normal gravi-
ditet och förlossning ökar snarare vid 
fysisk aktivitet, säger Yasmin Elhag, 
barnmorska på BB Stockholm.

Träna rätt
Men det handlar om att träna rätt 
muskler på rätt sätt. En stark inre bål-
muskulatur kan minska risken för att få 
ryggbesvär och i regel blir även förloss-
ningen enklare. Man rekommenderar 
dock inte att träna den raka bukmusku-
laturen, med exempelvis situps, utan 
endast den sneda muskulaturen. Det 
gör du med övningar som sidoplankan. 
Dessutom är den ökade cirkulationen 
och förbättrade konditionen en fördel 
vid förlossningen. 

Vad är då bra mammaträning?
– Det är individuellt. Det gäller att 
lyssna på kroppen och använda sunt 
förnuft. Har du tränat mycket innan 
graviditeten och mår bra av det kan du 
fortsätta, men även för mammor som 
inte har tränat innan är det ett ypper-
ligt tillfälle att börja när man är gravid, 
säger Yasmin Elhag.

Hon rekommenderar 30–40 minuters 
rörelse om dagen. Promenader och 
simning är bra alternativ. 

Stärk bäckenbotten
Vissa mammor har bråttom ut i 
löpspåret eller till crossfit-klassen efter 
förlossningen, men tyngre träning bör 
vänta ett tag eftersom det belastar 
bäckenbotten för hårt. Promenera 
hellre kortare sträckor och öka sedan 
efter din förmåga eller prova skonsam 
träning som vattenjympa, men vänta 
till att avslaget försvunnit. Glöm inte 
knip övningarna som du kan börja med 
direkt efter förlossningen. 

– Träning är viktigt, men ha inte för 
bråttom efter förlossningen. Gravidi-
teten är en stor belastning på kvinno-
kroppen så tillåt dig själv och ditt barn 
att få landa i det nya, att knyta an och 
återhämta er. Gör det du känner att du 
mår bra av, säger Yasmin Elhag. 
Text Karin Cedronius Foto Peter Nordahl

... men även för 
mammor som inte har 

tränat innan är det ett 
ypperligt tillfälle att börja när 
man är gravid.

SLÅR HÅL 
PÅ MYTEN
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tt bära och föda ett 
barn är en stor 
omställning för 
kropp och själ. 
Under graviditeten 
blir kroppen full av 

hormoner. Vissa kvinnor upplever 
ökad sexlust medan andra tappar 
lusten. När barnet sedan är fött kan 
det vara svårt att hitta tillbaka till det 
sexliv man hade innan. 

Många kvinnor upplever dessutom 
att de får torra, sköra slemhinnor 
under och efter en graviditet och att 
det orsakar problem vid samlag. Då 
kan glidmedel vara till hjälp men det 
är viktigt att välja rätt sort.

Glidmedel hjälper
– Vissa glidmedel rubbar PH- 

balansen i slidan och kan orsaka 
svamp infektioner och smärta. Använd 
därför ett återfuktande glidmedel 
med samma PH-värde som slidan. 
Se till att det inte innehåller några 
parabener, men gärna ekologiska 
växtoljor och E-vitamin som vårdar 
och återfuktar, säger Karolina Ersson, 
projektchef på Pistill. 

Att arbeta förebyggande är något 
annat som Karolina förespråkar. Ett 
sätt är att träna upp sin bäckenbotten 
med knipövningar. För en stark 
bäckenbotten är inte bara bra för att 
undvika inkontinens, ryggproblem 
och bäckensmärtor, det påverkar även 
den sexuella hälsan.  

Hitta knipet 
och få tillbaka lusten
Som nybliven mamma kan sex kännas avlägset. Hormonerna 
spökar och slemhinnorna är torra. Men det finns hjälp. Visste 
du att vanliga knipövningar kan påverka den sexuella hälsan?

F . Hälsa . Hitta knipet

– En stark bäckenbotten ökar 
blodgenomströmningen i kvinnans 
underliv och hon blir känsligare för 
beröring, säger Karolina Ersson.

Hitta knipet med kulor
Många tycker att det är svårt att hitta 
det där knipet, men det finns hjälp. 

– Med knipkulor, som förs in i 
slidan, blir det lättare att hitta rätt 
muskulatur och du får ett motstånd 
i övningen av kulans tyngd. Därför 
är kulorna ett bra sätt att enkelt och 
snabbt komma igång med bäckenbot-
tenträningen. 

Vänta dock till efterkontrollen 
innan du börjar använda kulorna, 
råder Karolina. Därefter är dagliga 
knipövningar med kulor i 4–5 
månader en bra måttstock. 

– För att bibehålla styrkan är det 
lagom att sedan använda kulorna några 
gånger per vecka. Men glöm inte att 
knipa, även utan kulor, varje dag, resten 
av livet, säger Karolina på Pistill. 
Text och foto Karin Cedronius

Pistill har funnits i tio år och har en 
vision om att vara en inspirations  - 
källa för ökad sensualitet och  
inre välbefinnande. De har butik  
på Drottninggatan 100 samt på  
www.pistill.se. 

Pistill samarbetar även med 
barnmorskor, läkare, urologer och 
kuratorer samt erbjuder workshops 
och föreläsningar.
www.pistill.se

DETTA ÄR  
PISTILL

 Knipövningar är ett bra sätt att hitta tillbaka 
till ett bra sexliv efter graviditeten, menar  
Karolina Ersson, projektchef för Kniip på Pistill.
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När första syskonet  
kommer

Foto Juliana W
iklund
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Härligt, efterlängtat och samtidigt ganska omvälvande. 
Andra barnets ankomst är en stor omställning för både 
föräldrar och storasyskon. 

Psykologi . Syskon . F

Budskapet ska vara  
glasklart: detta är någon 
vi ska älska och vara 
rädda om.  

   

INVOLVERA  
STORASYSKONET
Låt syskonet vara med och sköta om 
bebisen efter sina förutsättningar 
och sitt intresse. Här är några tips på 
vad syskonet kan göra:

• Hämta bebisens napp. 
• Hämta blöjor.
• Skoja med bebisen och göra  

roliga ljud och grimaser.
• Torka bebisen efter badet.
• Sjunga för bebisen.
• Sätta på strumporna.
• Sitta ner och hålla bebisen  

i famnen. 

os många bli -
vande tvåbarns-
föräldrar finns en 
oro kring hur det 
ska bli när barn 
nummer två 
kommer. Hur ska 

äldsta barnet reagera på att få syskon? 
Kommer vi att räcka till som föräldrar? 

– Det är fullt förståeligt att ha dessa 
tankar, för det är en stor omställning att 
få andra barnet. Samtidigt behöver man 
inte krångla till det så mycket, utan mera 
”go with the flow”. Det är mycket under 
en period men hela familjen kommer 
att växa in i det nya efter ett tag, säger 
Malin Bergström, barnpsykolog och 
forskare vid Karolinska institutet.

Förbered väl
Hennes råd är att hjälpa första barnet 
in i syskonrollen genom att förbereda 
det väl innan bebisen kommer. Det 
gör ni till exempel genom att prata om 
syskonets ankomst som något att se 
fram emot. Läs gärna böcker om att få 
syskon och var konkret genom att ställa 
fram vagnen, lägga fram kläder och 
involvera syskonet i förberedelserna.

– Prata om bebisen som att det är er 
gemensamma bebis, som ni ska älska 
och ta hand om. Gör bebisens ankomst 
till något spännande och roligt att se 
fram emot.

När bebisen har kommit är det bra att 
involvera syskonet så att hen får känna 
sig delaktig. Vad man gör beror förstås 
på barnets ålder, förmåga och intresse. 
Det får inte bli ett tvång. Men många 
syskon tycker det är roligt att hjälpa till 
att sköta om sitt syskon, hämta nappen, 
vara med och byta blöja eller kanske 
sjunga för bebisen.

– Innan småsyskonet själv kan börja 
visa sin uppskattning kan man gärna 
säga till storasyskonet att ”lillebror blir 
alltid så glad när du leker med honom” 
eller ”titta vad glad lillasyster blir när du 
hämtar nappen”. 

En egen stund
Om det blir rörigt med svartsjuka 
och trots kan det vara bra att avsätta 
en liten stund varje dag åt det äldre 
syskonet, när hen får vara helt själv med 
mamma eller pappa utan bråk och tjafs. 

– Man kan leka, bada, bygga koja 
eller vad som helst bara man får en 
liten egen stund där det inte måste 
uppfostras, utan man får bara njuta av 
att vara tillsammans. 

Sömnen är ett annat kapitel som 
kan oroa. Hur gör man om storasys-
konet inte har lärt sig att sova i egen 
säng när bebisen kommer?

– Jag tycker inte att man ska stressa 
så mycket över det. Har det inte hänt 
innan bebisen kommer så släpp det 
under en period och låt båda barnen 
sova i föräldrarnas sovrum. Det 
är ingen idé att införa några stora 
omställningar när det ändå är så 
mycket som händer i barnets liv, säger 
Malin Bergström och tillägger:

– Men kom ihåg att en vuxen måste 
sova mellan barnen om ni har båda i 
sängen och att nyfödda ska sova i korg 
eller säng bredvid de vuxna under de 
första tre månaderna. 
Text Karin Cedronius Foto Anders Nilsson

Var tydlig
Att vara tydlig gentemot storasys-
konet är också viktigt, menar Malin 
Bergström. Till exempel när det gäller 
första mötet med syskonet.

– Redan vid första mötet är det 
viktigt att visa att världen har föränd-
rats. Budskapet vara glasklart: detta är 
någon vi ska älska och vara rädda om. 

Att det kan uppstå svartsjuka är 
inte ovanligt. Hur väl man än förbe-
reder sig händer det ibland att det 
yngre syskonet får ett tjuvnyp. Även 
då är tydlighet A och O, menar Malin 
Bergström.

– Då ska man agera precis på 
samma vis som om ett barn springer 
rakt ut i gatan. Ta tag i barnet, säg 
ifrån på skarpen direkt och markera 
att det inte är okej. Det duger inte att 
småprata och släta över. Man måste 
visa tydligt vad som gäller.

Malin Bergström,  
är barnpsykolog och forskare  

vid Karolinska institutet.
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Trygg hudvård 
 för hela familjen

Torr hud är ett vanligt problem för både vuxna och barn. För att hålla huden mjuk krävs det daglig  
omvårdnad som är effektiv men också skonsam. Decubal hudvårdsserie har i över 40 år erbjudit milda  

och mjukgörande produkter för torr och känslig hud, utvecklade i nära samarbete med dermatologer.
Produkterna är fria från parfymer, färgämnen och parabener och säljs bara på apotek.

38%
Fetthalt

70%
Fetthalt

Decubal lipid cream: 
En närande kräm med 70% fetthalt för 

mycket torr och problematisk hud. Krämen  
förbättrar elasticiteten och hjälper huden 

att behålla sin naturliga fuktbalans.
Rekommenderas av Astma- 

och Allergiförbundet.  
Finns också i pumpflaska.

Decubal clinic cream: 
Klassisk kräm för daglig vård  

av torr och känslig hud. Kan användas
från topp till tå av både vuxna och barn.

Finns också i pumpflaska.

decubal.se
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Några av oss du träffar på UltraGyn är från
vänster Agnetha Wallin, Christina Ljungström,

Torill Hallkvist och Anne-Marie Jacobson.

Välkommen till UltraGyn

UltraGyn
Danderyds sjukhus

Besöksdress:
Hus 8, plan 7 

182 88 Danderyd

Tel 08-587 101 99  |  Telefontider:  Mån - Tors 08.00 - 15.00  •  Fre 08.00 - 12.00  Du kan också kontakta oss via 1177 e-tjänster. |  E-mail ultragyn@ultragyn.se  |  Hemsida www.ultragyn.se

UltraGyn
Läkarhuset Odenplan

Besöksdress: 
Odengatan 69 

113 22 Stockholm

UltraGyn City
Mood Stockholm

Besöksdress:
Jakobsbergsgatan 17, 5 tr 

111 44 Stockholm 

UltraGyn
Sophiahemmet

Besöksdress:
Valhallavägen 91, Hus H 

114 86 Stockholm

Vi finns här för kvinnor under alla 
skeden i livet, från ung till gammal. 

Du kan komma till oss och känna dig trygg i 
att vi alltid ser och tar hand om dig var du än 
befinner dig i livet.

Välkommen att kontakta oss!

www.sticka.se 08-500 033 00  info@sticka.se

Skydda ditt barn mot kikhosta
redan från födseln!

Kontakta oss för mer information 

Mottagningar: Kungsholmen och Vällingby
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 för hela familjen

Torr hud är ett vanligt problem för både vuxna och barn. För att hålla huden mjuk krävs det daglig  
omvårdnad som är effektiv men också skonsam. Decubal hudvårdsserie har i över 40 år erbjudit milda  

och mjukgörande produkter för torr och känslig hud, utvecklade i nära samarbete med dermatologer.
Produkterna är fria från parfymer, färgämnen och parabener och säljs bara på apotek.
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mycket torr och problematisk hud. Krämen  
förbättrar elasticiteten och hjälper huden 

att behålla sin naturliga fuktbalans.
Rekommenderas av Astma- 

och Allergiförbundet.  
Finns också i pumpflaska.

Decubal clinic cream: 
Klassisk kräm för daglig vård  

av torr och känslig hud. Kan användas
från topp till tå av både vuxna och barn.

Finns också i pumpflaska.

decubal.se
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Minst
betyder
mest
En bra gravid- och barnförsäkring är en 
trygghet för familjen. Vi vet hur du bäst 
försäkrar de som betyder mest.

Läs mer på lansforsakringar.se/barn
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