
HUR VISAR BABYN SIN VILJA ATT 
SUGA PÅ BRÖSTET?
Det är ett bra tillfälle att erbjuda bröstet när 

babyn
• räcka ut tungan ur munnen

• öppnar och stänger munnen

• smakar på sina fingrar

• smackar, öppnar munnen stort

Det börjar bli bråttom att ge bröstet när
• babyn svänger oroligt på huvudet från sida till sida

• pickar då han eller hon letar efter bröstvårtan

Vi missade det! 
När babyn gråter kan det hända att babyn först måste lugnas ner 

innan han eller hon tas till bröstet. 



AMNING I BABYNS TAKT

• Ta babyn till bröstet redan vid tidiga 

hungersignaler

• Låt babyn äta så ofta han eller hon vill

• Låt babyn äta så länge han eller hon vill

•Amningarna schemaläggs inte 
•mjölkning och matning av mjölken kan 

schemaläggas



HUR VET JAG OM BABYN FÅR 
TILLRÄCKLIGT MED MJÖLK UR 
BRÖSTET?
• Babyn äter i babyns takt, minst 8–12 gånger per 

dygn. Babyn kan också äta mycket oftare.

• Babyn suger effektivt och sväljer mjölken.

• Babyn kissar minst fem gånger per dygn från och 

med det fjärde dygnet.

• Under de första veckorna bajsar babyn dagligen.

• Babyns vikt sjunker inte med mer än 10 procent 

under de första dagarna, och vikten ökar senare 

med minst 140 gram per vecka.



HURDANT ÄR ETT BRA 
SUGTAG?
• Babyn öppnar munnen stort

• Babyns haka rör vid mammans bröst

• Bröstvårtan är djupt inne i babyns mun

• Eventuell smärta känns bara i början av amningen, vid 

babyns första sug. Smärtan varar inte under hela 

amningen och förvärras inte medan amningen pågår.

• Bröstvårtan är inte tillplattad och har inte ändrat färg efter 

amningen

VÅRDAREN KONTROLLERAR OCKSÅ ATT

• Underläppen är rullad utåt

• Det syns mer av vårtgården vid babyns näsa än vid 

babyns haka



HURDAN ÄR EN BRA 
AMNINGSSTÄLLNING?
Babyn har

• öronen, axlarna och höfterna i samma linje, kroppen eller huvudet är 

inte vriden

• huvudet är lite bakåtlutat

• kroppen är tätt intill mamman (babyn förs till mamman, inte mammans 

bröst till babyn) 

• händerna på båda sidorna om bröstet

• stöd bakom axlarna och ryggen, dock så att babyn kan röra huvudet 

fritt.

• näsan i höjd med bröstvårtan då babyn letar efter bröstet

Mamman har 

• en bekväm ställning, bra ryggstöd

• fötterna stadigt på golvet eller på en bänk vid sittande amning

• vid behov en eller flera kuddar som stöd för armarna (kuddarna är 

mammans, inte babyns stöd)



HURDANT ÄR ETT 
EFFEKTIVT SUG?
• Babyn suger lugnt
• Babyns sug känns starkt

• Sugtaget håller utan att släppa

• Sugljud hörs inte upprepade gånger 
(smackningar eller klick)

• Kinderna hålls runda (de sjunker inte till en grop)

• Sväljningar kan iakttas

• Efter att mjölken stigit håller babyn en liten paus 
innan han eller hon sväljer, när munnen är full 

av mjölk.


