
Din graviditet vecka för vecka 
– se magen växa!

Förlossningsförberedelse 
– för henne och honom

Den första tiden som förälder 
– få svar på dina frågor

Graviditet, förlossning 
och den nya familjen

2011



Denna bok tillhör:

Barnet väntas den:



2 

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

Tryksag
541 006

Blandede Kilder
Produktgruppe fra velforvaltede
skove og andre kontrollerede kilder
www.fsc.org Cert no. SW-COC-001221
© 1996 Forrest Stewardship Council



3



4 

GRAVIDITETEN
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FÖRLOSSNINGEN DEN NYA FAMILJEN UPPLYSNINGAR
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Grattis till er som skall bli föräldrar
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Graviditeten

Graviditetstest

Mödravårdscentral



8 Graviditeten

På väg att bli pappa  
eller medförälder

www.libero.se

Visste ni att:



9Graviditetenwww.regnbagsfamiljer.se

Förlossning och barnledighet En ny pappa!

Pappor vid förlossningen

Mannen som förälder



10 Graviditeten

Moderna män är pionjärer
Vad är en bra pappa?

Pappor och spädbarn



11Graviditeten

Att tala samma språk

Jämställda föräldrar

Visste ni att:



12 Graviditeten

Att vänta barn  
nummer två

Varför !era barn? 

När är bästa tiden att få ett 
syskon? 



13Graviditeten

Egna anteckningar

Att föda andra gången



14 Graviditeten

Mina, dina och våra 
barn



15Graviditeten

Det första  
barnmorskebesöket

Inskrivningen ungefär 
i grav vecka 9-11

Mödravårdsjournal

Kosten

www.slv.se



16 Graviditeten

Prover och  
undersökningar

Hb-värdet

Blodgrupp

Blodsockervärdet



17Graviditeten

Urinprov

Blodtrycket 

Vikten

Egna anteckningar

www.libero.se



18 Graviditeten

Barnmorskebesök

Läkarbesök 

Ultraljudsundersökning 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Vard/Ultraljud/



19Graviditeten

Det "nns olika typer av  
ultraljudsundersökningar:

www.libero.se



20 Graviditeten

Kromosomundersökningar

Fostervattenprov 

Moderkaksprovet  
– chorionvillibiopsi

Beräknat förlossningsdatum

Pojke eller !icka



21Graviditeten

Myt eller sanning Namn

www.libero.se

Namnförslag:



22 Graviditeten

Fosterrörelser

Om du skulle märka en stor 
förändring av ditt barns 

rörelsemönster skall du alltid ta 
kontakt med din barnmorska

CTG – Cardiotokogra"

Datum för första gången  
du märker att barnet rör sig:

..........................................................  



23Graviditeten

Barnets utveckling

Graviditeten vecka för vecka

www.libero.se

Egna anteckningar



24 Graviditeten

Vecka 2-3 Datum: ..................
Befruktningen Spermierna kan behålla sin

förmåga att befrukta ett ägg 
i upp till 5 dygn 

Det "nns kvinnor som säger att 
de kände när de blev befruktade, 

kan det vara möjligt?

Vecka 3 Datum: ..................
Ett nytt liv tar sin början

www.vardguiden.com



25Graviditeten

Vecka 4  Datum:  .................

 Moderkakan 

Vecka 5  Datum: .................. 

www.libero.se



26 Graviditeten

Vecka 6  Datum:  .................

Vecka 5
Barnets längd:

4 mm

Vecka 8
Barnets längd:

15 mm

Vecka 12
Barnets längd:

55 mm

Vecka 16
Barnets längd:

16 cm

Vecka 20 
Barnets längd:

25 cm

www.storknet.com



27Graviditeten

Vecka 7  Datum:  .................

Vecka 8  Datum: ..................

Vecka 9 Datum: ..................

www.libero.se



28 Graviditeten

Vecka 10  Datum:  .................

Vecka 11  Datum:  .................



29Graviditeten

Vecka 12  Datum:  .................

Vecka 13  Datum:  .................

Vecka 14  Datum:  .................

www.libero.se



30 Graviditeten

Vecka 15  Datum:  .................

Vecka 16  Datum:  .................

Vecka 17  Datum:  .................



31Graviditeten

Vecka 18  Datum:  .................

Vecka 19  Datum:  .................

Vecka 20  Datum:  .................

www.libero.se



32 Graviditeten

Vecka 21  Datum:  .................

Vecka 22  Datum:  .................



Mamma och barn leker

Ett erbjudande till dig

De följande sidorna 
är stängda ...
... eftersom de bland annat innehåller reklam.
Vi vill ge er möjlighet att välja själva om ni vill läsa dem. 

Innehållet på sidorna handlar både om föräldrar och barn



Ett nytt liv  
växer i din mage!      
– och det gör säkert antalet frågor också ...

Libero är mest känt för Liberoblöjorna. Men 
Liberoklubben handlar framför allt om allt det andra. 

Vi bildade Liberoklubben för att vi ville dela med oss av all 
erfarenhet som vi under åren samlat in från de tusentals gra-

vida och föräldrar som vi haft kontakt med. Vi har hunnit lära 
oss mycket om allt från graviditet och förlossningar till livet med 

barn.    

E-post som följer det som 
händer i magen under graviditeten

I Liberoklubben får du regelbundet e-postmeddelanden som handlar 
om mycket av det som är viktigt just nu – kroppsliga förändringar, barnets 

utveckling, kost och vitaminer, läkarundersökningar, barnmorskebesök, ert nya 
liv och mycket annat! 

I takt med att magen växer upptar förlossningen en allt större del av dina tankar. 
Om det handlar även e-posten från Libero. När barnet är fött handlar e-postmed-

delandena om amning, de nya familjerollerna, barnets utveckling, sömn, mat
  och mycket annat.

Anmäl 
dig på 

libero.se



Gravid
– vi firar er i Liberoklubben!
Som medlem i Liberoklubben 
får du ett  gratis gåvopaket!
Gåvopaketet innehåller många fina saker till barnet, t.ex. blöjor, 
babyvårdsprodukter och leksaker.

Du får 
ett gratis 

gåvopaket!

Libero startväska 
– får ni på de flesta sjukhus när ert barn är fött

Libero Up&Go-paket 
– när barnet är ca 5 månader.



Populära 
GÅVOR i 

poängshoppen!poängshoppp en!p opppp

Smått och gott   
från Liberoklubben   
Du får poäng så att du kan shoppa 
till ditt barn! 

Som medlem i Liberoklubben har du möjlighet att samla 
poäng varje gång du köper blöjor eller babyvårds-

produkter från Libero. Du använder poängen för att handla 
i Liberoklubbens poängshop. 

Följ barnets utveckling på datorn
När kommer de första sparkarna? När kan bebisen se? Om du är 

medlem i Liberoklubben kan du ladda hem en digital graviditetska-
lender till din dator så att du kan följa med i graviditeten och barnets 

utveckling. Den utgår från ditt förlossningsdatum och är helt personlig. 
Ladda hem den gratis på libero.se under Liberoklubben.

Poängshoppens gåvor och deras värde kan variera. Du kan samla 
poäng till gåvor fram till dess att ditt barn är 18 månader.

Handdocka

Mobil

Libero-cd

Älg

Din digitala graviditetskalender



Svanenmärkta blöjor till alla barn

Libero Baby Soft
Premature 1–2 kg

Libero Baby Soft storlek 1
2-4 kg

Liberos inställning till kemiska tillsatser är tydlig: De hör inte hemma i en Liberoblöja! Därför kan ni 
alltid vara säkra på att Liberoblöjorna är helt fria från parfym, konserveringsmedel, optiska vitmedel och 
lotion. Det är ni som föräldrar som bestämmer när ert barn ska smörjas med lotion – inte vi.

Libero Baby Soft storlek 2
3-6 kg

Libero Baby Soft storlek 3
5-8 kg

Den första    

kisstrålen!
Många förlossnings- och BB-avdelningar har valt att ute-
slutande använda Liberos blöjor. Det första man sätter på 
det nyfödda barnet är oftast en blöja. Mycket mer behöver 
barnet inte ha på sig den allra första tiden, när det ligger 
hud-mot-hud med mamma, eller pappa.

Ert barns första blöja är Svanenmärkt 
Den heter Libero Baby Soft och är speciellt framtagen för nyfödda. 
Svanen står för stränga miljökrav, för hälsa, god kvalitet, oberoende 
kontroll och minskar risken att utveckla allergi. Blöjorna är extra 
mjuka mot det nyfödda barnets känsliga hud och de är extra  
skonsamma omkring naveln, som behöver läka under de första 
veckorna. 

Ingen lotion, 
parfym eller op-

tiska vitmedel

MILJÖMÄRKT



UTAN 
parfym, 

parabener och 
färgämnen

Grundvärderingar  
hos Libero   
Om ni väljer Libero är det också viktigt att 
ni känner till våra ståndpunkter

Vi har ett ansvar gentemot våra barn att överlämna vår 
planet till dem i så gott skick som möjligt  

På Libero arbetar vi systematiskt med att minska våra blöjors 
miljöpåverkan, så att naturen skonas så långt som det är möj-

ligt. Det handlar om allt från de råvaror vi använder till hur blöjan 
hanteras som avfall. Enligt oss är det till exempel en helt onödig 

belastning på naturen att använda mer uppsugningsmassa än nöd-
vändigt. Därför är Libero inte alltid den blöja som suger upp mest i 

tester. Men den suger upp allt som behövs. 

Har ni börjat fundera på hur ni ska 
sköta om ert lilla barns hud?

Kanske är det just nu som ni faktiskt har tid att lära er mer 
om hur ni sköter om huden på barnet ni väntar. Anmäl dig 

på libero.se och lär dig mer om skillnaden mellan vuxenhud 
och barnhud i Liberoklubbens hudskola. 

Libero babyvård 
Innehåller rapsolja och 

sockerbetor från Norden

MILJÖMÄRKT



Vilka produkter  
har du användning för när du är 

gravid?
Det är helt normalt med rikliga 
flytningar under graviditeten

Därför har Libresse utvecklat olika typer av trosinlägg som 
är mjuka, formar sig efter kroppen och låter huden andas. 
Libresse Thin Liners är ultratunna, Libresse Panty Liners är lite 
tjockare och mer absorberande. 

Både under graviditeten och efter förlossningen kan det hända att 
du läcker urin. Det beror på att din bäckenbotten utsätts för en stor 
belastning. Du kan träna bäckenbotten genom att göra knipövningar 
– något du kan läsa mer om i Liberoklubben och i boken. Till dess att 
bäckenbotten är i form igen har många nytta av TENA, trosskydd eller 
bindor som till skillnad från vanliga bindor motverkar urinlukt och 
absorberar snabbare.  

Visste du ...
…  att TENA är lika tunna  

som vanliga bindor?



Hitta mer på libero.se

Ett erbjudande till dig

Här slutar 
de stängda sidorna!
Vi hoppas du har haft glädje av dem och att 
du fick svar på några av dina frågor om dig 
själv och ditt barn.



Till dig som ska bli pappa
Även om det är mamman som upplever 
graviditeten fysiskt och känner barnet 
växa har du som blivande pappa alla möj-
ligheter att vara med på resan. Ju mer du 
engagerar dig i det som rör graviditeten 
och förlossningen, desto mer lär du dig 
och desto större betydelse får du. 

Det kan vara svårt att förhålla sig till 
partnerns reaktioner och behov, och 
det är inte ovanligt att blivande pappor 
känner sig förbisedda. Det är viktigt att 
prata mycket med varandra och sätta 
ord på känslorna. Oavsett om det gäller 
förväntningar, bekymmer eller glädjeäm-
nen. Stötta varandra – ni är två som ska 
bli föräldrar.

På libero.se kan du läsa mer om: 

•  Hur du och din partner kan förbe-
reda er inför barnets ankomst

•  Vad du kan göra för att hjälpa din 
partner under förlossningen

• Dina reaktioner efter förlossningen
•  Den första tiden med det nyfödda 

barnet
•  Kontakten och anknytningen till 

barnet

Viktig information till  
den blivande pappan!

Pappa och barn leker

Ett erbjudande till dig



Ett erbjudande till dig



33Graviditeten

Vecka 23  Datum:  .................

Vecka 24  Datum:  .................

Vecka 25  Datum:  .................

www.libero.se
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Vecka 26  Datum:  .................

Vecka 27  Datum:  .................
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Vecka 28  Datum:  .................

Vecka 29  Datum:  .................

Vecka 30  Datum:  .................

www.libero.se
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Vecka 24
Barnets längd:

30 cm

Vecka 28
Barnets längd:

35 cm

Vecka 32
Barnets längd:

40 cm

Vecka 36
Barnets längd:

45 cm

Vecka 40
Barnets längd:

Ca. 50 cm
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Vecka 31  Datum:  .................

Vecka 32  Datum:  .................

www.libero.se

Egna anteckningar
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Vecka 33  Datum:  ................. Vecka 34  Datum:  .................

Vecka 35  Datum:  .................

www.fodahemma.org
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Vecka 36  Datum:  .................

Vecka 37  Datum:  .................

Vecka 38  Datum:  .................

www.libero.se



40 Graviditeten

Vecka 39  Datum:  .................

Vecka 40  Datum:  .................

Vecka 36
Vecka 40
Vecka 32
Vecka 28
Vecka 24
Vecka 20
Vecka 12
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Egna anteckningar

www.libero.se



42 Graviditeten



43Graviditeten

Att vänta barn och  
graviditetsförändringar 

Känslor och tankar

Egna anteckningar
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Din mage

Myt

Trötthet

Illamående/kräkningar

Myt

Humörsvängningar



45Graviditeten

Ömma bröst

Myter kring bröst och amning

Ont i magen

Trängningar att kissa

Förstoppning
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Åderbråck/hemorrojder 

Halsbränna

Tandvård 

Strimmor/strier på magen 

Pigmentering

Ökad blodmängd
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Håll och vadkramper

Svullnad 

Blodbrist

Bäckensmärtor
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Sammandragningar

Klåda 

Flytning

Oro och rädsla

www.slutarokalinjen.org
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Tobaksbruk

Alkohol

Alkohol tränger igenom 
moderkaksbarriären. 

Koncentrationen i barnets blod 
blir alltså densamma som i 

mammans blod

Läkemedel

www.alkoholkommitten.se 



50 Graviditeten

Tvillingar

 www.tvillingklubben.se
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Sjukdomar under  
graviditeten

Missfall 

Hotande förtidsbörd 

Högt blodtryck/preeclampsi



52 Graviditeten

Blödningar 
Graviditetsdiabetes 

Tillväxtavvikelser
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Övervikt 

Ålder och graviditet

www.libero.se
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Medicinsk behandling vid  
depression

Allergi och astma



55Graviditeten

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar som kan 
påverka graviditeten

Röda Hund

Herpes

HIV/Aids

www.medscinet.se/infpreg

Toxoplasmos

Klamydia
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Sy"lis

Gonorré

Hepatit B

Tuberkulos

Grupp B streptokocker 

 www.infpreg.se 
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Levnadssätt under  
graviditeten

Sjukskrivning

Resor/vaccinationer

Egna anteckningar

http://vard.vgregion.se
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Arbetsmiljö
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Mat under graviditeten Nyttig mat

Egna anteckningar

Råd från Livsmedelsverket: 
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Folsyra
Järn

Kalk och skelett

www.slv.se
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Egna anteckningar

D-vitamin

A-vitamin
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Mat till vegetarianer och 
veganer Kaffe, té, cola och kakao

Vin och alkohol

Kött

Fisk
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Egna anteckningar

Snabbmat/skräpmat

Ost

Järn, kalk och C-vitamin

Starka kryddor

www.slv.se
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KOLHYDRATER GRÖNT

PROTEIN FETT



65Graviditeten

Allergi

Magnesium

Oönskad viktuppgång

Egna anteckningar
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Sötsaker ger snabb energi

Fett

Ätstörningar
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Samliv och  
föräldraskap 

Relationen
Oro

Det är viktigt att visa förståelse 
och att respektera varandras 
reaktioner och funderingar
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Sexualitet

Kvinnan Mannen 
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Att bli förälder

Att bli mamma 

Att bli pappa

www.vipappor.se

Egna anteckningar
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Tala om sex och lust

Det börjar närma sig 
förlossningen
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Efter förlossningen

Utmattning och uthållighet

Starka band

Ditt barns behov
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Förberedelser inför 
att föda barn

Inför förlossning och  
föräldraskap 

En mötesplats för blivande 
föräldrar
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Var vill du föda?

Förslag på vad som är bra att 
packa ner:

Utrustning
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Ett förslag på inköpslista:

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Oro för att föda

Förlossningsrädsla
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Håll dig i form till  
förlossningen

Bra övningar för dig som är gravid
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Bäckenbottenövningar  
/knipövningar

Magmuskelövningar/sit-ups Övningar för lårens utsida  
och stussen

Stretchövningar Stående stretch av lårens 
baksida
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Balansövningar för rygg  
och bäcken

Stående stretch av lårens  
framsida och höfterna

Stående övningar för rygg, 
bäcken och skuldror

Sittande stretch av stuss 
och lårens utsida

Stående stretch av 
underben, långa och korta 
vadmuskler samt hälsenan

Vila i sidoläge



78 Förlossningen

Att föda Förbered dig väl på  
förlossningen

Barnmorskan
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Tecken på att förlossningen  
närmar sig 

Ring till 
förlossningsavdelningen:

Egna anteckningar



80 Förlossningen

Vattenavgång utan värkar  
i fullgången tid

Det är dags!
För tidig förlossning  
/prematurfödsel

Snabba förlossningar
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Hormondropp

Att ”gå över tiden”



82 Förlossningen

Igångsättning av  
förlossningen

Vem blir igångsatt? 

När skall förlossningen 
sättas igång? 

Hur kan en 
igångsättning göras? 
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Förlossningssmärta

Smärta är en subjektiv 
upplevelse och det är bara du 
som kan tala om hur det känns



84 Förlossningen

Förlossnings- 
förberedelser

Psykoprofylax
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Kom också ihåg att födande 
kvinnor sällan är helt tysta



86 Förlossningen



87Förlossningen

Smärtlindring

Förlossningssmärta kan lindras

Låt det inte gå prestige i 
att föda barn utan någon 

smärtlindring alls
Endor"ner

Smärtlindring i vatten

Egna anteckningar
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Massage
Akupunktur

TENS (transcutan elektrisk 
nervstimulering)

Sterilvattenpapler/kvaddlar

Lustgas och syre
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Mor"n/Petidin

Ryggbedövning  
/Epiduralbedövning/EDA

www.libero.se

Egna anteckningar



90 Förlossningen

Spinalbedövning

PDB/Pudendusblockad 
/bäckenbottenbedövning 

PCB/paracervikalblockad 
/”Västerviksmetoden”

Narkos
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Min förlossningsplan:



92 Förlossningen

Förlossningen

På förlossningsavdelningen

Mat under förlossningen

Förlossningsplan
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Nyckeln till ett gott samarbete 
är kommunikation 

Barnets övervakning 

Efter förlossningen

Egna anteckningar



94 Förlossningen

Pappans roll 

Prata med barnmorskan som 
visar dig hur du som pappa kan 

hjälpa till



95Förlossningen

Förlossningsställningar



96 Förlossningen

Förlossningens förlopp

Öppningsskedet 



97Förlossningen

Förlossningen delas in i 3 faser:

Egna anteckningar

www.libero.se



98 Förlossningen

Utdrivningsskedet/krystskedet



99Förlossningen

Navelsträngen

Egna anteckningar



100 Förlossningen

Efterbördsskedet

Bristningar/att bli sydd i 
underlivet



101Förlossningen

Efter förlossningen

www.gynzone.dk



102 Förlossningen

Pappa/partner under 
förlossningen

Du är bra att hålla om, luta sig 
mot och på att trösta



103Förlossningen

Syskon på förlossningen

Egna anteckningar



104 Förlossningen

Övervakning av barnet

STAN/ST- analys

Blodprovstagning på barnet

Hur påverkas barnet av  
förlossningen



105Förlossningen

Att föda ett stort barn

Barnets omställning efter 
födelsen 

Egna anteckningar



106 Förlossningen

Stamcellsuppsamling 

Kroppen efter förlossningen

Avslag

www.vardguiden.se



107Förlossningen

Födelseanmälan

Faderskapsregistrering  
/faderskapsbestämning

Egna anteckningar

www.forsakringskassan.se



108 Förlossningen

Tidig kontakt

Vakenhet/Sömn



109Förlossningen



110 Förlossningen

Den första  
undersökningen av  
det nyfödda barnet

Glöm inte att ta med  
en liten mössa. Barnet tappar 

lätt värmen via huvudet 



111Förlossningen

Egna anteckningar



112 Förlossningen

När förlossningen inte 
blir som ni tänkt er

Avvikande fosterläge

Syrebrist under förlossningen
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Sugklocka eller tång

Kejsarsnitt

Egna anteckningar



114 Förlossningen

Planerat kejsarsnitt 
Akut kejsarsnitt



115Förlossningen

Så här går ett kejsarsnitt till

Egna anteckningar



116 Förlossningen

Amning efter kejsarsnitt

Barn som föds med kejsarsnitt 



117Förlossningen

När moderkakan inte lossnar

Barn med låg födelsevikt



118 Den nya familjen



119Den nya familjen

Den nya familjen – när 
barnet är fött

På BB

Egna anteckningar



120 Den nya familjen

Hemgång

De första dagarna

Ensamstående mamma 

Den första tiden hemma 



121Den nya familjen

Ung mamma

Besök hemma

BVC/Barnhälsovården

www.libero.se
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Bli dig själv igen

Psykiska reaktioner efter 
födseln

Eftervärkar och blödning 

 Att få barn är en omställning
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Sex och samliv 

 Det är 1-2% risk/chans att bli gravid

Lactational Amenorrhea Method (LAM) upp till 6 mån efter förlossningen
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Efterkontroll
Efterkontroll

När du ammar 
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I form efter 
förlossningen

Läs föregående sida eller  
läs avsnittet om kejsarsnitt, innan 

du startar med övningarna

Bäckenbotten
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Magmusklerna

Använd din kropp i vardagen 
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Sträck ut

Övningar av rygg och höfter

www.libero.se
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Amning är inte bara 
mat

Närhet

Bröstmjölken

Amningsförberedelser

Mat under amningstiden
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En god start

Egna anteckningar
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Amningsställningar

Hur man lägger barnet 
till bröstet
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Råmjölk

När mjölkvolymen ökar

Utdrivningsre!ex

Egna anteckningar

www.libero.se
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Eftervärkar och avslag Hur ofta skall du amma?

Nattamning /sova i samma 
säng

Sommartid
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Sugbehov

Vikten

Bröstmjölken förändras

Spänt eller mjukt bröst

Egna anteckningar

www.libero.se



134 Den nya familjen



135Den nya familjen

Att rapa

Att handmjölka

Tecken på att ert barn 
trivs är att:

www.libero.se
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Amma tvillingar

Rökning
Alkohol 

Medicin

När amning inte är möjlig 

Det är aldrig för sent att börja
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Vanlig mat

Gluten

Om du måste sluta amma

Amningshjälpen – en ideell 
organisation

Hjälpmammor:

www.amningshjalpen.se
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Amningsproblem

För lite mjölk

När du har för lite mjölk:

Rikliga mjölkmängder

Förvaring av bröstmjölk

www.amningshjalpen.se
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Amningsteknik

Bröstkomplikationer

Mjölkstockning  
/bröstin!ammation

Bra teknik:

www.libero.se
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Bröstinfektion

Ömma bröstvårtor

Svampinfektion på  
bröstvårtorna 

Åtgärder vid bröstin!ammation 
och bröstinfektion

www.1177.se
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Tips om bröstvårtorna ömmar:

Piercing: 
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Kort tungband

Bröstopererade kvinnor

Att amma om man inte fött 
barn

Avvänjning

Napp
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Flaskuppfödning Bröstmjölksersättning
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Vitaminer och järn

Vid födseln har barnet en 
järndepå som beräknas räcka 

till 4-6 månaders ålder

Smakprov

Egna anteckningar

www.slv.se
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Hemma 

Närhet 

Sömn

www.libero.se

Det nyfödda barnet
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Undersökning av barnet

Inför läggningen



148 Den nya familjen

Avföring

Gulsot

Andning

Re!exer

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-7

Dag 7-30

Avföringens färg den första 
månaden
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Navel

Huden

Prickar och utslag

www.libero.se
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Svullna bröst på barnet

Huvudform 

Allergi

Eksem

Kolik
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Att förebygga plötslig 
spädbarnsdöd

Egna anteckningar
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Spädbarnets skötsel

Skötplatsen 

Lämna aldrig barnet utan 
tillsyn på skötplatsen

Hygien

Tvätta barnet
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Bada

Håll ändå alltid stadigt i barnet

Spädbarnsmassage

Röd stjärt

Värmeutslag 

Hormonutslag
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Torr hud

Skorv

Torsk och svamp

Hicka

Kräkningar

Avföring 
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Förkylningar

Infektioner och feber

Att vistas utomhus Små barn skall inte vistas 
i direkt solsken

Sol
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Barnets utveckling

De första månaderna

Kontakt

Sinnen
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Behov

Barns olikheter

Utveckling

Egna anteckningar
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På magen 

Att se och gripa efter föremål

Att prata och sjunga
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Rörelser och kontroll

Gränser

Egna anteckningar

www.libero.se
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Hjälp att bära barnet

Bärsjal

Bärsele

Tänder
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Egna anteckningar

Barnhälsovården i Sverige

0-14 dagar 

2-8 veckor 

8 veckor 

3 mån 

4 mån 

5 mån 

6 mån 

8 mån 

10 mån 

12 mån 

18 mån 

2.5-3 år  

4 år  

5 år  
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Mamma – pappa – barn Önskebarnet

Att vara en familj

Egna anteckningar

www.libero.se
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Att hantera kon!ikter

Humöret
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Depression

Pappor och  
förlossningsdepression

www.libero.se
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Kvinnokroppens förändring

Rör på dig

Ett sexliv igen

Hjälps ni åt med föräldraskapet 
på alla plan fördjupar och 

stärker det ert förhållande
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Tänk på att:

När det gör ont att ha sex 
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Syskon 

Syskonsvartsjuka 

Egna anteckningar

www.libero.se
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Mor- och farföräldrar



172 Upplysningar

Att vara förälder  
i Sverige

Födelseanmälan

Att vara förälder och 
vårdnadshavare

Föräldraförsäkringen
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Egna anteckningar

www.forsakringskassan.se



174 Böcker • webbsidor • telefonrådgivning

Bra böcker

Boktips för gravida och  
nyblivna föräldrar



175Böcker • webbsidor • telefonrådgivning



176 Böcker • webbsidor • telefonrådgivning

CD-skivor DVD Länkar

Bra länkar under graviditeten 
och när du fött

www.libero.se
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För män och blivande pappor

Om och för familjen

Telefonnummer
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Sökordsregister

A

B

C

D

E

F
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G

H

I

J

K

L

M
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N

O

P

R

S

T
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U

V

X

Y

Å

Ö

Egna anteckningar





Graviditet, förlossning och den nya familjen är en 
oumbärlig hand- och uppslagsbok som ger dig svar på 
de många nya frågor som dyker upp när ni ska till att bli 
föräldrar.

Ni kan läsa om barnets utveckling vecka för vecka, om 
vad som sker med kvinnans kropp, varför hon blir så 
trött, hur ni får  en bra start på amningen och hur den 
blivande pappan kan vara delaktig hela vägen.

I boken finns även plats för era egna anteckningar. Låt 
den bli er personliga berättelse om ert nya familjeliv. 

Boken är Svanenmärkt, CO2-neutraliserad och FSC-märkt. FSC är ett märkning för hållbart skogsbruk. 
Boken kan läsas tillsammans med en serie e-mails som följer dig de första åren. Anmäl dig på libero.se.


