
Nadya Khamitskaya traff Kari Mathisen på barselhotellet på Ullevål, og 
fikk raskt den hjelpen hun trengte da barn nummer to kom til verden. 
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SELV OM JEG HAR AMMET FØR, 
med mitt første barn, var det 
veldig fint å få hjelp fra Kari 
denne gangen. Det var en rask 
fødsel hvor Evie svelget mye 
fostervann. Det gjorde at hun 
var veldig kvalm og slet med å 
ta imot maten de første dagene. 
Samtidig var det viktig at hun 
fikk mye mat for å få renset 
kroppen. Da var det veldig 
betryggende å få råd og tips av 
Kari. En stor gevinst med det vi 
opplevde er at Evie i tillegg til 
puppen har lært å godta flaske, 
slik at mannen min i større 
grad kan delta og skape sterke 
bånd til babyen. 

Når vi er på besøk, er ammin-
gen for lengst i god gjenge, og 
det setter Nadya stor pris på:

–  At mors kropp produserer 
de antistoffene som babyen 
trenger, må bety at morsmelken 
er den absolutt beste nærings-
kilden til babyen. Derfor synes 
jeg det er synd hvis mange gir 
opp ammingen før de har bedt 
om hjelp for å få det til.

Kari Mathisen har gitt utal-
lige mødre råd og veiledning for 
å få til det viktige samspillet.

Oftest handler det om å 
finne riktig stilling, eller bruke 
pumpe for å regulere produk-
sjonen. Her kommenterer hun 
de viktigste utfordringene, og 
hva som kan hjelpe:

SÅRE BRYSTKNOPPER: Kan for-
bygges ved å korrigere amme-

stillingen,  eventuelt med bruk 
av ammepute. Det er viktig å 
lære at babyen må gape høyt 
for å få nok pupp inn i munnen. 
Et tynt lag med salven Purelan 
hjelper mot sårhet. Hvis det har 
blitt sår, er det lurt å ta en pause 
fra ammingen og bruke pumpe 
med svært forsiktig sug. Sårene 
gror raskere hvis man skyller 
med saltvann i et eggeglass, og 
bruker salven Brulidine* for å 
forebygge infeksjon. 

LITE MELK: Det første døgnet 
må man amme tre-seks ganger, 
deretter åtte-ti ganger de neste 
dagene.  La barnet die begge 
bryst til hvert måltid. For å 
sjekke om problemet faktisk er 
lite melk, kan mor pumpe seg 
15 minutter for å se hvor mye 
som kommer. Viser det seg at 
produksjonen er lav, kan man 
ha god nytte av pumpe for å 

stimulere. Hvis det har blitt 
så lite melk at barnet ikke vil 
amme, må du pumpe brystet 
hver andre time, og gi flaske. 
Nå du har fått mer melk, prøver 
du amming igjen. Husk at litt 
morsmelk er mye bedre enn 
ingen morsmelk, for de viktige 
antistoffene fordeler seg i den 
melken som produseres uav-
hengig av melkemengde.

FOR MYE MELK: Dette kan skyl-
des at mor har mange bryst-
kjertler, og at melken flommer 

kan virke overveldende. Barnet 
klarer ikke å svelge unna fordi 
det er mye melk og stort trykk. 
Det kan hjelpe å la barnet die 
ett bryst om gangen de første 
tre timene, og det andre brystet 
i neste omgang. 

VIL IKKE SUGE: Det kan hjelpe 
godt å la babyen suge litt på lille-
fingeren din, og deretter dryppe 
litt melk på brystknoppen før 
barnet prøver seg igjen.  
Du kan stimulere barnet til  
å begynne å suge ved massere 
inni hendene, under føttene  
og i nakken. Mens du venter  
på at barnet skal suge, er det lurt  
at du pumper deg hver tredje 
time for å holde produksjonen i 
gang. Denne melken får barnet 
med teskje eller liten sprøyte. 

VONDT I MAGEN: Det er helt 
normalt med luftsmerter hos 
babyen i starten. Når barnet 
suger melk, vil tarmen auto-
matisk begynne å jobbe, og det 
kan danne seg luftbobler som 
gir smerter. Kari mener også 
at amme-te, som inne holder 
fennikel, kan hjelpe mot luft-
plager. Gi barnet en teskje før 
hver amming. Du kan gi det 
sammen med dråper som inne-
holder melkesyrebakterier. 
Du får kjøpt dem på apoteket. 
Det tar litt tid før du får full 
effekt, så fortsett i 14 dager. Det 
er heldigvis sjelden snakk om 
kolikk.
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AMMEVEILEDER KARI 
MATHISEN

• Sykepleier med 
videre utdanning som 
ammeveileder

• Driver Ammekontoret, 
som du kan følge på 
Facebook 

• Har et samarbeid med 
helsestasjonen på Søndre 
Nordstrand i Oslo

• Jobber også på sykehus, 
blant annet ved barsel
hotellet på Ullevål

• Har selv ammet tre barn

*Brulidine er et reseptfritt legemiddel som 
inneholder virkestoffet dibrompropamidi
nisetionat. Produktet er en desinfiserende 
sårkrem, til bruk ved overflatiske hudinfek
sjoner. Skal ikke brukes ved overfølsomhet 
for noen av innholdsstoffene. Les pakning 
og pakningsvedlegget nøye før bruk.

Seiglivet myte
Mange tror at det mor 
spiser går over i melken, 
og gir barnet luft i magen. 
De unngår for eksempel 
sterk mat, blomkål eller løk. 
Det er ikke riktig.  Mange 
kulturer har fra gammelt av 
ulike ideer om hva man skal 
spise og ikke spise når man 
ammer. Det er kanskje ikke 
så rart, når mange spebarn 
har vondt i magen.

Kos, ikke stress!
Det er viktig å ha energi til 
å produsere melk. Mor tren
ger hvile, og babyen trenger 
mye kos. Du trenger ikke 
være flink til alt mulig annet 
mens du ammer. Husk at far 
kan trå til, og noen oppga
ver kan vente. 

Nadya fikk hjelp
MED AMMINGEN

«At mors kropp produ-
serer de antistoffene som 
babyen trenger, må bety 
at morsmelken er den 
absolutt beste nærings-
kilden til babyen»
Nadya Khamitskaya
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ALT VEL: Da vi var på besøk var 
alt vel med mor og barn, men 
det var litt tuklete i starten når 
lille Evie var kvalm, og mamma 
Nadia hadde mye melk.


