
Til kommende 
forældre
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Tillykke med 
jeres kommende 
guldklump!
I går en fantastisk tid i møde. En tid, der byder på glæder og oplevelser i overflod.

Som mor til to skønne børn ved jeg dog også, at den søde ventetid byder på mange andre 
tanker end blot forventningens glæde. Der rejser sig utroligt mange spørgsmål, som man 
føler, man skal have styr på. Og det hele virker til tider overvældende. Især spørgsmålet 
om, hvordan man forbereder sig bedst muligt til den lille nye kommer til verden, fylder 
meget op til fødslen.

Jeg har derfor samlet mine bedste tips og råd i denne nye e-bog fra SundeSutter.dk. 
Bagerst i bogen finder du en tjekliste over ting, du skal pakke til sygehuset.

Jeg håber, du finder den nyttig, og at den kan besvare nogle af dine mange spørgsmål op 
til fødslen.

God læselyst! 
Bedste hilsner

Annette
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Overskud 
er vigtigt

At være forældre til et lille, nyfødt spædbarn 

er en fantastisk gave. Men det er også en opgave, 

som det kræver masser af tid og kræfter at løfte. 

Det er derfor vigtigt, at I som nybagte forældre 

indretter jer, så I får mest muligt overskud til 

at tage forældrerollen på jer, så I kan nyde tiden 

med den lille guldklump mest muligt.
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”En vigtig del af den nye rolle 
som forælder er også 

at give sin partner plads 
til at tage en timeout 

fra forældrerollen 
for at lade batterierne op”

Støtte og opbakning fra jeres partner er den bedste 
medicin mod manglende overskud. Men når søvn er 
en mangelvare, bliver man mere irritabel end ellers, 
og overskuddet ryger sig let en tur. Hvis ikke I på for-
hånd afstemmer forventningerne til forældrerollen 
med hinanden, kan den ene – eller begge parter – let 
komme til at føle, at han/hun er alene om at løfte op-
gaven. Begynd med at forventningsafstemme allere-
de inden fødslen, og evaluér løbende med hinanden  
i tiden efter.

Tal med hinanden
Du skal huske, at din partner ikke er tankelæser, så 
ting, der kan være en selvfølge for den ene part, er 
det nødvendigvis ikke for den anden. Hvis man deri-
mod kender den andens behov og ønsker for, hvordan 
tingene skal gøres, er det meget lettere at støtte og 
hjælpe hinanden igennem de perioder, hvor det halter 
med overskud.

I skal deles om opgaverne
Det er lettere at løfte i flok, og for at skabe et ligevær-
digt forældreskab er det vigtigt, at I deles om de op-
gaver, I kan. Når I deles om opgaverne vil det desuden 
kunne styrke jeres sammenhold og jeres samarbejde 
med hinanden. Det er særligt vigtigt på dette tids-
punkt i jeres liv, hvor der med det lille barns ankomst 
bliver mindre tid til at være kærester, besøge venner 
eller dyrke fritidsinteresser.

Afstem jeres 
forventninger til 
hinanden
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Som kommende eller nybagte forældre bliver I kon-
stant bombarderet med regler for, hvad I må og abso-
lut ikke må udsætte jeres lille barn for. Derfor er det 
utrolig vigtigt, at I lærer at sige pyt engang imellem. 
Når I ikke har sovet i flere dage, tøjvasken tårner sig 
op, gulvet trænger til en støvsugning, og man ville 
give sin højre arm for et langt, varmt bad – så er det 

ok at give sig selv fri fra rollen som supermor eller  
superfar. 

Jo hurtigere I lærer, at det er ok at sige pyt og give jer 
selv lov til at være helt almindelige, uperfekte menne-
sker, jo bedre.

Lær at sige ’pyt’
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Få far 
med 
på 
banen

Gennem hele graviditeten har barnets far været ufri-
villigt parkeret på tilskuerpladserne. Alle de ting som 
den gravide mor går igennem, kan barnets far af na-
turlige grunde ikke være en lige så aktiv del af. Der-
for vil kvinden ofte føle, hun allerede kender barnet, 
når det kommer til verden, mens faren først skal til at 
lære den lille guldklump at kende. 

Efter fødslen bliver jeres baby lagt op til moderen, og 
han/hun bliver derfor med det samme fortrolig med 
sin mors lugt og brysternes duft af mælk. Når jeres 
barn kommer til verden, er det derfor vigtigt, at I er 

bevidste om at ændre den rollefordeling, der blev 
etableret under graviditeten, så barnets far kan få lov 
til at blive en aktiv medspiller på ”team baby”.

Der er selvfølgelig stadigvæk mange ting, som det kun 
er moderen, der kan. Og i hovedreglen er det stadig 
kvinderne, der har barselsorloven. Men selvom natu-
ren og samfundsnormerne har sat nogle grænser for 
mandens mulighed for at tage sig af babyen på lige 
fod med kvinden, er der rigtig mange ting, I kan gøre 
for at komme omkring dette.
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I kan fx deles om:

- Hyggestunderne
Barnets far skal også opleve den fantastiske følelse af nær-
vær, man får med en trygt sovende baby mod, der ligger på 
ens bare bryst og mave.

- At trøste barnet
Når jeres baby bliver ked af det, er det vigtigt, at faren også 
får lov til at være den der trøster. Udstyret med en sut  
eller en flaske vil han oftest kunne klare opgaven – hvis mor  
giver ham plads til det.

- Stimulering af barnet
Barnets far kan sagtens stimulere den nyfødte, og 
på denne måde knytte vigtige bånd til det nyfødte 

barn. Far kan fx samtale med barnet og synge til det, 
ligesom det er en god idé at lade det lytte og føle. Jo 
mere I smiler og pludrer med jeres barn, desto mere vil 
det kommunikere tilbage til jer.

- At skifte barnet
At skifte barnet er sjældent blandt favoritterne hos 
nybagte forældre, men i et godt opvarmet rum, med 
legetøj og en oplagt forælder, kan denne opgave blive 
en utroligt hyggelig stund, hvor barn og forælder op-
lever nærhed og kommer tættere på hinanden.
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- At gå lange ture med   
  barnevognen
Gåture med barnevognen giver som en ekstra bonus 
også barnets mor en tiltrængt mulighed for at genop-
lade batterierne.

Når far får lov til at give nærvær, så han og barnet kan 
etablere en gensidig fortrolighed, bliver livet som ny-
bagte forældre noget lettere for alle parter. 

En klar fordel ved at få far med på banen er nemlig 
også, at den nybagte mor kan tage sig timeout, når 
hun trænger til hvile eller til at komme væk. Hvis ikke 
hun er fortrolig med, at faren har ansvaret, vil hun ikke 
kunne slappe af, og hun vil som en konsekvens kon-
stant være på vagt over for barnets behov og lytte 
efter barnets lyde – og derved ikke give barnets far 
den plads til at være forælder, som han har brug for.
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Amning
Mange mødre har en romantisk forestilling om am-
ning. Amning er rigtig vigtigt af flere årsager: Både 
fordi nyfødte endnu ikke har et fuldt udviklet immun-
forsvar, og derfor har brug for den modstandskraft, 
som de får gennem modermælken, men også fordi 
amningen giver barn og mor en helt unik kontakt og 
nærhed.

Amning er et emne, som ofte fremstilles som et 
glansbillede. Men realiteten er, at amning oftest er et 
hårdt arbejde at få til at fungere.

Første gang du ammer
Når du lige har født, er din lille baby oftest sulten og 
bliver derfor lagt op til brystet for at stille sulten. Det 
kan dog godt tage lidt tid, før mælken rigtigt løber til. 
Dette er helt normalt, men nogle mødre tager det som 
et nederlag, at mælken ikke løber til med det samme.

 
Tag det roligt
Mht. amning er det en gylden regel, at jo mere afslap-
pet og tilpas du er, desto bedre løber mælken til. Der-
for handler det fra start af om at skabe nogle gode 
ammerutiner, og finde en stilling, hvor både du og din 
lille guldklump er godt tilpas.

Hvis man først begynder at gå i panik over, at det ta-
ger lidt tid, før mælken løber til, tager det blot længere 
tid. Derfor – og det er jo let at sige – skal du væbne dig 
med tålmodighed og huske på, at det er helt normalt, 
at det tager lidt tid, før mælken løber, som den skal. 
Jeg selv brugte, lige som rigtigt mange andre nybagte 
mødre, en brystpumpe til at stimulere nedløbsreflek-
sen. En god brystpumpe er designet til at stimulere 
mælkeproduktionen og simulere barnets sutterytme. 
Den er både praktisk at have ved hånden i starten, 
men er også anvendelig senere hen, hvis mælkepro-
duktionen skal øges lidt, eller når du får brug for et 
pusterum og derfor skal amme ud.

 
Sutter og amning
Der har været meget uenighed om brugen af sutter-
ne i forbindelse med amning. De seneste studie viser, 
at man anbefaler at tilbyde barnet sut. Man har fun-
det ud af, at såfremt dit barn har den korrekte sut, vil 
brugen af sut, stimulerer og hjælpe amningen. Barnet 
får den rigtige sutteteknik og lærer at lave den rigtige 
”krølle” på tungen, som er vigtig for amningen. 
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Elektrisk brystpumpe
- Den elektriske brystpumpe kan klart anbefales, hvis 
du har et stort behov. Det kan fx være, hvis du skal 
amme ud dagligt, eller hvis du har behov for at stimu-
lere mælkedannelsen.

Elektrisk dobbeltbrystpumpe
- Den elektriske dobbeltbrystpumpe kan ligeledes an-
befales, når behovet for udamning er stort. Dobbelt-
brystpumpen sparer dig for masser af tid. Da tid er en 
mangelvare for nybagte forældre, vil mange opleve, at 
en dobbeltbrystpumpe er en rigtig god investering.  

SundeSutter har valgt at tilbyde Philips AVENT’s  
Natural komfort brystpumper til vores kunder, da det 
er det mærke, der bedst opfylder vores kvalitetskrav 
til en brystpumpe.
 
Philips AVENT’s brystpumper er designet til at gøre 
udamningen til så naturlig, let og komfortabel en ople-
velse som muligt. Massagepuden er udformet i silke-
blød silikone og er bygget op omkring fem ’kronblade’, 
som har en blidt masserende effekt, når du pumper, 
og som samtidigt imiterer den måde, dit spædbarn 
stimulerer nedløbsrefleksen på, når du ammer.

Du kan pumpe mælken direkte ned i Philips AVENT’s 
Natural sutteflasker, som vi også fører, så mælken er 
klar til brug med det samme. Amning og flaskegivning 
bliver meget lettere at veksle imellem på grund af  
Natural flaskesuttens unikke design.

Fordele ved at benytte 
en brystpumpe:
• Den stimulerer nedløbsrefleksen, så mælken 
  løber bedre til

• Du får mulighed for engang imellem at få et tiltrængt 
  pusterum

• Barnets far får mulighed for at blive mere involveret   
  ved at tage del i madningen

• Når du har det behageligt, mens du ammer, kommer 
  der mere mælk

• Du kan slippe for den værste ammestress ved 
  at amme ud, når du har freden og roen til det

• Give dit barn den sunde brystmælk i længst mulig tid

Hvilken brystpumpe 
dækker mit behov?
Om du skal vælge en manuel eller en elektrisk bryst-
pumpe er i høj grad en smagssag såvel som et spørgs-
mål om, hvilket behov brystpumpen skal dække. Hvis 
du er i tvivl, kan du anvende nedenstående, overord-
nede tommelfingerregel - men ofte vil dit behov ligge 
et sted midt imellem, hvorfor det må bero på din egen 
vurdering, om du ønsker en manuel eller en elektrisk 
brystpumpe:

Manuel brystpumpe
- Den manuelle brystpumpe er særligt velegnet, hvis 
du kun lejlighedsvist har behov for at amme ud. Det 
kan fx være, når barnet skal passes, fordi du er ude.

Brystpumper
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Sutter eller ej?
Mange forældre er splittede i forhold til, om de skal 
give deres barn sut eller ej. Her er det vigtigt at huske 
på, at sutten tjener en vigtig funktion: Den stiller dit 
barns behov for tryghed og trøst. 

Nogle forældre vælger alternative løsninger som fx at 
give barnet en sutteklud / en trøstebamse eller læg-
ge en stofble over barnets ansigt.  For nogle børn kan 
dette være en fornuftig løsning, mens det for mange 
andre børn ikke vil være nok til at dække deres sutte-
behov.

Børn har forskellige suttebehov. Hvis dette behov ikke 
dækkes, kompenserer barnet selv for det, fx ved at 
sutte på tommelfingeren. Der er flere problematikker 
omkring brugen af tommeltotten, som gør, at dette 
bestemt ikke er et ønskeligt scenarie:

• For det første er tommeltotten meget mere skade-
lig for barnets tandstilling end en sut. Tommeltottens 
form er ikke ’designet’ til barnets mund. Da den samti-
dig er massiv og ikke giver efter, vil trykket fra barnets 
suttebevægelse blive direkte overført til et tryk mod 
ganen og gummerne. Risikoen for suttebid (at barnets 

mund tager form efter tommeltotten), er dermed be-
tydeligt større, når barnet sutter på tommeltotten.  

• En anden ulempe ved tommeltotten er, at den altid 
er lige ved hånden for dit barn – også når den tid kom-
mer, hvor det skal vendes af med at sutte. En rigtig sut 
kan du fjerne. Det kan man ikke med en tommeltot.

Vælg den rigtige sut 
til dit barn
Børn er forskellige, og selvom man som forældre har 
de bedste intentioner, er vores små guldklumper bare 
ikke altid enige i, hvilken sut, der er bedst. Derfor er 
det en rigtig god idé ikke at købe for mange af den 
samme slags sut fra start af. Start i stedet med at fin-
de den rigtige sut til dit barn.
 
SundeSutters e-bog om sutter hjælper dig med at 
vælge den helt rigtige sut til dit barn. E-bogen inde-
holder alle de vigtigste informationer, du bør vide om 
sutter. Download e-bogen om sutter.
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Bekymret for suttebid?
Der er efterhånden rigtig mange, gode sutter på markedet. 

Sutter, der alle er designet til at være skånsomme mod bar-

nets gummer, gane og kæber. Men én sut reducerer pres-

set bedre end nogen anden sut; Dentistar fra BabyNova. 

Sammenlignet med almindelige sutter reduceres presset 

fra sutten med op til 90 %!

Sig godt farvel til sutten
Med mine egne børn lavede jeg en aftale om, at de 
byttede deres sutter til en gave, da tiden var inde til 
at droppe sutten. Til gengæld for gaven, skulle de give 
deres sutter til det lokale suttetræ. Det var en rigtig 
fin og hyggelig måde at tage afsked med sutterne på. 
Selvfølgelig var der 2-3 aftener, hvor de spurgte, om 
ikke man kunne bytte tilbage, men de accepterede 
hurtigt et nej - og siden disse første få aftener har de 
aldrig savnet sutterne.
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Varme
Da spædbarnet endnu ikke kan regulere varmen or-
dentligt, fx pga. manglende evne til at svede rigtigt, er 
det vigtigt, at holde øje med varmen.
 
Pas på med at give for meget tøj på, for de kan blive 
rigtigt dårlige af det. Det er derfor en god idé at give 
barnet tøj på efter lag-på-lag-princippet, når I er ude 
af huset. Sørg også for at benytte en tynd babydyne 
og undgå at give din baby for meget tøj på, når den 
skal sove.

Spædbørn har svært ved at regulere varmen i krop-
pen, og de er derfor meget følsomme over for kulde- 
og varmepåvirkninger. Dette skyldes bl.a., at det cen-
ter i hjernen, der styrer temperaturreguleringen, først 
er tilstrækkeligt udviklet omkring 2-årsalderen. Indtil 
da kan barnet fx ikke svede rigtigt, og det er derfor 
vigtigt, at du/I som forældre er opmærksomme på at 
holde den rette temperatur.
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder en rum-
temperatur på 20-22° C. Indtil 3-månedersalderen kan 
det desuden være en god idé at hæve temperaturen 
en lille smule (til ca. 23-24° C) i puslerum og badevæ-
relse, så den lille ikke bliver kold eller får træk, når I 
skifter og bader ham/hende. Når det spæde barn skal 
sove, er det vigtigt, at det ikke er for varmt. Her er en 
temperatur på 16-20° C passende.

Sådan tjekker
du let temperaturen
En god tommelfingerregel er, at du altid kan mærke 
på din babys nakke, om det har en tilpas temperatur, 
er for kold eller for varm. Hvis nakkefolden er tør og 
varm, har barnet den rette temperatur. Er den fugtig/
vår og varm, har dit barn det for varmt. Er nakkefol-
den derimod tør, og dit barn ser blegt/blåligt ud, fryser 
det.

Kulde
Spædbørn er meget følsomme overfor kulde, fugt og 
træk. Når barnet fryser, bruger det al sin energi på at 
varme sig op til en normal kropstemperatur. Spæd-
børn, der ofte har det lidt for køligt har sværere ved 
at tage på – lang tids kulde kan bremse væksten, fordi 
energien bruges på opvarmning.

Kulde- og 
varmepåvirkninger
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Barnevogn
Der kan både blive ekstremt varmt og ekstremt koldt 
i en barnevogn.
 
Selvom frisk luft er godt for luftvejene, bør du i vin-
termånederne vente med at lade dit nyfødte spæd-
barn sove ude i barnevognen til det er mindst 14 dage 
gammelt. Og til de ældre børn, kan du med fordel 
isolere barnevognens sider og bund, så de ikke får for 
meget strålekulde.

Om sommeren er det vigtigt at være opmærksom på, 
at temperaturen i barnevognen let kan overstige tem-
peraturen udenfor. Især hvis luften ikke kan cirkulere 
frit, kan temperaturen stige voldsomt i barnevognen. 
Hvis du på en solskinsdag med 25° C stiller barnevog-
nen i skyggen og afskærmer åbningen med en stof-
ble, kan temperaturen på blot et kvarter stige til 33° 
C inde i barnevognen. Derfor må du aldrig dække bar-
nevognen til på lune dage – og husk at se til dit barn 
ofte, når han/hun sover i barnevognen for at tjekke 
temperaturen.

Beklædning 

Det er vigtigt for dit barn, at det tøj I giver ham/hen-
de på ikke er for stramt eller kradser, ligesom det er 

vigtigt, at tøjet er let at vaske. Bomuld og uld er de 
bedste materialer, da de tillader huden at ånde. Der-
udover handler det selvfølgelig om at bruge din sunde 
fornuft, når du klæder dit barn på. Vælg beklædning 
efter årstiden og stol på din intuition.

Lag-på-lag
Klæd gerne barnet på med lag-på-lag-tøj. På denne måde 

kan du altid regulere temperaturen, hvis dit barn får det for 

varmt eller koldt, når I er ude af huset. Bomuldsundertøj er 

godt i sommerhalvåret, og det kan tåle at blive vasket ved 

høje grader. Uldundertøj er til gengæld rigtig godt i vinter-

halvåret. Både uld og bomuld er naturlige materialer, som 

huden kan ånde og svede i.

Sparkedragt med fødder
Strømper og spædbørn er en dårlig kombination – de 
modarbejder konsekvent hinanden, og resultatet er 
et barn, der hele tiden skal have rettet på tøjet eller 
kolde babyfødder. 

En sparkedragt med fødder er derimod noget af det 
behageligste du kan iklæde dit barn (og samtidig er 
den dejlig let at have med at gøre for forældrene): Her 
er der ikke noget, der strammer eller falder ned.
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Hue/hat
Spædbørn har sarte ører, og kun en lille smule træk 
kan føre til mellemørebetændelse. Som tommelfin-
gerregel bør dit spædbarn derfor have hue på, hver 
gang i skal udenfor. På varme eller vindstille sommer-
dage er en hue naturligvis for varm. Skal i udenfor på 
disse dage, er det til gengæld en god idé at medbringe 
en sommerhat, der kan skærme dit barns hoved, an-
sigt og nakke for den stærke sommersol.

Vask altid tøjet 
inden brug
I nyt tøj gemmer dig sig ofte overskudsfarve og ke-
mikalier fra produktionen. Derfor er det vigtigt, at du 
altid vasker dit spædbarns tøj inden det tages i brug 
den første gang. Vask altid tøjet i allergivenligt vaske-
middel uden parfume, parabener og andre skadelige 
stoffer. Undgå at bruge skyllemiddel. 

Når du køber bamser til dit barn, kan du med fordel også  
vælge ’forvaskede’ bamser. 
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Sunde vaner = sunde børn

Kærlighed og kontakt
Mange mødre har en romantisk forestilling om am-
ning. Amning er rigtig vigtigt af flere årsager: Både 
fordi nyfødte endnu ikke har et fuldt udviklet immun-
forsvar, og derfor har brug for den modstandskraft, 
som de får gennem modermælken, men også fordi 
amningen giver barn og mor en helt unik kontakt og 
nærhed.

Amning er et emne, som ofte fremstilles som et 
glansbillede. Men realiteten er, at amning oftest er et 
hårdt arbejde at få til at fungere.

Stimulering og udvikling
Fra barnet er helt nyfødt skal I stimulere den motori-
ske udvikling. Det er vigtigt, at du fra start af vænner 
barnet til at ligge på maven (selvfølgelig kun når det 
er vågent). Det er bl.a. når barnet ligger på maven, at 
det får trænet sine hals- og nakkemuskler, som, når 

de bliver stærke nok, sætter barnet i stand til at løf-
te hovedet og begynde at orientere sig i rummet. Du 
kan stimulere den motoriske udvikling gennem leg og 
samvær med dit barn. Det er helt naturligt for spæd-
barnet at søge efter mad, hvorfor du vil opleve, at dit 
spædbarn har medfødte suttereflekser, kan gribe fast 
om ting og forsøger at sutte på alt, det kommer i nær-
heden af.

Måltider
Modermælk er naturligvis det bedste, du kan give dit 
nyfødte spædbarn. Det anbefales at barnet får mo-
dermælk til det er mindst 4 måneder og gerne 6 må-
neder. Når dit barn begynder at skulle have skemad, er 
det vigtigt, at du så vidt muligt anvender usprøjtede 
fødevarer, som er grundigt skyllede og rensede lige in-
den brug. Derudover er det - som for alle mennesker 
– vigtigt med varieret kost.
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Et godt indeklima
Spædbørn har sarte luftveje og et svagt immunsy-
stem, derfor er det selvfølgelig ekstra vigtigt at holde 
et sundt indeklima, hvor I lufter godt ud flere gange 
om dagen, og gør hvad I kan for at minimere fugt i 
rummene. Hvis emhætten i køkkenet og udsugningen 
i badet ikke er tilstrækkelige, kan I med fordel lufte 
godt ud i perioden under og efter madlavning samt 
badning. Derudover er grundig rengøring, luftning og 
vask af dyner, puder etc. naturligvis vigtige for at hol-
de et godt indeklima.

Undgå parfume
Spædbørn er særligt påvirkelige overfor parfume og 
andre skadelige stoffer som partikler fra bilos eller 
brændeovn. Undgå derfor at udsætte dit barn for par-
fume ved at vælge parfumefri: Creme, sæbe, vaske-
midler - og husk desuden at vaske nye ting, som dit 
barn skal i nærkontakt med, inden de tages i brug den 
første gang.

Undgå desuden at anvende parfumerede duftgivere i 
hjemmet som duftlys, luftfriskere og rengøringsmid-
ler med parfume. 

En god nattesøvn
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Til mor – efter fødslen:

☐  Løstsiddende tøj

☐  Morgenkåbe

☐  Trusser

☐  Amme-BH

☐  Ammeindlæg

☐  Brystvortecreme

☐  Ammepude

☐  Toilettetaske

☐  Hygiejnebind

☐  Mobiltelefon + oplader

☐  Computer/Tablet

☐  Blødt toiletpapir

Til far:

☐  Ekstra t-shirt

☐  Kamera/videokamera + oplader

☐  Køletaske med madpakke, snacks  og drikkevarer

Til baby:
☐  Bodystockings uld/bomuld afhængigt af årstiden 

☐  Sparkedragter med fødder 

☐  Strømper

☐  Jakke/køredragt til hjemturen

☐  Stofbleer/gylpeklude 

☐  Babytæppe

☐  Babydyne

☐  2 betræk til babydyne

☐  Autostol

☐  Sutter til nyfødte (0-2 mdr.) – vent med at give 
       dit barn sut, til I har styr på amningen

Til mor – før fødslen:

☐  Vandrejournal + Sygesikringsbevis

☐  Læsestof

☐  Snacks – til den lille sult/blodsukkeret

☐  Drikkedunk + drikkevarer

☐  Læbepomade

Det er altid en god idé at pakke tasken til hospitalet 
i god tid – gerne 14 dage før termin. Du kan ikke vide, 
om din baby beslutter sig for at gøre sin entré før tid. 
Nyfødte babyer bruger normalt str. 50-56 i tøj, og du 
skal regne med at bruge 2-3 sæt tøj om dagen.

Når du pakker tasken, skal du huske, at det ikke kun er 
den lille guldklump, der skal tages højde for. Glem der-
for ikke mor og far. Her er en huskeliste, du kan printe 
ud, så forberedelserne bliver lidt mindre stressede.

UDSTYR

Dette skal du have til din nyfødte baby:

Tjekliste/Huskeliste – det skal du have med på hospitalet
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Panik er en del 
af pakken!

Du er unik. Kender dit barn bedst. Stol på din intuition.

Det er helt ok at være i panik.

Stol på din intuition

  

Tilmeld dig vores nyhedsmail.
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Held og lykke med 
jeres lille ny

"Team Baby"


