
 
 Sid 1(2)  

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden. 
Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare: 

 
 

Patientinformation 
 
Handmjölkning under graviditet, till dig som har diabetes  
Forskningen visar att stimulering av brösten under graviditeten inte ger någon ökad risk 
för att förlossningen startar för tidigt eller att barnet skulle ta skada.  
 

Handmjölkning:  

• Var noggrann med handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten  
• Massera gärna brösten försiktigt, kan hjälpa till att slappna av. Stryk lätt över 

bröstet från bröstkorgen ut mot bröstvårtan. Forma fingrarna som ett ”C ” strax 
utanför vårtgårdens ytterkant. För ”C” greppet bak mot bröstkorgen, tryck sen 
ihop fingrarna mot varandra och för dem fram mot bröstvårtan. Flytta fingrarna 
runt vårtgården så att du stimulerar hela bröstet, titta gärna på någon av länkarna 
nedan.  

• Var inte hårdhänt, det ska inte göra ont  
• Börja med några minuter per gång tills det känns bekvämt och öka tiden därefter  
• Det kan ta några dagar innan det kommer droppar av råmjölk    Handmjölka 2 

gånger per dag, max 10 min per gång  
  

Hantering, förvaring och matning av råmjölken:   
• Råmjölken samlas upp i medicinkopp med lock eller 5 till 10 ml sprutor med lock 

som därefter fryses in  
• Ta en ny medicinkopp/spruta vid varje handmjölkningstillfälle  
• När det är dags att åka till förlossningen, lägg den frysta råmjölken i en kylväska 

med kylklampar där den kan förvaras i 24 timmar. Informera din barnmorska på 
förlossningen att du har med dig råmjölk  

• Fråga var på avdelningen råmjölken kan förvaras i väntan på att barnet är fött  
• När barnet är fött rekommenderas att barnet ligger med oavbruten och säkert hud-

mot-hudkontakt, på sin mage mellan dina bröst med huvudet på din bröstkorg.  
• Låt barnet i första hand söka sig till bröstet och suga.  
• Har du lätt att mjölka ur, ge färsk råmjölk/bröstmjölk i första hand och tinad 

råmjölken i andra hand. Råmjölken kan ges till barnet med en liten medicinkopp.  



 
               Sid 2(2) 
 
 
Råmjölk och/eller ersättning  
 

Har du diabetes under din graviditet som kräver behandling med kost och motion kan ditt 
barn, utöver amning, behöva tillmatas efter födseln då barnet kan få lågt blodsocker första 
dygnet. Om ditt barn föds tung för sin ålder och/eller om du behandlas med Metformin 
och/eller insulin kommer ditt barn att, utöver amning, behöva tillmatas i upp till några dagar 
efter födseln då risken är ännu större att barnet kan drabbas av ett lågt blodsocker sitt första 
levnadsdygn.  
 

Tills nyligen var mjölkersättning standard att ge. Idag går det att istället ge råmjölk från 
graviditeten och/eller efter födseln som tillmatning. De positiva effekterna av amning 
och bröstmjölk för både dig och ditt barn är väldokumenterade, så som minskad risk för 
typ 2 diabetes hos både mamma och barn. Dessutom har den första mjölken eller 
råmjölken extra stor betydelse för barnets immunförsvar och utveckling jämfört med 
mjölkersättning.  
 

Forskning* visar att gravida med diabetes (och i övrigt friska) kan börja stimulera 
brösten för hand redan från graviditetsvecka 36+0 och spara råmjölken genom att frysa 
den. Råmjölken kan ges till barnet efter förlossningen istället för mjölkersättning för att 
minska att barnet får lågt blodsocker.   
  
Mer information om handmjölkning  
  

• Karolinskas hemsida Den nya familjen – Amning: råd och tips: 
https://www.karolinska.se/for-patienter/graviditet-och-forlossning/for-den-nya-
familjen/amningrad-och-tips/brostmjolksstimulering-urmjolkning-for-hand/  

• Handmjölka råmjölk, Babybaby.se: https://vimeo.com/260442135  
• 1177:  https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/att-skota-ett-

nyfottbarn/amning-och-flaskmatning/handmjolka-och-pumpa-ur-brostmjolk/  
https:/www.laleche.org.uk/antenatal-expression-of-colostrum/  
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Vid frågor:  
 
Kontakta din barnmorska på Barnmorskemottagningen eller på Specialistmödravården   
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