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NYHETER

Nybakte foreldre 
rådes nå til å bære 
babyene på en ny 
måte. Jordmødrene 
i Skien tror bære-
tuber gjør de ny- 
fødte mer rolige.
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b SKIEN

– Vi fikk disse inn i desember, og 
tilbakemeldingene fra foreldre-
ne er hittil utelukkende positive, 
sier jordmor Karin Ydeberg ved 
barselavdelinga på Sykehuset 
Telemark i Skien.

Bæretubene har i flere år vært 
populære i Sverige, og har i det 
siste blitt introdusert på stadig 
flere barselavdelinger landet 
rundt. Nå tar også jordmødrene 
i Skien til orde for å bruke dem. 
Konseptet er det samme som 
med bæresjal, men tubene tren-
ger man ikke knyte fast selv. Her 
ligger babyene mellom økologisk 
bomull og mors eller fars hud. 
Det skal ifølge undersøkelser gi 
positive effekter på mange om-
råder. 

Barn i tube gråter mindre
Tallene viser at barn som bæres 
på denne måten har mindre fre-
kvens av gulsott, og kommer for-
tere i gang med ammingen fordi 
barnets sugebehov fremmes.

 – Mor lærer bedre å tolke bar-
nets signaler gjennom nærkon-
takten, og vi ser at barnet finner 
roen fortere og gråter mindre, 
sier Ydeberg, og tilføyer.

– Det blir en mer skånsom 
overgang etter fødsel, og barnet 
får fortsatt nærkontakt og kan 
roe seg ned til mors eller fars 
hjertelyd, sier hun.

32 år gamle Kaja-Lena Isaksen 
(32) har nettopp født barn num-
mer fire, lille Jonathan Calvin. 

Dette er første gang firebarnsmo-
ren prøver bæretube.

– Han (babyen Jonathan, 
journ, anm.) gråt litt i starten, 
spesielt når vi skiftet på ham. 
Men med en gang han blir lagt 
oppi her, roer han seg ned, sier 
hun.

Frigjør mors armer
Firebarnsmoren har troen på at 
bæretuber er en god løsning.

– Også er det jo en fordel at 
man får frigjort armene. Jeg kan 
spise mens han ligger her, eller 
til og med duppe av selv uten å 
være redd for at han skal falle, 
sier hun.

Jordmor Ydeberg forteller at 

det finnes en rekke alternative 
leverandører av bæresjal- og tu-
ber. Hun mener det viktigste er 
at barnet ligger med beina lett 
trukket under seg i stedet for 
froskestilling, som belaster bar-
nets korsrygg. Tubene kan bru-
kes til barn opp til 10 kilo, og  
lånes ut til foreldrene så lenge de 
oppholder seg på barsel- 
avdelinga.

b Lena Beathe Arneberg
lena.beathe.arneberg@varden.no

Slik skal baby bæres

NUMMER FIRE: Ekteparet Kaja-Lena og David Isaksen har nettopp fått barn nummer fire og trives med bæresjal. FOTO: LENA BEATHE ARNEBERG

RO: Jordmor Karin Ydeberg er 
overbevist om at barna gråter 
mindre når de får nærkontakt med 
mor.
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SsangYong Tivoli er den nye kompakte SUV-en som får det til å kile i
magen. Som tar deg i hånden og leder deg over steinene. Som danser
sikkert gjennom svingene. Som gjør deg trygg og kan romme et helt liv.
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Prøvekjør og vær med
i trekningen av en
romantisk tur for to.


