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EN MYK START

Å bli født er muligens noe av det 
mest traumatiske vi mennesker 
skal gjennom. Når du først har 
kommet til verden, skal resten av 

livet fylles med enda mer dramatikk, spen-
ning, glede og sorg, høyt tempo og ikke 
minst stress. Da er det kanskje ikke dumt å 
begynne tidlig med å få babyen til å slappe 
av og stresse ned i en hverdag stappfull av 
visuelle inntrykk og høye lyder.

Babymassasje kan både lindre plager og 
være en verdifull kosestund for store og små.

– Som kiropraktor møter jeg til tider for-
tvilte foreldre med en baby som er plaget. De 
er usikre på hva de kan gjøre selv for den lille, 
sier Kristin Lien Selvaag.

Vanlige plager som Lien Selvaag behandler 
dreier seg om mage-og tarmproblematikk, 

kolikk, uro i kroppen og babyer med favo-
rittside og derav spenninger i nakken.

Foreldres frustrasjon ble hennes inspirasjon 
til å holde kurs i babymassasje, noe hun har 
holdt på med i ti år etter at hun selv tok instruk-
tørkurs i babymassasje. Hun er også bokaktuell 
med Babymassasje lek – utvikling – samspill.

I boka presenterer kiropraktoren konkrete 
massasjegrep og tilrettelagte øvelser som hun 
mener ikke bare virker svært positivt på baby-
en, men også gir trygghet til foreldre og skaper 
selvtillit ved at de gjør noe bra for ungene sine. 
Boka er rikt illustrert, som gjør det enkelt for 
leseren selv å utføre babymassasje.

RESPEKTFULL BERØRING
Babymassasje handler først og fremst om 
respektfull berøring av barnet.

– Det aller viktigste er å berøre babyen 
med positiv intensjon, være til stede og 
tenke at du er ‹her og nå› sammen med 
babyen din. Babyen kjenner om massasjen 
er godt ment eller ikke. Du skal selv kjenne 
følelsen i håndflaten; at du masserer med 
gode tanker, det skal ikke bare være meka-
niske bevegelser. Da er det samtidig naturlig 
å smile og snakke litt til babyen, forklarer 
Lien Selvaag.

Men før du begynner masseringen, må du 
finne riktig tidspunkt for når dette passer 
best for barnet.

– Om den lille gråter må du først finne 
utav behovet; er babyen sulten, trøtt, kald 
eller trenger den bare trøst? Når babyen er 
rolig og fornøyd på dagtid, er den mest mot-
tagelig for samspillet. Dette er det beste tids-
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Alle elsker å bli massert, også nyfødte barn. Her er fire 
teknikker som sikrer dere en god stund sammen.

>>



Økologisk olivenolje blandet med solsik-
keolje er en mild blanding for huden.
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Fot/tå: 
1. Stryk tomlene mot fotsålene vek-
selsvis fra hæl tilt å, samtidig som du 
holder i ankelen med to finger for å 
følge babyen i hans bevegelse, uten å 
miste grepet. Gjenta 5–6 ganger.

2. Små sirkler. Lag små sirkelbeve-
gelser med tuppen av tommelen din 
fordelt utover hele fotsålen.

3. Kålorm. Krabb oppover med tom-
meltuppen, fra hælen til tærne. Gjenta 
slik at du har fingerkrabbet til hver tå.

4. Rugge tær. Ta tak i tåen med tre 
finger og rugg varsomt på tåen mens 
du nynner «Lille ert»-reglen på hver 
tå. På stortå sier du «store bønne».

«Hold øyekontakt med 
babyen og se at det 

kjennes behagelig og 
trygt for den.»
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punktet for massasje, gjerne kombinert med 
sang, tipser forfatteren.

MASSASJE FOR NYFØDTE
Lien Selvaag understreker at foreldre må være 
ekstra varsomme i grepet når babyen er fra 
null til tre måneder;

– Bruk hele håndflaten, men muskelvevet 
er i utvikling og tåler mindre trykk enn når 
babyen er over tre måneder. Følg barnets beve-
gelser, det er ikke nødvendig å strekke ut led-
dene, men gli rolig over knær og ankler.

Hun tipser også om å la babyen få bestem-
me bevegelsene.

– Hold øyekontakt med babyen og se at det 
kjennes behagelig og trygt for den. En baby 
som ikke liker det du gjør vil vise det ved å snu 
eller vri seg unna, trekke til seg bena eller gråte.

Kiropraktoren mener at en massasjestund 
kan vare fra fem til tjue minutter.

KOMMUNIKASJON PÅ HØYT NIVÅ
Massasje kan gi positiv effekt allerede mens 
barnet ligger i magen, mener Lien Selvaag.

– Gravide stryker gjerne over magen når 
de kjenner bevegelse fra fosteret. Bevegelse i 

Fordeler med 
babymassasje

-
lasjonen.

serotonin og dopamine, som 

ro. Utskillelsen av det søvnfrem-

synker.

fremmer avslapning.

som bidrar til bedre koordinasjon.
-

nen positivt ved å lindre fordøyel-

-
språk og ikke-verbal kommunika-
sjon.

intensjon er et sterkt kroppsspråk 
som vitner om inkludering, aksept 

akseptert, elsket og respektert.

det naturlige båndet mellom 
baby og seg.
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magen er naturlig i takt med fosterets utvik-
ling. Når du stryker på magen din, er dette 
kommunikasjon på høyt nivå. Du svarer på 
sparkene fra babyen; Ja, jeg ser deg».

Faktisk har man sett at fosteret etter noen 
få uker reagerer på berøring med positiv 
intensjon. Massering av magen handler også 
om forventning og det å få et fint forhold til 
babyen før den kommer ut. Lien Selvaag 
mener det er fint om pappa og søsken inklu-
deres slik at også de får sjansen til å ha et 
tettere forhold til babyen i magen.

– Huden er kroppens største organ, og 
absorberer alt som påføres den. Derfor bør 
du være nøye med hvilken babyolje du kjøper 
på butikken. Sjekk at de ikke inneholder til-
setningsstoffer som kjemikalier og parabener, 
de skal være så rene som mulig.

Om du likevel ikke er helt sikker på at 
oljen du bruker på babyen er ren og naturlig, 
foreslår kiropraktoren at du lager oljen selv.

– De aller fleste har spiselig, god olje i ska-
pet. En av de beste blandingene er kald-
presset, økologisk olivenolje blandet med 
solsikkeolje. Det blir fin konsistens og er en 
mild blanding for huden. ♥

Slik lager du egen massasjeolje:
 

 

Utdrag fra Babymassasje lek-utvikling – samspill av Kristin Lien Selvaag.

BABYMASSASJE: 
Fortvilte foreldre 
med plaget baby,  
ble kiropraktor 
Kristin Lien Selvaags 
inspirasjon til å 
holde kurs om baby-
massasje og skrive 
boken. 
FOTO: Spartacus.

KIROPRAKTOR: Kristin Lien Selvaag holder 
kurs om babymassasje og har skrevet boken 
Babymassasje lek – utvikling – samspill.  
FOTO: Silje Ensby.
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Mage: 
1. Fossefall. Stryk fra nederste 
del av ribbekassen og mot 
hoften. Prøv deg frem og kjenn 
på motstanden i babyens 
mage, se på reaksjonen og 
tilpass styrken slik at det 
oppleves behagelig.

2. Sirkel. Lag en sirkel på 
magen i klokkeretning.

3. Bue. Lag en bue på magen, 
fra babyens høyre hofte til 
venstre hofte.

4. «Mamma elsker (barnets 
navn)» – Dette er en fin regle 
du kan si samtidig som du 
masserer: 
M: Stryk med flat hand fra 
venstre side, rett under rib-
bekassen og ned mot bek-
kenbunn (dette er siste del av 
tykktarmen, som går over til 
endetarmen) samtidig som du 
sier «Mamma».
E: Deretter lager du en om-
vendt L fra babyens høyre 
side, rett under ribbekassen, 
til venstresiden og rett ned til 
hoften, samtidig som du sier 
«elsker».
Barnets navn: Lag en bue fra 
babyens høyre hofte til venstre 
hofte, samtidig som du sier 
«barnets navn» med entusi-
asme. Dette er en regle de aller 
fleste babyer og barn synes 
er veldig morsom. Det aktive 
samspillet med bevegelse og 
passende ord fenger de små, 
og de kan virkelig kjenne at de 
er med i en felles aktivitet.
Alle grep kan gjentas opp til 
5-6 ganger.






