
Hvorfor lekker brystene mine?

For mer informasjon om lekkasje og hvordan melkeforsyningen din virker, kan du besøke medela.no/melkelekkasje

Når du ammer spedbarnet ditt, kan det hende at du merker at det andre 
brystet ditt lekker. Dette er helt normalt og forårsakes av den såkalte 
utdrivingsrefleksen (også kjent som melkeutdrivingsrefleksen), som  
fungerer slik: Spedbarnets suging frigjør hormonet oksytocin i kroppen 
din. Oksytocin virker på musklene rundt de små sekkene som lagrer 
melk i brystene og får dem til å presse ut eller drive ut melken. 1  

Denne refleksen forekommer ikke bare under ammingen. Du kan bli 
overrasket over at brystene lekker eller spruter melk når du hører sped-
barnet ditt gråte – eller til og med når du tenker på spedbarnet – både 
dag og natt. Lekkasjen er også kraftigst de første ukene etter fødselen. 
Det skyldes at brystene kanskje produserer mer melk enn spedbarnet 
trenger, ettersom dere begge holder på å venne dere til ammingen. 2

Visste du dette?
Alle mødre er  

forskjellige, og brystene  
dine kan lekke mye  

brystmelk, litt brystmelk  
eller ingenting i det  

hele tatt 3

Når minker lekkasjen fra brystene?

Utdriving og lekkasje kan utløses i blant annet følgende situasjoner 2

Husk: Den utrolige melken din er næringsrik og beskytter babyen 

Melkelekkasje: Det du trenger å vite

Spedbarnet som 
suger ved brystet

Lyden av et spedbarn 
som gråter 

Lang tid mellom 
mateøktene 

Bryster som er  
fulle av melk 

Fødsel 3 måneder
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Visste du dette?
Noen mødre  

lekker litt råmelk 
(den tidlige melken) 
under graviditeten 5

Den gode nyheten er at melkeforsyningen 
tilpasses til spedbarnets behov etter fire til  
seks uker 2,4, og det kan føre til mindre lekkasje. 
Akkurat når det skjer er forskjellig fra mor  
til mor. Noen opplever at melkeforsyningen 
raskt roer seg ned, mens det kan ta lengre  
tid for andre. 3 

Det er heldigvis flere ting du kan gjøre for å håndtere lekkasjer. Selv om du ikke kan kontrollere kroppens normale naturlige reflekser,  
kan du absolutt redusere virkningen av dem! Her er våre tre beste tips for å få deg til å føle deg forberedt og selvsikker, uansett om  
du er hjemme eller i farta.

Hva kan jeg gjøre?

Legg disse absorberende innleggene i BH-en din for  
å absorbere opp overskuddsmelk på en diskré måte.  
Du kan få forskjellige typer innlegg som passer til hvor 
mye melk du lekker. Pass på at du har dem tilgjengelig  
og skifter dem ut regelmessig. 2

Bruke ammeinnlegg
Hvis du er borte fra  
barnet, kan du bruke en 
brystpumpe til å pumpe  
ut melken like ofte som  
barnet normalt ammer. 2 

Hvis du ammer  
spedbarnet ofte  
og ved behov, bør  
det bidra til mindre 
melkespreng. 2

Amme Pumpe ut

6 uker
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  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland, medela.com
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