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porträttet

Andningen blev företaget
Barnmorskan Jennie Kilstam ska hjälpa mammor att andas rätt.
Lär dig andas rätt och få
mer kraft till din förlossning. Eller lär dig hur du
ska andas när du springer, så orkar du mer. Barnmorskan Jennie Kilstam
har tagit andningstekniken psykoprofylax till
Örebro.
Första förlossningen var riktigt arbetsam. Trots att hon som undersköterska, i dag barnmorska, sett
ett 70-tal förlossningar själv.
– Jag andades helt fel vilket
varken gynnade mig eller barnet.
Dessutom hade jag glömt målet,
att jag faktiskt skulle få ett barn,
och tänkte bara på hur jobbigt det
var, berättar Jennie Kilstam om
sin första förlossning.
Andra gången gick det lättare,
när hon hade lärt sig andas på rätt
sätt och hade en tydlig målbild.
– Man kan andas på tre olika
sätt: vår grundandning är långsam
och djup, sen finns det en mellanandning och en lättare andning.
Det är den lättare andningen
som man ska ta till när smärtan
blir för stor.
– Och inte bara när man föder
barn, utan även när man är ute
och springer och tror att man inte
orkar mer.
Andningen har Jennie själv prövat
på när hon varit ute och sprungit
och fått en riktigt aha-upplevelse.
– Jag andades lätt och sprang
på, tills jag tyckte att det var dags
att springa hem. Jag trodde att
jag hade sprungit kanske 8 km,
men när jag tittade på löpklockan
hade jag sprungit 1,4 mil! Allting
handlar om att andas så att man
syresätter musklerna och ger dem
energi, då orkar man mycket mer
än man tror.
Efter barnmorskeutbildningen
bestämde sig Jennie för att starta
eget inom det i dag relativt okän-

Jennie Kilstam tyckte att även örebroarna borde erbjudas andas-rätt-kurser inför förlossningen och startade själv ett företag som erbjuder just detta. 
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da andningssättet.
– Det var ganska vanligt på 70talet, men sen ryggmärgsbedövningen kom så blev det så skuldbelagt att mammor som lärt sig
andas rätt också skulle ha ryggmärgsbedövning. Jag förespråkar
ingen naturlig förlossning, men
det är viktigt att man ska kunna
känna sig lugn. Andning och
avslappning är basen.
Intresset för profylax-andning
kom när Jennie gick sin barnmorskeutbildning.
– Då hade vi kanske två timmars
undervisning om olika andnings-

tekniker.
Jennie gick sedan en kurs i profylax och insåg då hur stor skillnad
det gör om man andas rätt.
– Människors kraft är mycket
starkare än vi tror.
Jennie insåg att behovet av en psykoprofylaxkurs borde finnas även
i Örebro och inte bara i storstäderna.
– Jag är en entreprenör som inte
väntar på att någon annan ska leverera, så jag startade företaget
”Andas mamma” som erbjuder
kurser för gravida par.

SOMMAREN ÄR HÄR!
4 färger. UV-beständigt.
1,33 och 2 m bredd.

89 kr
Per kvm.

NORDSJÖ TERRASS
& MÖBELOLJA V

229 kr
4,5 L 399 kr
2,5 L

ÖREBRO: Rörv 1B. Tel: 010-440 59 10.
Öppet: Vard 6.30–18. Lör 9–13.
KUMLA: Stenev 43. Tel: 019-56 06 50.
Öppet: Vard 9–18. Lör 9–13.
www.nordsjoidedesign.se

l Gunilla Säwenmyr
gunilla.sawenmyr@orebroarn.se
tel 019-15 53 73

Högsta pris på silvermynten:

rabatt på allt
poolkem från
Clearpool!

1:- före 1968 = 12:-/st
1:- före 1942 = 22:-/st
2:- före 1968 = 22:-/st
2:- före 1942 = 44:-/st
0:50 före 1962 = 6:-/st
5:- före 1972 = 25:-/st
0:25 före 1962 = 3:-/st 10:1972 = 45:-/st
0:10 före 1962 = 1,5:-/st 50:75-76 = 70:-/st

Vi köper all slags Guld och Silver!
Smycken-Tandguld-Guldmynt-Matsilver-Guld/Silvertackor

Din idé – vår design!

w Namn: Jennie Kilstam.
w Ålder: 33 år.
w Bor: Ekeby-Almby.
w Gör: Barnmorska och egenföretagare,” Andas mamma”.
w Familj: Man Fredrik, döttrarna Clara och Maja.
w Intressen: Träna och ta hand
om den egna hunden.
w Läser just nu: ”Pippi power”
av Gitte Jørgensen, som handlar om vägar till kvinnlig kraft.

”Betalar upp till 340 kr/gr för guld”
18k = 230 kr/gr

50 %

Ord pris 2,5 l 329 kr; 4,5 l 599 kr.

w Egenföretagare

GULD & SILVER KÖPES

www.raktpa.se

KONSTGRÄS

Samtidigt fortsätter hon att jobba som barnmorska på deltid.
– Det blir det bästa av två världar, tror jag, säger Jennie och ler.
Jennie beskriver sig själv som
familjekär, driven och orädd.
– Jag tror att man måste följa sitt
hjärta oavsett rädslor. Vågar man
drömma tror jag att man efter ett
tag hittar svaret på vad det är man
vill göra och kan gå sin egen väg,
säger Jennie.

Drottninggatan 48
Tel 019-760 24 50

VÄLKOMMEN

Öppettider
Mån-fre 11-16

BRAGULD

VÅRA
FRUKTER
Inom frukternas förunderliga värld råder ingen
som helst ordning.
Apelsin betyder äpple från
Kina, pomerans är ännu
värre för det betyder äppel-apelsin.
Klart står dock att Greve
Moltke är ett riktigt päron.

