
DE 7 TEMAER FOR
FØDSELSFORBEREDELSE

- som holdforløb ved jordemoder Karina. 

TEMA 1 - VEJRTRÆKNINGEN
Introduktion til den gode vejrtrækning og dens betydning, 
fokus på kontrol og det ikke at have kontrol.
•   Introduktion til styrke- og afspændingsøvelser. 

TEMA 2 - AMNING
Teoretisk og praktisk gennemgang af amning. 
Hvordan “fungerer brystet”?, amningen den første tid, ammestillinger, mm.
•   Styrkeøvelser.
•   Afspændings- og vejrtrækningsøvelser. 

TEMA 3 - PARTNERENS ROLLE
Ved dette tema er din partner/fødselshjælper meget velkommen. 
•   Snak om tryghed og partnerens rolle. 
•   Praktiske ting/øvelser partneren kan gøre for den gravide.
•   Afspændings- og vejrtrækningsøvelser. 

TEMA 4 - OPSTARTSFASEN
Ved dette tema er din partner/fødselshjælper meget velkommen.
•   Teoretisk gennemgang af, hvordan en normal fødsel kan starte. 
•   Praktiske ting/øvelser partneren kan gøre for den fødende. 
•   Hvile- og fødestillinger. 
•   Afspændings- og vejrtrækningsøvelser.

TRÆNING & KOST



Undervejs i de forskellige hold skal der bruges enkelte rekvisitter. 
Du må derfor meget gerne pakke en lille taske hvor du medbringer en pude, 
et enkeltmands-lagen og en lacrosse bold (denne kan evt. købes i receptio-
nen ved EmCare Sundhed). 
Du kommer til at skulle bruge kroppen og bevæge dig, tag derfor noget pas-
sende tøj på.
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TRÆNING & KOST

TEMA 5 - DEN NORMALE FØDSEL
Ved dette tema er din partner/fødselshjælper meget velkommen.
•   Teoretisk gennemgang af den normale fødsel. 
•   Tid til spørgsmål og snak. 
•   Afspændings- og vejrtrækningsøvelser. 

TEMA 6 - NÅR DET IKKE ER NORMALT
Ved dette tema er din partner/fødselshjælper meget velkommen.
•   Overordnet gennemgang af de hyppigste ikke-normale situationer. 
•   Styrkeøvelser.
•   Afspændings- og vejrtrækningsøvelser. 

TEMA 7 - EFTER FØDSLEN
Proceduren og tilbud efter fødslen.  
Hvordan kan kroppen, sindet og hormonerne reagere i tiden efter fødslen? 
•   Styrkeøvelser.
•   Afspændings- og vejrtrækningsøvelser. 


