
Ibland kan ramar och tydlighet göra att vi enklare kan röra oss bekvämt

utanför dem. Vi har därför skapat Checklista för Doulauppdrag som ett

stöd för dig som möter blivande föräldrar i rollen som doula. Med

checklistan i ena handen och den gravida i den andra kan du sedan

forma dina uppdrag som det passar er bäst. 

Lycka till i det viktiga arbetet som birthworker! 

CHECKLISTA
DOULAUPPDRAG



Hur använder du checklistan?
 

Välkommen att använda den som du vill. Ta med det som passar dig och

ta bort resten. Det är inte en heltäckande lista utan kan ses som en grund

för DIN lista. 

Listan är tänkt som ett stöd för minnet och ett sätt att göra träffarna med

dina doulaklienter mer professionella.  

Kanske skriver du ut den och tar med på träffarna? 

Listan kan rockså revideras tillsammans med doulaklienter och vara ett

gemensamt verktyg för att inte missa något. 

CHECKLISTA
DOULAUPPDRAG



FÖRBEREDELSER

Var ska ni träffas?

 

En första lärakänna-

träff ger de flesta

gratis.

 

Ni kanske väljer att

träffas på ett kafé,

hemma hos paret

eller via zoom. 

 

Namn

Telefonnummer

Mailadress

Partner

Telefonnummer

Mailadress

 Annan stödperson/viktig person



1

2

3

Vem är du som doula? Vad kan du erbjuda? Vad är dina begränsningar?

För att kunna veta vad just du erbjuder behöver du ha funderat över vem du är som

doula så att du kan förmedla det tydligt till de du möter. 

Vilka tider är du tillgänglig? Vad händer om du blir sjuk? Hur ofta får man höra av

sig? Vad ingår när man har dig som doula? Vad ingår inte? Hur ser ditt avtal ut? 

PLANERING



LÄRAKÄNNA-TRÄFF

Tidigare erfarenheter?

Gå igenom doulaavtal/

överenskommelse

Varför vill hon/de ha en doula?

Vad ingår i doulapaketet?

Informera om pris och betalning

Vilka förväntningar har hon/de? 

Berätta om vad du erbjuder

Vad är paret intresserade av? 

Informera om vad du erbjuder 

När måste de ha bestämt sig?

Annat: 

Annat: 

Anteckningar



Det brukar alltid vara bra att sätta ramar för dagens träff. 

Var ska ni vara? Hur länge ska ni träffas? Vad ska ni hinna ta upp idag? 

1:A TRÄFFEN

Teori om födandet fysiologi

Lämna ut "Guide till förlossningsbrev" (Finns hos

@medvindprofylax) för paret att, om de vill, jobba med till nästa

gång. 

Erbjuda genomgång av aktiv baby/spinning baby 

Erbjuda genomgång av bäckenbottenmedvetenhet/yoga

Gå igenom eventuell tidigare födsel

Informera om sjukhusrutiner (Finns PDF hos @fodamedstod)

Erbjuda litteraturtips/filmer

Bestämma hur ni håller kontakten. Whatsup-

grupp/messenger/sms? 



Det brukar alltid vara bra att sätta ramar för dagens träff. 

Var ska ni vara? Hur länge ska ni träffas? Vad ska ni hinna ta upp idag? 

2:A TRÄFFEN

Gå igenom förlossningsbrev (kan också göras via mail)

Gå igenom parets listor från "Guide till förlossningsbrev"

Praktiska förlossningsförberedelser. Prova ställningar, massage, 

 tryck med mera

Prata om önskemål om smärtlindringsmetoder

Prata om på vilket sätt den födande helst vill ha stöd

Praktiska förberedelser som väg in till sjukhus, bilar, parkering,

mat och så vidare

Tankar från eventuellt läst litteratur

Önskas foton/film?



Var ligger din expertis? Kanske är du amningsexpert eller post partum-doula. 

Då kan du såklart erbjuda mer. 

EFTERTRÄFF

Låt kvinnan/paret berätta om födseln

Ge din kompletterande bild, om så önskas. Ge aldrig en negativ

bild av skeenden som av paret inte har upplevts negativt

Fråga om mående för alla i familjen

Erbjuda övningar för bäckenbotten/yoga

Erbjuda tips om sjalande

Dela foton/filmer om du har



anteckningar



Hej!
Vi har var för sig för sig lång och gedigen

erfarenhet av att arbeta med födslar.

Tillsammans ger vi profylaxkurser och håller

doulautbildningen Föda Med Stöd.

Vi drivs av en önskan om att positiva förlossningsupplevelser var vardag. Tänk om

var och varannan kvinna gick stärkt ur födandet med en solid tro på sin egen

förmåga!

Du som doula är viktig.

Tänk om ett stödjande nätverk rund den födande kvinnan var norm? Tänk om de

positiva, initierade samtalen om födande kunde gå i arv mellan generationer.

Du är en del i att skapa det vänliga och kärleksfulla ekosystem som varje födande

behöver runt sig. Tack för att du finns!

i sociala medier

@profylaxkurser

profylaxkurser.se

Om
MÄRTA & EVA

VILL DU VETA MER?

KONTAKTA OSS


