
DET FÖDANDE RUMMET
Den här guiden handlar om både inre och yttre faktorer i

födelsemiljön. Vilken betydelse har de under

förlossningen? Hur kan du och dina stödpersoner vara

med och skapa en trygg födelsemiljö?  

SKAPA GODA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR

ATT FÖDA



DITT EGET INRE RUM

Att ha tillit till sin egen

förmåga i födandet

innebär

  tillit till förmågan att

känna in vad just du

behöver. 

Vad har du för relation till din

kropp? 

Hur kan du odla självförtroende och

tillit till din egen förmåga?

Kom ihåg! Du är den verkliga

experten på din egen kropp.



Det fysiska rummet

 

Det institutionella sammanhanget

 

Den mänskliga interaktionen inom den

FÖDELSEMILJÖN



Inred ditt eget rum

DET FYSISKA RUMMET

Mörker, tänk koja eller grotta

Spellista med favoritmusik

Känslor av trygghet: känd miljö

och kända människor

Egna kläder att föda i! Morgonrock

och tofflor

Tystnad, behagliga ljud

Egen kudde, filt eller vackert

tygstycke

Avskildhet, en egen privat sfär

Ljusslinga, elektroniska värmeljus

Beröring/kärleksfull interaktion

Egna bilder, något att fästa på

väggarna

Saker som ökar oxytocinfriättningen:

Se till att ta födelserummet i anspråk
med lite personlig rekvisita! Förslag:

Föreställ dig att du

inreder rummet för ditt

autonoma nervsystem!

Vi föder  nämligen

barn med vår uråldriga

primitiva del av

hjärnan. Tänk att

miljön ska kännas så

trygg, avskild och

privat som möjligt.  

 

 



Var föder du?
DET INSTITUTIONELLA

SAMMANHANGET

Rutiner

En guide till vanliga rutiner i

förlossningsvården går att ladda

ner på födamedstöd.se/gravid

Vårdkultur

PM

Det kan vara bra att göra sig
medveten om att vårdkultur och
rutiner skiljer sig något åt mellan
sjukhusen.

Om du vill veta hur rutinerna ser ut där
just du ska föda. Fråga!

Det institutionella

sammanhanget kommer

att genomsyra

atmosfären i rummet

alldeles oavsett rummets

utformning.

Födelsefilosofin spelar

därför en avgörande roll

för att skapa en säker

födelsemiljö.  



Bygg ditt team!
RELATIONERNA I RUMMET

Kom ihåg att "Stopp min kropp!"

gäller även i förlossningsrummet

Försök formulera vilket stöd du

önskar under födandet

Skriv ett födelsebrev

Finns det några positiva ord du vill

höra under förlossningen?

Samtala om förväntningar och

rädslor

Öva på beröring och närhet -

lajva värkar ihop

Överväg att gå en profylaxkurs

ihop!

Teama ihop dig med din partner eller
dina stödpersoner under graviditeten!

Förmedla vem du är och vad du önskar
till förlossningspersonalen

Varje relation i ett

förlossningsrum spelar

roll. Vilka människor som

finns där, vad de gör, vad

de säger. Allt det har

betydelse. För att få till

ett fint "flow" är det bra

om alla som finns i

rummet är lite samspelta. 



Inventera ditt stöd 
Det är en väldigt krävande process att föda barn, både fysiskt och

känslomässigt. För att orka med den processen behöver du få känna dig

omringad av stöd och välvilja. Inget annat har en så stor, positiv och

bevisad “effekt” på ett förlossningsförlopp som ett kontinuerligt

känslomässigt och omvårdande stöd. Studier av god kvalite´ visar att

födande kvinnor som får kontinuerligt stödjande vård föder spontant

vaginalt i större utsträckning än andra, har ett minskat behov av

smärtlindring, kortare förlossningar, färre kejsarsnitt och bättre

förlossningsupplevelser. 

Involvera därför gärna din familj och dina vänner tidigt i processen. Våga

be om hjälp! 



Anteckningar



Hej!

Vi har var för sig lång och gedigen

erfarenhet av att arbeta med födslar.

Tillsammans ger vi profylaxkurser och

håller doulautbildningen Föda med stöd.

Vår drivkraft är en önskan om att riktigt

positiva förlossningsupplevelser var

vardag! 

För att det ska bli verklighet behöver fler förstå hur kropp, tankar och känslor

samspelar under förlossningen. Vi behöver skapa kärleksfulla miljöer runt dig som

föder! För du är så viktig - och vi hoppas att du ska få känna det hela vägen.

Varmt lycka till! 

www.profylaxkurser.se
Mail: profylaxkurser@mail.com

Om
MÄRTA & EVA

VILL DU VETA MER?

KONTAKTA OSS


