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Med avslappningsövningar, andningsteknik och partnerstöd 
minskar förlossningsrädsla, värk och spänningar.
Därför väljer allt fler väntande par att gå profylaxkurs.
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 ”Nu känner jag mig 
peppad att föda!”

S
TÄMNINGEN ÄR PÅ topp när 
BabyBox kliver in i vårdföre
taget Babygruppens kurs
lokal i centrala Stockholm 

denna vårmilda  lördagsförmiddag 
för att vara med en stund på pro
fylaxkurs – en nygammal trend på 
stark frammarsch, särskilt i stor
städerna.

Vi kommer mitt i en paus och 
möts av ett gemytligt sorl där ett 

20tal engagerade kursdeltagare 
delar tankar, förväntan och oro med 
varandra. De flesta är par och alla 
har det gemensamt att de inom de 
närmaste 310 veckorna kommer att 
få sitt första barn.

Strax kallar barnmorskan och 
kursledaren Helena Ihre på upp
märksamhet och alla intar åter sina 
platser för en stunds teori, sedan 
praktiska övningar.

– Kroppen är av och på under hela 
födandet och särskilt i början kan 
det kännas långdraget och tröst
löst. Men ge inte upp, utan använd 
värkvilan (tiden mellan värkarna) till 
just vila och återhämtning, peppar 
Helena och fortsätter:

– Skapa positiva målbilder när 
det känns som jobbigast, som ”jag 
är hemma, barnet ligger mätt och 
belåtet sovandes i min famn”…

SEDAN FÖLJER EN genomgång av 
värkarbetets olika skeden för att ge 
deltagarna en bild av vad som väntar 
vid förlossningen, innan ljuset i 
 lokalen så småningom dämpas 
och det är dags för andnings och 
massage övningar. 

Kroppen är 
av och på 

under hela 
födandet 

och särskilt 
i början kan 
det kännas 
långdraget 

och tröstlöst

En positiv målbild ger lugn.



PROFYLAX

– Tänk på att hela tiden 
lyssna till kvinnan hur 
hon vill ha det. En del 
vill att du trycker 
hårt, andra att du 
bara stryker henne 
försiktigt eller inte ger 
någon beröring alls, 
utan bara är nära. Du som 
partner har en oerhört viktig 
roll här i att bara lyssna in och 
möta upp! uppmuntrar Helena, 
innan vi försiktigt smyger oss ut 
en stund. 

TROTS DEN MEDICINSKA utveck
lingen och att det i vår del av 
världen är säkrare än någonsin 
att föda barn har oron inför 
födandet aldrig varit så stor som 

nu,  berättar Helena lite 
bekymrat när vi en stund 

senare får en  pratstund 
om vad profylax 
egentligen är, hur 
det kommer sig att 
det har fått så stort 

uppsving – och varför 
det behövs.

– Kanske beror det på 
minskat generationsboende, där 
första mötet med ett litet barn 
idag ofta inte sker förrän långt 
upp i 30årsåldern, eller på att 
samhället vi lever i skapat ett ökat 
kontrollbehov och därmed mins
kad tillit till den egna förmågan, 
funderar hon.

Själv leder hon profylaxkurser 
på löpande band, mestadels som 

en tvådagars helgkurs, som den 
här och hon märker av trenden 
tydligt. 

KURSEN BESTÅR AV huvudom
rådena mental förberedelse, 
andning och avslappning och 
partnerrollen. Syftet är att stötta 
den födande i tron på sig själv och 
att hennes kropp kan genomföra 
en födsel samt att stötta partnern 
i sin roll att stödja den födande 
kvinnan.

– Det gäller att hitta samspelet 
tillsammans i dessa roller inför 
den gemensamma föräldrarollen, 
 förklarar Helena.

Vad får då kursdeltagarna lära 
sig?

– I den mentala delen handlar 

 VAD ÄR 
PROFYLAX? 
Profylax betyder 
förebyggande och 
är en förkortning för 
psykoprofylax. Det 
man vill förebygga 
är att den födande 
kvinnan spänner sig 
och slutar andas när 
värkarna kommer.

Det finns ingen helt 
smärtfri förlossning, 
men genom att 
vara förberedd och 
ha verktygen för 
att möta smärtan 
 minskar upplevel
sen av att det gör 
ont. Det är det som 
är kärnan i profylax.

Långa mjuka 

andetag 

 kan förkorta 

födande

förloppet.

Helena Ihre är kursledare i profylax på Babygruppen.
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det mycket om att hitta mening
en med att föda, som att skapa 
positiva målbilder när det känns 
som tyngst. Sedan jobbar vi myck
et med att omväxlandes spänna 
sig och slappna av i musklerna, 
samtidigt som de ska försöka 
bibehålla en lugn andning, för att 
minska smärtupplevelsen. Delen 
om partnerrrollen fokuserar dels 
på teamwork – att hitta övningar 
som paren kan göra tillsammans 
– dels på att ge partnern redskap 
och verktyg för att kunna stötta 
och peppa den födande på bästa 
sätt.

HELENA ÅTERKOMMER GÅNG på 
gång till partnerns viktiga roll 
inför och vid förlossningen och 
då inte bara i fråga om hur hen 
agerar utan också signalerar:

– Ditt sätt att vara och reagera 
påverkar den födande enormt! 
Om du som partner blir orolig, 
rädd eller arg så känner hon av 
det. Vi brukar säga att känslor 
smittar.  

Några som blivit betydligt 
lugnare är det äkta paret Olga och 
Fredrik JakovljevicOhlson, som 
egentligen inte hade några för

väntningar alls på kursen innan:
– Vi gick hit med öppna sinnen, 

men nu har jag fått mer koll på 
vad som verkligen händer vid 
förlossningen och jag har blivit 
säkrare i min roll som partner. 
Det känns tryggt, säger Fredrik.

– Och jag känner att jag kan 
börja engagera mig mer i förloss
ningen nu, tack vare en massa 
verktyg vi fått som gör att vi kan 
teama ihop oss på bästa sätt, fyller 
Olga i.

ETT ANNAT PAR är Luciano och 
Susanna Staforelli, som väntar 
sitt första barn redan om ett par 
veckor:

– Jag kände att jag hade för lite 
kunskaper kring tankens kraft 
och hur man kan arbeta i team 
med partnern och med andning
en. Därför ville jag gå kursen, 
berättar Susanna och får medhåll 
av sin man:

– Jag ville också få mer kunska
per för att både kunna hjälpa till 
som partner under förlossningen 
och för att bli bra förberedd inför 
att bilda en familj.

Båda är mycket nöjda med 
kursen så här långt, där de bland 
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Några positiva effekter av 
 profylax 
●  Stärker tron på sig själv och sin kropp och ger ökad tillit till 

den egna förmågan och därmed en ökad känsla av positiv 
förväntan och en minskad rädsla inför att föda.

●  Andetaget, långa mjuka andetag, kan förkorta födande
förloppet, minska användningen av medicinsk smärtlindring 
och minska komplikationer, vilket gör att upplevelsen av att 
föda oftare blir positiv.

●  Ger verktyg och strategier att hantera smärtan under 
 födandet vilket reducerar och minskar smärtupplevelsen.

●  Partnerrollen, med det kontinuerliga stödet till den födande, 
medför ett antal positiva effekter som minskat behov av 
smärtlindring, kortare födandeförlopp, positiv upplevelse av 
att föda och bättre allmäntillstånd hos det nyfödda barnet.

Fredrik och Olga Jankovljevic-Ohlson hade inga förväntningar alls på kursen 
innan.

Luciano och Susanna Staforelli ville skaffa sig mer kunskaper genom 
profylaxkursen.

annat tycker att de har lärt sig att 
andas och slappna av bättre, men 
även att hitta lugnet i att skapa 
positiva målbilder istället för att 
fokusera på smärtan.

Som Susanna sammanfattar:
– Min ambition är att förloss

ningen ska bli en positiv upp
levelse. För detta behövs bra 
förberedelser och kunskaper. Det 
ger trygghet. Nu känner jag mig 
peppad att föda! _
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