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Når du nærmer dig din termin, er der forskellige ting du kan gøre, for at hjælpe og

støtte din krop, så den bliver klar til, at føde dit barn. I denne guide vil jeg præsentere

dig for forskellige måder, hvorpå du på naturlig og rolig vis, kan hjælpe kroppen godt

på vej i fødselsforberedelsesprocessen. 

Der findes mange historier og velmenene råd til, hvordan du kan 'sætte din fødsel i

gang', men det er vigtigt at understreje, at vi ikke ønsker at presse kroppen til at føde,

før både den og din baby er klar til det (eller der er en medicinsk god grund). Med

denne guide vil du i stedet lære, at understøtte kroppens egen fødselsforberedelses-

process, samtidig med, at du passer på både dig selv, din baby og din kommende

fødsel. 

God læselyst, og god fornøjelse.  

Om at modne kroppen til fødsel

Hvornår?
Hvis du ønsker, kan du stille og roligt begynde

at støtte og guide din krop med masser af

gode fødselshormoner når du rammer

terminsperioden, altså graviditetsuge 37+0. 

Lad være med at starte tidligere, selvom du kan

blive utålmodig i slutningen af graviditeten.   



Metoder til naturlig
fødselsmodning 

AKUPRESSUR

AKUPUNKTUR

1.

2.

3. REBOZO

4. MASSAGE

En behandling hvor der anvendes små

tynde nåle til at stimulere specifikke

punkter på kroppen.  

En behandling hvor der anvendes

faste tryk og strøj til at stimulere

specifikke punkter på kroppen.  

En behandling som udføres med en

'rebozo' (et sjal), der svøbes om den

gravide, så den gravide krop og

bækken kan vugges, strækkes og

rystes blidt og roligt.  

Ved massage og blid berøring generelt udskiller vi oxytocin, som

er det helt essentielle hormon for at livmoderen kan lave veer.  

5. OXYTOCIN

Oxytocin er som nævnt ovenfor et vigtigt hormon for fødslen. Ved

at lære, hvordan vi fremmer (og passer på) dette hormon, kan vi

forberede kroppen på fødsel.  



SP6 (Kvindepunktet)

Det første punkt du kan massere, for at få en fødselsmodnende effekt, kaldes ´kvindepunktet'

eller på fagsprog 'SP6'. Punktet har forbindelse til din livmoder og er herigennem med til, at

modne kroppen til fødsel. 

Punktet findes på indersiden af benet, 4 fingerbredder over 

inderste ankelknogle, på bagsiden af skinnebenet. 

Punktet vil være ømt på de fleste gravide,  

så hvis du vil dobbelttjekke, om du har fundet det 

rette sted, så kan du give et godt fast tryk, og den 

gravide vil tydeligt kunne mærke det. 

 

Hvordan?
Akupressur kan du med fordel gøre derhjemme i tiden op

til fødslen. Du kan også få din partner til at hjælpe dig,

da nogle af de relevante punkter kan være svære at nå,

når man er højgravid. 

Akupunktur som behandlingsform, stammer fra den

kinesiske medicin, hvor man arbejder med energibaner i

kroppen og søger at skabe balance i kroppens organer. 

Akupressur gives ved at massere specifikke punkter på

kroppen med et fast tryk eller faste strøg. Akupressur må

ikke gøre ondt, men må gerne kunne mærkes. 

Massér hvert punkt i 3-5 minutter dagligt fra

graviditetsuge 37+0, eller blot når du har tid og lyst. 

Fødselsmodnende akupressur 

AKUPRESSUR1.



BL 60

Et andet punkt du kan massere som led i en fødselsmodning er et punkt man på

fagsprog kalder 'BL60'. Punktet her er lidt nemmere at lokalisere, men kan stadig være

svært at nå, hvis man er højgravid.  

 

Fødselsmodnende akupressur 

Punktet findes på ydersiden af

foden,  i den bløde hud, midt

imellem ankelknoglens højeste

punkt og akillesscenen. 

 

Punktet masseres nemmest, hvis man tager fat med tommel- og pegefinger på begge

sider af foden, og masserer i dybden i huden mellem ankelknogle og akillesscene.  

 

LI4 

Et punkt som også er svært at komme udenom, hvis man vil styrke og balancere kroppen

op til fødslen er 'LI4'. Punktet har desuden en smertelindrende effekt, og kan også

bruges til at stimulere veerne, hvis fødslen går lidt i stå. 

 

Punktet findes i det bløde væv mellem

pegefinger og tommelfinger, og vil

typisk være ømt.  

 

Du kan med fordel finde en god massageolie og kombinere akupressuren med

en god fod- og håndmassage, så fødselsmodningen bliver både hyggelig og

behagelig. Du kan evt lade din partner massere punkterne på benene, mens du

selv masserer hænderne.  



"Det er blevet mere almindeligt og meget populært at bruge
akupressur og akupunktur under graviditet, fødsel og barsel. 

Det er en blid behandlingsform som på effektiv vis kan afhjælpe
gener, fremme gode hormoner skabe balance i en krop som går

igennem en kæmpestor transformation og en stor opgave:
(at skabe, bære, føde og nære et nyt liv) "

 - Rikke Karlshøj, Jordemoder. 

AKUPUNKTUR
Akupunktur er en behandling som udføres med

tynde nåle, der placeres specifikke steder på

kroppen for at balancere og styrke vigtige

organer.  

Akupunktur kan udføres af akupunktører og

mange jordemødre, som har taget kurser og

uddannelse i denne behandlingsform. 

Du skal naturligvis ikke kaste dig ud i akupunktur-

behandling derhjemme, men hvis du ønsker at få

akupunktur som fødselsmodning kan du finde en

behandler, som du føler dig tryg ved. 

I Dit Jordemoderhus tilbyder vi akupunktur som

fødselsmodning, men også som behandling mod

smerter og mange forskellige graviditetsgener

Du kan læse mere på

www.ditjordemoderhus.dk/akupunktur.  
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Hvordan?

REBOZO

Rebozo betyder 'tørklæde' eller 'sjal' og er en blid

behandlingsform som stammer fra Mexico, hvor de

mexikanske jordemødre har brugt metoden i

generationer. Det er gennem de seneste år blevet

mere udbredt at bruge Rebozoen i Danmark, både

i graviditeten og under fødslen. Rebozo'en

anvendes til at svøbe, strække og vugge den

gravide krop, og kan på denne måde bruges til

mange forskellige formål.  

Rebozoen er ideel at bruge til fødselsmodning, da

man hermed kan arbejde med ro, afspænding og

velvære hos den gravide, samt en hensigtmæssig

indstilling og nedtrængning af barnet i bækkenet. 

På de følgende sider kan du læse mere om

rebozo-øvelser som kan bruges til fødselsmodning.

Lav hver øvelse i 5-10 minutter dagligt, eller så

længe det føles rart for den gravide.   

Hvis du ønsker en længerevarende rebozo-

behandlig, kan du booke dette ved en privat

jordemoder eller fødselshjælper. 

I Dit Jordemoderhus bruger vi Rebozo som en fast

del af vores fødselsmodningskonsultationer, og vi

tilbyder også en hel times rebozomassage som

både velvære og behandling. 
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Rebozo, liggende på ryggen
Sådan gør du: 

Den gravide ligger fladt på ryggen (evt med let bukkede ben, hvis dette er mest behageligt),

med rebozo-tørklædet under numsen og rundt om hofterne. Den gravide vugges blidt og

roligt fra side til side, ved at trække blidt opad i skiftevis i den ene og den anden ende af

rebozoen (I kan bruge et lagen, et tørklæde, et fastvikle eller andet stof). Lad den gravide

mave vugge frit, og spænd af i ben, baller, lænd og hofter. Denne øvelse virker beroligende,

afspændende og skaber plads i bækkenet. 

Der kan suppleres med et stræk 

for lænden således: 

Løft blidt opad og 

bagud i rebozoen, så den gravide mærker 

et stræk i ryg og lænd. Det må ikke gøre 

ondt, men skal føles rart og afspændende. 

Når du slipper strækket igen, bør du gøre 

det forsigtigt og langsomt. 

  

Du kan med fordel bruge rebozo derhjemme, hvis du ønsker at forberede
din krop på fødsel, og i øvrigt sørge for at din baby ligger optimalt 

i din livmoder og i dit bækken.
 

Husk, altid at mærke efter hvordan det føles i din krop, og hold pause eller
spring en øvelse over, hvis det ikke føles rart for dig.



Sådan gør du: 

Den gravide ligger på siden, med benene let bukkede. Rebozoen svøbes om den gravides

hofter og bækken og samles foran. Der tages fat i den øverste 'hale' af rebozoen og den

gravide vugges blidt ved at trække forsigtigt i rebozoen i små bølgende, rytmiske bevægelser. 

Den gravide bør forsøge at 'læne sig tilbage' i 

rebozoen, og give slip i alle kroppens muskler og 

eventuelle spændinger og lade partneren styre 

bevægelsen. 

TIP: 

Hvis du ved hvilket side din baby ligger i, så læg dig 

på samme side, således at du forestiller dig, at din 

baby ligger med ryggen mod jorden.  

Rebozo i sideleje
 

Spørg os gerne!
Hvis I har brug for forklaring, støtte eller repetetion

af nogle af øvelserne i dette materiale, så tag

gerne kontakt til os. Vi vil altid gerne hjælpe jer, så

I føler jer helt trygge i tiden op til, under og efter

fødslen.  

Kærligst 

Mai & Rikke - Jordemødre i Dit Jordemoderhus



Sådan gør du: 

Den gravide står på alle fire, eller står foroverbøjet

og hviler med albuer/hænder på fast underlag, mens

rebozoen placeres rundt om maven. Maven løftes

meget blidt og let med rebozoen, og maven vugges

herefter roligt fra side til side, ved at trække

forsigtigt i skiftevis den ene og anden ende af

rebozoen. Denne øvelse medvirker til afspænding af

lænd og ligamenter, samt hjælper barnet til at finde

den rette placering i livmoderen og bækkenet.  

TIP: Det kan være rart for den gravide, blot at få

løftet maven blidt uden at vugge. Det tager vægten

fra graviditeten for en stund og føles afspændende. 

Rebozo om maven

Rebozo på alle fire 

Rebozo på alle fire 
Rebozo om bagdelen 

Sådan gør du: 

Denne øvelse laves for at afspænde muskler, sener

og ligamenter i og omkring bækkenet, og for at

hjælpe barnet til at indstille sig hensigtsmæssigt i

livmoder og bækken. 

Den gravide ligger på alle fire (eller står forover-

bøjet), og rebozoen placeres om bagdelen (fra

baglår til lænd). Rebozoen samles med hænderne

på hver side af kvindens hofter, og bækkenet

rystes/roteres herefter blidt fra side til side og i

bløde cirkulære bevægelser. 



Sådan gør du: 

Den gravide står op af en væg med rebozoen om

bagdel, bækken og hofter. Den gravide træder et

skridt frem og sætter sig i en let squat-position, med

skuldre og lænd helt tæt til væggen. Herefter løftes

bækkenet få cm ud fra væggen (med rebozo-

tørklædet) og vugges, med små faste træk i skiftevis

den ene og anden ende af rebozo-tørklædet. 

Denne øvelse laves for at hjælpe barnet til at trænge

ned i bækkenet, og stimulere området omkring

livmoderhalsen og livmodermunden, hvilket kan have

en fødselsmodnende effekt.   

        

OBS: denne rebozo-øvelse laves når livmoderen og

den gravide er velafslappet. Såfremt øvelsen giver

plukkeveer (dette vil være helt normalt) holdes der

pause imens livmoderen spænder op, og øvelsen

fortsættes efterfølgende. 

Øvelsen vil typisk kunne mærkes i underlivet som en

murrende, jagende og måske nivende fornemmelse.

Dette er ikke farligt, men er et tegn på, at barnet

trykker sit hoved mod bunden af livmoderen og

indersiden af livmoderhalsen. 

Stående rebozo 



Massage kan være med til at modne kroppen til fødsel, fordi en blid massage kan være med

at til fremme fødselshormonet oxytocin (læs mere om dette på næste side). Hvis en massage

skal være fødselsmodende, bør den være blid, rolig og behagelig - ikke hård, dybdegående

og intens. 

MASSAGE

Hvordan?
Først og fremmest skal massage være blid. Blid og

rolig berøring vil for de fleste af os betyde en

stigning i hormonet oxytocin, som er helt essentielt

for fødslen. 

Du kan med fordel vælge at bruge en lækker

massageolie for at gøre massagen og oplevelsen

endnu bedre. Prøv en blid duft af lavendel, hvis

den gravide ikke er alt for sensitiv overfor dufte. 

 

 Hvis du vil give den lidt ekstra på velvære-kontoen (og fødselsmodnings-kontoen)

kan du kombinere massagen med et indledende fodbad, noget rolig musik,

dæmpet belysning og/eller tændte stearinlys. Kun fantasien sætter grænser, men

husk på: jo mere ro, velvære og tryghed, desto mere oxytocin og fødselsmodning.  

 

 
Ønsker du en blid, afspændende og fødselsmodnende helkropsmassage, kan det på det

varmeste anbefales, at få en gravidmassage. En massage hvor du kan ligge på maven, hvor

du kan give helt slip for en stund, hvor du og din krop bliver forkælet og passet på, og hvor du

kan gå derfra med både ro i krop og sind og fornyet energi. 

IDit Jordemoderhus tilbyder vi 60 min gravidmassage (blid helkropsmassage), som med fordel

kan bruges som fødselsmodning - mn også blot som en skøn og velfortjent velvære-

behandling i løbet af graviditeten (man kan få gravidmassage gennem hele graviditeten).
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Massage, et varmt bad, rolig musik, dæmpet belysning, stearinlys, kys & kram, sex, blid

berøring, en god middag, trygt selskab, søvn, hvile, latter. 

Det vil være forskelligt fra person til person, hvad der fremmer oxytocin hos den enkelte.

Det er ganske enkelt forskelligt, hvad vi som mennesker forbinder med 'velvære', ro og

tryghed. Du skal derfor tænke over, hvad der giver dig og din krop mest oxytocin, når du vil

sørge for at kroppen er helt klar til fødsel. Her kommer et par eksempler på, hvad der for de

fleste vil være oxytocinfremmende:

Når du  nærmer dig terminsperioden (graviditetsuge 37-42), så tænk derfor over hvad du

bruger din energi og din hverdag på. Tænk over, at gøre flere af de ting der gør dig glad

og giver dig en følelse af velvære (oxytocin), og færre af de ting som gør dig træt,

udmattet, stresset eller ked af det. Sådan kan du naturligt hjælpe din krop klar til fødsel. 

Simpelt, effektivt og ret hyggeligt. 

. 

Hvad?
Oxytocin er et hormon med mange funktioner. Oxytocin

er et lykkehormon, kærlighedshormon, velværehormon,

hvilehormon og fødselshormon. Oxytocin er et hormon

som er tilstede i kroppen når vi har det godt, når vi er

afslappede, glade, rolige, trygge og føler os godt tilpas.

Oxytocin er også dét hormon som er vigtigst under en

fødsel, fordi det har en helt afgørende betydning for, at

livmoderen kan lave veer.  

Med denne viden kan vi altså arbejde med fødsels-

modning ved at arbejde med at fremme oxytocin. Det

betyder, at vi kan skabe de bedste forudsætninger, for

en krop som er klar til at føde, ved at skabe mest mulig

oxytocin (ro, velvære, hvile, tryghed) hos den gravide og

fødende.  

OXYTOCIN5.



Held og lykke

Til dig fra mig

Kæreste gravide - og din eventuelle partner

Når I læser dette, vil der lige om hjørnet vente et helt nyt kapitel. 

På den anden side af den fødsel, som I lige nu forbereder jer på, venter mødet

med jeres nyfødte baby(er), og en hverdag, som er anderledes end den, I kender.

Det betyder også en hverdag med mindre tid til tosomhed, på den måde, som I har

været vant til. I vil stadig få masser af tid sammen, i selskab med jeres nye

familiemedlem, men måske knap så meget tid alenetid, bare jer to.  

Jeg vil rigtig gerne opfordre jer til, i denne tid, at gøre endnu mere af det som er

jer.  Kys mere, kram mere, snak mere, gå flere ture hånd i hånd, se jeres yndlings-

film igen og kig hinanden dybt i øjnene - gør det som I er bedst til. 

Det er helt naturligt at tanker om baby, fødsel, amning, børneværelse og

fødselsmodning fylder meget - men husk, at I er fundamentet, som hele familien

skal stå på, og I skal også vandes, gødes og plejes. Det lyder som en kliché, men

der kommer en dag, hvor I vil savne denne tid, selvom I kun er blevet rigere. 

Pas på hinanden, for sådan passer I også på jeres baby.  

Husk på, at I altid må ringe, skrive eller
besøge os i Dit Jordemoderhus, hvis I får

brug for det. 

Rigtig god fødsel.  

www.ditjordemoderhus.dk

rikke@ditjordemoderhus.dk


