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Med de samme metodene som brukes i idretten,
får gravide hjelp med sin fødselsangst.
– Du legger ikke ut på Birken uten å ha
trent. Du sier heller ikke til kameraten
din som skal gjennom en slik stor prestasjon at han burde grue seg og forteller hvor forferdelig det var for deg.
Nina Nilsen (28) er helt klar på
hvorfor hun mener mental trening er
bra før hun skal føde sitt første barn
om noen måneder.
Hun vil være så godt forberedt hun
bare kan. Det gjelder å «psyke seg
opp», og å tenke at ting skal gå bra.
– Jeg har hørt så mange si at de
gruer seg til fødselen. Hvis man har en
slik frykt, tror jeg det å være godt forberedt kan være en god hjelp, sier
hun.
MENTAL TRENING: Hun og venninnen Christina D. Henrud (25) er med
på mental trening for gravide.
Gjennom et nettkurs og en lydfil
med mentale øvelser, skal de på best
mulig måte forsøke å forberede seg til
fødselen. Begge er førstegangsfødende.
Hovedprinsippene i den mentale
treningen er at de skal skape tanker
og følelser, som siden skal hjelpe
kroppen å prestere bedre.
Slalåmkjørere går gjerne gjennom
bakken mentalt og ofte virtuelt, før
hun skal kjøre viktige løp. En toppidrettsutøver bruker positive og konkrete tanker for å prestere bedre. På
samme måte mener mental trener
Birgit Semundseth, det er mulig å gjøre før en fødsel.
– En idrettsprestasjon og en fødsel
har mange fellestrekk. Du trenger
styrke, utholdenhet og en metode for
å håndtere vanskeligheter og smerter
som dukker opp. Og for begge, er det
jo også en premie i andre enden, sier
Semundseth.
PROGRAMMERER KROPPEN: Hun
har utviklet kurset i mental trening
sammen med jordmor Tonje Wessel
Rummeltoff fordi de ønsker å hjelpe
kvinner å få en god fødselsopplevelse.

Hovedtanken bak kursopplegget er å
få kvinnene til å trene på hvordan
fødselen skal bli, gjennom å tenke på,
og se for seg en god fødsel.
Den gravide får en 10 minutters
lydfil som de lytter til når de har lagt
seg. Lydfilen gir avspenningsøvelser
og en enkel visualisering av fødselen.
Etter hvert mener de kroppen vil bli
programmert til å jobbe riktig under
selve fødselen.
– Ved at du tenker og opplever fødselen mentalt flere ganger før du er i
selve situasjonen, vil det bli lettere for
kroppen å kjenne seg igjen og mestre
fødselen når du er i situasjonen. Når
hjernen er forberedt på hva som skal
skje, vil kroppen lettere mestre det
som skjer.
– Dette er enkelt, men like fullt ser
vi svært gode resultater hos dem som
har gjort dette i forbindelse med fødselen, sier Birgit Semundseth.
Vi har alle hørt skrekkhistorier om
vonde og traumatiske fødsler. Kvinner deler gjerne seg imellom historier om smerter, dramatikk og mangelfull oppfølging på sykehuset.
Tonje Wessel Rummeltoff mener
kvinners negative fødselshistorier er
en form for terapi som gir dem mulighet til å bearbeide den sterke opplevelsen det er å føde.
– Kvinner har absolutt behov for og
rett til å snakke om fødselen sin. Men
når det spres så mange slike historier
gjennom forum på nettet og sosiale
medier, tror jeg det kan bidra til at det
blir ekstra skremmende, sier hun.
FLERE KEISERSNITT: Tonje Wessel
Rummeltoff har gjennom flere år som
jordmor på sykehus, og siden som
privatpraktiserende jordmor, sett at
mange kvinner er redde for å føde. Et
økende antall kvinner tar keisersnitt,
noe hun mener er den negativ trend.
– Å føde er jo en helt naturlig ting.
Jeg er redd for at tryggheten og roen
til å tro på at de kan føde, blir borte i
all støyen, sier hun.

Birgit Semundseth og Tonje Wessel
Rummeltoff ønsker å spre «det glade
budskap» om hvor naturlig en fødsel
er. Hun ønsker å gi kvinner et mer
positivt syn på å føde.
– Placeboeffekten er en nøkkel her.
Hvis du tror at du skal bli frisk, kan
også en sukkerpille virke. Hvis du
tenker at fødselen skal bli bra, er sjansene også større for at det skal bli positivt, sier Birgit.
Nina og Christina har også lest om
skrekkhistorier om fødsler på nettet.
De ble kjent etter å ha chattet sammen på et nettforum for gravide kvinner.
De var enig om at det var mange
som hadde mye negativt å fortelle,
og ønsket å lære mer for å være bedre forberedt.
– Det kan godt hende at opplevelsen ikke blir slik jeg nå tror den skal
bli. Jeg skal i alle fall vite at jeg har
gjort det jeg kan for å forberede meg
mentalt, sier Christina.
TRO PÅ TRENING: – All form for forberedelser til fødselen er veldig bra,
om det er mental trening, yoga for
gravide, eller samtaler med jordmor,
sier jordmor Inger Sofie Stensland ved
Kvinneklinikken på Haukeland Sykehus.
Hun tror alle de negative historiene kvinner blir presentert for på
nettet og andre steder kan bidra til å
forsterke fødselsangst.
Men jordmoren mener det å være
godt forberedt kan redusere redselen.
– Da jeg fødte selv, og da jeg startet
som jordmor på 80-tallet, fikk alle
kvinner tilbud om svangerskapskurs
hvor man lærte pusteteknikker, fikk
samtaler med både jordmor og fysioterapeut. Slike kurs finnes ikke som
en del av det offentlige tilbudet lenger,
forteller Stensland.
Hun kan ikke si at dette er noen
direkte årsak til at et økende antall
kvinner har fødselsangst, men mener
det heller ikke kan utelukkes.
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FØDSELSTRENING:
Christina D. Henrud (t.v.)
og Nina Nilsen er førstegangsfødende og er med
på mental trening for
gravide. Gjennom visualisering og tankeøvelser
ønsker de at kroppen blir
best mulig forberedt før
fødselen setter i gang.
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