
FORBEREDELSE TIL DET PLANLAGTE KEJSERSNIT 

Kejsersnit  
Når barnet fødes ved kejsersnit får det ikke de tryk og knubs, som det opnår på sin natur-
lige vej gennem fødselskanalen. Det kan resultere i forskellige komplikationer for både 
barn og mor. 
De hormoner, der frigives når fødslen går i gang og som skaber veer – oxytocin – er også 
det hormon, der får mælken til at løbe, og som gør at moderen kan knytte sig til sit barn; 
et slags kærlighedshormon. Den lykkefølelse moderen oplever idet hun får sit lille barn 
op på brystet udebliver derfor i mange tilfælde ved kejsersnit, hvor oxytocinproduktio-
nen ikke er blevet kickstartet. 

TILKNYTNINGEN MELLEM MOR OG BARN 

Hud-til-hud:  
Det er en overvældende begivenhed at blive født: At flytte sig fra det varme fostervand, 
der omslutter barnet til at omgives af 'tør' kold luft er en omvæltning for barnet. Det er 
derfor altid en god ide at holde barnet tæt til sig, gerne nøgen mod sin egne nøgen hud. 
Hud-til-hud kan kickstarte produktionen af oxytocin, der vil hjælpe mor og barn med at 
knytte sig til hinanden og som vil få amningen i gang. 
Ved 'hud-til-hud-kejsersnit' sænkes det klæde, der adskiller mor og operation, og barnet 
løftes over og lægges på morens bryst ganske som ved vaginal fødsel. Hud-til-hud virker 
bedst hvis mor og barn forenes sekunder efter fødslen. Men er også vigtigt fremover og 
vil have næsten samme effekt efter timer (hvis komplikationer gør at barnet først må en 
tur omkring lægens bord eller at moderen må være alene på opvågningen). 
Da vil fader/partner/fødselshjælper være den bedste erstatning. 

Sænket klæde: 
At se barnets ansigt lige når det fødes har stor betydning for tilknytningen til barnet. Bed 
om at få sænket klædet når barnet tages ud af maven. Du vil ikke kunne se et hul i ma-
ven, kun barnet. 
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Walk the baby out: 
Nogle steder er man så småt gået i gang med at praktisere en mere ‘naturlig’ form for kej-
sersnit, hvor man så vidt muligt lader baby krænge sig ud gennem operationssnittet selv. 
Baby får naturligvis lidt hjælp af fødselslægen undervejs, da presse-veerne ikke er der til 
at skubbe, men når hovedet er ude, kan baby faktisk selv komme ud, hvis man giver liv-
moder og bindevæv et par minutter til at respondere på babyer egen vejrtrækning, der 
går igang når hovedet er ude. Babys gråd forløser skuldrene og herefter arme og resten af 
kroppen. Se et ‘walk the baby out’-kejsersnit her: 

https://www.google.com/amp/s/www.fatherly.com/news/watch-baby-deliver-himself-via-
natural-cesarean/amp/ 

GIV DIT BARN EN SUND TARMFLORA 

Bakterier/Vaginalklude: 
Ved den vaginale fødsel får barnet en række vigtige bakteriestammer med sig fra mode-
ren. Bakterierne har afgørende betydning for barnets tarmflora, som bestemmer hvilke 
sygdomme det er disponeret for. Ved kejsersnit får barnet ikke disse bakterier, og har der-
for større risiko for at udvikle fx diabetes, astma og fedme. Forskning viser at op til 50 % 
af disse bakterier kan gives til barnet ved at pode det med bakterier fra moderen efter 
kejsersnit.  

Vaginalklude – hvordan?  
Steril gaze eller en gaze-tampon sættes i skeden 1-4 timer før kejsersnit. Lidt før opera-
tionen tages det ud og lægges i steril beholder. Minutterne efter at barnet er født tørrer 
man det med gazen, der nu indeholder bakteirer fra moderen. Der tørres omkring bar-
nets øjne, næse, mund, inde i munden og på hænderne. Det er vigtigt at pode barnet før 
det kommer omkring lægens bord. Barnets tarme er sterile, når det fødes og det er derfor 
vigtigt at det er moderens bakterier, det møder som det første. 
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Probiotica 
Profylaktisk antibiotika, som gives ved kejsersnit for at undgå infektion i operationsarret, 
dræber de gode mælkesyrebakterier hos moderen. Du kan derfor forberede dit system 
med en probiotika-kur, der tages ugerne op til operationen og mindst 8 uger efter. Det vil 
styrke din tarmflora, og barnet vil få nogle gode 'forsvars'-bakterier gennem din mælk. 
Probiotica kan også gives direkte til barnet. 

Probiotica til dig: Fx NDS Probiotic Panda 7. 
Fås i Helsekostforretninger og kan købes på nettet. Der er forskellige typer til mor og til 
barn. 
Der er pt ikke forskning, der påviser hvor godt, probiotika virker, men det skader i hvert 
fald ikke.  

AMNING 

Amning er – udover en dejlig tæt kontakt mellem mor og barn – også en måde at give dit 
barn de bedste forudsætninger for en sund tarmflora. Fuldam dit barn så længe som mu-
ligt, gerne 6 måneder eller længere. Modermælken indeholder den bedste næring for dit 
barn og der dannes desuden antistoffer mod de infektioner som mor eller barn får – al-
mindelig forkølelse fx. 

Indånd til dit barn 
Giv ikke dit barn hue på de første timer efter fødslen, hvor du ligger med det på dit bryst. 
Lugt så meget du kan til det lille hoved – de duftstoffer, det udskiller styrker produktio-
nen af oxytocin og kan dermed hjælpe amningen i gang. 

SEN AFNAVLING 
  

Mange steder klippes navlesnoren så snart barnet er født. Forskning viser dog, at man 
ved at lade navlesnoren pulsere færdig – ca 90 sekunder – kan give barnet dets fulde 
blodprocent. Klipper man navlesnoren øjeblikkeligt, vil barnet kun have ca 50 % af sit 
blod i kroppen, resten vil stadig pulsere mellem barnet og moderkagen. Endnu bedre er 
det at lade være med at klippe et par timer efter, når navlesnoren er helt flad og slap og 
dermed fuldstændig tømt for blod og stamceller.  
Der er en lille forhøjet risiko for gulsot når barnet får alt sit blod med sig. Gulsot er ufar-
ligt i Danmark, og behandles meget nemt ved at give barnet lysbehandling.  
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LOTUSFØDSEL 

Lotusfødsel ved kejsersnit er også en mulighed. Her klippes navlesnoren aldrig, men fal-
der selv af, når den er tørret ind. Moderkagen følger altså barnet indtil navlesnoren er 
helt tør. Dette giver en særlig ro for mor og barn, da barnet ikke på samme måde kan gå 
fra arm til arm de første dage. Du skal selv varetage behandlingen af moderkagen. Tal 
med dit fødested, hvis du ønsker dig en lotusfødsel.  

MENTAL FORBEREDELSE – lyd, duft, syn, visualisering 

For nogle kan det virke mærkeligt at føde et barn uden af mærke noget i kroppen. Nogle 
synes også den sterile, kolde og oplyste operationsstue er en forkert ramme for at byde 
barnet velkommen til verden. Du kan forberede dig på dit møde med barnet ved at skabe 
nogle associationer til noget rart gennem fx visualisering: Forestil dig hvordan du vil tage 
i mod dit barn, hvordan det vil være at få det op på brystet. Tal til barnet i maven og for-
tæl det, at du glæder dig til at møde det. Nogle kan have glæde af at lytte til noget rart 
musik, dufte til en duft de holder af, for på den måde at skabe en varm og god stemning i 
dagene op til kejsersnittet. Lidt af denne duft kan man have med sig – fx en olie med duft 
på et lille lommetørklæde, som du tager med til operationen.  

PLEJE AF DIT AR 

Det er helt forskelligt hvordan kvinder har det med deres kejsersnit-ar. For nogle er det 
en dejlig påmindelse om fødslen, for andre er associationerne ikke så rare, og man kan 
have svært vedas røre ved det. Det er dog rigtig godt at få aktiveret både fysisk og følelser 
i området igen. Når der fortages kejsersnit skæres nervetrådene i området over, og disse 
trådes forbindelse til din hjerne skal genoprettes. På den måde vil du lettere komme af 
med den følelsesløshed, der kan opstå i området, og som ikke nødvendigvis forsvinder af 
sig selv. Det kan også hjælpe dig til at slutte fred med den del af din krop, som du måske 
ikke til at starte med er så glad for.  
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1. Lad de selvopløselige tråde arret er syet med forsvinde. Efter ca en uge vil de pla-
stre eller strips, der holder arret sammen begynder at falde af og kan hjælpes lidt 
på vej under et varmt bad eller med lidt olie.  

2. Når stingene er væk og arret er godt igang med at hele, kan du begynde at massere 
det blidt. Start med små cikelbevægelser med en finger, evt uden på tøjet til at 
starte med. Her kan du også starte med at bruge en olie til heling og pleje af arret. 
Vi laver vores egen økologiske kejsersnitolie, som du får som en del af forberedel-

sen. Vores Manna Kejserindeolie består af udtræk af muskatsalvie, neroli og rose, 
prikbladdet perikon (Sct Johns Wort), kæmpenatlysolie og hvedekimolie. Disse 
olier hjælper huden med at hele ved bl.a. at stimulere blodgennemstrømningen i 
området. Hvedekimolie har et naturligt indhold af e-vitamin, der er essentielt til 
heling af sår og år.  

3. Når du er blevet fortrolig med følelsen af berøring kan du forsætte med at ‘nive’ 
huden omkring arret. Brug begge hænder og tag stille og roligt fat i huden mellem 
to fingre og lirk huden lidt op og ned og frem og tilbage hele vejen rundt. Vi gui-
der dig selvfølgelig til den optimale massage af de ar. 

EFTERFØDSELSREAKTIONER 

Mentalt 
At gennemgå et kejsersnit kan have stor betydning for din tilknytning til dit barn. De 
hormoner, der frigives ved den vaginale fødsel udebliver ved kejsersnit og kan derfor 
gøre, at du ikke føler glæde eller overhovedet føler noget, når du ser dit barn. Det bedste 
middel mod en svær fødsel er at tale om den. Fortæl om din fødsel og de tanker og følel-
ser den vækkede med alle, der gider høre. Tal med en proffesionel – gerne én, der be-
skæftiger sig med fødsler.  

Fysisk 
Genskab kontakten til området omkring dit operationsar. Området kan være følelsesløst 
længe efter, og det er derfor vigtigt at genskabe den fysiske kontakt mellem hjernen og 
kroppen, for at hele godt både fysisk og mentalt. Tal med en fysioterapeut og find grup-
per for kejserinder, hvor du kan finde opbakning og sparring fra andre med kejsersnit i 
bagagen.  
Ved restus diastase anbefaler jeg fysioterapeut Elin Solheim: www.elinsolheim.dk 
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