
NATURLIG SMERTELINDRING

Det er muligt at føde uden medicinsk smertelindring. Din krop producerer 
smertelindrende hormoner (endorfiner), som udløses af det hormon, der 
skaber veer (oxytoxin). Når kroppen får lov at arbejde uforstryrret virker din 
egen smertelindring bedst.

Smerte er ikke individuelt rent fysiologisk – men oplevelsen af smerte er 
indviduel. Det er forklaringen på, hvorfor noget gør mere ondt på nogen end 
på andre. Det vil sige, at du med mental træning kan formindske smerte. Er du 
bange eller anspændt føler du større smerte, er du afslappet og tryg, vil 
smerte føles mildere. 

Ingen kommer 100% smertefrit gennem en fødsel, men der er en række 
faktorer, der kan hjælpe dig til en meget mindre smertefuld oplevelse:

Dine omgivelser:
Din naturlige smertelindring, oxytocin + endorfin, fremmest bedst når du 
befinder dig i et trygt og rart miljø: Hyggelig stemning, dæmpet belysning, en 
god rumtemperatur – især vigtigt, at der ikke er for koldt - , måske noget 
musik, du virkelig holder af. Musik og dæmpet belysning er muligt at tage med 
på hospitalet. Hvis du ikke skal føde hjemme, bliv da hjemme så længe som 
muligt.

Din fødselshjælper:
Nærværet af et menneske, du kender eller som gør dig tryg vil øge din 
oxytocinproduktion. Din partner kan give dig smerelindrende massage, 
lændepres eller akupressur. Han/hun vil gennem kærlig berøringer, 
kropsstrygninger og/eller kys kunne stimulere produktionen af oxytocin: dette 
kan både styrke veerne og lindre smerte.
Undersøgelser viser desuden at en doula/fødselshjælper nedsætter oplevelsen 
af smerte. Link:

Din egen indstilling: 
Du kan selv forberede dig ved at indøve en vejrtrækningsstrategi, som du 
fokuserer på under vearbejdet. Mellem veerne er det vigtigt, at du er 
afspændt. Slap af i kæbe, skuldre og hænder. Din partner eller fødselshjælper 
kan hjælpe dig med at spænde af. Visualisering under veerne kan hjælpe dig 
med at flytte fokus på smerten, som derfor vil opleves mindre. 
Derudover er det vigtigt, at du er varm og mæt: husk at pakke sokker og mad 
i fødetasken. Bevægelse under veerne kan være til stor gavn. Tænk over 
stillinger, der gør bevægelse mulig, som fx. stående foroverbøjet eller på alle 
fire. 
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