
Briste, gå i stykker eller blive klippet i mellemkødet. Bare

ordene skræmmer de fleste gravide. Og mens maven vokser,

vokser også tankerne om risikoen ved fødslen.

Jordemoder Dorthe Madsen fra fødeklinikken MAIA
snakker ofte med bekymrede gravide:

“De fleste siger: ‘Ååh, jeg håber ikke, jeg bliver klip-
pet under fødslen’. Det er noget, mange kvinder er vir-
kelig bange for. Alle gravide har jo hørt de her meget
billedlige rædselshistorier fra andre kvinder, så de er
nervøse. Derfor spørger de helt naturligt, hvad de kan
gøre for at undgå at briste eller blive klippet.”

De fleste bliver syet
Og ser man på statistikken, er kvindernes bekymring
begrundet. 80 procent af alle førstegangsfødende, der
føder vaginalt, bliver syet, efter at baby er kommet til
verden. Det viser tal fra fødselsregistreringen på Skejby
Sygehus. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at på lands-
plan bliver 15 procent af alle førstegangsfødende klip-
pet i mellemkødet under en fødsel – og fem procent
brister så meget, at endetarmsmusklen bliver helt eller
delvist beskadiget. 

Men den gode nyhed er, at der faktisk er noget,
kvinderne selv kan gøre for at forebygge klip og brist-
ninger. De sidste otte år har kvinder i Tyskland kunnet
forberede sig på fødslen ved at træne med et simpelt
apparat, som hedder Epi No, og nu er introduceret i
Danmark. Ideen i apparatet er, at den gravide placerer
en oppustelig slags ballon i skeden, som de langsomt

4 KontinensNyt nr. 3 – efterår/vinter 2007

T E M AT E M A I N K O N T I N E N S  O G  F Ø D S E L S S K A D E R

Fødselstræning med et ganske enkelt apparat forkorter fødslen 

og nedsætter risikoen for klip og bristninger 

Klip og bristninger
under fødsler 
kan forebygges
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kan puste op med et håndtag. Ballonen udspiler mel-
lemkødet lidt efter lidt og forbereder på den måde
vævet, så barnets hoved nemmere kan passere. 

Intakt mellemkød
Apparatet er blevet testet videnskabeligt både i
Australien og i Tyskland, og begge pilotundersøgelser
viser, at det gør en forskel at bruge Epi No. Den
australske undersøgelse viste, at 46 procent af de kvin-
der, der havde trænet, slap fra fødslen med intakt mel-
lemkød, mens kun 17 procent i kontrolgruppen gjorde.
Risikoen for bristninger faldt fra 49 procent til 28 pro-
cent. Den tyske undersøgelse viste, at risikoen for at
blive klippet faldt fra 82 procent i kontrolgruppen til
49 procent i gruppen, der havde trænet med Epi No.
Desuden tog udvidelsesfasen halvt så lang tid - den
var 25 minutter kortere for de kvinder, som havde
brugt Epi No.

Fysisk og mental forberedelse
Jordemoder Dorthe Madsen er ikke overrasket over
tallene:

“Der er både fysiske og psykiske fordele ved at for-
berede sig på fødslen. Den psykiske fordel er, at jo
mere kvinden selv gør aktivt for at forberede sig på
fødslen, jo mere tryg er hun i situationen, så hun kan
mærke sin krop og gøre de rigtige ting på de rigtige
tidspunkter. Den fysiske fordel er, at mellemkødet er
forberedt på fødslen, og at kvinden er forberedt på,
hvordan udspilningen føles”.

Hidtil har nogle danske jordemødre - blandt andre
Dorthe Madsen - rådet gravide til at massere mellem-
kødet med olie i de sidste uger inden fødslen. Med Epi
No har jordemødrene endnu en træningsform at fore-
slå bekymrede gravide. Forskellen på den traditionelle
massagemetode og Epi No er, at effekten af Epi No er
bevist – og at man med ballonen kan vide, præcis hvor
utrolig meget, ens mellemkød kan udvide sig. Man
begynder træningen i de sidste tre uger af graviditeten,
og når man har nået at få ballonen op på 10 cm i dia-
meter, svarer det til størrelsen på et barns hoved.

For de ressourcestærke
Jordemoder og phd-studerende Sara Kindberg er i
gang med et dansk forskningsprojekt om syning efter

fødsler. Hun mener, at det store spørgsmål er, om man
kan få de gravide til at træne op til fødslen:

“Ethvert tiltag, der kan nedbringe antallet af fød-
selsskader ville være fantastisk. Men det afgørende er,
hvilke kvinder, man kan få til at bruge sådan et pro-
dukt. Ofte vil det primært være de ressourcestærke,
som har overskud til at træne på den måde.”

Nej til klip
Dorthe Madsen fra fødeklinikken MAIA mener, at
tiden til træning er godt givet ud:

“Jeg kan anbefale Epi No til gravide som en mulig-
hed for at træne op til fødslen.

Navnet Epi No betyder ‘nej til klip’, og det tror jeg,
mange gravide gerne vil sige. Klip og bristninger giver
en masse gener i dagene med en nyfødt, så det vil da
være en stor fordel, hvis kvinderne selv kan gøre noget
aktivt for at undgå de gener. Generelt fokuserer vi i
dag alt for megetpå bekymring for fødsler og alt for
lidt på at bakke kvinder op i, at de er klædt på til
opgaven. Derfor er det så vigtigt at øge kvindens tillid
til, at vi er skabt til at kunne udvide os utroligt.
Tilliden øger sandsynligheden for, at alt går godt.”
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MERE INFO
Du kan læse mere om Epi No på 
www.propsandpearls.com, hvor både professio-

nelle og brugere fortæller om deres erfaringer

med Epi No.

Epi No kan købes i Danmark hos Props and

Pearls på www.propsandpearls.com 

Apparatet koster 975 kroner plus 45 kroner i 

forsendelse. Der kan du også finde speciel olie 

til massage af mellemkødet – Jojoba oil fra

Jurlique. Jojoba oil findes også hos Matas og 

helsekost-butikker.


