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HYPNOBABY-UDDANNELSE 
Forår 2020 

GRUNDKURSUS I HYPNOSETERAPI FOR JORDEMØDRE 
TIL BEHANDLING AF KVINDER FØR, UNDER OG EFTER GRAVIDITET 

 

 
BAGGRUND 
Det fylder meget at drømme om at blive mor eller være mor. I det moderne samfund handler 
meget om hele tiden at blive bedre, være perfekt og se godt ud på de sociale medier. 
Graviditet og det at blive mor tegnes op med pastelfarvede idealer, der som oftest er temmeligt 
langt fra virkeligheden. 
Det kan være svært at blive gravid, besværligt at være det, fødslen går ikke altid som vi havde 
ønsket os, og det gør ondt at amme, eller barnet græder hele tiden.  
Som jordemoder møder du sikkert disse kvinder hele tiden, og måske mangler du redskaber til at 
hjælpe kvinderne til bedre balance, en indre følelse af at være ”god nok” og en større grad af 
tryghed og tillid til egen krop. Det er det, denne uddannelse handler om. 
 
 
FORMÅL 
Hypnobaby-uddannelsen henvender sig til jordemødre samt evt. andre sundhedsautoriserede, der 
har brug for netop disse teknikker til at understøtte det kliniske arbejde. 
 
Uddannelsen klæder dig på til at bruge hypnoseterapi til at understøtte dit jordemoderarbejde. 
 
Du vil lære grundlæggende hypnoseteknikker til at hjælpe kvinder til: 
 

- Bedre balance i krop og sind – før, under og efter graviditet 
- Styrket fertilitet og stressreduktion i forbindelse med ufrivillig barnløshed 
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- At kunne nyde graviditeten bedst muligt og mindske fysiske og psykiske gener (fx kvalme, 
angst, smerter) 

- Fødselsforberedelse og fødselsmodning – herunder metoder, der kan bruges under fødslen 
- Understøtte amningen og få det bedste ud af barslen 

 
 
 
FORM 
Hypnobaby-uddannelsen tager udgangspunkt i hypnoterapeutiske teknikker, der baserer sig på 
forskning og kliniske erfaringer. 
 
Kurset vil være meget praksisorienteret og undervisningsformen variere mellem teori og praktiske 
øvelser. 
Mellem 2. og 3. modul forventes det, at deltagerne øver sig på egne klienter/patienter hjemme. 
Der er mulighed for supervision pr. telefon eller Skype undervejs. (2 x 30 minutter er inkluderet i 
kursusprisen) 
 
Alle kursusdeltagere modtager et ”ide-katalog” med forskellige konkrete behandlingsideer. 
 
Kurset strækker sig over 2 x 2 kursusdage (Modul 1-4) med ca. 2 måneders mellemrum. 
 
 
INDHOLD 
Modul 1:  Grundlæggende indføring i hypnoseterapi 
 Hvad er hypnose? Og hvad er det ikke? 
 Hvad sker der i krop og hjerne under hypnose? 
 Lidt om forskning og evidens. 
 Etik og klinisk brug af hypnoseterapi. 
 
 Grundlæggende afstressende hypnoseteknikker (praktisk) 
 
 
Modul 2: Hypnose i forbindelse med ufrivillig barnløshed 
 
 Grundlæggende afstressende hypnoseteknikker (fortsat) 
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Mellem modulerne: Mulighed for supervision over Skype eller telefon (2 x 30 minutter er 
inkluderet i kursusprisen) 

 
 
Modul 3: Opsamling og erfaringer indtil nu. 
 
 Hypnosebehandling af fysiske og psykiske graviditetsgener 
  
 Fødselsforberedende hypnose 
 
 
Modul 4: Hypnose i barselsperioden – herunder understøttelse af amning 
 
 Opsamling – specifikke ønsker og øvelser fra deltagerne  
  
 
 
UNDERVISER 
Al undervisningen varetages af Anna 
Knakkergaard, som er læge og 
diplomuddannet klinisk hypnoterapeut ved 
Dansk Selskab for Klinisk Hypnose. 
Anna driver Hypnobaby.dk og har stor klinisk 
erfaring med hypnosebehandling af både 
børn, unge og voksne.  
 
 
 
PRAKTISKE FORHOLD 
Kurset afholdes centralt i Århus hos Signes 
Scanningsklinik, Søndergade 40 Århus C, hvor 
atmosfæren er tryg og rar, og der er masser af mulighed for at finde et roligt sted at øve sig. 
 
 
ANTAL 
Maksimalt 16 deltagere (Hypnobaby-uddannelsen gennemføres ved mindst 8 deltagere) 
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TIDSPUNKTER: 
 
Modul 1: Fredag 1. maj 2020 kl. 9-17.30 
 
Modul 2: Lørdag 2. maj 2020 kl. 10-16 
 
Modul 3: Fredag 12. juni 2020 kl. 9-17.30 
 
Modul 4: Lørdag 13. juni 2020 kl. 10-16 
 
 
PRIS: 
10.800 kr. (Betales i tre rater af 3600 kr. (ved tilmelding og umiddelbart inden hhv. 1. og 3. modul) 
Ved fuld betaling i forbindelse med tilmelding gives 500 kr. i rabat 
Seneste frist 1. april 2020. 
Inkluderet i prisen er: 

- Fuld forplejning (morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe)  
- Kaffe, te, vand, frugt mv. 
- 30 lektioners undervisning (a 45 minutter) 
- Skriftligt materiale – lige til at bruge 
- 2 x 30 minutters individuel supervision over telefon / Skype 

 
Efter tilmeldingsfristen er tilmelding bindende. 
 
 
 
 


