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KLINISK HYPNOSE i GRAVIDITETSFORLØBET  
Bidrag til en helhedsorienteret tilgang fra fertilitet til barsel 

Workshop om hypnose og hypnoterapi som klinisk værktøj gennem hele graviditetsforløbet. 
Målgruppe: jordemødre, sygeplejersker, læger og studerende. 
Varighed: 5 undervisningstimer + pauser og betalt frokost.  

FÅ KENDSKAB TIL 

Hvad er klinisk hypnose, og hvorfor er det overhovedet relevant? 
Hypnose er en af de ældste terapeutiske traditioner, som desværre ikke bliver brugt meget i sundhedssystemet i dag, 
formentligt pga. fordomme skabt af underholdningsindustrien. Hypnose har en lang række fordele frem for andre 
behandlinger, idet der er tale om en effektiv korttidsterapi, som er uden kendte bivirkninger. Hypnoterapi er en 
terapeutisk metode, der kan inddrage både fysiske, mentale samt eksistentielle aspekter, hvilket gør det til en oplagt 
metode i forbindelse med graviditetsforløbet. 

Fertilitet 
Hypnose kan bruges til at understøtte en mere helhedsorienteret tilgang til patienter med infertilitet. Enkelte studier 
har endvidere påvist en fertilitetsbedrende effekt af hypnose i forbindelse med fertilitetsbehandling. 

Graviditet og fødsel 
I graviditeten er hypnose vist at have en række gunstige effekter, herunder behandling af graviditetskvalme, 
forebyggelse af fødselsdepression samt i forbindelse med en god fødselsforberedelse. Under fødslen kan hypnose 
bidrage til en bedre fødselsoplevelse med færre smerter, færre indgreb og muligvis en bedre Apgar-score for barnet.  

Barsel og amning 
Hypnose kan i barselsperioden understøtte eksempelvis en god ammeetablering, samt bidrage til bearbejdning af 
traumatiske fødselsoplevelser. 
 

PRØV HYPNOSE PÅ EGEN KROP OG LÆR ENKELTE ØVELSER TIL BRUG I KLINIKKEN 

Gennem forskellige øvelser i mindre grupper eller i plenum får deltagerne mulighed for at prøve hypnosetilstanden på 
egen krop. Der opnås endvidere kendskab til enkle metoder, som du kan bruge til at understøtte dit kliniske arbejde 
med kvinder og par før, under og efter graviditet. 

Underviser 
Anna Knakkergaard er læge og klinisk hypnoterapeut og har blandt andet udviklet hypnose-appen, HypnoBaby, der 
henvender sig til kvinder og par før, under og efter graviditet. 

Tid og sted 
Kurset udbydes i forbindelse med GynZones årlige symposier og er forbeholdt deltagere på symposiet.   

• København: Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 10 – 16 på Professionshøjskolen København. 
• Viborg: Mandag 1. februar 2021 kl. 10 – 16 på Regionshospitalet i Viborg. 

Pris og tilmelding 
Early bird før 1. december 2020: 1500,- inkl. moms / person. Herefter 2000,- inkl. moms / person 
Tilmelding direkte til GynZone på https://shop.gynzone.com/ 


