
Traumautbildning för birthworkers 
 
Som birthworker stöter man ofta på gravida och medföräldrar som har varit 
med om trauma tidigare i livet och som kanske även utvecklat PTSD. Det 
är väsentligt att vi har kunskap om hur vi kan stödja dessa personer under 
graviditet, förlossning och första tiden som föräldrar, för att de ska få 
stärkande och positiva upplevelser. Tiden kring förlossningen är en känslig 
period och om man får stärkande och positiva upplevelser kan dessa läka 
trauman och minska PTSD. Om man får negativ och svår upplevelser kan 
det däremot leda till nya trauman, leda till PTSD eller förvärra en befintlig 
PTSD.  
 
Även om man inte har trauma/PTSD sedan tidigare kan man uppleva 
förlossningen och tiden däromkring som en eller flera svår händelse. Det 
finns mycket vi kan göra i stunden för att minska risken att händelser 
upplevs som svåra och traumatiska. Stödet vi ger efteråt, exempelvis 
krisstöd, ökar personens välmående och minska risken att trauma/PTSD 
utvecklas.  
  
Utbildningen riktar sig till alla som jobbar med gravida, födande och 
nyblivna föräldrar.  
Exempelvis barnmorska, undersköterska, doula, förlossningspedagog, 
yogalärare, gravidmassör, kiropraktor, amningsrådgivare, sjuksköterska, 
sjukgymnast, psykolog, kurator, akupunktör etc. 
 
I kursen ingår följande: 
-Vad är trauma och PTSD, och vilka faktorer kan leda till PTSD.  
-Symtom vid PTSD 
-Behandlingar vid PTSD 
-Krisstöd 
-Din roll som birthworker under graviditet, förlossning och postpartum.  
-Bemötande och kommunikation 
-Hur man kan skapa en trygg situation under förlossningen; exempelvis 
kläder, fysiska miljön, förlossningspositioner, vattenförlossning, mötet med 
barnet, val av födelseplats, val kring medicinska åtgärder etc 
-Skilja på mina egna trauman och patienten/klientens trauma 
-Tips vid svåra händelser: du får lära dig akupunkturpunkter, 
andningstekniker, hur man kan använda aromaoljor, yoga, bryta stress-
spänning-smärta cykeln, Föda utan rädsla tekniker osv 
-Oxytocinets betydelse och hur man kan öka oxytocin.  
-Betydelsen av att arbeta i team, samarbeta med olika professioner, 
samarbete med anhöriga och den drabbade.  
 



Vi kommer också fördjupa oss kring situationer där patienter/klienter har 
upplevt något av följande:  
-sexuella övergrepp 
-misshandel/omsorgssvikt under uppväxt 
-intrauterin fosterdöd, dödsfall under/strax efter förlossningen 
-traumatisk förlossning 
-prematura/sjuka barn 
-destruktiva relationer 
-flykting/krigstrauman 
-missbruk 
 
Om kursledarna 
Xana De Silva är birthworker sedan knappt 20 år. Hon jobbar som doula, 
förlossningspedagog, yogalärare, amningsrådgivare, föräldrapedagog och 
akupunktör. Hon är kursledare för både föräldrar och yrkesverksamma 
inom området. Hon har en kandidatexamen i omvårdnad, samt utbildning i 
krisstöd och akupunkturutbildning inom PTSD. Xana har egen upplevelse 
av PTSD. 
 
Mirali Rabb har arbetat som birthworker i 4 år som doula och 
amningsrådgivare med inriktning på personer med psykisk ohälsa, PTSD, 
fysiska och psykiska funktionsvariationer. Hon är utbildad undersköterska 
med inriktning psykiatri och psykologi. Hon har gått krisutbildning riktad 
till personer under graviditet, födsel och postpartum samt en längre kurs 
riktad till personer i större kontext som befinner sig i en krissituation. 
Mirali är akupressör och aromaterapeut. Mirali har personliga erfarenheter 
av komplex PTSD och psykisk ohälsa, samt fysisk och psykisk 
funktionsvariation. Stöd till personer med PTSD, psykisk ohälsa och 
funktionshinder är en ledstjärna i hennes arbete. 
 
 

Varmt välkommen till en kurs som kan förändra ditt sätt att arbeta 
och som kan göra enorm skillnad för dina klienter/patienter! 

 

 


