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Fødselshåndbogen Linn Eriksson Hent PDF Forlaget skriver: Fødselshåndbogen fortæller, hvordan man kan
forberede sig på og komme bedst muligt igennem fødslen. Det er en god bog at blive klog og tryg af.

Fokus er på den gode og normale fødsel, som størstedelen af gravide - heldigvis - oplever. Men undtagelserne
bliver også beskrevet, så man kan forberede sig bedst muligt på dem. Forfatterne kommer med tip til
partneren om, hvordan denne bedst kan støtte og lindre undervejs. Og her er afsnit om kejsersnit,

komplikationer og hvordan man håndterer disse, om mental forberedelse, tvillingefødsel, smertelindring,
amning og den første tid som forældre. Også angst i tiden op til fødslen og risikoen for efterfølgende

fødselsdepression har fået plads i bogen. Her er også afsnit om, hvordan kroppen fungerer under fødslen og
om de enkelte trin i fødslen. Læseren finder desuden cases samt forklaringer på en række medicinske udtryk,

så man nemmere kan forstå sin journal.

Bogen henvender sig til kommende forældre samt alle, der arbejder med gravide og fødende. Forfatterne er
alle jordemødre og driver sammen kursusvirksomheden Tre Jordemødre.

Gynækolog Else Skytte Christensen har bearbejdet bogen til danske forhold.
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