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Min partner heter

Mitt förlossningsbrev
Detta är viktigt för mig
Till exempel om hur du vill att personalen bemöter dig, tidigare förlossningar eller specifika önskemål. Du kan också beskriva hur du
fungerar som person, för att personalen ska kunna ge så bra stöd som möjligt.

Det här ser jag och min partner framemot under förlossningen
Har du någon målbild? Vad ska bli spännande med förlossningen? Vad ser du och din partner framemot?

Detta är jag rädd och orolig för
Är det något du är orolig eller rädd för? Till exempel rädsla för bristningar, att tappa kontrollen, att inte kunna hantera smärtan eller att inte
få tillräckligt med information. Finns det något personalen kan göra för att minska oron?

Så här kan ni stötta mig under förlossningen
Till exempel om du vill att personalen ger dig mycket och detaljerad information, om du vill vara ifred, vilken hjälp du vill ha eller om du vill
att personalen peppar dig när det går trögt.

Så här kan ni stötta min partner eller medföljare
Till exempel om din partner vill ha mycket och detaljerad information för att känna sig trygg, vad är din partner rädd för och kan kan
behöva hjälp med

Så här tänker jag kring smärtlindring
Här beskriver du vilken typ av smärtlindring du kan tänka dig, samt om det finns smärtlindring som du vill undvika

Så här tänker jag kring ställningar och hjälp under förlossningen
Vill du duscha under förlossningen? Ha musik på? Det kan också vara specfika ställningar eller hjälpmedel som du tror kan fungera bra för
dig. Eller om du vill ha personalen stöd och råd för att hitta rätt ställning för dig.

Så här vill vi ha det efter förlossningen
Till exempel om ni vill ha sen avnavling eller om din partner vill klippa navelsträngen. Det kan också vara önskemål om att få en stund helt
själva med bebisen eller att få åka hem direkt efter förlossningen.

Övrigt
Till exempel om du tänkt amma eller inte.

