
                                                                        

                                                            Prisliste 

Jordemoderydelserne: 

Jordemoderkonsultation á 1 times varighed                                                                                            750 kr. 

Fødselsforberedelse og forældrerollen. For dig og evt. din partner/støtteperson til fødslen, 

2 sessioner á 2 timer og 30 minutter, i klinikken eller i eget hjem*.                                                2.950 kr. 

Tryghedssamtale vedrørende fødslen, varighed 1 time og 30 minutter.                                            950 kr. 

Efterfødselssamtale i klinikken eller i eget hjem*, varighed 1 time og 30 minutter                         950 kr.  

Jordemoderkonsultation online eller pr. tlf. á 30 minutter                                                                   300 kr.                                                                                                     

Camanikis jordemoderforløb: 

Camanikis lille pakke:       

Tre jordemoderkonsultationer á 1 times varighed           1.950 kr. 

Camanikis mellem pakke:   

Tre jordemoderkonsultationer á 1 times varighed, samt 

fødselsforberedelse og forældrerollen i 2 sessioner á 2 timer og 30 minutter.           4.200 kr.                                                   

Camanikis store pakke:  

Tre jordemoderkonsultationer á 1 times varighed, 

fødselsforberedelse og forældrerollen i 2 sessioner á 2 timer og 30 minutter,  

samt efterfødselssamtale med en varighed på 1 time og 30 minutter  

i klinikken eller i eget hjem*             4.950 kr. 

Camanikis luksus pakke**:  

Tre jordemoderkonsultationer á 1 times varighed, 

fødselsforberedelse og forældrerollen i 2 sessioner á 2 timer og 30 minutter,  

samt efterfødselssamtale med en varighed på 1 time og 30 minutter  

i klinikken eller i eget hjem*, samt  

to coach samtaler á 1 times varighed                     5.900 kr. 



Coach ydelser: 

Coach samtale, 1 times varighed                                                                                                               550 kr. 

Camanikis coach forløb:  

Tre coach samtaler á 1 times varighed                                                                                                  1.500 kr. 

Fem coachsamtaler á 1 times varighed                                                                                                 2.500 kr. 

 

 

Gavekort:  

Det er naturligvis også muligt at købe gavekort til Camanikis ydelser. 

Hvis du skal være bedsteforælder og ønsker at give et forløb i gave til din datter/svigerdatter, eller ønsker 

at give en du kender et coachingforløb, så kontakt klinikken på mail: malene@camaniki.dk, for at høre 

nærmere om mulighederne. 

Sygeforsikring Danmark: 

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du få op til 30% i tilskud til jordemoderydelser, se 

nærmere på Tilskud Jordemoder, Sygeforsikring Danmark. Coachydelser er derimod ikke 

tilskudsberettigede. Du vil derfor modtage separat faktura på hhv. jordemoder- og coachydelser, hvis du 

har benyttet dig af begge typer ydelser hos Camaniki. 

*Vær opmærksom på kørselstillæg afhængig af afstand fra klinikken. 

Der tillægges et kørselsgebyr ved hjemmebesøg afhængig af afstand til klinikken. Kørselsgebyr på 100 kr. op 

til 25 km. fra klinikken. Kørselsgebyr på 150 kr. mellem 25 og 50 km. fra klinikken. Derover bedes du 

kontakte klinikken. 

**Vedrørende Camanikis luksuspakke er det særlige de to coachsamtaler som jeg her tilbyder dig som 

gravid og eventuelt din partner. Hvis I ønsker det, kan coachsamtalerne deles, så I får en samtale hver især 

eller det kan foregå sammen eller for dig som er gravid. Den kan handler om det som fylder for netop dig 

der hvor du/I er og hvad du kunne ønske at få mere fokus på fremadrettet. Det kan også have fokus på den 

kommende forældrerolle hvis du/I er førstegangsforældre, eller hvis du er i en sammenbragt familie, kan 

det være afsæt til en coachsamtale om hvad der er vigtigt for netop dig/jer at bruge energi på, så I opnår 

den familie I ønsker.  Men det er som udgangspunkt dig/jer der bestemmer indholdet af disse samtaler. 

 

 

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/jordemoder

