4

3. sektion

LØRDAG 10. MARTS 2012

Kom så kvinder - fød børn
Region Sjælland skiller sig
ud fra resten af Danmark
ved at have en unik hjemmefødselsordning. Den
burde mange flere benytte
sig af, mener en flok
erfarne mødre.

Af Anne Wandahl
Foto: Kim Rasmussen og Jens Wollesen
Seks kvikke babyer pludrer, deres
mødre nusser om dem, hyggesnakker
med hinanden, nyder et overordentligt lækkert frokostbord hos Christel
Fridl i udkanten af Ringsted.
Det ligner en mødregruppe, som så
mange andre. Men der er en afgørende forskel: Alle seks børn er nummer
tre i deres søskendeﬂok, alle seks er
født hjemme under hjemmefødselsordningen i Region Sjælland - og alle
seks mødre har haft så overvældende
en oplevelse med at føde hjemme, at de
brænder for at fortælle andre kvinder
om muligheden.
Christl Friedl har sat sine medmødre Heidi Rubæk, Stine Schou, Lisa Nymann Jensen, Sandie Skov og Marianne Laursen i stævne til en snak om
hjemmefødsler med WEEKEND.
Da hun ringede til de andre og hørte,
om de ville være med, var der slet ingen overvejelser. Svaret lød prompte
fra dem alle: Selvfølgelig kommer vi.

Lyt til dig selv
Alle seks mødre har hver født to børn
på sygehus, og valgt hjemmefødsel
af nummer tre af forskellige grunde.
Til gengæld har de til fælles, at de alle
oplevede modstand i det etablerede fødesystem, da de insisterede på at føde
barn hjemme.
- Jeg blev ﬂere gange spurgt, hvad
nu hvis det går galt. Vil du virkelig risikere dit barns helbred for det, siger
Heidi Rubæk.
Hun stod fast og blev mor til Sally
den 17. februar. Skal hun have barn
nummer ﬁ re, er der ingen tvivl:
- Så skal det være hjemme igen, siger
Heidi Rubæk.

Christl Friedl føder i rekorttempo.
De to første børn kom til verden på
vej til Rigshospitalet, som ellers kun
lå tre kilometer væk fra hjemmet. Da
hun blev gravid med Chili, var familien ﬂyttet til Ringsted, og Christel
Fridl havde udsigt til at føde i en grøft
uden for byen.
Selv om hun var arg modstander af
bare tanken om at føde hjemme, var

der ingen alternativer. Derfor var det
frustrende for hende at få at vide i sygehussystemet, hun var uansvarlig
ved at vælge hjemmefødsel.
- Jeg ville bare ikke føde i en grøft.
Min mand pressede på for, at jeg i det
mindste skulle sætte mig ind i hjemmefødsler. Jeg synes, det var noget

mærkeligt noget. Man skal svare på
en hel masse spørgsmål om alt muligt:
Skal der være musik til, vil man føde i
et kar, skal der være levende lys. Der
var så meget at forholde sig til, og jeg
ville bare føde uden at skulle spekulere over en hel masse, fortæller Christel Fridl.

Fødsel med ansvar
Stine Schou, hjemmeføder af datteren Ville Vårlid på ﬁ re måneder,
født med jordemoder Stine Thirslund:
- På et hospital er tiden så skrabet.
Jeg vidste, at jeg ville være så følelsesmæssigt berørt, at jeg ikke ville
kunne klare at komme på fødegangen og så bare blive sendt hjem
igen, fordi jeg kom i for god tid. Det
prøvede jeg med de to ældste på
fem og syv. Til nummer tre ville
jeg have en jordemoder med tid og
ro. Én, som ikke afviste mig, når
jeg stod med stress, veer og smerter. En veninde fødte hjemme, og de

fordele, hun havde af det, kunne jeg
sagtens se for mig.
- Til en hjemmefødsel skal man
svare på en masse spørgsmål om,
hvordan man ønsker at føde. Effekten af det er, at man virkelig får ansvar for sin fødsel. I det etablerede
fødesystem på sygehuse er der en
tendens til, at jordemødre og læger på en måde tager ansvaret fra
én.
- Da jeg fødte Ville hjemme, ﬁk jeg
et helt fantastisk ejerskab til min
egen fødsel. Det var rart, at de to
ældste var hjemme. De blev passet
af mormor i et andet rum imens.

Ville Vårlid er,
som de andre
børn i hjemmefødningsgruppen, i helt
normal vækst
og trivsel. Hun er
nysgerrig. Ham
der fotografen er
godt nok spændende. Bagved
Ville har Sandie
Skov fat i sin
Albert og bagest
ses Christel Fridl
med Chili.

