Hvorfor privat hjemmefødselsordning (model 3)?
-

Det er god venstrepolitik at slippe kræfterne løs og lade ildsjælende arbejde selvstændigt. Sat fri af
systemet og 100% decentrale. Dette giver borgerne og jordemødrene valgmulighed og
mangfoldighed - ligesom med private skoler og børnehaver.

-

Jordemødrene har mulighed for at sætte sit eget ekstra præg på ydelsen, uden at skulle tage
hensyn til fastsatte procedurer og regler. Nogle vil måske vælge at benytte sig af noget helt nyt,
som ikke er implementeret i sygehusregi endnu. Fx. en fødeklinik på Østerbro, som har rigtig god
erfaring med brug af ”rebozo” – et langt tørklæde som de bruger til at vende børn med, som
kommer skævt ned i fødekanalen. Dette sparer uden tvivl det offentlige for både kejsersnit,
ambulancekørsel mm. Eller fx. en privat jordemoder fra Vejle som går meget op i at støtte kvindens
personlige udvikling under hele graviditets- og fødselsforløbet.

-

Jordemødrene er tæt på beslutningerne. De kan ændre praksis med det samme, hvis det viser sig
nødvendigt. De har en meget høj grad af fleksibilitet.

-

Jordemødrene er vandt til hjemmefødsler. De har erfaringen, er trygge ved det og kan lide denne
måde at arbjede på! Dette er desværre ikke altid tilfældet med en tilfældig jordemoder fra
hospitalet. (Model 1)

-

Jordemødrene afholder konsultationerne i familiens hjem. Den hjemlige atmosfære er der altså fra
starten af forløbet. Dette betyder også at jordemoderen har været i familiens hjem før, hvilken kan
have stor betydning, hvis fx. fødslen er rigtig godt i gang, når hun møder op til den. Hun kan på
denne måde bedre ”falde ind”, og er tryggere ved at møde op.

-

Jordemoderen har erfaring for hvordan man bedst begår sig som jordemoder i et privat hjem, og
kan bedre give den fødende kvinde ro til (samt opmuntre til) at bruge sit hjem og sine ting som hun
har lyst til under og efter fødslen. Hun har flere idéer til hvordan man fx. kan bruge sofaen og
puderne.

-

Konsultationerne i Hjemmefødselsordning Sjælland er flere og varer mindst en time, til forskel fra
de offentliges 15-20 min. hvor man kun lige når urinprøve o g blodtryksmåling. I det private kan
man altså nå at få snakket alt igennem, fx. tanker og bekymringer i forbindelse med både
graviditeten, fødslen og det kommende forældreskab. Familien kan nå at blive forberedt 100% til
fødslen, hvilket må siges at være noget af det vigtigste for en god og ukompliceret fødsel. Nogle har
en dårlig 1. fødselsoplevelse fra sygehuset, som de aldrig har fået bearbejdet! Det får de
muligheden for her. Der er også god tid til at tale om evt. ønsker til fødselsforløbet, fx.
fødestillinger, fødested, søskende med til fødslen osv.

-

Man får opbygget et rigtig godt forhold til sine to jordemødre, og det betyder derfor ikke så meget,
hvem der er på vagt, når fødslen går i gang. Jeg selv har mine tvivl i forhold til, hvor godt man kan
nå at lære 4 jordemødre (i model 2) at kende, når man kun har 6x20 min til det.

-

På Sjælland kan man ALTID ringe til sin jordemoder, hvis man vil snakke om noget, både før og efter
fødslen. Dette benytter flere sig af, og de synes det er dejligt - for det første at blive taget seriøst,
men også at tale med en der kender dem og deres situation.

-

I en privat ordning er man ikke bar et cpr.nr. Jordemoderen kender den fødende godt, og kan
derfor bedre bistå hende ved fødslen, med det hun har behov for. Hun har fx. også mulighed for
meget bedre at vurdere, hvornår hun skal komme ud til en fødsel. Hun lytter til veerne og stemmen
i telefonen, og ved hvornår det er tid. På samme måde har hun også mulighed for bedre at
fornemme hvordan fødslen skrider frem og vide hvornår det er tid til en overførsel.

-

Jordemoderens vagt ”udløber” ikke pludseligt. Man ved altså at hun bliver ved ens side til barnet er
født. Et jordemoderskift kan være et stort stressmoment for mange.

-

Fordi jordemødrene kender den fødende rigtig godt, kan hun også bedre være den beroligende og
støttende klippe for familien, hvis noget viser sig at gå skævt, og man skal overføres til sygehus
enten under eller efter fødslen. Her betyder hjemmefødselserfaring også uendelig meget. Hvis
jordemoderen aldrig har prøvet en overførsel før, bliver hun måske selv usikker, og det får i hvert
fald ikke de kommende forældre til at føle sig tryggere i situationen.

-

Efter fødslen kommer den jordemoder man har født med på besøg, og her kan man få talt fødslen
igennem. Hun tager også hælblodprøve på barnet, så man slipper for at skulle ind på sygehuset
med sit nyfødte barn for at få dette gjort. I det offentlige er det ikke den jordemoder man har født
med der kommer ud. Det må siges at udgøre en vigtig forskel, hvis man har noget konkret fra
fødselsforløbet, som man gerne vil tale ud om og spørge ind til. Der bliver typisk også vendt andre
emner i relation til det nye forældreskab og det lille nye barn. Her er det også en kæmpe fordel at
jordemødre og familier kender hinanden godt.

-

En privat ordning har en større sikkerhed, da de ikke pludselig bliver beskåret eller lukket ned. De
har ro til at arbejde og udvikle sig.

-

Der ER jordemødre klar, som allerede er private. Fx. http://jordemoderenivejle.dk/ og
http://www.jordemoder.dk (Odense). Jeg har hørt om 2-3 andre, der også er meget opsat på det. I
øvrigt har Sjællands hjf-ordning ikke problemer med at skaffe jordemødre. Mange vil gerne have
mulighed for at arbejde på denne måde, med mere indflydelse og højere grad af service.

-

En privat ordning vil (fremfor model 2) nyde godt af friheden til selv kunne styre sin økonomi. Ifølge
jordemødre, jeg har talt med, har sygehusene desværre (men forståeligt nok!) en tendens til at
nedprioritere de fødende, ”fordi de jo ikke er syge”. Men hvis de ikke er syge, hvad laver de så
overhovedet i hospitalsregi?

-

Jordemødrene i den private ordning på Sjælland sørger selv for at opdatere sig med relevante
kurser. For faglig sparring har de hinanden og netværket af private jordemødre. Her deler de også
deres viden efter fx. at have deltaget i et kursus. Mangler de flere inputs eller har spørgsmål (også
til en konkret sag) har de en fast kontaktlæge på hver fødeafdeling. Dette fungerer rigtig godt. De
har kursus i spædbarnsførstehjælp hver 2. år med en børnelæge fra neonatalafdelingen i Holbæk.

-

Private jordemødre har også et rigtig godt netværk i form af Foreningen for Private Jordemødre,
hvor de har god sparring med hinanden.

-

En åbning for privat ordning i Region Syddanmark vil være innovativt og sætte området på
Danmarkskortet som en nytænkende og moderne region frem for en udkantsregion! Der er mange,
der i flere år har ventet på en udvidelse af Region Sjællands ordning.

-

Regions Sjællands private ordning har eksisteret siden 1991 og har enorm succes. Den er rost til
skyerne af både læger og jordemødre. Deres statistikker er usædvanligt gode i forhold til
sygehusets. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen. Se statistikkerne her:
http://www.hjemmefoedsler.dk/19912008.pdf. Se også deres rigtig gode
brugertilfredshedundersøgelse her: http://www.hjemmefoedsler.dk/bruger.pdf.

-

Vi har frit skolevalg og børnehavevalg. Vi får støtte til fysioterapeutbehandling. Vi kan vælge at få
kejsersnit uden lægelig grund! Vi har frit sygehusvalg – men hvorfor kun indenfor det offentlige?
Hvorfor kan vi ikke selv vælge hvor, hvordan og med hvem vi ønsker at føde vores børn? Få de
normale fødsler ud af hænderne på sygehuset og tilbage til dem (både gravide og jordemødre) der
ønsker selv at tage ansvaret.

