24. august 2010
Kære regionsrådsmedlemmer i gruppe V, K og DF,
Jeg er indehaver af www.hjemmefoedsel.net, mor til to hjemmefødte børn, sidder i Venstres
regionsbestyrelse samt byrådet i Assens. Jeg har alle trådene omkring hjemmefødsler samlet i min hånd, og
vil gerne dele ud af min viden, inden den vigtige beslutning om den fremtidige varetagelse af
hjemmefødsler i Region Syddanmark skal træffes.
Hjemmefødsler er i mange år ganske uberettiget blevet forsømt – desværre pga. uvidenhed. Jeg vil ikke
have at dette sker igen nu. Der eksisterer i vor tid så enormt meget viden og enormt mange undersøgelser
og erfaringer på området, at beslutningen – med den rette oplysning – ligger lige til højrebenet. Jeg beder
jer derfor om, at I vil tage jer tid til at sætte jer ind i denne sammenfattende redegørelse, jeg har lavet til
jer. Jeg har forsøgt at gøre det nemt og overskueligt, da jeg ved hvor meget I har at læse! Hvis det ikke er
lykkedes særlig godt, er det fordi der er så mange vigtige aspekter af sagen, som jeg ikke har villet udelukke.
Jeg håber på forståelse herfor. Evt. kan I bare læse konklusionen herunder, og så tage mit ord for at
påstandene er velunderbyggede.
Konklusion:
Model 3 er den bedste model for varetagelser af hjemmefødsler, af følgende årsager:
- Den hænger godt sammen økonomisk.
- Modellen har allerede eksisteret i Region Sjælland siden 1991. Den er i stadig vækst, udviser gode
resultater og har ekstrem høj brugertilfredshed.
- Den kendte jordemoder-effekt er betydeligt højere i denne model end i model 2. Familien og
jordemoderen kender hinanden rigtig godt, både pga. af de langvarige konsultationer i hjemmet og
pga. det faktum at kun to jordemødre arbejder sammen. Dette er yderst vigtigt for både
sikkerheden og brugertilfredsheden, og er uden tvivl en af hovedårsagerne til, at de
hjemmefødende i Region Sjælland har så ukomplicerede fødsler.
- Den pakke en privat hjemmefødselsordning kan tilbyde, matcher utrolig godt både borgernes og
jordemødrenes ønsker til varetagelsen af netop hjemmefødsler.
- 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.
-

Det er en liberal løsning, hvor borgere og jordemødre får lov at vælge selv. Som venstrefolk ved vi
hvilken betydning dette har for ansvarsfølelsen, arbejdsglæden, udviklingen af samfundet samt
følelesen af frihed.

Hvis I har spørgsmål, vil det bare være dejligt, hvis I kontakter mig for uddybning.
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sider.

Jordemoder Cecilie Risør om at arbejde i Hjemmefødselsordningen, Region Sjælland:
http://www.jordemoderforeningen.dk/index.dsp?page=3085
”Tanker fra en hjemmefødselsjordemoder” af Jordemoder Susanne Warming, Hjemmefødselsordningen,
Region Sjælland:
http://hjemmefoedsel.net/susanne2.asp
”Hjemmefødsel – det ultra moderne valg” af Jordemoder Susanne Warming, Hjemmefødselsordningen,
Region Sjælland:
http://hjemmefoedsel.net/susanne.asp
”Hjemmefødsler er mere end sikre” af Privat hjemmefødselsjordemoder, Gitte Lykke Jørgensen, Vejle:
http://hjemmefoedsel.net/jmvejle.asp

Hjemmefødselsberetninger:
http://hjemmefoedsel.net/stories/story14.asp?id=14
http://hjemmefoedsel.net/stories/story4.asp?id=4
http://hjemmefoedsel.net/stories/story9.asp?id=9
http://hjemmefoedsel.net/stories/story10.asp?id=10

Med venlig hilsen
Sarah K. Lundsberg
Venstre, Assens

Denne mail er sendt til regionsrådsmedlemmerne i gruppe V, K og DF samt offentliggjort på
www.hjemmefoedsel.net.

