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Temaeftermiddag ”Hjemmefødsler” 23.11.2010
Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen

Ude godt – hjemme bedst?
Christina Paulsen & Sofie Hansen

Hvorfor dette emne?
Motivation for denne opgave afstedkom af bl.a.:
• Egen information i konsultation om muligheden for

hjemmefødsel
• Jordemødres indstilling til varetagelse af hjemmefødsler
• Manglende brochuremateriale om hjemmefødsler
• Ny undersøgelse med 500.000 fødsler der bekræfter
sikkerheden ved hjemmefødsler (Jonge A.D. et al.,2009)
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Hvad tror du påvirker jordemødres
information i konsultationen?

2

23/11/2010

Hvad tror du påvirker jordemødres
information i konsultationen?
Prioritering af tid
Manglende informationsmateriale til de gravide
Rutine / Vaner
Holdninger til hjemmefødsler
Evidens
Sikkerhed
Erfaring med hjemmefødsler
Teoretisk & klinisk uddannelse
Akutberedskab (organisatorisk)
Akutkompetencer

Hypotese

Informationen i konsultationen om muligheden for
hjemmefødsel er påvirket af den enkelte jordemoders
erfaringsgrundlag samt overordnede holdning til hjemmefødsler.
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Konklusion
Jordemødres villighed til at informere i konsultationen afhænger af
komplekse forhold som ikke direkte kan relateres til deres holdning om
hjemmefødsler. Kompleksiteten består blandt andet af:
• Sikkerhedsopfattelse (sikker i egne akutkompetencer – indre/ydre)
• Kvaliteten i samt kvantiteten af erfaring har størst indflydelse på
holdningen.
• Videnskaben (anerkendelse/skepsis)
• Jordemødres risikotænkning – Individuel tilpasning af risici/eksisterende
norm blandt jordemødre

TEORI OG UNDERSØGELSER
(Teori - )Anthony Giddens & Ulrich Bech
• foranderlighed
• refleksivitet
• opprioritering af ekspertviden
• ekspertafhængighed
• risikoopfattelse
• ny type risici i form af potentielle trusler
• anskueliggøre nutidens samfund og hvordan det moderne

menneske agerer heri
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Vedam, 2009, USA, formål: 1893 Nurse-midwives holdning
til og erfaring med hjemmefødsler samt faktorer der har
relation til holdningen om hjemmefødsler
Til trods for at flertallet af jordemødrene var moderat positive
overfor hjemmefødsler var knapt halvdelen ikke villige til at tilbyde
hjemmefødsler.

KONKLUSION: Undersøgelsen viser at villigheden til at praktisere i
hjemmet havde den stærkeste sammenhæng med faktorer, der
relaterede sig til jdm tiltro til egne akutkompentencer, overbevisning
om sikkerheden af hjemmefødsler samt jdm frygt for negativ
omdømme blandt kolleger.

Floyd, 1994, England, formål: 44 fuldtids distriktsjordemødres
erfaring med hjemmefødsler og hvilke faktorer der har
indflydelse på deres holdning til hjemmefødsler
KONKLUSION: Ingen direkte sammenhæng mellem erfaring med og
holdning til hjemmefødsler. Jordemoderens holdning er afhængig af faktorer
som;
kvaliteten af oplevede hjemmefødsler
kvalitet i uddannelse
personlig overbevisning om bedre fødsel for barn og mor




manglende kompetencer i varetagelse af fødsel i hjemlige
omgivelser
manglende kollegial støtte
overbevisning om negativ holdning blandt læger
utilstrækkelig tværfagligt netværk samt akutberedskab
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Hjemmefødsler i fremtiden?
• Fødeplanen
• Kan vi imødekomme en øget efterspørgsel?
• Efteruddannelse

• Den hollandske svangreomsorg
• Hvad kan vi selv gøre?
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