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Får ikke føde der hun ønsker Må søke fødeplass i syvende uke

Aftenposten papirutgave, 25.09.06
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Får ikke føde der hun ønsker Må søke fødeplass i syvende
uke
Gravide i Oslo må søke om fødeplass bare uker ut i svangerskapet for å få føde på sykehuset de ønsker. Synne Wold
var altfor sent ute. KRISTIN KORNBERG KNUT SNARE (foto)
Kornberg Kristin - Aftenposten papirutgave, 25.09.06
Vil du føde på Rikshospitalet, bør du søke allerede i åttende svangerskapsuke for å være helt sikker på å få innpass.
Ved Ullevål universitetssykehus har de ingen slik grense, men en kvinne som sender søknad i åttende svangerskapsuke kan
ikke være sikker på å få fødeplass ved avdelingen, får Aften opplyst.
Fullt i 7. uke Synne Wold oppdaget ganske sent at hun ventet nummer to, og søkte ikke om fødeplass før i den 14.
svangerskapsuken, og det var altfor sent for å få plass ved førstevalget Ullevål. - Dermed ble jeg vist videre til Sykehuset Asker
og Bærum, og det går sikkert greit der også. Men jeg synes det burde vært tidlig nok å søke i uke 14. Da er man akkurat
kommet gjennom den 12. uken, sier Wold. Før den 12. svangerskapsuken er det langt større fare for å abortere.
Også Hege Kvien Klemetsen ble skuffet da hun allerede syv uker på vei fikk avslag på søknaden om å føde ved Rikshospitalet.
Også ved Ullevål var det beregnet fulle fødestuer.
- Jeg ble ganske overrasket over at begge fødeavdelingene var fulle så tidlig, sier Klemetsen, som siden mistet babyen sin i
halvgått svangerskap.
- Jeg regner med at det blir en neste gang, og da vil jeg søke tidlig igjen, sier hun.
Avviste 1000 Ifølge overjordmor Bente Rønnes ved Rikshospitalet er det helt unntaksvis fylt opp rundt termindatoen når kvinner
søker i syvende svangerskapsuke.
- Det pleier å gå greit å få plass frem til uke 10. Men hvis de skal være helt sikre, pleier vi å si at kvinnene bør søke i åttende
uke, sier Rønnes.
I fjor avviste Rikshospitalet 1000 fødende.
Til og med august i år har Ullevål avvist ca. 1000.
kk@aftenposten.no
FAKTARAMME
Slik gjør du
Når du er blitt gravid, må du søke om fødeplass ved et ønsket sykehus.
Enten skriver du brev selv, eller fastlegen din gjør det for deg etter første kontroll.
Skriver du brev selv, bør du legge ved Helsekort for gravide, som fås hos fastlegen.
***
Fullt
Både Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet har opplevd en formidabel økning i antall kvinner som vil føde der, etter at
Akers fødeavdeling ble lagt ned våren 2004.
Pågangen ved Ullevål førte tidligere i år til at kvinner til og med ble avvist etter at fødselen var i gang.
Det reneste fødekaoset skal nå være over etter at Ullevål gjennom en ny lovfortolkning av pasientrettighetsloven bedre kan
kontrollere innvilgede fødeplass-søknader.
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Måtte føde hjemme * Annenhver hjemmefødsel skjer
ufrivillig
På fødeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus var det fullt. «Vent litt til,» sa de til Line Isnæs. Så kom Henrik til
verden hjemme i dobbeltsengen. KRISTIN KORNBERG INGAR STORFJELL (foto)
Kornberg Kristin - Aftenposten papirutgave, 29.06.06
- Selvsagt ville jeg aller helst hatt en sykehusseng å føde i, sier Line Isnæs.
De siste tre årene har 196 kvinner i Oslo og Akershus født hjemme. 109 kvinner, godt over halvparten av dem, gjorde det
ufrivillig, viser tall fra Medisinsk fødselsregister. I tillegg har 55 kvinner født på vei til fødestedet.
Mannen i dusjen Med en febervarm Henrik på fanget, forteller Line Isnæs en heftig historie fra morgentimene 13. juni i fjor.
Klokken 3.30 våknet hun av at vannet gikk. Hun ringte Ullevål, men fikk beskjed om å ta kontakt igjen når veene kom.
- De begynte etter en time. Klokken 6 ringte jeg og sa at jeg veldig gjerne ville dra inn. Men de ba meg vente litt til, dette kom til å
ta tid. Det tok jo 13 timer forrige gang, gjenforteller Isnæs.
50 minutter senere hadde mannen kommet seg ut av sengen og inn i dusjen. Eldste sønn i huset, Emil som da var 3 1/2 år,
hadde også våknet av mammas stadig mer høylytte stønn.
- Det var ikke noe artig, men jeg måtte bare sette ham foran TV-en i stuen. Jeg skjønte at vi ikke kom til å rekke å levere ham i
barnehagen, så svigerforeldrene ble tilkalt, forteller Isnæs.
Ambulanse på vei Klokken 7 ringte hun nok en gang til Ullevål. Da følte hun at fødselen var godt i gang.
- De lovte å sende en ambulanse da de hørte at jeg ikke ville klare å gå ned trappen fra fjerde etasje, gjengir hun. Men deretter
gikk alt i forrykende fart.
- «Nå er ungen på vei ut», ropte jeg.
Mannen min trodde ikke på meg, og sa bare: «Nei da, nei da, ikke ennå». Men jeg fikk akkurat lagt meg ned på sengen, kastet
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noen rene håndklær under meg, og ut kom Henrik. Klokken var 7.10, og mannen min tok imot ham, smiler tobarnsmoren.
Pappa fikk råd på telefonen Da en jordmor fra Ullevål ringte og fortalte at ambulansen var på vei, måtte hun gi en fortumlet
pappa råd om hva de skulle gjøre med den nyfødte babyen.
- Det er egentlig fantastisk at man kan klare det helt selv. Jeg rakk aldri å bli redd mens det sto på, men jeg ble skjelven etterpå,
sier Isnæs, som ikke er fristet til å gjenta hjemmebragden.
- Jeg synes det var ille da de ikke hadde plass til oss på Ullevål. Det hadde kanskje vært bedre om de hadde bedt meg dra til et
annet sykehus. Men alt gikk kjempefint, tross alt, og ingen av oss har tatt skade. kk@aftenposten.no
***
- Ikke til å unngå Jordmødre mener mange fortsatt må regne med ufrivillige hjemmefødsler. - Det er stor forskjell på planlagte og
ikke planlagte hjemmefødsler. Når den ikke er planlagt, vil hjemmefødselen oppleves som dramatisk. Vi er ikke vant med dette i
dag, sier assisterende overjordmor Grethe Næsje ved Ullevål universitetssykehus og leder i Jordmorforbundet NSF.
Men ufrivillige hjemmefødsler er ikke til å unngå, mener hun.
- Fordi naturen ofte arbeider raskt og effektivt når barn nummer to eller tre skal fødes, og kvinnen får ikke tid til å områ seg og
dra til sykehuset. Og så hender det jo, slik som i dette eksempelet, at vi ikke har plass, sier hun, men understreker at
hjemmefødsler er et sjeldent fenomen.
- Vi sier imidlertid til alle førstegangsfødende som synes de har hatt en kjapp fødsel, at de ikke må nøle med å komme inn neste
gang, påpeker Næsje.
Jordmor Anette Huitfeldt har tatt imot rundt 125 planlagte hjemmebabyer i Oslo-området de siste ti årene.
- En hjemmefødsel er et godt alternativ hvis kvinnen bor i nærheten av et sykehus og ellers er frisk og rask. Men en uforberedt
fødsel hjemme kan være en sjokkartet opplevelse og en stor psykisk belastning som må bearbeides etterpå. Kvinnene takler
dette veldig forskjellig, sier hun.
Hun mener uplanlagte hjemmefødsler ikke bør skje, men at det er vanskelig å unngå.
- Det vil alltid være flere uplanlagte hjemmefødsler enn planlagte. Kvinnene tenker at de har så kort vei, og venter for lenge, eller
kanskje det ikke er plass. Det er heller ikke enkelt for jordmødrene å vurdere over telefon hvor langt kvinnen er kommet i
fødselen, sier Huitfeldt.
SITAT
«De lovte å sende en ambulanse da de hørte at jeg ikke ville klare å gå ned trappen fra fjerde etasje» Line Isnæs
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