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Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag känner mig så hedrad att vara här, att vårdförbundet och juryn ger utrymme för vår verksamhet att vara en del av vårdgalan, jag känner mig också så hedrad att DU Ubah  och Falis är här , Doula och Mamma som ju är vår verksamhet.



Stöd till utsatta gravida 
genom Doula & kulturtolk
Stödperson till födande kvinna
Doulautbildning
2008,2010, 2012, 2016

Därutöver utbildning till:
Förlossningspedagog
Amningsrådgivare
Kangaroula
Hälsoinformatör  

Varje månad:
Handledning, fortbildning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Doulan är en stödperson som är utbildad att ge stöd till paret under förlossningen. Hon har kulturkompetens från hemlandet och kulturkompetens från svensk förlossningsvård.  Vi är nu inne på vår fjärde utbildningsomgång.Vi har nu 34 doulor som pratar 21 språk. Vi har bistått 1000 förlossningar sedan 2008.



Varför?
Kvinnor från utomeuropeiska 
länder som föder barn i Sverige 
har svårare förlossningar och 
mer komplikationer än svenska 
kvinnor         Robertsson, 2007

Deras barn löper upp till fyra 
gånger högre risk att dö i 
samband med graviditet och 
förlossning, än barn till svenska 
kvinnor           Essén, 2002

Ökad risk för mödradödlighet
Esscher et al ,2014 
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Presentationsanteckningar
Viktigt att förstå och visa intresse för varje kvinnas historia. Hon kan bära på  hälsotillstånd som vi inte är vana vid. Hon har med sig erfarenheter som påverkar hur hon söker vård i Sverige.



Anpassad & mer jämlik vård
Kommunicera på ett 
igenkännande sätt

Bakgrund, vårdkoncept från 
hemlandet

Utgår från kvinnans 
berättelse, hennes tankar 
om att föda barn och bli 
mamma

Stödjer kvinnans/parets 
resurser
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Presentationsanteckningar
Att kommunicera på ett igen. kännande sätt skapar trygghet! Informationene landar hos kvinnan , hon äger informationen och kan göra egna val. Kvinnans bakgrund vad hon har med sig för vårdkoncept och vad hon har för förväntningar och uppfattningar om svensk förlossningsvård..Utgår från kvinnan paret, där de befinner sig! Stödjer mannen så att han ha kan känna sig bekväm i förlossningsrummet  och hur han kan stödja. Doulan får en betydelsefull roll  i ett  livsskede  där man som födande är öppen för förändring men också sårbar.



Kontinuitet i vårdkedjan

Mvc Förlossning BB Bvc
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Presentationsanteckningar
En fragmenterad vård drabbar utrikesfödda kvinnorj ännu mer. Här bidrar doula med kontiuiet för paret under grav ett par gånger, är med och stödjer under förlossningen och kan vara med och stödja på bb och bvc. 



Spin-off effekter
Billigare vård kort sikt

Billigare vård lång sikt

Stärker doulorna
Hodnett et al, 2013

Kvinnans positiva upplevelse 
– den mest positiva effekten
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En kvinna som blir stärkt efter sin förlossning det gynnar inte bara henne och hennes nyfödda barn det gynnar hela familjen.



Samverkan för jämlik vård
Ökade behov, nya utmaningar:
Civilsamhälle, primärvård, 
slutenvård, lärosäten

Verkar ända in i det intima 
förlossningsrummet

Dialog/lyhördhet
Kompetens/forskning
Öppenhet
Ledarskap
Kontinuerligt levande process

Presentatör
Presentationsanteckningar
De ökade behoven ger nya utmaningar, som utmanar oss till nya lösningar och till samverkan över gränserna. Här verkar vi från civilasamhälle in i det intima förlossningsrummet. Det kräver en dialog och en lyhördhet och där kvinnans behov får forma oss tillsammans i samverkan mellan våra olika kompetenser i förlossningsrummet. När kvinnan upplever samsyn mellan doulan och barnmorskan skapar det trygghet. Kvinnana upplever att vi alla är där för henne på rummet.  En trygg miljö är avgörande för ett bra förlossningaarbet. Avstressade förpersonalen, jag som bm kan göra mig förstådd, jag kan förstå den födande kvinnan.  Nätverk, förloosningsavdelningaran och Mödravården,  … ledarskap , som ledare är min ledstjärna att alltid återvända till våra djupaste värden, att bekräfta på djupet att verkligen bli sedd som människa som jag är , för då existerar jag, och detta är universellt. Och detta bär. Parallelprocess , som jag lyssnar in doulorna så lyssnar doulorna in kvinnorna . 
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Tillit ger 
möjlighet till 
förändring

Empowerment

Förtroendekapital

Positiv 
förlossning, 
positiv start
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Den nära relationen som uppstår vid förlossningen och tilliten  genererar ett förtroendekapital. Det är det förtroendekapitalet och empowerment som hela vår  hela vår verksamhet på mammaforum vilar i .



Mammaforum: 
Mötesplats & kontinuitet

Snabba insatser ur ett rättighetsperspektiv

Tidiga insatser,

det ofödda barnet

Samverkan över gränser

Svenskundervisning 

för föräldralediga

Tvärkulturell gemenskap bryter isolering, språkträning.
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Det är en öppen mötesplats där vi erbjuder individuellt stöd och kurser med fokus på den barnafödande perioden. Det är en tidig insats, vi når det ofödda barnet, det nyfödda barnet, den nybildade och många gånger nyanlända familjen. Vi erbjuder också svenskundervisning som också vilar i trygghet och empowerment, och kvinnorna VILL lära sig svenska, de Vill bli en del  och verka i det svenska samhället. Detta har uppmärksammats och här har vi besök av Anna Kindberg Batrs som ville se om detta kunde vara en modell att ta vidare.



Några samverkanspartners

Kunskapscentrum för jämlik vård
Rädda Barnen
Svenska med baby
Integrationscentrum
Nätverk i norden, KI
EU-projekt ORAMMA:    

Nederländerna & Grekland
Nino Birth:             

Kangaroulautbildning med                    
Jill & Nils Bergman, Sydafrika
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Vi samverkar lokalt , nationellt och intenationnellt, men Rädda barnen har vi pappagrupper, vi har gått vidare i en EU ansökan tillsammans med England, Holland och Grekland, där man vill förbättra omhändertagandet för gravida kvinnor på flykt som anländer till Grekiska gränsen. Här skall vi bistå med att utbilda doulor. Vi samverkar sedan flera år tillbaka med Nino Birth akademy. Vi har varit Sydafrika och utbildat barnmorskor och Nils och Jillbergman har deltagit på konferenser som vi har arrangerat och så har de fortbildat våra doulor i hud mot hus / Anknytning. Vi står bara i början av att förstå vad tiden strax efter födseln har för betydelse, epigenetiken hjälper oss att förstå att förmågan att ta emot positiva känslor , kärlek ökar, att detta inte bara är i ett livsttidsperspektiv utan det handlar om genrationer framöver. I sydafrika har man sett att en pappa som får hålla sitt nyfödda barn hud mot hud där har det brytit våld i nära relationer . Hud mot hud är väldigt kraftfullt ! Vi måste förstå att detta är ett fredsarbete. Att kvinnor får en positiv förlossningsupplevelse och barn en god start i livet det är inte 





Doulor mot nya mål!
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Vårt koncept

Sprida med bibehållen kvalitet
Nationell samordning, Födelsehuset
Kvalitetssäkring
Gedigen utbildning                               

av erfarna barnmorskor
Handbok: riktlinjer, arbets-

beskrivning, mallar mm

Kontakt:
maria.fodelsehuset@gmail.com
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