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Bogen om hjemmefødsel Nanna Solow Hent PDF "Bogen om hjemmefødsel" udkom første gang i 2003, men
er stadig yderst aktuel for alle, der overvejer eller interesserer sig for hjemmefødsel.

En af de mest sejlivede myter om hjemmefødsler er, at det er noget, der hører forgangne tider til, og som i dag
kun praktiseres meget langt ude på landet, i gamle hippiekollektiver og blandt tilhængere af new age-sekter.
Men der er ikke noget som helst gammeldags ved hjemmefødsler. Faktisk kan hjemmefødsel betragtes som
det moderne valg, hvor den enkelte kvinde og familie vælger at have maksimal indflydelse på fødslen.

"Bogen om hjemmefødsel" beskriver indgående de særlige forhold, der gør sig gældende ved hjemmefødsel.
Den besvarer en lang række spørgsmål, man som vordende forældre kan have, hvis man overvejer eller

planlægger at føde hjemme, fx: Hvem kan føde hjemme? Hvad kan man have brug for til selve fødslen og til
tiden efter? Skal man have fødselshjælpere med? Hvor i hjemmet kan fødslen foregå? Hvilke former for

smertelindring findes der?

"Bogen om hjemmefødsel" er skrevet af fem kvinder, der alle har født hjemme. Udover at videregive saglig
information om emnet beretter de om egne erfaringer med at føde hjemme, om valget af hjemmefødsel og

omverdenens reaktioner. Bogen indeholder blandt andet interviews med en jordemoder og en fødselslæge, en
oversigt over hjemmefødselsordninger og gode råd fra far til far. Store dele af bogen er også relevant for
ambulant fødende, blandt andet kapitlerne om fødestillinger, barselsgæster, pleje af det nyfødte barn og

amning.

Landsformand for Den Almindelige Danske Jordemoderforening, Lillian Bondo, og overlæge i gynækologi
og obstetrik Ole Eik Jørgensen har gransket bogens faktuelle oplysninger.
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