hvad er hjemmefødsel
brugerne

Tilfredshedsundersøgelse

jordmødrene anbefaler
fagligt
kontakt

Hvad synes DU om Hjemmefødselsordning Sjælland?
Du kan gi´ din mening tilkende via Foreningen Forældre & Fødsels undersøgelse:

http://www-fogf.dk/Poll_tfu.php

På foreningens hjemmeside: www.fogf.dk står bl.a.
følgende om Tilfredshedsundersøgelsen:
Forældre og Fødsel ønsker at synliggøre, hvor vidt befolkningen i Danmark
er tilfreds med de tilbud de får i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.
Foreningen ønsker med tilfredshedsundersøgelsen, at hjælpe
personale/enkelte fødesteder til at se, hvad familierne synes om de tilbud,
de modtager.
Dels for at kunne rose personalet for det de gør godt, og dels for at vise
personalet, hvor de kan gøre en bedre indsats til gavn for familierne i
fremtiden.
Spørgeskemaet henvender sig hovedsageligt til kvinder, men vi opfordrer til
at skemaet udfyldes i fællesskab, da enkelte spørgsmål henvender sig til
manden.

Forklaring til spørgsmål
Tilfredshedsundersøgelsen

Hvis fødslen er startet ud i hjemmet som planlagt
hjemmefødsel med Hjemmefødselsordning Sjælland,
så klik ind på "Hjemmefødselsordningen Sjælland"
Dem af jer, der er blevet overflyttet til sygehus i
løbet af fødslen, skal alligevel besvare spørgeskemaet
under "Hjemmefødselsordningen Sjælland
(og altså IKKE det sygehus I blev overflyttet til).

Enkelte spørgsmål kan virke noget underlige, da det er en undersøgelse for alle fødesteder i
DK, og således skal kunne besvares af ALLE, hvad enten man har født på en specialafdeling,
hjemme med vagthavende jordemoder fra nærmeste fødested, eller været tilknyttet
Hjemmefødselsordning Sjælland.
F.eks bliver I spurgt om:
Var du til fremvisning på fødeafdelingen? (Til jer hjemmefødende menes: Var I til
fremvisning på den fødeafd, hvortil I evt. ku´ blive overflyttet i fødslen).
Hvor tilfreds var du med afstanden mellem din bopæl og jordemoderkonsultationen?
(Til jer hjemmefødende menes: Hvor tilfreds har I været med at have
jordemoderkonsultationerne i jeres eget hjem).
Hvor tilfreds var du med personalets (jordemoder/sygeplejerskens) vejledning/støtte i
barselsdagene? (Til jer hjemmefødende menes, hvor tilfredse I har været med den
vejledning I har fået af jordemoder fra Hjemmefødselsordningen ved tlf-kontakt og besøg i
hjemmet i den første lille uges tid efter fødslen).
Har en jordemoder besøgt dig i dit eget hjem i graviditeten?
(Spørgsmålet virker måske underligt for jer, der var tilknyttet Hjemmefødselsordning
Sjælland, men det er altså kun i Hjemmefødselsordning Sjælland, at konsultationer foregår
hjemme, så det er et relevant spørgsmål andre steder i landet. I svarer selvfølgelig "JA".)

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN
Du har mulighed for at se det samlede resultat for de
enkelte fødesteder i Danmark ved først at klikke på
”Vælg Ingen” og derefter ved at vælge det fødested, du
ønsker at se resultaterne fra.

