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BARN  HELSE  KVINNER

Aminah, Tommy, Vibeke og Ragnhild tilhører Norges kanskje
minste yrkesgruppe. De er doulaer

 Av Mathilde Torsøe
18. september 2019, kl. 21:31

I helga er mange doulaer samlet i Drammen. - Det er stadig flere norske
kvinner som benytter doula, også i Drammen.

MODERNE FØDEKONER: - Vi hadde fødekoner i Norge i flere hundre år. Så forsvant det. De siste årene kan man si at

fødekonene har kommet tilbake til Norge - i form av doulaer, sier doula Tommy Kire fra Østfold. Aminah Jacobsen (til venstre),

Vibeke Fjeldheim og Ragnhild Torjesen er blant doulane som inntar Drammen på workshop og festival i helga. Foto: Mathilde

Torsøe
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DRAMMEN: – Det er nok fortsatt en del som ikke vet om oss, men begrepet doulaer har blitt mer velkjent de siste

årene. Det er stadig flere norske kvinner som benytter doula, også i Drammen. Jeg foretrekker å være med på

hjemmefødsler, for der er vi mindre i veien for jordmor. Jeg har rundt tre klienter i året. Det er fortsatt noen som

synes det er litt rart med en mannlig doula, sier Tommy Kire, varamedlem i Norsk Doulaforening.

Han har jobbet som doula i elleve år.

– Jordmødrene som har hatt erfaring med oss har vært veldig fornøyde, sier Ragnhild Torjesen,

styremedlem i Norsk Doulaforening.

Kire opplyser at han er Nordens eneste mannlige doula. Drammens Tidende møter Kire, Torjesen, Aminah Jacobsen

og Vibeke Fjeldheim – som også er doulaer, på Comfort Union Hotel Brygge i Drammen. Norsk Doulaforening

arrangerer workshop denne helga, med påfølgende FødselsFestival på Union Scene på søndag.

Støtte i svangerskap, fødsel og barseltid
Hva er så en doula? Kort fortalt en person som gir fysisk, emosjonell, praktisk og informativ støtte i

svangerskap, fødsel og barseltid.

– Det er forskjellig fra klient til klient hvor lenge vi tilbyr tjenestene våre, men det er bedre jo tidligere i

svangerskapet vi blir involvert. Doulaen går som en rød tråd gjennom svangerskapet, det viktigste er at vi skal gi

kvinnene trygghet og kontinuitet. Vi er «førstelinjepotet» i et svangerskap, sier Torjesen og smiler.

– Altså kan vi tilby klientene veldig mye forskjellig i forbindelse med fødsel, både før, under og etter. For eksempel

svangerskapsmassasje. Noen ønsker bare én time der vi gir kunnskap knyttet til fødsel. Ikke alle doulaer er til stede

under fødselen, fortsetter hun.

Kires interesse for det doulaer driver med oppsto etter at han hadde fått sitt første barn. Senere kom ytterligere tre

til verden.

– Den største grunnen til at jeg er doula er at jeg har en ekstrem interesse for hvordan verden skal bli
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videre, altså neste generasjon. Jeg vil gjerne at starten på livet skal bli god, forteller han.

– Nedskjæringer i fødetilbudet
Alle fire har doula-jobben som deltidsjobb, ved siden av arbeid som blant annet grafisk designer og byarkivar i

Drammen. Torjesen og Jacobsen forteller at flere doulaer har bakgrunn som jordmødre, men at det er vanlig å ha

en helt annen bakgrunn.

– Jeg hadde egentlig lyst til å bli jordmor, men så tok livet en annen vending. Jeg har alltid hatt interesse for fødsel

og svangerskap, og ble ferdigutdannet som doula for ett år siden, forteller Jacobsen.

For Torjesen oppsto interessen en gang i løpet av hennes tre svangerskap. Hun merket at hun savnet en tjeneste

som det en doula kan tilby.

– Det snakkes altfor lite om hva som skjer når man blir gravid. For mange kommer det som et sjokk hvor

krevende denne tilstanden faktisk er. Mange opplever plutselig at de blir ensomme. Doulaen kan også være

med på å motvirke fødselsdepresjon. De siste årene har det vært mye nedskjæringer i fødetilbudet, ikke

bare på småsteder, men også i Oslo. Det gjør doulaens jobb desto viktigere, mener hun, og det nikkes rundt

bordet.

ET SPESIELT BÅND: De fire doulaene sier at de får et spesielt bånd med klientene sine etter at de har født. - For eksempel har

jeg lenge etterpå fått spørsmål om barneoppdragelse, sier Tommy Kire. Vibeke Fjeldheim (til venstre) jobber i Drammen. Til

høyre er Ragnhild Torjesen og Aminah Jacobsen. Alle fire har barn selv. Foto: Mathilde Torsøe
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Foretrekker hjemmefødsler
Ifølge Norsk Doulaforening har ikke doulaene medisinsk ansvar hvis noe skulle gå galt under svangerskap og fødsel.

Doulaen skal komplettere helsepersonell. Ifølge Jacobsen har doulaen helt andre oppgaver enn jordmor på

fødestua, doulaen skal gi støtte.

I likhet med Kire foretrekker også de tre kvinnene å være med på hjemmefødsler kontra sykehusfødsler. Torjesen

viser til at det er gjennomført forskning som understøtter at doulaen bidrar på en positiv måte under et

svangerskap/fødsel, blant annet at støtte som det doulaen gir er assosiert med kortere fødsel, mindre bruk av

keisersnitt og en mer positiv opplevelse av fødselen.

Torjesen forteller at doulaene er i beredskap i tida før og rundt termindato. Klienten avgjør selv hvor lenge i

forkant av termin de skal være «på vakt», i noen tilfeller tre uker før.

– Dette betyr at vi ikke kan drikke alkohol, at vi må ha full tank på bilen og alltid være klare for å rykke ut.

Det er ekstremt krevende å være på vakt, HMS-reglene gjelder ikke for oss, sier Torjesen og humrer.

Hun sier hun aldri har hatt mer enn ti fødsler i året fordi det er såpass krevende å stå på vakt.

– Det er vel viktig å komme godt overens med klienten?

De fire smiler.

– Ja, kjemi med klienten er det aller viktigste. At vi er omgjengelige er kanskje vår fremst egenskap, sier Kire.

Nytt tilbud for flerkulturelle i Drammen
Torjesen forteller at Røde Kors nylig har startet opp et tilbud om flerkulturelle doulaer i Drammen.

– Dette er et kommunalt tiltak som skal omfatte sju- åtte kvinner. Ellers jobber doulaer i Norge stort sett i

privat praksis.

Foreninga har én årlig workshop, og det er første gang de har denne i Drammen.

– Det er ikke tilfeldig at vi har den akkurat her i år, vi ville ha workshopen samme helg som FødselsFestivalen. Det

har vi fått tilbakemelding om at veldig mange er glade for, sier hun og smiler.

Rundt 20 er påmeldt workshopen lørdag, og Torjesen anslår at rundt 100 deltar på FødelsFestivalen.

– Workshopen er ikke bare for doulaer, den er også for andre yrkesgruppe rosm jobber med samme målgruppe

som oss, som sykepleiere. på festivalen kommer også folk som generelt er interessert i dette temaet – mange som

selv skal føde.

Vil du bli oppdatert hver morgen? Få de viktigste sakene fra DT rett i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

https://www.aid.no/aid/nyhetsbrev/www.dt.no/5919961a4900c906fd817ae3/

