Kære privatpraktiserende læger

Fødeklinik Storkereden har i samarbejde med Region Sjælland, gjort det muligt for kvinder
bosiddende i regionen, at føde på fødeklink Storkereden uden egenbetaling.
Det vil sige, at parret kan vælge at føde på fødeklinik på samme vilkår, som hvis de vælger et af
regionens andre fødesteder.
Hvis parret, efter lægens informationer om regionens tilbud, ønsker at føde på klinikken, noteres
dette på vandrejournalen under “ønsket fødested”. Kvinden skal vælge et “tilknytningshospital”
hvor eventuel ultralydsscanninger foretages og svangrepapirer sendes hertil. Når kvinden er
nakkefoldscannet, sender det pågældende hospital papirerne videre til os. Barnets CPR-nr. laves af
sognet, efter de har modtaget fødselsanmeldelsen fra os, og sendes til forældrene inden for 14 dage.
Parret skal selv rette henvendelse til Storkereden for at booke tid til en visiterende samtale, da et
graviditetsforløb på klinikken kræver følgende:
- forventet normal graviditet med ét barn og forventet normal fødsel
- tidligere normale graviditeter og vaginale fødsler

Parret følges tæt af jordemødre de kender gennem hele forløbet og tilbydes:
- 5-7 jordemoderkonsultationer af en times varighed
- nakkefold- og misdannelsesscanning på et af regionens hospitaler
- 6 timers fødselsforberedelse
- ambulant fødsel med kendthed, tryghed, tid og ro
- barselforløb i hjemmet, hvor familien passes hele ugen efter fødslen af kendte jordemødre, samt

sundhedsplejerske fra 4.-5. dagen.
Vi håber med denne skrivelse, at I vil være med til at informere kvinderne om vores klinik, da det er
en del af Region Sjællands samlede tilbud. Parret kan vælge at benytte fødeklinik Storkereden som
fødested på alle tidspunkter af deres graviditet, blot ved at henvende sig til os.
Fødeklinik Storkereden har eksisteret i Slagelse i 2 år og har nu også afdelinger i Roskilde og
Holbæk. I november 2015 blev vi akkrediteret i Den Danske Kvalitetsmodel.
Ved spørgsmål eller tvivl er i altid meget velkomne til at kontakte os. I kan også finde supplerende
materiale på vores hjemmeside www.storkereden.nu
De bedste hilsner fra jordemødrene i fødeklinik Storkereden.
Info@storkereden.nu og tlf: 40130018

