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Siden efteråret 2020 er der sket meget, og det er tid til at
gøre status og ønske alle vores medlemmer og
nyhedsbrevsabonnenter et godt nytår.

Opråb om svigt i svangreomsorgen
I oktober 2020 skrev forfatter Olga Ravn et debatindlæg i
Politiken omhandlende fødendes vilkår i Danmark. Hun
proklamerede at "Den tid er forbi, hvor vi skal ofre vores
kroppe og psyker for at bringe nyt liv til verden".
Debatindlægget vakte stor genklang hos os og hos
mange andre, og blev startskuddet til en indsamling af
vidnesbyrd fra fødende og nye familier, der havde oplevet
svigt i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.
Via Facebook-gruppen "Bedre Fødsler - et fællesskab med
tilknytning til Forældre og Fødsel", blev der delt vidnesbyrd
og forholdene i svangreomsorgen blev debatteret.
Gruppen eksisterer stadig og er i dag vokset til 2.500
medlemmer.

Borgerforslaget Bedre Fødsler
Fra facebook-gruppen udsprang også idéen og kræfterne
bag borgerforslaget "Bedre Fødsler - forslag om
indførelse af rettigheder til fødende", som blev
offentliggjort den 8. februar 2021. Forfatterne af
borgerforslaget var Forældre og Fødsels - nu tidligere formand Birgitte Halkjær Storgaard, nuværende formand
Mie Ryborg-Larsen og initiativtager Honey Biba Beckerlee.
Borgerforslaget opnåede de nødvendige 50.000
støtteunderskrifter på kun 39 dage og blev den 3. juni,
vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Du kan læse alt om borgerforslaget på vores temaside om
bedre fødsler her.

Fødselsaktivisme
Første halvdel 2021 gik med fødselsaktivisme og politisk
interessevaretagelse.
På kvindernes kampdag den 8. marts deltog vi i en
demonstration for en tryg fødsel. Den 22. marts deltog vi i
et rundbordsmøde indkaldt af sundhedsminister Magnus
Heunicke sammen med flere andre interessenter på
fødselsområdet. Birgitte fik udgivet to vigtige debatindlæg
i hhv. Politiken og Information og flere medlemmer og
brugere af svangreomsorgen fulgte trop. Fødselsområdet
kom helt op på den sundhedspolitiske dagsorden og
fyldte en hel del i pressen. En stor bedrift i en tid hvor
Covid-19, har domineret det meste. Op til vedtagelsen af
borgerforslaget holdt vi møder med flere politiske partier,
herunder SF, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti og
vi var i foretræde for Sundhedsudvalget mellem 1. og 2.
behandlingen af borgerforslaget.
I anden halvdel af året er der også sket en hel del i denne
lille forening.

Amningens ABC
I juli lancerede vi Amningens ABC. Et evidensbaseret
leksikon om amning.
Amningens ABC består af artikler om amning skrevet af
er tværfagligt korps af professionelle ammekonsulenter,
alle med IBCLC-certificering. Artiklerne er målrettet
ammende og deres partnere - og kan også bruges af
sundhedspersoner.
Indtil videre ligger der 21 artikler på hjemmesiden, hvor I
eksempelvis kan læse om hvorfor det er godt at amme,
ammestillinger, fødslens betydning for amningen, smerter
ved amning, suttebrik og meget mere. Vi har fået flere
midler i 2022 til at udbygge Amningens ABC, så der
kommer flere artikler til i nær fremtid.

Ny bestyrelse
I august blev der afholdt generalforsamling, virtuelt i
bedste coronastil, hvor vi fik valgt en ny bestyrelse
bestående af både nye og gamle ansigter.
Her blev der blandt andet foretaget vedtægtsændringer
og valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer.
Birgitte Halkjær Storgaard takkede af efter 6 år som aktiv i
foreningen, med en bevægende beretning for det seneste
år, som på grund af den intense debat om fødselsområdet
blev alt andet og meget mere end det hun og bestyrelsen
havde forestillet sig ved generalforsamlingen i 2020.
De nye, som blev valgt ind er Mie Ryborg-Larsen og Signe
Nordsted, som hhv. ny formand og næstformand samt
bestyrelsesmedlemmerne Daily Leth Snow og Liv Collatz.
De erfarne kræfter, som valgte at forstsætte i bestyrelsen,
er Birgitte Eiersted (kasserer) og
bestyrelsesmedlemmerne Karen Bøhrnsen, Henriette
Vestagerager Funder-Schmidt, samt Louise Maria Holck
Rasmussen som suppleant. Vi er taknemmelige for at det
lykkedes at få besat alle bestyrelsesposter, da vi ved det
kan være en udfordring at finde plads og tid til frivilligt
arbejde, når de fleste af den primære målgruppe for
foreningen er midt i en af de travleste og mest
omvæltende livsfaser, nemlig der hvor man etablerer sig
som familie.
Vi vil endnu engang sige tak til de afgående
bestyrelsesmedlemmer Birgitte Halkjær Storgaard,
Camilla Duus, Anita Lund Kjær og Camilla Mellergaard
Olsen for deres store engagement i foreningen.
Du kan læse mere om hvem vi er her.

Indflydelse på rettigheder
De sidste måneder af året har vi arbejdet på at få
indflydelse på den konkrete udmøntning af rettigheder til
fødende. Vi har holdt et skarpt øje med de politiske
udmeldinger og (delvist manglende) handlinger. Alt imens
presseopmærksomheden på området har kørt videre med
fuld intensitet og har afdækket fortsatte
utilstrækkeligheder i omsorgen for kommende og nybagte
familier.

Vi udviklede videre på borgerforslaget og sendte i
udgangen af august vores udspil til konkretisering af
rettighederne til de politiske partier repræsenteret på
Christiansborg. Sammen med Enhedslisten fik vi
arrangeret en høring om fødselsområdet på
Christiansborg, hvor en række stærke oplægsholdere gav
deres bud på Fremtidens fødselsområde. Vi deltog
selvfølgelig også selv med et oplæg på dagen, som løb af
stablen den 8. december 2021. Hele høringen kan
streames på Folketingets hjemmeside her.

Vi har gjort en forskel
Selvom vi frustreret har kigget langt efter konkrete
rettigheder til fødende og mærkbare forandringer ude på
fødestederne i løbet af året, har vores arbejde, sammen
med den folkelige opbakning og mediebevågenhed, ikke
været uden effekt.
I økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne, som
udgør grundlaget for regionernes økonomi i 2022, blev
svangreomsorgen fremhævet med følgende ord:
"Parterne er enige om, at familier skal opleve et trygt
forløb i svangreomsorgen. En god fødsels- og
forældreforberedelse er sammen med
jordemoderkonsultationerne en forudsætning for et godt
fødselsforløb og en tryg start på livet som familie. I
efterfødselsforløbet er det vigtigt, at der sikres en god
overgang fra familien forlader hospitalet til
sundhedsplejersken tager over.
Der er derfor enighed om, med udgangspunkt i
Sundhedsstyrelsens kommende faglige anbefalinger for
svangreomsorgen, at styrke svangreomsorgen med fokus
på differentierede tilbud til familierne. Det indebærer
eksempelvis fødselsforberedelse i små hold, en tidlig
jordemoderkonsultation, et særligt fokus på behovene
hos sårbare gravide samt styrket telefonrådgivning. Det er
tiltag, som samlet set skal bidrage til mere lighed i
sundhed og til større tryghed i familiernes forløb."
Selvom der desværre ikke var afsat øremærkede midler til
denne styrkelse, har flere regioner valgt at afsætte flere
midler til fødeområdet i 2022.
Da finanslovsforslaget fra regeringen blev fremsat i
slutningen af august var vores skuffelse stor, da

fødselsområdet ikke var nævnt med et ord! Heldigvis med massivt pres fra støttepartierne og sågar en trussel
om at samle flertal uden om regeringen - endte den
endelige finanslov med at indeholde et betydeligt løft på
475 mio. kr. over de næste 4 år. Pengene skal gå til: "(...)
at styrke tryghed og nærvær før, under og efter fødslen.
Gravide og fødende kvinder skal have bedre vilkår, så alle
børn sikres en god start på livet i familien. Rammen
udmøntes efter drøftelse med aftalepartierne. Midlerne
prioriteres med fokus på etablering af rettigheder for
fødende samt flere jordemødre." Derudover er der afsat 2
mio. kr. til en analyse af normeringer på fødselsområdet.
På trods af vores glæde over resultatet, tror vi ikke på, at
alle rettighederne kan imødekommes fuldt ud med de
midler, der er afsat i finansloven. Pengene skal derfor
bruges klogt med fokus på nationale rettigheder, flere
jordemødre og tiltag, som sikrer tryghed, kvalitet og
kontinuitet for familierne. Og så skal vi kæmpe videre for
at sikre tilstrækkelig finansiering, der kan gøre alle
rettighederne til virkelighed, fx. i de kommende
forhandlinger om sundhedsreform og økonomiaftale med
kommuner og regioner for 2023.
Kampen for #bedrefødsler slutter bestemt ikke her.

Vi har sat aftryk
Udover det politiske arbejde som uden tvivl har fyldt
meget i 2021, har vi også haft mulighed for at sætte vores
aftryk andre steder i "fødselsverdenen". Vi har fx været
med i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsens arbejde med
anbefalinger for svangreomsorgen, anbefalinger til
organisering af fødeområdet og den nationale anbefaling
for igangsættelser, som er i høring lige nu. Her har vi
kæmpet for at få vægtet brugernes perspektiv,
valgmuligheder og autonomi højere.
Vi er ligeledes blevet inviteret til at holde oplæg for vigtige
samarbejdspartnere i Jordemoderforeningen og DSOG,
hvor vi dels har fortalt om de fødendes ønsker til
svangreomsorgen på en temadag for chefjordemødre fra
hele landet og dels om fødendes oplevelser med svigt og
overgreb i sundhedsvæsnet til en temadag om "Kulturen i
svangreomsorgen" for ca. 150 jordemødre og
fødselslæger. Begge oplæg byggede på den massive
viden vi har fået direkte fra jer, der har indsendt
vidnesbyrd og deltaget i den offentlige debat, og gjorde

stort indtryk på deltagerne. Vi oplever især at temadagen
om kulturen i svangreomsorgen førte til ny forståelse for
kvindernes oplevelser og fagpersoners indflydelse herpå.

Øremærket barsel
2021 var også året, hvor der landede en politisk aftale om
øremærket barsel til fædre, medmødre og andre
medforældre, som efter direktiv fra EU betyder, at der i det
samlede antal ugers orlov vil indgå 9 ugers øremærket ret
til fravær til hver forælder, som skal afholdes inden barnet
fylder ét år, og som ikke kan overføres til den anden
forælder. Vi hilste styrkelsen af
far/medmor/medforælders orlovsrettigheder velkommen
samt det vigtige signal til det omgivende samfund om at
den ikke-fødende forælders afholdelse af orlov med deres
barn/børn selvfølgelig skal støttes, accepteres og
bifaldes. Men vi var og er kritiske overfor, at
forbedringen for far/medmor/medforælder, sker via
indskrænkning, og dermed en de facto forringelse, af den
fødendes eksisterende orlovsrettigheder og -muligheder.
Vi mener, at den unikke mulighed for revidering af
barselsloven (som ikke er ændret væsentligt siden
1990’erne), som EU-direktivet har foranlediget, burde være
mere ambitiøs og sikre bedre orlovsmuligheder for alle i
familien samt ikke indeholde risiko for at særligt barnets
mulighed for at være hjemme med sine primære
omsorgspersoner kunne indskrænkes. Derfor deltog vi i
en demonstration for bedre barselsforhold på
Christiansborgs Slotsplads den 29. september og
bakkede op om borgerforslaget forlæng barslen med
far/medmors øremærkede andel, som også opnåede
50.000 støtteunderskrifter, men faldt i Folketinget, fordi
lovændringerne i medfør af den politiske aftale allerede
var fremsat ved tidspunktet for behandlingen af
borgerforslaget. Vi er aktuelt i gang med at udarbejde
høringssvar til det konkrete lovforslag til ændring af
barselsloven.

Skandinavisk fødselsoprør
Det er ikke kun i Danmark, at vi oplever kritisable vilkår i
svangreomsorgen. Der er krise på fødeområdet i hele
Skandinavien med jordemødre, der forlader de offentlige

fødegange og fødende, der ikke får den støtte og omsorg,
de har krav på.
Derfor afholdte vi den 27. november et liveevent på
Facebook sammen med Birth Rights Sweden og
BirthRights Norge med deltagelse fra bl.a. Barselopprøret
og Jordemødre for Ligeløn, hvor bruger- og
jordemoderrepræsentanter fra hvert land, fortalte om
situationen i hhv. Danmark, Norge og Sverige. Eventet blev
optaget og kan genses her.
Formålet var blandt andet at vise vores opbakning til
jordemødrene og dele viden og erfaringer om de fælles
udfordringer, vi står i, og styrke hinanden i den fælles
kamp for bedre vilkår - for fødende såvel som jordemødre
- på tværs af landegrænser. Inspirationen til eventet kom
fra det britiske protestbevægelse #marchwithmidwives,
som søndag den 21. oktober arrangerede optog i mere
end 60 byer over hele Storbritannien, hvor forældre og
jordemødre gik på gaden i protest mod dårlige
arbejdsvilkår for de britiske jordemødre, som også
medfører dårlige vilkår for fødende og nye familier.

Ammerådgivning
Et af vores kerneydelser er den telefoniske
ammerådgivning, som varetages af dygtige frivillige. For
at strømline og effektivisere uddannelsen af nye
ammerådgivere, arbejdes der lige nu hårdt på
videreudviklingen af ammerådgiveruddannelsen. Denne
forventes klar til nye aspiranter den 1. april 2022 og vi ser
frem til fortsat at kunne tilbyde kvalificeret, telefonisk
ammerådgivning i det nye år.
Listen over aktive ammerådgivere finder du her.

Støt os
Hvis du endnu ikke er medlem, så husk at du kan støtte
vores arbejde økonomisk og/eller symbolsk ved at melde
dig ind i foreningen. Vi har to typer af medlemskaber. En
støttemedlemskab til 30 kr. om måneden og et
sympatimedlemskab, som er gratis. Er du
sympatimedlem, men ønsker at støtte os yderligere kan
du ændre dit medlemskab under din personlige side.

Meld dig ind eller ændr dit medlemskab her.
Du kan også støtte os med et valgfrit beløb via MobilePay

Følg med i seneste nyt
Du kan følge med i seneste nyt om fødselsområdet og fra
foreningen på vores sociale medier og hjemmeside. Klik
på ikonerne nedenfor, for at komme direkte til vores sider.

Tak og godt nytår!
Afslutningsvis vil jeg sige et stort tak til alle jer, der på
forskellig vis bakker op om bedre vilkår for fødende og
nye familier. Tak til alle, der skrev under på
borgerforslaget, tak til alle, der delte og deler deres
oplevelser med graviditet, fødsel og barsel, tak til de
mange fagfolk, som står sammen med os i ønsket om
bedre forhold. Særligt tak til jer der viser jeres opbakning
via medlemskab, til de aktive i og omkring foreningen og
til vores samarbejdspartnere,
specielt Jordemoderforeningen, Mødrehjælpen og
Jordemødre for Ligeløn for at stå sammen om fælles
dagsordner.

På vegne af bestyrelsen,

Mie Ryborg-Larsen
Formand

Forældre og Fødsel
www.fogf.dk
Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig nyheder fra
Forældre og Fødsel. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet
ved at klikke herunder.
Afmeld

