Nyt fra Forældre og Fødsel med
fokus på folketingsvalget 2022

NYHEDSBREV – VALGSPECIAL

Valg 2022: Partiernes holdning til
fødselsområdet
Vi har spurgt de opstillingsberettigede partier, hvor
de står i forhold til specifikke spørgsmål om
rettigheder til fødende og om deres politik og
eventuelle mærkesager på fødselsområdet.
Svarene har vi delt løbende på vores sociale
medier og giver dig baggrund og overblik her:
Den 3. juni 2021 blev vores borgerforslag om indførelse af
rettigheder til fødende vedtaget af et bredt flertal i
Folketinget.
Siden blev der afsat 475 mio. kr. til området på
finansloven, som blev udmøntet i aftalen En god start på
livet, hvor aftalepartierne (S, RV, EL, ALT og KD) blev enige
om, at indføre ret til to døgns barselsophold til
førstegangsfødende samt ret til hjemmebesøg til
hjemmefødende samt førstegangsfødende, som
udskrives inden for 24 timer efter fødslen.
Aftalen var dog kun et lille skridt på vejen, og vi er stadig
langt fra i mål med at få gjort alle seks rettigheder i
borgerforslaget til virkelighed.

Kort efter valget blev udskrevet, skrev vi til de
opstillingsberettigede partier, og bad dem tage stilling til
to specifikke spørgsmål om rettigheder til fødende samt
oplyse om deres øvrige holdninger til fødselsområdet. Det
har vi gjort for at give dig muligheden for at tage det med i
betragtning, når du skal sættes dit kryds den 1.
november.
Vi bad partierne tage stilling til hvad de ville stemme, hvis
der i morgen blev stillet lovforslag om:
1. Indførelse af ret til forældre- og fødselsforberedelse i
mindre hold
2. Indførelse af krav om etablering af fritstående,
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jordemoderledede fødeklinikker

i alle regioner

Hvorfor rettigheder?
I efteråret 2020 intensiveredes debatten om
forholdene på fødselsområdet. Denne debat blev
startskuddet på vores indsamling af over 100
vidnesbyrd fra fødende om svigt i
svangreomsorgen.
På baggrund af disse vidnesbyrd udarbejdede Forældre
og Fødsel sammen med en gruppe forældre et
borgerforslag om indførelse af rettigheder til fødende.
Forslaget, som blev offentliggjort den 8. februar 2021, lød:

Borgerforslaget Bedre Fødsler - forslag om
indførelse af rettigheder til fødende
Vi kræver, at der afsættes tilstrækkelig tid og ressourcer
til at yde omsorg og støtte til de fødende.
Derfor stiller vi et borgerforslag om, at Folketinget
pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrer
de fødende og nye familier følgende rettigheder:
1.

Ret til fødsels- og forældreforberedende

undervisningsforløb i små hold efter Sundhedsstyrelsens
anbefalinger

2.

Ret til kontinuerlig jordemoderstøtte under

graviditeten, fødslen og den første tid efter fødslen, i form
af kendt jordemoderordning, hvor man følges af et mindre
team af jordemødre gennem hele forløbet
3. Ret til at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en
fritstående jordemoderledet fødeklinik eller på hospital
4. Ret til at vælge mellem at overnatte på fødestedet
efter fødslen og få den støtte og omsorg, der er behov for,
for at blive klar til at tage hjem eller at tage hjem med ret
til opfølgende hjemmebesøg
5. Ret til individuel og personlig hjælp fra fødestedet
hele døgnet til at komme godt i gang med amning,
herunder overlevering fra fødested til sundhedsplejerske
6. Ret til koordineret og sammenhængende støtte og
behandling ved komplicerede forløb, fysisk som psykisk
Borgerforslaget blev det hidtil tredje hurtigste til at opnå
de 50.000 støtteunderskrifter, der skal til for at opnå
behandling i Folketinget. 39 dage tog det.
Forslaget var til afstemning i Folketinget den 3. juni 2021.
For stemte 84 (S, V, DF, SF, RV, EL, NB, ALT, KD og UFG),
imod stemte 9 (KF og LA).
Trods den overvældende opbakning, både i befolkningen
og politisk, er vi stadig langt fra at få gjort rettighederne til
virkelighed.

Læs det fulde borgerforslag her

For nærmere uddybning af det konkrete behov og indhold
i rettighederne henviser vi til vores udspil fra den 31.
august 2021 om konkretisering af rettigheder til fødende.

Et godt basistilbud til alle
Overordnet ønsker vi en offentlig svangreomsorg, som
sikrer et godt basistilbud til alle, uanset geografisk
tilhørsforhold og økonomisk formåen. Aktuelt er der store
forskelle på serviceniveauet i forbindelse med graviditet,
fødsel og barsel, regionerne imellem. Sågar mellem

fødesteder inden for samme region. Dertil må flere og
flere tilkøbe private ydelser, eksempelvis for at få
tilstrækkelig forberedelse på fødslen og forældreskabet,
hjælp til amning, genoptræning efter kejsersnit og
fødselsskader eller behandling af efterfødselsreaktioner.
Derfor finder vi behov for at indføre nationale rettigheder.

Husk forebyggelsen
Der er behov for at styrke de universelle forebyggende
tilbud til gravide og deres partnere, såsom forældre- og
fødselsforberedelse i mindre hold, fordi det kan være
medvirkende til, at færre familier har behov for
indlæggelse på barselsgangen, ligesom de bruger kortere
tid på fødeafdelingen og dermed optager færre
sengepladser. Vi mener, at man går glip af oplagte
sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske gevinster
ved ikke at investere i forebyggelse.

Bedre fødsler - med samfundsøkonomisk
gevinst
I vores henvendelse til partierne har vi endvidere sat fokus
på det store potentiale for bedre fødselsoplevelser,
sundhedsmæssige fordele og økonomiske besparelser,
der er ved at flytte flere (forventet
ukomplicerede/lavrisiko) fødsler fra hospitaler og
sygehuse til hjemmet og til lokale fritstående,
jordemoderledede fødeklinikker.
I England anbefales fødende med lav risiko for
komplikationer at føde hjemme eller på en selvstændig
jordemoderledet fødeklinik. Denne anbefaling baseres på
engelsk forskning, som har vist, at fødsler med lav risiko
for komplikationer, der finder sted uden for en
konventionel fødeafdeling, medfører færre komplikationer
og indgreb i fødslen med helbredsmæssige fordele for
den fødende, og er lige så sikkert for barnet. Dansk
forskning finder tilsvarende resultater. Sundhedsøkonom
Jes Søgaard har lavet beregninger baseret på engelske,
norske og belgiske studier, som overført til danske forhold
viser, at man vil kunne spare hhv. 36, 85 eller 130 mio. kr.
om året, ved at øge andelen af fødsler i hjemmet og/eller
på fritstående, jordemoderledede fødeklinikker.
Med kun én offentligt finansieret fødeklinik i Danmark, har
vi en enorm geografisk ulighed i gravide og fødendes
valgmuligheder, når det kommer til valget om hvor og

hvordan de ønsker at blive fulgt under deres graviditet og
når de skal bringe deres barn til verden.

Næste skridt
Derfor mener vi at næste skridt i det politiske arbejde for
at forbedre vilkårene for fødende bør være at indføre ret til
forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold samt at
alle regioner får pligt til at oprette minimum én
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, og derfor har vi
bedt partierne tage stilling til netop de to spørgsmål.
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Pt. findes der kun én fritstående, jordemoderledet fødeklinik i

Dannark. Den er beliggende Roskilde og er et privat-offentligt
samarbejde mellem klinikindehaverne og Region Sjælland, hvor
regionen betaler en fast takst til fødeklinikken pr. forløb de
varetager. Fødeklinikker kan også etableres i offentligt
regi. Kriterierne for at kunne betegnes som fritstående,
jordemoderledet fødeklinik er, at klinikken fysisk og organisatorisk
er adskilt fra hospitalets fødeafdelinger samt at de er baseret
på midwife-led continuity models of care og adskiller sig ved disse
kriterier således fra 'in-house' fødeklinikker på hospitalerne, hvor
man ikke pr. definition følges af de samme få, kendte jordemødre
før, under og efter fødslen. Vi taler hverken mere eller mindre for
private versus offentlige modeller for etablering af fritstående,
jordemoderledede fødeklinikker, men vi ønsker, at adgangen hertil,
skal være lige for alle, dvs. uden brugerbetaling.

Partiernes svar, begrundelser og
mærkesager
Vi præsenterer de nærmere besvarelser og
begrundelser, der er indkommet fra partierne.
På billedet herover kan du se hvordan partiernes stemmer
fordelte sig i den reelle afstemning om borgerforslaget
Bedre Fødsler samt i de to fiktive afstemninger i vores
spørgeskema til partierne i forbindelse med valgkampen.

Herunder følger de fulde besvarelser fra de partier, som
har svaret på vores spørgeskema.

Moderaterne
Besvaret af Monika Rubin, som er sundhedspolitisk
tovholder og spidskandidat i Københavns Omegn for
Moderaterne.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Det er svært at svare ja eller nej uden at have læst
lovforslaget først. Men umiddelbart mener jeg, at vi har
fået skabt et A og et B hold ift fødselsforberedelse, og det
skal vi væk fra. Forebyggelse er vigtigt, og det ser jeg
fødselsforberedelsen værende en del af.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, hvad ville dit parti
så stemme?
Svar
Blankt
Begrundelse
Jeg ville skulle sætte mig nærmere ind i hvad "en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik" præcis består af
før jeg ville kunne stemme for et sådan lovforslag.

Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
Vi har generelt mange holdninger på sundhedsområdet,
hvilket fødselsområdet er en del af og jeg har også selv
mange holdninger.

Venstre
Besvaret af Marlene Ambo-Rasmussen, som er social- og
familieordfører og nuværende folketingsmedlem for
Venstre.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Det er en del af vores eget fødselsudspil at indføre denne
rettighed.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, hvad ville dit parti
så stemme?
Svar
Ja

Begrundelse
I Venstre kæmper vi også for at vi får etableret flere
fritstående jordemoderledede fødeklinikker
Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
Venstres fødselsudspil fra 2021 kan læses her.

Alternativet
Besvaret af Mira Issa Bloch, som er børne- og
familieordfører og stiller op til Folketinget for Alternativet.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Det vil vi fordi det er vigtigt at forældre får den bedste
start. Med et lille hold bliver der mere tryghed og mere tid
til den enkelte mor og far. Der er evidens for at
fødselsforberedelse i små hold har en
sundhedsfremmende effekt. Da Alternativet ønsker fokus
på forebyggelse i sundhedssektoren, er livets og familiens
begyndelse et helt oplagt sted at indføre disse rettigheder.
Én forebyggende indsats på dette område kommer alle
familiens medlemmer til gode og kan derfor potentielt
spare sundhedsvæsenet penge på den lange bane. En

udfordring er dog, at det kræver ressourcer at gennemføre
den fødselsforberedelse, som der er evidens for.
Ressourcer som sundhedsvæsenet - og i særdeleshed
fødeområdet - ikke har. Det er derfor afgørende for, at
disse tiltag kan effektueres at man også får skabt en
svangreomsorg, der kan rekruttere og fastholde de
jordemødre, som skal varetage fødselsforberedelsen.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, hvad ville dit parti
så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Det vil vi fordi vi i Alternativet går ind for mangfoldige
tilbud. Der vil være mange for hvem det vil være et bedre
valg end et stort fødested. Jordemoderledede klinikker er
en af de tiltag som jordemødrene selv nævner kunne øge
rekruttering og fastholdelse til fødeområdet, hvilket er
afgørende for kvaliteten og dermed til gavn for familierne.
Det er fornuftigt at have tilbud til normale gravide og
fødende som ikke ligger i hospitalsregi.
Overmedikalisering af fødsler, som vi ser det ske rundt
omkring i verden, er dyrt for vores sundhedsvæsen, som i
forvejen kæmper med en stram økonomi. Der er således
både økonomiske og folkesundhedsmæssige gevinster
ved at normale fødsler varetages af den faggruppe, som
har de normale fødsler som selvstændigt
virksomhedsområde; jordemødrene.
Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
Vi har endnu ikke en fødselspolitik, men er i gang. Vi er
kritiske over for den centralisering, der har fundet sted og
at de fleste kvinder kun har mulighed for at vælge de store
fødeafdelinger på hospitalerne. Vi er gået fra 50 til 21
fødesteder. Vi er bekendt med en privat fødeklinik, som
har gode resultater og vi ønsker det skal være nemt at
starte en sådan op. De har 1,2 % kejsersnit på deres privat
klinik mod 12 % på en statslig = 47.000 kroner. WHO
anbefaler også flere private fødeklinikker. Vi forholder os
også kritiske ift. medikalisering. Der foregår massiv
overbehandling af helt normale fødende kvinder. Det er

dyrt. For med overbehandling og overmedikalisering
kommer også øgede indgreb, komplikationer og heraf
tilstande, som kræver endnu mere behandling senere hen.
Så det er ikke kun prisen på fødslen, der er dyrere, hvis vi
overmedikaliserer, det er også prisen efterfølgende, for at
“rydde op” så at sige, efter det man har lavet. En fødsel er
ikke en sygdom så de de normale fødsler burde i langt
højere grad foregå en fritstående, jordemoderledet
fødeklinik. At føde er en naturlig del af livet. Det bør ikke
sygeliggøres. Dog bliver 25% normale sunde kvinder sat i
gang. Vi mener også at jordemødrene skal have bedre
arbejdsvilkår og mere i løn. 3,5 år holder en jordemoder i
gennemsnit, det taler sit eget sprog. Der skal være tid til
Jordemodermodellen “den bedste”, som er en
relationsorienteret tilgang.

Kristendemokraterne
Besvaret af Marianne Karlsmose, som er landsformand i
Kristendemokraterne og stiller op til Folketinget.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
En god start på livet er værdifuldt og god forberedelse kan
forebygge større udfordringer senere.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, hvad ville dit parti
så stemme?

Svar
Blankt
Begrundelse
Vi ønsker at styrke regionernes økonomi og give
regionerne frihed og indflydelse.
Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
En markant styrkelse af sundhedsvæsenet og
sundhedsplejerskerne er en central del af vores 2030plan. Værdighed, en god start på livet og familiens trivsel
er meget vigtig.
Læs mere her.

SF - Socialistisk Folkeparti
Besvaret af Pia Olsen Dyhr og Kirsten Normann Andersen,
som er hhv. formand og sundhedsordfører for SF.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Pia: Fødselsområdet er et område der både berører
kommunale og regionale tilbud, arbejdsvilkår i
sundhedssektoren og den tryghed vi føler ved vores
velfærdssamfund. Derfor mener SF fødselsområdet er så

vigtigt, at der bør klares i finanslovsforhandlingerne. I
Finansloven for 2022 var SF med til afsætte 475 mio. til
fødselsområdet. Bedre arbejdsvilkår for jordemødrene, ret
til to dages barselsophold og bedre ammerådgivning var
tre af vores mærkesager som vi fik med i aftalen.
Kirsten: Det er et klart ønske, at alle kommende familier
skal have adgang til fødselsforberedelse i små hold.
Fødselsforberedelse i små hold er også prioriteret i
aftalen om regionernes økonomi for 2022
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, ville dit parti så
stemme?
Svar
Blankt
Begrundelse
Pia: SF mener at offentlige penge brugt på sundhed skal
komme alle borgere til gode. Vi er ikke imod private
jordemoderledede fødeklinikker, men så længe de ikke har
kapaciteten eller kompetencen til at tage imod alle typer
af fødende er vi at bruge fællesskabets penge på dem.
Det er vigtigt, at det private ikke bliver et tilbud for de
ressourcestærke imens det offentlige tilbud bliver et
discounttilbud.
Kirsten: Vi har sympati for forslaget, men første prioritet
for SF er kendt jordemoder og jordemødre nok. SF har
også et ønske om at forbedre fødselsforberedelsen, fordi
den har betydning for den gode fødsel. Vi er glade for, at
førstegangsfødende nu kan få ophold på barselsafsnit,
men vi vil gerne udvide aftalen, så den gælder alle.
Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
I SF er vi glade for aftalen "En god start på livet" fra maj
2022, men vi anerkender, at vi ikke er i mål med alle
ønsker til forbedringer. Kendt jordemoder er fortsat højt
på listen over ønsker til forbedringer - men også ligeløn og
tilstrækkelige normeringer, så flere unge jordemødre kan
få mod på at søge faste stillinger.
Læs mere her.

Nye Borgerlige
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Det ligger i naturlig forlængelse af Nye Borgerliges støtte
til borgerforslaget om bedre fødsler
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, ville dit parti så
stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Det ligger i naturlig forlængelse af Nye Borgerliges støtte
til borgerforslaget om bedre fødsler
Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
Nye Borgerlige mener, at danskerne skal have mere frit
valg mellem offentlige og private tilbud, og at pengene

skal følge borgeren. Det gælder naturligvis også på
fødselsområdet.

Enhedslisten
Besvaret af Peder Hvelplund, som er folketingsmedlem og
sundhedsordfører for Enhedslisten.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Den manglende rettidige investering i fødeområdet
betyder, at fødselsforberedelsen mange steder er skåret
ned til auditorieundervisning i store hold eller til videoer,
den gravide kan se derhjemme. Samtidigt er mange
familier ikke sikre på at kunne blive på hospitalet efter
fødslen eller få et hjemmebesøg kort tid efter.
Konsekvensen er, at de, der har råd, køber sig til private
fødselsforberedelseskurser og til private barselshoteller.
Det fremmer uligheden og dræner det offentlige
sundhedsvæsen for dygtige medarbejdere, der ønsker den
højere løn og de bedre arbejdstider, som det private
tilbyder.
Derfor er det helt essentielt for Enhedslisten, at der
kommer fødselsforberedelse i små hold.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, ville dit parti så
stemme?

Svar
Ja
Begrundelse
I Enhedslisten synes vi at det er en god ide, at der laves
offentlige jordemoderledede fødeklinikker. For mange
fødende kan det skabe mere tryghed, at føde i mindre
hospitalslignende rammer. Derudover er der færre
komplikationer, færre indgreb og større tilfredshed hos
både fødende og jordemødre på klinikkerne.
Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
Mere end halvdelen af fødende, har i dag købt sig til
sundhedsydelser på fødeområdet, ydelser som tidligere
var en del af vores sundhedssystem. Det er en del af en
trend i retning af et privat sundhedsvæsen for de få. I
Enhedslisten mener vi, at der skal investeres og sikres
reelle rettigheder til fødende. Det er fundamentalt, at
starten på livet ikke afhænger af dine forældres
pengepung. Ja, det koster, men det koster også at lade
være. Det koster på fødselstal, på ulighed, på
fødselsvægt, og det ses på efterfødselsreaktioner hos de
nye forældre. På trods af, at vi med finansloven for 2022
fik regeringen med på en styrkelse af fødeområdet og
bedre normeringer på fødegangene, er vi ikke i mål. Der
mangler fortsat 150 mio. kr. årligt til at sikre rettigheder til
fødende og deres partnere.
Enhedslisten lancerede i 2021 et fødselsudspil, som kan
læses her.

Konservative

Besvaret af Mette Abildgaard, som er folketingsmedlem og
politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Ja
Begrundelse
Vi er fuldstændig enige i, at det er sådan
fødselsforberedelsen burde foregå. Alt for mange føler
behov for at tilkøbe lange, private forløb. Men det kræver
naturligvis at vi i fællesskab kan finde finansieringen.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, hvad ville dit parti
så stemme?
Svar
Blankt
Begrundelse
Det er vi grundlæggende enige i. Det et et rigtigt godt
supplement, og vi går ind for valgfrihed til de fødende.
Dog ville det kræve en del afklaring, også ift økonomi, og
det skal være på plads, før vi stemmer ja.
Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
Vi har blandt andet afsat midler til 244 ekstra jordmødre
til vores fødeafdelinger. Det er det Jordemoderforeningen
tidligere har angivet som det nødvendige. Vi foreslår også
at der etableres “Ammebulancer” i alle regioner, hvor
dygtige jordmødre kan rykke akut ud og hjælpe med at få
amningen etableret. Alt for mange opgiver i dag, imod
deres ønske. Vi har også et ønske om at udbrede
ordningen med “Kendt Jordemoder”, som man især i
Region Midtjylland har haft stor succes med. Endelig vil vi
fordoble antallet af forsøg med fertilitetsbehandling, da vi
ved, at det vil øge chancen for succes markant.

Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen om indførelse
af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold,
hvad ville dit parti så stemme?
Svar
Nej
Begrundelse
Vi vil meget gerne være med til at sikre
fødselsforberedelse i mindre hold. Derfor har vi også med
succes været med til at arbejde for netop dette i
regionerne. Der er således med økonomiaftalen fra 2022
afsat flere penge til fødeområdet bl.a. til at sikre mindre
hold. Vi er meget optagede af at sikre bedre oplevelser for
de fødende og bedre arbejdsvilkår for Jordemødrene, men
vi mener ikke at løsningen er at indføre flere generelle
garantier og rettigheder i vores sundhedsvæsen, som i
forvejen kæmper med lange ventelister og mange steder
har svært ved at få enderne til at mødes. Vi arbejder for at
styrke området ad andre veje, det er økonomiaftalen et
fint eksempel på.
Spørgsmål
Hvis der blev fremsat et lovforslag i morgen, som indførte
pligt til at alle regioner skal oprette minimum en
fritstående, jordemoderledet fødeklinik, hvad ville dit parti
så stemme?
Svar
Nej
Begrundelse
For Radikale Venstre er fleksibiliteten og det individuelle
faglige skøn væsentligt. Vi ønsker ikke at trække den
samme model nedover alle regioner og fødeafdelinger.
Hvis en given kommune/region ønsker at prioritere de
ekstra midler, der tilføres, til at lave mindre klinikker, fordi
de vurderer, at det vil have den største værdi for de

fødende, så vil vi ikke stå i vejen for det. Men vi mener
ikke, at det skal besluttes centralt fra Christiansborg.
Spørgsmål
Har dit parti en formuleret politik eller andre mærkesager
på fødselsområdet?
Svar
Det har været tydeligt gennem længere tid, at vores
fødeområde er alt for presset. De ansatte løber hurtigere,
end man med rette kan forvente, og det giver desværre
mange nye familier en ærgerlig start på deres nye
tilværelse. En fødsel er en stor oplevelse, og derfor skal
det skal sikres ro og tryghed før, under og efter. Vi har
taget nogle gode skridt med aftalen på fødeområdet, men
vi har stadig meget at gøre for at forbedre jordemødrenes
arbejdsvilkår og de fødendes oplevelser. Det handler først
og fremmest om, at vores sundhedspersonale skal have
flere kollegaer. I Radikale Venstres 2030-plan afsætter vi 5
mia. kr. til bedre normeringer i sundheds- og
plejesektoren. Og så skal vi også kigge på løn, men vi skal
gøre det med respekt for den danske model, sammen
med arbejdsmarkedets parter og på baggrund af de
samlede anbefalinger, som lønstrukturkomitéen kommer
med meget snart. Vi har foreslået en trepart, hvor vi fra
statslig side lægger penge i men hvor både løn,
arbejdsmiljø, faggrænser, arbejdsvilkår og -tid også bør
indgå. Og så skal vi i gang med de langsigtede reformer,
der skal til for at skaffe flere kollegaer, der mangler overalt
i vores velfærd. Derudover er det individuelle syn på
familien afgørende for os i Radikale Venstre. Derfor
kæmpede vi ved forhandlingerne for at sikre fleksibilitet
og individuelle tilbud, fx at nogen har behov for ophold på
hospitalet, mens andre får mere ud af et besøg i hjemmet.

Er du klar til at stemme?

Tirsdag den 1. november åbner valgstederne, hvor
man kan afgive sin stemme til folketingsvalget. Vi
håber vores spørgsmål til partierne og
præsentationen af deres svar, har gjort det lettere
for dig at få et overblik over hvad de mener på
fødselsområdet. Måske har det gjort en forskel for
dig og din stemme?
Vi lavede en lille meningsmåling blandt vores følgere på
Instagram den anden dag, hvor vi spurgte om delingerne
af partiernes holdninger til fødselsområdet, havde gjort en
forskel. Hertil svarede:
23 % De har bekræftet mig i min stemme
18 % De har øget min tvivl
9 % De har flyttet min stemme
50 % Ingen forskel, men god info
Uanset hvilken kategori, du lander i, ønsker vi dig en god
valgdag på tirsdag, og sender en stor opfordring til at
bruge din stemme.
Vi kæmper videre for rettigheder til fødende og bedre
vilkår før, under og efter fødslen, når valget er slut.

Husk at støtte 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. Hvis du er
medlem, men ikke betalende, så husk at du kan
ændre dit medlemskab.
Vi har to typer af medlemskaber. Et 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.

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

