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Kom til generalforsamling 25. marts!

Forældre og Fødsel afholder generalforsamling
lørdag den 25. marts 2023. Brug din dag med
andre fødselsentusiaster og -aktivister og vær med
til at få ind�ydelse på foreningens fremtidige
arbejde.

Den 25. marts afholder vi generalforsamling, hvor vi håber
at se en hel masse medlemmer til en spændende dag,
hvor vi sætter fokus på betydningen af at bruge
personlige oplevelser, som vidnesbyrd til at belyse
strukturelle problemer på fødselsområdet.

Vi får den journalistiske vinkel fra Katrine Rosenbæk, som
har dækket fødeområdet for Femina siden vinteren 2020.

Vi skal også høre Marie Hald Thisted, lektor fra
Jordemoderuddannelse på UCN, fortælle om de
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foreløbige perspektiver på analysen af de 120 vidnesbyrd,
vi indsamlede om svigt i svangreomsorgen i 2020/2021.

Derudover skal vi selvfølgelig også debattere og beslutte
forslag til Forældre og Fødsels fremtidige arbejde, fx. om
vi skal vedtage en frivilligpolitik, beslutte nye konkrete mål
på det fødselspolitiske område og om vi skal lave en ny
runde med indsamling af vidnesbyrd - denne gang med
fokus på informeret samtykke. 

Vi opfordrer alle til at benytte chancen for at være aktiv i
foreningen ved at deltage i generalforsamlingen, hvor der
også er mulighed for at stille op til bestyrelsen. Alle
medlemmer er velkomne, men kun støttemedlemmer er
stemmeberettigede og valgbare. Meld dig ind eller tjek dit
medlemskab her.

Generalforsamlingen afholdes i Borgernes Hus i Odense,
som ligger samme bygning som banegårdshallen. 

Vi yder tilskud til transport og sørger for fuld forplejning
på dagen inkl. en to go-wrap til dem, der har lang vej
hjem. 

Tilmeld dig ved at sende en mail til fogf@fogf.dk senest
den 9. marts 2023. Angiv venligst om der er særlige
hensyn ifm. forplejning og om du ønsker en to go-wrap. 

Læs det fulde program og �ere praktiske oplysninger her.
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Gennembrud i forsikringssager:
Sådan �k Lotte erstatning for sin
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fødselsskade

Siden 2020 har det været slået fast, at det er
ulovlig og diskriminerende praksis at undtage
gravide og fødende for at være dækket af deres
ulykkesforsikring, men mange kæmper fortsat
med deres forsikringsselskaber for at få dækket
udgifter til eksempelvis behandlinger i forbindelser
med skader og smerter, der er opstået under
graviditet og fødsel.

En af de kvinder, der har taget kampen op med
forsikringsselskabet - med hjælp fra Institut for
Mennerettigheders Ligebehandlingsrådgivning - er en af
vores medlemmer, Lotte Gyrup Lund, der �k dækket en
operation, der skulle rette op på hendes smerter i
underlivet efter et fødselsklip. Læs hele hendes historie
her.
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Opråb fra Aalborg og ny fødselsplan
i Region Nordjylland

Kathrine Skovsgaard, fødende fra Sebbersund ved
Aalborg, �k et chok over forholdene på afdeling
B11 på Aalborg Universitetshospital, der hvor dem,
der føder ved en kompliceret fødsel, opholder sig
efter fødslen. Derfor skrev hun et opråb på
Facebook og blev oversvømmet med lignende
oplevelser fra andre fødende. Vi har taget
pointerne i Kathrines opråb med i vores
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høringssvar til Region Nordjyllands nye
fødselsplan, som afventer politisk godkendelse. 

Den 2. november 2022 kom Kathrine Skovsgaards datter
til verden efter et langt og opslidende fødselsforløb, som
endte med akut kejsersnit. Dét i sig selv kræver
bearbejdning, men det som �k Kathrine til at råbe op, er
hendes oplevelse på barselsgangen, hvor hun var indlagt i
5 dage efter den komplicerede fødsel.

Her �k hun, som så mange andre, et chok over
forholdene. At der ikke var plads til at indkvartere hendes
mand sammen med hende og deres fælles nyfødte barn,
at hun lå omtåget og i smerter, i en seng, hun ikke selv
kunne komme ud af, på �ersengsstue med andre
medtagede nybagte familier og deraf følgende larm,
stress og uro. At personalet ikke kunne følge med og
hjælpe med helt basale ting, som at hjælpe Kathrine på
toilettet.

Alt det og mere til skrev Kathrine om i et opslag på
Facebook den 9. november.

TV2 Nord dækkede historien og vi undrer os over den
negligering Katrines oplevelse blev mødt med i både
chefjordemoderens og Regionsrådsformandens
udtalelser til artiklen

Vi ved, at rigtig mange har dårlige oplevelser på
barselsgangene rundt om i landet, både på grund af de
fysiske forhold og på grund af travlheden, som tydeligt
mærkes.

I forbindelse med vores indsamling af vidnesbyrd om
svigt i svangreomsorgen i 2020 og 2021, skilte
barselsafdelingen på Aalborg Sygehus (sammen med
Rigshospitalet) sig særligt ud blandt de negative
oplevelser.

Derfor har vi taget Kathrines - og de mange andre hun
siden har hørt fra - oplevelser med i vores høringssvar til
Region Nordjyllands nye fødselsplan, som forventes
godkendt af Regionsrådet i foråret 2023

Tak for dit opråb Kathrine! Det er både berettiget og -
åbenbart - stadig nødvendigt.

Læs vores høringssvar til Region Nordjyllands udkast til
ny fødselsplan her.
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Nyt i Amningens ABC - vil du
bidrage?

Vidste du, at Forældre og Fødsel har et
evidensbaseret leksikon om amning, som vi kalder
‘Amningens ABC’? Amningens ABC består af
artikler om amning skrevet af professionelle
ammekonsulenter (IBCLC) og er målrettet
ammende og deres partnere. Den kan også bruges
af sundhedspersoner. Indholdet i artiklerne bygger
på evidensbaseret viden om amning.

Vi udbygger løbende Amningens ABC. De nyeste artikler,
vi har lagt op, handler om ammestop, både når det er
ønsket og uønsket. Derudover er der en artikel om
hjælpemidlet “lact aid”/SNS-systemet, som kan hjælpe
amningen på vej samtidig med supplering. Og en om hvad
der sker, når mælken løber til. Der er således guldkorn at
hente for både nye og “gamle” ammere.

Amningens ABC tæller nu 33 artikler om mange
forskellige emner og problemstillinger relateret til amning.

Vi søger aktuelt �ere forfattere, som ønsker at bidrage til
Amningens ABC. Du skal være IBCLC-uddannet og have
�air for at skrive til målgruppen. Vi tilbyder et lille honorar
pr. artikel. Hvis du er interesseret i at skrive artikler til
Amningens ABC kan du kontakte koordinator, Karen
Bøhrnsen på karenb@fogf.dk.

Læs artiklerne på vores hjemmeside.
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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. 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
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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.
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