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Generalforsamling 2022
Forældre og Fødsel afholder generalforsamling
lørdag den 26. marts 2022.
Kom og vær med og få indflydelse på fremtidens
Forældre og Fødsel.
Den 26. marts afholder vi generalforsamling, hvor vi håber
at se en hel masse medlemmer til en spændende dag
hvor vi blandt andet skal høre et oplæg om igangsættelser
v. jordemoder og Ph.D. Eva Rydahl, holde workshop om
fremtidige mål og aktiviteter og fejre nye ammerådgivere.
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.

Generalforsamlingen afholdes i Odense for at så mange
som muligt fra hele landet kan deltage i vores første
fysiske event i lang tid. Mødestedet ligger centralt, ca. 15
minutters gang fra banegården og med gode, gratis
parkeringsmuligheder.
Vi yder tilskud til transport og sørger for fuld forplejning
på dagen.
Læs det fulde program og flere praktiske oplysninger her.
Tilmeld dig ved at sende en mail til fogf@fogf.dk senest
den 17. marts 2022.
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Er du vores nye kasserer?
Har du ordenssans og flair for økonomi og tal? Har
du lyst til at spille en afgørende rolle i foreningen
og blive en del af en engageret bestyrelse, som
brænder for at gør en forskel for fødende,
kommende og nye familier i Danmark? Så er det
dig, vi mangler!
Vi søger en ny kasserer som kan indtræde i bestyrelsen til
generalforsamlingen.
Ud over gå-på-mod og lærevillighed, stiller vi ingen særlige
krav til uddannelsesmæssig baggrund eller forudgående
erfaring med bogholderi og regnskab. Vores nuværende
kasserer sørger for at lære dig op og står til rådighed for
hjælp og spørgsmål i det omfang det er nødvendigt,
ligesom du kan få relevante kurser, såfremt der er behov
for det.

For at blive kasserer, skal du være støttemedlem i
foreningen, deltage i generalforsamlingen og stille op til
bestyrelsen.
Læs mere om kassererens opgaver her.
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Høringssvar til ændring af barselsloven
(indførelse af øremærket orlov)
Forældre og Fødsel har den 5. januar 2022 indgivet
høringssvar til Beskæftigelsesministeriet til
lovforslag om ændring af barselsloven (Indførelse
af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til
barselsdagpenge og ret til overdragelse af
barselsdagpenge til sociale forældre og
nærtstående familiemedlemmer m.v.)
Efter krav fra EU skal Danmark indføre 9 ugers øremærket
orlov til begge forældre senest fra august 2022. Derfor er
der indgået en politisk aftale, som skal udmønte kravet i
den danske barselslov. Øremærkningen gælder kun
lønmodtagere, det betyder at fx. selvstændige og SUmodtagere ikke er omfattet.
Samtidig indføres der mulighed for overdragelse af
orlovsuger med barselsdagpenge til sociale forældre i
familieformer, som består af flere forældre end to, samt
mulighed for at soloforældre kan overdrage orlovsuger
med barselsdagpenge til nærstående familiemedlemmer.
I vores høringssvar bifalder vi den ændring loven fører
med sig: At fædre og medmødre nu får en lovbeskyttet
mulighed for at være sammen med deres nyfødte børn
samt at sociale forældre i familier med flere end to

forældre, får mulighed for at tage del i orloven med deres
børn.
Samtidig kritiserer vi, at reglerne om øremærkning bliver
indført på en måde som forringer og indskrænker de
eksisterende rettigheder og muligheder den fødende har
for at holde orlov, komme sig oven på graviditet og fødsel
samt opretholde et eventuelt ammeforløb.
Vi kritiserer også, at de nye regler risikerer at være til
ugunst for barnet i de tilfælde hvor det af forskellige
årsager ikke er muligt at den anden forælder afholder sin
øremærkede del og at fleksibiliteten i familiernes
mulighed for tilrettelæggelse af orlov indskrænkes mere
end EU-direktivet kræver, fordi den øremærkede del skal
afholdes inden barnet fylder 1 år.
Vi stiller også en række forbedringsforslag, som kan
læses i det fulde høringssvar her.
Få overblik over den ny orlovsmodel på
Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.
Du kan læse en sammenfatning af høringssvar til
forslaget i dette høringsnotat, udarbejdet af
Beskæftigelsesministeriet. Forslaget 2. behandles af
Folketinget den 1. marts og 3. behandles den 3. marts
2022, hvor det forventes at blive vedtaget.

Høringssvar til national klinisk anbefaling for
igangsættelse af fødsler
Forældre og Fødsel har den 17. januar 2022
indgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast

til national klinisk anbefaling for igangsættelse af
fødsler
Sundhedsstyrelsen har den 2. december 2021 sendt en
national klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler i
høring. Anbefalingen omhandler tidspunktet for
igangsættelse efter fastsat terminsdato for gravide med
ukomplicerede fødselsforløb, som Sundhedsstyrelsen
foreslår ændret fra nuværende 41+3-5 til 41+0.
Anbefalingen lyder:
"Overvej igangsættelse af fødslen fra gestationsalder
41+0 efter dialog om fordele og ulemper. Gravide som
ikke ønsker igangsættelse monitoreres med løbende
tilbud om igangsættelse. Det anbefales, at fødslen sker
inden gestationsalder 42+0."
Vi har den 17. januar 2022 afgivet høringssvar til udkastet
ud fra et brugerperspektiv, hvor vi har lagt særligt vægt på
sikring af et højt informationsniveau om fordele og
ulemper ved igangsættelse, respekt for det individuelle
frie valg og udfordringerne ved implementering af
anbefalingen i praksis.
Høringsrunden er nu afsluttet og på baggrund af de
mange, og også kritiske, høringssvar har
Sundhedsstyrelsen besluttet at indkalde
Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Obstetrik og
Gynækologi og Danske Regioner til en drøftelse af den
videre proces for færdiggørelse og implementering af
anbefalingen. Mødet holdes den 14. marts 2022 med
deltagelse fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren
Brostrøm.
Kritikken i høringssvarene har særligt gået på tolkningen
af evidensen bag anbefalingen samt den store kapacitetsog ressourceudfordring, det forventede øgede antal
igangsættelser vil medføre på landets fødesteder
Læs hele høringssvaret her.
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Forsikringsselskabers diskrimination af gravide
og fødende
Har du fået afslag fra dit forsikringsselskab på
dækning af behandlingsudgifter til følger, gener og
skader efter graviditet og fødsel, så læs med her.
I forbindelse med DRs dækning af
forsikringsselskabernes systematiske diskrimination af
gravide og fødende, hvor flere selskaber nu har accepteret
at betale bøder for at bryde ligebehandlingsloven samt
udbetalt erstatning til mere end 3.000 kvinder, læser og
hører vi stadig om kvinder, som får afslag og afvises, når
de søger om dækning af udgifter til behandling af følger
efter graviditet og fødsel.
Nikolaj Nielsen, ligebehandlingschef i Institut for
Menneskerettigheder, udtaler til DR:
- Det, der stadig er uklart, det er, hvad det betyder, hvis
man for eksempel kommer til skade under en fødsel. Er
det så en ulykke i ulykkesforsikringsforstand? Der kan
stadig være nogle retslige spørgsmål at afklare dér
Instituttet er derfor aktuelt i gang med at gennemgå
mange konkrete sager og vil meget gerne hjælpe og
rådgive flere.
Vi opfordrer alle, der har fået afslag, afvisning eller afholdt
sig fra at søge dækning af behandlingsudgifter, til at
kontakte Institut for Menneskerettigheders
Ligebehandlingsrådgivning på telefon 3269 8666, som er
åben mandag-torsdag kl. 12.00-15.00
Følgerne skal være af et omfang, som har en vis varighed
og konsekvens for ens funktionsniveau og livskvalitet
(som fx. inkontinens, daglige smerter, psykiske
følger/mén og lignende), men de vurderer hver enkelt sag
individuelt, så hvis du er i tvivl, så ring ind og forhør dig.
Læs mere om Institut for Menneskerettigheders arbejde
med forsikringsselskabernes diskriminerende praksis
overfor gravide og fødende her.
Og læs DR's dækning af emnet her. Du kan blive klogere
på hvordan hele sagen om 20 års ulovlig praksis blev

oprullet, i podcasten Genstarts episode En tyk
mavepuster.
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Åbent samråd om Angusta
Tirsdag den 1. marts er sundhedsminister Magnus
Heunicke kaldt i samråd om
godkendelsesprocedurerne ved indførelse af
lægemidlet Angusta, som bruges til at igangsætte
tusindvis af fødsler hvert år, samt
underrapportering af bivirkninger ved brug af
lægemidlet.
I januar 2022 bragte Politiken en række artikler med fokus
på lægemidlet ‘Angusta’, som afdækkede at midlet kom
på markedet på baggrund af misvisende informationer og
manglende kliniske forsøg.
Dertil afdækkede Jyllandsposten allerede sidste år, at der
ikke blev indberettet bivirkninger i det omfang der burde,
selvom der er skærpet indberetningspligt for netop dette
lægemiddel, hvilket betyder at alle formodede bivirkninger
skal indberettes til lægemiddelstyrelsen.
Vi har fået massevis af eksempler fra fødende, som har
oplevet mulige bivirkninger af pillerne, typisk vestorm,
som har resulteret i uudholdelige smerter med dårlige
fødselsoplevelser til følge, herunder flere med akut
kejsersnit som afslutning på fødslen.
I de danske fødselslægers faglige selskab, DSOG, er man
ikke bekymret for brugen af pillerne og siger, at de ville
have observeret det, hvis der var kommet en stigning af
alvorlige bivirkninger hos de fødende, og især børnene,
ved brugen af pillerne.

I forbindelse med den fornyede opmærksomhed på
Angusta har vi i Forældre og Fødsel skrevet til flere
medlemmer af Sundhedsudvalget, for at få sagen belyst,
og Enhedslisten har kaldt sundhedsministeren i samråd,
hvor han er blevet bedt om at redegøre for, hvordan
igangsættelsespræparatet Angusta har kunne bruges på
danske sygehusene trods utilstrækkelige kliniske forsøg
og misvisende dokumentation.
Til samrådet skal ministeren desuden svare på, om han er
enig i behovet for at etablere en bedre overvågning af
bivirkninger ved brug af Angusta.
Fødende fortjener vished for sikkerheden i anvendelsen af
Angusta og retvisende oplysninger om mulige
bivirkninger, så vi kan træffe et informeret valg ved tilbud
om igangsættelse.
Derfor det er vigtigt for os, at sagen undersøges nærmere
med henblik på, at der kan iværksættes initiativer som
sikrer at pillerne bliver ordentligt undersøgt og at
bivirkninger bliver indberettet.
Du kan læse mere om sagen i Politikens artikler
Eksperter: 90.000 gravide har fået piller, der ikke er
undersøgt godt nok, Piller til gravide kom på markedet ved
hjælp af lyssky metoder – og Lægemiddelstyrelsen
opdagede intet og Jeanette Hardis fik intet at vide om
bivirkninger ved fødselspiller. Nu har hun indberettet
sønnens iltmangel til Lægemiddelstyrelsen
Samrådet er åbent for offentligheden (deltagelse ved
tilmelding) og kan streames fra Folketingets hjemmeside
fra kl. 14 den 1. marts. Læs mere og se med her.
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Rettigheder til fødende og finanslovsmidler

Her i februar forhandler partierne bag finansloven
for 2022 om udmøntningen af de 475 mio. kr., der
er afsat til bedre vilkår før, under og efter fødslen,
herunder til flere jordemødre og rettigheder til
fødende. Der er ikke midler nok til at imødekomme
alle de rettigheder, vi har stillet krav om i
borgerforslaget om bedre fødsler. Kunsten bliver
derfor at bruge midlerne klogt - og så fortsætter vi
kampen for opfyldelse af resten af vores krav
derefter.
Vi synes selv det er enormt svært at prioritere i
rettighederne, for de er jo alle vigtige og afgørende for en
anstændig svangreomsorg.
Men virkeligheden er, at der skal prioriteres - og vi tænker,
at der først og fremmest skal sikres et godt basistilbud
med fokus på forebyggelse, forberedelse og omsorg til
alle.
Vi har sammen med Jordemoderforeningen haft et
indlæg i Altinget den 10. februar med en opfordring til
politikerne om hvordan vi mener midlerne til
fødselsområdet skal bruges. Læs det her.
I indlægget og i vores kontakt med politikere i forbindelse
med de konkrete forhandlinger, har vi gjort det klart, at 48
timer på barselsgangen, ikke skal være topprioriteten.
Det kan måske virke underligt, at vi taler imod en konkret
rettighed, når vi samtidig kæmper for at få indført netop
rettigheder til fødende.
Men hvis alle pengene går til at sikre, at alle kan blive to
døgn på barselsgangen eller et barselshotel, løser vi kun
et lille hjørne af problemet - og overser det
grundlæggende. Nemlig at der ikke engang er sikkerhed
for at man kan have en jordemoder hos sig under hele
fødslen.
Derfor er det vigtigt at midlerne prioriteres til at sikre
kontinuitet og nærværende jordemoderbistand og støtte
under graviditeten og gennem hele fødslen.
Det betyder ikke, at det ikke også er vigtigt med et godt
barselstilbud. Vi skal selvsagt væk fra at man føler sig
"smidt ud" af fødestuen og at uret begynder at tikke så
snart baby og moderkage er født. Der skal derfor være ro
og plads til at at lande som familie. Derudover vil en god

forældre- og fødselsforberedelse samt tilbud om
opfølgende hjemmebesøg de første dage efter fødslen,
gøre at langt flere kan forlade fødestedet inden for det
første døgns tid med ro i maven i tryg forvisning om at de
usikkerheder, problemer og spørgsmål, der dukker op, vil
blive grebet i de trygge rammer af ens eget hjem fremfor
på en travl barselsgang.
Vi har modtaget mange beretninger fra fødende, som har
følt ligeså stort svigt ved at opholde sig på en fortravlet
barselsgang, som dem, der er blevet sendt alt for tidligt
hjem.
Derfor har vi behov for en styrket forberedelse og
ammerådgivning, som giver forældrene bedre
forudsætninger til at håndtere den første tid efter fødslen,
med en samtidig sikring af at at der er jordemødre nok på
fødegangene til at yde nærværende og omsorgsfuld
støtte under fødslen og i de første timer derefter.
Forhandlingerne forventes at være afsluttet inden
udgangen af februar, så vi sidder på nåle lige nu.
Læs også vores udspil til konkret udmøntning af
rettigheder til fødende, som er sendt til politikerne forud
for forhandlingerne her.

HAR DU INTERESSE I FOREBYGGELSE OG
BEHANDLING AF COVID-19 HOS GRAVIDE,
AMMENDE OG BØRN? SÅ SE HER!
Vil du være Forældre og Fødsels repræsentant i et
brugerpanel, som skal give input til
Sundhedsstyrelsens arbejde med anbefalinger for
behandling og forebyggelse af COVID-19 med
særligt fokus på gravide, ammende og børn?

Sundhedsstyrelsen skriver følgende om brugerpanelet:
Brugerpanelet skal varetage patientperspektivet i arbejdet
med anbefalingerne med særlig vægt på patientværdier
og præferencer ved behandling og forebyggelse med
lægemidler ved COVID-19. Brugerpanelet skal løbende
kommentere på de anbefalinger, som arbejdsgruppen
udarbejder. Brugerperspektivet skal bidrage med et indblik
i både patienters og pårørendes værdier og
præreferencer.
Patienter og pårørende har som brugere af
sundhedsvæsenet direkte erfaringer og oplevelser. Disse
erfaringer er værdifulde på samme måde som de
sundhedsfaglige og organisatoriske perspektiver, som
arbejdes- og referencegruppen varetager. Brugererfaringer
kan således bidrage til at kvalificere og nuancere de
endelige anbefalinger.
Brugerpanelet vil blive inviteret til et introduktionsmøde af
1-1 1⁄2 times varighed (dato meldes ud snarest,
forventeligt i uge 10). På introduktionsmødet vil
brugerrepræsentanterne blive introduceret til processen
og metoden ved udarbejdelse af de nationale kliniske
anbefalinger med vægt på, hvordan brugerperspektivet
kan kvalificere anbefalingerne.
Brugerpanelet vil afholde deres egne møder, ledet af
sekretariatet, af 1 1⁄2-2 timers varighed ca. en gang om
måneden. Møderne vil være virtuelle. På møderne får
brugerpanelet mulighed for at komme med input til de
udkast til anbefalinger som arbejdsgruppen har
udarbejdet. Ud over de separate møder, får brugerpanelet
mulighed for at deltage på et eller flere
arbejdsgruppemøder, så de bliver introduceret til, hvordan
arbejdsgruppen udarbejder anbefalinger.
Foreløbig sammensætning af brugerpanelet
- Forældre og Fødsel (2 repræsentanter)
- Danske Patienter (1-2 repræsentanter)
- Patienter der har modtaget forebyggende behandling
efter smitte med COVID-19 (2 repræsentanter)
- Patienter der har været indlagt i forbindelse med COVID19 sygdom (2 repræsentanter)
Medlemmer udpeget af Forældre og Fødsel forventes at
hjælpe med inddragelse af vigtige patient- og
pårørendeperspektiver for gravide og ammende, samt
børn og unge. Patientperspektivet kan bidrage til at
kvalificere og nuancere udarbejdelsen af anbefalinger.

Er det noget for dig?
Vi skal indsende navne på udpegede
brugerrepræsentanter til Sundhedsstyrelsen senest
fredag den 4. marts 2022 kl. 12.00. Hvis det er noget for
dig, så send en mail til Mie Ryborg-Larsen på
formanden@fogf.dk.

Fik du set?
Vores opslag den 13. februar på de sociale medier
om amningens trange kår?
I opslaget redegør vi for de nyeste tal fra den nationale
børnedatabase, som viser, at ammefrekvensen i Danmark
har været faldende de senere år. Både når det handler om
hvor mange børn, der ammes i hele taget og i forhold til
hvor længe børnene ammes. Opslaget, som er en kritik af
den manglende støtte og hjælp til etablering og
vedligeholdelse af amning, nåede bredt ud og medførte
også øget aktivitet hos vores frivillige ammerådgivere.
Se opslaget på Facebook eller Instagram.

Ammerådgivning
En af vores kerneydelser er den telefoniske
ammerådgivning, som varetages af dygtige

frivillige.
I sidste nyhedsbrev meldte vi ud, at vi forventede at kunne
åbne op for vores nye ammerådgiveruddannelse 1. april
2022. Det bliver desværre ikke muligt for at os at nå, så
den forventede opstart af forløb for nye
ammerådgiveraspiranter udskydes til efteråret 2022.
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.

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

