
BILAG 1 

 

Formandens beretning 2021 

 

I årsberetningen plejer jeg at indlede med at sige, at vi i Forældre og Fødsel har vi en tradition for at det ikke 

er formandens beretning, men derimod bestyrelsens beretning, der bliver fremlagt på den ordinære gene-

ralforsamling. Men i år bliver det min årsberetning.  

Dette bestyrelsesår har været alt det, som vi bestemte på forrige generalforsamling, at det ikke skulle være. 

Jeg indvilligede i at fortsætte som formand for bestyrelsen, men på den præmis, at vi skulle bruge tid på at 

alle de lidt kedelige ting – at få styr på alle detaljer. Vi skulle ikke bruge energi på presse eller politisk arbejde. 

Vi skulle være grundige. Vi skulle bygge en stabil base, før vi ville sætte fokus på medlemsrekruttering, presse 

og politik.  

Men de folkelige vinde havde andre planer. Og med Olga Ravns debatindlæg i Politiken den 3/10-20 startede 

en lavine. Vi samlede sammen med nogle gæve kvinder en stor gruppe af kvinder og mænd med ambitioner 

at skab bedre fødsler i Danmark. Gruppen voksede og voksede. Og på 14 dage havde vi indsamlet over 100 

vidnesbyrd om kummerlige forhold på landets fødegange, barselsgange og neonatalafdelinger.  

Pressen stod i kø for at få udtalelser fra foreningen og såkaldte cases. Og opstanden blandt familierne gryede. 

Der skulle laves et borgerforslag, der som bekendt fik de 50.000 underskrifter på under 40 dage og som sidst 

i juni 2021 blev vedtaget i folketinget. 

Vi kan berette om et stabilt, men lavt medlemstal. Vi har haft udfordringer med indmeldelse på den nye 

hjemmeside, men for nuværende har vi knapt 400 medlemmer. 

Det er naturligvis et stort problem, at vores medlemstal ikke er højere – ikke mindst taget i betragtning, at vi 

repræsenterer godt 60.000 fødende/år. Og det står i skarp kontrast til de 50.000 underskrifter på borgerfor-

slaget. Det er et endnu større problem, at mange gravide og nybagte familier ikke ved, at vi findes.   

Forældre og Fødsel bliver taget seriøst og det er mit indtryk, at vores position bare bliver stærkere og stær-

kere. Måske har vi ikke en størrelse, der kan kvalificere os som repræsentativ – men vi formår alligevel at 

repræsenterer brugerne repræsentativt. Vi er repræsenteret i RKKP for fødsler, LUP fødende, ligesom vi har 

afsluttet arbejdet i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med revision af anbefalinger for svangreomsorgen. Lige 

nu afventer vi, hvordan disse kommer til at gå hånd i hånd med borgerforslaget. Desuden har vi deltaget i en 

arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen vedrørende krav og faglige anbefalinger til organisering af fødetil-

bud – hvor vi sammen med en række andre organisationer skrev endnu et kritisk høringssvar. Hvordan de 

andelige anbefalinger kommer til at se ud, ved vi ikke. Men mon ikke borgerforslaget også får indflydelse 

her?  

Lige nu venter atter et høringssvar forude – vi har i Forældre og Fødsel under Sundhedsstyrelsen deltaget i 

udarbejdelsen af en NKA om igangsættelse af fødsler. Vores fokus er naturligvis: patientens retsstilling.  

Bestyrelsen har gennem året mødt flere udfordringer, sær udmattelse. Vi har fået ny kasserer og der har 

været mange udfordringer i forbindelse med dette skifte – fordi Birgitte Eiersted har arbejdet super hårdt på 

at få styr på flere løse ender. Jeg har selv måtte kapitulere, jeg kan af familiemæssige årsager ikke fortsætte 

arbejdet i Forældre og Fødsel.  



Ammerådgivningen har som altid meget travlt. Både over telefonen og i brevkassen kan man få hjælp af vores 

dygtige, uddannede rådgivere. Tak til Karen og Camilla for at  lede og omsætte Amningens ABC til praksis. 

Deres frivillige engagement er, ligesom alle de andres, højt værdsat. Jeg er så stolt af repræsentere en for-

ening med så dygtige, frivillige ildsjæle! Tak til alle jer der hver dag stiller jeres viden, ekspertise og ikke mindst 

tid til rådighed for de mange rådsøgende der står med store og små problemer.  

Ikke alt hvad vi laver i bestyrelsen bliver set - der er i årets løb blevet søgt midler til både almindelig drift samt 

arrangementer og temanumre. Et område, som vi i bestyrelsen er blevet bedre til og hvor vi skal begynde at 

opsøge flere fonde. Endvidere er der et enormt lobbyarbejde, som kræver tid, men som kommer positivt 

tilbage, når man lige står og har brug for hjælp i en akut situation.  

-Tak til ammerådgivere og aspiranter, selvfølgelig tak til bestyrelsen, og ikke mindst alle vores medlemmer 

der er med til at gøre Forældre og Fødsel til en vidensbank uden lige og det talerør vi stadig er! 

Tak til stillerne af borgerforslaget – jeres energi er fantastisk – hvor kom vi langt – meget længere end vi 

turde drømme om. Vi har skrevet historie. 

Særlig tak til Mie og Signe – tak for at sætte GF på dagsorden.  

 

 


