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Svensk förlossningsvård i kris – hur kan utvecklingen vändas?
Den ideella organisationen Födelsevrålet har sedan starten i februari skapat stort
engagemang och har på kort tid lyckats lyfta förlossningdebatten till en ny nivå.
Förlossningskrisen är ett allvarligt samhällsproblem som Födelsevrålet nu tänker lyfta på
årets Almedalsvecka.
Födelsevrålet är en ideell organisation som startades i början av 2016 då flera besked om
nedläggningar av förlossnings- och BB-avdelningar meddelades.
En grupp föräldrar samlades och var snabbt överens om att frågan var betydligt större än
nedläggningarna och det blev tydligt att något måste göras. På kort tid har Födelsevrålet
engagerat tusentals personer över hela landet och rörelsen fortsätter växa sig stark.
Fredagen den 8 juli kommer Födelsevrålet i samarbete med New Republic och Open Friday*
ha ett seminarium med syfte att belysa de problem som familjer och framför allt födande
upplever inom mödra-, förlossnings- och eftervården. Nuläget och organisationens förslag till
lösningar presenteras av Maria Ceder Engebretzen (talesperson, Födelsevrålet) och
tillsammans med en panel kommer det även diskuteras hur vården inom de tre stegen, och
upplevelsen av densamma, har förändrats över tid samt vilka insatser som krävs från politiskt
håll för att förbättra vården.
Medverkande i panelen är Jonas Andersson (regionråd (L), Västra Götalandsregionen), Kela
Ahnhem (talesperson, Födelsevrålet) och Lena Öberg (barnmorska). Moderator är Malin
Sahlén från New Republic.
För mer information se evangemanget i Almedalskalendern här:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38899?redir
Kontaktpersoner:
Emma Pettersson Hernandez, Press- och Kommunikationsansvarig Födelsevrålet, 0735292716
Rebecka Hallerby, konsult, New Republic PR, 0763-282382
Open Friday är en av nyheterna under årets Almedalsvecka. Konsultföretaget New Republic
erbjuder helt utan kostnad under hela fredagen sin arena på Almedalen till organisationer och
företag som saknar ekonomiska resurser eller kanske bara erfarenheten. Deltagarna i Open
Friday får dessutom kostnadsfritt stöd med att förbereda och genomföra sitt seminarium. New
Republic vill med Open Friday bidra till att öppna upp Almedalen för fler aktörer och bredda
det demokratiska samtalet. Mediepartner till Open Friday är Dagens Opinion.

	
  

