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Introduksjon
Takk for sjansen til å si noen ord til alle her på møtet. Spesielt godt er det å få dere som har mulighet til å gjøre noe med situasjonen i tale. Som dere ser, dette er personlig for meg, jeg har sjøl vært redd for å ikke få komme inn og å ikke få hjelp på vanlig avdeling ved Ullevål. Jeg er i dag svært letta for at jeg har fått bytte til ABC.
Det er fristende å benytte anledningen til å konfrontere de overordna ansvarlige, stille dere til veggs og «skyte» med harde argumenter og tøffe historier, slik jeg dels gjør på mine nettsider. Men, målet med dette møtet er å finne løsninger sammen og da er nok dialog bedre enn konfrontasjon. 
Blanke ark
Alle i denne salen har hver sin oppfatning av situasjonen, hver sin versjon av sannheten. Men, uansett om dere mener dagens situasjon er holdbar eller uholdbar, kan vel alle enes om at den kan bli bedre?
Jeg håper vi her i kveld kan starte med blanke ark. Alle har vi våre kjepphester, men jeg håper vi her og nå kan «stige ned av hestene våre», plante beina på jorda og fylle blanke ark med gode ideer. 
Jeg ber deg: Forsøk å legg et lokk på hva som er sagt og gjort tidligere, og konsentrer deg om dagens situasjon og følgende viktige spørsmål: Hva kan gjøres for å gi kvinner i Oslo og Akershus en best mulig fødselsomsorg? – Og, hva innebærer den?
Jeg håper at vi i kveld kan ha en idemyldring der alle føler seg frie til å slenge ut ethvert forslag. Ingen idé er dårlig. Det som tilsynelatende er et håpløst forslag, kan føde en glimrende idé hos en annen deltaker. La oss konsentrere oss om å sammen finne løsninger!
Men, før vi kan finne løsninger, må vi først definere problemet. Her er en definisjon, sett fra en brukers synsvinkel – min!
Situasjonen
Doeksempel
For de som ikke har satt seg sjøl inn i dagens situasjon vil jeg illustrere den slik: Tenk deg at du er på jobb. Du merker du må på do og ved første anledning går du til nærmeste toalett. Du er trengt og vil gjerne inn så fort som mulig. Utenfor døra står imidlertid en vakt og sier: «Beklager, her er alle avlukkene opptatt. Du får ikke komme inn.» Du ber pent om å få vente på gangen, men blir bryskt avfeid: «Det er fullt. Du må gå et annet sted. Det er toalett i nabobygningen også. Ut, leit etter dét!» Ikke særlig trivelig beskjed å få når kroppsbehovene gjør seg gjeldende... Enda verre er det å få en slik beskjed når det attpåtil er snakk om ditt livs viktigste øyeblikk. 
Bedre blir det ikke når du i ettertid får vite at de ansvarlige visste om at kapasiteten var sprengt, men at de av en ukjent grunn ikke informerte deg om det i forkant.
Uholdbar situasjon
Jeg mener at dagens situasjon er uholdbar. Gjennom aksjonen har jeg fått høre og lese hårreisende historier om hvordan fødende i Oslo har blitt behandla. Avviste har endt med ufrivillige hjemmefødsel eller knapt rukket fram til et annet sykehus. Også de som får føde på Ullevål opplever vanskelige situasjoner med stressa personale som løper fra den ene fødende til den andre og ikke har tid til å gi god omsorg noe sted. Dagens situasjon oppleves ikke medisinsk forsvarlig. 
Jeg sier ikke at alle med fødeplass på Ullevål opplever faglig uforsvarlighet, men antallet er så høyt at disse ikke kan avfeies som enkelttilfeller. Uansett er det her snakk om mennesker som helt unødvendig fÅr svært negative fødselsopplevelser.
Feil grunnlag
Nå skal jeg ”ta av lokket” et øyeblikk og se på hva som er gjort tidligere: I de siste ukene har jeg lurt veldig på om nedlegginga av fødeavdelingen på Aker blei gjort på feil grunnlag. Blei vedtakene fattet på forutsetninger – økonomiske, demografiske og juridiske – som ikke har slått til? Vis meg gjerne regnestykker om kostnaden ved fødsel på Ullevål vs. Aker, om gevinsten/tapet ved nedleggelsen, og om dagens kapasitet og fødselsrate. Så vidt jeg har regna ut holder ikke kapasiteten tritt med dagens fødselsboom. Oslo og Akershus mangla 300 fødeplasser i 2005. Dessverre kan vi ikke svinge med tryllestaven og få Aker tilbake, men kanskje kan man bygge opp en avdeling med et like godt fagmiljø og like mange fornøyde brukere?
Billig løsning
Om Helse Øst sine beregninger stemmer, og kapasiteten for Oslo og Akershus sett under ett er god nok, gjenstår det fortsatt å fordele fødslene jevnere, gjennom at Ahus og Sykehuset Asker og Bærum avlaster Ullevål. Jeg tror at helt enkle og billige løsninger kan bedre situasjonen mye. 
Ta f.eks. mangelen på og avstanden til parkeringsplasser. Dette er et stressmoment for den fødende og ledsager. Hos Blodbanken parkerer blodgiverne på et avsperret område rett ved. En fødeavdeling som innfører et slikt system vil bli mer attraktiv.
Et annet eksempel: Mange er redde for å havne på flermannsrom på barsel hvis de føder på et annet sykehus enn Ullevål. Hva kan gjøres for å få andre barselavdelinger mer attraktive enn Ullevåls hotell? 
Begrens antallet personer per rom.
Begrens besøksmuligheten på rommet, henvis besøkende til gode fellesareal.
Ha god bemanning som tilbyr mye avlastning, til alle døgnets tider. (Det får man ikke på barselhotellet!) Åpne gjerne for flere barseldøgn enn på Ullevål.
Lag flere familierom.
Framhev fordelene i informasjon til gravide, f.eks. at man får servert mat der man er og ikke trenger å gå til en kafeteria.
Mine ønsker
Jeg har mange ønsker, og framhever her tre: 
Anerkjennelse
Jeg ønsker at dere som mener at situasjonen i dag ikke er problematisk, anerkjenner at vi som gravide og fødende har en helt annen opplevelse. Vi er frustrerte, redde og sinte, og deres svar gjør alt vanskeligere. Jeg skulle ønske dere klarte å se at så lenge vi har disse følelsene og vi får negative fødselserfaringer, så har dere et problem, uansett om vi er uenige om sakens fakta ellers.
Informasjon
Trygghet og forutsigbarhet er svært viktig for alle fødende. Dagens gravide er kanskje mer informasjonshungrige enn noen generasjon før oss. Vær så snill, gi oss informasjon! Fortell oss hvilke alternativer vi har, hva de ulike sykehusene tilbyr. Og, sørg for at alle kvinner som har fødeplass på Ullevål i vår, får et brev om situasjonen og risikoen for å bli avvist rundt deres termin. Til nå har alt vi vet kommet via jungeltelegrafen og media, og det er svært frustrerende og helt unødvendig.
Handling
Mitt siste ønske er at dere hopper ned fra gjerdet og handler så vi merker det, NÅ! Vis oss at dere er handlekraftige og villige til å gjøre endringer for å bedre fødselsomsorgen i Oslo, både på kort og lang sikt. Tro ikke uten videre at løsningen er å øke kapasiteten på Ullevål, finn først ut hvorfor sykehuset er populært. Og for all del: Løs ikke problemet hos oss på bekostning av fødende ellers i landet! Ikke legg ned andre fødeavdelinger for at vi skal få flere.
Avslutning
Husk at det den fødende trenger mest er forutsigbarhet, trygghet, faglig god hjelp og omsorg, ro til forberedelser og ro til å gjøre «jobben». Den fødende står foran sitt livs største opplevelse og en tøff jobb, og har nok med å konsentrere seg om å gjøre denne jobben – ved hjelp av fagpersoner i trygge omgivelser. En frykt for å bli avvist eller oppleve stress er en unødvendig ekstra belastning!
Til slutt vil jeg henvise til mine nettsider, der finner dere mye mer informasjon om hva jeg og andre fødekvinner mener, samt en stor lenkesamling og fakta som statistikk m.m. Se www.altern.no/opprop/index.html
Underskriftskampanjen som jeg startet i februar blei avslutta i går. Sylvia Brustad har fått sin kopi av oppropet og signaturene, samt utskrift av nettsidene mine. Nå vil jeg benytte anledningen til å overrekke det samme til de andre mottakerne. Kan representanter fra Helse Øst, Ullevål og Stortingets helse- og omsorgskomite komme fram?
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