
Vi vil at alle som føder barn i Norge skal få: Den 
omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine 
valg og ønsker, og til enhver tid, gjennom svanger-
skap, fødsel og barseltid, føle seg trygge.

Myndighetene skal lage en plan for en helhetlig svanger skaps-, fødsels- og barsel-
omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet 
har bedt bl.a. Aksjon mot fødekaos 
representere brukerne. Derfor 
vil vi nå vite hva du mener, 
slik at vi kan tale fl est 
mulig brukeres sak. Bli 
med og form morgen-
dagens helsetilbud!

Hva skal til for at du 
føler deg trygg? Er det 
nok jordmødre? Får 
du føde der du vil? Er 
det feriestengt? Får du 
følge om veien er lang? 
Hva er viktig for deg? 
Svar på Internett og bli med 
i trekningen av fi ne premier! 
Send gjerne også dine meninger 
og erfaringer til opprop@altern.no.

Vi tror at med tettere oppfølging kunne mange fått det bedre fysisk og psykisk. Vi 
vurderer derfor å starte en organisasjon som kan arbeide både med lobby og med 
praktisk hjelp og veiledning til familier. Synspunkter på dette? Ta kontakt!

Helsetilbudet til gravide og fødende skal endres. Hva er bra 
og hva kan bli bedre? Si din mening om dagens tilbud!

omsorg ◦ respekt 
trygghet

svangerskap 
fødsel ◦ barsel

www.altern.no

Fødeaksjonen spør andre brukere:

Er helsetilbudet godt?
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