Fødekaos i Oslo
Årlig får 2.000 kvinner som ønsker å føde på Ullevål avslag.
Ullevål har i 2005 og første halvdel av 2006 overbooket. Sykehuset avviser i snitt 2 kvinner i døgnet, etter at fødselen har startet. 
	Selv med 3 minutter mellom riene blir kvinner avvist uten undersøkelse
Avvisning = utrygghet og stress  komplikasjoner
De avviste kommer sent til andre sykehus eller får ufrivillige hjemmefødsler
	Personalet på Ullevål er pressa og stressa: De evner ikke gi de fødende (mottatte og avviste) den omsorg og behandling de trenger.
Helse Østs reaksjon: Ikke noe problem. Det er kapasitet nok.
Vi krever at Helse Øst anerkjenner vår frustrasjon og redsel, og ser at dette er et problem!

	Aker sykehus hadde 1.800 fødsler i året, men fødeavdelingene ble nedlagt i mai 2004. Fødslene skulle da fordeles mellom Ullevål, Bærum, Lørenskog og Fredrikstad, samt Rikshospitalet (Riksen ligger under Helse Sør, men Helse Øst finansierer noe av fødslene).
	Allerede før Aker ble nedlagt opplevde kvinner i fødsel å bli avvist og sendt til et annet sykehus. 
	Fødselsraten er stigende. Det ble født 850 flere i 2004 enn 2002. 
	Det ser ut til at sykehusene ikke klarer å demme opp for nedleggelsen av Aker. Problemet har eksistert i flere år, det siste året er situasjonen blitt prekær.

Helse Øst sier: «Hvis vi ser at fødeavdeling på Ullevål er under press over lang tid, at det er mange fler som ønsker å føde der enn det er plass til, så er det klart at vi er åpen for å vurdere om vi må gjøre noe med fødetilbudet i Oslo.»
Hvor lang tid må Ullevål være under press før Helse Øst reagerer? 10 år? 
Vi krever at Helse Øst og Ullevål finner kortsiktige og langsiktige løsninger NÅ!

Helse Øst og Ullevål gir ingen informasjon om overbooking, kapasitetsproblemer og sykehusenes tilbud. De lover å foreta brukerundersøkelser for å finne ut hvorfor så mange vil føde på Ullevål. Men, de sier ingenting om når...
Vi krever å få informasjon og å bli hørt NÅ!	(snu arket)
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Signer på nettet:
http://www.petitiononline.com/fodsel/petition.html

Se mer informasjon her:
http://www.altern.no/opprop/index.html
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