26. NOVEMBER 2021

ENDELIG: BARSEL TIL FÆDRENE!

Regeringen og et flertal ind over midten har endelig vedtaget den kommende barselsordning, hvor fædre
får ni ugers øremærket barsel mere end nu.
Formand for Forum for Mænds Sundhed og forskningsleder på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen udta‐
ler: ”Det er utrolig glædeligt, at om ti måneder vil 40‐50.000 fædre over hele landet årligt være på mindst
to måneders fædreorlov. Det er et stort positivt skridt for børnene, for fædrene og for familierne. Og for
ligestillingen.”
”I dag lægger stort set alle mænd vægt på at være nærværende, at være til stede, at være engageret og
at have tid sammen med deres barn. De ønsker at være en lige så vigtig forælder som moderen”, fortsæt‐
ter Svend Aage Madsen.
Her får fædrene imidlertid brug for lige så meget af den gode støtte, som hidtil primært har været til
mødrene. Projekt ’Far på barsel – far for livet’ ved Forum for Mænds Sundhed, har til formål at støtte de
vigtige relationer mellem fædre og børn fra starten af barnets liv – bl.a. under fædrebarslen.
Projektet er i gang med at afdække, hvilke tanker fædre har om at skulle på barsel; hvordan de oplever,
at rammerne for deres barsel er; hvilke tilbud de fædre, der har taget barsel, benytter under deres bar‐
sel; hvilke udfordringer de oplever i forbindelse med deres arbejde og i deres parforhold.
Det skal bl.a. danne grundlag for udvikling af en ’Guide til fædre på barsel’ og udvikling af aktiviteter til
fædre på barsel, som bringer fædre og børn sammen. Og så vil en stor del af projektet også blive brugt
på at fortsætte det gode arbejde med at opkvalificere sundhedsfagligt personale til at tænke fædre ind i
deres arbejde og sikre, at de er rustet til at støtte fædrene til en god barsel.
Se mere om vores arbejde HER og HER.
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