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Vilka rättigheter har Europas kvin-
nor i samband med barnafödandet? Hur
länge får de vara borta från arbetet? Och
hur stor ersättning får de? Är skillna-
derna mellan de olika länderna stora?
Och hur är det med faderns rättigheter?
Dessa frågor var en utgångspunkt för
denna studie, som gjordes för att upp-
datera tidigare rapporter inom området
[1, 2], samt för att komplettera med ak-
tuella uppgifter också från Östeuropa. 

I de nordiska länderna har föräldrar-
nas rättigheter i samband med barnafö-
dandet debatterats flitigt under senare
år, och i såväl Sverige [3-6] som Norge
[7-9] och Danmark [10] har systemen
ansetts vara alltför generösa och lätta att
missbruka. Att skapa en internationell
bakgrund till den nordiska diskussionen
var ett annat motiv för studien.

Material och metoder
European general practice research

workshop (EGPRW) är en sammanslut-
ning av forskande allmänläkare från
flertalet länder i såväl västra som östra
Europa. Två gånger per år träffas man
för att presentera såväl enskilda som ge-
mensamma forskningsprojekt.

På EGPRW-mötet i Paris hösten
1993 presenterade jag för mina kolleger

de svenska reglerna för föräldraledighet
före och efter förlossningen. I en enkel
enkät bad jag därefter de nationella re-
presentanterna att beskriva föräldrarnas
rättigheter i sina respektive länder. Efter

ett par påminnelser inkom svar från
flertalet länder.
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Figur 1. Längden av moderns ledighet
(i veckor), och ersättningen under denna
ledighet (i procent av ordinarie inkomst).

I de nordiska länderna är
mödrarättigheterna i anslutning
till barnafödandet väldigt gene-
rösa. I övriga Västeuropa är
mödraledigheten vanligen för-
hållandevis kort, medan den är
mycket längre, men dåligt er-
satt, i flertalet länder i Östeuro-
pa. Detta är huvudresultaten av
denna enkätstudie, vilken ge-
nomfördes inom ramen för ett
europeiskt allmänmedicinskt
forskarsamarbete. 
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Svab, Slovenien, fick jag adresser till
kontaktpersoner från ytterligare några
östeuropeiska länder, vilka också fick
möjlighet att besvara enkäten. För Bel-
gien, Tyskland, Grekland, Luxemburg
och Portugal kompletterades studien
med uppgifter från Statistiska central-
byrån [11].

Till slut hade jag fått svar från 5 nor-
diska, 14 västeuropeiska och 10 östeu-
ropeiska länder. Enkätsvaren avser för-
hållandena omkring årsskiftet 1993–
1994.

Resultat
Som framgår av Figur 1 har mödrar-

na i de nordiska länderna rätt till en re-
lativt lång och generöst ersatt ledighet i
samband med förlossningen. Särskilt
generösa är reglerna i Sverige. I flerta-
let västeuropeiska länder är ledighets-
perioden betydligt kortare, ungefär 3–4
månader. Mödrarna i Österrike, Tysk-
land, Italien och Nederländerna har rätt
till längre ledighet, men då med sämre
ersättning. I flertalet östeuropeiska län-
der har mödrarna rätt till ett års ledighet,
eller mer, men ersättningen är god en-
dast de första ungefär fem månaderna.
Ledighetsperioden är kort i Ungern, Po-
len och Ryssland.

I endast sex länder, Island, Sverige,
Belgien, Grekland, Portugal och Spani-
en, kan kvinnan spara alla sina ledig-
hetsdagar till efter förlossningen. I alla
övriga länder måste kvinnan ta ut någon
eller några månaders ledighet före för-
lossningen.

I 18 av de 29 länderna har kvinnan
rätt till förlängd ledighet, om hon har ett
tungt eller farligt arbete, om hon föder
tvillingar, och/eller om hennes gravidi-
tet eller förlossning är patologisk. Reg-
lerna är väldigt olika utformade i de oli-
ka länderna. De elva länderna utan någ-
ra sådana förmåner är Island, Belgien,
Grekland, Irland, Nederländerna, Por-
tugal, Schweiz, Storbritannien, Bulga-
rien, Ungern och Polen.

Som framgår av Figur 2 kan fadern
använda en kortare eller längre del av
ledigheten i 4 av 5 nordiska länder, i 5
av 14 västeuropeiska länder, och i 4 av
10 östeuropeiska länder. Endast i Sveri-
ge kan fadern använda hela ledigheten,
om föräldrarna så önskar. I Norge mås-
te fadern vara ledig en månad, annars
går familjen miste om denna. I de övri-
ga länderna är han inte tvungen att ut-
nyttja sin rätt till ledighet.

I åtta länder har fadern rätt att vara le-
dig ytterligare en eller två veckor i ome-
delbar anslutning till förlossningen.
Dessa länder är Danmark, Finland,
Norge, Sverige, Frankrike, Malta, Ne-
derländerna och Kroatien.

Diskussion
I de nordiska länderna är mödrarät-

tigheterna i anslutning till barnafödan-
det väldigt generösa. I övriga Västeuro-
pa är mödraledigheten vanligen förhål-
landevis kort, medan den är mycket
längre, men dåligt ersatt, i flertalet län-
der i Östeuropa.

Detta är huvudresultaten av denna
enkätstudie, vilken genomfördes inom
ramen för ett europeiskt allmänmedi-
cinskt forskarsamarbete. Resultaten
presenterades på EGPRW-mötet i Porto
i början av maj 1995 och några större
förändringar i reglerna rapporterades
inte då. 

Annars kan naturligtvis smärre för-
ändringar ha skett i något enskilt land,
under den tid som gått sedan enkäten
först skickades ut. Exempelvis har vi ju
i Sverige sänkt ersättningen till 75 pro-
cent av ordinarie lön, samtidigt som en
»pappamånad» enligt norsk modell in-
förts. 

I den diskussion som följde på pre-
sentationen konstaterades, att orsakerna
till de högst varierande reglerna i Euro-
pas länder i huvudsak är ekonomiska
och politiska, och att det från strikt me-
dicinsk utgångspunkt är svårt att avgö-
ra vilket land som har optimala föräld-
rarättigheter i anslutning till barnafö-
dandet.

En förklaring till mödrarnas varie-
rande rättigheter kan sökas i det faktum

att också kvinnornas förvärvsfrekvens
varierar stort i Västeuropa. I arbetskraf-
ten deltar bara runt 40 procent av kvin-
norna i Grekland, Irland, Italien, Lux-
emburg och Spanien, men mellan 70
och 80 procent i Danmark, Finland,
Norge och Sverige [12].

Vid en jämförelse av resultaten av
denna enkätundersökning (avseende
förhållandena vid årsskiftet 1993–
1994) med den år 1994 publicerade EU-
konsekvensutredningens uppgifter [12]
(avseende 1991) framkom inga mera
anmärkningsvärda skillnader. I publi-
kationen finns en tabellarisk redogörel-
se för föräldraförsäkringen i alla de nu-
varande EU-länderna, förutom Österri-
ke, samt dessutom i Island, Norge och
Schweiz. Där anges att Schweiz inte har
någon nationell eller regional föräldra-
försäkring för ledighet vid barnafödsel,
medan min källa angav de regler som
vanligen tillämpades. Vidare anges för
Tyskland endast de första 14 veckorna
med full ersättning.

Jämfört med EU-publikationen [12]
visade den aktuella enkätundersökning-
en på genomförda förbättringar i föräl-
draförsäkringen för Finland, Norge och
Nederländerna (längre ledighet), samt
för Spanien (högre ersättning). 
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Figur 2. Längden av faderns ledighet
(fylld stapeldel) som del av moderns
ledighet.
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Ett europeiskt läkarsällskap
för  naturmedicin – »European
Society for Classical Natural
Medicine» – bildades vid ett
symposium vid Freie Universität
i Berlin den 16–18 februari
1996. Syftet är bl a att göra den
klassiska naturmedicinen mer
känd och accepterad genom att
introducera den som forsknings-
och läroämne vid europeiska
universitet.

Trots att mötet i Berlin hade förbe-
retts vid en konferens i Madrid 16–17
juni 1995 fanns det olika uppfattningar
om vad som borde räknas  till klassisk
naturmedicin. Till slut enades man om
att dit hör kostbehandling och fasta, fy-
sioterapi inklusive hydro- och balneo-
terapi, psykoterapi/samtalsbehandling
samt fytoterapi.

Till fysioterapi räknas t ex behand-
ling med naturliga element som sol,
ljus, vatten, klimatfaktorer och jord, fy-
sisk träning och rörelseterapi, manuella
behandlingar som klassisk massage och
reflexbehandlingar samt termo-, kryo-
och elektroterapi.

Till fytoterapin räknas behandling
med i första hand erkänt ogiftiga örter
(medicinalväxer), om möjligt i naturnä-
ra beredningar som te, pressaft, vatten-
eller alkoholextrakt.

Naturmedicinens grundsyn
Som motiv för dessa behandlingar

redovisades bl a hur ett antal epidemio-
logiska undersökningar visat t ex kos-
tens betydelse för att förbygga olika
cancertyper och hjärt–kärlsjukdomar.
Också bristande adaptationsförmåga
till olika belastningar, riskfaktorer och
skadliga agens nämndes vid mötet som
bidragande orsak till sjukdomar;  meto-
der som fysio- och hydroterapi syftar
till att förbättra adaptationen.

Principerna för de klassiska natur-
medicinska metoderna härstammar från
Hippokrates tid och motsvarar tre
grundkriterier: vår livsstil skall vara i
samklang med både de individuella
mänskliga behoven och vår omgivande

natur, terapierna skall harmoniera med
den enskildes självläkande krafter, och
de skall vara kopplade till vardagliga
aktiviteter, dvs livsstilen. En helhetssyn
på hälsa och sjukdom samt få biverk-
ningar skall också vara utmärkande för
den klassiska naturmedicinen. Denna
vill också göra patienterna mer medvet-
na och medansvariga i behandlingen.

Utöver de terapier som ingår i den
»klassiska naturmedicinen» finns det i
olika länder närbesläktade metoder, vil-
kas företrädare vill slå vakt om sin egen
identitet. I t ex England, Frankrike,
Tyskland och Spanien finns oberoende
läkarorganisationer för homeopati och
akupunktur, och de vill introducera sina
metoder vid universiteten. I vissa länder
vidgar man begreppet naturmedicin till
att inkludera alla okonventionella eller
alternativa metoder, exempelvis också
sådant som bioterapi, bioelektrisk me-
dicin, neuralterapi, bioresonansterapi
och kortikovisceral medicin.

Läroplan för läkarutbildning
Det nya sällskapet har som mål att

utarbeta en för alla europeiska universi-
tet gemensam läroplan för utbildning av
medicine studerande i klassisk natur-
medicin, både för obligatorisk grundut-
bildning och för kompletterande frivil-
lig vidareutbildning. Att utforma enhet-
liga examenskrav, att utbilda kompe-
tenta lärare samt att samla in och förde-
la  forskningsmedel står också på säll-
skapets program. Man vill också genom
utbildning och forskning på ett seriöst
sätt kunna möta allmänhetens allt stör-
re intresse för och efterfrågan på alter-
nativ medicin. Det finns för övrigt redan
flera professurer i naturmedicin runt om
i Europa med reguljär undervisning och
forskning, bl a i Berlin, Paris, Madrid,
Barcelona, München, Ulm och Exeter.

Till ordförande för sällskapet valdes
Malte Bühring, professor i »Naturheil-
kunde» vid Freie Universität Berlin,
och till vice ordförande professor P
Cornillot, rektor vid den medicinska fa-
kulteten vid Université Paris – Nord 38,
som har högskoleutbildning i naturme-
dicin. Sällskapets nästa internationella
möte hålls 12–13 december 1996 vid
University of Exeter i Storbritannien.

Intresserade legitimerade läkare
med intresse för sällskapets syften kan
ansöka om medlemskap hos sekretera-
ren, dr med Francoise Wilhelmi de To-
ledo, Klinik Buchinger am Bodensee,
Postfach 10 11 65, D-88641 Über-
lingen. •
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