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Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Bestyrelsen skal tage stilling til om dagsordenen og tidsplanen for mødet kan godkendes. 

Bilag: 

• Tidsplan 

Referat: 

Dagsorden og tidsplan godkendt, med ændring af frokost fra 12-12.30.  

kl. 12.30-12.45 Nyt fra arbejdsgrupper: Den politiske arbejdsgruppe 

kl. 12.45-13.00 Nyt fra arbejdsgrupper: Arbejdsgruppen for vidnesbyrd 

 

formanden@fogf.dk
kassereren@fogf.dk


 

  

Valg af ordstyrer og referent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Bestyrelsen skal vælge hhv. en ordstyrer og en referent til dagens møde. 

Referatet skrives direkte referatfunktionen i Betterboard.  

Jf. forretningsordenen tages der beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne og referatet godkendes 
som udgangspunkt på mødet. Hvis ikke det er muligt at godkende referatet på mødet, udsender 
referenten referatet senest 7 dage efter afholdelse af mødet og frist for indsigelser er herefter 3 
dage. Når referatet er godkendt offentliggøres det på hjemmesiden. 

Referat: 

Christiane er referent 

Sofie er ordstyrer 

 

Nyt fra netværk og fora FogF er repræsenteret i 

Beskrivelse/sagsfremstilling 
Bestyrelsen orienteres om nyt fra diverse netværk og fora fra de respektive repræsentanter: 

• Advisory Board, Region Hovedstaden (Mie) 
• RKKP - Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (Mie) 
• NKA for igangsættelse af fødsler (Mie) 
• Fif til fødsel og forældreskab, Center for forældreskab (Signe) 
• Implementeringsudvalg, Region Syddanmark (Christiane) 
• Brugerpanel for COVID-19, SST (Sofie) 

 

Referat: 

Advisory Board, Region Hovedstaden (Mie): 
Fødsel og Forældre, Mødrehjælpen og Jordemoderforeningen er repræsentanter sammen med 
ledelsen for fødesteder og politikere fra regionen. 

1.møde 1.april: Oplæg fra direktør og regionsrådsformand, samt løs snak omkring formålet med 
boardet, og runde blandt deltagerne om hvad man ønsker at få ud af arbejdet i boardet. Interessant 
at høre især politikeres holdning til særligt hjemme- og klinikfødsler.  

Mie præsenterede foreningens politik ud fra de rettigheder foreningen ønsker sikret.  



 

  

RKKP - Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (Mie): 
RKKP står for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, hvor vi har en plads i styregruppen 
for Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler (DKF), som udarbejder en årlig rapport med opfølgning på 
udvalgte indikatorer mhp. vurdering af kvalitet inden for fødselsområdet.  

Der er 8 indikatorer som DKF vurderer: 

• Ventetid på epiduralblokaler 
• Kejsersnit til tiden (ift. de 3 grader af akut kejsersnit) 
• Bedøvelse ved akut kejsersnit 
• Blødning over 1000 ml. 
• Bristning af ekstern analsfinkter 
• Ukomplicerede førstegangsfødsler 
• Svær neonatal hypoxy 

Arbejdet er meget fagligt - både klinisk og statistisk/database. Arbejdet med rapporten for 2021 er 
afsluttet og afventer offentliggørelse.  

I DKF var der debat om, hvilke nyheder man kunne formidle. Fødsel og Forældre har bragt til 
opmærksomhed, at selvom der er gode nyheder på ét område, er det vigtigt med fokus på de 
områder, hvor kvalitetsmålene ikke opnås.  

Mie ønsker, at en anden med særlig interesse for arbejdet overtager. Sofie melder sig. Mie sørger for 
overdragelse. 

NKA for igangsættelse af fødsler (Mie): 
SST sendte i december udkast til ny national klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler ud i 
høring. Den foreslår en ændring fra nuværende praksis med anbefaling af igangsættelse 41+3-5 til at 
igangsættelse skal overvejes 41+0, med den begrundelse at man vil kunne redde 6-7 børn om året.  

Forslaget er blevet mødt med mange meget kritiske høringssvar, som bl.a. sår tvivl om 
evidensgrundlaget. Sundhedsstyrelsen har indkaldt til møde i april 2022 blandt dem der anmodede 
om NKA'en (Jordemoderforeningen, DSOG og Danske Regioner). Ved mødet deltog også Dansk 
Pædiatrisk Selskab, trods de ikke var blandt de oprindelige forslagsstillere. Vi har haft en plads i 
arbejdsgruppen for NKA'en, men var ikke inviteret med til mødet i april. Det var planen at Mie ville 
skrive om anmode om at få lov at deltage i næste møde, som skulle finde sted 1. juni, men sidste nyt 
er at det pt. er sat på pause. 

Det skyldes at Jordemoderforeningen og Jordemoderfagligt selskab ikke ønsker at deltage i næste 
møde, pga. mødets præmisser, som bl.a. indebærer en begrænsning ift. hvem der må deltage i 
mødet.   

Alle høringssvar siger samstemmende at det med de nuværende ressourcer ikke er muligt at 
implementere NKA'en. 

Fif til fødsel og forældreskab, Center for forældreskab (Signe): 
Center for forældreskab er en selvejende institution.  

Centeret er ved at udvikle et digitalt univers til forældreforberedelse, pt. til en række nordjyske 
kommuner, med formål om at udbrede det til hele landet.  



 

  

Forældre og Fødsel er repræsenteret i en følgegruppe sammen med fagfolk og med andre 
organisationer.  

Signe har haft fokus på madning - amning og erstatning - som der ikke tidligere var fokus på, samt 
givet input til rækkefølgen i materialet.  

Også fokus på, at det er vigtigt at digitale forløb ikke erstatter alle varme hænder i de kommuner, 
der kommer ud til.  

Drøftelse af, at navnet "Fif til fødsel og forældreskab" giver indtryk af et mere overfladisk indhold 
end det projektet rent faktisk ligger op til. Gode idéer modtages.   

Implementeringsudvalg, Region Syddanmark (Christiane): 
Christiane sidder pt i udvalget, og har overtaget Henriettes plads. Der har ikke været holdt møde 
siden Christiane overtog pladsen, og det er derfor Henriette, der briefer.  

Lige nu er udvalget ved at skulle ansætte en implementeringskonsulent, hvilket har udsat 
implementeringsarbejdet.  

Regionen har ansat et reklamebureau til rekrutteringstiltag, da forudsætningen for at kunne lykkes 
med fødeplanen er at tiltrække nok personale.  

Foreningens formål er at holde fokus på implementeringen.  

Det forlyder, at Region Sjælland også er i gang med ny fødeplan. Vi har (endnu) ikke modtaget en 
invitation til at deltage, men Mie vil tage kontakt til regionen og gøre opmærksom på, at vi gerne vil 
have en plads i et eventuelt udvalg.   

Debat om aftalen om nærhospitaler og dens påvirkning på fødeplansområdet 

Brugerpanel for COVID-19, SST (Sofie): 
Sofie og Nadia er deltagere i brugerpanelet for SSTs kommende anbefalinger for medicinsk 
behandling af COVID-19 med fokus på gravide og ammende. Brugerpanelet følger SST's model for 
brugerpaneler, og giver ikke den store plads til åbne debatter.  

Svært at gennemskue om det er vores tid værd, og om vores holdningspunkter matcher outcome for 
brugerpanelet.  

Repræsentanterne for foreningen har gjort opmærksom på, at de data, der ligger til grund for viden 
om den medicinske behandling ikke bygger på data, hvor medicinen er givet til gravide og 
ammende.   

Det har stor værdi at vi forsøger at varetage vores brugergruppes interesser, såfremt vi ikke oplever, 
at vores synspunkter bliver inddraget i de endelige anbefalinger, har vi ikke pligt til at "blåstemple" 
dem. 

 



 

  

Nyt fra arbejdsgrupper: Markedsføringsarbejdsgruppen 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen orienterer om seneste nyt. 

Under dette punkt deltager menigt medlem Julie Gjørtz, som gerne vil arbejde frivilligt for 
foreningen med SoMe, hjemmeside og andre markedsføringsrelaterede opgaver i foreningen. 

Bilag: 

• Markedsføringsstrategi (udkast til ideer der kan arbejdes videre med) 

Referat: 

Gæst under dette punkt: Julie Gjørtz 

Julie og Mie har fået kontakt via instagram. Julie har en AP i marketing.  

Julie vil gerne arbejde med content til de sociale medier, på de forskellige platforme, hvor vi er 
repræsenteret.  

Markedsføringsarbejdsgruppen præsenterede kort tankerne bag markedsføringsstrategi.  

Velkommen til Julie! 

 

Nyt fra arbejdsgrupper: Den politiske arbejdsgruppe 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen orienterer om seneste nyt. Aktuelt er den nyligt indgåede aftale om udmøntning af 
finanslovsmidlerne til fødselsområdet. 

Bilag: 

• Aftale om udmøntning af midler til fødselspakken `En god start på livet` mellem regeringen, 
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, 
offentliggjort den 9. maj 2022  

Referat: 

Gruppen består af Mie, Signe og Daily.  

Mie orienterer om arbejdet med politisk interessevaretagelse op til den netop landede politiske 
aftale om udmøntning af finanslovsmidlerne til fødselsområdet. Der har i månederne op til aftalens 
indgåelse løbende været dialog og møder med ordførere fra aftalepartierne, herunder 



 

  

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Kristendemokraterne. Der har desuden været løbende 
samarbejde og erfaringsudveksling med Jordemoderforeningen, hvor vi bl.a. har koordineret 
henvendelser (både egne og fælles) til de forhandlende ordførere. Fra Forældre og Fødsel har vi 
forsøgt at påvirke aftalen henimod et større fokus på forebyggelse (forældre- og fødselsforberedelse 
i små hold), kontinuitet i jordemoderkontakten samt differentierede fødetilbud (flere fritstående, 
jordemoderledede fødeklinikker). Dertil har vi flere gange gjort opmærksom på behovet for 
rettigheder samt mindet aftalepartierne om borgerforslaget, som de selv har vedtaget. 
Jordemoderforeningens fokus har primært været på flere jordemødre/opnormeringer, ikke 
rettigheder. Vi er også klar over, at der ikke kan leveres på rettigheder, hvis ikke der er jordemødre 
nok til at løfte opgaven. Der opleves gensidig forståelse for vores forskellige perspektiver og 
prioriteringer og et godt samarbejde om det vi har til fælles. 

Som forventet, var der ikke midler nok til at indfri alle rettighederne i borgerforslaget og som frygtet 
med retten til 2 dages barselsophold prioriteret frem for andre rettigheder (dog heldigvis også med 
ret til hjemmebesøg, for dem der føder ambulant). Resten af midlerne er gået til flere jordemødre.  

Selvom det er skuffende, at aftalen kun medfører én rettighed i form af ret til 2 døgns barselsophold 
til førstegangsfødende (eller to, hvis man tæller retten hjemmebesøg - også til førstegangsfødende - 
med), så er det foreningens holdning er at det er et skridt på vejen og bedre end ingenting.  

Som reaktion på aftalen, har Mie skrevet en kronik sammen med repræsentanter fra Det Nye 
Jordemodervæsen (udspringer af Jordemødre for Ligeløn), hvor aftalen vurderes fra hhv. et bruger- 
og jordemoderperspektiv samtidig med at vi peger på hvordan vi ser at krisen i svangreomsorgen 
kan løses.   

Bestyrelsen gennemgik kronikken og godkendte det til indsendelse til Politiken.  

 

Nyt fra arbejdsgrupper: Arbejdsgruppen for vidnesbyrd 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen orienterer om seneste nyt i arbejdet med vidnesbyrd. 

Referat: 

Mie orienterede om seneste nyt i den aftale der er indgået med Jordemoderuddannelsen på UCN, 
om at analysere de vidnesbyrd vi modtog i efteråret 2020. Et lille hold, bestående af en docent, en 
lektor og en jordemoderunderviser, analyserer materialet og arbejder med at finde mønstre i de 
erfaringer, vidnesbyrdene skildrer. Holdet fra UCN regner med at være færdige med analysen i løbet 
dette semester. Derefter skal der afsøges muligheder for udgivelse af resultaterne og eventuelt om 
disse kan give afsæt for yderligere forskning. 

Det er oplevelsen, at det materiale vi har leveret, bliver behandlet med stor respekt.  

Det foreløbig resultat af gennemgangen er, at meget handler om kommunikation.  



 

  

Vi har primo maj 2022 indsendt 19 vidnesbyrd, som er indkommet efter den oprindelige indsamling i 
efteråret 2020, som også vil indgå i UCNs analysearbejde. Herefter er det ikke muligt at indsende 
flere.  

Bestyrelsen drøftede hvordan vi kan bruge de kvalitative data, som UCN bearbejder. Der var enighed 
om at vi kan indgå i en dialog med UCN om, hvordan vi gensidigt kan få noget ud af materialet, 
hvilket parterne også oprindeligt har drøftet som udgangspunkt for samarbejdet. 

 

Nyt fra arbejdsgrupper: Ammerådgivningen og 
ammerådgiveruddannelsen 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen orienterer om seneste nyt og status på arbejdet med den nye 
ammerådgiveruddannelse. 

Bilag: 

• Ramme for ny ammerådgiveruddannelse 

Referat: 

V. Signe 

Uddannelsen startes 1. september 2022 med 9 aspiranter og foreløbigt lukket for tilmeldinger. 
Forventet nyt hold i primo 2023.  

Status for uddannelsen er, at rammesætningen er på plads og at der nu pågår udvikling af 
indholdet.  

Karen skal i slutningen af måneden holde oplæg for Kompetencecenter for Amning.om vores 
erfaringer med peer-to-peer ammerådgivning. 

Derudover har vi modtaget envendelse fra en Ph.d studerende, omkring et studie i amhning, der 
ønsker at indgå et samarbejde med os ift. frivillige ammerådgivning.  

Brevkassen på hjemmesiden skal der træffes beslutning om fremadrettet i forhold til værktøj til at 
håndtere breve. Der er netop modtaget svar fra webmaster med anslået tidsforbrug ift. udvikling af 
løsning, som vil gøre besvarelse og offentliggørelse af brevkassesvar lettere. Da vi ikke har det 
konkrete beløb, kan der ikke træffes beslutning herom på dette møde. Det bringes op på næste 
bestyrelsesmøde.   

Vi vil gerne på hjemmesiden også have mulighed for at brugere af telefonrådgivningen kan give 
feedback via hjemmesiden.  

Der arbejdes også på en yderligere professionalisering på ammerådgivningen, via en struktureret 
opfølgning og supervision af de uddannede ammerådgivere.  



 

  

 

Sager til behandling: Intern kommunikation 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Bestyrelsen skal drøfte brugen af messenger kontra mails med henblik på at finde den mest 
hensigtsmæssige kommunikationskanal for forskellig information samt forventningsafstemme med 
hinanden i forhold til respons. 

Bilag:  

• Forretningsorden for bestyrelsen i Forældre og Fødsel 2022-2023 

Referat: 

V. Signe  

Hvordan vi kommunikerer imellem bestyrelsesmøder. Bedre kultur omkring kommunikation på 
messenger vs. mail.  

Det er nemt at få fat i folk på messenger - og vi er frivillige og nogle har brug for at holde tingene 
adskilt.  

Der vurderes at der både er ulemper og fordele ved messenger, og at dette kræver regler og 
retningslinjer, og vilje til at disse håndhæves.  

Der opfordres derfor til at bestyrelsesmedlemmerne følger forretningsordenen. 

 

Sager til behandling: Opfølgning på fremtidsworkshop om mål og 
aktiviteter for foreningen 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Bestyrelsen skal følge op på resultaterne af fremtidsworkshoppen om foreningens mål og aktiviteter, 
som blev afholdt på generalforsamlingen den 26. marts og beslutte hvordan der arbejdes videre 
herfra. 

Bilag: 

• Der følger bilag med opsamling på outcome af de forskellige "stationer" med spørgsmål, 
som deltagerne skulle tage stilling til undervejs. 

• Der er også vedlagt bilag om ansøgningen til aktivitetspuljen, som der forventes fra på i 
juni/juli 2022. 



 

  

Referat: 

Drøftelse af fokuspunkter efter workshoppen ved generalforsamlingen.  

Podcast: Søge støtte til udvikling og produktion af podcast med fokus på formidling af information. 
Kræver funding og gennemarbejdet materiale.  

Fysiske møder: Netværkscafeer. Det er et omfattende arbejde, at arrangere møder. Hvis nogen har 
konkrete ideer og ønsker at arrangere et event i Forældre og Fødsels navn er dette velkomment. 
Konkrete oplæg skal forelægges bestyrelsen forinden. 

Brochure/postkort: Et postkortstørrelse som kan deles ud alle relevante steder. Et "pænt" kort man 
har lyst til at tage med hjem, med korte call to action-sætninger.  

Merchandise: Der bindes mange penge i merchandise, og det kan økonomien ikke rumme lige nu.  

Debat omkring frivillige kræfter til at udføre alle de gode tiltag. Dette hænger sammen med tidligere 
snakke omkring en frivilligstrategi. 

Beslutning:   

1) Postkort skal udarbejdes: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Sofie, Signe, Christiane 
og Natasja 

2) Målrettet indsats for at få konverteret flere "interesserede" (fx. nyhedsbrevsabonnenter, 
sympatimedlemmer, medlemmer af Facebook-gruppen Bedre Fødsler) til betalende medlemmer. 
Markedsføringsarbejdsgruppen går videre med dette.  

3) Der nedsættes en arbejdsgruppe for frivillighed og aktivitetsudvikling, bestående af Christiane og 
Mie.  

Yderligere aktiviteter med fx. udarbejdelse af informationsmateriale til hjemmesiden afventer svar 
på ansøgning til aktivitetspuljen. 

Andet: 

På generalforsamlingen medførte workshoppen end debat om foreningens struktur, hvilket er en 
diskussion for sig, som falder uden for rammerne af dette punkt. Ønskes emnet behandlet af 
bestyrelsen skal det indsendes som punkt til et bestyrelsesmøde. 

 

Økonomi 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Bestyrelsens orienteres om status på overlevering af kassereropgaverne fra Birgitte Eiersted til 
Christiane 



 

  

Bestyrelsen foretager opfølgning på budget og forbrug i 2022. 

Bilag: 

• Budget 2022 inkl. forbrug indtil videre (eftersendes) 

Referat: 

V. Christiane 

Overdragelsen fra tidl. kasserer til nuværende kasserer har været langvarig, og tidligere kasserer har bistået 
formand i forbindelse med løbende betalinger. Opfordring til at vi er obs på dette næste gang der skal skiftes 
kasserer.  

Vi har fået alt materiale samlet og det kan komme til banken på mandag. 

Gennemgang af budget og forbrug til dato.  

 

Planlægning af næste møde 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Bestyrelsen skal planlægge hvor og hvornår næste bestyrelsesmøde skal foregå, herunder drøfte om 
der allerede nu er kendte punkter til dagsordenen. 

Referat: 

Drøftelse af kommende bestyrelsesmøder, og mødeform.  

Kort online møde før sommerferien planlægges via doodle. Næste fysiske møde efter sommerferien, 
august/september. Der udsendes ligeledes en doodle.  

Daily inviterer til sommerfest via doodle 

 

Sager til orientering: Oplæg til webinar i Region Syddanmark 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Tirsdag den 26. april 2022 afholdte Region Syddanmark et gratis webinar med titlen "Livkvalitet og 
overvægt - hvordan skaber vi kvalitet og sammenhæng i indsatsen for børn, unge, familier og gravide 
med overvægt?". Signe bidrog med et oplæg om de gravide og fødendes perspektiv.  

Region Syddanmark er aktuelt ved at klippe videoen fra webinaret og vi får Signes oplæg, som vi kan 
lægge på hjemmesiden.  



 

  

Bilag:  

• Oplæg om overvægt for Region SD (talepapir) 
• Tyk og gravid - Et brugerperspektiv (slideshow) 

 

Sager til orientering: Beslutning om køb af konsulentydelse 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Jf. drøftelse på det konstituerende bestyrelsesmøde den 6. april 2022 blev det besluttet at godkende 
køb af konsulentydelse fra Karen til sundhedsfaglige kvalitetssikring af undervisningsmateriale til 
ammerådgiveruddannelsen på baggrund af eftersendt overslag/tilbud. 

Da der ikke er kommet indvendinger mod det fremsendte overslag/tilbud betragtes købet som 
godkendt.  

Bilag: 

• Aftale om levering af konsulentydelse, fremsendt til bestyrelsen pr. mail den 12. april 2022 

  

 

Sager til orientering: Høringssvar til ændring af barselsloven 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Vi har den 1. april 2022 indgivet høringssvar over udkast til ændring af barselsloven om indførelse af 
26 ugers ekstra orlov til forældre med flerlinger bestående af tre eller flere børn. 

Bilag: 

• Høringssvar til ændring af barselsloven, Forældre og Fødsel 

 

Sager til orientering: Status på bogprojekt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Cecilie har udarbejdet et pitch om bogprojektet, som er sendt til forlaget Lindhardt og Ringhof og 
forlaget Grønningen. Lindhardt og Ringhof har givet afslag og Grønningen afventer. 

Bilag: 

• Beskrivelse til forlag  



 

  

 

Eventuelt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 
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