Etisk kodeks for ammerådgivere i
Forældre og Fødsel
Overordnede etiske retningslinjer
Foreningen Forældre og Fødsel har sammensat nærværende Etss odess or at sisre, at alle amningens
interessenter i Forældre og Fødsels regi er opmærssom på og handler efer de samme etsse normer og
regler.
Amning er mere end bare mad. Amningen op ylder en lang ræsse behov, udover det ernæringsmæssige,
or det lille barn .ess. tryghed, omsorg, varme og nærvær.
Ammerådgiveren orpligter sig tl at spille en positv rolle som ligeværdig støte.
Amningens succes afænger a orssellige parametre, hvor alle mennesser i relaton tl moderen spiller en
rolle. Herunder er svindens netværs meget vigtgt, da dete både san bessyte amningen og mor-barn
dyaden, men også gøre det modsate. Det nærmeste netværs har en essentel rolle i at amningen sommer
tl at lysses. Ammerådgiveren a søger, i relevante tl ælde og i samarbedde med rådsøgeren, muligheder or
støtende netværs.
Amningens succes afænger også a sam undets holdning tl barnets diegivning og moderens amning.
Ammerådgiveren refesterer over dete somplesse samspil, og betydningen a deres sommentarer og
op ørsel, ør de udtaler sig ofentligt.
Ammerådgivningen tager udgangspunst i den enselte rådsøgers personlige integritet. Det vil sige, at de
enselte amiliers værdier, personligheder, væren, ønsser og mål med amningen respesteres. Vi rådgiver ud
ra gældende retningslinder på natonalt og internatonalt plan samt best practce, men i sidste ende ssal vi
respestere orældrenes valg og at de i sidste ende har ansvaret or, hvilsen beslutninger de træfer or
deres barn, så længe barnet isse lider overlast. Vores ormål er at hdælpe dem med at å et in ormeret og
bredt grundlag at træfe den bedste beslutning or dem i netop deres situaton.
Ammerådgiveren anersender den enselte amilie som unis og uendeligt værdi uld.

Udøvelse af god etisk praksis betyder, at ammerådgiveren,
med respekt for selvbestemmelse, skal:
 Fremme amiliens selvbestemmelse.
 Respestere amiliens valg.
 Fremme og respestere amiliens ret tl selvbestemmelse, uanset dennes individuelle værdier og
livsmål, orudsat at det isse srænser andres retgheder og livsmål.
 Sisre, at amilien modtager og orstår den in ormaton, der er nødvendig or at træfe valg.
In ormaton ssal være tlpasset amiliens ønsser og behov samt amiliens livssituaton.

Udøvelse af god etisk praksis betyder at ammerådgiveren,
med anerkendelse af værdighed, skal:
 Arbedde or at ammerådgivningen hos Forældre og Fødsel tl stadighed er tlgængelig or alle
amilier, der opsøger os.
 Varetage amiliens tarv, så denne modtager rådgivning under hensyn tl individuelle
omstændigheder, behov og værdier.
 Vedsende sig det aglige og personlige ansvar or egne vurderinger og handlinger, samt anvende et
agligt ssøn, tage sritss stlling og udvise mod og omtanse.
 Refestere over egen prassis samt reagere på etsse situatoner og dilemmaer, som opstår or
ammerådgiveren selv, amilien, pårørende og sam undet.
 Være åbne or et respestuldt samarbedde, agligt og tvær agligt, i alle dele a de ofentlige
instanser.
 Medvirse tl at de sonsesvenser, som politsse prioriteringer san å i ft. amningen, bliver
synliggdort, .ess. ved at bidrage med viden og er aringer tl indlæg ra bestyrelsen i Forældre og
Fødsel.

Udøvelse af god etisk praksis betyder, at ammerådgiveren,
med hensyn til integritet, skal:
 Respestere amiliens værdier og tro.
 Yde rådgivning med udgangspunst i amiliens ønsser i orhold tl ysisse, psysisse, sociale og
åndelige behov.
 Gøre opmærssom på orhold, der remmer eller hæmmer amningen.

