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Godkendelse af dagsorden
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkter til eventuelt: Henriette (aktivering af medlemmer i foreningen) og Daily (forskningsprojekt,
oplysning om). Det blev aftalt at Henriettes punkt kunne drøftes under punktet om
frivillighedspolitik.

Valg af ordstyrer og referent
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Ordstyrer: Signe

Referent: Sofie

Sager til behandling: NKA for igangsættelse af fødsler
Beskrivelse/sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen har - for nu - besluttet ikke at udgive NKA for igangsættelse af fødsler.
Bestyrelsen skal i den forbindelse drøfte hvordan vi kan arbejde arbejde videre med
beslutningsstøtteværktøjer ift. igangsættelse og tilbud generelt jf. Forældre og Fødsels konkrete mål
om at:
"Alle involveres i sit eget forløb gennem fælles beslutningstagen. Læs mere HER."
Bilag:
•
•

Brev fra Søren Brostrøm
Fakta og baggrund om det informerede samtykke her

Referat:
Det største tab for FogF ved beslutningen om ikke at udgive NKA'en er, at SST påstår at man ikke
kan arbejde videre med beslutningsstøtteværktøj ifbm. igangsættelse når der ikke er enighed om
evidensen og anbefalingerne.
Skal FogF arbejde for at der udgives beslutningsværktøj om igangsættelse eller eventuelt generelt
beslutningsværktøj?
I den forbindelse skal vi have in mente at at processen med NKA'en måske sættes i gang igen om et
år.
Vi skal have en 'anledning' og vinkel til at tage diskussionen om informeret samtykke og
beslutningsstøtteværktøjer op, når nu den ikke kommer ifm. udgivelse af NKA. Vores styrke og
ekspertise er brugernes oplevelser. Vi kan indsamle eksempler og vidnesbyrd om (manglende)
informeret samtykke (bredt set) og oplevelser med igangsættelse.
Det bliver ikke inden for de næste tre måneder, da der er andre initiativer i gang. Punktet tages op
igen på næste bestyrelsesmøde. Blandt andet er der behov for en indsendelsesformular til
hjemmesiden, hvor folk kan indsende deres vidnesbyrd på sikker vis. Daily har tidligere undersøgt
dette og fundet en løsning til ca. 2.000 kr., men vi besluttede på daværende tidspunkt ikke at gå
videre med det, da behovet ikke var aktuelt.

Sager til behandling: Samarbejde vedr. podcast om amning
Beskrivelse/sagsfremstilling
Vi har fået en henvendelse om et samarbejde/partnerskab om skabelse af en podcast om amning.
Da vi tidligere har haft idéen oppe og vende og vurderet den som relevant for foreningen, men ikke
mulig at gennemføre med nu/daværende ressourcer (tid, økonomi og know-how), har vi valgt at
holde et uforpligtende møde med henvenderen for at tale om mulighederne for at realisere idéen.
Mødet finder sted den 26. august med henvender, Signe og Mie, så nærmere information følger på
bestyrelsesmødet.

Referat:
Signe informerede om henvendelsen vedr. ammepodcast. En idé, som også kom op til workshoppen
på sidste generalforsamling.
Henvenderens idé fokuserer på det kulturelle aspekt omkring amning, hvor vi har et ønske om at
udvide det til også at indeholde viden om amning fx. 50/50.
Henvender har erfaring med at producere og klippe podcasts via sit arbejde samt stor interesse for
amning, som er opstået pga. egne ammeerfaringer. Hun har således ikke en faglig baggrund.
På mødet blev det aftalt, at henvender udarbejder et foreløbigt budget og undersøger eventuelle
relevante fonde. Derudover er det aftalt, såfremt bestyrelsen godkender, at vi går videre med
projektet, at der skal holdes et møde mellem henvender, Signe og Karen, for at tale nærmere om
indhold, målgruppe, rammer og praktisk udførelse.
Bestyrelsen drøftede mulighed for at rette henvendelse til Egmontfonden, som vi tidligere har været
i dialog med om fondsmidler til ammerelaterede projekter. Det kræver, at der (også) er fokus på
udsatte børn/familier. Data viser, at børn af kortuddannede forældre ammes i kortere tid end andre
børn. En podcast kunne være et lettere tilgængeligt medie for denne målgruppe, hvilket kan bruges i
argumentationen.
Beslutning:
Bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med ammepodcast på følgende betingelser:
•
•
•

Podcasten skal udgives i Forældre og Fødsels navn, så det er tydeligt at foreningen er
afsender,
at indholdet falder inden for rammerne af den øvrige ammerådgivning Forældre og Fødsel
udfører (evidensbaseret og erfaringsbaseret peer-to-peer rådgivning)
at en fra Forældre og Fødsel fÂ¨år en værtsrolle

Sager til behandling: 50 års jubilæum
Beskrivelse/sagsfremstilling
Bestyrelsen skal drøfte hvordan vi markerer foreningens 50-års jubilæum i løbet af jubilæumsåret
samt planlægning af generalforsamlingen. Der er bevilget 32.000 til markering af jubilæet via
aktivitetspuljen.
Formålet med punktet er at få så mange konkrete idéer på bordet som muligt samt lægge en plan
for hvordan de gennemføres, herunder uddelegering af ansvar og konkrete opgaver. Bestyrelsen skal
ligeledes beslutte hvornår og i hvilken landsdel generalforsamlingen inkl. jubilæumsevent skal
afholdes.

Referat:
Bestyrelsen drøftede idéer til fejring af jubilæet:
JUBILÆUMSÅR 2023 - med fejring hele året
Videoer til brug på SoMe, hjemmeside osv.:
Små videoer af med interviews/udtalelse om Forældre og Fødsel af 1 minuts varighed plus en
sammenklippet video med de mange ansigter, der siger "Tillykke Forældre og Fødsel"
Interviews med forskellige tidligere og nuværende medlemmer* og klip fra gamle videoer fra FogF,
samarbejdspartnere** og andre interessenter*** på fødselsområdet..
*Fx. Foreningens stiftere, tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og andre aktive,
ammerådgivere, medlemmer for hvem FogF har haft en stor betydning, vidnesbyrdsbidragsydere,
borgerforslagsstillerne, opretterne af FB-gruppen til indsamling af vidnesbyrd, andre medlemmer,
som Forældre og Fødsel har haft en stor betydning for.
**Fx. Jordemoderforeningen, Mødrehjælpen, Jordemødre for Ligeløn
*** Fx. politikere på Christiansborg, forskere, meningsdannere og andre interessenter på området
Ideer til emner og personer til videoerne skrives i fælles dokument i Google Drev
Opslag på SoMe:
•
•

Små historiske fakta og anekdoter om fx. amning, fødsler og barsel.
Signe vil gerne producere tekst. Hun/vi kan også høre Cecilie om der kan bruges uddrag fra
den kommende bog, da det kan dels være en teaser for bogen og dels spare tid, at bruge
noget, der allerede er researchet og skrevet.

Events
Bestyrelsen besluttede at afholde to events ifm. jubilæet:

1.
Jubilæumsgeneralforsamling den 25. marts 2023:
Særlig generalforsamling med fejring fx. med lækker middag
2.
Jubilæumsreception, KØBENHAVN (sensommer/tidlig efterår 2023):
- Sammen med boglancering
- Invitere bredt (navne på folk, der er relevante at invitere skrives på dokument på fælles Google
drev)
- Bobler og snacks
- Lokation: Kan vi være hos forlag?
Merchandise
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med idéen om muleposer i begrænset antal: Nogle til
uddeling ved reception og til dem, der dukker op ved generalforsamling (det skal være "eksklusivt",
ikke bestille 1000 muleposer). Muleposernes design skal sammentænkes med postkortpjece, og
indgår derfor i postkortgruppen.
Midler kan måske fås gennem omprioritering af midler fra aktivitetspuljen.
Økonomi
Vi har fået 32.000 kr. via aktivitetspuljen til afholdelse af jubilæumskampagne og event.
Midlerne fordeler sig pt. på:
- 10.000 til oplægsholder
- 20.000 til forplejning
- 2.000 til markedsføring
Det er muligt at søge om omprioritering af midlerne hos Sundhedsministeriet.
I forhold til dagens konkrete idéer og beslutninger kunne det overvejes at oprette en post til
videokampagne og muleposer. Der skal konkret undersøges priser, før der kan udarbejdes et nyt
budgetforslag til indsendelse til Sundhedsministeriet.
Opgaver/aftaler:
•

Henriette undersøger priser for videoproduktion

•

Postkortgruppen undersøger priser for muleposeproduktion

•

Signe opretter fælles drev til dokumenter: Link er fremsendt pr. mail.

Sager til behandling: Oplysningsmateriale og -kampagne
Beskrivelse/sagsfremstilling
Der er ikke bevilget midler til oplysningsmateriale og -kampagne, som beskrevet under punkt a) i
ansøgningen af den 31.01.2022.

Bestyrelsen skal beslutte om der skal arbejdes videre med projektet, fx. ved at søge fonde eller
anden finansieringsmulighed.
Beskrivelse fra ansøgning om aktivitetspuljemidler
A) Oplysningsmateriale og -kampagne
Baggrund
Forældre og Fødsel er en almennyttig forening hvis formål er:
•

At arbejde for udvikling og forbedring af vilkårene for brugere af svangreomsorgen gennem
sundhedsfremmende og forebyggende forskning samt oplysning

•

At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning om amning

•

At arbejde for at øge brugerne af svangreomsorgens muligheder for indflydelse på og
medbestemmelse over deres graviditets-, fødsels- og barselsforløb.

Gennem de seneste 2 år, har der været øget debat om fødendes vilkår i Danmark. I efteråret 2020
indsamlede foreningen over 100 vidnesbyrd fra fødende om svigt i svangreomsorgen. På baggrund
af disse vidnesbyrd udarbejdede Forældre og Fødsel sammen med en gruppe brugere et
borgerforslag om indførelse af rettigheder til fødende, som blev vedtaget af et bredt flertal i
Folketinget 3. juni 2021. Dette har skabt en øget opmærksomhed på fødendes retsstilling og
behandling og vilkår i sundhedsvæsnet.
Vi oplever et behov blandt fødende om adgang til uvildig information om rettigheder, muligheder og
viden i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.
Derfor ønsker vi at skabe en vidensbank på vores hjemmeside, som kan tilvejebringe gratis,
opdateret samt evidens- og vidensbaseret information til fødende og forældre om deres rettigheder
og muligheder om behandlings-, støtte- og klagemuligheder i forbindelse med graviditet og fødsel.
En styrket oplysningsindsats vil bidrage til at forebygge, behandle og/eller afhjælpe følger efter
graviditet og fødsel. Dertil vil det have en patientstøttende effekt, da en øget oplysningsindsats, vil
gøre fødende i stand til at benytte sig af de tilbud samfundet stiller til rådighed i forbindelse med
graviditet, fødsel og barsel og træffe oplyste valg for sig selv.
Vores oplysningsindsats vil have to spor:

1. Oplysning om fødsel fx: fødslens faser, den fysiologiske fødsel, den komplicerede fødsel,
fødsel ved kejsersnit, den igangsatte fødsel, flerfoldsfødsel, UK-fødsel samt fødsel på
hospital, hjemmefødsel og fødsel på fødeklinik.
2. Oplysning om rettigheder og støtte- og hjælpemuligheder, fx: sundhedslovens regler om
tilbud til gravide og fødende, patientens retsstilling ifm. tilbud om behandling (informeret
samtykke), barselsorlovsregler, sygedagpengeregler, erstatnings- og klagemuligheder, tilbud
om sundhedspleje, regler og muligheder i forhold til behandling af følger og skader efter
graviditet og fødsel, herunder efterfødselsreaktioner.

Informationsmaterialets faglige indhold skal udarbejdes af fagpersoner med viden,
kompetencer og erfaring med de konkrete emner og der skal udarbejdes et koncept for
ensartet, læse- og brugervenlig formidling, hvortil vi har behov for kommunikationsfaglig
assistance.
Budget:
20 faglige artikler/informationsmateriale Ã 2.000 kr.
Billedmateriale til artikler/informationsmateriale Ã 200 kr. pr. emne
Kommunikationsfaglig konsulentbistand til udvikling af koncept

40.000 kr.
4.000 kr.
50.000 kr.

Markedsføring via sociale medier

2.500 kr.

Tilpasning af hjemmeside

5.000 kr.

I alt

101.500 kr.

Referat:
Tages op igen på næste møde.
Enighed om at del 2 (oplysning om rettigheder mm.) er vigtigst.
Enten skal Mie have frigivet tid eller vi skal finde en frivillig til at løfte opgaven.

Sager til orientering
Beskrivelse/sagsfremstilling
Bestyrelsen orienteres om aktiviteter foreningen er involveret i, men som ikke kræver beslutning.

Referat:

Status på bogprojekt ifm. foreningens 50 års jubilæum (Cecilie)
Beskrivelse/sagsfremstilling
Cecilie er i fuld gang med at researche og skrive på bogen om fødendes rettigheder gennem 50 år
ifm. foreningens 50-års jubilæum. Der har været kontakt med flere forlag, hvilket der orienteres om
på mødet.
Bilag:
•

Synopsis for bogen

Referat:
Der er vist interesse fra to forlag, der gerne vil udgive bogen og være økonomisk ansvarlige for
udgivelse og PR.

Oplæg på seminar om kroniske sygdomme i graviditeten (Mie)
Beskrivelse/sagsfremstilling
Forældre og Fødsel har fået en anmodning om et brugeroplæg på det årlige seminar i Tværfagligt
Obstetrisk Forum (TOF) for jordmødre og læger. Et af temaerne er "kroniske sygdomme i
graviditeten". Seminaret afholdes den 5. november og vi har fået medlem Karen Trier Dann-Clausen
til at holde et oplæg ud fra egne erfaringer som gravid (x2) med kronisk lidelse (diabetes 1).

Referat:
Taget til efterretning.

Fødslens Dag i Roskilde den 4/9
Beskrivelse/sagsfremstilling
Museet for Samtidskunst afholder ifm. med deres udstilling af kunstværket 'PLACENTA' et
afslutningsevent på Musicon i Roskilde søndag den 4. september 2022 kl. 12-16. Vi er blevet

inviteret til at deltage i paneldebat om forhold for fødende og dagen byder desuden på
børneworkshop, forfatteroplæsninger, musik og efterfødselsgymnastik. Se det fulde program her.

Referat:
Taget til efterretning.

Demonstration for frie abortrettigheder
Beskrivelse/sagsfremstilling
I forbindelse med Højesteretten i USAs afgørelse om at fjerne forfatningsbeskyttelse af retten til fri
abort blev der taget initiativ til demonstration/march for frie abortrettigheder. Forældre og Fødsel
bakker op om demonstrationen og har reklameret for den på sociale medier og i det seneste
nyhedsbrev.
Se begivenheden, som finder sted den 31/8, her.

Referat:
Mie orienterede om at Forældre og Fødsel er blevet en del af medarrangørgruppen for
demonstrationen.
Taget til efterretning.

Nyt fra arbejdsgrupper
Beskrivelse/sagsfremstilling
Bestyrelsen orienteres om nyt fra arbejdsgrupper

Referat:

Frivillighedsarbejdsgruppen (Christiane og Mie)
Beskrivelse/sagsfremstilling
Bestyrelses skal drøfte og komme med input til arbejdsgruppens udkast til frivillighedpolitik og
frivilligkontrakter/aftaler.

Det er arbejdsgruppens forventning og ønske, at kontrakterne kan tages i brug snarest muligt
(primært til ammerådgiverne) og at frivillighedspolitikken skal videreudvikles og finpudses, så den
kan fremsættes som forslag til godkendelse på næste generalforsamling.
Bilag:
•
•

Forældre og Fødsels frivillighedspolitik
Frivilligkontrakt

Referat:
Der arbejdes videre på politikken og kontrakten, og det understreges, at der skal værnes om
græsrods-dna'et, så det ikke bliver for uoverskueligt at engagere sig i foreningen.
Der blev desuden nævnt at introsamtale og fast kontaktperson i bestyrelsen fungerer godt, når man
skal engagere sig i afgrænsede opgaver.

Ammerådgiverarbejdsgruppen (Signe og Karen)
Beskrivelse/sagsfremstilling
Arbejdsgruppen har udarbejdet et beslutningsforslag vedr. afsættelse af midler til drift af
ammerådgiveruddannelsen samt supervision af ammerådgivere.
OBS på beslutning fra bestyrelsesmødet den 14.06.2022, hvor der blev afsat 4.000 kr. til supervision
af ammerådgiverne i indeværende år samt enighed om, at dette bør være et fast tilbud/del af
ammerådgivningen. Det blev besluttet at Signe og Karen udarbejder vedtægtsændringsforslag
indeholdende ordet supervision i den del af vedtægternes formålsparagraf, som omhandler
ammerådgivningen, som kan stilles på næste generalforsamling.
Bilag:
•

Beslutningsforslag vedr. drift af ammerådgivning og uddannelse

Referat:
Driftsudgifter til ammerådgiveruddannelsen
Uddannelse af ammerådgivere kommer også til at være en fast driftsudgift for foreningen fremover i
forbindelse med eksamination af ammerådgiveraspiranterne.
Ammerådgivergruppen foreslår at eksamination forestås af hhv. en IBCLC-uddannet og en person
med specialviden om ammekultur.
Gruppen foreslår at der bruges 5,5 IBCLC-konsulenttimer på eksaminationer mv. på modul 1,2, 4 og
5 pr. ammerådgiveraspirant samt at der afsættes midler til 2 timers konsulentydelse til vejledning og
eksamination pr. ammerådgiveraspirant ved specialist i ammekultur.

Karen tilbyder at varetage IBCLC-opgaverne til en timepris på 500 kr. samt at lægge halvdelen af
arbejdet frivilligt.
Signe, som har skrevet speciale om ammekultur, tilbyder ligeledes at varetage opgaven med
vejlening og eksamination af ammerådgiveraspiranterne for modul 3, også med en timepris på 500
kr. samt at halvdelen af arbejdes udføres frivilligt.
Ammerådgiverarbejdsgruppen anmoder derfor bestyrelsen om at tage stilling til om Forældre og
Fødsel ønsker at benytte Karen til IBCLC-opgaverne og i så fald om der kan afsættes 12.375 kr.
(baseret på de 9 tilmeldte aspiranter) i budgettet til dette. Ligeledes anmodes bestyrelsen om at
tage stilling til at Forældre og Fødsel ønsker at bruge Signe til eksamination mv. ift. modul 3 om
ammekultur og om der (baseret på 9 ammerådgiveraspiranter) kan afsættes 4.500 kr. til dette i
budgettet.
Signe og Karen deltog ikke i bestyrelsens behandling af punktet grundet inhabilitet vedr.
beslutningen (økonomiske interesser).
•

•
•

•
•

•

Bestyrelsen er enige om at købe ydelser af Karen og Signe til varetagelse af opgaverne ifm.
eksamination af ammerådgiveraspiranterne ud fra de beskrevne betingelser (time pris,
timeforbrug, 50 % frivilligt)
Det er ikke muligt at afsætte de konkrete beløb på hhv. 12.375 kr. og 4.500 kr. i
indeværende års budget. Der helt enkelt ikke penge nok.
På baggrund af ovenstående konstatering, drøftes alternative muligheder. Det er hverken
ammerådgivergruppen eller bestyrelsens vurdering, at alle 9 ammerådgiveraspiranter vil nå
at færdiggøre deres uddannelse inden udgangen af budgetåret 2022. Forventningen er, at
de allerhurtigste vil kunne færdiggøre på 6 måneder, men at en realistisk tidshorisont nok
nærmere er et år, max. 2.
Signe oplyser, at både hende og Karen kan afvente betaling til nyt budgetår (2023), men at
nogle af eksaminationerne forventes at finde sted i 2022.
Bestyrelsen er enige om, at gennemførelse af ammerådgiveruddannelsen, på de vilkår
ammerådgiveraspiranterne er blevet stillet i udsigt, er af høj prioritet og at der skal afsættes
midler til dette i budgettet for 2023, ligesom det skal forsøges om der kan afsættes midler til
et mindre antal eksaminationer i indeværende år.
Det aftales, at Mie og Christiane udarbejder et ændringsforslag til budget 2022, hvor der
afsættes midler til driftsudgifter ifm. ammerådgiveruddannelsen samt et udkast til budget
for 2023, hvor de faste driftsudgifter fremgår. Der kan i budgetforslaget tages udgangpunkt i
forskellige optag (én gang årligt, 2 gange årligt, 8 ad gangen eller færre?)

Driftsudgifter til supervision
Supervision af ammerådgivere er en tilbagevendende udgift, der skal på budgettet. For budget 2022
blev der på sidste bestyrelsesmøde besluttet at afsætte 4.000 kr. til supervision af ammerådgiverne.
Bestyrelsen har tilkendegivet, at supervision skal være et fast tilbud til ammerådgiverne fremover og
at dette skal indarbejdes i vedtægterne, hvilket ammerådgivergruppen stiller forslag om til næste
generalforsamling. Udgifterne skal derfor også på budgettet for 2023.
Ammerådgivergruppen har lavet følgende overslag over årlige udgifter til supervision:
Supervision af ammerådgivere én gang hvert halve år, minimum 2 supervisanter af gangen og en
supervision tager 1,5 time.

Eksempler:
•
•
•

8 ammerådgivere, 4 supervisioner Ã¡ 1,5 timer 2 gange om året = 6.000.12 ammerådgivere, 6 supervisioner Ã¡ 1,5 timer 2 gange om året = 9.000.20 ammerådgivere, 10 supervisioner Ã¡ 1,5 timer 2 gange om året = 15.000.-

Gruppen ønsker at der afsættes 15.000,- årligt til ammerådgivningen, så vi er sikre på, at vi har råd til
det.
Bestyrelsen skal beslutte, om der kan afsættes 15.000,- i budgettet til supervision af ammerådgivere.
Beslutning:
•

•

Bestyrelsen er enige i, at der skal prioriteres midler til supervision af ammerådgiverne, men
det er ikke muligt på nærværende møde at tage stilling til det specifikke beløb, da der ikke
foreligger et samlet budgetforslag, hvor beløbet er indarbejdet.
Det aftales, at Mie og Christiane udarbejder et udkast til budget for 2023 til næste
bestyrelsesmøde, hvor midler til supervision indgår sammen med foreningen andre
forventede driftsudgifter.

Den politiske arbejdsgruppe (Mie, Signe og Daily)
Beskrivelse/sagsfremstilling
Bestyrelsen skal drøfte hvad der rører sig på det fødselspolitiske dagsorden og hvilke fokuspunkter,
foreningen skal have i forbindelse med den videre interessevaretagelse nationalt, regionalt og ifm.
med et kommende valg.

Referat:
Bestyrelsen drøftede hvilke elementer fra borgerforslaget, vi vil sætte fokus på, nu hvor der kun er
indfriet 1,5 af forslagene igennem de afsatte midler fra finansloven og i forbindelse med den
kommende valgkamp.
Nemme, konkrete ting der kan lovgives om:
1. Fødested (valg mellem hjemme, fritstående fødeklinikker og hospital)
2. Forældre og -fødselsforberedelse i små hold.
Dette er krav, som er nemme at kommunikere klar og enkelt, og derfor gode at arbejde videre med
som rettigheder og fokus ifm. kommende valg. Det betyder ikke, at vi ikke også stadig kæmper for de
andre rettigheder som ikke er indfriet (bedre ammehjælp samt sammenhængende støtte og
behandling ifm. fysiske og psykiske følger), men disse er mere komplekse både at løse, lovgive om
samt kommunikere kort og præcist omkring.
Slogan/krav:
Et godt basistilbud til alle: Frit valg af fødested og ret til fødselsforberedelse

Arbejdsgruppen vil afsøge mulighederne for et eventuelt samarbejde med Mødrehjælpen og
Jordemoderforeningen om at gøre fødeområdet til et (fortsat) tema i den kommende valgkamp.
Der indkaldes til møde i den politiske arbejdsgruppe mhp. nærmere strategi for at påvirke det
politiske landskab og afkræve handling på at gøre de rettigheder, langt de fleste af partierne stemte
for ifm. vedtagelsen af borgerforslaget, til virkelighed.
Bestyrelsen drøftede desuden foreningens holdning til brugen af private løsninger, når det offentlige
er ude af stand til at levere basale sundhedsydelser. Dette på foranledning af situationen i Region
Hovedstaden, hvor man grundet mangel på jordemødre har besluttet at omlægge nogle
konsultationer til at foregå telefonisk og hvor vi har hørt fra flere gravide, at de først er blevet tilset
af en jordemoder i 29.-30. uge. I den forbindelse har Mie bl.a. udtalt til pressen, at en anden løsning
kunne være at regionen lod de gravide benytte sig af private jordemødre og refunderede udgiften.
Dette ligger i tråd med et af foreningens konkrete mål, som fremgår af hjemmesiden:
•

Alle kommende familier bør have ret til at deltage i fødsels- og forældreforberedende
undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Såfremt regionen ikke kan tilbyde
fødselsforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må familien
opsøge et privat tilbud, og regionen må refundere de udlæg, familien måtte have haft i
denne forbindelse.

Bestyrelsen er enige om, at foreningen først og fremmest må have familiernes interesser, helbred og
sundhed for øje, så hvis private løsninger er den eneste mulighed i en given situation (som fx. det
offentlige sundhedsvæsens mangel på jordmødre) for at give gravide de jordemoderkonsultationer,
der er behov for, så må vi pege på det, som løsning. Samtidig arbejder vi grundlæggende for at den
offentlig svangreomsorg forbedres.

Markedsføringsarbejdsgruppen (Mie, Signe og Daily)
Beskrivelse/sagsfremstilling
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til medlemshvervningsmail, som kan sendes ud til
nyhedsbrevsabonnenenter og sympatimedlemmer.
Bilag:
•

Gi'r du en kop kaffe?-mail

Referat:
Hvervningsmail godkendt med forslag om at ændre en af de tre punkter til at omhandle Forældre og
Fødsels ammerådgivningsindsats. Signe formulerer teksten hertil.
Mie orienterede om, at Julie som blev præsenteret som ny SoMe/markedsføringsfrivillig på sidste
bestyrelsesmøde desværre er hoppet fra igen. Der er derfor behov for at finde anden frivillig hjælp
til dette.

Postkortarbejdsgruppen (Sofie, Natasja, Christiane og Signe)
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Arbejdsgruppen har afventet udmelding vedr. aktivitetspuljemidler ift. finansiering af postkortet. Der
er bevilget 32.000 kr. til jubilæumsaktiviteter, herunder markedsføring (2.000 kr.), hvor postkortet
kan tænkes ind. Eventuelt skal der laves et nyt revideret budget for jubilæumsmidlerne, når vi er
blevet klogere på hvad postkort samt videoproduktion (jf. punktet om 50-års jubilæum) vil koste.
Arbejdsgruppen indkalder til møde snarest muligt.

Nyt fra netværk og fora FogF er repræsenteret i
Beskrivelse/sagsfremstilling
Bestyrelsen orienteres om nyt (såfremt der er noget) fra diverse netværk og fora fra de respektive
repræsentanter.

Referat:

Advisory Board, Region Hovedstaden (Mie)
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Intet nyt. Afventer indkaldelse til næste møde.

RKKP - Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (Sofie)
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Sofie orienterede om, at hun skal på introkursus for patientrepræsentanter i RKKP, deltage i det
første styregruppemøde samt med til kvalitetskonference i Aalborg i løbet af efteråret.

Fif til fødsel og forældreskab, Center for forældreskab (Signe)
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Signe orienterede om seneste nyt fra følgegruppen til Center for forældreskabs projekt Fif til fødsel
og forældreskab.

Implementeringsudvalg, Region Syddanmark (Christiane)
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Ikke drøftet (da Christiane ikke var til stede).

Brugerpanel for COVID-19, SST (Sofie)
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Sofie synes ikke at det giver meget mening, føles som pseudoinddragelse, men vil give det et skud
mere. FogF trækker sig muligvis fra pladsen.

Workshopdeltagelse ifm. ny fødeplan i Region Sjælland (Mie)
Beskrivelse/sagsfremstilling

Vi har fået besked om, at det er besluttet, at arbejdet med Region Sjællands nye fødeplan
forlænges med et kvartal, således at et endeligt udkast foreligger ved udgangen af 1. kvartal
2023. Forlængelsen kommer efter ønske fra de gynækologisk-obstetriske afdelingsledelser
og sygehusledelserne. Begrundelsen for forlængelsen er et hensyn til at sikre en fagligt
stærkt funderet fødeplan via god medarbejderinvolvering i processen og samtidig
hensyntagen til den pressede situation, som fødeafdelingerne er i på nuværende tidspunkt.
Det betyder, at workshoppen som vi var inviteret med til den 23. august 2022 udskydes til
den 10. oktober 2022 og finder sted i Sorø i stedet for Ringsted. Mie kan ikke deltage den
10. oktober, så Daily deltager i stedet.

Referat:
Mie orienterede om ovenstående.

Uddannelsesudvalget for Jordemoderuddannelsen på Københavns
Professionshøjskole
Beskrivelse/sagsfremstilling

Vi har den 28.06.2022 modtaget en anmodning fra Københavns Professionshøjskole om at
udpege et medlem til uddannelsesudvalget for jordemoderuddannelsen for perioden 1.
august 2022 – 31. juli 2026.
Anmodningen blev sendt rundt til bestyrelsen den 21.07.2022 og udbudt til menige
medlemmer via nyhedsbrevet 02.08.2022 og som opslag på sociale medier den 12.08.2022.
Vi fik én henvendelse den vej igennem, men vedkommende endte med at trække sig efter
lidt betænkningstid.
Signe har derfor taget pladsen som repræsentant for Forældre og Fødsel.

Referat:
Mie orienterede om ovenstående.

Økonomi
Beskrivelse/sagsfremstilling
Aktivitetspuljen
Der er kommet svar på ansøgningen om aktivitetspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen og der er givet
tilsagn om i alt 60.000 kr., fordelt på hhv.:
- 20.000 kr. til ammerådgiveruddannelsen
- 8.000 kr. til Amningens ABC
- 32.000 kr. til jubilæumskampagne
Bestyrelsen skal drøfte hvorledes de bevilgede midler skal anvendes iht. det reviderede budget.
Bilag:
•
•

Ansøgning til aktivitetspuljen 2022-2023
Revideret budget vedr. aktivitetspuljemidler 2022-2023

Budgetopfølgning
Bestyrelsen skal foretage budgetopfølgning på baggrund af budget og foreløbigt forbrug.

Forslag: Bestyrelsen skal drøfte afsættelse af midler til ammerådgiveruddannelsen i driftsbudgettet
samt behov for videomodul i Betterboard/licens til anden videomødetjeneste (zoom/teams).
OBS: Beslutningerne fra sidste bestyrelsesmøde den 14. juni 2022 om afsættelse af 4.000 kr. til
supervision af ammerådgiverne i indeværende år er ikke indarbejdet i budgettet endnu. Beløbet
findes i overskuddet fra transport til generalforsamlingsposten fratrukket merforbruget på lokale og
forplejning samt i det forventede overskud fra posten til bestyrelsens møder og rejser.
Beløbet til brevkassefunktionen på hjemmesiden er ligeledes en beslutning fra sidste
bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at midlerne skulle findes i posterne 'Webshop,
produktionsomkostninger' og 'PR og markedsføring' (3.000 kr.).
Bilag:
•

Budget med foreløbigt forbrug til 22.08.2022

Referat:
Karen har nævnt at der mangler forfattere til Amningens ABC. Skal vi tilbyde 1.000 kr. for en artikel i
stedet for 500 kr. i håb om at det vil få produktion af artikler til Amningens ABC længere op på to dolisten hos forfatterne?
Jubilæum: Skal vi omprioritere de 10.000 kr. til oplægsholder til videoer og anden markedsføring i
stedet? Afventer indhentning af tilbud inden stillingtagen.
Det blev aftalt, at Mie og Christiane udarbejder et revideret budget for 2022 samt et udkast til
budget for 2023, som tager højde for driftsudgifter til ammerådgiveruddannelsen.

Planlægning af næste møde
Beskrivelse/sagsfremstilling
Bestyrelsen skal beslutte kommende møder jf. forslag fra Christiane
Bilag:
•

Beslutningsoplæg vedr. møderække

Referat:
Bestyrelsen drøftede vedlagte forslag samt hvordan vi håndterer den udfordring, vi har med at
mødes fysisk, når vi kommer fra forskellige landsdele, har små børn, weekendarbejde m.m. inde i

ligningen. Alle var enige om, at fysiske møder er at foretrække, men også at vi må tage
udgangspunkt i hvad der er realistisk.
På baggrund af drøftelsen blev følgende principper for fremtidig mødeplan (og grundlag for ændring
af forretningsordenen) besluttet:
•
•
•
•

Generalforsamling altid fysisk fremmøde
Derudover to bestyrelsesmøder med prioriteret fysisk fremmøde med mulighed for online
deltagelse (hybrid) - heldagsmøder.
De fysiske bestyrelsesmøder afholdes midt i landet (fx. Odense).
De online bestyrelsesmøder laves om til 3-timers formiddagsmøder i weekender i stedet for
korte møder en hverdagsaften.

Aftaler:
•
•

Mie laver ny møderække med tidspunkter.
Der undersøges dato for næste møde (virtuelt 3 timers møde) 29. oktober eller 5. eller 6.
oktober.

Eventuelt
Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:
Daily orienterede om, at han skal være med i et Advisory board, gennem Dansk Præmatur forening, i
et forskningsprojekt hvor man undersøger fædres omsorgsrolle med nyfødte. Hvordan
sundhedspersonalet bedst understøtter fædrene, så de bedst understøtter familien.

