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NOTAT 

  

Program for dialogmøde om 
regionens fødeplan 

Dato: 16. november 2022 

Tid: Kl. 16.00 – 18.30 

Sted: Holst auditoriet, Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B, 2100 København Ø 

Moderator: Inger Wisborg McLesky (CHRU) 

Foreløbigt program 

Introduktion og præsentation af fødeplanens indhold 

Kl. 16.00 – 16.05 Velkommen v/regionsrådsformand Lars Gaardhøj 

• Formål med dialogmødet 

Kl. 16.05 – 16.10 Introduktion af programmet v/moderator Inger 

Wisborg McLesky 

Kl. 16.10 – 16:25 Visioner for fødeområdet i Region Hovedstaden 

v/formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster 

Reinhardt 

• De politiske ambitioner/visioner på området 

• Fokus på ”det nye” og en række overordnede 

nedslagspunkter i fødeplanen, fx:  

o Fødselsforberedelse 

o Partnerinddragelse 

o Behovsbestemte forløb (sårbare 

gravide) 

o Anbefalinger fra Opgaveudvalg om 

gravide og fødende 
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o Familier, der mister  

Kl. 16.25– 16.40 Hvorfor en ny fødeplan? v/TBD 

• Hvad er årsagen til, at der laves en ny 

fødeplan? 

• Hvad er det nationale perspektiv? 

• Hvad er det nogle rammer og krav, som 

fødeplanen skal leve op til?  

Kort oprids af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 

svangreomsorgen 

Kl. 16.40 – 16.55 Fødeplanen set fra et sundhedsfagligt perspektiv 

v/TBD 

• Hvad er det vigtigste i fødeplanen set fra et 

sundhedsfagligt perspektiv? 

 

• Beskrivelse af indsatserne.  

Kl. 16.55 – 17:15 Pause 

• Der serveres noget mad (fx sandwiches).  

Borddrøftelser – hvordan sikrer vi bedst trygge og sammenhængende 

forløb 

Kl. 17.15 – 17.20 Introduktion til borddrøftelser v/moderator  

Kl. 17.20 – 17.50 Borddrøftelser inddelt i temaer 

• Tema 1: Graviditet 

• Tema 2: Fødsel 

• Tema 3: Barsel 

 

• Ca. Ti borde af ti personer  

 

• Administrationen er repræsenteret ved hvert 

bord og kan notere ned. 

 

• Der er ved hvert bord udpeget en 

gruppeformand, som er ordstyrer og laver en 

samlet opsamling. 

 

• Opsamlingen skal bl.a. resultere i to post-its 

fra hvert bord med de vigtigste pointer, som 

hænges op på en væg og bruges i 

paneldebatten.  
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• Foreløbige forslag til spørgsmål ved bordene:  

 

Graviditet: 

 

1. Hvad er de tre vigtigste ting, vi skal 

gøre noget ved, hvis vi skal skabe gode 

og sammenhængende graviditetsforløb 

på tværs af egen læge og 

jordemoderen? 

 

2. Hvad tænker I om fødeplanens 

indsatser under graviditeten? Er det de 

rigtige? Mangler der nogen?  

 

3. Hvad skal der til for at lykkes med 

indsatserne / Hvad er de største 

barrierer for at realisere regionens 

tilbud til gravide? 

 

Fødsel: 

 

1. Hvad er de tre vigtigste ting, vi skal 

gøre noget ved, hvis vi skal sikre gode 

og trygge fødselsoplevelser for både 

den fødende og personalet? 

 

2. Hvad tænker I om fødeplanens 

indsatser under fødslen? Er det de 

rigtige? Mangler der nogen?  

 

3. Hvad skal der til for at lykkes med 

indsatserne / Hvad er de største 

barrierer for at realisere regionens 

tilbud under fødslen? 

 

Barsel: 

 

1. Hvad er de tre vigtigste ting, vi skal 

gøre noget ved, hvis vi skal understøtte 

en tryg første tid med en nyfødt og 

overgang til den kommunale 

sundhedspleje? 
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2. Hvad tænker I om fødeplanens 

indsatser under barslen? Er det de 

rigtige? Mangler der nogen?  

 

3. Hvad skal der til for at lykkes med 

indsatserne / Hvad er de største 

barrierer for at realisere regionens 

tilbud under barslen? 

Kl. 17.50 – 18.00 Pause  

Kl. 18.00 – 18:25 Paneldebat: Hvordan sikrer vi de gode forløb på 

tværs? v/moderator 

• Deltagere i panelet: TBD 

 

• Paneldeltagerne vil på forhånd have modtaget 

nogle spørgsmål. Men der vil også komme 

spørgsmål fra borddrøftelserne og via live 

streaming.  

 

• Der laves nedslag på nogle af de post-its, som 

kom fra borddrøftelserne  

Kl. 18.25 – 18:30 Tak for i dag v/regionsrådsformand Lars Gaardhøj og 

formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster 

Reinhardt 

  

 


