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Jordemoderforeningens medlemsmøde den 24. oktober, Odin Havnepark 

Kunsten at skabe det gode fødested 
 

09.00 - 10.00  Indskrivning, let morgenmad 

10.00 - 10.10 Velkomst  
  v/Lillian Bondo, formand 

10.10 – 10.50 Rummets indretning og betydning for det gode forløb 
 Oplægget tager udgangspunkt i den sanselige og praktiske interaktion 
mellem mennesker og hospitalets rum. Herunder berøres, hvordan fysiske 
omgivelser har betydning for oplevelsen af sted og samvær - selv i en 
fødselssituation. 
v/ Stine Louring Nielsen, antropolog, ph.d.-studerende 

10.50 – 11.15 Overrækkelse af årets bachelorpris 
 v/ Lis Munk, jordemoder, Master of Health Informatics MI 

11.15 – 12.00 Hvad skaber det gode fødested?  
– set fra brugernes perspektiv  

• Det direkte brugerperspektiv v/ formanden  
for Forældre og Fødsel, Birgitte Halkjær Storgaard  

• Den Syddanske Forbedringsmodel v/ Karina Lund, 
afdelingsjordemoder, cand.pæd.pæd.psyk., Konsulent for Den 
Syddanske Forbedringsmodel 

12.00 – 13.00 Frokost og tid til besøg hos udstillerne 
13.00 – 14.00  En fælles tværfaglig indsats for at nedsætte sectiofrekvensen og 

fremme den normale fødsel - erfaringer fra Herning/ Holstebro 
v/ obstetriker Jane Boris og vicechefjordemoder Charlotte Sander  

14.00 – 15.10 Parallelsessioner 
Tema: Hvordan kan vi som jordemødre selv være med til at 
fremme det gode fødested og dets potentialer? 

• Styrk jordemoderen og hendes kompetencer - Lederen som 
inspirator til at fremme det gode fødested  
v/ Anette Frederiksen, chefjordemoder Odense Universitetshospital 

• Kunsten at skabe den gode jordemoderkonsultation for både 
kvinder og jordemødre – erfaringer fra Aabenraa  
v/ jordemoder Mette Rasmussen 

• Hjemmet som scenen for det gode fødested  
v/ Karen Ingversen, jordemoder i Hjemmefødselsordningen 
Sjælland, MSc   
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• Opsporing og tværfaglig indsats til udsatte gravide familier 
- Fra samarbejdsprojekt mellem jordemødre og 
sundhedsplejersker i Hjørring kommune til implementeret 
indsat mellem jordemødrene i hele Region Nord og 
sundhedsplejen i samtlige nordjyske kommuner. 
v/ Helle Høy Simonsen, chefjordemoder, Regionshospital 
Nordjylland, og Lene Skjelbo, ledende sundhedsplejerske, Hjørring 
Kommune  

15.10 – 15.50 Kaffepause og tid til besøg hos udstillerne 

15.50 – 16.35  Brug af samtalegrupper og mentalisering i arbejdet med  
jobtilfredshed hos jordemødre 
Mette Amtoft vil i sit oplæg sætte fokus på arbejdet med jobtilfredshed hos 
jordemødre, ud fra erfaringer fra et arbejde med forbedring af jobtilfredshed 
på Hvidovre fødeafdeling. Oplægget vil inddrage relevant 
organisationspsykologisk teori, som ligger til grund for valg af tilgang, 
mindset og metode i processen 
v/ Mette Amtoft, klinik- og organisationspsykolog, ’Amtoft 
Organisationspsykologi’ og ’CompLead’ 

16.35 – 16.45 Afrunding 
  v/ Lillian Bondo 

 

 

 

 
 
 


