Referat fra møde i: Ad Hoc arbejdsgruppen for nyfødte, ammepolitik og sårbare
mødre
Sted: H.C.Andersen Børnehospital, afdeling H1, samtalerummet
Tid: Onsdag den 31.10.18 kl. 13-15
Deltagere: Maja Eggert Jørgensen, Jette Lauvring, Jane Zenker Bergenhaugen, Lissi
Skodborg Jørgensen, Inge Ibsen
1. Drøftelse af denne gruppes eksistens, som er en reduceret udgave af den tidligere gruppe, som
var nedsat under ”Behandling og Pleje”. Gruppen er reduceret med repræsentation af 3
kommuner og enkelte ledelses personer fra OUH. Der er behov for en gruppe som den
tidligere eksisterende. En sådan gruppe er fortsat eksisterende på de 3 øvrige fødesteder, og
her vurderes de at være særdeles velfungerende. Jordemødrene har bedt om et sideløbende
forum til dette. Det er vigtigt, at der etableres ikke et parallelsystem, men et reelt forum, der
kan løfte samtlige opgaver. Der er ønske i nærværende gruppe om igen at remodellere denne
gruppe – til en repræsentation fra samtlige kommuner i forhold til sundhedsplejen, en
repræsentation af myndighedsområdet fra eksempelvis Svendborg
Kommune(sigrid.andersen@svendborg.dk). Der er forslag om, at praksiskonsulenterne fra afd
D og H tilknyttes, således, at de som minimum modtager dagsorden og referat fra møderne. En
sådan gruppe vil bedre kunne implementere diverse samarbejdsaftaler, ammepolitikken for
eksempel og sikre, at de efterleves og lever op til kommissoriet. Maja vil tage dette med
tilbage til implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Næste møde i
implementeringsgruppen for Behandling og Pleje er den 11/12.
2. Næste møde i denne her gruppe er den 10/12 kl. 13-15.
3. Næste gang bør kommissoriet til denne gruppe gennemgås(vedhæftes dette referat) +
argumenter og oplæg til Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje.
4. Der udarbejdes skriftlig argumentation ved Jette Lauving Faaborg-Midtfyns Kommune, som
kan sendes til Implementering gruppen i forhold til, at det kan sættes på dagsordenen den
11/12
5. Vi taler om vigtigheden og prioriteringen af disse møder, med 2 afholdt på OUH + 2 i udkanten
af Odense årligt. Når strukturen for det videre arbejde forelægger, bør et mødehjul
udarbejdes.

