
Netværksmødet i projekt Sårbare Gravide. 

Et møde hvor den gravides private og professionelle netværk er samlet. 

Formålet med netværksmødet er at finde koordinerede arbejdspunkter ud fra den 

gravide og partnerens egen motivation for forandring, til gavn for den gravide, 
partnerens og det ventede barns sundhed, trivsel og sikkerhed. 

 
Hvem deltager: 

De faste deltagere er en rådgiver fra familieafdelingen, en jordmoder fra sårbar 

konsultation og familiens kommende sundhedsplejerske.  

Den gravide opfordres til at tage partner eller anden netværksperson med. 

Koordinerende sundhedsplejerske er mødeleder. 

Der inviteres ad hoc deltagere som f.eks. kan være en UU vejleder, en bostøtte, en 

sundhedsvejleder eller en jobkonsulent. Relevante gæster aftales med den gravide 

under samtalen ud fra Livshjulet.  

Den koordinerende shpl. kan før netværksmødet have bedt mødedeltagere om at 

chekke op på relevante emner. Det er væsentligt at påpege inden netværksmødet, 

hvis mødedeltagerne har nogle alvorlige bekymringer omkring det kommende barns 

sikkerhed. I dette tilfælde skal det drøftes med de kommende forældre inden mødet, 

så vi undgår, at der eksempelvis kommer en underretning under mødet uden varsel. 

Invitation. 

Netværksmøderne er lagt i kalenderen i et fast rul med 3 timer hver 2. torsdag. Dette 

rul har jordemoder, familierådgiver og koordinerende sundhedsplejerske liggende som 

en fast aftale i deres kalender. Øvrige deltagere inviteres så tidligt som muligt. Senest 

mandag, før mødet om torsdagen, sender koordinerende sundhedsplejerske besked til 

mødedeltagerne med navne på de gravide samt tid og sted for mødet. Hvis den 

gravide har givet sin tilladelse sendes ligeledes referatet fra samtalen ud fra 

Livshjulet. 

Strukturen: 

Tid: Der er afsat 55 min. til mødet. Inden mødet afsluttes, spørger mødeleder den 

gravide og partneren, hvordan det har været at deltage i mødet. 

Dette skriver mødelederen på tavlen inden mødet begynder: 

Hvordan kan vi alle her bidrage til, at den lille ny får den bedste start på livet? 

De enkelte mødedeltagere præsenterer sig. 



Med udgangspunkt i referatet fra samtalen ud fra livshjulet, får den gravide mulighed 

for at udfolde følgende punkter. Punkterne tages i den nævnte rækkefølge. De øvrige 

deltagere får taletid efter hvert punkt. Mødelederen tager en runde, hvor de 

professionelle mødedeltagere og eventuelle netværkspersoner giver deres input til, 

hvad der fungerer, hvad der bekymrer, og hvad der skal ske. Dette er på baggrund af 

kendskabet til den kommende familie, hvad de har hørt dem sige og referatet af 

Livshjulssamtalen. 

 Hvad fungerer godt? Hvad er godt ved det? 

 Hvad bekymrer/udfordrer? Hvad skal have opmærksomhed?  

 Hvad vil vi se ske? Aftaler/mål. Arbejdspunkter. 

 

Mødelederen skriver de tre overskrifter på tavlen i mødelokalet. De punkter som den 

gravide og partneren og øvrige mødedeltagere nævner skrives på tavlen. 

Mødelederen støtter processen med åbne spørgsmål og kan referere tilbage til 

samtalen ud fra Livshjulet. 

Mødeleder tager et billede af tavlen efter mødet. Dette billede renskrives som referat. 

Referatet vedhæftes den gravides journal og sendes i kopi til den gravides E boks. Der 

kan endvidere sendes referat til øvrige mødedeltagere, henviser eller egen læge efter 

skriftlig aftale med den gravide og evt. partner. 

Vi starter med at tale om det der fungerer. Derefter om udfordringerne og til sidst 

laves aftaler og mål. Aftaler præciseres med et navn og en tidshorisont. 

Ved 2. netværksmøde tages udgangspunkt i arbejdspunkterne.  

Punkt for punkt drøftes om der er sket det vi ønskede, og har det hjulpet på 

udfordringen eller skal der ske yderligere? 

Den sårbare gravide og partner overgår nu sædvanligvis til kommunens vanlige 

tilbud. Koordinerende sundhedsplejerske er ikke længere aktør. 

Alle involverede kender den gravides udfordringer og mål for fremtiden og kan støtte 

op.  


