
Ofte stillede spørgsmål vedrørende Familieiværksætterne. 

Er det virkeligt nødvendigt med 14 mødegange, 5 før fødslen og 9 gange efter indtil 
mit barn er 15 måneder?  
På de 14 mødegange er der faktisk kun temaer, som er relevante for en ny familie. 
Parforholdet ændres for alle, alle skal tage stilling til orlov, alle vil stå med et sygt barn på et 
eller andet tidspunkt, alle børn skal starte med ny mad osv. Udgangspunktet er at forældrene 
er kompetente og er eksperter på egen familie, derfor er mødegangene dialogbaseret, hvor 
forældrene ses som en ressource og involveres, så det også bliver meningsfyldt og relevant for 
dem. Endvidere får forældrene koordineret information om hvor de kan henvende sig i 
kommunen hvid de får behov for det. 
 
Afløser Familieiværksætterne alle andre tilbud til nye forældre, eller vil forældrene 
modtage andre tilbud, hvis de takker nej til Familieiværksætterne?  
Hvis de siger nej er det lovbestemt, at de skal tilbydes fødselsforberedelse. Endvidere får 
familien 5 besøg af sundhedsplejen og der er telefonrådgivning, som alle kan benytte sig af. 
 

Betyder Familieiværksætterne, at forældrene ikke længere får hjemmebesøg af egen 
sundhedsplejerske?  
Nej. De får fem hjemmebesøg, tre gange inden barnet er tre måneder. 
 
Har Familieiværksætterne konsekvenser for selve fødslen og tilknytningen til en 
jordemoder?  
Nej. De tilknyttes kendt jordemoderordning, og tilbydes fødselsforberedelse og 
jordemoderkonsultationer. 
 
Erstatter Familieiværksætterne de hidtidige mødre grupper?  
Ja. Familieiværksætterne tilbyder i stedet for familiegrupper, og et netværk som giver 
mulighed for at udveksle erfaringer med andre førstegangsforældre, dele oplevelser og lære af 
hinanden. Det er således gennem Familieiværksætterne at I danner grupper hvor de giver 
mening (f.eks. for mødre, fædre og på tværs) 
 
Er det muligt at udvælge og deltage i enkelte mødegange efter interesse og behov? 
Nej – Familieiværksætterne er et sammenhængende forløb hvor netværksdannelsen og 
udveksling af erfaringer er et bærende element grundlag. Diskussionerne i gruppen er ofte 
udbytterige og er med til at sætte nye refleksioner i gang, når man møder holdninger, der er 
meget forskellige fra ens egne. 

Giver Familieiværksætterne informationer og værktøjer, som forældrene ikke kan 
tilegne sig på anden måde, for eksempel gennem læsning?  

Mødegangene er involverende og dialogbaseret, samt netværksskabende, hvilket ikke kan 
tilegnes via læsning. Indholdet skal give mening og opleves relevant for den enkelte. Fakta 
oplysninger kan familierne læse andre steder, men gennem diskussionerne forholder de sig og 
tager aktivt stilling til, hvordan det påvirker deres liv. 

Behøver begge forældre at deltage, eller er det i orden, at kun den ene part melder 
sig til forløbet? 

Det er muligt at deltage alene, men vi opfordrer til at være to, hvilket styrker refleksionen 
mellem møde gangene. Er du enlig, så tag en anden med, hvis du ønsker det. Vi 
sammensætter holdene ud fra, hvornår I har termin. Det giver mulighed for at følges ad, stille 
spørgsmål og dele jeres erfaringer med hinanden under graviditeten og efter fødslen. 


