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Vedr~rende forslag til sundhedsaftale 2015-18

Jordemoderforeningen har d. 22.9.2014 modtaget hr~ringsudkast til Sundhedsaftalen

2015-18.

I det fo~lgende frems2ettes pa denne baggrund kommentarer og forslag til

forbedringer of tredje udgave of Sundhedsaftalen.

Vi kan i Jordemoderforeningen fuldt tilslutte os, at det er en vigtig v2erdi "at s2ette

borgeren first". Det gar vi hoer dag i vores arbejde med kommende familier pa

regionens arbejdspladser og i samarbejdet med kommunerne.

Afsnit 6.2 indeholder Bode ling, som vi kun kan tilslutte os.

Der er en fremh2evelse of indsatsen for gravide, som vi ser med tilfredshed, men det

er is2er et st2erkt fokus pa de s2erlige behov, bl.a. de udm2erkede principper i afsnit

6.2.1.

Vi kan savne ambitioner for de normale familier - hvor er plejen og forebyggelsen

for dem? De har ogsa brag for principperne: baeredygtighed for familie og barn og

en indgang. Vi kan frygte, at det bliver pa bekostning of jordemoderomsorgen for

denne meget store gruppe, at man opprioriterer omsorgen for de sarbare.

Forebyggelse skal v2ere der for alle, og et of kendem2erkerne ved
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jordemoderindsatsen er netop, at vi gennem omsorg for alle kan fa r~je pa det

forhold, der ikke ved fo~rste ~jekast sa ud til at kraeve str~tte -men som skal have

det.

Vedr. trin 1, tidlig opsporing

Her 12egges stor vaegt pa praksisl2egens rolle. Vi ser det som meget vigtigt at s2ette

tydeligt fokus pa en styrkelse of opsporing og tidlig indsats - maske i et samspil

mellem jordemodervaesen og almen praksis, sa man kan im~dekomme de behov,

der er hos is2er mere udsatte gravide og familier. Almen praksis' identifikation og

visitation of sarbare gravide er valgt som emne for audit i regionen, i samarbejde

med repraesentanter fra praktiserende 12eger. I forhold til dette var det maske

interessant at se, om der kunne findes nye samarbejdsformer mellem

jordemodervaesen og almen praksis. Kunne man fx forestille sig en funktion med en

'fremskudt' jordemoder fra regionen ud i samarbejde i 12egepraksis?

Den netop udsendte (september 2014) rapport fra Socialt Udviklingscenter SUS,

"Udvidede tilbud til sarbare gravide og smab~rnsfamilier i Danmark", peger pa

behovet for nyt2enkning i samarbejdsstrukturerne og pa faste klyngesamarbejder og

tv2ersektoriel indsats som en made at sikre en bedre samlet indsats. Side 10 i

rapporten: "fagprofessionelles visioner pa omradet fremh2ever, at tiltag, der tager

udgangspunkt i det tv2ersektorielle samarbejde, har st~rst potentiale i forhold til at

styrke indsatsen overfor sarbare gravide og smab~rnsfamilier i fremtiden".

Derudover vil Jordemoderforeningen ogsa Berne fremhaeve, at der er mange

kvinder, der ikke frembyder problemer. Men alle gravide/familier har brug for

individuel tilrettel2eggelse og opbakning til at styrke v2ekst og udvikling under

graviditeten, og dermed forebyggelse of senere problemer.



Vi savner et fokus pa denne centrale rolle, som jordemoderv2esenet har i forhold til

omsorg or a e vin ers gravi itet og or ami ie anne sen.

Vedr. trin 2.

\C-Ir~lY:li~C._:I.Y:iiC(:~~ [t]i119f[~fe►~AFiiLlG`l~Si[![~ :i~llji~i[~ii~►7~[af[~ ii[~<i~7U.~'Siif~i~:3ii~~S~%i

hr~jne jordemoderomsorgen for de sarbare familier hedder "kendt jordemoder

ordning". Dog med den kr~lle, at hospitalerne sely skal finansiere denne merudgift.

"Fra 2015 omlaegges kendt jordemoderordning, sa det som udgangspunkt bliver et

tilbud til sarbare gravide... Hospitalerne finansierer sely omlaegningen, uden at

kvaliteten pavirkes. Det undersroges, om en del of finansieringen kan findes ved, at

et get antal fo~rstegangsfmdende udskrives inden for 24 timer efter fr~dslen.". (s. 5 i

budgetforliget)

Vi anerkender, at "Kendt Jordemoderordning" kan v2ere en of Here mulige

l~sninger.

Vi beder imidlertid om, at man bem2erker, at konceptet is~r i den foreslaede

konstellation uomg2engeligt vil v2ere forbundet med get omkostning for

f~destedet. Der er tale om lokalaftaler, der er indgaet med frivillighed som

grundprincip. Aftalerne er en fravigelse fra den ordinaere overenskomst, og det er

aftaler, hvori er indbygget en hr~j grad of fleksibilitet fra jordem~drene, noget, der

stiller mgede krav til den enkelte jordemoder og dennes familiestruktur.

At arbejde med sarbare gravide byder pa mange facetter. Det gl2eder os at

medvirke til at sikre bedre liv gennem Bode forla~b, men det kan ogsa t2ere pa

kr2efterne at sta meget til radighed for en gruppe of gravide, der har hardt brug for

paregnelighed og solid faglighed.

Det vil sige, at regionen ma paregne, at nar "kendt jordemoder" is2er skal bruges

her, sa vil det ufravigeligt komme til at koste ekstra midler til afdelingerne -man



kan simpelthen ikke varetage lige sa mange forl~b som for en gennemsnitlig gruppe

of raske fr~rste og flergangsf~dende. Det kan ikke udfoldes i en discountmodel. Til

gengaeld finder vi det underbygget, at den merudgift, som en god model vil have,

ukomplicerede gravide - som h~j tilfredshed og lavere forbrug of ydelser.

Afsnit 6.2.2

Vi o~nsker ogsa at fremh2eve, at den s2erlige indsats ikke kan forega pa bekostning

of jordemoderomsorgen for de fe~rstegangsf~dende, for sa skaber vi blot andre

problemer.

Systematisk tidlig hjemsendelse of fr~rstegangsfr~dende vil kr2eve, at vi udvider

forberedelsen i graviditeten og sikrer en plan for jordemoderomsorgen i den f~rste

uge, saledes at de f~rstegangsfodende, der gar tidligt hjem, far en "tryg og

sammenhaengende udskrivelse of nyfr~dte efter f~dslen". Jordemr~drene skal

medvirke til at sikre amning, barnets trivsel og familiedannelsen. Det forebygger

genindl2eggelser of mor og barn, og det forebygger sociale problemer senere.

Vi savner et saerligt fokus pa, at regionen kan styrke forebyggelsen of psykiske

problemer, eller styrke indsatsen mod forvaerring of allerede diagnosticerede

problematikker, i forbindelse med graviditet, f~dsel og barsel.

Netop opsporingen of psykisk sygdom hos gravide bliver ogsa en del of den

systematiske screening, som de gravide sely kommer til at udf~re, typisk i

forbindelse med booking of scannulgstid. Ogsa jordemoderens rolle i forebyggelse

eller opsporing of psykiske problemer er vigtig, og br~r medt2enkes i regionens

samlede indsats for psykisk sundhed. Der mangler med andre ord en omtale af, at

Region Midtjylland allerede arbejder pa at forebygge psykisk sygdom i perioden -

og at der skal v2ere indsatser og tilbud at s2ette ind med, ogs~ til gravide og

barselkvinder.



Endelig vil vi Berne fremh2eve, at kvinder, i relation til travlhed og sparsomme

u om op a g i et sa e e ontinuum, an op eve ne er ag, x e ter et

hardt fo~dselsforlmb eller i forbindelse med mislykket ammeetablering. For nogle fa

kan en manglende opfyldelse of ¢~nske/behov eller of efterbearbejdelse of en hardt

forl~b v2ere det, der udl~ser en voldsom efterfr~dselsreaktion. Og s2 fear vi det ud of

espare sen, at vi ar ere u ' ter ti specia istomsorg.

Altsa igen en understregning af, at det almene rilbud ikke kan beskaeres for at

skaffe midler til den gruppe, man kan kalde den sarbare. Hvis vi som jordem~dre

og andre professionelle performer for darligt over for en ukompliceret,

ressourcestaerk gravid/f~dende - ja, sa forts2etter hun maske ikke med at vaere det.

Afsnit 6.2.4

I forhold til det h¢~je sygefrav2er, i forbindelse med graviditet, kan vi se jordemr~dre

som centrale aktr~rer, sammen med kommuner og arbejdspladser, bidrage til

nedsaettelse of frav2eret.

Der er allerede kommunale aftaler om denne problematik, som vi med fordel kunne

videreudvikle - det vil spare kommuner og regioner midler og styrke kvinderne

gennem tilknytningen til kolleger og karriere.

Forebyggelse

Jordemr~dre har st2erke kompetencer inden for forebyggelse. Vi er derfor blandt

andet en vigtig medspiller, nar det g2elder KRAM-faktorerne. Der er intet andet

tidspunkt, hvor kvinder/partnere er mere motiverede til 2endring of

sundhedsfaktorer end under graviditeten. Derfor er det oplagt at s2ette ind med en

get indsats pa dette tidspunkt til gavn for bade familien og det kommende barn.

Forebyggelse starter jo ikke fra fmdslen, men 12enge inden - ja ofte fr~r undfangelsen.



Derfor kunne Regionen/kommunerne ogsa med fordel taenke i at tilbyde et besr~g

hos jordem~dre: Hvornar skal vi blive gravide - og hvordan skal vi leve for at det

lykkes pa den sundeste made.

made medvirke til at bekaempe den faldende fertilitet.

Effektivisering

Vi vil genre s2ette fokus pa, at de generelle krav om effektivisering harmonerer

darligt med graviditet, f~dsler og barsel. En graviditet skal have et tilbud, der

passer til den enkelte. Vi er n~dt til at se kvinden et antal gange, for at dette kan ske.

Vi kan ikke effektivisere en f~dsel; den tager den tid, den skal tage. Om noget har vi

i de senere ar gjort f~dslerne mere langvarige pa grund of igangs2ettelse og

epiduralanvendelse. Og m2elken falder til, nar kvinden far ro til det. Det er

dokumenteret, at stress og utryghed o~ger risikoen for komplikationer under f~dslen

og vanskeliggmr ammeetableringen.

Vi har intet mod, at arbejdsgange gennemgas, sa vi sikrer, at vi er mest muligt

effekiive - nar det ikke berarer det jordemoderarbejde, der er knyttet til processer,

der kr2ever Hd og n2erv2er for at udfolde sig.

V2erdi - vi skaber resultater

Vi forstar v2erdien og kan kun slutte op omkring den; det er vigtigt at skabe kvalitet

i behandlingen, at se dette som en konstant bevaegelse og som en v2erdi, der giver

mening for borgerne.



Vi er dog forbeholdne overfor formuleringen om konkrete effektmal. Pa

forebyggelse og social ulighed i sundhed er det meget sv2ert at definere konkrete og

entydige effektmal. Vi vil anbefale, at man i stedet formulerer mal for indsatsen.

Med venlig hilsen og med tak for h~ringen

Tanja Lyth, ~-~`"'""—

kredsformand i Jordemoderforeningen, Kreds Midtjylland


