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Dagsorden

• Den fælles svangreomsorg

• De sårbare gravide og ulighed i sundhed

• Film om Sundhedsaftalen

• Sundhedsaftalen på Svangreområdet



Den fælles svangreomsorg

• ”En familie fødes”

• Trivselsskema

• Jordemoderkonsultation på 2.-3. dagen

• Sundhedsplejerskebesøg på 4.-5. dagen

• Sundhedsplejens telefonvagt



De sårbare gravide

Niveau 3-gravide:

Sociale, medicinske eller psykologiske 
problemstillinger af mere kompleks karakter

• Psykologiske/psykiatriske problemer

• Nyopståede eller kroniske somatiske lidelser, der 
kræver samarbejde med andre speciallæger

• Sværere sociale problemstillinger af økonomisk eller 
familiær karakter

Krav om tværfagligt og/eller tværsektorielt 
samarbejde



Den fælles opgave

En tidlig forebyggende, tværfaglig og 
tværsektoriel indsats kan forebygge 
alvorlige skader på børnenes 
udvikling og bidrage til at styrke 
forældreevnen hos de kommende 
forældre. Dermed skabes et godt 
fundament for barnets videre trivsel.



Det formelle tværsektorielle 
samarbejde

Film om sundhedsaftalen mellem Region 
Midtjylland og de 19 kommuner

https://www.youtube.com/watch?v=ORc_AO7q
duc



Visioner

• Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser

• Sundhedsløsninger tæt på borgeren

• Mere lighed i sundhed



Sundhedspolitiske mål

• Flere borgere er trygge, når de i deres 
behandlingsforløb krydser sektorgrænser

• Flere borgere bevarer tilknytning til 
arbejdsmarkedet/uddannelse i forbindelse med 
sygdom

• Behovet for akutte indlæggelser reduceres

• Den sociale ulighed i sundhed mindskes

• Bedre sundhed for borgere, som er socialt udsatte

• Bedre sundhed for børn og unge

• Bedre sundhed for borgere med psykisk sygdom



Principper for indsatsen på
svangreområdet

• Bæredygtigt for familien

• Èn indgang for familien

• Bæredygtigt for barnet



Udfordringer på svangreområdet

• Vi får fat i for få og for sent

• Mange aktører på tværs af faglighed og 
sektorer skal arbejde sammen



Tiltag i sundhedsaftalen
For få – for sent

• Tidlig opsporing i almen praksis

– Identificering af behov

– Angivelse af niveau i svangrejournalen

• Systematisk screening via spørgeskema

• Gennemgang af nyhenvisninger



Tiltag i sundhedsaftalen
Mange aktører – tværfagligt og tværsektorielt I

• Fælles tværfaglige og tværsektorielle 
gravidteam

• Fremskudt socialfaglig rådgivning på
fødestedet



Tiltag i sundhedsaftalen
Mange aktører – tværfagligt og tværsektorielt II

Formål:

• Tidlig afklaring af familiens behov for støtte

• At finde fælles løsninger, som er virksomme 
og velkoordinerede – sammen med familien

• Planlægge og koordinere indsatsen



Tiltag i sundhedsaftalen
Mange aktører – tværfagligt og tværsektorielt III

Rammer for det fælles gravidteam

• Hver kommune og fødestedet nedsætter et 
tværfagligt og tværsektorielt team

• Den gravide og den kommende fra deltager i 
teamets møder



Tiltag i sundhedsaftalen
Mange aktører – tværfagligt og tværsektorielt IV

Rammer for den fremskudte socialfaglige 
rådgivning

• Der etableres en fælles socialrådgiverfunktion på
fødestedet

• Myndighedsansvaret ligger fortsat hos den 
enkelte kommune

• Ingen fast model



Tiltag i sundhedsaftalen
Indikatorer på målopfyldelse

Optimeret identifikation af sårbare gravide

• Audit på henvisninger fra praktiserende læge

Den gravide er en del af det fælles gravidteam 
før graviditetsuge 24

• Gravidteamet registrerer kontakttidspunktet



Tiltag i sundhedsaftalen
Systematisk opfølgning på særligt udsatte børn

• Tidlig opdagelse, hvis et barn ikke udvikler sig, 
som det skal, eller ved mistrivsel



Tidsplan

• 2015: Etablering af fælles gravidteam

• 2016: Tidlig opsporing i almen praksis

• 2016: Fremskudt socialfaglig rådgivning



Næste skridt

• Arbejdet med sundhedsaftalen på
svangreområdet forankres i Fødeplanudvalget

• En arbejdsgruppe arbejder med de fælles 
gravidteams
– Forslag til organisering

– Støtteværktøjer

• Implementering i klyngerne



Vi ser frem til det videre samarbejde.


