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Tid og sted: 

Torsdag den 13. september 2018, kl. 13-15,  

Palle Juul-Jensens Boulevard 165,  

8200 Aarhus N. 

 

Mødelokale 1b, plan 2, indg. G9 

 

1) Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet af mødet den 16. marts 2018 vedlægges. 

 

Referatudkastet har været til godkendelse hos medlemmerne, 

hvilket gav anledning til enkelte ændringer i pkt. 5 og 10. Disse er 

indarbejdet i det vedlagte udkast med henblik på at kunne 

offentliggøres med forbehold for godkendelse på dette møde. 

 

Bilag: Referat – møde d. 16/3-2018 

 

Det indstilles, 

at referatet godkendes endeligt. 

 

Referat: 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

 

2) Amning  

For nyligt blev der offentliggjort en artikel omhandlende 

ammefrekvensen blandt mødre i Jylland. På nationalt plan 

præsenterede man tal på 106 dages amme varighed i 2012 og 107 i 

2016.  

 

Det kunne på regionalt niveau ses, at Region Hovedstadens antal 

dage med amning er øget med 12 dage, mens den i Region 

Midtjylland var faldet med 17 dage fra 2012 til 2016. Det ses i den 

forbindelse i Børnedatabasen, hvor tallene er trukket fra, at man 

kun har indberetning for ca. 29.262 børn i 2016, hvilket er mindre 

end 1/2 af børnene født i Danmark i 2016. Det fremgår derudover 

ikke yderligere, hvem der er registreret i denne sammenhæng.  

 

På regionsplan i 2016 er der opgørelser på 12.306 kvinder i 

hovedstaden, 5.561 i Region Midt, 2.731 i Region Nord, 3985 i 

Region Sjælland og 4.679 i Region Syddanmark. Det er fortsat 

uklart, hvem der er en del af disse opgørelser. Vi kan altså ikke på 
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baggrund af de data man har benyttet, sige noget om, hvorvidt ammevarigheden er steget 

eller faldet i Danmark (eller på regionsplan) i den benyttede periode. 

 

Der opleves således udfordringer med validiteten i registreringen af ammefrekvensen.  

 

Det indstilles, 

at Fødeplanudvalget drøfter, hvordan vi i fællesskab kan afstemme udmeldinger, når pressen 

sætter et givent emne i spil, og hvorvidt der findes en handleplan for at få mere valide tal på 

ammefrekvensen fra kommunerne. 

 

Referat: 

Fødeplanudvalget drøftede punktet. 

 

Der var enighed om, at det er Fødeplanudvalgets opgave at følge op, således der foretages 

korrekt registrering af gravide i forhold til ammefrekvensen. Der var således enighed om, at 

korrekt registrering er essentiel for at sikre et solidt vidensgrundlag. 

 

De kommunale repræsentanter i Fødeplanudvalget er opmærksomme på udfordringen med 

registreringen. Der var enighed i Fødeplanudvalget om, at kommunerne vil følge op på 

registreringen. Dette vil konkret blive gjort gennem det ledelsesmæssige ansvar for det, IT-

indkøring, samt at det kommer på dagsordenen ved møder med sundhedsplejersken.  

 

Derudover blev kontakten med pressen drøftet. Der var enighed i Fødeplanudvalget omkring, 

at datagrundlaget for artiklen nævnt i dagsordenspunktet var ufuldstændigt. Det er i den 

forbindelse vigtigt, at der ved kontakt med pressen er fokus på, at der ikke kan konkluderes på 

ufuldstændige data. Datagrundlaget skal være sikkert, før der kan siges noget konkret om 

resultaterne. Samtidig bør det betones overfor pressen, at korrekt registrering er et område, 

der er fortsat fokus på i det tværsektorielle samarbejde, men det er et pågående arbejde.  

 

I forbindelse med ovenstående blev det besluttet, at der kommer en gensidig orientering i 

Fødeplanudvalget, når lignende artikler bliver publiceret med henblik på en fælles udtalelse.  

 

Afslutningsvist orienterede KOSU om, at arbejdet med tværsektoriel data er et fokus i 

sundhedsaftaleregi. 

 

Punktet sættes på dagsordenen igen til næste møde i Fødeplanudvalget med henblik på 

opfølgning. 

 

 

3) Status for registrering af sårbare gravide. 

Pr. 1. maj 2018 igangsatte Fødeplanudvalget en registrering af sårbare gravide – Fælles 

Gravid Team - i kommunerne i Region Midtjylland. Registreringen løber til udgangen af 

december 2018. 

 

Formålet med registreringen er at opnå en viden om sårbare gravide, der gør det muligt at 

støtte op omkring den gravide og det ufødte barn med henblik på at skabe et godt fundament 

for barnets og familiens videre trivsel. 

 

I regi af Fødeplanudvalget er der udarbejdet et registreringsskema, som kommunerne udfylder 

i perioden 1. maj – 31. december 2018 for hver gravid, der henvises til Fælles Gravid Team. 

Skemaerne sendes til Sundhedsplanlægning, som, når registreringen er afsluttet, forestår en 

analyse af de indsendte skemaer.  

 

Pr. 29. august 2018 er der indkommet i alt 13 skemaer fordelt på 5 kommuner. 
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Det indstilles: 

at Fødeplanudvalget drøfter, om der - i lyset af de relativt få skemaer - er behov for, at 

kommunerne igen erindres om registreringen og opfordres til at bakke op herom. 

 

Referat: 

Fødeplanudvalget drøftede punktet.  

 

Antallet af skemaer blev drøftet. Årsagerne til de relativt få skemaer kan blandt andet findes i,  

at det er socialrådgiverens opgave, hvor der kan være mange af denne type opgaver ved  

besøg. Derudover kan manglende samtykkeerklæring, færre forløb end forventet, og at Aarhus  

Kommune endnu ikke er med i registreringen også have en effekt på de relativt få udfyldte 

skemaer.  

 

Der var enighed om, at der er ledelsesmæssig interesse i tallene, hvorfor det er essentielt, at 

der fortsat følges op. Kommunerne tjekker op i forhold til processerne omkring registreringen 

med henblik på eventuelle justeringer, således der registreres korrekt fremover.  

 

Rikke spørger desuden ud i klyngerne i forhold til status. Dette vil medvirke til, at det sættes 

på dagsordenen på klyngestyregruppernes møder og derigennem sikre opfølgning på  

registreringen på ledelsesniveau.  

 

Punktet sættes på dagsordenen igen til næste møde i Fødeplanudvalget med henblik på  

opfølgning. 

 

 

4) Familieambulatoriet i Aarhus.  

Familieambulatoriets leder Sanne Ravnsbæk og Merete Hein kommer og holder oplæg om 

Familieambulatoriets arbejde med udgangspunkt i årsrapporterne 2016 og 2017. 

 

Bilag: Årsrapport for Familieambulatoriet 2016 og 2017 samt bilag.  

 

Det indstilles, 

at Fødeplanudvalget tager oplægget til efterretning.  

 

Referat: 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

Oplægget vedlægges. Der var ros til oplægsholderne. 

 

 

5) Udarbejdelse af ny fødeplan for Region Midtjylland. 

Sundhedsplanlægning er i færd med at udarbejde en analyse af svangreområdet, som blandt 

andet skal belyse udfordringer og muligheder, der tegner sig for de kommende år for 

svangreområdet. Analysen forventes færdig efter sommerferien. Analysen vil danne 

udgangspunkt for udarbejdelse af en ny fødeplan for Region Midtjylland sammen med 

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for svangreområdet, når disse udgives.  

 

Der er udarbejdet første bidrag til analyse af svangreområdet. Derudover er der udarbejdet et 

notat, der bl.a. indeholder en oversigt over det nuværende data i analysen samt data, der 

kunne forventes at medtages.  
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Bilag: Første bidrag til analyse af svangreområdet samt notat om analysen.  

 

Det indstilles, 

at Fødeplanudvalget drøfter første bidrag til analysen og giver input til, om der er særlige 

fokusområder, som skal indgå i analysen.  

 

Referat: 

Fødeplanudvalget drøftede punktet. 

 

Input til det videre arbejde med fødeplanen 

Den nationale dagsorden blev drøftet  i forbindelse med udarbejdelsen af den nye fødeplan. 

Der skal være opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger, der forventeligt 

kommer i løbet af efteråret. Derudover skal der være opmærksomhed på sundhedsministeriets 

nye udspil samt Danske Regioners tilsvarende. Der var enighed i Fødeplanudvalget omkring, at 

de nationale anbefalinger samt de nævnte udspil skal kunne genkendes i den nye fødeplan. 

Administrationen følger op i det videre arbejde.  

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med fokus på digitale løsninger på svangreområdet, hvilket 

kan være relevant i den nye fødeplan. Joan fremsender sender relevante oplysninger for 

kontakt til arbejdsgruppen til Sundhedsplanlægning.  

 

Joan fortalte om erfaringer i Skotland. Der er etableret et integreret  sundhedsfagligt 

samarbejde omkring de særligt udsatte.  Denne samlede sundhedsindsats er koblet 

tværsektorielt med fokus på netværk. Dette fokus har været med til at fjerne silotænkningen i 

arbejdet med målgruppen. Det blev påpeget, at dette kan være et interessant aspekt i det 

videre arbejde med Fødeplanen. Joan er i den forbindelse til rådighed ved planlægningen af 

processen omkring den nye fødeplan.  

 

I forbindelse med ovenstående blev der peget på, at det kunne være interessant med 

samskabelsesprocesser omkring den nye fødeplan. Dette kunne være igennem workshops, 

hvor der inviteres relevante parter f.eks. politikere, foreninger, patienter, borgere, 

civilsamfund osv. Der blev  i den forbindelse peget på, at det især er nødvendigt at have 

borgerperspektivet for øje i udarbejdelsen af den nye fødeplan.  

 

Derudover blev add-on elementer drøftet. Det bør udtrykkes, at der tænkes som et samlet 

sundhedsvæsen. Såfremt opgaverne løses et sted, bør det ikke være nødvendigt at løse 

opgaverne andetsteds, således der skabes en samlet og tværsektoriel tænkning omkring 

tilbuddene til borgeren. Der blev desuden henledt opmærksomhed på unødvendige 

undersøgelser. Der bør være fokus på at undgå unødvendige undersøgelser af raske patienter. 

Dette er med henblik på at optimere anvendelsen af ressourcer og skabe en behovsbaseret 

tilgang til borgeren. Samtidig skal der tilbydes en tidlig indsats med fokus på at være proaktiv.  

 

Afslutningsvist blev det nævnt, at der bør være en hyppig mødekadence i arbejdsgruppen ved 

udarbejdelsen af den nye fødeplan. Sundhedsplanlægning tager dette til efterretning i 

planlægningsprocessen.  

 

Punktet sættes på dagsordenen igen til næste møde i Fødeplanudvalget med henblik på  

opfølgning. 

 

 

6) Orientering om statslige midler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. 

På finansloven 2016 er der for 2016 og frem afsat i alt 50 mio. kr. til en styrket indsats på 

landets fødeafdelinger. Midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen og efter ansøgning fra 
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regionerne. Region Midtjyllands andel af midlerne er på 21,32 % - svarende til ca. 11,1 mio. 

kr. årligt i 2018 og 2019. 

 

Region Midtjylland har den 1. februar 2018 søgt Sundheds- og Ældreministeriet om regionens 

andel af midlerne. Ansøgningen omhandler projekter, der er meldt ind fra hospitalernes 

fødeafdelinger. Projekterne ligger inden for de for ministeriet tidligere beskrevne emneområder 

”Kontinuerlig tilstedeværelse af jordemoder under den aktive del af fødslen”, ”Styrkelse af 

indsatsen for sårbare gravide”, ”Konsolidering af projekt ”Sikre fødsler”, "Koordinerende 

jordemoder". Herudover søges der for 2018-2019 også om midler til ”Styrket beredskab på 

fødeafdelingen”. De beskrevne projekter er i vid udstrækning en fortsættelse af de tidligere 

projekter i forbindelse med bevillingerne i 2015, 2016 og 2017.  

 

Ministeriet har oplyst, at de er sket et beklageligt kommunikationssvigt i ministeriet, hvorfor 

midlerne ikke er udbetalt endnu. Udbetalingen vil ske hurtigst muligt. 

 

Det indstilles, 

at Fødeplanudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat: 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

7) Eventuelt 

Næste møde afholdes den 19. december 2018, Regionshuset Viborg, mødelokale F7, stuen.  

 

Referat: 

Der skal følges op på, hvorvidt Kommunernes Landsforening kommer med et udspil for 

svangreomsorgen, som skal tages til efterretning i forbindelse med den nye fødeplan.  

 

Der vil på næste dagsorden være et punkt omkring satspuljerne. 

 


