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Deltagere: 

Lene Jensen (formand), Joan Dürr, Mette Korr, Jens Peter Nielsen, 

Lone Neumann, Bodil Lauridsen, Karen Stenstrup, Ann Fogsgaard, 

Maria Brinck Krog, Mads Venø Jensen, Katrine Corfitz Bønnerup 

Kildedal, Mette Bødiker Vestergaard (i stedet for Vibeke 

Westergaard, Dorthe Klith (Sundhedsplanlægning), Margit Ulmer 

(sekretær). 

  

Afbud: 

Rikke Skou Jensen (formand), Jeanette Ziska, Lone Hvidman, Anne 

Lise Buus Nielsen, Joan skytte, Vibeke Westergaard, Anne Cathrine 

Hoffgaard Munck, Laura Vase, Lone Winther Jensen, Iben Sundtoft, 

Sonja Kindt, Mette Lausten Hansen, Hanne Nørgaard Heje, Tove 

Birgit Kristensen. 

 

Ad 1) Godkendelse af referat og dagsorden. 

Referat af mødet den 12. december 2018 blev endeligt godkendt. 

 

Dagordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Monitorering af sårbare gravide. 

På mødet den 12. december 2018 i Fødeplanudvalget blev det 

besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle færdiggøre det 

skema, der skal anvendes til at registrere sårbare gravide. 

 

Arbejdsgruppen har bestået af to medlemmer af Fødeplanudvalget: 

Anne Lise Buus Nielsen, leder af sundhedsplejen i Randers 

Kommune, Karen Stenstrup, leder af sundhedsplejen i Viborg 

Kommune. Desuden har Renata Slot Carlsen, leder af 

sundhedsplejen i Horsens Kommune samt socialleder Brit Salskov, 

Horsens Kommune deltaget i arbejdsgruppen.  

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et revideret registreringsskema, 

som blev forelagt Fødeplanudvalget. 

 

Dato 26.04.2018 
Margit Ulmer 

Tel. +45 7841 2040 
Margit.Ulmer@stab.rm.dk 

j.nr.1-01-72-74-08  
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Side 2 

Fødeplanudvalget godkendte skemaet. 

 

Lene Jensen tilbød at sende registreringsskemaet til kommunerne i Region Midtjylland via det 

kommunale netværk. 

 

Registreringen igangsættes pr. 1. maj 2018 og løber i første omgang til 31. december 2018. 

Der udarbejdes et følgebrev med en vejledning til skemaet og samtykkeerklæring. 

 

Efter denne periode udarbejdes en samlet opsamling af henholdsvis kommunale og regionale 

data, som forelægges Fødeplanudvalget. 

 

Ved udgangen af 2017 udløber tre satspuljeprojekter i Horsens, Aarhus og Silkeborg 

kommuner om sårbare gravide. Erfaringerne fra de tre satspuljeprojekter vil indgå i en revision 

af den nuværende samarbejdsaftale om Fælles Gravid Team. Det blev på mødet den 12. 

december 2017 i Fødeplanudvalget aftalt, at revisionen af denne aftale først sker, når 

satspuljeresultaterne foreligger med henblik på, at læren af disse projekter kan indarbejdes i 

en revideret aftale.  

 

Det blev aftalt, at satspuljeprojekterne præsenteres på et møde i Fødeplanudvalget efter 

sommerferien. Satspuljeprojekterne kunne også give input til den nye fødeplan for Region 

Midtjylland. 

 

Ad 3) Familieforberedelse. 

Karen Stenstrup havde ønsket punktet optaget på dagsordenen, idet den nuværende aftale om 

familieforberedelse i graviditeten lægger op til 3 x 2 timers undervisning. Hun ville gerne vide, 

om det kunne ændres til 2 x 3 timers undervisning.  

 

Chefjordemødrene fandt det uden betydning, om det var den ene eller den anden model, idet 

den tid, der vil blive brugt til familieforberedelsen, vil være den samme. 

 

Ad 4) LUP Fødende 2017. 

Dorthe Klith orienterede om resultaterne af LUP Fødende 2017. Hun fremhævede blandt andet, 

at Region Midtjylland ligger godt i forhold til landsgennemsnittet, idet regionen ligger over 

dette i stort set alle spørgsmål. Samlet set er der tale om et stort "forspring".  

 

Dorthe Klith fandt anledning til at nævne "amning", hvor alle regioner – også Region 

Midtjylland – ligger relativt lavt.  

 

Et andet resultat, som blev fremhævet var, at kvinderne i stort omfang oplever, at den 

rådgivning, de får efter fødslen af sundhedsplejerskerne, er passende. 

 

Resultaterne af LUP Fødende 2017 vil blive drøftet i klyngerne.  

 

Slides er vedlagt referatet. 

 

Link til LUP Fødende 2017: https://patientoplevelser.dk/lup/lup-foedende/lup-foedende-2017  

 

Ad 5) Status på arbejdet med sundhedsaftalen. 

Dorthe Klith orienterede om, at den nye sundhedsaftale vil beskrive overordnede visioner for 

sundhedsarbejdet og samarbejdet mellem kommune og region. Der opstilles nogle få og enkle 

mere konkrete mål.  

https://patientoplevelser.dk/lup/lup-foedende/lup-foedende-2017
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Der afholdes en administrativ workshop den 12. april 2018 med de kommunale 

sundhedsdirektører, hospitalsledelsesrepræsentanter samt repræsentanter fra de 

praktiserende læger. På workshoppen skal der blandt andet arbejdes med rammerne for 

samarbejdet samt drøftes fokusområder for den nye sundhedsaftale. I juni afholdes kick-off 

møde med kommunale og regionale politikere.   

 

Dorthe Klith opfordrede til, at svangreområdet også er et område, som man lokalt får 

dagsordensat i klyngestyregrupperne. Det gælder både i forhold til forbedringstiltag, men også 

hvis samarbejdet udfordres.  

 

Ad 6) Status for arbejdet med Sundhedsstyrelsens nye retningslinier for 

svangreomsorgen. 

Joan Dürr, som indgår i den arbejdsgruppe, der skal lave udkast til nye retningslinier for 

tilrettelæggelse af svangreomsorgen, oplyste, at arbejdsgruppen arbejdede med en 

svangresundhedspakke, der kan beskrive et svangreforløb. Der var tale om en stor udfordring, 

idet mange sektorer skulle bindes sammen til et sammenhængende forløb for den gravide.  

 

Der forventes at foreligge et udkast i maj 2018, hvorefter der vil være en høringsfase med 

henblik på, at de nye retningslinier kan implementeres i 2019. 

 

Lone Hvidman indgår i den anden arbejdsgruppe, der arbejder med komplicerede fødsels- og 

barselsforløb. 

 

De nye retningslinier forventes at afstedkomme et udgiftspres i regionerne. Der vil være DUT 

høring, inden de nye retningslinier implementeres. 

 

Ad 7) Orientering om statslige midler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. 

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

andel af midlerne, som er på ca. 11,1 mio. kr. Ansøgningen til ministeriet omhandler projekter, 

der er meldt ind fra hospitalernes fødeafdelinger. Projekterne ligger inden for de tidligere 

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.  

 

Der er ikke kommet svar fra ministeriet endnu. 

 

Ad 8) Eventuelt. 

Chefjordemødrene orienterede om, at fødeafdelingerne er i fuld gang med at fastlægge et 

nødberedskab for kvinder, der kommer til at føde under konflikten.  

 

Lene Jensen meddelte, at hun udtræder af Fødeplanudvalget. Der arbejdes på at finde en 

afløser for hende. Desuden er Pernille Almdal, leder af sundhedsplejen i Holstebro Kommune, 

udtrådt. Vest-klyngen er i færd med at finde en ny repræsentant. 

 

Næste møde i udvalget afholdes den 22. juni 2018, Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, 

Konference 1, kl. 13-15. 
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