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Til medlemmerne af Fødeplanudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møde i Fødeplanudvalget  
19. december 2018 kl. 13.00-15.00 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat fra mødet 13. september 2018 

Referatet fra seneste møde 13. september 2018 er tidligere udsendt.  
Der er efterfølgende ikke indkommet bemærkninger til referatet, 
hvorefter referatet blev endeligt godkendt på mødet.  
 

3. Et nedslag i praksis  

Til gensidig inspiration gav sundhedsplejerske Vibeke Guldbek fra 
Randers Kommune et indblik i sundhedsplejens arbejde med sårbare 
gravide.  
 
Vibeke Guldbeks anvendte slides er vedlagt referatet. Som en del af 
oplægget viste Vibeke Guldbek et videoklip, hvor én af de mødre, der 
har været omfattet af indsatsen, fortæller om hendes oplevelse af, 
hvordan det har støttet hende og familien.  
 
Oplægget gav anledning til en generel drøftelse af, hvorledes der 
bedst muligt sikres samarbejde og koordinering i forlængelse af 
møder i gravidteamet. Her er et af formålene netop at fordele roller, 
herunder så forældrene ikke møder unødigt mange forskellige 
fagpersoner og så fagpersonerne kan bruge hinanden aktivt og 
fleksibelt i forhold til forskellige familiers forskellige behov og 
muligheder. Det blev bemærket, at det på tilsvarende vis kan være  
et vigtigt hensyn - ikke kun i forhold til sårbare gravide i gruppe 3, 
men også i forhold til kvinder/familier i gruppe 1 og 2.  
 
Der var enighed om, at kendskabet til hinanden på tværs af 
funktioner/fag og sektorer generelt er øget betydeligt over årene. 
Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at man som fagpersoner og 
samarbejdspartnere "bekymres over det samme".   
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4. Indledende drøftelse af det forestående arbejde vedrørende 

udarbejdelse af ny fødeplan 

Den gældende fødeplan for Region Midtjylland blev vedtaget af 
regionsrådet i 2012. Der vurderes at være behov for udarbejdelsen af 
en ny plan for driften og udviklingen af den samlede indsats, der 
knytter sig til svangreomsorgen i Region Midtjylland.  
 
Fødeplanudvalget tænkes at få en central rolle som administrativ 
styregruppe for processen.  
 
Sundhedsstyrelsen anbefalinger vedrørende svangreomsorgen er 
under revision. Det forventes, at anbefalingerne kommer i offentlig 
høring i februar måned næste år.  
 
Der er endnu ikke lavet en detailplanlægning, men der sigtes mod, at 
en ny fødeplan kan godkendes politisk i 4. kvartal 2019 eller 1. 
kvartal 2020. Sundhedsplanlægning er i gang med at udarbejde et 
udkast til procesplan, der forventes at kunne forelægges til politisk 
behandling i starten af 2019.  
 
Formålet med punktet var at få udvalgets input til dels temaer, 
problemstillinger og udviklingsområder, som med fordel kan 
adresseres i forbindelse med udarbejdelsen af en ny fødeplan, dels 
idéer til tilrettelæggelsen af selve processen omkring planens 
tilblivelse.  
 
På mødet præsenterede Henrik Bech Nielsen de foreløbige 
overvejelser om processen. De anvendte slides er vedlagt referatet.  
 
Følgende temaer vil formentlig være relevante i forhold til 
udarbejdelsen af en ny fødeplan:  
 

• Opdateret overblik og beskrivelse af tilbud i svangre-omsorgen 
i Region Midtjylland (sikring af ”velbegrundet variation” og 
ensartet høj kvalitet/outcome) 

• Stigende fødselstal – kapacitetspres 
• Nærhed i sundhed 
• Fortsat differentiering, herunder sårbare gravide 
• Borger-/brugerinvolvering 
• Og...?  

 
I forhold til processen blev det bemærket, at det er vigtigt at sikre 
det tværsektorielle fokus i planen og tilsvarende i forbindelse med 
dens tilblivelse, herunder gennem involvering af Sundhedskoordina-
tionsudvalget. Der var endvidere enighed om, at fødeplanen bør 
afspejle et fælles ambitionsniveau for svangreomsorgen på tværs af 
alle involverede aktører og sektorer. Vi er i dag nået langt i forhold til  
et tæt samarbejde på tværs. Dermed er der et stærkt fundament at 
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arbejde videre på i forhold til at udvikle en ny fødeplan "på 
familiernes præmisser".  
 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil formentlig ikke foreligge i en 
endelig udgave før midt på året i 2019. Det er dog vurderingen, at 
arbejdet med en ny fødeplan godt kan igangsættes før dette 
tidspunkt, herunder bl.a. fordi f.eks. inddragelsesfasen kan 
gennemføres uafhængigt af anbefalingerne.  
 
Det blev konkret foreslået, at klyngerne bliver omdrejningspunkt for 
en inddragelses-/samskabelsesproces som led i planens udarbejdelse.  
Der var stor opbakning til dette forslag. Det er tanken, at der i klyn-
gerne kan gennemføres faciliterede workshops med deltagelse af 
brugere/borgere og andre interessenter. Det er væsentligt hvilke 
spørgsmål, der stilles og hvordan der samles op fra de forskellige 
workshops, hvis resultatet skal kunne indgå struktureret i forbindelse 
med udarbejdelsen af fødeplanen.  
Fra kommunal side blev der endvidere gjort opmærksom på, at det 
vil give god mening at have fokus på børnene helt frem til de er 2 
måneder gamle.  
 
Fødeplanudvalget bakker op om de foreløbige tanker om processen, 
herunder inddragelsesfasen. I det omfang der er behov for yderligere 
input eller direkte involvering af personer i planlægsgruppe eller 
lignende står Fødeplanudvalgets repræsentanter til rådighed. 
 
 
5. Henvendelse fra Danske Regioner om besvarelse af 

folketingsspørgsmål vedrørende tilrettelæggelsen af 

barselsophold og fremtidige planer herfor  

 
Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet Danske Regioner om 
bidrag til besvarelse af to folketingsspørgsmål, SUU alm. del 
spørgsmål 166 og 170: 
 
Spørgsmål 166 
I forlængelse af de bebudede nedskæringer på fødselsområdet på 
Rigshospitalet bedes ministeren oplyse, om servicen forventes nedskåret på 
alle landets fødesteder eller om det kun er på Rigshospitalet? Svaret bedes 
venligst givet med henvisning til hver enkelte fødested på landets 
regionshospitaler. Der henvises til artiklen ”Rigshospitalet nedlægger 

barselsafsnittet på Patienthotellet” bragt på www.dr.dk den 16. november 2018. 
 
Spørgsmål 170 
Vil ministeren oplyse, om Rigshospitalets nye retningslinjer for fødende kan 
resultere i, at kommunerne bliver pålagt ekstra opgaver? 
 
Til brug for Region Midtjyllands bidrag til Danske Regioners svar, er  
hospitalerne i regionen blevet bedt om at fremsende bemærkninger 
til de to spørgsmål til Sundhedsplanlægning. For spørgsmål 166 er 
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hvert hospital/fødested blevet bedt om at forholde sig specifikt til 
følgende spørgsmål: 
 

• Forventer hospitalet, at tilbuddet fremover til fødende, hvor 
der ikke opstår komplikationer eller er behov for pleje og 
behandling, ligesom på Rigshospitalet skal foregå ambulant? 

• Hvad forventer hospitalet i så fald, at tilbuddet kommer til at 
inkludere, f.eks. hjemmebesøg af jordemoder på førstedagen 
efter fødslen? 

• Og vil hospitalet i så fald opruste på andre måder, der kan 
understøtte tilbuddet, f.eks. bedre fødsels- og forældreforbe-
redelse? 

 
Efterfølgende er Danske Regioner blevet bedt om at bidrage til 
besvarelse af yderligere tre folketingsspørgsmål, som drejer sig om 
fødselsforberedelse samt målsætninger og aktuel praksis i forhold til 
hjemsendelse af førstegangsfødende, jf. SUU alm. del spørgsmål 219, 
220 og 221:   
 
Spørgsmål 219 
Ministeren bedes oplyse, hvilke tilbud om fødselsforberedelse man har på alle 
landets offentlige fødesteder, opgjort efter region og fødested, således at 
kvinderne ikke alene er forberedt på at føde, men også forberedt til at komme 
hjem og håndtere det nyfødte barn, amning mm. 
 
Spørgsmål 220 
Ministeren bedes oplyse, hvad den reelle praksis på alle landets offentlige 
fødesteder - opgjort efter region og fødested – er i forhold til hjemsendelse af 
førstegangsfødende efter fødslen? 
 
Spørgsmål 221 
Ministeren bedes redegøre for, hvad målsætningerne i dag på alle landets 
offentlige fødesteder - opgjort efter region og fødested - er i forhold til 
hjemsendelse af førstegangsfødende efter fødslen? 
 
Som det fremgår, der er et vist overlap mellem disse tre folketings-
spørgsmål og de to førstnævnte folketingsspørgsmål, herunder 
særligt i forhold til de underspørgsmål, som hospitalerne er blevet 
bedt om at forholde sig til i forhold til Spørgsmål 166.  
 
Folketingsspørgsmålene retter sig bl.a. mod de fremadrettede planer 
og forventninger til svangretilbuddenes indhold og organisering, 
hvorfor det syntes relevant at indhente eventuelle bemærkninger fra 
Fødeplanudvalget i forhold til Region Midtjyllands bidrag til Danske 
Regioners svar på de stillede spørgsmål.  
 
Der var enighed om, at temaet tidligt hjem og mulighed for 
barselsophold (samt i tilknytning hertil bl.a. fødsels-/familieforbere-
delsens indhold og tilrettelæggelse) bliver centralt i den kommende 
tid, herunder i forbindelse med udarbejdelsen af en ny fødeplan, hvor 
"grund-pakken" for bl.a. førstegangsfødende skal fastlægges.  
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Hospitalsenheden Vest har siden 1. januar 2016 haft et tilbud rettet 
mod de kvinder/familier, der ønsker at komme hjem tidligt efter 
fødslen (direkte fra fødegangen eller efter ét døgn/én overnatning).  
44 % tager hjem efter ét døgn i den vestlige del af regionen.  
 
Det blev anført, at det givetvis er afgørende, at der ikke er tale om et 
obligatorisk tilbud. Den nybagte moder/familie beslutter selv, om de 
vil tidligt hjem eller om de vil benytte sig af Region Midtjyllands 
mulighed for barselsophold i op til 48 timer for førstegangsfødende.  
Det vurderes, at valgmulighed/autonomi for den nybagte familie er 
vigtig at bevare. Endvidere er det af betydning, om kvinden/familien 
fra starten er forberedt på muligheden for at kommer tidligt hjem 
samt hvilken form for support/"livline", der stilles til rådighed, så 
familien er trygge undervejs. Det vil være oplagt at få borgernes/ 
familiernes holdninger og forventninger på dette område afdækket – 
oplagt som led i f.eks. workshops i inddragelsesfasen i forbindelse 
med udarbejdelsen af den kommende fødeplan.  
 
Ordningen i Hospitalsenheden Vest er ikke dyrere uanset det mere 
omfattende tilbud om hjemmebesøg fra kendt jordemoder eller 
mobiljordemoder i forlængelse af hjemkomsten. Der er ikke flere 
genindlæggelser i Hospitalsenhedens Vests optageområde i 
forlængelse af ordningens etablering.  
 
Der var enighed om, at en trend i retning af, at de nybagte familier 
vender tidligere hjem, med fordel også kan munde ud i en åben 
dialog i Fødeplanudvalget om den mest hensigtsmæssige opgave-
løsning på tværs af sektorerne, jf. arbejdsdelingen og koordineringen 
på tværs af hospitalerne og sundhedsplejen.  
 
 

6. Drøftelse af Danske Regioners udspil "Godt fra start" 

Danske Regioner har for nylig udgivet udspillet "Godt fra start", der 
rummer en række visioner for fremtidens svangreomsorg i Danmark 
samt 16 konkrete initiativer, der skal medvirke til at sikre, at 
svangreomsorgen i Danmark fortsat er af højeste kvalitet – også når 
det gælder forløb, der tager højde for familiens samlede livssituation, 
og som integrerer sociale og sundhedsfaglige indsatser. Udspillet er 
således udtryk for Danske Regioners bestyrelses politiske ambitioner 
på svangreområdet.  
 
Det blev anført, at udspillet ikke forholder sig det betydelige 
kapacitetspres, som et kraftigt stigende fødselstal henover de 
kommende år, vil indebære. Over for dette synspunkt blev der peget 
på, at der også på grund af bl.a. det stigende fødselstal er behov for 
at arbejde målrettet med at koordinere tværsektorielt og mellem 
faggrupper således, at der gennem optimering af opgaveløsning og 
arbejdsdeling kan frigøres ressourcer til bl.a. flere fødsler.  
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På mødet blev der peget på, at et voksende fokus på "rising risks" 
med fordel kunne operationaliseres ind i de indsatser, der prioriteres i 
Midtjyllands svangreomsorg.  
 

Det blev drøftet, at det er en relevant indsats at nedbringe antallet af 
sygemeldinger på grund af graviditet. Det blev anført, at emnet 
givetvis kunne være relevant at bringe ind i de fora, der har fokus på 
arbejdsmarkedssystemet. Danske Regioner afholder i samarbejde 
med Aarhus Universitetshospital og DEFACTUM en forskningsdag om 
gravide kvinders arbejdsmiljø og sygefravær 17. januar 2019. 
Arrangementet relaterer sig til initiativ 6 ”Lavere sygefravær blandt 
gravide” i Danske Regioners udspil ”Godt fra start – Fremtidens 
omsorg for nye familier”. Henrik Bech Nielsen udsender invitationen 
med mulighed for tilmelding til Fødeplanudvalgets medlemmer.  
 

Initiativ 16 vedrørende manglen på sonografer og føtalmedicinere er 
også et kritisk vigtigt indsatsområde i Region Midtjylland uanset, at 
der allerede har været initiativer igangsat for at håndtere problemet.  
 

Det blev på baggrund af drøftelsen aftalt, at Fødeplanudvalgets 
sekretariat laver en systematisk gennemgang af Danske Regioners 
oplæg. Formålet vil være at skabe overblik over hvilke af de 16 
initiativer, der allerede er dækket af igangværende eller planlagte 
indsatser i Midtjylland samt hvilke andre initiativer, der i lyset af 
"Godt fra start" eventuelt kan være grund til at prioritere, herunder 
som led i den kommende fødeplan.  
 
 
6. Orienterings- og opfølgningspunkter 

 
a) Undersøgelse af Sårbare Gravid-teams – status vedr. 

indsamling af skemaer 

 
Fødeplanudvalget har igangsat en undersøgelse af indsatsen i forhold 
til sårbare gravide – Fælles Gravid Team - i kommunerne i Region 
Midtjylland. Formålet med undersøgelsen 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 
til formålet udarbejdet et registreringsskema, som kommunerne efter 
samtykke udfylder i perioden 1. maj – 31. december 2018 for hver 
gravid, der henvises til Fælles Gravid Team. Skemaerne sendes til 
Sundhedsplanlægning, som - når dataindsamlingen er afsluttet - 
forestår en analyse af de indsendte skemaer.  
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Pr. 29. august 2018 var der indkommet i alt 13 skemaer fordelt på 
fem kommuner. Pr. 11. december 2018 var der indkommet i alt 47 
skemaer fordelt på 12 kommuner.  
 
Der har været en række udfordringer med at sikre en effektiv 
indsamling af skemaerne som følge af bl.a. usikkerhed om korrekt 
mailadresse/ændring af mailadresse og forskellige skemaversioner i 
omløb.  
 
Det blev besluttet at forlænge dataindsamlingsperioden til udgangen 
af marts måned 2019. På Fødeplanudvalgets næste møde 22. marts 
2019 tages stilling til eventuel yderligere forlængelse af dataindsam-
lingsperioden, hvis antallet af indkomne skemaer fortsat ikke er 
tilstrækkeligt stort.  
 
Det blev desuden aftalt, at de kommunale repræsentanter i 
Fødeplanudvalget sætter dataindsamlingen på dagsordenen i de 
forskellige klynger for at skabe så megen synlighed som muligt 
omkring undersøgelsen og værdien af et datagrundlag, der kan danne 
grundlag for robuste analyser og konklusioner.  
 

b) Den kommende proces for sundhedsaftalen 

Sundhedskoordinationsudvalget har i forhold til den næste sundheds-
aftale (2019-2022) peget på følgende fælles visioner for det fælles 
sundhedsvæsen i Region Midtjylland: 
 

• Mere lighed i sundhed 
• På borgerens præmisser 
• Sundhedsløsninger tæt på borgeren 
• Mere sundhed for pengene 

 

Sundhedsaftalen 2019-2023 sendes i høring primo/medio januar 
2019 med høringsfrist 1. marts 2019. Herefter skal Sundhedsaftalen 
godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget, mens der i perioden 
maj-juni skal ske godkendelse i byråd og regionsråd. Efter planen 
træder den nye sundhedsaftale således i kraft pr. 1. juli 2019.  
 

7. Mødeplan for 2019 

Mødeplanen for fødeplanudvalgets møder i 2019 forventes at se 
således ud:  
 

•         Fredag 22. marts 2019 kl. 13-15 
•         Mandag 17. juni 2019 kl. 13-15 
•         Torsdag 12. september 2019 kl. 13-15 
•         Mandag 4. november 2019 kl. 13-15 (flyttet fra 11.12.19) 

 
I forlængelse af mødet udsendes kalenderreservationer til 
Fødeplanudvalgets medlemmer.  
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8. Eventuelt 

 
Digitale fødselsanmeldelser er endnu ikke implementeret i Region 
Midtjylland. Der blev opfordret til, at løsningen søges fremmet i den 
samlede regionale prioritering af udvikling og implementering af ny 
it-funktionalitet.  

 

Deltagere 

Vicedirektør Rikke Skou Jensen, Region Midtjylland (formand) 
Sundhedschef Christina Breddam, Randers Kommune (Kommunerne i 
Region Midtjylland) (formand) 
Sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers 
Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers 
(deltog ikke i hele mødet) 
Chefjordemoder Lone Neumann, Regionshospitalet Randers 
Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Hospitalsenheden Vest 
Chefjordemoder Katrine Corfitz Bønnerup Kildedal, Hospitalsenhed 
Midt 
Overlæge Iben Sundtoft, Hospitalsenheden Vest 
Overlæge Jens Peter Nielsen, Hospitalsenhed Midt  
Afdelingslæge Anne Cathrine Hoffgaard Munk, Regionshospitalet 
Randers 
Oversygeplejerske Maria Brinck Krog, Hospitalsenhed Midt  
Leder af sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, Skanderborg Kommune 
(Horsensklyngen)  
Leder af sundhedsplejen Karen Stenstrup, Viborg Kommune 
(Midtklyngen) 
Ledende sundhedsplejerske Lene Lautrup Hansen, Ikast-Brande 
Kommune (Vestklyngen)  
Sundhedsplejeleder Vibeke Westergaard, Område Nord, Aarhus 
Kommune (Aarhusklyngen)  
Leder af sundhedsplejen Anne Lise Buus Nielsen, Randers Kommune 
(Randersklyngen) 
Praktiserende læge Mette Korr (praksiskonsulent ved 
Hospitalsenheden Horsens) 
Specialkonsulent Mads Venø Jessen, Den Kommunale 
Sundhedsstyregruppe (KOSU) 
Chefkonsulent Henrik Bech Nielsen, Sundhedsplanlægning, Region 
Midtjylland (sekretariat) 

Afbud 

Chefjordemoder Joan Lindholt Dürr, Aarhus Universitetshospital 
Praktiserende læge Hanne Nørgaard Heje (praksiskonsulent ved 
Aarhus Universitetshospital) 
Overlæge Lone Hvidman, Aarhus Universitetshospital 
Ledende overlæge Sonja Kindt, Hospitalsenhed Midt 
Chefjordemoder Jeanette Ziska, Hospitalsenheden Horsens 
Ledende overlæge Marie Højriis Storkholm, Hospitalsenheden Horsens 


