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Til medlemmerne af Fødeplanudvalget 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Referat fra møde i Fødeplanudvalget 
22. marts 2019 kl. 13.00-15.00  
 
 
Der foreslås følgende dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.   
 
2. Evt. opfølgning på referat fra mødet 19. december 2018 

Referatet fra seneste møde 19. december 2019 er tidligere udsendt 
og godkendt. Der var ingen bemærkninger i øvrigt.  
 
Sekretariatet har modtaget forslag om, at dagsordenen inkl. bilag 
fremover gøres tilgængelig via Prepare. Det kom på mødet frem, at 
det primært er deltagerne fra hospitalerne/RM, der har adgang til 
Prepare. På denne baggrund vil formandskab og sekretariat på et 
senere tidspunkt tage stilling til, hvorvidt der udover udsendelsen af 
dagsordener/referater pr. mail også skal publiceres mødemateriale 
via Prepare.  
 
3. Påbegyndelse af arbejdet med ny fødeplan – politisk 

rammesætning og tids-/procesplan 

Der blev på mødet orienteret om, at processen i forhold til 
udarbejdelse af ny fødeplan er igangsat på politisk niveau. Forslag til 
procesplan er således nu godkendt og den indledende politiske 
rammesætning i stående udvalg, forretningsudvalg og regionsråd har 
fundet sted i løbet af februar måned.  
 
Fra politisk side er der udtrykt ønske om, at følgende elementer 
indgår i arbejdet med fødeplanen:  
 

• Overblik over fremtidige kapacitetsudfordringer i regionen 
• Hjemmefødsler 
• Fødeklinikker i andre regioner 
• Status for fødselsforberedelse mv.  
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• Der indtænkes en borgerinddragende proces 
• PKU/hørescreening – nærhed 

 
Herefter følger bl.a. behandling i Sundhedskoordinationsudvalget  
30. april 2019 med henblik på orientering om procesplanen samt 
drøftelse af overordnede politiske ambitioner for fødeplanen i det 
tværsektorielle perspektiv.  
 
Sideløbende hermed indledes nu arbejdet med den nye fødeplan i 
regi af Fødeplanudvalget, der i henhold til procesplanen er tænkt at 
fungere som administrativ styregruppe for processen.   
 
I maj/juni er der planlagt en inddragelsesfase. Omkring septem-
ber/oktober forventes arbejdet at være så fremskredent, at der vil 
være basis for en "trykprøvning" af arbejdet på såvel politisk som 
administrativt niveau.  
 
Der sigtes mod politisk godkendelse af udkast til fødeplan december 
2019. Januar/februar 2020 sendes udkast til fødeplan til 
bemærkninger hos samarbejdspartnere m.fl., herunder indhentes 
rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. På baggrund af dette afsluttes 
arbejdet og der forventes at kunne forelægges en endelig fødeplan til 
politisk godkendelse marts/april 2020.  
  
Det blev på mødet drøftet, at det er en ambitiøs tidsplan, at 
inddragelsesfasen ligger allerede i maj/juni måned.  
 
Der blev på mødet spurgt til, hvorledes der i processen bedst tages 
højde for, hvis planen indeholder spørgsmål vedrørende økonomi 
mv., som kræver drøftelser og evt. forhandlinger andetsteds. Det 
blev præciseret, at der bl.a. kan være elementer, som i den 
forbindelse må løftes over i sundhedsaftale-regi som led i indgåelse af 
samarbejdsaftale eller lignende. I det videre arbejde med planen 
syntes der at være enighed om, at der kan være behov for at sondre 
mellem tiltag og ændringer, der kan gennemføres inden for de 
respektive aktørers eksisterende budgetrammer. Derudover kan der 
også være områder, hvor planen f.eks. peger på en indsats som 
ønskeværdig/anbefalelsesværdig, men hvor man opfatter det som et 
forslag til mulig prioritering, hvis der måtte opstå mulighed for at 
tilføre ressourcer til formålet.  
 
Derudover drøftedes det, hvorledes en ny fødeplan kommunikeres til 
forskellige målgrupper/interessenter. Udover at stræbe efter at holde 
sidetal mv. nede er det vurderingen, at der kan arbejdes med 
overblik via planens opbygning/disposition samt at der med fordel 
kan tænkes i, hvorledes der kan orienteres/kommunikeres om 
fødeplanen via forskellige kanaler, linjeledelse mv.  
 



 

 

Side 3

På baggrund af ovenstående blev orienteringen taget til efterretning.  
 

4. Identifikation og drøftelse af temaer/emner for ny fødeplan 

En foreløbig, overordnet struktur/disposition for fødeplanen tænkes at 
kunne se således ud.  

1. Resumé 
2. Indledning 
3. Status og prognose for udviklingen på området 
4. Vision, målsætninger og strategi-/udviklingsspor 
5. Svangreomsorgens organisering i Region Midtjylland 
6. Tilbud i graviditet, fødsel og barsel 
7. Kvalitetsudvikling, monitorering og patientsikkerhed 
8. Indsatsområder og implementering  
9. Anbefalinger 

 
Vision/målsætninger for svangreomsorgen 
Den gældende fødeplan indeholder følgende vision: 
"Svangreomsorgen i Region Midtjylland sikrer alle nyfødte børn den 

bedst mulige begyndelse på livet". Det blev foreslået, at visionen 
også omfatter "familien".  
 
Herefter fulgte en indledende drøftelse af nogle af de målsætninger, 
der kunne indgå i planen:  

 
� Høj kvalitet, sikkerhed og sammenhæng i forløb 
� Tidlig opsporing og differentiering af tilbud/indsats ift. behov, 

ønsker og ressourcer 
� Tæt og velkoordineret samarbejde (tværfagligt og 

tværsektorielt) 
 
Som supplement/kvalificering af ovenstående blev der på mødet 
peget på følgende:  

• "Sammenhæng" er afgørende vigtigt – vi overdrager ikke blot 
fra det ene led i kæden til det næste.  

• "Mestring" og forebyggelse/sundhedsfremme-perspektivet 
blev foreslået som et vigtigt fokusområde for at understøtte 
selvhjulpenhed og evne til at tackle udfordringer og gribe 
muligheder.  

• "Samarbejde" bør tænkes bredt. 
• Et aktivt civilsamfund – indtænke civilsamfundets ressourcer. 
• Prioritering. 

 
På mødet blev der præsenteret nogle forslag til en række temaer/em-
ner, som vurderes at være relevante at drøfte nærmere med henblik 
på indholdet i den nye fødeplan:  
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Hvordan ser opgaven ud?  
• Kapacitet / stigende fødselstal  
• Sårbare gravide / flere og dermed mere komplicerede forløb  

 
Indretningen af vores tilbud 

• Fødetilbuddets hovedelementer (hospitalsregi, hjemmefødsel) 
• Fødsels- og forældreforberedelse  
• Barselsophold – 48t og "tidligt hjem" (basistilbuddets indhold) 
• PKU/hørescreening – fokus på mulighederne for mere nærhed 

i leverancen af efterfødselspakken 
• Information til de gravide/familierne 

 
Faglig kvalitet 

• Områder vi ønsker at forbedre/udvikle?  
 

Teknologi 
• Digitalisering, herunder af kommunikation og dataudveksling i 

svangreforløbene 
• Telemedicin, herunder sikre samme tilbud 

 
Kvindernes og familiernes perspektiv 

• Involvering/samskabelse i forhold til tilbud og organisering  
• Fælles beslutningstagen – differentieret indsats/individuelle 

forløb 
 
Der syntes at være opbakning til at arbejde videre med ovenstående 
temaer. Det blev foreslået, at fødeplanen også inddrager et tema 
vedrørende bemanding i lyset af rekrutteringsudfordringer inden for 
grupper som obstetrikere, føtalmedicinere og sonografer.  
 
Det blev aftalt, at formandskab og sekretariat kommer med et forslag 
til én eller evt. flere arbejdsgrupper, der kan arbejde med forskellige 
dele af ovenstående.  
 
 

5. Planlægning af inddragende processer 

Procesplanen opererer med en inddragelsesfase i perioden maj/juni 
2019, jf. workshops i regi af klyngerne med henblik på bred 
involvering af interessenter, herunder borgere/brugere, fagpersoner, 
politikere m.fl. Der lægges således fra politisk side stor vægt på, at 
der tænkes en inddragende proces ind i arbejdet med den nye 
fødeplan.  
 
Sundhedsplanlægning har indtil videre indledt et samarbejde med 
Koncern HR i Region Midtjylland (organisationskonsulent og erhvervs-
psykolog Trine Lise Berg Østergaard) i forhold til bl.a. facilitering af 
processerne.  
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Det er tanken, at Fødeplanudvalget på mødet 17. juni 2019 skal 
bearbejde det input, der er kommet fra de afholdte workshops, 
herunder drøfte hvilke implikationer feedback'en fra forskellige 
centrale interessenter har for fødeplanens indhold og sigtelinjer.  
 
På baggrund af mødet drøftelsen kunne bl.a. "mestring", "nærhed", 
"sammenhæng", "information/kommunikation" evt. være relevante 
temaer i en dialog med brugere/borgere m.fl. Det blev desuden 
nævnt, at der synes at være en voksende interesse for forskellige 
tilbud, der ligger uden for det, som det offentlige i dag stiller til 
rådighed i svangreomsorgen; f.eks. alternativ behandling, personlige 
assistenter, 3D-scanning af fostre m.m. Måske kunne det være 
interessant at blive klogere på baggrunden for denne udvikling og 
"hvor dybt den stikker".  
 
Det blev kort drøftet, at workshop, åbent café-arrangement og 
lignende ikke nødvendigvis er en velegnet ramme i forhold til at 
indsamle input og indtryk fra f.eks. sårbare gravide/familier og i det 
hele mennesker, der ikke trives i store forsamler osv. Dette 
perspektiv bør tages med i betragtning i planlægningen (skal der 
f.eks. laves interviews eller fokusgrupper som supplement til 
workshops etc.?).  
 
I forhold til rekrutteringen til workshops blev foreslået, at deltagere 
fra gruppen gravide/nybagte mødre/forældre med fordel kunne 
dække perioden graviditet, fødsel og op til 29 dage efter fødslen.  
 
Det aftaltes, at der snarest muligt nedsættes en arbejdsgruppe med 
en repræsentant fra hhv. sundhedsplejen og chefjordemoder-
gruppen, som sammen med nøglepersoner fra Sundhedsplanlægning, 
Koncern HR og KOSU-sekretariatet forestår planlægning og 
opfølgning på inddragelsesfasen. Koordineringen omkring udpegning, 
igangsættelse af arbejdsgruppen mv. sker mellem Mads Venø Jessen 
(KOSU) og HBN (Sundhedsplanlægning).  
 
 
6. 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 registre-
ringsskema, som kommunerne efter samtykke har udfyldt i perioden  
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1. maj – 31. december 2018 for hver gravid, der henvises til Fælles 
Gravid Team. Pr. 11. december 2018 var der indkommet i alt 47 
skemaer fordelt på 12 kommuner.  
 
Fødeplanudvalget besluttede på sit møde 19. december 2018 at 
forlænge dataindsamlingsperioden – indtil videre indtil udgangen af 
marts måned 2019. Pr. 11. marts 2019 var der indkommet 85 
skemaer fordelt på 12 kommuner.  
 
Det blev besluttet, at dataindsamlingen stopper nu. Der var enighed 
om, at det vil være hensigtsmæssigt at få opgjort hvor mange 
gravide, der i dataindsamlingsperioden har været omfattet af Fælles 
Gravid Team. HBN (Sundhedsplanlægning) koordinerer med Mads 
Venø Jessen (KOSU) således, at beskrivelsen af denne opgave 
kommer ud til kommunerne ad de rette kanaler og på skrift således, 
at optællingen så vidt muligt sker på samme måde.  
 
 
7. Orienteringspunkter 

 
a) Ny national klinisk retningslinje vedrørende etablering af 

amning efter fødsel  

 
Komiteen for Sundhedsoplysning og Aarhus Universitet har i samar-
bejde med repræsentanter fra Fagligt Selskab for Gynækologiske og 
Obstetriske Sygeplejersker, Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab 
for Sundhedsplejersker og Foreningen af Internationalt Certificerede 
Ammekonsulenter i Danmark udarbejdet en klinisk retningslinje om 
etablering af amning efter fødsel. 
 

Taget til efterretning. 
 

b) Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens krav og 

anbefalinger til organiseringen af fødeområdet 

Sundhedsstyrelsen sendte 4. marts 2019 "Krav og faglige anbefa-
linger til organiseringen af fødeområdet" i høring. Region Midtjylland 
vil afgive bemærkninger til Danske Regioner som led i udarbejdelsen 
af et samlet høringssvar fra regionerne.  
 

Taget til efterretning. 
 
7. Næste møde  

Næste møde finder sted mandag 17. juni 2019 kl. 13-15 i 
Regionshuset Viborg 
 

Tidligere har møderne i Fødeplanudvalget vekslet mellem at finde 
sted i Viborg og Aarhus. Indtil videre er alle møderne i 2019 placeret i 
Viborg. På et senere tidspunkt vil det blive tilstræbt at genindføre, at 
møderne skifter mellem Aarhus og Viborg.  
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8. Eventuelt 

Intet under dette punkt.  
 

 
 

Deltagere: 
Sundhedschef Christina Breddam, Randers Kommune (Kommunerne i 
Region Midtjylland) (formand) 
Kontorchef Dorthe Klith, Region Midtjylland (fung. formand) 
Chefjordemoder Lone Neumann, Regionshospitalet Randers 
Chefjordemoder Katrine Corfitz Bønnerup Kildedal, Hospitalsenhed 
Midt 
Chefjordemoder Jeanette Ziska, Regionshospitalet Horsens  
Ledende overlæge Marie Højriis Storkholm, Regionshospitalet Horsens  
Overlæge Iben Sundtoft, Hospitalsenheden Vest 
Overlæge Jens Peter Nielsen, Hospitalsenhed Midt  
Afdelingslæge Anne Cathrine Hoffgaard Munk, Regionshospitalet 
Randers 
Leder af sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, Skanderborg Kommune 
(Horsensklyngen)  
Leder af sundhedsplejen Karen Stenstrup, Viborg Kommune 
(Midtklyngen) 
Sundhedsplejeleder Vibeke Westergaard, Område Nord, Aarhus 
Kommune (Aarhusklyngen)  
Praktiserende læge Mette Korr (praksiskonsulent ved 
Hospitalsenheden Horsens) 
Specialkonsulent Mads Venø Jessen, Den Kommunale 
Sundhedsstyregruppe (KOSU) 
AC-fuldmægtig Bettina Nørremark, Sundhedsplanlægning, Region 
Midtjylland 
Chefkonsulent Henrik Bech Nielsen, Sundhedsplanlægning, Region 
Midtjylland (sekretariat) 
 

Afbud:  
Vicedirektør Rikke Skou Jensen, Region Midtjylland  
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 
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, Hospitalsenhed Midt 
Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers 
Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Hospitalsenheden Vest 
Oversygeplejerske Maria Brinck Krog, Hospitalsenhed Midt  
Ledende sundhedsplejerske Lene Lautrup Hansen, Ikast-Brande 
Kommune (Vestklyngen)  
Leder af sundhedsplejen Anne Lise Buus Nielsen, Randers Kommune 
(Randersklyngen) 
 


