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Baggrund 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 
anbefaler, at der i alle regioner etableres et formaliseret, 
velbeskrevet, tæt samarbejde mellem fødesteder, jordemodercentre, 
praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste. I Region 
Midtjylland er samarbejdet etableret i form af Fødeplanudvalget. 
 
Fødeplanudvalget er organiseret som et tværfagligt og tværsektorielt 
forum og er etableret som et led i sundhedsaftalesamarbejdet mellem 
regionen, kommunerne og praksissektoren om gensidige forpligtelser 
og samarbejde på sundhedsområdet.  
 
Fødeplanudvalget bidrager til udvikling og koordinering på tværs af 
hospitaler samt mellem hospitaler, kommuner og almen praksis på 
svangreområdet. 
 
Fødeplanudvalgets opgaver er blandt andet 

• sikre koordination og videreudvikling af samarbejdet mellem 
sundhedspleje, lægepraksis, hospitaler og jordemoderpraksis 
(forberedelse, støtte, opfølgning), 

• rådgivning og vejledning i faglige og organisatoriske 
spørgsmål inden for svangreomsorgen til 
Klinikforum/direktionen samt til Sundhedsstyregruppen, 

• drøftelse og opfølgning på faglige udviklingstendenser på 
området, 

• understøtte implementering af gældende retningslinier og 
anbefalinger for den overordnede tilrettelæggelse af 
svangreomsorgen, 

• videreudvikle den forebyggende og sundhedsfremmende 
indsats,  
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• udarbejde forslag til sundhedsaftaler på svangreområdet og følge op på eksisterende 
aftaler, 

• at give input til en kommende ny regional fødeplan samt visitationsretningslinier, 
• følge implementeringen af den regionale fødeplan, 
• sikre koordination og videreudvikling af kliniske databaser med henblik på at give et 

validt billede af udviklingen, 
• forestå lokale og regionale aktiviteter vedrørende anvendelse af data fra kliniske 

databaser med hensyn til indsats og resultater på det perinatale område, 
 
Fødeplanudvalget følger resultaterne af audits på området herunder.    
 
Specialrådenes kompetence som fagligt rådgivende organ bibeholdes. 
 
Fødeplanudvalget mødes fire gange årligt eller efter behov. 
 
Sammensætning 

Fødeplanudvalget er bredt sammensat med repræsentanter fra region, praksissektor og 
kommuner. Der skal være repræsentation af forskellige faggrupper og så vidt muligt 
repræsentation fra alle klynger i regionen. Det udpeges følgende: 
 

• Vicedirektøren, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (medformand). 
• Kommunal ledelsesrepræsentant (medformand) 
• Chefjordemødrene fra de fem hospitalsenheder. 
• 1 obstetriker fra hver hospitalsenhed. 
• 1 lægefaglig direktør, der er tilknyttet det gynækologisk-obstetriske specialråd. 
• 1 sygeplejefagligdirektør. 
• 1 oversygeplejerske fra en gynækologisk-obstetrisk afdeling. 
• 2 pædiatere, heraf én med kompetence inden for neonatologi. 
• 1 kommunal ledelsesrepræsentant fra hver af de 5 klynger. 
• 2 praksislæger, 
• 1 repræsentant for KOSU-sekretariatet, 
• kontorchef i Sundhedsplanlægning, 
• AC-fuldmægtig i Sundhedsplanlægning. 

 
Fødeplanudvalget kan invitere deltagere til møderne ad hoc. 
 
Sekretariatsbetjeningen af Fødeplanudvalget varetages af Sundhedsplanlægning. 
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