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Deltagere: 

Rikke Skou Jensen (formand), Lene Jensen (formand), Joan Dürr, 
Mette Korr, Jeanette Ziska, Lone Neumann, Lone Hvidman, Annelise 
Buus Nielsen, Bodil Lauridsen, Joan skytte, Karen Stenstrup, May-
Britt Kullberg (i stedet for Vibeke Westergaard), Ann Fogsgaard, 
Anne Cathrine Hoffgaard Munck, Dorthe Klith 
(Sundhedsplanlægning), Margit Ulmer (sekretær). 
  
Afbud: 
Jens Peter Nielsen, Maria Brinck Krog, Laura Vase, Anne Cathrine 
Hoffgaard  Munk, Lone Winther Jensen, Iben Sundtoft, , Mads Venø 
Jensen, Katrine Corfitz Bønnerup Kildedal (barsel), Sonja Kindt, 
Mette Lausten Hansen, Vibeke Westergaard, Hanne Nørgaard Heje, 
Tove Birgit Kristensen. 
 
Ad 1) Godkendelse af referat og dagsorden. 
Rikke Skou Jensen anmodede om udvalgets tilslutning til, at 
dagsordenens pkt. 5 om orientering om monitorering af sårbare 
gravide blev behandlet som første punkt, at pkt. 6 om aftalen om 
sårbare gravide blev behandlet som andet punkt, at pkt. 8 om 
Danske Regioners camp om fremtidens svangreomsorg blev 
behandlet under pkt. 4.  
 
Fødeplanudvalget tilsluttede sig dette. Herefter blev dagsordenen 
godkendt.   
 
Referat af mødet den 18. september 2017 blev endeligt godkendt. 
 
Ad 2) Orientering om status for og det fremadrettede 
arbejde med monitorering af sårbare gravide. 
På mødet den 18. september 2017 blev Fødeplanudvalget orienteret 
om status for monitoreringen af sårbare gravide. Det fremgik, at 
testningen af det udarbejdede registreringsskema havde vist, at der 
var tekniske problemer med at gemme og afslutte skemaet i Survey 
Exact.  
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Der er udarbejdet et nyt registreringsskema, som dækker de forhold, som den tidligere 
nedsatte arbejdsgruppe har foreslået belyst samt tilføjet et par ekstra spørgsmål, der belyser 
indsatserne i Fælles Gravidteam. Desuden er data fra fødestederne udtaget af skemaet, idet 
disse oplysninger kan trækkes via eksisterende registre. 
 
Skemaet er udviklet i samarbejde med kvalitets- og udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup 
Svendsen, Hospitalsenhed Vest, og socialrådgiver Rikke Hjort, Herning Kommune.  
 
Der lægges op til, at skemaerne udfyldes af den kommunale sagsbehandler og sendes via 
sikker mail eller anbefalet post til Region Midtjylland, hvorefter skemaerne tastes ind i en 
database med henblik på analyse.  
 
Fødeplanudvalget efterlyste en tydeligere sammenhæng mellem det nu foreliggende 
registreringsskema og det første skema, der blev udarbejdet af en arbejdsgruppe. Udvalget 
besluttede, at den tidligere nedsatte arbejdsgruppe blev samlet igen og forelagt det nye 
registreringsskema samt den foreslåede arbejdsgang. Desuden fandt udvalget det 
hensigtsmæssigt, at erfaringerne fra de tre satspuljeprojekter om sårbare gravide (se referat 
af pkt. 3) også inddrages i skemaet, i det omfang det er relevant. 
 
Bodil Lauridsen meddeler, hvem der fra kommunal side indgår i arbejdsgruppen.   
 
Ad 3) Evaluering af Aftale om sårbare gravide. 
Ifølge "Samarbejdsaftalen om fælles gravidteam for sårbare gravide" skal denne genvurderes i 
2017 i forbindelse med evaluering og opsamling af resultaterne af de tre satspuljeprojekter i 
Horsens, Aarhus og Silkeborg, som udløber med udgangen af 2017. Opsamling af resultaterne 
herfra vil kunne forventes at foreligge i løbet af første halvdel af 2018.  
 
Fødeplanudvalget besluttede på den baggrund, at den gældende aftale indtil videre føres 
videre uden ændringer. Aftalen tages op til vurdering, når der foreligger resultater fra 
satspuljeprojekterne. 
 
Ad 4) Revideret kommissorium for Fødeplanudvalget.  
På baggrund af drøftelsen af kommissoriet på møde den 18. september 2017 var det 
udarbejdet et revideret kommissorium, som blev fremlagt. 
 
Det var udvalgets opfattelse, at det reviderede kommissorium burde suppleres med eksempler 
på audits, og at "administrativt forum" erstattes med "tværfagligt og tværsektorielt forum". 
 
Revideret kommissorium vedlægges referatet. 
 

Ad 5) Status for sundhedsaftalen. 

Fjerde generation af sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019, og 
en høringsversion skal ligge klar 4. kvartal 2018. Sundhedskoordinationsudvalget skal i 
sundhedsaftalen sætte retningen for det tværsektorielle sundhedssamarbejde og herunder 
formulere fælles visioner og mål for udviklingen af sundhedsområdet.  
  
Dorthe Klith orienterede om, at de første indledende skridt til en ny sundhedsaftale var taget. 
Den nye sundhedsaftale vil adskille sig fra den nuværende – blandt andet ved, at der arbejdes 
på, at den bliver mere politisk – forstået på den måde, at der opstilles visioner for arbejdet, og 
der opstilles nogle få og enkle mål.  
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Der er nu igangsat en foranalyse, hvor formålet er at indsamle erfaringer fra arbejdet med den 
eksisterende sundhedsaftale, at identificere de aktuelle udfordringer i det tværsektorielle 
sundhedssamarbejde og at identificere, hvad der er lykkedes i det nuværende tværsektorielle 
samarbejde i regi af den eksisterende sundhedsaftale. Denne viden vil indgå i det videre 
arbejde med en ny sundhedsaftale.  
  
Det fremgik af udvalgets drøftelse om erfaringerne med den gældende sundhedsaftale, at 
klyngerne/kommunerne havde arbejdet med forskellige dele af aftalen. Blandt emner, der var 
arbejdet mere med var blandt andet 
 
- tværsektorielt samarbejde, 
- tværfagligt samarbejde med deltagelse af både det sundhedsfaglige og det socialfaglige, 
- sårbare gravide. 
 
Jeanette Ziska fremhævede Horsens-klyngen som en klynge, hvor arbejdet var gået godt. Hun 
fremhævede arbejdsformen "relationel koordinering" som en metode, der havde bidraget 
væsentligt til de gode resultater. Fagpersoner fra både det socialfaglige og det sundhedsfaglige 
indgik i koordineringen. Med denne sammensætning bliver indsatsen tværsektoriel og 
tværfaglig og dermed bedre egnet til at løse de sammensatte problemstillinger, der skal 
arbejdes med i sundhedsaftalen.  
 
Fødeplanudvalget opfordrede til, at der kom et oplæg om de gode erfaringer fra Horsens-
klyngens projekt. Jeanette Ziska og Bodil Lauridsen gav tilsagn om, at repræsentanter fra 
Horsens-klyngen holder et oplæg herom.  
 
Dorthe Klith rejste spørgsmålet, om indsatsen i forhold til familierne. Når man ud til alle med 
behov?  
 
Erfaringerne hermed var lidt blandede. Nogle steder kommer kommunen lidt sent ind i 
forløbet. Andre steder tidligt. Erfaringen er her, at familierne er glade for besøg. Tidlige besøg 
gør det nemmere at hjælpe familien – især i forhold til sårbare gravide. 
 
Udvalget fandt det vigtigt, at den ny sundhedsaftale holder fast i en tværfaglig og 
tværsektoriel indsats på grund af problemernes kompleksitet. 
 
Ad 6) Drøftelse af stigning i fødselstallet. 
Chefjordemoder Joan Dürr holdt oplæg om den forventede stigning i fødselstallet, herunder de 

udfordringer, det forventes at give for fødestederne. 
 
Joan Dürrs plancher er vedlagt referatet. 
 
Ad 7) Evaluering af Kendt Jordemoderordning. 

Kendt Jordemoderordning har siden 2016 været et tilbud til niveau 3 gravide i Region 
Midtjylland. 
 
Der er et ønske om at få belyst, hvordan de gravide/familier og de jordemødre, der arbejder i 
ordningerne, oplever det nye tilbud?  
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Der har været søgt om midler i Region Midtjyllands Forskningsfond til at få spørgsmålet belyst, 
men det blev ikke bevilget. 
 
Det vil koste ca. 150.000 kr. at lave evalueringen. Der er indtil videre ikke fundet anden 
finansiering til evalueringen. 
 
Ad 8) Orientering om Danske Regioners camp om fremtidens svangreomsorg den 31. 

oktober 2017. 

Indgik i Joan Dürrs oplæg, jf. pkt. 6. 
 

Ad 9) Orientering om arbejdet med Sundhedsstyrelsens nye retningslinier for 

svangreomsorgen. 

I Sundhedsstyrelsen er der nu igangsat et arbejde med revision af de gældende retningslinier 
for svangreomsorgen. Joan Dürr og Lone Neuman indgår to af de nedsatte arbejdsgrupper. 
 
De nye retningslinier for svangreomsorgen forventes sendt i høring efter sommerferien 2018 
med ikrafttræden 2019. 
 
Ad 10) Fælles regional e-læringsprogram vedr. trivsel hos nyfødte. 

Chefjordemoder Ann Fogsgaard orienterede:   
 
Regionen har bevilliget et e-læringskursus om nyfødtes trivsel, som Center for E-learning 
udvikler sammen med en tværfaglig arbejdsgruppe på tværs af kommune, fødesteder og 
børneafdeling, så kurset er målrettet sundhedsplejersker, jordemødre og sygeplejersker på 
barselsafsnit og neonatal afdelinger. Ingrid Nilsson og Rikke Monrad bidrager med inputs og er 
med som ressourcepersoner.  
 
Kurset bygges op over 5-6 cases fra vores database over genindlæggelser. Opbygningen 
minder om det, de fleste kender fra Sikre Fødsler og kommunikation på fødegangen. 
Der forventes at blive lagt mange ressourcer i de pædagogiske værktøjer som fx film, 
animationer om laktogenese, kernicterus osv. Det planlægges, at hver case afsluttes af en kort 
samtale mellem to fagpersoner, der drøfter, hvad der er på spil i denne case - og dermed 
tager læringen op i helikopterperspektiv. Det kan også være et forældrepar, der fortæller om 
deres oplevelser af forløbet. 
 
Det udfordrende er, at casene skal laves, så de både skaber læring for specialist 
sygeplejersken på en neonatal afdeling og for en sundhedsplejerske i kommunen. Desuden 
skal indholdet være generisk, så casene ikke afspejler lokale forhold. Men vi er godt på vej, og 
har store forventninger til kurset. Kurset forventes at blive færdiggjort i efteråret 2018. 
 
Ad 11) Milepæle for kommende initiativer på fødselsområdet. 

Udvalget havde ingen bemærkninger til nedenstående milepæle for kommende initiativer på 
fødselsområdet: 
 
2018 
Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en ny sundhedsaftale. Der vil foreligge et 
høringsudkast til en ny sundhedsaftale ultimo 2018. Den nye sundhedsaftale træder i kraft den 
1. juli 2019. 
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2018-2019 
Fødeplanen for Region Midtjylland er fra 2012. Der er behov for en gennemgang og revision af 
denne – også set i lyset af, at der pr. 1. januar 2018 er et nyt regionsråd. Udarbejdelse af en 
ny fødeplan bør dog afvente Sundhedsstyrelsens nye retningslinier for svangreomsorgen. 
 
2019  
Sundhedsstyrelsen har oplyst, at de nye retningslinier for svangreomsorgen forventes sendt i 
høring efter sommerferien 2018 med ikrafttræden 2019. 
 
Ad 12) Eventuelt 

Lene Jensen meddelte, at hun skifter til et nyt job i Randers Kommune pr. 1. januar 2018. Det 
vil muligvis indebære, at der skal udpeges et nyt medlem til Fødeplanudvalget.  
 
Næste møde i udvalget afholdes den 16. marts 2018, Olof Palmes Allé 15, Konferencerummet 
OPA 15, Aarhus. 
  

 

 

 
 
 
 


