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Deltagere: 
Joan Dürr, Mette Korr, Jens Peter Nielsen, Rikke Skou Jensen 
(formand), Lene Jensen (formand), Dorthe Klith 
(Sundhedsplanlægning), Maria Brinck Krog, Ann Fogsgaard, Jeanette 
Ziska, Lone Neumann, Laura Vase, Tove Kristensen, Annelise Buus 
Nielsen, Margit Ulmer (sekretariatet). 
 
Afbud: 

Lone Winther Jensen, Katrine Corfitz Bønnerup Kildedal (barsel), 
Sonja Kindt, Iben Sundtoft, Lone Hvidman, Jette Seidelin, Mette 
Lausten Hansen, Bodil Lauridsen, Karen Stenstrup, Pernille Almdal, 
Else Damsgaard Jensen, Hanne Nørgaard Heje, Mads Venø Jensen. 
 
Ad 1) Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af mødet den 14. december 2017 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt med de ændringer, at pkt. 4 om forslag 
til emner for Fødeplanudvalget resten af 2017 samt pkt. 8 om Kendt 
Jordemoderordning blev udskudt til næste møde. 
 
Ad 2) Oplæg om reduktion af bristninger i forbindelse med 

fødsler i Hospitalsenhed Vest. 
 Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Gynækologisk Obstetrisk 

Afdeling, Herning, og jordemoder Annika Yding, Gynækologisk-
Obstetrisk Afdeling, Herning, var inviteret til at holde oplæg om 
arbejdet i Hospitalsenhed Vest med at reducere bristninger i 
forbindelse med fødsler. 

 

Baggrunden for iværksættelse af projekt "Færre fødselslæsioner i 
hospitalsenhed Vest" var en erkendelse af, at Hospitalsenhed Vest lå 
relativt højt med hensyn til bristninger i forbindelse med fødsler. 
Raten var på omkring 8 %. Januar 2013 blev projektet igangsat. 
Målet var at reducere antallet af bristninger fra 8 til 4 %. Der var ikke 
sat en tidsramme for projektet, men afdelingen kunne konstatere, at 
målet blev nået relativt hurtigt, samtidig med at tilfredsheden hos de 
fødende og de ansatte var høj. LUP viser, at HEV lå højest på 
tilfredshedsskalaen i 2015 og 2016 blandt fødende kvinder. 
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Fødeplanudvalget kvitterede for et godt oplæg. Projektet er et kerne-eksempel på et 
systematisk forbedringsarbejde. 
 
Referatet er vedlagt slides fra oplægget samt artiklen "Reducing the incidence of Obstetric 
Sphincter Injuries using af hands-on technique", som blev omdelt af oplægsholderne. 
 
På et kommende møde ses på NIP-data for bristninger på alle fødesteder. 
 
Ad 3) Evaluering af tilbuddet om tidlig udskrivning fra fødegangen.  
Den 1. januar 2016 indførte Hospitalsenhed Vest en ny strategi for førstegangsfamilier efter 
fødslen: "Hjem efter en nat". Førstegangsfamilien uden særlige behov, og som har født 
ukompliceret, kan vælge enten at tage hjem direkte efter fødslen og få 2 hjemmebesøg, eller 
efter én nat med ét hjemmebesøg. Ordningen er nu evalueret efter triple aim-metoden.  
 
Jordemoder Henriette Svenstrup, Hospitalsenhed Vest, gennemgik de vigtigste konklusioner 
fra evalueringsrapporten. Erfaringerne fra det første år viste, at 43 % af 
førstegangsforældrene valgte at tage hjem efter en nat. Det vurderes, at tilbuddet udgør et 
godt tilbud til nybagte forældre, som har taget godt imod det. Nogle af forudsætningerne for 
gode resultater er, at forældrene er forberedte og medbestemmende, at der følges op med 
hjemmebesøg, og at der er et veletableret sikkerhedsnet med tæt og koordineret overlevering 
og opfølgning på tværs af fødested og sundhedspleje, inklusiv hjemmebesøg af jordemoder. 
 
Referatet er vedlagt slides fra oplægget samt evalueringsrapporten "Hjem efter en nat". 
 

Evalueringsrapporten vil indgå i arbejdet med en kommende fødeplan, herunder 
muligheder/potentialer for spredning. Der blev samtidig efterspurgt valide data for 
ammefrekvens. Dette dagsordenssættes på et kommende møde. 
 
Ad 4) Forslag til emner for Fødeplanudvalget resten af 2017. 

Punktet blev udskudt til september-mødet, hvor de fremtidige opgaver for Fødeplanudvalget 
drøftes i sammenhæng med en gennemgang og drøftelse af kommissoriet for udvalget. 
 
Ad 5) Fødselsdata fra BI-portalen. 

Fødeafdelingerne i Region Midtjylland har i fællesskab med Sundheds IT udarbejdet en 
ansøgning til BI-portalen med henblik på at få fælles databaser til generering af obstetriske 
kvalitetsdata i Region Midtjylland. Formålet er også at kunne trække data jævnt.  
 
Det blev oplyst, at ansøgningen behandles om kort tid. 
 
Fødeplanudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad 6) Udvikling af et E-læringsprogram for sundhedsprofessionelle med følgende 

tema: Vurdering af det nyfødte barns trivsel. 

Punktet blev drøftet umiddelbart efter Henriette Svenstrups oplæg om evaluering af tilbuddet 
om tidlig udskrivning fra fødegangen – dvs. som pkt. 4. 
 
Chefjordemødrene har i fællesskab udarbejdet en ansøgning til Center for E-læring om 
udvikling af et E-læringsprogram for sundhedsprofessionelle til vurdering af det nyfødte barns 
trivsel. Et af formålene med programmet er at blive bedre til at hjælpe forældrene med at 
vurdere det nyfødte barns trivsel. I ansøgningen indgår der også forslag om, at der nedsættes 
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en tværfaglig ekspertgruppe på tværs af hospitalerne. Endvidere foreslås nedsat en 
styregruppe. Det er tanken, at kommunerne skal kunne få on-line adgang til programmet. 
Programmet forventes at være tilgængeligt omkring juletid. 
 
Fødeplanudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 

Ad 7) Fremsendelse af fødselsanmeldelser. 

Region Midtjylland er den eneste region i landet, der fortsat sender fødselsanmeldelser til 
sognene på papir. Alle andre regioner har indført elektronisk indberetning. Anmeldelser via 
almindelig postgang er en dyr løsning og indebærer ofte forsinkelser i anmeldelserne. En 
elektronisk løsning vil rent teknisk også kunne etableres i Region Midtjylland. 
Det nuværende indberetningssystem fungerer på den måde, at oplysningerne til sognene 
registreres og udskrives fra MidtEPJ, hvorefter de sendes til sognene med quickbreve.  
 
Problemerne med den nuværende løsning er,  

• at indberetningen er fordelt over flere tidskrævende arbejdsgange,  
• der er forsinkelser med postgangen, så ikke alle breve når frem inden for tidsfristen, 
• brugeren kan ikke selv rette eventuelle fejl, og  
• det er meget tidskrævende og risikofyldt for IT at rette fejl. 

 
Chefjordemødrene fremsatte på den baggrund ønske om, at MidtEPJ understøtter elektronisk 
fødselsindberetning til sogne gennem NSP Service: Fødselsindberetningsservice (FIBS). 
 
De vigtigste fordele ved elektronisk indberetning vil være  
• et reduceret tidsforbrug på håndtering af indberetningerne (udskrift og brevhåndtering), 
• bortfald af portoomkostninger, 
• sikkerhed for, at anmeldelsen er fremme inden for 2 hverdage, 
• forbedret fejlhåndtering for hospitaler, 
• et reduceret tidsforbrug på fejlhåndtering for IT og 
• at regionen efterlever et ønske fra Kirkeministeriet om, at alle regioner leverer strukturerede 
data via FIBS løsningen. 
 
Det er undersøgt, om der som alternativ til FIBS-løsningen, kan anvendes Digital Post eller 
sikker e-mail mellem fødeafdelinger og sognekontorene. Kirkeministeriet har oplyst, at der 
ikke kan sendes Digital Post til sognekontorene, da de ikke har egne CVR-numre, og at der 
heller ikke findes en anvendelig sikker-mail-løsning til sognekontorene. Derudover er det et 
stærkt ønske fra Kirkeministeriet, at Region Midtjylland - ligesom de andre regioner - 
indberetter fødslerne struktureret via FIBS. 
 
Det er endvidere beregnet, at Region Midtjylland vil kunne spare omkring 300.000 kr. om året 
på postforsendelser, hvis der indføres elektronisk indberetning af fødsler. 
 
Der vil – selv med topprioritet af opgaven – tidligst kunne indføres elektronisk indberetning af 
fødsler i Region Midtjylland i 1. halvår af 2019. 
 
Fødeplanudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad 8) Kendt Jordemoderordning 
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Punktet blev udskudt til næste møde i Fødeplanudvalget.  
 
Ad 9) Monitorering af sårbare gravide. 

Punktet blev drøftet umiddelbart efter punktet om E-læringsprogram – dvs. som pkt. 5. 
 
Der er beskrevet indikatorer til monitorering af sårbare gravide. Arbejdet har ligget stille – 
blandt andet fordi der kræves en godkendelse fra Datatilsynet til at indhente nogle af data. 
 
Der følges op på henvendelsen til Datatilsynet. Det kan muligvis komme på tale at samle den 
arbejdsgruppe, der tidligere har udarbejdet forslag til monitorering af fælles gravidteams. 
 
Der eftersendes en skriftlig status til Fødeplanudvalget. 
 
Ad 10) Status for udmøntning af finanslovsmidler til løft af fødeafdelingerne. 

Region Midtjylland har fra staten modtaget de 10,8 mio. kr., der er regionens andel af de 
statsligt øremærkede midler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. Midlerne vil snarest blive 
fordelt til hospitalerne.  
 
Ad 11) Eventuelt. 

Der blev fremsat ønske om, at følgende emner dagsordenssættes på næste møde i 
Fødeplanudvalget: 
 

• føtal medicin, 
• drøftelse af kommissoriet samt behandling af fremtidige emner, 
• ammefrekvens (udskudt fra dette møde). 

 
Næste møde afholdes den 18. september 2017 i gæstekantinen på Skejby Sygehus. 

 
  
 


