
 
Regionshuset

Viborg

Sundhedsplanlægning

Hospitalsplanlægning

Skottenborg 26
                              DK-8800 VIborg 

Tel. +45 7841 0000
Sunspl@rm.dk

www.regionmidtjylland.dk
Referat af møde i Fødeplanudvalget 18. 
september 2017 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Deltagere: 
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Afbud: 

Katrine Corfitz Bønnerup Kildedal (barsel), Sonja Kindt, Lone 
Hvidman, Jette Seidelin, Mette Lausten Hansen, Karen Stenstrup, 
Else Damsgaard Jensen, Hanne Nørgaard Heje, Ann Fogsgaard, Tove 
Kristensen,  
 
Ad 1) Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af mødet den 15. juni 2017 blev godkendt. 
 
Ad 2) Drøftelse af Fødeplanudvalgets opgaver og det videre 

arbejde. 
Dorthe Klith indledte med et kort oplæg om baggrunden for, at 

Fødeplanudvalget skulle drøfte udvalgets kommissorium, opgaver 
m.v. 

 
Kommissoriet var godkendt i henholdsvis Sundhedsstyregruppens 
Kontaktudvalg og Klinikforum i efteråret 2011. Det vil sige for ca. 6 
år siden. Siden da er der sket en udvikling inden for 
svangreomsorgen, hvorfor der nu var behov for at vurdere, om 
kommissoriet stadig var tidssvarende. 
 
Mødedeltagerne gik herefter i grupper med henblik på at drøfte 
følgende spørgsmål: 
 
• Hvilke overordnede temaer bør Fødeplanudvalget fremadrettet 
beskæftige sig med? 
• Er der væsentlige områder, der ikke er nævnt i kommissoriet, og 
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som udvalget burde beskæftige sig med? Er der områder, der bør udgå af kommissoriet? 
 
• Fødeplanudvalgets arbejdsform? Fx antallet af møder, afvikling af møderne o. lign. 
• Sammensætning? 
 
Resumé af gruppedrøftelserne 
 
Gruppe 1: 
Det var gruppens opfattelse, at der er opgaver for Fødeplanudvalget i Sundhedsaftalen, som 
der kunne følges bedre op på løbende. Vidensdeling mellem klyngerne er vigtig. 
Fødeplanudvalget bør komme med input til en kommende fødeplan for Region Midtjylland. 
Gruppen så det stigende fødselstal, flere etniske grupper, flere gravide med diabetes, flere 
overvægtige gravide samt sårbare gravide som kommende udfordringer for fødselsområdet, og 
derfor emner, som Fødeplanudvalget bør beskæftige sig mere med. Endvidere kunne det være 
relevant at skelne mellem "high-risk"- og "low-risk"-grupper med henblik på eventuel 
differentiering af indsatsen, dog med et vågent øje for, at "low-risk" kunne udvikle sig til 
"high-risk", også kaldet "rising risk" patienter. 
 
Gruppen havde med hensyn til sammensætning drøftet, hvorvidt det var nødvendigt med 
repræsentation fra cheflægen samt fra oversygeplejerskerne. Gruppen fandt, at det var vigtigt 
at holde fast i udvalgets tværfaglighed og det tværsektorielle. 
 
Gruppe 2: 
Gruppen fandt kommissoriet så bredt, at det kan favne alt, men kunne godt trænge til en 
gennemskrivning igen, så opgaver, der er uaktuelle nu udgår, fx opgaven at "følge 
implementeringen af EPJ".  
 
Med hensyn til Fødeplanudvalgets opgaver og arbejdsform fandt gruppen, at udvalget på hvert 
møde burde behandle et særligt område (tema) mere dybtgående og i mindre grad behandle 
enkeltstående og til dels usammenhængende dagsordenspunkter. Dette kunne give mere 
struktur og sammenhæng i udvalgets arbejde. Temaerne bør vælges for et år ad gangen – dog 
med mulighed for at tage nye aktuelle emner op, så udvalget også kan arbejde mere politisk-
strategisk. Forslag til temaer: Det stigende fødselstal, videreformidling af gode erfaringer fra 
klyngerne (scalering), Sundhedsstyrelsens kommende nye retningslinier for svangreomsorgen, 
tidligere fremsendte temaer. 
 
Gruppen fandt, at flere gruppedrøftelser ville være fint. 
 
Gruppe 3: 
Gruppen fandt, at nogle af opgaverne i det nuværende kommissorium var for fokuseret på 
Region Midtjyllands fødeplan. Andre opgaver var ikke længere relevante, fx opgaven med at 
følge implementeringen af EPJ. 
 
Gruppen ønskede et mere politisk-strategisk arbejdende udvalg. Temaer for udvalget vil kunne 
udledes af Sundhedsstyrelsens nye retningslinier for svangreomsorgen,  når de kommer – 
formentlig i løbet af foråret 2018. Fødeplanudvalgets arbejde bør støtte op om de nye 
retningslinier. Gruppen foreslog, at "på patientens præmisser" også blev et grundlag for 
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svangreomsorgen. Det kommende tværfaglige specialeråd og klyngestrukturen skal tænkes 
ind i Fødeplanudvalgets opgavevaretagelse. 
 
Dorthe Klith konkluderede fra gruppedrøftelserne, at udvalget ønskede mere politisk-
strategiske dagsordener, at der som udgangspunkt planlægges fire møder årligt, men med 
mulighed for at aflyse, hvis der ikke er "stof" nok til et møde. 
 
Der skal satses mere på implementering og opfølgning – gerne via det kommende tværfaglige 
specialeråd i samarbejde med klyngerne. Fastsættelse af milepæle i forhold til implementering 
var ønskeligt. Der fastsættes temaer til udvalgets behandling, som afstemmes med 
opdragsgiveren. 
 
Ad 3): Ammefrekvens i midtjyske kommuner. 
Mads Venø gennemgik det datamateriale, der var vedlagt dagsordenspunktet.  
 
Det kan udledes af datamaterialet, at amningen falder i alle kommuner i Region Midtjylland 
med barnets stigende alder. Således er ammefrekvensen i uge 2 og 9 væsentlig større end i 
uge 17 og 26. Det gælder for alle 3 undersøgte årgange (årgang 2013, 2014 og 2015). 
 
Han fremhævede, at der imidlertid var tekniske problemer med data, idet fx Skanderborg 
Kommune viste fuld amning (100 pct.) i både uge 2 og 9, og ingen amning af årgang 2015 i 
uge 26. 
 
Det er vigtigt, at dataregistreringen forbedres. 
 
Valide data er et nødvendigt redskab – blandt andet for at kunne anvendes som grundlag for 
samarbejdet mellem kommune, hospital og familien om at få flere til at komme til at amme 
længere tid. 
 
Fødeplanudvalget fandt endvidere, at ammefrekvensen er en vigtig indikator for udvalget at 
følge, og at det også har interesse for hver enkelt kommune med henblik på eventuelt at 
kunne tage initiativer og lære af de kommuner, hvor ammefrekvensen er højere end i egen 
kommune.  
 
Staten Institut for Folkesundhed har i 2016 udgivet rapporten "Amning – temarapport og 
årsrapport for børn født i 2014".  
 
Link til rapporten http://www.si-
folkesundhed.dk/upload/temarapport_amning_og_årsrapport_børn_født_i_2014.pdf  
 
Rapporten 1) belyser andelen af børn, der bliver ammet, herunder 
udviklingen siden 2002 og variationen mellem kommuner, 2) analyserer hvilke forhold, der 
har betydning for, om børn bliver ammet fuldt i fire måneder, og 3) belyser andelen af delvis 
amning, herunder om det er særlige befolkningsgrupper, der vælger denne løsning. 
 
Rapporten skitserer endvidere anbefalinger, som kan medvirke til at øge ammefrekvensen i 
kommunerne. 
 
Ad 4) Status for monitorering af sårbare gravide.  
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Rikke Skou Jensen orienterede om, at testningen af skemaet til brug for registrering af 
oplysninger om sårbare gravide i fire kommuner havde vist, at skemaet var brugbart, men 
også at der var problemer med at afslutte og gemme spørgeskemaerne i Survey Exact. Region 
Midtjyllands IT-afdeling er i færd med at undersøge og afhjælpe problemet. Når teknikken 
virker, igangsættes arbejdet med henvendelse til kommunerne i Region Midtjylland. 
 
Ad 5) Eventuelt. 

Der var ønske om, at følgende emner blev sat på dagsordenen på mødet den 12. december 
2017 i Fødeplanudvalget: 
 

• Føtal medicin. 
• Kendt Jordemoderordning (udskudt fra dette møde). 
• Sundhedsstyrelsens plan for revision af retningslinier for svangreomsorgen. 
• Kortlægningen af svangreområdet – udarbejdet af Danske Regioner. 
• Orientering om camp om fremtidens svangreomsorg den 31. oktober 2017, arrangeret 

af Danske Regioner. 
 


