
Orientering om og drøftelse af ny fødeplan i Region Syddanmark 
(DAK)

REFERAT
Indholdet i Region Syddanmarks fødeplan blev drøftet. Det blev både bemærket at man bør foku-
sere på at jordemødrene fastholdes på sygehusene, set i lyset af at der er mangel på dem. Men 
der var også opbakning til et tæt samarbejde mellem jordemødrene og sundhedsplejen. I Odense 
kommune har man gode erfaringer med et tæt samarbejde, hvor jordemødrene anvendes hvor det 
giver bedst mening i tæt samarbejde med sundhedsplejerskerne.

Muligheden for virtuelle tværsektorielle møder blev slutteligt hilst velkommen.

RESUMÉ
Der er udarbejdet forslag til ny fødeplan for Region Syddanmark. Fødeplanen er udarbejdet på 
baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til svangreomsorgen samt Danske Regioners udspil 
”Godt fra Start”. Der ønskes på mødet særligt en drøftelse vedr. de indsatser, der har et tværsekto-
rielt perspektiv. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Når Region Syddanmarks fødeplan sendes i høring, udarbejder Fælleskommunalt Sundhedssekre-
tariat et fælleskommunalt høringssvar. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter indhold i Region Syddanmarks fødeplan, særligt for så vidt angår indsatsområde 2 - 
Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv 

INDSTILLING
Følgegruppen for forebyggelse indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter indhold i Region Syddanmarks fødeplan, særligt for så vidt angår indsatsområde 2 - 
Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Baseret på Sundhedsstyrelsens høringsudkast til ”Retningslinjer for svangreomsorgen” igangsatte 
Region Syddanmark i juni 2020 et arbejde med en ny fødeplan. Som en del af dette arbejde er der 
nedsat en arbejdsgruppe i regi af Fødeplansudvalget. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til indsat-
ser mm., som derefter drøftes i fødeplansudvalget. Fødeplansudvalget er bredt repræsenteret med 
repræsentanter fra fødestederne (chefjordemødre og gyn/obs læger), læger fra børneafdelingerne, 



kommunale sundhedsplejersker, kommunal myndighedsrepræsentant, interesseorganisationen 
”forældre og fødsel” samt almen praksis. 

Arbejdsgruppen består af chefjordemødre samt obstetriske/ gynækologiske ledende overlæger og 
professor. Ad hoc har kommunale sundhedsplejersker samt repræsentant fra almen praksis delta-
get i arbejdsgruppemøderne. 

I processen med fødeplanens tilblivelse har der været afholdt møde med Følgegruppen for fore-
byggelse, SydKIP, Koncernledelsesforum samt regionens sundhedsudvalg med henblik på at få 
deres input til den nye fødeplan. Regionsrådet havde den 25. januar 2021 endvidere en temadrøf-
telse af udkast til den nye fødeplan. 

Indhold i den kommende fødeplan

Som et indledende arbejde til den nye fødeplan er samtlige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens hø-
ringsudkast til Retningslinjer for svangreomsorgen blevet holdt op imod den nuværende praksis på 
Region Syddanmarks fødesteder. Denne analyse viser, at Region Syddanmark på en lang række 
punkter allerede i dag, med den nuværende fødeplan, lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger. Dog er der også anbefalinger, som i dag ikke efterleves og indsatser, som kan gøres bedre.

Region Syddanmarks nye fødeplan bygger videre på de gode tiltag, der i dag allerede er imple-
menteret på fødestederne. Derudover beskrives nye tiltag, der har til hensigt at favne de anbefalin-
ger, som Sundhedsstyrelsen har beskrevet, og som er nye i forhold til regionens nuværende prak-
sis. 

De anbefalinger, der er beskrevet i den nye fødeplan, holder sig inden for de anbefalinger, som 
Sundhedsstyrelsen har beskrevet. Der er således ikke, i forhold til det tværsektorielle samarbejde, 
udarbejdet anbefalinger, som er mere vidtrækkende end det, Sundhedsstyrelsen anbefaler.  

Vedlagt er det foreløbige udkast til Region Syddanmarks nye fødeplan, hvor særligt indsatsområde 
2 ”Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv”, ønskes drøftet i DAK. Nedenfor er an-
givet de specifikke anbefaling til dette indsatsområde. For en uddybende beskrivelse af initiativet 
henvises til det vedlagte bilag. 

1. Sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af fagligheder og sektorer
Under denne indsats fremgår følgende anbefaling: 
”Det anbefales, at kommuner, region og almen praksis nedsætter en tværsektoriel arbejdsgruppe. I denne 
arbejdsgruppe som skal der arbejdes med, hvordan et digitalt overbliksbillede kan understøttes og dermed 
sikre, at familierne kan drage nytte af de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Overblikket bør ikke 
begrænses til fysisk sundhedsfremme, men også til det psykiske og sociale område. Dertil skal arbejdsgrup-
pen udarbejde en samarbejdsaftale vedrørende elektronisk henvisning fra sygehus og almen praksis til kom-
munale sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud i relation til svangreomsorgens målgruppe. Dette skal ske 
i tæt dialog med relevante aktører i det tværsektorielle samarbejde. ” 

2.  Lokalefællesskaber
Under denne indsats fremgår følgende anbefaling: 
”Det anbefales, at hvert sygehus i samarbejde med de omkringliggende kommuner undersøger 
muligheder for etablering af kontorfællesskaber og etablering af fælles ad hoc teams. Hertil bør der 
etableres mulighed for, at jordemoderen kan deltage fysisk eller virtuelt, når sundhedsplejersken i 
graviditeten foretager hjemmebesøg ved familier med særlige behov.”



3. Samarbejdsaftaler
Under denne indsats fremgår følgende anbefaling: 
”Det anbefales, at Fødeplansudvalget i samarbejde med Følgegruppen for Forebyggelse én gang 
årligt drøfter samarbejdsaftalerne på området.”

4.  Regionsdækkende partnerskab med Mødrehjælpen 
Denne indsats er fortsat under udarbejdelse.  

5. Inddragelse af frivillige aktører
”Det anbefales, at der i regi af Fødeplansudvalget kortlægges, hvorledes frivillige aktører kan understøtte 
regionens opgavevaretagelse i svangreomsorgen. Hertil iværksættes samarbejds- og partnerskabsaftaler 
med relevante frivillige aktører og organisationer.”

6. Styrke familierne til et optimalt ammeforløb
”Det anbefales, at der i regi af Fødeplansudvalget og Følgegruppe for Forebyggelse sikres, at ammepolitik-
ken revideres, så den lever op til nyeste viden og faglige udvikling på området. I forbindelse hermed anbefa-
les det, at det drøftes og eventuelt udarbejdes forslag til, hvordan der i samarbejde med civilsamfundet kan 
skabes nye muligheder for at understøtte optimale ammeforløb.”

Den videre proces 

Det er forventningen, at forslag til ny fødeplan sendes i høring ultimo august 2021. Kommunerne 
inddrages som høringspart.  

Forslag til endelig fødeplan forventes forelagt til endelig godkendelse i regionsrådet december 
2021. 

Sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland og formand for Fødeplansudvalget vil på mødet 
uddybe arbejdet med den nye fødeplan.

BILAG 
 Udkast region Syddanmarks Fødeplan 2022-


