
Drøftelse af input til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar 
til Region Syddanmarks Fødeplan (DAK)

REFERAT
Det blev bemærket, at kommunale input til høringssvaret fra Sundhedskoordinationsudvalget skal 
tage udgangspunkt i de kommunale tilbagemeldinger til det fælleskommunale høringssvar på Re-
gion Syddanmarks Fødeplan 2022.

RESUMÉ
Regionsrådet i Region Syddanmark har sendt udkast til ny fødeplan i høring i perioden 24. august 
– 22. oktober 2021. 

Det Administrative Kontaktforum får hermed forelagt udkast til ny fødeplan med henblik på at drøf-
te udkastet og afgive bemærkninger, som kan indgå i et høringssvar fra Sundhedskoordinationsud-
valget.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar, hvor input vil bringes med ind i Sundhedskoordi-
nationsudvalgets høringssvar. 
Hver kommune har også mulighed for at afgive sit eget høringssvar. Se bilag for tidsplan for fæl-
leskommunalt høringssvar på Region Syddanmarks Fødeplan

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter og afgiver bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til Føde-
planen i Region Syddanmark

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum 

 Drøfter og afgiver bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til Føde-
planen i Region Syddanmark

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Det Administrative Kontaktforum blev på møde den 27. maj 2021 præsenteret for et foreløbigt ud-
kast til en ny Fødeplan i Region Syddanmark. 

Der foreligger nu en høringsudgave til Fødeplanen, som er sendt i høring hos relevante parter. Fø-
deplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af chefjordemødre og ledende overlæger. 
Ligeledes har kommunerne og almen praksis været inddraget ad hoc, når det har været vurderet 
relevant. Sideløbende med dette har der været drøftelser i regi af regionens sundhedsudvalg, Fø-
deplansudvalget, SydKIP, Følgegruppen for forebyggelse samt regionens koncernledelsesforum.



 
Udkast til ny fødeplan indeholder en overordnet vision om, at:
 
”Region Syddanmarks leverer en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn, 
samt styrker familierne til en god start på livet.”
 
Med afsæt i ovenstående vision og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der identi-
ficeret syv indsatsområder, som det foreslås, at Region Syddanmark skal have særlig opmærk-
somhed på i de kommende år. Indsatsområderne er:
 

 Medinddragelse og samarbejde med familien
 Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv
 Lighed i sundhed
 Digitalisering og udbredelse af digitale løsninger
 Monitorering, udvikling og forskning
 Rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og specialisering
 Kapacitet og organisering

 
Indsatsområderne er overordnede og gældende på tværs af almen praksis, kommuner og regio-
nen. Til hvert indsatsområde er beskrevet en række anbefalinger, som man i planperioden skal 
indgå i dialog om at realisere. Indsatsområderne og anbefalingerne dertil kan læses i vedlagte ud-
kast til ny fødeplan.

Der gøres opmærksom på, at der i fødeplanen ikke er udarbejdet anbefalinger, der forpligter kom-
munerne eller almen praksis i højere grad, end det der er anbefalet i Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger. 

For at kunne leve op til den overordnede vision, er det vigtigt, at der er et velfungerende tværsekto-
rielt samarbejde, hvorfor kommunerne og Sundhedskoordinationsudvalget er vigtige høringsparter.

Videre proces
På nærværende møde i Det Administrative Kontaktforum lægges der op til, at høringsudkastet til 
fødeplanen drøftes med henblik på, at afgive bemærkninger til det høringssvar, Sundhedskoordi-
nationsudvalget skal indsende. På baggrund af bemærkningerne udarbejder Koordinationsgruppen 
et udkast til høringssvar, som sendes til godkendelse hos formandskabet for Det Administrative 
Kontaktforum forud for, at det forelægges Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 27. okto-
ber 2021. Til orientering er der indgået aftale med Sundhedsplanlægning i regionshuset om, at hø-
ringssvaret fra Sundhedskoordinationsudvalget eftersendes, da høringsfristen ligger før mødet i 
Sundhedskoordinationsudvalget. 

BILAG 
 Høringsversion af Region Syddanmarks Fødeplan
 Høringsbrev til Region Syddanmarks Fødeplan
 Liste over høringsparter til Region Syddanmarks Fødeplan
 Tidsplan for fælleskommunalt høringssvar på Fødeplanen


