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Høringssvar til Region Midt vedrørende spareplanen januar 2011 
 
Jordemoderforeningen afgiver hermed svar på den foreløbige skitse til spareplan, der berører 
svangreomsorgen og jordemødres arbejdsliv på afgørende områder. 
 
Vi anerkender, at Region Midtjylland er udfordret af de økonomiske realiteter, og vi forstår, at 
der skal nytænkes for at få pengene til at slå til.  
 
Vi har fået en uge til at reagere på det meget omfattende udspil, og det er vanskeligt at gå i 
dybden med de forslag, der er fremlagt, idet en tilbundsgående og frem for alt konstruktiv kri-
tik kræver indsigt i økonomiske detaljer såvel i spareplanens underforslag som i de konkrete 
afdelingers økonomi før, under og efter en omstilling, en tilgang, som det er vanskeligt at nå 
på så kort tid. Vi stiller os imidlertid til rådighed med mere indgående drøftelser for Region 
Midts sundhedsforvaltning og for politikere.  
 
Med forslaget om lukning af en neonatalafdeling og to fødeafdelinger samt forebyggelsesen-
heden i regionens stab rettes et hårdt slag mod regionens svangreomsorg og den hidtidige 
garanti for let tilgængelighed for alle vordende familier, ligesom Jordemoderforeningens med-
lemmer udsættes for store belastninger i form af lange transporter med nye arbejdspladser.  
 
Randers:  
Jordemoderforeningen kan meddele, at det skaber en særdeles utryg stemning blandt perso-
nalet på fødeafdelingen Randers. Afdelingens samarbejdsorganisation påpeger det proble-
matiske i eventuelt flere akutte overflytninger af nyfødte med startvanskeligheder, ligesom 
jordemødrene ser en vis risiko for, at dette er første skridt i retning af lukning af fødeafdelin-
gen. Jordemoderforeningen vil anbefale, at regionen garanterer for en prøveperiode for akut 
neonatalassistance med modeller for genopretning af bedste kvalitet, dersom forringelser kan 
konstateres. Og det skal vel at mærke ikke være genopretning i den forstand, at man så også 
flytter fødslerne til Skejby. 
 
Silkeborg og Holstebro: 
Disse to afdelingers personale rammes helt urimeligt hårdt af de foreslåede besparelser.  
 
I Holstebro er der netop arbejdet med omstilling af arbejdsgange og opgavevaretagelse, der 
ville medføre markante besparelser. Vi gør opmærksom på, at LMU Herning peger på, at den 
planlagte besparelse ikke kan blive 18 millioner, men kun 6 millioner. Dette tal ville formentlig 
også skulle måles op mod den forventede besparelse, der ellers ville kunne iværksættes, så 
alt i alt, med forventet ombygning, så bliver denne besparelse meget lille, evt. ikke eksiste-
rende. Dette holdt op mod det vilkår, at mange fødende får langt til de undersøgelser, scan-
ninger, fødselsforberedelse og undersøgelser efter fødslen, som de inviteres til, et forhold 



  

  

som også LMU for GO i Silkeborg gennemgår grundigt. Jordemoderforeningen er helt enig i 
disse betragtninger 
 
Silkeborg er CoE, og det er da også fødeafdelingen i Silkeborg, der scorer i toppen af bruger-
undersøgelsen i regionen. Endvidere er det værd at bemærke, at benchmarking af økonomi-
en i gynækologisk obstetriske afdelinger, der lægges til grund for de foreslåede besparelser, 
tager ikke højde for de efter benchmark gennemførte besparelser. I Silkeborg ville en ny 
benchmark betyde, at afdelingen tegnede sig bedre end gennemsnittet, ligesom de planlagte 
besparelser i Holstebro ville tegne et helt andet billede. 
 
Vi vil dermed anbefale, at sundhedsforvaltningen gennemgår tallene igen, således at der ta-
ges højde for de seneste økonomiske forudsætninger. Det vækker til eftertanke, at der som 
formand for det udvalg, der skal komme med forslag til de små afdelingers skæbne, sidder 
en obstetriker, der er cheflæge på landsdelens største sygehus, med den største specialaf-
deling vest for Storebælt. På Skejby gives fremragende behandling til såvel syge gravide og 
nyfødte som til normale forløb, men Skejby har længe knebet på forebyggelsen.  
 
Jordemoderforeningen frygter, at regionen vil lade Skejby trække forløbene til sig uden at 
bygge en omsorg på niveau med de nu velfungerende afdelinger, og at det på selv kortere 
sigt vil medføre flere udgifter, i stedet for besparelser.  
 
Uanset hvilke beslutninger, der træffes i denne omgang, vil Jordemoderforeningen henlede 
opmærksomheden på det potentiale, der ligger i forebyggelsen inden for svangreomsorgen 
med henblik på ikke at øge det samlede behandlingsbehov for mor, for nyfødt og for hele 
familien på det længere sigt.  
 
Region Midtjylland har tidligere udgjort et godt eksempel med fremragende indsats for fore-
byggelse til udsatte grupper, med stærk indsats for udvikling af rygestoptilbud til gravide; 
Ringkøbing Amt var tidligere det sted i landet, der introducerede tidlig udskrivning med stor 
succes, idet det forberedende og opfølgende arbejde var på plads; Viborg Amt var fore-
gangsamt med hensyn til målrettet fælles indsats for udsatte par ved jordemoder og sund-
hedsplejerske i fællesskab; Randers og Silkeborg har udviklet særlige indsatstiltag som tilbud 
til kvinder med overvægt.  
 
Nu foreslås enheden for forebyggelse i Region Midtjyllands stab nedlagt. Dette er imod al 
sund fornuft, bogstavelig talt.  
 
VI anerkender som anført, at der skal findes penge. Men vi vil anbefale, at man forsøger at 
finde besparelser, der holder. Ikke besparelser, der blot får specialbehandlingen til at vokse, 
borgernes vilkår for tilgang til sundhedsydelser gjort vanskeligere og jordemødrenes potenti-
ale til helhedsorienteret sundhedsfremme og forebyggelse at forblive uudnyttet.  
 
Vi står gerne til rådighed for drøftelser af ovenstående. 
 
Med venlig hilsen,  

 

Lillian Bondo, Formand for Jordemoderforeningen 


