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ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET
- statslige og lokale regler
Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller
statslige institution. Se vejledning til ansøgningsskemaet.
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Del A. Beskrivelse af problem og foreslåede løsning
1. Overordnet beskrivelse I mit arbejde som privatpraktiserende jordemoder og tidligere som
af problemet
jordemoder i kendt jordemoderordning under Region Midtjylland,
har jeg gennem de sidste par år oplevet en stigende bekymring
hos de gravide/fødende i forhold til fravær af mulighed for fødsel i
Silkeborg.
Geografisk afstand har for de fødende en stor betydning.
De gravide/fødende har i stigende grad bekymringer om at nå til
fødeafdelingen i tide, da mange mener, at der er stor geografisk
afstand fra Silkeborg og til nærmeste fødested.
Grundet bekymring for at føde på vej til fødeafdelingen resulterer
det ofte i, at de fødende henvender sig for tidligt på
fødeafdelingen og derfor bliver sendt hjem igen inden aktiv fødsel.
Denne transport frem og tilbage giver anledning til frustrationer
hos parrene.
Ofte giver gravide/fødende, der tidligere har født hurtigt, udtryk for
en stor bekymring for fødsel på vej til fødested.
Det er essentielt for de gravide/fødende at de føler, at der er tid
og mulighed for nærvær, hvilket mange fortæller, at de tidligere
har oplevet at der ikke har været grundet travlhed på de enkelte
afdelinger i forbindelse med tidligere fødsel.
Dertil er der en forventet stor stigning af antal fødsler indenfor de

kommende år.
En ordning hvor der ydes visitationsret til privat jordemoderledet
klinik vil derfor kunne aflaste de offentlige fødesteder så der er
større mulighed for at sikre den kontinuitet der er så essentiel i et
fødselsforløb.
Jeg har gennemført en mindre forespørgsel blandt de gravide der
kommer i min klinik og der er en stor andel, svarende til 87,5% af
de adspurgte, der ønsker, at mulighed for fødsel på
jordemoderledet klinik i Silkeborg var muligt, ganske som det er
muligt flere steder på Sjælland, hvor det er etableret via et
samarbejde med Region Sjælland.
I svangreomsorgen er det beskrevet:
”… Gravide med forventet, spontant forløbende, ukompliceret
fødsel, der har ønske om hjemmefødsel eller klinikfødsel, kan
visiteres til dette.” (Tilrettelæggelse af svangreomsorgen s. 33).
Ifølge Region Midtjyllands planer og visioner for
svangreomsorgen er nogle af målene formuleret således:
”Region Midtjylland skal turde gå nye veje og tilrettelægge
svangreomsorgen på nye måder. Det er nødvendigt for, at
svangreomsorgen udvikles i takt med nye faglige muligheder og
krav, for at tilpasse svangreomsorgen de økonomiske og
geografiske rammer og for i højere grad at tilpasse brugernes
ønsker og behov” (S. 7)
”Der er tale om en styrkelse af indsatsen på forskellige områder
for at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger og for at
imødekomme kvindernes/familiernes ønsker og behov” (s. 10-11)
”En af svangreomsorgens store udfordringer er de forventninger
og krav, der stilles af nutidens borgere” (s. 14)
”Det er væsentligt, at innovation ikke bremses af behovet for
harmonisering af svangreomsorgen” (s. 17)
”Endelig skal der tilrettelægges på nye måder for at tilpasse
tilbuddene efter brugernes ønsker og behov” (s. 18)
”Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan fødslen foregå på
følgende steder: ….fødsel på jordemoderledet klinik uden tæt
tilknytning til hospital,…” (s. 22)
”Formålet med svangreomsorgen er at yde differentieret indsats
med udgangspunkt i den gravides/parrets ønsker, behov og
rettigheder” (s. 33)
2. Beskrivelse af løsningsforslag eller forsøg, hvis
der søges om dette.

Vi søger derfor om visitationsret til 20 fødende pr. måned. Alle
med forventet spontant forløbende, ukompliceret fødsel, samt
konsultationer gennem graviditet, barselsbesøg i hjemmet og

fødselsforberedelse. Ydelser takseret efter DRG takster 2019.
Denne visitationsret vil imødekomme ønske fra gravide/fødende
om mulighed for fødsel på jordemoderledet klinik – som det er
muligt på Sjælland.
En sådan ordning kan ses som et sundhedsfremmende initiativ
idet der er evidens for, at der er færre indgreb ved en
ukompliceret fødsel på klinik (eller i hjemmet) end på en
sygehusafdeling.
Der foreligger evidens for, at en fødestue der har en hjemlig
atmosfære, skaber bedre fødselsforløb.
3. Målgruppe

Første- og flergangsfødende med forventet ukompliceret
graviditet og forventet spontant forløbende ukompliceret fødsel
(Niveau 1 iht. Sundhedsstyrelsens niveauinddeling).

4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser
4.1. Hvilke målbare kriterier
Øget brugertilfredshed.
opstilles for forslaget
Sundhedsfremmende indsats der styrker de nye familier.
Imødekomme forventninger og krav af nutidens borgere.
succes?
4.2. Forventet resultat,
herunder eventuelle
økonomiske eller
administrative gevinster

Der vil være en forventet økonomisk gevinst for Region
Midtjylland idet denne type fødsel ifølge DRG-takster er at
betegne som en hjemmefødsel og ikke som en fødsel på hospital,
og derfor er en billigere løsning for regionen.
DRG takser for 2019 er som følger:
På sygehus:
- Førstegangsfødende – 26.246 kr.
- Flergangsfødende – 22.867 kr.
I hjemmet/klinik fødsel:
- 14.083 kr. (Her tages der ikke højde for om den fødende
er første eller flergangsfødende).
Konsultation og fødselsforberedelse:
- Enslydende takst uanset det foregår i offentligt eller privat
regi.
Ved en forsøgsvis ligelig opdeling af førstegangsfødende og
flergangsfødende vil en kalkule for regionens besparelse ligge på
ca. 2.727.840 kr. årligt.
Ifølge sundhedsøkonom Kjeld Møller Petersen spares der penge
når en region køber fødslerne af en privat klinik i forhold til hvad
en fødsel koster på et sygehus (kilde: Jordemødre står af –
fødeklinikken gør comeback – af Hanne Dam 24.09.2018 i Liv &
mennesker).
NB! Det bedes bemærket at ansøger afholder alle udgifter i
forbindelse med etablering af klinik og driftsomkostninger.
Dertil er der i den anførte kalkule ikke taget højde for
overflytninger til sygehus. Antal af overflytninger vil, efter en
stringent visitation, forventes at ligge på ca. 10%.

5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal der dispenseres fra?
5.1. Hvilke statslige regler?
Ansøger er ikke bekendt med at der er behov for dispensering fra
statslige regler.
5.2. Hvilke lokale regler?
Ansøger er ikke bekendt med at der er behov for dispensering fra
lokale regler.
Del B. Udfyldes kun hvis der ansøges om at foretage forsøg
6. Dokumentation, opfølgning og evaluering
6.1. Tilrettelæggelse af
opfølgning
6.2. Hvordan sikres en
fortsat efterlevelse af
lovgivningens overordnede
formål?
6.3. Hvordan sikres
borgernes retssikkerhed
fortsat?
7. Hvor mange offentlige
institutioner/private
leverandører foreslås
omfattet af dispensation?

Vejledning til
ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET
- statslige og lokale regler
Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den ansvarlige kommune,
region eller statslige institution.
Skemaets punkt 1-5 skal altid udfyldes, mens punkt 6-7 kun udfyldes hvis
kommunen/regionen/den statslige institution ønsker at foretage forsøg med dispensation fra
gældende regler.
Videre proces:
Ansøgning om forsøg, hvor lokale regler udfordres
 Ansøgningen behandles af relevant kommune, region eller statslig institution
Ansøgning om forsøg, hvor statslige regler udfordres
 Ansøgningen fremsendes til det relevante ressortministerium.

1. Overordnet beskrivelse af problemet
I dette felt foretages en overordnet beskrivelse af det problem eller den uhensigtsmæssighed
ved gældende regler som er identificeret. Det kan eksempelvis være et overflødigt
dokumentationskrav eller en arbejdsgang er unødigt bureaukratisk og medfører
administrativt arbejde på bekostning af tid til kerneydelsen.
2. Beskrivelse af løsningsforslag
Her beskrives den foreslåede løsning på ovenstående problem. Det kan eksempelvis være
et forslag om at fjerne eventuelle uhensigtsmæssige regler eller at ændre på de nuværende
arbejdsgange, så de bliver mindre bureaukratiske.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at afprøve løsningen på
problemet i praksis, beskrives forsøget i dette felt og punkt 6-7 udfyldes.
3. Målgruppe
Her præciseres hvilken målgruppe, som er berørt af problemet og vil blive berørt af
løsningsforslaget. Det skal i den forbindelse oplyses, hvilke grupper, hvilke typer opgaver, og
hvilke dele af den offentlige institution/private leverandør, der er berørt.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage forsøg med
løsningen, vil det være for denne målgruppe.

4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser
4.1 Hvilke målbare kriterier opstilles for forsøgets succes?
Her beskrives hvilke succeskriterier der opstilles for løsningsforslaget. Formålet med et
froslag kunne eksempelvis være øget brugertilfredshed. I så fald kunne et konkret mål være,
at der er en stigning i den andel af brugere, der svarer, at de generelt er tilfredse med den
service, de får.

4.2. Forventet resultat, herunder eventuelle økonomiske eller administrative gevinster
Her beskrives, hvilket resultater man forventer af forsøget, herunder eventuelle økonomiske
og administrative gevinster.

5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal det dispenseres fra?
Her angives de konkrete regler og/eller bestemmelser, som der skal dispenseres fra for at
implementere løsningsforslaget.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage forsøg vil det være
disse regler, som der dispenseres for i forsøgsperioden.
5.1. Hvilke statslige regler?
Her angives hvilke love, bestemmelser, bekendtgørelser osv. på statsligt niveau, som der
skal dispenseres fra.
5.2. Hvilke lokale regler?
Her angives hvilke regler på lokalt niveau, som der skal dispenseres fra.
6. Dokumentation, opfølgning og evaluering
OBS: Udfyldes kun hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage
forsøg
6.1. Tilrettelæggelse af opfølgning
Her beskrives, hvordan der følges op på, om de i punkt 4. opstillede konkrete mål nås. Det er
vigtigt at gøre sig klart, hvorledes de konkrete mål kan måles. Evalueringen skal som
minimum give svar på spørgsmålene i det udarbejdede evalueringsskema.
6.2. Hvordan sikres en fortsat efterlevelse af lovgivningens overordnede formål?
Her beskrives, hvorledes lovgivningens overordnede formål fortsat efterleves under forsøget.
6.3. Hvordan sikres borgernes retssikkerhed fortsat?
Her anføres, hvilke initiativer man om nødvendigt vil tage for at sikre borgernes
retssikkerhed.

