Regionshuset
Viborg

Regionsrådsmedlem Jacob Klærke
Regionsrådsmedlem Signe Lund Jensen

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Kære Jacob Isøe Klærke og Signe Lund Jensen
Tak for Jacob Klærkes mail af 29. januar 2021, hvor du i forlængelse
af tidligere svar af 28. januar 2021 stiller en række supplerende
spørgsmål vedrørende fødsels- og forældreforberedelse under COVID19 epidemien samt Signe Lund Jensens kommentarer af samme dato.

Dato: 17.02.2021
Sagsnr. 1-31-72-42-16

Side 1

Jacob Klærkes spørgsmål:
• "Hvornår blev de omtalte fødselsforberedelsesvideoer tilgængelige
og hvornår blev de anbefalet/udbredt til de gravide?"
•

"Du beskriver I dit svar på mine første spørgsmål, at AUH og HEV
tilbyder online gruppeforberedelse i tillæg til de nye videoer. Dette
bør selvfølgelig være et tilbud til alle gravide i region midt. Vi kan
jo desværre se at corona-pandemien fortsat vil præge vores samfund og sundhedsvæsen i 2021. Jeg vil gerne have svar på hvornår online gruppe fødselsforberedelse vil være et tilbud for alle
gravide i region midt? Hvis udbredelse til hele regionen ikke allerede er planlagt, vil vi fra SF foreslå at dette sker hurtigst muligt.

Jeg skal for god ordens skyld bemærke, at det af redegørelsen/svaret
af 28. januar 2021 fremgik, at Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest lige nu afprøver online gruppeforberedelse, og det
forventes, at resultaterne kan bruges til at teste teknikken. Så der er
ikke nødvendigvis tale om helt færdige og endeligt idriftsatte tilbud.
Dog er tilmeldingen ifølge afdelingen i Aarhus nu sat i gang til de første hold med virtuel undervisning.
Hvornår fødselsforberedelsesvideoerne var tilgængelige på det enkelte fødested, og hvornår videoerne indgik i det enkelte fødesteds forberedelse af de gravide/parrene til den forestående fødsel
HEM (Viborg)
Videoerne har været tilgængelige siden april 2020 som et tilbud til de
gravide/parrene. Den normale fødselsforberedelse har været lukket
ned fra 12. marts 2020 indtil 1. august 2020, og igen siden 1. januar
2021 og frem til nu.

HEV
Videoerne har været tilgængelige siden april 2020 som et tilbud til de
gravide/parrene. Den normale fødselsforberedelse har været lukket
ned fra 12. marts 2020 til 1. august 2020, og igen siden 1. januar
2021 og frem til nu.
Horsens
Videoerne har været tilgængelige siden april 2020 som et tilbud til de
gravide/par. Den normale fødselsforberedelse har været lukket ned
fra 12. marts 2020 og frem slutningen af august, og igen siden medio
december 2020 og frem til nu.
Randers
Videoerne har været tilgængelige siden april 2020, idet den normale
fødselsforberedelse har været lukket ned fra 4. april 2020 til 17. august 2020, og igen siden primo december 2020 og frem til nu.
AUH
Den normale fødselsforberedelse har på Aarhus Universitetshospital
været lukket ned 6. marts til 31. august 2020, og igen siden 15. december 2020 og frem til nu. Det viser sig ved nærmere undersøgelse,
at fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital ikke har anvendt det
samme videomateriale som de øvrige fødesteder, men derimod har
brugt en række egenudviklede film om forskellige temaer og situationer vedrørende fødslen. Disse film var fra uge 12
i 2020 (marts måned) tilgængelige for de gravide/par via den digitale
forløbsguide/app-løsning, som fødestedet i Aarhus anvender.

Hvordan de gravide/parrene er gjort bekendt med videoerne som et
alternativ til den normale forældre- og fødselsforberedelse
HEV
Dette blev kommunikeret til gravide fra jordemoderkonsultationerne
(som i lighed med de øvrige fødesteder ikke har været lukket ned på
noget tidspunkt), fra afdelingens facebookside, som har over 5000
følgere, og fra afdelingens hjemmeside. Videoerne har været præsenteret som et alternativ i en COVID-tid med indhold svarende til de
moduler, der indgår i den normale fødselsforberedelse med fysisk
fremmøde. Eventuelle spørgsmål og dialog omkring egen fødsel har
efterfølgende måttet tages op i jordemoderkonsultationen.
HEM (Viborg)
Information om videoerne på www.vibarn.dk gives i forbindelse med
første svangreundersøgelse hos jordemoder. I forbindelse med
svangreundersøgelse hos jordemoder ved fysisk fremmøde i uge 29
aktiveres og rettes fokus på den del af hjemmesiden www.vibarn.dk,
hvor den virtuelle fødselsforberedelse er. Derefter vil der ved de næ-
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ste graviditetsundersøgelser hos jordemoderen være mulighed for
dialog omkring forberedelserne til fødslen og familiedannelsen.
Horsens
Jordemødrene fortæller om videoerne i jordemoderkonsultationen.
Her får de gravide et klistermærke til vandrejournalen med Facebooksidens navn. Videoerne er således tilgængelige via Facebook, hvor de
er lejret fast øverst på siden, så det er let tilgængeligt for nye følgere. Videoerne er desuden tilgængelige via link på hjemmesiden Horsens Baby. Ved hver nedlukning har fødestedet lavet et opslag på Facebook, hvor man endnu engang har linket til videoerne.
Randers
Fødestedet i Randers har gennem hele COVID-perioden kommunikeret via hjemmeside www.randersbaby.dk, hvor linket til videoerne
findes. De gravide informeres om hjemmesiden i forbindelse med første jordemoderbesøg, og de får her et klister-mærke til vandrejournalen med (web)adressen samt information om, at der her kan findes
information om vejledninger, opdateringer m.m. Muligheden for dialog med konsultationsjordemoderen om fødslen og tiden efter har ikke ændret sig under COVID-19.
AUH
Den normale fødselsforberedelse med fysisk fremmøde lukkede allerede ned i uge 11 (marts 2020). I samme uge producerede man de
omtalte film. I uge 12 blev filmene gjort tilgængelige for de gravide/par via den digitale forløbsguide/app'en, som fødestedet anvender. 80 % af de gravide tilknyttet fødestedet i Aarhus er aktive brugere af forløbsguiden. Den digitale forløbsguide er indrettet således,
at der gives besked til den gravide om at forholde sig til fødselsforberedelsesmaterialet ved graviditetsuge 32. Filmene ligger desuden frit
tilgængeligt via forløbsguiden. Tilbuddet er endvidere annonceret via
Facebook samt i forbindelse med jordemoderkonsul-tationerne.
Fødestedet har oplyst, at i store dele af perioden har fødestedets
samarbejdspartner i FOF udbudt det sædvanlige supplement til fødselsforberedelsen angående ve-træning som et online-tilbud.
Fødestedet er dagligt i kontakt med alle brugere af forløbsguiden/app'en, og har således under nedlukningsperioden anvendt
såvel fællesbeskeder som chat beskeder og individuelle samtaler i
konsultationerne. Derudover har fødestedet anvendt Facebook som
kommunikationskanal til de gravide i forhold til alle ændringer.
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Planer og tidshorisont for online fødselsforberedelse med mulighed for
interaktion, spørgsmål mv.
Nogle af fødestederne arbejder som nævnt allerede med udvikling og
test af online fødsels- og forældreforberedelse (med mulighed for interaktion, spørgsmål mv.). Det kan konstateres, at der tilsyneladende bl.a. er en række udeståender i forhold levering af udstyr, der
kan sikre den fornødne kvalitet og driftssikkerhed i tilbuddet. Hertil
kommer, at der formentlig vil være behov for bl.a. oplæring af det
involverede personale.
Jeg vil bede administrationen undersøge, om de allerede i gangværende tiltag eventuelt kan understøttes yderligere for at fremme
udbredelsen af et supplement til videoer/film.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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