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Fødeplan for Region Midtjylland i høring
– høringsfrist 18. januar 2021
Region Midtjylland har udarbejdet en ny fødeplan, som nu sendes i
høring.
Svangreområdet er generelt velfungerende i Region Midtjylland. Den
nye fødeplan skal derfor i stor udstrækning ses som en konsolidering
og videreudvikling af hidtidige indsatser, samarbejdsprocesser og
organiseringer. Samtidig indeholder den nye fødeplan en række
elementer, som skal bidrage til, at planen er afstemt med aktuelle
strategiske prioriteringer, herunder Region Midtjyllands nye
sundheds- og hospitalsplan samt den seneste sundhedsaftale mellem
Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.
Udover at sikre udmøntningen af lovgivningsmæssige krav samt
nationale faglige anbefalinger vedrørende svangreomsorgen tager
fødeplanen således udgangspunkt i en række centrale mål og
pejlemærker for den tværfaglige og tværsektorielle indsats, der skal
understøtte et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i
Midtjylland. Samtidig giver planen et overblik over de gældende
tilbud hos almen praksis, i kommunerne og på hospitalerne samt
organiseringen af det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, der
udgør en grundsten i den samlede indsats omkring graviditet, fødsel
og barselsperiode indtil ca. én uge efter barnets fødsel.
Fødeplanen tager udgangspunkt i sundheds- og hospitalsplanen
for Region Midtjylland, herunder at der er fødesteder ved Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet
Randers, Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest
(Herning og Holstebro frem til tidspunktet for ibrugtagningen af
Regionshospitalet Gødstrup, hvor fødslerne samles dér).
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Side 1

Strategiske spor og fokusområder i den nye fødeplan
Fødeplanen har et forebyggende og helhedsorienteret perspektiv
på svangreomsorgen. I de kommende år forventes udviklingen af
sundhedsvæsenet i det midtjyske – og dermed også svangreomsorgen - at være præget af bl.a. differentiering og individualisering
(herunder fokus på sårbare gravide/familier), understøttelse af
brugernes involvering og ressourcer (mestring//selvhjulpenhed)
samt digitalisering af tilbud og arbejdsprocesser inden for
svangreomsorgen.
Den nye fødeplan udgør en faglig udviklingsplan, der opstiller en
række fokusområder og anbefalinger for den fremadrettede udvikling
af svangreomsorgen i Region Midtjylland. Dette omhandler i
hovedpunkter initiativer inden for følgende overskrifter:
•
•
•
•
•
•

Håndteringen af et stigende fødselstal
Den fortsatte udvikling og sikring af kvaliteten
Digitalisering (borgervendt teknologi og arbejdsprocesser)
Fælles beslutningstagning
Styrket implementering af indsatsen for sårbare gravide
Samarbejde og partnerskaber med civilsamfundet

Fødeplanens tilblivelse
Der har været nedsat en arbejdsgruppe under det regionale
fødeplanudvalg med tværfaglig og tværsektoriel repræsentation fra
både den kommunale sundhedspleje, regionens fødesteder samt
almen praksis.
Det er en central ambition bag fødeplanen, at tilrettelæggelsen af
indsatsen sker på brugerens præmisser. Som led i udarbejdelsen af
fødeplanen har der derfor været fokus på at inddrage brugernes
perspektiv i form af erfaringer, idéer og oplevelser fra dels
gravide/par (dvs. forløbet før fødslen) og dels kvinder/par, som er
blevet forældre (det samlede forløb, herunder fødslen og forløbet
efter fødslen). Der er i perioden juni–september 2019 gennemført
semi-strukturerede interviews med gravide og nybagte forældre.
Interviewrunden omfattede 24 kvinder og 38 forældrepar med en
forholdsvis bred geografisk repræsentation.
Rådgivning og høring
Regionsrådet har 28. oktober 2020 godkendt udkastet til den nye
fødeplan, som nu sendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på
rådgivning forud for den endelige godkendelse, jf. Sundhedsloven.
Herudover har regionsrådet besluttet at sende forslaget til fødeplan i
bred høring. Høringsperioden strækker sig frem til 18. januar 2021.

Side 2

Alle høringssvar bedes sendt elektronisk til:
sundhed.hoering.foedeplan@rm.dk
Høringsversionen af fødeplanen ligger på regionens hjemmeside
www.rm.dk, og alle interesserede kan fra hjemmesiden give
høringssvar til fødeplanen.
Høringsversionen sendes desuden direkte til en bred kreds af
interessenter på sundhedsområdet (høringsliste vedlagt).
Alle modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside, og indgå i den videre proces frem mod endelig behandling i
regionsrådet i 1. kvartal 2021.
Side 3

Regionsrådet håber, at rigtig mange vil læse og afgive deres kommentarer til udkast til fødeplan for Region Midtjylland.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand

