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Åbent brev til politikerne  
 

Lukning af Silkeborg fødeafdeling: 
dristig nytænkning i regionens spareplan???? 

 
Er det dristig nytænkning at foreslå lukning af Silkeborg fødeafdeling til fordel for, at 800 fødsler 
flyttes til fødeafdelingen i Viborg?. Og det under forudsætning af at den samme omsorg skal ydes 
for blot 25 % af de midler, det koster i dag. 
 
Vores region vil gerne udadtil signalere nytænkning og visioner, og et af regionens 3 værdiord er 
dristighed.  Som jordemoder på den lukningstruede fødeafdeling i Silkeborg, har jeg fagligt meget 
svært ved at se det dristige og visionære i lukning af fødeafdelingen. 
 
Faktum er, at vi er nødt til at forholde os til de massive besparelser, men fokus må fortsat være at 
yde de gravide og familierne den mest optimale omsorg.  
Løsningen er ikke bare at lukke en fødeafdeling fordi det sparer x antal kroner. – I den beslutning 
ligger ingen form for hensyntagen til den enkelte borger, der pludselig får langt til fødestedet med 
den utryghed, der er forbundet hermed. Det kræver derfor nytænkning at løse denne opgave og at vi 
som region er visionære og ikke mindst tør være dristige, for at sikre besparelser der slækker 
minimalt på den høje kvalitet og omsorg vi som jordemødre er stolte over at yde og som vi ikke kan 
acceptere at gå på kompromis med. 
 
Vi opfordrer og udfordrer derfor regionspolitikerne til, sammen med os, at tænke nyt i forhold til 
borgerne. Vi er parate til at sætte os selv i spil, følge de gravide og føde med dem, der, hvor 
regionen siger vi skal. For et beskedent beløb på ca. 2 millioner kroner, vil vi kunne tilbyde 
kvinderne i Silkeborg en service, som vil betyde langt mindre kørsel under graviditeten, mindre 
fravær fra arbejde og en langt større tryghed og tilfredshed under fødsel.  
Ifølge Rapporten ”hvad siger de fødende kvinder? Oplevelse af graviditet, fødsel og barsel”, 
december 2010, som beskriver patienttilfredsheden på regionens fødesteder, er konklusionen helt 



tydelig – det de gravide og fødende ønsker er tryghed, kontinuitet og ikke mindst kendthed og det 
kan vi sikre dem med ”kendt jordemoder ordning”. 
Vi vil tilbyde at følge de gravide lokalt i Silkeborg – til jordemoderkonsultationer, scanninger og 
igen efter fødslen til barselsophold ”hjemme” i Silkeborg – kun selve fødslen skal foregå i Viborg, 
med deres ”egen” jordemoder, som de kender fra graviditeten. 
 
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at langt det bedste for de gravide i Silkeborg er, at 
fødeafdelingen bevares. Og som jordemoder er jeg meget ulykkelig over udsigten til at miste den 
mest fantastiske arbejdsplads. Men er det lukning, der bliver konklusionen på spareplanen, så vil 
kendt jordemoderordning for de gravide i Silkeborg, klart være den næst bedste løsning.  
 
Så hermed en opfordring til jer politikere om at tænke visionært og udleve jeres dristighed og møde 
os i vores forslag, for sammen at sikre de gravide den bedst mulige omsorg og tryghed under 
graviditet og fødsel. 
 
Jordemoder Kirsten Hedegaard Nielsen, Silkeborg fødeafdeling. 
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