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Høringssvar til Region Midtjyllands fødeplan 

Favrskov Kommune har modtaget udkast til Region Midtjyllands fødeplan i høring med 

frist 18. januar 2021.  

Dette høringssvar gives under forudsætning af Byrådets godkendelse på møde 26. 

januar 2021.  

Favrskov Kommune oplever generelt, at der er et velfungerende samarbejde mellem 

hospitaler, kommuner og praktiserende læger omkring indsatsen til gravide, fødende 

og barslende. Det er derfor relevant, at der i den nye fødeplan er fokus på at styrke og 

videreudvikle eksisterende indsatser.  

Valg af fødested 

I forslaget til fødeplanen er det beskrevet, at fødselstallet forventes at stige de 

kommende år, og at der derfor kan være behov at justere på fødestedernes 

optageområder. Favrskov Kommune forventer, at kommunerne vil blive inddraget i 

planlægningen, hvis det bliver nødvendigt.  

For borgere fra Hinnerup-området betyder det frie valg af fødested, at de også kan 

vælge Aarhus Universitetshospital som fødested. Det er en ordning, som giver stor 

mening for fødende fra området og som Favrskov Kommune forventer vil fortsætte.  

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Det er positivt, at fødeplanen beskriver, at den sundhedsfremmende og forebyggende 

indsats inden for svangreomsorgen skal bidrage til at realisere Sundhedsaftalens 

målsætninger på forebyggelsesområdet. Favrskov Kommune vurderer, at det bl.a. vil 

være relevant at styrke samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praktiserende 

læger om indsatser til gravide med overvægt. Det skyldes ikke mindst, at der kan være 

en sammenhæng mellem overvægt hos gravide og risikoen for komplikationer under 

graviditet og fødsel.  

Digitalisering 

Favrskov Kommune bifalder fødeplanens anbefalinger til øget digitalisering. Det 

gælder i særdeleshed udviklingen af en digital svangrejournal som erstatning for den 

papirudgave, gravide i dag skal medbringe til alle konsultationer mv.  

Favrskov Kommune bakker også op om en fælles digital patientguide/app, hvor 

familier kan modtage information målrettet konkrete tidspunkter i barselsforløbet og 

kommunikere med sundhedsfagligt personale. Der er mange spændende 

udviklingsmuligheder i en fælles app-løsning, der tager udgangspunkt i familiernes 

behov. Det kan fx give værdi for familierne, hvis de i én app både kan modtage 

information og rådgivning fra det regionale fødested og den kommunale 

sundhedspleje. Favrskov Kommune indgår gerne i et udviklingssamarbejde på 

området.  
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Favrskov Kommune ser frem til et fortsat godt samarbejde.  

 

Venlig hilsen  

Grethe Villadsen                         Ulrik Johansen  
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