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NOTAT

Til Forretningsudvalget

Hospitalernes anvendelse af midler 
fra budget 2022 til fødeområdet.
Af Region Hovedstadens budgetaftale for 2022 fremgår: ”Der tilføres med 
budgetaftalen for 2022 yderligere 24 mio. kr. årligt stigende til 26 mio. kr. fra 
2023 og frem til svangreområdet og børneområdet fordelt med 12 mio. kr. år-
ligt til hvert af områderne stigende til 13 mio. kr. fra 2023.”

Dette notat indeholder en opfølgning på hospitalernes anvendelse af budget-
midlerne til svangreområdet. Da denne opsamling indgår i behandlingen af 
sag om den aktuelle situation på fødeområdet, indgår anvendelsen af budget-
midlerne til børneområdet ikke i dette notat. Sundhedsudvalget vil blive fore-
lagt en opfølgning på anvendelse af budgetmidler for både føde- og børneom-
rådet.

Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra hospitalerne.

Amager og Hvidovre Hospital

På fødeområdet anvendes midlerne til kvalitetsløft gennem opnormering, pri-
mært på barselsgangen og sekretærområdet, samt ved hjemmebesøg efter 
ambulant fødsel. 

En del af midlerne vil blive anvendt til at håndtere vækst i fødsler og går pri-
mært til at dække behovet for flere jordemoderkonsultationer og ultralydsscan-
ninger, samt bemanding til øget antal fødsler og barslende.

De samlede midler til både føde- og børneområdet tænkes også ind i forbin-
delse med etableringen af kvinde-barn centeret, der etableres i forbindelse 
med udflytningen i nybyggeriet på Hvidovre Hospital matriklen.
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Herlev og Gentofte Hospital

Midlerne på svangreområdet skal benyttes til etablering af et optimeret igang-
sættelsesafsnit, der skal rumme både ambulante og indlagte kvinder til igang-
sættelse. Afsnittet vil blive placeret i NYBYG i forlængelse af de indlagte svan-
gre patienter og vil optimalt blive bemandet med jordemødre (der også ta-ger 
vagter), der skal fungere i et tæt samarbejde med de læger og medarbej-dere, 
der er tilknyttet afsnittet for indlagte svangre. 

Derudover skal midlerne benyttes til at styrke bemandingen af den nyopret-
tede klinik for graviditetstab, der omfatter både dødfødte og senaborter. Be-
mandingen vil primært bestå af jordemødre, der ligeledes skal indgå i vagt.

Rigshospitalet

Midlerne til fødeområdet vil tilgodese såvel fødsler som neonatologien. I den 
forbindelse er anæstesi- og operationsområdet en væsentlig samarbejdspart-
ner ved varetagelse af kejsersnit og anlæggelse af epiduralblokader (bedø-
velse) ved fødsler. Midlerne udmøntes til obstetrikken med henblik på fasthol-
delse samt øge antallet af stillinger og på Neonatalafdelingen og Anæstesi- og 
operationsafdelingen som flere stillinger og øget kapacitet. 

Der afsættes en del af midlerne i 2022 til ombygning i forbindelse med etable-
ring af flere sengestuer i obstetrikken, herunder bl.a. barselssenge.

Nordsjællands Hospital

Midlerne til fødeområdet vil blive anvendt til at styrke forskellige funktioner. I 
Akutmodtagelsen for gravide anvendes midler til øget sundhedsfaglig bistand 
med henblik på øget kvalitet. På Fødegangen anvendes midler til en forbedret 
varetagelse af vagtfordelingsopgaverne med henblik på en mere effektiv an-
vendelse af ressourcerne. På Barselsafsnittet afsættes midler til hotlinen (sy-
geplejerske), som så kan holde åbent også i aftenvagt lørdag og søndag for at 
skabe øget tryghed hos de nybagte forældre. Til neonatal-området afsættes 
også en del af midlerne til øgede ressourcer og kvalitet. Resten af midlerne 
forventes at gå direkte til klinisk personale, hvor der løbende opstår behov, 
herunder til dækning af vikarer.

For så vidt angår 2022 bemærkes det dog, at de midlertidige aftaler til bl.a. 
fastholdelse på jordemoderområdet vil lægge beslag på en stor del af mid-
lerne.

Bornholms Hospital

Midlerne til fødeområdet anvendes fortrinsvis til de regionalt aftalte belast-
ningstillæg til jordemødrene. Resterende midler forventes anvendt til delta-
gelse i kompetenceudviklingsaktiviteter og opretholdelse af den nødvendige 
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bemanding til dækning af vagter, herunder styrke vikardækning i sonografi, 
hvor hospitalet aktuelt kun har én medarbejder med de relevante kompeten-
cer.
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