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Invitation 

Dialogmøde om Region Hovedstadens nye fødeplan 

Det handler om liv – lige fra begyndelsen 

Onsdag den 16. november 2022, kl. 16.00-18.30 

Mærsk Tårnet, Holst Auditorie, Panum, Blegdamsvej 3B, 2200 København N  

Region Hovedstaden vil gerne invitere dig til dialogmøde om regionens nye fødeplan. Formålet 

med dialogmødet er at sætte fokus på, hvad der skal til for at skabe gode og trygge rammer for 

gravide, fødende og i barslen samt være en eftertragtet arbejdsplads. 

 

Fødeplanen indeholder en overordnet beskrivelse af regionens tilbud i forbindelse med gravidi-

tet, fødsel og barsel. Fødeplanen har til formål at understøtte og styrke fødeområdet, så familier 

i Region Hovedstaden oplever et fødetilbud af høj faglig kvalitet med den enkelte familie i cen-

trum, så det lille barn og familien opnår de bedste forudsætninger for en god første tid og start 

på livet. Fødeplanen markerer derfor rammer og retning for driften samt udviklingen af fødeom-

rådet i regionen. Fødeplanen skal desuden skabe overblik over tilbud på fødeområdet og organi-

seringen af den tværsektorielle indsats, der er et afgørende fundament i at sikre rettidige tilbud 

af høj faglig kvalitet i den samlede indsats under graviditet, fødsel og barsel. 

 

Dialogmødet er en del af regionens flere initiativer vedrørende involvering af eksterne parter ved 

tilblivelsen af den nye fødeplan, der skal godkendes politisk i 2023. 

 

Målgruppen for dialogmødet er faglige organisationer, faglige foreninger og patientforeninger, al-

men praksis, samarbejdspartnere fra kommuner, civilsamfundsorganisationer, direktioner og fag-

personale fra hospitalerne, regionsrådspolitikere samt interesserede borgere. 

 

Dialogmødet vil indeholde oplæg vedrørende fødeområdet, både fra administrativ og politisk 

side samt sundhedsfagligt. Der vil desuden være borddrøftelser inden for temaerne ”Graviditet”, 

”Fødsel” og ”Barsel”, og dialogmødet afsluttes med en paneldebat om, hvordan vi sikrer de gode 

forløb på tværs. Det endelige program sendes snart. 

 

Tilmelding 

Tilmelding til dialogmødet skal ske senest [indsæt frist] via følgende link: [indsæt link] 

Der vil som en del af dialogmødet blive afholdt tre parallelle borddrøftelser. Du vil ved tilmelding 

til dialogmødet blive bedt om at vælge, hvilken af følgende tre sessioner, du foretrækker at del-

tage i:  

 

Session 1: Graviditet 

Den gravide er under sin graviditet i kontakt både med sin egen læge og med jordemoderen. I 

Region Hovedstaden skal der være velkoordinerede, trygge og sammenhængende forløb af høj 

kvalitet for den gravide og hendes partner gennem hele forløbet. Det kræver et godt tværfagligt 

og tværsektorielt samarbejde mellem de involverede sundhedsprofessionelle. I session 1 drøf-

tes fødeplanens indsatser under graviditeten. 

 



 

 

2 

 

Region Hovedstaden 

 

 

 

Session 2: Fødsel 

Alle gravide skal opleve at have et trygt, sammenhængende fødselsforløb af høj faglig kvalitet, 

uanset hvor og hvordan fødslen foregår. Tilbuddene under fødslen skal være med til at sikre, at 

mor og barn kommer igennem fødslen i den bedst mulige sundhedstilstand, at minimere kompli-

kationer både under og efter fødslen og sidst men ikke mindst, at bidrage til en god fødselsople-

velse for begge forældre. Det er medarbejderne på fødeområdet, der er fundamentet og forud-

sætningen for, at regionen kan skabe trygge og gode fødselsforløb for borgerne. I session 2 drøf-

tes fødeplanens indsatser under fødslen. 

Session 3: Barsel 

Formålet med regionens barselstilbud er at sikre den nødvendige tryghed og at understøtte den 

første tid med en nyfødt med fokus på trivsel, velbefindende for familien og etablering af amme-

opstart. I den tidlige barselsperiode støttes og rådgives familien af sundhedspersonale fra hos-

pitalet, kommunen og almen praksis. Det kræver et godt tværfagligt og tværsektorielt samar-

bejde, og særligt hvor der er kvinder og/eller nyfødte, som på grund af fysiske, mentale eller so-

ciale omstændigheder har behov for en særlig sundhedsfaglig indsats. I session 3 drøftes føde-

planens indsatser under barslen. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Gaardhøj    Christoffer Buster Reinhardt 
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