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NOTAT 

  

Sundhedsudvalgets bemærkninger 
til ”Vision for fødeområdet og 3-årig 
investeringsplan” 

Et enigt sundhedsudvalg bemærkede på møde den 23. maj 2022 føl-
gende til ”Vision for fødeområdet og 3-årig investeringsplan”:  

• Der tilføjes følgende markeret med kursiv under fokusområdet 

Styrket fødselsforberedelse og bedre digitale tilbud: 

 
” Derfor vil vi som supplement til jordemoderkonsultationerne 
styrke fødselsforberedelsen ved at have tilbud om fødselsforbe-
redelse, der passer til den enkelte families behov fx med små 
hold og virtuelle tilbud”. 
 

• Der tilføjes en formulering om muligheden for hjemmefødsel. 

 

• Afsnittet under fokusområdet: Arbejdsmiljø som støtter kerneop-

gaven omformuleres, så det tydeligt fremgår, at planlægning og 

fordeling af vagter håndteres uden politisk indblanding.  

 

• Der tilføjes følgende markeret med kursiv under fokusområdet 

Bedre fysiske rammer og mindre enheder eller teams: 

 
”Vi vil også sikre fysiske rammer, som muliggør, at vi kan etab-
lere mindre enheder, fx in-housefødeklinikker, og/eller organisere 
arbejdet i mindre teams på de store fødesteder. Det skal for-
bedre arbejdsvilkårene for medarbejderne og bidrage til at give 
de fødende en tryg oplevelse. 



Sundhedsudvalgets bemærkninger til ”Vision for fødeområdet og 3-årig 

investeringsplan” 

Side 2 
 

• Det fjerde afsnit under overskriften: Attraktiv arbejdsplads for 

vore medarbejdere omformuleres til følgende formulering:  

 
”Der skal være plads til at udfolde og udvikle fagligheden. Det er 
kerneopgaven at sikre trygge og sikre rammer for den fødende 
og barnet, og det understøttes af forskning, undervisning, god le-
delse og stærke relationer til vores samarbejdspartnere”.  
 

• Fokusområdet Arbejdsmiljø omkring kerneopgaven i figur 1 om-

formuleres til ”Arbejdsmiljø”. 

 

• Der tilføjes følgende markeret med kursiv under fokusområdet 

Høj faglig kvalitet: 

 
”Vi vil levere høj faglig kvalitet i alle tilbud i graviditeten, under 
fødslen og i barselsforløbet. Derfor vil vi sikre, at vores fødeste-
der i alle hjørner af fødeområdet arbejder med udgangspunkt i 
de faglige standarder og efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
for svangreomsorgen. Det gælder uanset hvor fødslen foregår – 
på hospitalets fødegang, i in-housefødeklinik eller i hjemmet”.  

 

 

 

 


