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Til:  

Ansøgning om finanslovsmidler i 2015 og 2016 afsat til løft af kvaliteten på føde-

afdelingerne 

 

Der er på finansloven for 2015 afsat 35 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. årligt fra 2016 

til et løft af kvaliteten på landets fødeafdelinger. Af finanslovsteksten fremgår, at mid-

lerne skal anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som 

indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg. Midlerne skal 

indgå i det fortsatte arbejde med målrettet at sikre, at alle fødende får en så god og tryg 

fødselsoplevelse som muligt. Det nævnes, at indsatsområder kan omfatte en styrkelse 

af personaleressourcerne, hvor der er behov, afsættelse af ressourcer til igangsættelse 

af fødsler og ved at understøtte projekt ”Sikre fødsler”. 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i et brev orienteret om, at regionerne for 

2015 og 2016 skal indhente ministeriets godkendelse for, hvordan midlerne foreslås 

anvendt. Efterfølgende skal der indsendes et revisorpåtegnet regnskab, som dokumen-

terer midlernes anvendelse. Fra og med 2017 bliver midlerne lagt over i regionernes 

bloktilskud.   

 

Region Hovedstaden har i brev af 29. maj 2015 orienteret ministeriet om, at det ikke 

har været muligt for regionen at indsende et konkret forslag for anvendelse af midler-

ne inden den 1. juni 2015. Samtidig er der orienteret om, at regionsrådet den 18. au-

gust 2015 vil få forelagt et forslag om den konkrete udmøntning af midlerne, og at det 

godkendte forslag efterfølgende vil blive indsendt til ministeriet.  

 

Region Hovedstaden forventes at modtage ca. 11,0 mio. kr. i 2015 og ca. 23,6 mio. kr. 

i 2016 og følgende år til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. Regionen modtager en 

andel af de samlede midler svarende til regionens bloktilskudsandel. 

 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, udpeget af Sundhedsfagligt Råd, med repræ-

sentanter fra fødestederne, som har drøftet serviceeftersynet på fødeområdet. Hospi-

talsdirektionerne er efterfølgende bedt om kommentarer til ”Tilbud til fødende i Regi-

on Hovedstaden - et serviceeftersyn” herunder tilkendegivelse om direktionerne var 

enige i prioriteringen for brugen af finanslovsmidlerne. 
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Administrationen har haft en række drøftelser med arbejdsgruppen for at afklare, 

hvordan finanslovsmidlerne kan anvendes, således at der sker et løft af kvaliteten på 

fødeafdelingerne. Det foreslås, at tilskudsmidlerne i prioriteret rækkefølge anvendes 

til igangsættelse af fødsler, sikre fødsler og kendt jordemoderordning (til niveau 3 

kvinder) på regionens fødesteder 

 

Arbejdgruppen prioriterer således midler til igangsættelse af fødslen herunder sikre 

fødsler højere end kendt jordemoder. Tilførsel af ressourcer på de nævnte områder, vil 

sikre, at der kan ske en fuld efterlevelse af regionens fødeplan og dermed også opfyl-

delse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.  

 

Tilførsel af midler til igangsætning af fødsler 

I 2012 kom der nye retningslinjer om igangsættelse af fødslen senest 2 uger over ter-

min, hvilket har medført en stor stigning i antal igangsættelser og mange flere ambu-

lante henvendelser. Flere gravide skal have op mod fire undersøgelser af ca. 45 minut-

ters varighed i forbindelse med igangsættelsen. En fødselsigangsættelse kan tage fra et 

døgn til flere dage. Hertil kommer et stigende antal gravide der skal være indlagt un-

der igangsættelsesprocessen på grund af risiko for overstimulation af livmoderen (bi-

virkning til behandlingen). Der er derfor et behov for at øge antallet af jordemødre og 

obstetriske læger til det større arbejdspres, som følge af kravet om at igangsætte føds-

len.  

 

Det foreslås, at der til igangsætning af fødsler søges om 8,0 mio. kr. i 2015 og 13,6 

mio. kr. i 2016. Beløbet søges til dækning af udgifter til løn til jordemødre og special-

læger, som det fremgår af nedenstående opstilling.  

 

Administrationen har efter drøftelser i arbejdsgruppen fordelt bevillingen mellem hos-

pitalerne i forhold til forventede antal igangsatte fødsler. Der er i beregningen indar-

bejdet den nye aftale om fordeling af optageområder, hvor antallet af fødsler forventes 

at falde på Amager og Hvidovre Hospital og på Rigshospitalet og omvendt stige på de 

to andre hospitaler.  Endvidere indgår i beregningen den faktiske andel af igangsættel-

se af fødsler på fødeafdelingerne.  

 
Tilførsel af budget og opnormering  til igangsætning af fødsler

Forventet 2015 2015 2015 2016 2016 2016

antal i gang- budget læge jordemoder budget læge jordemoder

satte fødsler løn stillinger stillinger løn stillinger stillinger

Amager og Hvidovre Hospital 1.875 2.677 1,2 3,8 4.551 2,0 6,4

Bornholms Hospital 86 123 0,3 210 0,5

Herlev og Gentofte Hospital 1.277 1.822 0,6 3,0 3.098 1,0 5,1

Nordsjællands Hospital 896 1.279 0,6 1,7 2.174 1,0 3,0

Rigshospital 1.471 2.099 1,2 2,4 3.568 2,0 4,1

i alt 5.605 8.000 3,6 11,2 13.600 6,0 19,1  
 

Der forventes således nyansat 25 på regionens fødesteder fordelt med 6 speciallæger 

og 19 jordemødre.  
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Tilførsel af midler til sikre fødsler 

Det foreslås, at der fra 2015 søges 1,0 mio. kr. til konsolidering og fortsat uddannelse 

til sikre fødsler. Budgettet tilføres afdelingerne og anvendes til udgifter til løn i for-

bindelse med uddannelse. Midlerne fordeles mellem fødeafdelingerne på baggrund af 

det forventede antal fødsler, jf. nedenstående tabel. 

 
Tilførsel af budget til udgifter til løn i forbindelse med uddannelsesaktivitet

Forventet Budget

antal fødsler løn

Amager og Hvidovre Hospital 6.895 316

Bornholms Hospital 260 12

Herlev og Gentofte Hospital 5.387 247

Nordsjællands Hospital 3.878 178

Rigshospital 5.387 247

i alt 21.807 1.000  
 

Tilførsel af midler til kendt jordemoderordning 

Fødeafdelingerne har foreslået, at en del af finanslovsmidlerne anvendes på etablering 

af kendt jordemoderordning på de fire større fødesteder. Ordningen med kendt jorde-

moder foreslås som udgangspunkt, at omfatte kvinder fra niveau 3, som har sociale, 

medicinske og psykologiske problemstillinger. Arbejdsgruppen vurderer, at ordningen 

med kendt jordemoder kan omfatte ca. 1.000 kvinder. Det svarer til ca. 50 % af det 

samlede antal niveau 3 kvinder, men der er store udsving i målgruppen fra år til år.  

 

Kendt jordemoder tænkes organiseret med et jordemoderteam med tre til fire jorde-

mødre, der betjener en gruppe af gravide med såvel jordemoderkonsultationer som 

fødselsforberedelse samt fødsel og barsel.  

 

Tidligere erfaringer med kendt jordemoderordning i regionen har vist, at sygefraværet 

falder markant hos jordemødre, der arbejder på denne måde. Endvidere har nogle ord-

ninger vist, at indgrebsfrekvenserne på en række områder er lavere hos kvinder, der 

føder med en kendt jordemoder. 

 

For at der kan ske opstart på kendt jordemor skal der være en grundorganisering 

(startkapital) med et team på 3-4 jordemødre. Samtidig viser befolkningsprognoser 

stigende befolkning i Byen og Syd og dermed forventeligt og flere gravide herunder 

førstegangsfødende. Hertil kommer, at særligt den sydlige del af regionen og hoved-

stadsområdet har flere gravide fra niveau 3 med sociale, medicinske og psykologiske 

problemstillinger. 

 

Derfor foreslås det, at der til etablering af kendt jordemoderordning søges om 2,0 mio. 

kr. i 2015 og 9,0 mio. kr. i 2016. Beløbet søges til udgifter til løn til jordemødre og 

transport. Fødeafdelingerne på Amager og Hvidovre Hospital samt Rigshospitalet til-

føres 5 stillinger til etablering af kendt jordemoderordning. Fødeafdelingerne på Her-

lev og Gentofte Hospital samt Nordsjællands Hospital tilføres hver 4 stillinger. 
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Tilførsel af budget og opnormering  til kendt jordemoder

2015 2015 2015 2016 2016 2016

budget budget jordemoder budget budget jordemoder

løn øvrig drift stillinger løn øvrig drift stillinger

Amager og Hvidovre Hospital 500 56 1,1 2.250 250 5,0

Bornholms Hospital 0 0 0,0 0 0,0

Herlev og Gentofte Hospital 400 44 0,9 1.800 200 4,0

Nordsjællands Hospital 400 44 0,9 1.800 200 4,0

Rigshospital 500 56 1,1 2.250 250 5,0

i alt 1.800 200 4,0 8.100 900 18,0  
 

Der forventes således nyansat 18 jordemødre på regionens fødesteder til varetagelse af 

kendt jordemoder. Der er afsat et budget til udgifter til transport til de tilknyttede jor-

demødre.   

 

Tilførsel af midler til fødeafdelingerne 

I nedenstående tabel er sammenstillet ovenstående forslag om ansøgning af midler til 

igangsætning af fødsler, sikre fødsler samt kendt jordemoderordning 

 
Tilførsel af budget og opnormering  til fødeafdelinger

2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016

budget budget læge jordemoder budget budget læge jordemoder

løn øvrig drift stillinger stillinger løn øvrig drift stillinger stillinger

Amager og Hvidovre Hospital 3.493 56 1,2 4,9 7.117 250 2,0 11,4

Bornholms Hospital 135 0,3 222 0,5

Herlev og Gentofte Hospital 2.469 44 0,6 3,9 5.145 200 1,0 9,1

Nordsjællands Hospital 1.857 44 0,6 2,6 4.152 200 1,0 7,0

Rigshospital 2.846 56 1,2 3,5 6.065 250 2,0 9,1

i alt 10.800 200 3,6 15,2 22.700 900 6,0 37,1  


