
 

 

           

                                                                                   

         Den 13. oktober 2021 

Høringssvar ifm. fødeplan for Region Syddanmark     

Tak for muligheden for at kommentere på høringsudkast vedr. fødeplan for Region Syddanmark, som 
erstatter den nuværende fødeplan fra 2010.  

Indledningsvist vil PLO-Syd rose regionen for som udgangspunkt at have udarbejdet en rigtig god 

fødeplan. Det er gode indsatsområder, som er opstillet og som vi som praktiserende læger også oplever 

i vores dagligdag. Vi oplever også i almen praksis øget mængde af gravide og fødende med psykiske og 

sociale problemer og værdsætter derfor, at der fokuseres på øgede ressourcer til dette. PLO-Syd er 

enige i fødeplanens og svangreomsorgens overordnede anbefaling om, at de som har mest behov skal 

have mest hjælp. Dette afspejles i differentieringen og niveaudelingen ved svangerskabsjournalen.  

Beskrivelse af indsatser i den nye planperiode 

Med afsæt i regionens vision på fødeområdet og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og 

Danske Regioners udspil ”Godt fra Start”, er der i høringsudkastet identificeret syv indsatsområder, som 

det foreslås, at Region Syddanmark skal have særlig opmærksomhed på i de kommende år. 

Indsatsområderne er overordnede og gældende på tværs af almen praksis, kommuner og regionen. Til 

hvert indsatsområde er beskrevet en række anbefalinger, som skal realiseres i løbet af planperioden i et 

samspil mellem fagpersoner og ledelsesniveauet på sygehusene. Dette arbejde vil PLO-Syd om muligt 

gerne støtte op om.  

PLO-Syd støtter et fortsat godt tværfagligt samarbejde  

Som det fremgår af fødeplanen, er svangreomsorgen afhængig af et optimalt samarbejde mellem 

forskellige aktører på tværs af fagligheder og sektorer. Her spiller familielægen en vigtig rolle for at sikre 

et koordineret, helhedsorienteret og individualiseret forløb til gavn for hele familien. Især vil almen 

praksis kunne støtte op i familier med et forventet ukompliceret forløb og for familier med forøget risici 

af fysiske, psykologisk eller social karakter. PLO-Syd er tilfredse med, at der i fødeplanen er lavet en 

overordnet beskrivelse af, hvad der foregår hos de forskellige parter: egen læge, jordemoder, 

fødselslæge m.m. Det vil være en meget stor hjælp for almen praksis, hvis informationen præciseres 

med links til de steder, hvor man kan finde opdateret viden/anbefalinger. Ligeledes er det vigtigt, at det 

præciseres, hvem der har ansvar for hvad.  

I høringsudkastet anbefales det, at regionen nedsætter en arbejdsgruppe, hvor kommunerne og almen 

praksis inviteres med, og der skal bl.a. arbejdes med, hvordan et digitalt overbliksbillede kan 

understøttes og dermed sikre, at familierne kan drage nytte af de sundhedsfremmende og 

forebyggende tilbud. PLO-Syd glæder sig over tiltaget. Det er vigtigt, at den praktiserende læge nemt 

kan tilgå denne fra sit journalsystem og at undersøgelsesresultater fra laboratorie m.m. automatisk 

bliver ført over i denne. PLO-Syd bakker således op om dette initiativ og deltager gerne i det videre 

arbejde.  

Den faglige kvalitet i fokus   

Den faglige kvalitet på fødestederne er essentiel. Region Syddanmark ønsker at nedsætte et 

instruksudvalg, der skal videreudvikle opdaterede og evidensbaserede retningslinjer. PLO-Syd er meget 

enig i, at målsætningen med arbejdet skal være meningsfuldt for praksis og det kliniske arbejde. PLO-Syd  



 

 

 

 

 

bidrager også her, hvis det viser sig relevant, ift. at udarbejde regionale retningslinjer for at sikre, at alle 

familier modtager en svangreomsorg af høj faglig kvalitet.  

Udbredelse af perinatale audits og læring 

På nuværende tidspunkt findes de perinatale audits på de enkelte sygehuse for at sikre en regelmæssig 

gennemgang og evaluering af de patientforløb, som skønnes at have et særligt udviklingspotentiale 

og/eller har haft et alvorligt resultat. PLO-Syd vil gerne understøtte anbefalingen om, at der i regi af 

Fødeplansudvalget nedsættes en regional arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehusenes samt 

repræsentanter fra almen praksis og kommunerne ad hoc, hvor relevante forløb kan danne grundlag for 

læring og dermed understøtte en svangreomsorg af høj kvalitet og med høj patientsikkerhed.  

Øget tilgængelighed til sundhedsprofessionelle samarbejdspartnere 

I høringsudkastet foreslås også, at det sikres, at specialiserede medarbejdere er tilgængelige med 

henblik på vidensdeling og sparring med kolleger og sundhedsprofessionelle samarbejdspartnere. PLO-

Syd bakker fuldt ud op om en øget tilgængelighed til specialiserede samarbejdspartnere.  

Samarbejdet mellem de praktiserende læger og regionens fødesteder er formaliseret via 

praksiskonsulenter, idet alle fødesteder i regionen har tilknyttet en praksiskonsulent fra almen praksis. 

Det er PLO-Syds indtryk, at denne ordning er velfungerende.  

Nye anbefalinger – nye lokalaftaler 

De foreslåede anbefalinger kan føre til yderligere udredning og behandling, som vil kunne øge den 

samlede opgavemængde i almen praksis. Dette gælder bl.a. afsnittet vedr. nye tiltag med henvisninger 

og prækonceptionel rådgivning (jf. s. 32 f). Derfor er det PLO-Syds opfattelse, at der bør arbejdes på nye 

lokalaftaler, så lægen honoreres for den tid rådgivningen vil vare – uanset om det er pr. telefon eller 

video. Derfor ser PLO-Syd positivt på at blive inddraget i forhold til det videre forløb med beskrivelse af 

arbejdet.  

Vi noterer os, at implementeringsplan og budgetplan ikke er beskrevet i høringsudkastet og vil derfor 

pointere, at vi forventer, at de fornødne ressourcer bliver afsat i regionens budget.   

 

Med venlig hilsen 

 
Birgitte Ries Møller 

Formand for PLO-Syddanmark 


