
 

 
 
 
 

 

 

 
Altid til stede rødekors.dk 1 

 

Altid til stede 
 

 

 

Røde Kors 

Blegdamsvej 27 

2100 København Ø 

 

Tlf. 3525 9200 

info@rodekors.dk 

 

CVR-nr.: 20 70 02 11 

 

Til:  

Region Syddanmark 

 

Fra:  

Røde Kors  

 

14. oktober 2021 

   

Udtalelse vedr. fødeplan for Region Syddanmark 

Røde Kors har med stor interesse læst udkastet til fødeplan for Region Syddanmark og takker for mu-

ligheden for at afgive udtalelse til denne. Røde Kors finder det meget positivt, at fødeplanen indehol-

der et indsatsområde om patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv, da det tværsekto-

rielle samarbejde er helt centralt i forhold til tidlig forebyggelse og lighed i sundhed.  

 

Røde Kors har gennem de sidste fire år støttet 593 forældre og 861 børn i udsatte positioner i Region 

Syddanmark gennem vores længerevarende familieindsatser. Røde Kors’ kommentarer til indevæ-

rende høring er med udgangspunkt i disse indsatser og erfaringer. 

 

Tværsektorielt samarbejde er vigtigt for tidlig forebyggelse og lighed i sundhed 

Manglende netværk, usikkerhed i forældrerollen, vanskeligheder 

ved at skabe rammer og struktur i hverdagen og manglende 

økonomiske ressourcer er nogle af de udfordringer, som mange 

familier i udsatte positioner oplever, og som offentlige indsatser 

og tilbud kan have vanskeligheder ved at imødekomme alene.  

 

Frivillige indsatser i civilsamfundet kan bidrage med at støtte for-

ældre i forældrerollen, understøtte rammer og struktur i familie-

livet, i netværk og relationer i lokalsamfundet. Med en frivillig 

indsats får familierne et fast holdepunkt og en betydningsfuld re-

lation eller fællesskab, som de kan bygge videre på – også når 

familien ikke længere har behov for en offentlig indsats. I den 

tidlige indsats kan civilsamfundet og offentlige tilbud bygge bro 

til hinanden. Derfor er det positivt, at det tværsektorielle samar-

bejde er et indsatsområde i den nye fødeplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

I Region Syddanmark er 

Røde Kors til stede i 18 

kommuner  

 

 
 

448 forældre og 664 børn 

støttes årligt gennem 28 fa-

milienetværk i Region Syd-

danmark.  

 

145 forældre og 197 børn 

er over de sidste fire år ble-

vet støttet gennem familie-

vens- og mentorforløb i Re-

gion Syddanmark.   
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Konkrete tiltag til at styrke det tværsektorielle samarbejde  

Nedenfor skitseres nogle input i forhold til at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring familier i 

udsatte positioner i svangreomsorgen.  

 

• Digitalt overblik. I høringsudkastet foreslås det, at der udarbejdes et digitalt overblik over 

sundhedsfremmende og forebyggende tiltag ved kommuner, almen praksis og sygehuse. 

Overblikket skal både inkludere fysisk, psykisk og social sundhedsfremme (side 12-13 i hø-

ringsudkastet). Vi foreslår at indtænke civilsamfundet i det digitale overblik, så fagpersonale 

og familier kan få overblik over lokale civilsamfundsindsatser og nationale rådgivningstilbud. 

Manglende overblik og manglende kendskab til civilsamfundstilbud er en af de største barrie-

rer i forhold til det tværsektorielle samarbejde med regioner, kommuner og andre offentlige 

aktører, hvorfor et digitalt overblik ses som et vigtigt skridt.    

 

• Systematik i praksis. Det beskrives i fødeplanen, at man anbefaler Fødeplansudvalget at 

kortlægge, hvorledes frivillige aktører kan understøtte regionens opgavevaretagelse i svang-

reomsorgen. Et tværsektorielt samarbejde forudsætter en vis systematik for at undgå, at 

samarbejdet ikke udelukkende hviler på personafhængige relationer. Vi foreslår en mere sy-

stematisk ved at civilsamfundstilbud fx indtænkes i forbindelse med jordemoderkonsultatio-

ner, sundhedsplejerskernes besøg, i familiehuse og sagsbehandlernes arbejde. En systema-

tisk praksis kan styrkes ved at civilsamfundet indgår i relevante dialogværktøjer, vejlednings-

materialer og at udvalgte medarbejdere får til opgave at sikre fokus på det tværsektorielle 

samarbejde, fx frivillighedskoordinatorer og tovholdere blandt fagpersonale. Desuden kan er-

faringer fra Region Syddanmarks tværsektorielle projekt Fremskudt funktion inddrages.    

 

• Partnerskabsaftale. I høringsudkastet fremhæves det, hvordan det stigende antal familier 

med komplekse og mangefacetterede udfordringer kalder på koordination på tværs af sekto-

rer blandt andet i form af samarbejds- og partnerskabsaftaler. Røde Kors går gerne i yderli-

gere dialog med Region Syddanmark i forhold til at styrke det tværsektorielle samarbejde 

omkring familier i udsatte positioner og i forhold til at indgå konkrete samarbejds- og partner-

skabsaftaler i Region Syddanmark. En ny Røde Kors indsats, ’God start på livet’, er ved at op-

starte i Region Syddanmark og vil blandt andet være relevant at gå i dialog om, fx i forhold til 

et mere formaliseret samarbejde om henvisning af familier til tilbuddet. Endvidere arbejder 

Røde Kors også på at etablere et Barselshus i Region Hovedstaden. Nedenstående skitserer 

Røde Kors vores frivillige indsatser i Region Syddanmark.  
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Røde Kors håber, at nogle af ovenstående perspektiver kan indgå i fødeplanen og indtænkes i rele-

vante materialer, samarbejdsfora m.v. Røde Kors indgår gerne samarbejder og går i dialog med re-

gion, kommuner og andre civilsamfundstilbud for at sikre helhedsorienterede løsninger for familier i 

udsatte positioner i Region Syddanmark. Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Marie-Louise Gotholdt  

 

 

National Chef 

Røde Kors 

Potentielt partnerskab mellem Region Syddanmark og Røde Kors  

 
 

I Region Syddanmark har Røde Kors følgende frivillige indsatser for familier i udsatte positioner, 

der styrker familiernes trivsel, handlekraft og netværk gennem en til en-relationer og fællesska-

ber:   

 

God start på livet, der yder frivillig en til en-støtte til sårbare gravide og nybagte førstegangsfor-

ældre i udsatte positioner med det formål at støtte forældre i forældrerollen. Forældrene tilbydes 

også at deltage i babycamps, der gennem tre dage har fokus på udvikling, læring og samvær med 

andre familier.  

 

Familienetværk, der støtter børnefamilier i en udsat position til at skabe sociale relationer og 

mestre deres livssituation gennem netværk. 

 

Familievenner, der gennem en til en-støtte hjælper forældre i at skabe bedre trivsel og rammer i 

hjemmet og støtter børn med lektiehjælp og et godt skoleliv. 

 

Mentorindsatser, der støtter forældre i forhold til at komme tættere på arbejdsmarkedet eller 

fastholde en uddannelse gennem en til en-støtte. 

 

De frivillige i indsatserne screenes og løbende modtager kompetenceudvikling, sparring og super-

vision.  

 

Se eventuelt VIVEs midtvejsevaluering af familievenner og mentorer: https://www.vive.dk/media/3735/faktaark-familien-i-

fokus.pdf og https://www.vive.dk/da/udgivelser/familien-i-fokus-midtvejsrapport-15067/   

https://www.vive.dk/media/3735/faktaark-familien-i-fokus.pdf
https://www.vive.dk/media/3735/faktaark-familien-i-fokus.pdf
https://www.vive.dk/da/udgivelser/familien-i-fokus-midtvejsrapport-15067/

