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Aftale om fremtidig fødselsbetjening på Fyn   
mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, 
Enhedslisten og Det Radikale Venstre, indgået den 14. december 2020. 
 

 
Tidligere aftaler om fødselsbetjening på Fyn 
I 2010 besluttede det daværende regionsråd, at den fælles akutmodtagelse i Svendborg skulle nedlægges, 
når Nyt OUH står færdigt. Beslutningen var en forudsætning for det statslige tilsagn om at modtage 
kvalitetsfondsmidler til opførelsen af Nyt OUH. Det blev samtidig besluttet, at alle fødsler på Fyn skulle samles 
på Nyt OUH. I Region Syddanmarks budgetaftaler for 2018, 2019, 2020 og 2021 har der efterfølgende været 
bred politisk enighed om, at muligheden for fortsat at varetage fødsler i Svendborg skulle revurderes. 
 
Som grundlag for denne aftale og de politiske drøftelser om fødselsbetjeningen på Fyn er indgået: 
Sundhedsstyrelsens forventede ”Anbefalinger for organisering af fødetilbud”, Rapport vedrørende 
organisering af fremtidens fødselsområde på Fyn samt et notat, der besvarer de spørgsmål, der blev stillet i 
forbindelse med temadrøftelsen i regionsrådet den 26. oktober 2020.  
 
Fødsler på Fyn i dag 
Fødeafdelingen på Svendborg Sygehus varetager i dag ca. 7-800 fødsler årligt.  
 
Fødeafdelingen i Svendborg rummer 4 fødestuer, 1 observationsstue og 4 barselssenge. Der er ikke en 
neonatalafdeling på Svendborg Sygehus, ligesom der ikke er svangreambulatorium eller føtalmedicinsk 
aktivitet på Svendborg Sygehus. Kun er gravide med en ukompliceret graviditet og forventet ukompliceret 
fødsel kan visiteres til Svendborg Sygehus, ligesom der kun kan fødes på Svendborg sygehus fra graviditetsuge 
37. Alle lægelige svangrekontroller samt ultralydsscanninger i forbindelse med graviditeten foregår i Odense. 

Alle gravide bliver, inden de vælger fødested, grundigt informeret om fødetilbuddet i henholdsvis Odense og 
Svendborg. Der er frit sygehusvalg, og de gravide kan således selv bestemme, om de ønsker at føde i 
Svendborg eller i Odense. I gennemsnit er der ca. 700 gravide fra Sydfyn, der vælger at føde i Svendborg. Pga. 
kapacitetsudfordringer i Odense er der årligt ca. 100 gravide, der bliver bedt om at køre til Svendborg for at 
føde, selvom de havde ønsket at føde i Odense. Det sker i spidsbelastningssituationer, hvor der er ikke er 
tilstrækkeligt med jordemødre i Odense. 

Idet Svendborg Sygehus ikke har en neonatalafdeling, er der etableret et tæt samarbejde (telefon og video) 
mellem neonatalafdelingen i Odense og fødeafdelingen i Svendborg. I de tilfælde, hvor der fødes et 
behandlingskrævende barn på Svendborg Sygehus, varetages den primære behandling af obstetrikere og 
anæstesiolog. Om nødvendigt overflyttes barnet til neonatalafdeling på OUH. Transport til OUH foretages af 
et hentehold med læge og sygeplejerske. Region Syddanmark disponerer over en særligt udstyret 
babyambulance. Der er adgang til pædiatrisk assistance fra Odense døgnet rundt, og det tager ca. 60-90 min. 
for henteholdet at komme fra Odense til Svendborg.  

Tidligere patienttilfredshedsundersøgelser blandt fødende (LUP) har vist en høj tilfredshed med 
fødselstilbuddet på Svendborg Sygehus, og tidligere tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed har 
konkluderet, at fødeafdelingen i Svendborg fremstår sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer 
og faglig opmærksomhed rettet mod at sikre patientsikkerheden hos den fødende og hendes barn under 
fødslen og de første timer herefter.  
 
Der er etableret rotationsordninger for jordemødrene på fødeafdelingerne i Svendborg og Odense med 
henblik på opretholdelse af jordemødrenes kompetencer til varetagelse af både komplicerede og 
ukomplicerede fødsler. Derudover er der etableret en tilkaldevagtsordning for obstetriske læger, der skal 
bistå vagthavende fødselslæge på Svendborg Sygehus ved alle akutte kejsersnit. Svendborg Sygehus har 
således i dag en rigtig god og veldreven fødeafdeling med høj faglig kvalitet og høj patienttilfredshed. 
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Fødsler på Fyn i fremtiden 
Prognoser for udviklingen i antallet af fødsler i Danmark viser en forventet stigning i antallet af fødsler i 
regionen, herunder også på Fyn, hvorfor der er brug for at sikre, at fødselsbetjeningen er dimensioneret til 
det fremtidige antal fødsler. 
 
Aftaleparterne har drøftet scenarier, hvor antallet af fødsler på Svendborg Sygehus øges. Beregninger viser 
imidlertid, at det vil få den konsekvens, at en gruppe af gravide, som vil have kortest afstand til fødestedet i 
Odense, aktivt ville skulle vælge et fødested, hvortil der er længere transporttid, hvis de skal føde i Svendborg. 
Hvis fødselsbetjening på Fyn dimensioneres til flere fødsler i Svendborg og tilsvarende færre fødsler i Odense, 
vil det for nogle fødende betyde et fødselstilbud med længere afstand og dårligere tilgængelighed, ligesom 
det dermed udfordrer det frie sygehusvalg. Aftaleparterne har derfor fravalgt modeller for den fremtidige 
fødselsbetjening på Fyn, der indebærer en forudsætning om visitation af et øget antal fødsler til Svendborg 
Sygehus. 
 
Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger om fødeområdet (“Anbefalinger for organisering af 
fødetilbud”) omfatter forventeligt ikke det nuværende set-up for fødsler på Svendborg Sygehus, idet der ikke 
er en børneafdeling i Svendborg. Som beskrevet i ovenstående tages der allerede i dag højde for dette i 
visitation, planlægning, organisering, rekruttering og systematisk træning af personalet. Derudover er der 
mulighed for øjeblikkelig telefonisk og virtuel kontakt til neonatalafdelingen i Odense døgnet rundt. 

Aftalepartierne ønsker – også i lyset af de beskrevne forhold i relation til patientsikkerhed og 
patienttilfredshed på fødeafdelingen på Svendborg Sygehus – at fødeafdelingen på Svendborg Sygehus 
opretholdes uændret, når Nyt OUH er færdigbygget. 

Aftalen mellem aftalepartierne indebærer følgende: 

 Når Nyt OUH står færdig i 2023, skal der fortsat være en fødeafdeling på Svendborg Sygehus  
 

 Fødeafdelingen i Svendborg skal håndtere ukomplicerede fødsler fra graviditetsuge 37  
 

 Gravide skal fortsat frit kunne vælge, hvor de ønsker at føde, og der planlægges efter, at der fortsat 
er mellem 700-900 gravide, der vælger at føde på Svendborg Sygehus. Aftaleparterne lægger vægt 
på, at de gravide modtager grundig information om fødetilbuddene i henholdvis Odense og 
Svendborg, før de vælger fødested. Den mundtlige information suppleres af et skrifteligt materiale, 
som er udarbejdet af jordemødre, obstetrikere og pædiatere i fælleskab. 

 

 Følgende kompetencer skal være tilstede på Svendborg sygehus i tilstedeværelsesvagt alle ugens 
dage døgnet rundt:  

- Jordemødre 
- Obstetriske/ gynækologiske læger  
- Anæstesiologiske læger  

 

 Idet der ikke er børnelæger (pædiatere eller neonatologer) tilstede i Svendborg, skal der fortsat 
være et tæt samarbejde mellem fødeafdelingen i Svendborg og børneafdelingen i Odense. 
 

 Udgifter til opretholdelse af fødeafdelingen på 12,7 mio.kr. årligt indarbejdes i budgetteringen af 
overslagsårene til budget 2022. I budgetteringen af overslagsårene til budget 2022 vil aftaleparterne 
ligeledes sikre permanent finansiering af den eksterne obstetriske tilkaldevagtordning på Svendborg 
sygehus på 1,2 mio. kr. årligt. Ordningen betyder, at der ved alle akutte kejsersnit tilkaldes en 
obstetrisk læge, der kan bistå den tilstedeværende fødselslæge. Ordningen er for nuværende 
finansieret til og med 2022.  
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Svendborg Sygehus med stærk faglig og bygningsmæssig profil som specialsygehus 
Svendborg Sygehus vil, når Nyt OUH er færdigt, blive omdannet til et specialsygehus med en tydelig og stærk, 
faglig profil. På sygehuset vil der være en stor medicinsk afdeling, der kan modtage akutte visiterede 
medicinske patienter. Der vil ligeledes være planlagte operationer på udvalgte områder med et 
befolkningsunderlag for hele Fyn. Herudover vil der være en lang række ambulante funktioner samt en 
skadestuefunktion med lægelig back-up.  
 
Moderne og fremtidssikrede fysiske rammer er et væsentligt element i at sikre, at Svendborg Sygehus bliver 
et attraktivt og velfungerende specialsygehus. Med budgetforliget for 2021 har Regionsrådet taget de første 
skridt til udarbejdelse af en ny Masterplan og Generalplan 2 for Svendborg Sygehus, der skal danne rammen 
for anlægsinvesteringer i Svendborg Sygehus de kommende år. Aftalepartierne vil arbejde for at sikre 
anlægsmidler til investeringer i Svendborg Sygehus, som samlet skal sikre, at Svendborg Sygehus bliver det 
moderne specialsygehus, visionerne beskriver – herunder anlægsmidler til de funktioner, der flytter til 
Svendborg, samt fremtidens fødeafdeling og barselsafsnit.    
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