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Høringssvar til Fødeplan 
 

Social og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune takker for det frem-

sendte høringsudkast til Region Syddanmarks Fødeplan. 

 

Social- og Sundhedsudvalget glæder sig over at kunne konstatere, at der 

arbejdes videre med de gode erfaringer, der allerede er gjort på området 

og at der arbejdes videre med det gode samarbejde. I særdeleshed hæf-

ter udvalget sig ved at Svendborg Sygehus bevares som fødested. Fast-

holdelse af fødsler i Svendborg bidrager til at sikre geografisk nærhed og 

styrke lighed i tilbud til gravide og fødende. 

 

I Svendborg Kommune genkender vi mønsteret med den stigende andel 

af kvinder og familier med komplekse fysiske, psykiske og sociale udfor-

dringer, og Social- og Sundhedsudvalget anser det for afgørende, at der 

er et tæt samarbejde mellem kommunen og regionen omkring disse ud-

fordringer. I den sammenhæng har vi i Svendborg Kommune gode erfa-

ringer med sundhedsplejerske besøg under graviditeten som er med til at 

sætte fokus på tidlig opsporing af mulige udfordringer i familien. Social- 

og Sundhedsudvalget ser, at kommunen har en væsentlig rolle inden for 

dette område samtidig med, at det også giver mulighed for rådgivning 

omkring amning. Yderligere ser udvalget positivt på Kendt Jordemoder-

ordningen. Dog er det vigtigt, at der også er fokus på gode arbejdsforhold 

for jordemødrene. 

 

Social og Sundhedsudvalget kunne godt ønske at regionen gør overvejel-

ser omkring større valgfrihed i forhold til barselstiden efter fødslen. I ste-

det for at for at der som standard forventes at man føde ambulant, kan  

det anbefales at der gives mulighed for, at den barslende kvinde kan blive 

på sygehuset ud over 24 timer i det omfang, der er brug for det. Set i for-

hold til stigningen i antal fødende kvinder fra sårbare familier er dette en 

god mulighed for, at disse familier kan komme godt fra start. 

 

Social- og Sundhedsudvalget glæder sig over det gode samarbejde, der 

er etableret mellem almen praksis, kommune og region bl.a. i forhold til 

sundhedsfremmende og forebyggende tilbud inden for graviditet, fødsel 

og barsel. Herunder er det vigtigt ikke kun at inkludere tilbud, der har fo-

kus på vægt og rygning, men at der i høj grad også er fokus på tilbud, 
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som drejer sig om forberedelse til forældrerollen og familielivet. I den for-

bindelse vil det være naturligt, at der etableres lokalefællesskab med jor-

demødre og sundhedsplejersker.  

 

Sundhedsplejen i Svendborg Kommune arbejder systematisk med scree-

ning for efterfødselsreaktioner og på dette område er vi også interesseret 

i at indgå et samarbejde, idet vi tænker, at dette kan være et godt supple-

ment til regionens tilbud om uddybende efterfødselssamtale. 

 

Social- og Sundhedsudvalget ser positivt på inddragelsen af frivillige ak-

tører. Svendborg Kommune har eksempelvis gennem en årrække haft et 

godt og givtigt samarbejde med et lokalt tilbud ”Mødrerådgivningen”, som 

byder ind med bl.a. åben rådgivning til sårbare gravide og børnefamilier. 

Hvis regionen alene indgår aftale med en forening, som Mødrehjælpen, 

kan det få en geografisk skævvridning og gør områder uden en lokal 

Mødrehjælp dårligere hjulpet, end de få større kommuner, hvor de er re-

præsenteret.  Altså er det vigtigt at etablere flere samarbejder med lokale 

frivillige sociale tilbud, der kan understøtte en øget lighed i sundhed. 

 

 

Anvendelse af telemedicin og hjemmemonitorering kan være rigtig gode 

alternativer til en sygehusindlæggelse. Det det væsentligt, at der er lavet 

en vurdering af, hvorvidt de berørte familier har ressourcer og netværk til 

at være i eget hjem under behandling. I de tilfælde hvor opgaver flyttes til 

eget hjem, og hvor det bliver nødvendigt at kommunen involveres i dette, 

ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at der skal laves aftaler om opga-

veoverdragelse for området. 

 

Vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde omkring Føde-

plan 2022. 

 

På vegne af Social- og Sundhedsudvalget 

 

 

 

Hanne Klit 

Formand 


