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Spørgsmål 

Regionsrådet har vedtaget at lukke fødeafdelingen på Svendborg Sygehus, når Nyt OUH åbner. 

Det vil give gener til folk på Sydfyn, samtidig med, at fødeafdelingen i Odense i forvejen med mellemrum er 
overbelastet. 

Nogen har talt om fremtidige fødefaciliteter ude i byen. Men det vil være en halv og utilstrækkelig løsning. 

Der er behov for, at fødeafdelingen på Svendborg Sygehus bevares hel og intakt. 

Der er ikke behov for mere centralisering. 

På den baggrund vil jeg spørge gruppeformændene i regionsrådet, om de vil stemme for, at fødeafdelingen 
på Svendborg Sygehus bevares intakt.  

Svar  
 
 
Tak til for dit spørgsmål til regionsrådet vedrørende fremtiden for fødeafdelingen på Svendborg Sygehus.  
 
Det er korrekt, at regionsrådet i 2010 besluttede, at fødeafdelingen på Svendborg Sygehus skal lukke, når 
Nyt OUH står klart. Og at alle fødsler samles på Nyt OUH.  
 
Politisk har vi dog løbende haft fokus på, om dette var den rette beslutning. Og i Region Syddanmarks 
budgetaftale for 2018 fremgår følgende:  
 
 ”Aftalepartierne er enige om at revurdere mulighederne for at bevare et fødselstilbud i lokaler på 
Svendborg Sygehus, f.eks. som en jordemoderledet fødeklinik, når Sundhedsstyrelsen har fremlagt 
reviderede retningslinjer for området”.  
 
Sundhedsudvalget fik i juni 2019 fremlagt en rapport med beskrivelse af 9 forskellige scenarier for 
fremtidens fødselstilbud på Fyn. Rapporten var bl.a. udarbejdet af jordemødre, læger og sygeplejersker fra 
Odense og Svendborg.  
 
På baggrund af de drøftelser der var i Sundhedsudvalget, har udvalget bedt om at få fremlagt en 
beskrivelse af flere scenarier for fremtidens fødselstilbud på Fyn. Fx er der bedt om, at der bliver beskrevet 
flere scenarier, hvor der er børnelæger tilstede på Svendborg Sygehus.  
 
Sundhedsudvalget får fremlagt den nye rapport samtidig med, at 
Sundhedsstyrelsen offentliggør deres faglige anbefalinger til organisering af fødetilbud.  
  
Det forventes, at sundhedsudvalget får fremlagt materiale medio 2020, og herefter vil der så - på baggrund 
af det samlede materiale - være en politisk proces, hvor der bliver taget stilling til fremtidens fødselstilbud 
på Sydfyn. 


