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EN TRYG FØDSEL  

FOR ALLE BØRN

Presset på fødeafdelingerne mærkes både hos ansatte og de fødende. 

Travlheden får personale til at søge væk og skaber utryghed om den 

vigtige start på et nyt liv. Fødendes sendes hjem for tidligt eller oplever 

ikke at kunne føde, der hvor det var planlagt. 

Derfor er der brug for et løft af fødselsområdet, så flere familier får 

fødsels oplevelser uden stress eller ar på sjælen. Og arbejdsvilkårene 

skal forbedres, så flere jordemødre får lyst til at blive i jobbet på de 

offentlige sygehuse. 

SF foreslår at afsætte 100-150 mio. kr. til regionerne, der skal sikre, at 

alle børn får en god start i livet. 

SF Kræver:

 > Tryghed for mor, partner og barn før og efter fødsel

 > Bedre arbejdsvilkår på fødeafdelingerne – stress og tidspres ska-

ber fejl og uheld

TIDEN FØR OG EFTER SKAL VÆRE TRYG

Den fødende skal i højere grad selv have indflydelse på, hvornår 

tiden er inde til fødsel. Det betyder, at den fødende selv skal 

være med til at vurdere, hvornår det er på tide at tage ind på 

fødeklinikken og at der stilles de nødvendige ressourcer til 

rådighed, så akut kejsersnit kan tilbydes. Alle fødende skal have 

ret til at blive på hospitalet i op til to dage, så de ikke sendes 

hjem, men tager afsted, når de føler sig trygge. 

Under fødslen skal der være garanti for, at der er altid er en 

kendt jordemoder eller andet erfarent personale som f.eks. 

sygeplejersker eller social- og sundhedsassistent til stede under hele 

fødslen. For at sikre jordemoderen er kendt af den fødende skal der være 

en grænse over antallet af gravide hver jordemoder følger. Ingen fød-

ende skal risikere, at være alene og utryg under fødslen. 

ORDFØRER/KONTAKT:

PIA OLSEN DYHR  

Pia.Olsen.Dyhr@ft.dk

Presset på føde-
afdelingerne mærkes 
både hos ansatte og 
de fødende. 



2
SF VIL SIKRE 
EN TRYG FØDSEL FOR ALLE BØRN

SF vil have:

 > At førstegangsfødende bliver garanteret 

forældre- og fødselsforberedelse og jorde-

moderkonsultationer før og efter fødslen, så 

amning og omsorg for det lille nye menneske 

går, som det skal.

 > At alle fødende skal have ret til at blive på 

hospitalet i op til to dage. Førstegangs-

fødende skal ikke sendes rutinemæssigt 

hjem efter fire timer. Og der skal være mere 

jordemodertid før og under fødslen. 

 > Besøg af sundhedsplejerske efter fødsel 

samt gratis ammehjælp de første 7 dage 

 efter fødslen, til dem der har brug for det.

 > At fødende kender jordemoderen der skal 

hjælpe under fødslen. Det skal gøres ved at 

sætte loft over antallet af gravide jorde-

mødrene følger op til fødslen. 

ET SUNDT ARBEJDSMILJØ

Der skal sættes mere fokus på arbejdsvilkår og ar-

bejdsforhold på landets fødegange. Der er meget 

vagtarbejde og med mange nattevagter. Det er 

stressende og svært at forene det med et normalt 

arbejds- og familieliv. 

Samtidig er det vigtigt, at jordemødre i langt høj-

ere grad inddrages i arbejdstilrettelæggelsen. Der 

skal skabes mindre belastende vagtforløb og større 

afveksling i arbejdsopgaverne. Samtidig skal jorde-

mødres mulighed for bedre efteruddannelse og 

specialisering forbedres. Hvis ikke det sker, så vil 

flere også søge væk eller ansættes i det private, 

og det vil ikke være muligt at få besat stillinger, der 

slås op. 

SF vil kræve, at der bliver reageret på Arbejds-

tilsynets anmærkninger.

Det kan konstateres, at især i Region Hovedstaden 

arbejdes der på hospitalerne og fødegangene ofte 

i ’rød zone’, hvor personalet til tider er så fortrav-

let, at de må sende planlagte fødsler videre. Der er 

derfor klart behov for forbedringer. Og på trods af 

gentagne påtaler fra Arbejdstilsynet, har man ikke 

nogen garanti for, at sygehusdirektionerne eller 

regionsrådene reagerer tilstrækkeligt. Derfor skal 

Arbejdstilsynet have beføjelser til at give påbud, 

når arbejdsopgaver og ressourcer ikke hænger 

sammen. 

En forbedring af arbejdsmiljøet vil også betyde, at 

færre jordemødre bliver udbrændt og forlader fag-

et tidligt. 

SF vil frede fødeafdelingerne for underfinansiering.

I Regionerne, der har ansvaret for de store føde-

steder, skal der være mere fokus på, at den politisk 

besluttede finansiering ender, hvor den skal. Der 

skal være garanti for, at fødeafdelingerne bliv-

er finansieret tilstrækkeligt, og at der ikke bliver 

trukket ressourcer væk fra fødeafdelingen til an-

dre afdelinger. De offentlige fødesteder må ikke 

være underfinansierede, for det vil både føre til et 

dårligere arbejdsmiljø samt flugt fra de offentlige 

fødeklinikker til de private med brugerbetaling. Hvis 

ulighed i sundhed skal bekæmpes, er det vigtigt, at 

kvaliteten af det offentlige tilbud ikke er for lav. 

SF vil sikre nok uddannede jordemødre.

Børnetallet forventes at stige i de kommende år 

frem mod 2025, og det betyder, at der bliver be-

hov for flere hænder til at tage imod børnene. Der 

skal derfor fortsat sikres, at vi uddanner de jorde-

mødre, der er brug for til at besætte stillingerne. 

ØKONOMI

SF lægger op til, at ovenstående tiltag af-

tales nærmere med regionerne i den kommende 

økonomi aftale. Her vil finansieringsbehovet også 

skulle drøftes. Vi forestiller os, at der skal følge 

finan siering med i størrelsesordenen 100-150 mio. 

kr., som regionerne vil kunne bruge på at sikre de 

nødvendige ansatte på landets fødeafdelinger. Det 

foreslås finansieret via råderummet.


