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En tryg fødsel for alle 

 

SF foreslår nu, at der afsættes 25 mio. kroner i regionens kommende budget til at forbedre forhol-

dene for de fødende i Region Midt. 

- ”Det er tydeligt, at der er brug for et løft af fødselsområdet. Alle familier skal have en tryg fødsel 

uden stress eller ar på sjælen. Arbejdsvilkårene skal forbedres, så jordemødrene bevarer lysten til at 

blive i jobbet. Og så skal kvaliteten af den hjælp vi giver under graviditet og fødsel styrkes, så færre 

føler behov for at købe privat hjælp,” siger Jacob Klærke, Regionsrådsmedlem for SF. 

- ”Der er lukket fødesteder overalt i regionen i de år, jeg har været i regionsrådet, og snart reduceres 

antallet af fødestuer igen. I Vest går vi fra 10 til 8 fødestuer. De fleste gravide ønsker en jordemoder 

de kender, en del ønsker at føde hjemme og en del har allerede langt til et fødested. Af de grunde 

har vi brug for flere jordemødre, der skal støtte de gravide i at vælge den fødsel eller det forløb, der 

passer til den enkelte familie,” siger Susanne Buch, Regionsrådsmedlem for SF. 

Konkret foreslår SF: 

• Flere jordemødre – Størstedelen af de ekstra penge skal gå til at ansætte flere jordemødre 

på fødeafdelingerne. Hver fødeafdelingen skal kunne ansætte mindst én ekstra jordemoder i 

hver vagt. Det skal dog være op til den lokale fødeafdeling om der er mest brug for ekstra 

jordemødre på fødeafdelingerne, i jordemoderkonsultationerne, til at styrke fødselsforbere-

delsen og efterfødselssamtaler eller til at udvide ”Kendt Jordemoder”. 

• Ny fødeklinik i Århus – SF foreslår samtidig etablering af en ny offentlig fødeklinik i År-

hus under fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. En ny fødeklinik vil være et tilbud 

til gravide med forventet ukompliceret fødsel, og vil aflaste de eksisterende fødegange som 

på grund af det stigende fødselstal i Århus er presset på antallet af fødestuer. SF ønsker at 

indretningen af en ny fødeklinik tager udgangspunkt i erfaringerne med ”Familievenlige Fø-

destuer”, som giver en mere tryg og hjemlig fødselsoplevelse. 

• Flere skal tilbydes ”Kendt jordemoder” - SF har som ambition, at alle gravide skal tilby-

des ”Kendt Jordemoder”, hvor de er tilknyttet 3 kendte jordemødre igennem hele deres for-

løb i graviditet, ved fødslen og i efterfødselsforløbet. Kendt jordemoder giver tryggere fø-

dende og bedre fødselsforløb. I første omgang foreslår SF en målsætning om, at minimum 

40% af alle gravide på hvert fødested tilbydes Kendt Jordemoder inden slutningen af 2023. 

• Bedre forældre- og fødselsforberedelse – Fødselsforberedelse skal ske i mindre hold og 

inkludere både den gravide og hendes partner. Som minimum skal fødselsforberedelsen op-

fylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

• Bedre sammenhæng mellem fødsel og sundhedsplejerske – Der skal være tilbud om ef-

tersamtale med en kendt jordemoder om fødselsforløbet. SF foreslår også at regionen går i 

dialog med kommunerne om hvordan overgangen mellem hospitalsvæsen og sundhedspleje 

kan styrkes. SF mener der bør være tilbud om gratis ammehjælp og kontakt fra den kommu-

nal sundhedsplejerske før fødslen, så der skabes sammenhæng gennem hele forløbet. 



• Fokus på fastholdelse og rekruttering: Jordemødrene er en forudsætning for et godt tilbud 

til fødende. For at kunne fastholde jordemødrene på hospitalerne skal der sikres et godt ar-

bejdsmiljø og muligheder for efteruddannelse og udvikling i arbejdslivet. SF ønsker et sær-

ligt fokus på at fastholde nyuddannede i faget, og ønsker derfor bedre mulighed for intro-

duktion, supervision og mentorordninger for nye jordemødre. Ved budgetforliget for 2021 

satte regionsrådet 3 mio. kroner af til dette i psykiatrien, på medicinske afdelinger og i 

akutmodtagelserne. SF foreslår, at den samme indsats nu udbredes til fødeafdelingerne. 

• En særlig opmærksomhed i Vest - I forbindelse med at fødestederne i Holstebro og Her-

ning samles på det nye hospital i Gødstrup, bør der være særlig bevågenhed omkring even-

tuelle ændringer i de fødendes valg af eksempelvis hjemmefødsel eller behovet for længere 

ophold på fødeafdelingen pga. større afstand til fødestedet. Det kan nemlig medføre behov 

for ekstra ressourcer. 

Målet med SF’s forslag er, at alle fødende føler sig velforberedte og får en tryg fødselsoplevelse. 

Derudover er målet, at undgå at fødende sendes til andre hospitaler end planlagt på grund af mang-

lende kapacitet og at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte på fødeafdelingerne. 

På landsplan har SF foreslået, at afsætte 100-150 mio. kr. til regionerne i de kommende økonomi-

forhandlinger. Pengene skal styrke fødeområdet og sikre, at alle børn får en god start i livet. Det 

svarer til ca. 20-30 mio. i Region Midt. 

SF’s forslag skal i første omgang behandles i regionens hospitalsudvalg d. 3. maj i forbindelse med 

behandlingen af forslag til budget 2022. Regionsrådets har de endelige forhandlinger om budgettet 

for 2022 d. 7. september og budgettet vedtages endelig d. 29. september. 

 

Kontakt: 

Jacob Klærke, Regionsrådsmedlem for SF og medlem af Forretningsudvalget – Mobil 2683 7496 

Susanne Buch, Regionsrådsmedlem for SF og medlem af Hospitalsudvalget – Mobil 2962 8238  

 


