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SF VIL SIKRE EN TRYG  
FØDSEL FOR ALLE BØRN

Presset på fødeafdelingerne mærkes både hos ansatte og 
de fødende. Et velfærdssamfund som det danske skal kunne 
sikre tryghed på fødegangene og en god start i livet. 

Området har tidligere været genstand for turbulens, men på trods af 

øremærkede midler er der forsat stor travlhed blandt personalet1.

De dårlige arbejdsforhold går ud over gravide kvinder og fødende, fordi 

der ikke er ro til at tage imod den lille ny. Det viser de seneste eksem-

pler fra medierne, hvor en fødende eksempelvis er blevet sendt hjem 

fire timer efter fødslen, men i de efterfølgende to uger på grund af 

stress og problemer med amningen måtte til tjek hver anden dag. I 

andre tilfælde bliver fødende sendt på tværs af regioner eller rundt 

mellem regionens fødesteder, eller også får de kun lige nøjagtig tildelt 

en fødestue, før barnet kommer til verden2. 

Særligt jordemødrene har svært ved at se sig selv i faget i længere 

tid i dag, hvor arbejdspresset er hårdt. Den generelle tendens for alle 

uddannelsesårgange er, at en høj andel arbejder på regionale hospita-

ler efter afsluttet uddannelse. Men mens det for årgang 2008 var 76 

pct., der seks år efter afsluttet uddannelse arbejder i regionen, er det 

for årgang 2013 faldet næsten 10 procentpoint3.

Samtidig dukker private tilbud på fødselsforberedelse og barselsophold 

op og tilbyder en ydelse, som kun er for dem, der har råd. 

Men det er ikke godt nok. Alle skal have ret til en tryg fødsel, ikke kun 

dem med pengepungen i orden. 

Derfor skal der sættes ind, så der ikke skabes et A- og B-hold på fø-

degangene i Danmark. Fødselsområdet skal løftes gennem rettigheder 

for den fødende, som sikrer mor, partner og barn tryghed før, under og 

efter fødslen, men også bedre arbejdsvilkår og normeringer på fødeaf-

delingerne. 
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SF FORESLÅR:

Garanteret fødselsforberedelse til alle

– SF vil sikre, at alle fødende får garanti for et 

tilbud af kvalitet om forældre- og fødselsforbere-

delse i mindre hold. 

Faste jordemødre

– Jordemødre skal i højere grad organiseres i 

mindre hold, så fødende oftere har en fast jorde-

moder. Der afsættes en særskilt pulje til regioner, 

der vil overgå til eksempelvis Kendt Jordemoder-

ordning eller lignende for at skabe faste rammer 

for både fødende og ansatte. 

Ret til to dages barselsophold

– SF foreslår, at en ret til et barselsophold for 

både mor og partner på hospitalet i op til to dage 

efter fødslen, så de ikke sendes hjem, men tager 

afsted, når de føler sig trygge. 

Bedre normeringer på fødegangene

– Der skal ansættes flere jordemødre. Andelen af 

sårbare gravide er steget, og det bør afspejles i 

aftalerne om regionernes økonomi. Derudover bør 

uddannelsen af jordemødre følge med fødselstal-

let de kommende år. 

Mulighed for mentorordning, efteruddan-
nelse og specialisering

– Der skal være bedre muligheder for mentorord-

ninger, efteruddannelse og specialisering. Det 

skal sikre bedre trivsel og bedre fastholdelse af 

medarbejdere.

Handleplan for fremtidigt arbejdsmiljø

– På baggrund af kritik fra Arbejdstilsyn skal der 

udarbejdes en plan med et mål om at sikre, at 

landets fødeafdelinger i langt højere grad end i 

dag er i ’grøn trekant’ , og at dette følges op årligt 

i de kommende år.

Finansiering

Udspillet skønnes at koste 150 mio. kr. årligt. 

Udspillet finansieres som del af SF’s samlede 

finanslovsudspil, hvor der bl.a. foreslås en række 

tiltag til at lukke skattehuller og en omlægning af 

arveafgiften.

Kilder

1. https://politikensundhed.dk/nyheder/

art8139045/Landets-st%C3%B8rste-f%C3%B8de-

afdeling-var-i-gul-eller-r%C3%B8d-zone-halvde-

len-af-2020 

2. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hoved-

stadsomraadet/marie-blev-sendt-hjem-fire-ti-

mer-efter-foedslen-nu-vil & https://www.dr.dk/

nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/victo-

ria-foedte-et-kvarter-efter-hun-fik-tildelt-foe-

destue & https://www.dr.dk/nyheder/regionale/

hovedstadsomraadet/flyttet-gange-paa-12-ti-

mer-hospital-manglede-senge-da-malene

 

3. Folketingssvar Spørgsmål nr. 624: SUU Alm.del 

- endeligt svar på spørgsmål 624: SUU alm. del - 

svar på spm. 624 (D1635977).docx (ft.dk) 

4. https://politikensundhed.dk/nyheder/

art8139045/Landets-st%C3%B8rste-f%C3%B8de-

afdeling-var-i-gul-eller-r%C3%B8d-zone-halvde-

len-af-2020


