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Trygge fødsler – en god start på livet
Der fødes flere og flere børn i Hovedstadsregionen. Det er livsbekræftende og rigtig godt for
samfundsudviklingen. Men det sætter også fødeafdelingerne under pres. Særligt de store fødesteder på Hvidovre
Hospital og Rigshospitalet oplever fyldte fødestuer, mindre tid pr. fødende og behov for overflytning af fødende
til andre fødeafdelinger. Det skaber utryghed i en situation, hvor der er behov for tryghed. Samtidig betyder
presset på fødeafdelingerne, at flere jordemødre bliver udbrændte og søger væk. Socialdemokratiet vil derfor
udvide kapaciteten og tilbuddene til fødende i regionen, så de nyfødte og deres familier kommer godt fra start.
Løsninger på både kort og langt sigt
Socialdemokratiet vil sikre, at alle fødende får en fødsel under trygge rammer – før, under og efter fødslen. For at
forbedre forholdene for fødende samt sikre et holdbart og attraktivt tilbud på både kort og længere sigt foreslår
Socialdemokratiet:
På kort sigt – udvide kapaciteten med nye fødeklinikker på Amager Hospital og Bispebjerg Hospital


At igangsætte et pilotprojekt over en 2-årig periode med en jordemoderledet fødeklinik for normale
fødsler på Amager Hospital og Bispebjerg Hospital, der både kan aflaste de eksisterende fødesteder og
give fødende mulighed for at føde i mere rolige omgivelser med en kendt jordemoder. Klinikkerne
forventes at kunne åbne et år efter, at beslutningen er truffet i regionsrådet.



At samle hjemmefødslerne i regionen på de to klinikker i en 2-årig forsøgsperiode.

På længere sigt – udvikle fødselstilbud, som familierne ønsker, og som medarbejderne trives med


At nedsætte et udvalg for fremtidens fødselstilbud bl.a. med repræsentanter fra de relevante faglige
organisationer på området, faglige råd og patienter, eksempelvis Forældre og Fødsel. Udvalget skal
gennemgå regionens tilbud til fødende og følge erfaringerne med pilotprojektet, så vi sikrer, at
tilbuddene følger med tiden, matcher efterspørgslen fra børnefamilierne og fastholder jordemødrene i
faget.

Pilotprojekt – kendt jordemoder i rolige omgivelser
Fødende har forskellige ønsker til, hvordan fødslen skal foregå. Nogle ønsker at føde på en specialiseret
fødeafdeling, andre vil gerne føde derhjemme, mens andre gerne vil have muligheden for at føde på en klinik i
rolige omgivelser.
Socialdemokratiet ønsker, at regionens fødetilbud skal passe til de fødendes ønsker. Med pilotprojektet ”Kendt
jordemoder i rolige omgivelser” får de fødende tilbudt en kendt jordemoder. Samtidig samles hjemmefødslerne i
regionen på de to klinikker. De fødende kan således vælge af føde på klinikken eller i eget hjem. De to klinikker
vil være ledet af en jordemoder, hvilket betyder, at klinikkerne ikke håndterer komplicerede fødsler.
Formålet er følgende:
 At aflaste fødeafdelingerne på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, der ligger i det område, der oplever
den største stigning i fødsler i regionen.
 At give fødende mulighed for at vælge mellem at føde i eget hjem eller på en mindre klinik i mere rolige
rammer med en kendt jordemoder – og dermed et alternativ til en fødsel på de store specialiserede
fødeafdelinger.
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At styrke fastholdelse og rekruttering af jordemødre ved at give regionens jordemødre mulighed for i en
periode at trække sig væk fra de travle fødeafdelinger og de komplicerede fødsler, ligesom nyuddannede
jordemødre kan få en god og rolig start som jordemoder.

Udvalg for fremtidens fødselstilbud
Socialdemokratiet ønsker at gøre op med lappeløsninger på fødeområdet. Vi ønsker i stedet at se på, hvordan vi
kan organisere fødselsområdet bedre, så vi både sikrer, at der er den rette kapacitet, og at tilbuddene følger med
tiden, matcher efterspørgslen fra børnefamilierne og fastholder jordemødrene i faget. Vi foreslår derfor, at der i
2018 nedsættes et udvalg for fremtidens fødselstilbud bl.a. med repræsentanter fra de relevante faglige
organisationer, faglige råd og patienter, eksempelvis Forældre og Fødsel.
Udvalget skal gennemgå regionens tilbud til fødende og komme med anbefalinger til regionens Sundhedsudvalg
om forbedringer af tilbuddene til fødende i regionen. Udvalget skal bl.a. følge erfaringerne med pilotprojektet og
opliste fordele og ulemper ved pilotprojektet i forhold til oprettelsen af en specialiseret fødeafdeling på
Bispebjerg Hospital.

Fakta
Fødselstallet fortsætter med at stige i de kommende år
 Fra 2013 til 2016 har der været en stigning i antallet af fødsler på næsten 11 pct. fra 20.048 til 22.171 i
Region Hovedstaden. 1
 Frem mod 2021 forventes antallet at stige med yderligere 2.000-3.000 årlige fødsler for i 2024 at nå
26.400 årlige fødsler. Det viser en fremskrivning fra Region Hovedstaden.
De kommende års pres på regionens fødesteder
I perioden 2016-2020 forventes den gennemsnitlige årlige stigning i antallet af fødsler at fordele sig således på de
enkelte fødeafdelinger i Region Hovedstaden:
 Nordsjællands Hospital (planområde nord): 49
 Herlev Hospital (planområde midt): 96
 Rigshospitalet (planområde byen): 124
 Hvidovre Hospital (planområde syd): 177
 Bornholms Hospital: 4
Et stigende antal overflytninger
Fra 2014-2016 er der sket en stigning i både antallet og andelen af overflytninger af fødende. 2
Fødested
Nordsjællands Hospital
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Hvidovre Hospital
Bornholms Hospital
Total

Antal overflytninger
2013
2014
2015
2016
0
0
0
0
28
13
35
79
38
62
61
66
111
104
147
145
0
0
0
0
177
179
243
290

2013
0,7 %
0,6 %
1,7 %
0,9 %

Andel af fødsler
2014
2015
0,3 % 0,7 %
1,0 % 1,1 %
1,5 % 2,1 %
0,9 % 1,2 %

2016
1,5 %
1,2 %
2,1 %
1,3 %

1 og 2 Politikersvar til Lars Gaardhøj (S) fra Region Hovedstaden, 12. juni 2017
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