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1 (Åben) Status medfinansiering oktober 2016
Sags ID: EMN-2016-02911

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes til Udvalgets orientering, oversigt over udviklingen på betaling til den 

aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering af de Regionale sundhedsudgifter.

Vedhæftede bilag viser udgiftsudviklingen for 10 måneder, i forhold til det periodiserede 

budget.

I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et merforbrug på 4,3 mio. kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Kristina Frandsen

Bilag

 Medfinansiering okt 2016 (1707905 - EMN-2016-02911)



Sundhedsudvalget - 08-11-2016 15:30 Side 4 af 33

2 (Åben) Orientering om tildeling af satspuljemidler til projekt Tidlig Indsats 
på Tværs (TIT)
Sags ID: EMN-2016-02464

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
Resumé

7 projekter fra landets fem regioner har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at de har 

fået midler fra puljen til styrket sammenhæng for de svageste ældre. Puljen er en del af 

regeringens Aftale om satspulje på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019. De 7 

projekter modtager i alt 78,5 millioner kroner.

Region Nordjylland og 10 Nordjyske kommuner (herunder Frederikshavn) har fået tildelt 

støtte til projekt ”Tidlig Indsats på Tværs”. 

Sundhedsudvalget har tidligere behandlet ansøgningen og orienteres her om 

udvælgelsen.

Formålet med projekterne

Målet ved projekternes afslutning er både, at de svageste ældre medicinske patienter 

ikke oplever at falde mellem to stole, og at der er indsamlet viden og dokumentation til at 

kvalificere fremtidige indsatser. 

Sundhedsstyrelsens vægtning ved udvælgelsen

Sundhedsstyrelsen har ved vurderingen af ansøgningerne lagt vægt på, at projekterne 

kan bidrage med erfaring og viden om, hvilke organiseringer der sikrer bedre 

sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre. Et overordnet kriterium har således 

været, at det er muligt at opnå veldokumenterede, gode erfaringer, der eventuelt kan 

udbredes nationalt. I henhold til puljeopslaget har Sundhedsstyrelsen endvidere vægtet 

geografisk spredning af projekterne, bred eller fuld tilslutning blandt kommuner i den 

relevante sygehus-klynge, dækning af både land og by samt patient-/borgergrundlag og 

involvering.

Projekterne, som har modtaget støtte, er samarbejdsprojekter mellem region og en eller 

flere kommuner. Der er givet støtte til projekter fra alle fem regioner, og i alt 60 forskellige 

kommuner. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 12 ansøgninger til en samlet ansøgningssum 

af knap 154 mio. kroner.

Projekt ”Tidlig Indsats på Tværs” (TIT)
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Frederikshavn Kommune er en del af projekt ”Tidlig opsporing på tværs”, som har fået 

tildelt støtte.

Projektets overordnede mål er i tæt samarbejde med borgeren at skabe bedre og 

individuelt tilrettelagte forløb for gruppen af sårbare og svækkede ældre. Dette vil ske ved 

udvikling af nye samarbejdsformer omkring tidlig opsporing, tidlig indsats samt at finde 

alternativer til indlæggelse for derved at forebygge indlæggelser.

Projektet er to spor:

1. Tidlig opsporing og tidlig indsats

Det primære fokus vil være på tidlig opsporing af svækkede ældre i kommunerne. 

Opgaven varetages i almen praksis og kommunerne. Gruppen af svækkede ældre er 

dynamisk, og både almen praksis og kommunerne vil løbende kunne identificere borgere, 

der tilhører denne gruppe.

Med udgangspunkt i tidlig indsats for målgruppen udarbejdes handleplan for den enkelte 

borger. Handlingsplanen skal indeholder indsatser i kommune/almen praksis regi og vil 

sikre, at kommunen løbende kan følge borgeren tæt, herunder igangsætte eventuelle 

nødvendige foranstaltninger før en indlæggelse bliver nødvendig.

2. Udredningsenheder på hospitalerne

Der etableres en række udredningsenheder med udgangspunkt i hospitalerne, hvor 

kommunerne har ansvaret for at følge ind, følge op og følge hjem.

Regionen stiller specialistressourcer (læger og sygeplejersker) og fysiske lokaler til 

rådighed. Det sikres, at de borgere, som visiteres til udredningsenheden, har hurtig 

adgang til faglig vurdering og diagnostisk udredning. Regionens specialistressourcer og 

kommunerne sikrer, at der samarbejdes om udvikling af nye samarbejdsformer med 

henblik på at tilgodese et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte borger.

Det er hensigten, at der etableres 1-2 udredningsenheder på hver af regionens 

hospitaler. Antallet af enheder vil løbende blive tilpasset behov og efterspørgsel. En 

udredningsenhed skal ikke nødvendigvis ses som en fysisk enhed, men der vil lokalt 

også kunne afprøves andre udredningsmuligheder, f.eks. i form af elektronisk 

samarbejde via skærme. Det afgørende vil således være, at borgeren får adgang til 

hurtig, specialiseret udredning med henblik på at understøtte målene i projektet.

Økonomi

Sundhedsstyrelsens tilsagn yder 5.900.000 kr. til projektet. Under forudsætning af 

bevillingsoptagelse på finansloven vil der blive ydet yderligere tilskud i 2018 og 2019, 

således at der samlet kan anvendes 8.210.000 kr. i projektperioden.

Der blev oprindelig ansøgt om 12,5 mio. kr. i projektperioden med en medfinansiering på 

samlet 16 mio. kr. (i form af medarbejdertimer) for det nordjyske projekt. 
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Det videre arbejde

Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder på at tilpasse projektet til det reducerede 

budget. 

Desuden skal der laves aftaler om de konkrete tiltag i de enkelte lokalområder.

I Frederikshavn Kommune tænkes den tidlige opsporing og indsat koblet på arbejdet med 

triagering. 

For arbejdet med udredning ønskes telesundhed indtænkt.

Ældrerådet, Handicaprådet og Socialudvalget orienteres om tildelingen af 

projektmidlerne.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget tager orienteringen 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Kristina Frandsen 

Bilag
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3 (Åben) Akut sygepleje i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01775

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
Med den Nationale handlingsplan fra 2016 fra Sundheds- og ældreministeriet ”Styrket 

indsats for den ældre medicinske patient” er kommunerne inden udgangen af 2016 

forpligtet til at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ”Kvalitet i akutfunktioner i 

den kommunale hjemmesygepleje” fra 2014. Primo 2017 vil Sundhedsstyrelsen have 

udarbejdet kvalitetsstandarter, som de kommunale akutfunktioner skal leve op til fra 

2018.

Indeværende anbefalinger fokuserer snævert på den særlige sygepleje og behandling,

der bliver varetaget i en akutfunktion i hjemmesygeplejen, samt samarbejdet

herom, med almen praksis og sygehuset.

Grundlæggende lever Frederikshavn Kommune op til både Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger og til Sundhedsaftalen, men der vil være behov for et tættere samarbejde 

med den kommunale praksiskonsulent om blandt andet at udarbejde generiske 

rammedelegationer til personalet. Samtidig vil der være behov for et tættere samarbejde 

mellem de enkelte praksislæger og den kommunale sygepleje om de borgere, der er 

særlig skrøbelige, og sikre en koordineret og intensiveret indsats for dem.

Frederikshavn er en geografisk langstrakt kommune med knap 100 km fra ”bund til top”. 

Der er etableret 7 sygepleje/hjemmeplejegrupper under fælles ledelse, geografisk fordelt i 

hele kommunen. Frederikshavn Kommune har ikke særlige ”akutteams” men største 

parten af alle kommunale sygeplejersker er akutsygeplejersker. Der er ikke etableret 

akutpladser med henblik på at imødegå indlæggelser, men aflastningspladser, til bl.a. 

borgere der har et øget rehabiliterings eller plejebehov efter udskrivelse fra sygehus.

Med aftale om finansloven 2016 følger midler til indsatsområder i ”Handleplan for den 

ældre medicinske patient”
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Hvilket for Frederikshavn Kommune
vil betyde tilførsel af ca.                        0,85     1,5         1,65          1,7                      1,7 

I aftale om finansloven 2016 følger midler til indsatsområder i ”Handleplan for den ældre 

medicinske patient” til at styrke de kommunale akutfunktioner samt til kompetenceløft i 

den kommunale sygepleje. Denne styrkelse af akutfunktionen og styrkelse af 

kompetencerne, er også en nødvendighed i Frederikshavn kommune, for fortsat at kunne 

varetage de mere og mere komplekse problemstillinger, som borgerne i både sygeplejen 

og hjemmeplejen har. Og med udsigten til Super Sygehus i Aalborg og færre 

sengepladser og generel kortere indlæggelses tid, bliver disse forventninger til 

kompetencerne i sygeplejen/ hjemmeplejen ikke mindre i fremtiden.

For den samlede kommunale økonomi vil forebyggelse af indlæggelser hos den ældre 

medicinske patient få en større betydning i fremtiden, idet den kommunale 

medfinansiering af sundhedsområdet fra 2018 ændres, så ordningen aldersdifferentieres 

og derved i højere grad afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse, der hvor 

kommunerne i forvejen har kontakt med borgerne.

Vedlagt bilag med baggrund for akutfunktionen i Frederikshavn Kommune

Sagen er inden behandling i Sundhedsudvalget sendt til udtalelse i Ældreråd og 

Handicapråd.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget:

 Tager orienteringen om den fremadrettede prioritering af akutfunktionen i 

Frederikshavn Kommune til efterretning.

 Øremærker og frigiver de tildelte midler fra Finansloven 2016 til styrkelse af 

akutfunktionen og kompetence udvikling af den kommunale sygepleje til den 

kommunale sygepleje.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.
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Udvalg: Ældrerådet Dato: 24-10-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling, men ser dog med 
bekymring på at der alene afsættes 1 sygeplejerske til at dække sygeplejen i nattimerne. 
Ældrerådet foreslår derfor, at de frigivne midler anvendes til ansættelse af en ekstra 
natsygeplejerske og øremærkes hertil, så man sikrer borgerens tryghed også i 
nattimerne.

Beslutninger:
 Taget til efterretning.
 Godkendt.

Ældrerådet tilbydes en orientering om akutsygeplejen.

Fraværende: Kristina Frandsen

Bilag

 Baggrunds materiale akutfunktionen i Frederikshavn Kommune 
(1393569 - EMN-2016-01775)

 Præsentation SUU 08 11 2016 Akutsygepleje og TIT (1718032 - EMN-
2016-01775)
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4 (Åben) Dokumentation med borgeren i centrum
Sags ID: PRJ-2016-00058

Sagsbehandler: Søren Peter Gunge

Ansvarligt center: IT Projekt og Digitalisering

Beslutningskompetence
SOU/SUU

Sagsfremstilling
Orientering om omlægning af dokumentationspraksis på ældreområdet 

Alle landets kommuner står overfor en omlægning af dokumentationspraksis på 

ældreområdet, som betyder, at dokumentationen i højere grad end nu skal udføres med 

borgeren i centrum. Formålet er at bidrage til bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i 

den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger. Samtidigt 

med, at der skabes valid ledelsesinformation, der kan anvendes til prioritering, 

kvalitetsudvikling og styring. 

Omlægningen af dokumentationspraksis indebærer, at der indføres nye fælles begreber, 

og en ensartet dokumentationsmetode, som skal anvendes i dokumentationen på såvel 

servicelovs- som sundhedslovsområdet. Den dokumentation, der udarbejdes vedrørende 

en borgers hjælp og pleje, bliver samlet i et nyt fælles modul i Frederikshavn Kommunes 

omsorgssystem. Det bliver dermed lettere at opnå et overblik over dokumentationen 

vedrørende borgeren og det bliver lettere at dele, genanvende og opdatere 

dokumentationen for det personale, der er involveret i borgerens hjælp og pleje. 

Samtidigt bliver dokumentationen forenklet og baseret på strukturerede registreringer, 

hvilket betyder, at personalet ikke skal skrive så meget som det er tilfældet i dag. 

Anvendelsen af struktureret dokumentation giver bedre muligheder end i dag for at skabe 

ledelsesinformation til brug ved prioritering, kvalitetsudvikling og styring.

Med denne omlægning af dokumentationspraksis indføres der en ny fælleskommunal 

dokumentations-metode, kaldet Fælles Sprog III. Ved Økonomiaftalen for 2014 har KL 

tiltrådt de fællesoffentlige strategier ”Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017” og 

”Digital velfærd 2013-2017” og forpligtiget kommunerne til at implementere Fælles Sprog 

III inden udgangen af 2017. Frederikshavn Kommune er indplaceret i den første af i alt tre

implementeringsbølger i KL’s bølgeplan for implementering af Fælles Sprog III. I første 

omgang er hjemmepleje (SEL §83), rehabilitering (SEL §83a), aflastning og afløsning 

(SEL §84), træning (SEL §86) og hjemmesygepleje (SUL §138) omfattet af Fælles Sprog

III. Senere vil Fælles Sprog III blive udvidet til at omfatte yderligere områder.

For at kunne gennemføre denne omlægning er det nødvendigt, at anskaffe og 

implementere et nyt visitations- og dokumentationsmodul til Frederikshavn Kommunes 

omsorgssystem (Vitae Suite) samt at afholde udgifter til projektledelse og til uddannelse. 
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Dette modul er stadig under udvikling og det er derfor endnu ikke muligt, at fastlægge 

omkostningerne, men der vil snarest muligt blive udarbejdet et budget. 

Der er etableret en projektorganisation med henblik på at forberede og gennemføre 

denne omlægning af dokumentationspraksis. Der er tale om en større forandringsproces, 

som omfatter Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Center for Sundhed og Pleje 

samt de private leverandører på frit valgs området.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-11-2016
Taget til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Kristina Frandsen

Bilag



Sundhedsudvalget - 08-11-2016 15:30 Side 12 af 33

5 (Åben) Orientering om ændring af embedslægetilsyn
Sags ID: EMN-2016-01931

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence
SOU/SUU

Sagsfremstilling
Folketinget vedtog d. 3.6.2016 lovforslaget om ændring af sundhedsloven og andre love 

vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn mv.

Lovændringen betyder blandt andet ændringer i det årlige tilsyn i plejeboliger, og at 

embedslægebegrebet forsvinder. Lovændringen betyder også, at Styrelsen for 

Patientsikkerhed fremover får en række nye muligheder.

Styrelsen kan fremadrettet:

 forbyde sundhedspersoner at udøve faglig virksomhed, mens en tilsynssag 

undersøges

 fratage autorisation fra læger og andre sundhedspersoner, der har fået 

inddraget deres autorisation i udlandet

 få videregivet oplysninger fra bl.a. lægemiddeladministrationsregistret om 

den enkelte læges medicinordinationer mv.

Da ændringerne stadig er forholdsvis nye, har hverken Styrelsen for Patientsikkerhed 

eller andre instanser givet mange oplysninger om, hvad ændringerne kommer til at 

betyde i praksis. Det er derfor kun nogle overordnede betragtninger om ændringerne, der 

vil blive fremstillet i nedenstående. Området følges naturligvis løbende, når der kommer 

nye oplysninger om procedure.

Risikobaseret tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene 

og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Dette generelle tilsyn sker 

reaktivt. På baggrund af bekymringshenvendelser fra borgere og fagpersoner, 

oplysninger i pressen eller afgørelser af patientklagesager mv. beslutter Styrelsen, om 

der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag og eventuelt føres tilsyn.

Tidligere har embedslægen været forpligtet til én gang årligt at lave uanmeldt 

tilsynsbesøg vedr. de sundhedsmæssige forhold på plejecentre. Med lovændringen 

bortfalder dette tilsyn pr. 1. juli 2016. Der bliver i stedet pr. 1. januar 2017 indført et 

risikobaseret tilsyn, som plejeboligerne fremadrettet vil være omfattet af.
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Der foreligger endnu ikke konkrete oplysninger om, hvordan de risikobaserede tilsyn vil 

blive udvalgt eller gennemført i praksis. Det fremgår dog af lovforslaget, at der ved 

tilrettelæggelsen af de risikobaserede tilsyn vil blive udvalgt temaer, risikoområder og 

behandlingssteder ud fra en risikovurdering af, hvor der er de største risici for 

patientsikkerheden. Som eksempler på temaer nævnes sektorovergange, 

fejlmedicinering og præhospital virksomhed. Det nævnes i lovforslaget, at der vil blive lagt 

vægt på områder, hvor der er høj risiko for svigt, og hvor konsekvenserne af fejl og 

mangler kan være alvorlige. Desuden vil der blive taget hensyn til behandling af særligt 

svage eller sårbare grupper.

Med indførelse af det risikobaserede tilsyn vil målgruppen, der kan modtage tilsyn, blive 

udvidet, da alle steder, hvor der leveres sundhedslovsydelser, vil være omfattet.

Følgende behandlingssteder vil være omfattet af det risikobasserede tilsyn: 

sygehusenheder, klinikker, praksisser, plejecentre, plejehjem, bosteder, sundheds- eller 

genoptræningscentre og andre behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udøver 

behandling. For Frederikshavn Kommune betyder det, at tilsynet vil blive mere 

omfattende, da områder, der ikke tidligere har modtaget tilsynsbesøg, vil være i 

målgruppen fremover. Det gælder eksempelvis sygeplejen, træningsområdet og 

bosteder.

Med det risikobaserede tilsyn vil langt fra alle steder modtage tilsyn indenfor en kort 

årrække. De behandlingssteder, der efter de tidligere regler var omfattet af de 

frekvensbaserede tilsyn, vil modtage færre tilsyn, mens de øvrige behandlingssteder vil 

modtage flere.

Bortfald af betegnelsen ”Embedslæger”

Betegnelsen ”Embedslæger” bortfalder med lovændringen pr. 1. juli 2016, men det har 

ingen betydning for de myndighedsopgaver, som Styrelsen for Patientsikkerhed skal 

varetage. Af forarbejdet til loven fremgår det, at en del af baggrunden for, at betegnelsen 

bortfalder, er et ønske om at sikre, at Styrelsen for Patientsikkerheds opgaver fremgår 

tydeligt af lovgivningen. Betegnelsen ”embedslæge” har tidligere skabt forvirring, da det i 

nogle tilfælde er blevet opfattet som en selvstændig myndighed i stedet for en 

organisatorisk del af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.
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Udvalg: Ældrerådet Dato: 24-10-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Kristina Frandsen

Bilag
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6 (Åben) Sundhedspolitik 2017 - 2020 - Indtryk fra møder med interessenter 

Sags ID: EMN-2016-00269

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har på mødet den 9. februar 2016 besluttet at igangsætte en proces, 

der fører frem mod den kommende Sundhedspolitik for perioden 2017 – 2020. 

Sundhedsudvalget har på mødet den 16. august 2016 godkendt ”Sundhed med lyst til 

livet!”, som er udkastet til ambition og pejlemærker.

I øjeblikket afprøves ambition og pejlemærker i en dialog med borgere om sundhed på 

følgende møder:

 20.09.2016: Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Det fysiske 

Sundhedspanel

 27.09.2016: Borgermøde i Skagen – afholdes på Karstensens Skibsværft

 04.10.2016: Borgermøde i Sæby – afholdes på Roblon

 Det elektroniske sundhedspanel

 12.10.2016: Møde med de frivillige – afholdes på L.P. Houmøllersvej.

 25.10.2016: Borgermøde i Frederikshavn – afholdes på MAN Diesel og Turbo

Formand og næstformand orienterer om indtryk fra møderne.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget tager orienteringen 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 11-10-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Rasmussen.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Kristina Frandsen
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Bilag
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7 (Åben) Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for forebyggende 
hjemmebesøg
Sags ID: EMN-2015-01371

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
I august måned 2016 blev der fremsendt et udkast til kvalitetsstandard for forebyggende 

hjemmebesøg til politisk behandling i Sundhedsudvalget.

I høringsrunden pegede Ældrerådet og Handicaprådet på ønsket om en kortere og 

enklere udgave. Sundhedsudvalget beslutning på mødet den 16. august 2016 var, at der 

skulle udarbejdes en mere forenklet udgave, hvorefter sagen genoptages.

Der er nu udarbejdet en ny forenklet version (bilag), som fremsendes til fornyet høring i 

Ældrerådet og Handicaprådet og beslutning i Sundhedsudvalget.

Resumé

Den 1. januar 2016 trådte en ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg i kraft. Loven 

foreskriver, at kommunen skal udarbejde en kvalitetsstandard på området. Afdelingen 

Sundhed og Træning har i dialog med repræsentant fra ældrerådet udarbejdet et udkast 

til kvalitetsstandard for området, som her forelægges Sundhedsudvalget til godkendelse. 

Kvalitetsstandarden er udarbejdet på baggrund af følgende:

Hensigten med den nye lovgivning

I den nye lovgivning er der sket tilpasninger, så de forebyggende hjemmebesøg i større 

omfang målrettes de svageste ældre samtidig med at den generelle forebyggende 

indsats opretholdes. 

Lovgivningen indeholder følgende elementer: 

 Forhøjelse af aldersgrænse. Aldersgrænsen for tilbud om årlige forebyggende 

hjemmebesøg rykkes fra 75 år til 80 år. 

 Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år. 

Ældre i særlige risikogrupper skal fra 65 år have tilbud om et forebyggende 

hjemmebesøg. Der indføres derfor en kommunal forpligtelse til at tilbyde borgere, 

som er i en vanskelig livssituation behovsbestemte hjemmebesøg. Behovet kan 

både opstå på grund af borgerens generelle livssituation eller på grund af en 

pludselig psykisk eller fysisk belastning. Det kan f.eks. være, når borgeren bliver 

enke eller enkemand eller at borgerens ægtefælle flytter på plejehjem.
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 Alle borgere skal have et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, i det år de 

fylder 75 år. 

 Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens kvalitetsstandard. Alle 

kommuner forpligtes til at beskrive deres indsats i forhold til de forebyggende 

hjemmebesøg i deres kvalitetsstandard. 

 Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet. Der åbnes op for, at kommunen kan 

tilrettelægge tilbuddet, som kommunen lokalt finder det mest hensigtsmæssigt. 

Kommunen kan fx tilbyde et eller flere kollektive arrangementer, som kan erstatte 

det forebyggende besøg i borgerens hjem. 

Hvis en borger siger nej til et kollektiv arrangement, skal borgeren fortsat tilbydes et 

individuelt tilbud i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal, hvad enten det er et besøg i 

borgerens hjem eller et kollektiv arrangement, fortsat gives ved direkte henvendelse til 

den enkelte borger, fx pr. telefon, mail eller brev. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse 

generelt om tilbuddet fx via annoncering i pressen eller på en hjemmeside.

Udkastet til kvalitetsstandarden er vedhæftet og sendes til høring i Ældrerådet og 

Handicaprådet. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget godkender 

kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 24-10-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslag til kvalitetsstandard, men foreslår dog, at man anvender 
begrebet ”sundhedsfaglig medarbejder” i teksten, frem for at nævne flere forskellige 
stillingsbetegnelser. 

Beslutninger:
Godkendt. Ældrerådets forslag om at anvende betegnelsen ”sundhedsfaglig 
medarbejder” indarbejdes i kvalitetsstandarden.

Fraværende: Kristina Frandsen

Bilag
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8 (Åben) Opfølgning på foranalyse konkurrenceudsættelse af 
Træningscenter Phønix
Sags ID: EMN-2016-00525

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Opfølgning på ”Foranalyse konkurrenceudsættelse Træningscenter Phønix” med 

yderligere beskrivelse af model 2

Sundhedsudvalget behandlede foranalysen vedr. konkurrenceudsættelse af 

Træningscenter Phønix på udvalgsmøde d. 10. maj 2016. 

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med model 1, og at mulighederne i model 2 

undersøges nærmere.

Model 1) Samarbejdsmodel – spidsbelastningsmodel 

Modellen indebærer, at de kommunale træningscentre i videst muligt omfang træner med 

alle borgere. Såfremt borgere med basale problemstillinger ikke kan tilbydes opstart på 

deres genoptræning rettidigt, er der mulighed for, at borger kan vælge at modtage 

træningen hos privat leverandør hvor Frederikshavn Kommune har indgået aftale.  

Modellen er velkendt fra sundheds/sygehusvæsen som model til nedbringelse og 

fastholdelse af lav ventetid. Dette er Frederikshavn Kommunes nuværende ordning. 

Model 2) Udbud på udvalgte opgaver 

Med model 2 udbydes specifikke diagnoser (f.eks. skulder eller hofte) eller områder 

(f.eks. vedligeholdende træning) til privat leverandør. Denne model er velkendt fra andre 

kommuner. Her vælges ofte udbud på monofaglige, ukomplekse opgaver. 

Der er mulighed for at private leverandører såvel som den kommunale leverandør kan 

byde ind på den enkelte opgave eller hele leverancen.

Fra rapporten: TRÆNINGSCENTER PHØNIX, budgetbemærkninger om 

konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør ligger et skema med 

beskrivelser af fordele, ulemper mm. vedr. model 2 – vedlagt som bilag 1.

Arbejdsgruppen skal gøre opmærksom på lovgivningsmæssige forhold omkring frit valg 

på sundhedsloven § 140. Hvis man etablerer tilbud (på specifikke diagnosegrupper) ved 
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privat leverandør i optagerområde Phønix, har alle kommunens borgere have ret til at 

vælge dette tilbud.  (se bilag 2 Genoptræning § 140)

Lovgivning på området

Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af bevilling fra Center for Social-

og Sundhedsmyndighed:

 Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140

 Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Serviceloven § 86 stk. 

1

 Vedligeholdelsestræning jf. Serviceloven § 86 stk.2

 Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Serviceloven § 86 stk. 1 og 

2

Herudover udfører træningsområdet følgende ydelser:

 Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere 

med kroniske lidelser i form af KOL, kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme jf. 

sundhedsloven § 119

 Sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper jf. sundhedsloven § 

119

 Vedlagt som bilag 2: lovgivning på træningsområdet

Baggrund for udvælgelse af træningsopgaver der kan varetages af privat 

leverandør

Ud fra et borgerperspektiv og på baggrund af en faglig vurdering, er der lavet en 

beskrivelse af de områder/ borgerkategorier, som arbejdsgruppen, som består af ledere 

og medarbejdere fra både Center for Social og Sundhedsmyndighed og fra Center for 

Sundhed og Pleje vurderer bedst egnet til udflytning fra Træningscenter Phønix til 

leverance hos private aktører. 

I denne vurdering er der ikke taget hensyn til økonomi og administrative problematikker ej 

heller til de personalemæssige konsekvenser en udflytning af opgaver kan have. Alligevel 

skal der være opmærksomhed på, at nogle af de grupper der peges på, også er de 

grupper, der er mest omkostningseffektive ift. produktion og drift af træningscenter 

Phønix.

For at sikre at borgerene fortsat oplever en høj grad af koordinering og et højt 

kompetenceniveau i udførslen af de mere komplekse genoptræningsforløb, er der lagt 

vægt på, at det er monofaglige fysioterapeutiske indsatser med grupper af en vis 

volumen, der lægges ud. Hvilket også er vigtigt at have med i overvejelserne, når der skal 

træffes beslutning om hvor mange leverandører, der ønskes på de enkelte områder. 

Herudover er der lagt vægt på, at borgergrupperne i nogen grad er kendt i regi af de 

private fysioterapeuter.
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Indsatser, der kræver samtidig koordinering fra flere faggrupper vurderes ud fra et 

borgerperspektiv og en faglig vurdering til fortsat at skulle varetages af kommunens 

træningscenter.

Opgaver der vurderes at kunne flyttes fra Træningscenter Phønix

Træningsopgaverne er uddybet i vedlagt bilag 3 - beskrivelse af opgaverne:

Opgaver omfattet af både sundhedsloven § 119 og § 140 - hvor der er frit valg 

mellem kommunens etablerede tilbud 

 Træning før operation – Slidgigt i knæet

Opgaver omfattet af sundhedsloven § 140 – hvor der er frit valg mellem 

kommunens etablerede tilbud 

 Skulderproblematikker

 Nakke/rygproblematikker

 Efter kikkertoperation i knæ – f.eks. menisk og korsbåndsskader

Opgaver omfattet af servicelovens § 86, stk. 2

 Vedligeholdelsestræning 

I forbindelse med udflytning af opgaver til privat leverandør skal der være fokus på 

følgende problematikker:

Forsyningsforpligtelsen:

Kommunen har forsyningsforpligtelsen, og skal til en hver tid kunne overtage opgaven. 

Derfor skal der være fokus på, at Træningscenter Phønix mister de specifikke 

kompetencer for de opgaver der bliver flyttet ud. Særlig betydning har det for opgaver 

under sundhedsloven § 140, hvor det også må antages at have indflydelse på de 

kommunale træningscentre i Skagen og Sæby, idet det må forventes at også borger 

herfra vil benytte sig af det frie valg, og dermed påvirke de samlede kompetencer i det 

kommunale træningsområde.

Journalsystem

Visitationen i Center for Social og Sundhedsmyndighed har for nuværende en større 

administrativ opgave forbundet med visitering til de private fysioterapeuter, idet disse ikke 

har adgang til det kommunale anvendte journalsystemet CSC. Hvis flere opgaver skal 

lægges ud til private leverandører, er det nødvendigt at disse, på linje med de private 

leverandører på hjemmepleje, også have adgang til journalsystemet CSC. I kontrakten 

skal det fremgå, om leverandørerne selv skal investere i dette eller om kommunen 

financierer det og stiller det til rådighed.

Arbejdsopgaver for Visitationen i Center for Social og Sundhedsmyndighed
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Der skal være opmærksomhed på, at der er forskellige visitationsretningslinjer indenfor 

områder, målgrupper, diagnoser mm, gør det kompliceret for borger og visitator.

Hvis opgaver under sundhedsloven § 119 (nogle af borgerne med slidgigt i knæet) skal 

udbydes til privat leverandør, vil det betyde at Visitationen, vil få en ny opgave, idet disse 

i øjeblikket sendes direkte til Træningscentrene uden visitering.

Fordeling mellem almene og specialiserede genoptræningsplaner

Træningscenter Phønix har et godt ry blandt både borgere og samarbejdspartnere. Det 

gode omdømme blandt de regionale samarbejdspartnere er væsentlig for at 

Frederikshavn Kommune får det antal almene grenoptræningsplaner som vi gør. I 2015 

var fordelingen mellem almene genoptræningsplaner/ specialiserede 

genoptræningsplaner 88/12. Det er udskrivende læge, der vurderer om borgeren 

udskrives til kommunen med en almen genoptræningsplan, eller bibeholdes i sygehus 

regi med en specialiseret genoptræningsplan. Skades omdømmet vil det kunne få 

konsekvenser for den kommunale medfinansiering. 

Vedr. udbudsform:

Såfremt det besluttes, at flytte opgaver fra Træningscenter Phønix til privat leverandør, 

skal der træffes beslutning om udbuddets form, og hvor mange leverandører kommunen 

vil indgå aftale med. Kommunale opgaver kan varetages uden at fysioterapeuten har et 

ydernummer. Det kræver derfor stillingtagen til, om det kun er klinikker med ydernummer, 

der er placeret i Træningscenter Phønix geografiske område, der skal have tilbuddet om 

at varetage Træningscenter Phønix opgaver, eller er det muligt for andre aktører, der 

udbyder fysioterapi at få mulighed for at løse opgaven.

Kørselsudgifter

Udflytning af opgaver efter serviceloven § 86 og sundhedsloven § 140 kan have 

indflydelse på udgifterne til kørsel, (borger der er berettiget til kørsel, har ret til kørsel eller 

kørselsgodtgørelse til nærmeste etablerede tilbud).

Personalemæssige og økonomiske konsekvenser

Området er i dag rammestyret og en eventuel udflytning af opgaver til private 

leverandører må forventes at få indflydelse på den økonomiske ramme, herunder også 

ansættelsesmæssige konsekvenser for personalet i træningscentrene.

Sundhedsudvalget sender indstillingen til høring i Ældreråd, Handicapråd samt til 

udtalelse i lokale MED og CenterMED inden endelig behandling.

Supplerende sagsfremstilling:

Høringsoplæg vedr. ”Opfølgning på foranalyse konkurrenceudsættelse af 

Træningscenter Phønix” 

Sundhedsudvalget behandlede ”Opfølgning på foranalyse konkurrenceudsættelse af 

Træningscenter Phønix” på sundhedsudvalgsmødet d 11/10-16, med følgende 

beslutning:
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For at afhjælpe kapacitetsproblemet på Phønix ønsker udvalget, at et antal forløb 

lægges ud til private leverandører. Administrationen udarbejder et høringsoplæg 

med det udgangspunkt.

På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet følgende høringsoplæg, 

som sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd og til udtalelse i berørte centerMED og 

lokalMED.

Høringsoplæg vedlagt som bilag

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget drøfter 

høringsoplægget og de indkomne høringssvar med henblik på beslutning af løsning af 

kapacitetsproblemet på Træningscenter Phønix.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 11-10-2016
For at afhjælpe kapacitetsproblemet på Phønix ønsket udvalget, at et antal forløb lægges 
ud til private leverandører. Administrationen udarbejder et høringsoplæg med det 
udgangspunkt.

Fraværende: Flemming Rasmussen.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Handicaprådet finder det særdeles vanskeligt på baggrund af indstilling og oplæg i det 
hele taget at give et fyldestgørende høringssvar, men på trods af dette tiltræder 
Handicaprådet høringsoplægget.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 24-10-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling 1, dvs. at der laves 
økonomiske beregninger inden der tages stilling til en eventuel udflytning af opgaver. 
Samtidig mener Ældrerådet, at der er behov for en oversigt over udnyttelsesgraden af de 
enkelte rum på Phønix.

Udvalg: CenterMED Sundhed og Pleje Dato: 24-10-2016
Susanne Thaarup genopfrisker udbudsmaterialet for CenterMED og fortæller om de fire 
modeller, der var opstillet i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Træningscenter 
Phønix. 

Ledelsen har fået til opgave at beskrive hvilke ydelser, det kan være, og hvilke 
konsekvenser, det har. Én af konsekvenserne er reducering af medarbejdere.

CenterMED skal lave en udtalelse til det forslag, der er fremlagt. 

LokalMED i Sundhed, Træning og Aktivitet har holdt ekstraordinært lokalMED inden dette 

CenterMED-møde. Louise Mulvad Suhr og Marianne Bagh Jørgensen fremfører 
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LokalMEDs drøftelser og læser udtalelsen fra LokalMED højt. LokalMED lægger vægt på 

følgende i udtalelsen:

 Der er stigninger i visiterede ydelser, og centret arbejder i forvejen meget 

effektivt med opgaverne. 

 Medarbejderne har manglende forståelse for, at et økonomisk trængt 

center har råd til denne løsning.

 Træningscenter Phønix har selv stillet forslag om at benytte 

træningslokale på Kastaniegården, som vil løse pladsproblemerne på 

Phønix.

 Træningsområdet ser på det hele menneske for at kunne give den 

bedste træning for borgeren.

 Hvis private leverandører går konkurs, har kommunen forsyningspligten, 

men vil så mangle personale til at varetage opgaven.  

 Spidskompetencerne, som Træningscentret har udviklet gennem årerne 

bliver ikke udnyttet, og det er svært at bibeholde det høje niveau. 

Et enigt CenterMED bakker op om udtalelsen fra LokalMED.

Beslutninger:
Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønsker, at processen 

stopper for nuværende, og der på kommende møde tages en drøftelse af 

kapacitetsproblemerne på træningsområdet.

Et mindretal bestående af Venstre ønsker, at der foretages økonomiske beregninger, 

inden processen fortsætter.

Fraværende: Kristina Frandsen

Bilag

 Bilag 1 - fordele, ulemper (1422920 - EMN-2016-00525)
 Bilag 2  Lovgivning på træningsområdet (1422921 - EMN-2016-

00525)
 Bilag 3 - beskrivelse af opgaverne (1422922 - EMN-2016-00525)
 Høringsoplæg vedr. Opfølgning på konkurrenceudsættelse af 

Træningscenter Phønix (1702983 - EMN-2016-00525)
 Udtalelse fra Lokal MED STA vedr. opfølgning af foranalyse på 

konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix (1716814 - EMN-
2016-00042)

 Phønix - udtalelse vedr. høringssvar (1721149 - EMN-2016-00525)
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9 (Åben) Orientering om opsporing og hindring af ensomhed og isolation 
blandt Frederikshavn Kommunens ældre
Sags ID: EMN-2016-02809

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
Resumé

Frederikshavn Kommunes har deltaget i ensomhedsprojektet med støtte fra 

ældrepuljemidlerne. Projektet er gået fra projekt til drift i 2016. Deltagelsen i projektet har 

medført en langt større opmærksomhed på at finde borgere, der er i risiko for at blive eller 

være ensomme og isolerede. På Sundhedscentrene har de forebyggende medarbejdere 

særlig opmærksomhed på at få øje på ensomme, når de er på forebyggende 

hjemmebesøg hos borgere over 65 år. På aktivitetscentrene er der stort fokus på 

aktiviteter, der inkluderer. Deltagelse i projektet har også medført et endnu tættere 

samarbejde mellem sundhedscentrene, aktivitetscentrene, forskellige frivillige 

organisationer og foreninger. Der er skabt grobund for givtige fælleskaber for så mange 

som muligt.

Sundhedsudvalget orienteres her om arbejdet med den tidlige opsporing af ensomhed og 

isolation.

Hvor opdages ensomhed?

Medarbejderne har fokus på ensomhed og isolation, når de er i kontakt med borgerne 

ved f.eks. forebyggende hjemmebesøg - enkebesøg, bekymringshenvendelse - borgers 

egen henvendelse eller ved henvendelse fra borgerens egen læge eller pårørende.

De forebyggende hjemmebesøg tilbydes årligt til alle borgere over 80 år, der ikke har 

hjemmehjælp samt til borgere over 65 i særlig risiko for sygdom og ensomhed -  f.eks. 

efter ægtefælles dødsfald eller flytning til plejehjem. 

Der er opmærksomhed på forskellen på det at være alene og det at være ensom: 

Uønsket alene = ensomhed. Denne definition er god til, sammen med borgeren, at finde 

ud af, om det er et problem borger vil have taget hånd om. 

Hvordan gør de forebyggende medarbejdere?

Der afdækkes, hvad det enkelte menneske har af interesser og ønsker, med henblik på 

at finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte op om at få brudt ensomheden. Medarbejderen 

har stort kendskab til, hvad der findes af muligheder i lokalsamfundet, og kan skabe 

kontakt med relevante aktører, som kan gøre en forskel. At kunne være noget for andre 
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modvirker ensomhed og isolation, og nogle borgere profiterer af selv at blive frivillige. 

Andre profiterer af at få en hjælpende hånd til at deltage i nogle af de mange aktiviteter, 

der findes i lokalområdet. 

Der samarbejdes med en bred vifte af frivillige organisationer f.eks. motionsklubber, 

kultur- og fritidsklubber, kirker, ældresagen og mange flere.

Eksempler på Sundhedscentrenes og aktivitetscentrenes tiltag i forhold til 

ensomhed og isolation

Cafe Pot og Pande

Cafe Pot og Pande er en cafe med madlavning for borgere i risiko for ensomhed og 

isolation. Formålet er at danne godt netværk samtidig med fokus på mad og måltider. 

Cafeen foregår i samarbejde med Sundhedscentrene og aktivitetscentrene. 

Sundhedscentrene er sparringspartnere. Aktivitetscentrene varetager i samarbejde med 

frivillige selve cafeen. Borgere til disse hold rekrutteres først og fremmet fra de 

forebyggende besøg.

Cafe Pot og Pande er kørt i drift på Ingeborgvej.

Der har været afholdt to hold i Sæby og et i Østervrå. I september-oktober er der hold på 

Sæby Ældrecenter. Efter nytår startes Pot og Pande i Præstbro og Østervrå. 

I Skagen er Cafe Pot og Pande i støbeskeen til opstart i begyndelsen af det nye år. Det 

bliver et samarbejde mellem Sundhedscenteret og aktivitetscenteret og er tiltænkt 

placeret på Sct Laurentii centeret.

”Lægge liv til årene” – en særlig ressource tilknyttet aktivitetscentrene

”Læg liv til årene” er en større gruppe fleksjobansatte, som hjælper ensomme ældre til en 

mere indholdsrig og aktiv hverdag. Det kan være i form af besøg hos borgeren til en 

snak, avislæsning eller en gåtur i haven, men kan også være udflugter eller samvær i 

mindre grupper på kommunens aktivitetscentre.

Målet er at øge borgernes livskvalitet i den sidste del af livet. Det handler meget om at 

hjælpe de enlige ind i fællesskaber. 

Ældrerådet har på mødet i september fået en mundtlig orientering af leder for Sundheds-

og Træningscentrene Helle Yding Kooij.

Sagen sendes også til orientering i Socialudvalget.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget tager orienteringen 

til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Kristina Frandsen 

Bilag
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10 (Åben) Udmøntning af indsats i folkeskolen og ungdomsuddannelse
Sags ID: EMN-2016-02965

Sagsbehandler: Gro Uldahl Jensen

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
I Budget 2017 bevilliges der samlet 1 mio. kr. til sundhedsplejen.  Bevillingen skal 

udmøntes gennem dels en styrkelse af sundhedsindsatsen for unge i målgruppen for 

ungdomsuddannelser og dels en styrkelse af sundhedsplejen i folkeskolen. Begge 

indsatsområder bevilliges 0,5 mio. kr. hver. Begge indsatser skal have sigte på at styrke 

den generelle indsats for målgruppen.

I forhold til indsatsen for unge i målgruppen for ungdomsuddannelserne er det besluttet, 

at indsatsen skal etableres i et partnerskab med Ungdomsuddannelsen og i et tæt 

samarbejde med kommunens sundhedscentre. Udover det generelle fokus er det for 

denne indsats forudsat, at der også skal være fokus på at nå de unge, der ikke aktuelt er 

i gang med en ungdomsuddannelse.

Med udgangspunkt i pejlemærkerne i arbejdet med den nye sundhedspolitik drøftes det, 

hvordan der kan sættes retning for de to nye indsatser. De forløbige pejlemærker for den 

nye sundhedspolitik er: 

 Herre i eget liv

 Tidlig indsats

 Lige forudsætninger for sundhed

 Den der kan selv- skal selv 

 Sammenhæng på tværs- i hele livet

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Kristina Frandsen 
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Bilag
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11 (Åben) Høring om Fødselsplan 2016
Sags ID: EMN-2016-02966

Sagsbehandler: Gro Uldahl Jensen

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Region Nordjylland har udarbejdet Fødselsplan 2016, der beskriver plan og mål for 

fødselsområdet. Fødselsplanen sendes i høring hos relevante parter og aktører. 

Frederikshavn Kommune er høringspart og derfor præsenteres sundhedsudvalget 

hermed for høringsversion til Fødselsplan i vedhæftede bilag. 

Fødselsplan 2016 sendes i høring hos hørringsparterne i perioden 29. september-15. 

november 2016, og forventes politisk godkendt af Regionsrådet den 19. december 2016.

Indstilling
Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget afgiver et høringssvar.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Høringsvar fra Frederikshavn Kommune godkendt. 

Fraværende: Kristina Frandsen 

Bilag

 Høringsversion - Fødselsplan (1711927 - EMN-2016-02966)
 Høringsparter - Fødselsplan (1711925 - EMN-2016-02966)
 Høringsbrev - Fødselsplan (1711926 - EMN-2016-02966)
 Høringssvar fra Frederikshavn Kommune - Fødselsplan (1713967 -

EMN-2016-02966)
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12 (Lukket) Udvalgsformanden orienterer

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.
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Baggrundsmateriale vedr. akutfunktionen i Frederikshavn Kommune

Introduktion til området
Med den Nationale handlingsplan fra 2016 fra Sundheds- og ældreministeriet ” Styrket indsats for 
den ældre medicinske patient” er kommunerne inden udgangen af 2016 forpligtet til at leve op til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ” Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale 
hjemmesygepleje” fra 2014. Primo 2017 vil Sundhedsstyrelsen have udarbejdet 
kvalitetsstandarder, som de kommunale akutfunktioner skal leve op til fra 2018.

Lovgrundlag:

Akutfunktionen, som beskrives i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2014, er en del af den 
kommunale hjemmesygepleje og følger dermed bekendtgørelse og vejledning for hjemme-
sygeplejen. Dette gælder uanset, om akutfunktionen er organiseret som midlertidige 
døgnpladser eller som et udkørende team. Nærværende anbefalinger tager derfor også 
udgangspunkt i de forpligtelser, kommunen og hjemmesygeplejen har i henhold til denne 
bekendtgørelse og vejledning. Det betyder, at en del af de lovmæssige forhold, der er beskrevet i 
anbefalingerne, også vil være gældende for hjemmesygeplejen generelt, herunder for 
sygeplejefunktioner på plejecentre.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2014:

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende kvalitet i akutfunktioner i hjemmesygeplejen
er sammenfattet nedenfor

Tilrettelæggelse
at en akutfunktion i hjemmesygeplejen er tilgængelig døgnet rundt alle dage
at de fornødne kompetencer til at løse akutfunktionens opgaver er tilgængelige
døgnet rundt alle dage

Ansvar og samarbejde
at rammerne for samarbejdet mellem akutfunktionen i hjemmesygeplejen og
de regionale behandlingstilbud fastlægges i en samarbejdsaftale, som udarbejdes
i regi af sundhedsaftalen

at behandlingsansvaret for patienter i hjemmesygeplejens akutfunktion som
udgangspunkt ligger hos de praktiserende læger

at læger på sygehuse, i almen praksis og i speciallægepraksis sikrer de fornødne
aftaler, så det er entydigt for personalet i akutfunktionen, hvem de skal
kontakte ved spørgsmål omkring patientens behandling

at der er tilknyttet en læge til akutfunktionen (fx en praksiskonsulent), som
blandt andet kan bistå med udarbejdelse af generiske rammedelegationer til



personalet

at intravenøs medicinsk behandling som hovedregel påbegyndes i sygehusregi,
og at der fra sygehuset lægges en plan for behandlingen, samt at det overordnede
ansvar for den intravenøse behandling som udgangspunkt bliver hos
sygehuslægen, også efter udskrivelse fra sygehus til en akutfunktion

Uddannelse og kompetencer
at varetagelse af lægeordinerede behandlingsopgaver i en akutfunktion i
hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sundhedspersoner

at lægeordinerede behandlingsopgaver i en akutfunktion primært varetages
af sygeplejersker med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer og
kliniske erfaringer, opnået efter afsluttet sygeplejerskeuddannelse. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 2 års relevant erhvervserfaring hos 
sygeplejersken inden ansættelse i akutfunktioner i hjemmesygeplejen

at visse specifikke opgaver og arbejdsområder kan varetages af erfarne social og
sundhedsassistenter, der har relevante opgaverelaterede kompetencer
opnået efter afsluttet social- og sundhedsassistentuddannelse

at personale i en akutfunktion:
o overvejende er beskæftiget med patienter omfattet af ydelserne 
under den kommunale akutfunktion
o har mulighed for at opnå og vedligeholde kompetencer i 
behandlingsopgaver i den kommunale akutfunktion

Kvalitetssikring og opfølgning

at der sker en løbende, systematisk opfølgning på kvaliteten i den kommunale
akutfunktion
at udvalgte, relevante indikatorer registreres og følges op

Udstyr og medicin
at akutfunktionen som minimum har udstyr til rådighed til måling af puls,
blodtryk, temperatur, respirationsfrekvens og eventuelt til saturation og blodsukker,
samt urinstix og adgang til forstøverapparat

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport fra 2014  ”Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale 
hjemmesygepleje” er indsatsen i akutpleje/tilbud beskrevet som følger:



• Er rettet mod borgere, der i forvejen er kendt i kommunen, fx pga. kendt 
sygdomshistorik, og/eller fordi de er i kontakt med hjemmeplejen eller er i plejebolig, 
og hvor akut opstået sygdom eller forværring af eksisterende sygdom kræver en øget 
indsats. Det kan fx være skrøbelige ældre borgere med luftvejssygdomme.

• Er rettet mod borgere, der henvises til den kommunale akutfunktion via alment 
praktiserende læge eller vagtlæge pga. akut forværring af helbredstilstand eller 
funktionsniveau. Det kan fx være borgere med kronisk sygdom, der har lidt tab af 
funktionsniveau fx pga. underernæring eller væskemangel

• Er rettet mod patienter, der efter udskrivning har komplekse pleje- og 
behandlingsbehov, og hvor håndteringen kræver særlige kompetencer hos 
hjemmesygeplejen. Det kan fx være terminalpleje eller pleje og behandling af 
borgere, der er blevet behandlet for kræft.

Målgruppe for aflastningspladser 
• Er rettet mod patienter, der efter udskrivning har komplekse pleje- og 
behandlingsbehov, og hvor håndteringen kræver særlige kompetencer hos 
sygeplejen/ hjemmeplejen. Det kan fx være terminalpleje eller pleje og behandling af 
borgere, der er blevet behandlet for kræft.

• Er rettet mod borgere, der pga. funktionsnedsættelse, ændring i habitualtilstand 
har behov for en kortere eller længere rehabiliterings- eller plejeindsats eller 
afklaring i forhold til fremtidig bolig.

Sundhedsaftale om forløbskoordination  2015-2018 mellem Region Nordjylland og de 11 
nordjyske kommuner:

Anbefalingerne for en styrket forløbskoordinering i den generelle forebyggelsesindsats er: 

• at Region Nordjylland indgår en § 2 aftale om lægepraksis` deltagelse i en tidlig proaktiv 
indsats overfor særligt skrøbelige patienter. Praksispersonale i den enkelte praksis er 
tovholder for, sammen med kommunalt udpegede tovholdere at identificere en del af 
patienterne i den enkelte klinik, der vurderes som særligt svækkede ældre medicinske 
patienter, og at planlægge en koordineret og intensiveret indsats for målgruppen 
indenfor de eksisterende tilbud i kommune og almen praksis.. 

• at tilmeldte lægeklinikker i Nordjylland udpeger en eller flere projektansvarlige 
sygeplejersker eller andet praksispersonale (alt efter klinikstørrelse og interne valg i 
klinikken), som koordinerer indsatsen med hjemmesygeplejen. Den projektansvarlige i 
klinikken har det primære ansvar for at identificere målgruppen blandt klinikkens 
patienter. 



• at deltagende kommuner udpeger en eller flere koordinerende sygeplejersker, der 
koordinerer indsatsen med den enkelte praksis. 

• at den særligt svækkede ældre medicinske patient tildeles en fast kontaktlæge ide 
tilmeldte klinikker – efter aftale med patienten selv. 

Anbefalingerne for en styrket forløbskoordinering umiddelbart før eventuel akut 
sygehusindlæggelse er: 

1. at alle kommuner sikrer, at det relevante kommunale personale er uddannet til at 
observere på parametre til sikring af målrettet tidlig opsporing og at observationerne 
dokumenteres så forandringer identificeres tidligst muligt. 

2. at alle kommuner etablerer en udgående funktion bemandet med sygeplejersker, der er 
uddannede i akutte problemstillinger og kan tilse borgeren indenfor 1 time. 

3. at arbejdet med at kvalitetssikre forløbskoordineringen sker på baggrund af audits 1 gang 
om året af patientforløb med henblik på at sikre sammenhæng i indsatsen og forebygge 
indlæggelser af den særligt svækkede ældre medicinske patient. 

4. at kvalitetssikringen er forankret i det kommunale lægelige udvalg – evt. understøttet af 
tværsektoriel undergruppe/auditgruppe - der drøfter auditresultater og forholder sig aktivt 
til hvordan koordineringen kan forbedres. 

5. at de kommunale lægelige udvalg drøfter resultaterne fra audits på deres sidste møde i 
henholdsvis 2013, 2014 og 2015 med henblik på en kort orientering af Den Administrative 
Styregruppe om status for arbejdet på det første møde i Den Administrative Styregruppe i 
henholdsvis 2014, 2015 og 2016. 

Med aftale om finansloven 2016 følger midler til indsatsområder i ”Handleplan for den ældre 
medicinske patient”

Hvilket for Frederikshavn Kommune
vil betyde tilførsel af ca.    0,85          1,5             1,65          1,7                              1,7     



Hvor er vi i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn er en geografisk langstrakt kommune med knap 100km fra ”bund til top”. Der er 
etableret 7 sygepleje/hjemmeplejegrupper under fælles ledelse, geografisk fordelt i hele 
kommunen. Frederikshavn Kommune har ikke særlige ”akutteams” men største parten af alle 
kommunale sygeplejersker er akutsygeplejersker. Der er ikke etableret akutpladser mhp. at
imødegå indlæggelser, men aflastningspladser, til bl.a. borgere der har et øget rehabiliterings eller 
plejebehov efter udskrivelse fra sygehus.
Alle kommunale sygeplejersker er udstyret med bærbare PC med adgang til borger journal.
Den Kommunale sygepleje har hidtil kunnet leve op til sundhedsaftalen om akut besøg af 
sygeplejersken inden for 1 time efter læge henvendelse.

Den kommunale sygepleje er efter Sundhedsstyrelsens anbefaling og aftale med KLU udstyret med
udstyr til måling af:

 puls, 
 blodtryk, 
 temperatur, 
 respirationsfrekvens, 
 iltmåler/saturationsmåler
 blodsukker,
 samt urinstix. 

Sygeplejen varetager bl.a. IV-behandling i hjemmet, som er opstartet på sygehuset, og som max 
skal gives x 2 i døgnet- og ikke i nattevagten (Der er dog ikke lavet central aftale herom)

På grund af de lange afstande i kommunen, er det en god udnyttelse af ressourcerne, at alle 
sygeplejersker er ”akutsygeplejersker”. Det giver et fleksibelt system, som betyder, at der i
dagvagt og til dels også i aftenvagt, altid er en sygeplejerske i nærområdet, som hurtigt kan 
aflægge akut besøg hos borgerne. Samtidig er det sådan, at ikke kun akutplejen men også den 
basale sygepleje hjemmepleje varetager behandling og pleje af borgere med komplekse 
problemstillinger.

Sygeplejerskerne deltager i TRIAGERINGs møder med hjemmeplejen og kender dermed de 
borgere, der ændrer habitual tilstandog kan være med til at forebygge indlæggelser. I nattevagt er 
der kun én udekørende sygeplejerske samt én sygeplejerske på Kastanjegården, som kan køre ud 
ved behov, der ud over er der SSAére, både inde og ude. 

Grundlæggende lever Frederikshavn Kommune op til både Sundhedsstyrelsens anbefalinger og til 
Sundhedsaftalen, men der vil være behov for et tættere samarbejde med den kommunale 
praksiskonsulent om blandt andet at udarbejde generiske rammedelegationer til



personalet. Samtidig vil der være behov for et tættere samarbejde mellem de enkelte praksislæger 
og den kommunale sygepleje om de borgere, der er særlig skrøbelige, og sikre en koordineret og 
intensiveret indsats for dem.

At den nuværende indsats fra den kommunale sygepleje og hjemmepleje har en effekt ses tydeligt 
i ”Patientinventering i Klinik Akut – uge 4 – 2016”, som viser, at for 81,4% vedkommende kunne 
den aktuelle indlæggelse ikke have været forebygget , og kun for 4,7 % kunne indlæggelsen 
sandsynligvis havde været forebygget, hvis der havde været øget plejeniveau i kommunen ( 
akutstue, aflastning, hjemmesygeplejerske) og 2,3 % kunne forebygges med ekstra hjælp i 
hjemmet.

Af de borgere der kommer til indlæggelse i uge 4 er 78% selvhjulpne og kun 14,6% har døgnpleje.
Kun 24,4% har modtaget hjælp – og er dermed kendt af Kommunen.
44,2% er mellem 15 og 59 år, 18,6% mellem 60 og 69 år, 16,3% mellem 70 og 79 år, 14% mellem 
80 og 89 år og 2,3 % over 90 år.

Denne opgørelse viser samtidig, at kommunen kun har kontakt til 24,4% af de borgere der 
indlægges, og af alle indlæggelser er der kun 4,7%, der kunne have været forebygget, ved at 
kommunen havde etableret akutpladser. Derfor vil en etablering af akutpladser/ændring af 
akutfunktionen formodentlig have lille eller ingen indflydelse på antal indlæggelser og vil dermed 
ikke være en økonomisk gevinst for Frederikshavn Kommune.

Disse tal underbygges af:” Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016”, hvorFrederikshavn 
sammen med de Nordjyske kommuner har det laveste antal af forebyggelige indlæggelser i landet-
53 pr 1000 ældre, hvor region Hovedstaden ligger højest med 78 indlæggelser pr 1000 ældre.
Antallet af somatiske genindlæggelser ligger i Frederikshavn Kommune blandt de laveste i 
Danmark, med mindre end 2,5%, hvor i mod de kommuner med flest somatiske genindlæggelser 
ligger på 10% eller over.
Antallet af akutte korttidsindlæggelser l igger også lavest i Region Nordjylland med 12 pr. 1000 
indlæggelser, hvor bl. a. hovedstadskommunerne ligger højt med 55 korttidsindlæggelser pr. 1000 
indlæggelser
Frederikshavn Kommune har næsten ingen færdigbehandlede borgere til at ligge på hospitalet.
Modsvarende har Region Nordjylland den længste gennemsnitlige ”l iggetid” i landet med 4,5dag, 
hvilket er mere end 1 dag længere end i de øvrige regioner, hvilket måske kan være med til at 
forklare den lave frekvens af genindlæggelser. 
Med det nye Supersygehus i Aalborg må det forventes, at den gennemsnitlige ”liggetid” vil blive 
reduceret i Region Nordjylland, hvilket vil øge kravene til kommunens syge- og hjemmepleje 
yderligere.

Styrkelse af akutfunktionenog indsatsen for den ældre medicinske patient i fremtiden.

Med en velfungerende kommunal akut sygepleje koordineret med en fleksibel hjemmepleje, hvor 
samme tankegang, som ved hverdagsrehabilitering, om en hurtig og måske timemæssig større 
indsats for en kortere periode skal gælde, kanen indlæggelse og give borgeren mulighed for at 



blive i eget hjem under akut opstået sygdom. Modsat faste akutpladser er dette er en fleksibel 
ordning, som ikke stiller krav til et fast antal pladser i akutfunktion, men som tilpasses den aktuelle 
situation – f.eks. ved en influenza epidemi. Borgere, der bor alene, kan have behov for, at der er 
24 timers dækning for en kortere periode. Det kunne løses ved et samarbejde med de frivillige 
organisationer om en ”vågekone” ordning, hvor det er hjemmeplejen og sygeplejen, der har det 
faglige ansvar og pleje, og ”vågekonens” opgave sidestilles med en pårørende, der kan kalde hjælp 
ved behov.

I aftale om finansloven 2016 følger midler til indsatsområder i ”Handleplan for den ældre 
medicinske patient” til at styrke de kommunale akutfunktioner samt ti l kompetenceløft i den 
kommunale sygepleje. Denne styrkelse af akutfunktionen og styrkelse af kompetencerne, er også 
en nødvendighed i Frederikshavn kommune, for fortsat at kunne varetage de mere og mere 
komplekse problemstillinger, som borgerne i både sygeplejen og hjemmeplejen har. Og med 
udsigten til Super Sygehus i Aalborg og færre sengepladser og generel kortere indlæggelses tid, 
bliver disse forventninger til kompetencerne i sygeplejen/ hjemmeplejen ikke mindre i fremtiden.

For den samlede kommunale økonomi vil forebyggelse af indlæggelser hos den ældre medicinske 
patient få en større betydning i fremtiden, idet den kommunale medfinansiering af 
sundhedsområdet fra 2018 ændres, så ordningen aldersdifferentieres og derved i højere grad 
afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse, der hvor kommunerne i forvejen har 
kontakt med borgerne.
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Sundhedsstyrelsens anbefaling fra 2014 – som kommunen skal 
leve op til inden udgangen af 2016

• At en akutfunktion i hjemmesygeplejen er tilgængelig døgnet rundt alle dage
( kun 1 udekørende sygeplejerske i nattevagt)

• At de fornødne kompetencer til at løse akutfunktionens opgaver er 
tilgængelige døgnet rundt alle dage

• At varetagelse af lægeordinerede behandlingsopgaver i en akutfunktion i
hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sundhedspersoner

• At lægeordinerede behandlingsopgaver i en akutfunktion primært varetages
af sygeplejersker med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer og
kliniske erfaringer opnået efter afsluttet sygeplejerskeuddannelse. 

• Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 2 års relevant erhvervserfaring hos 
sygeplejersken inden ansættelse i akutfunktioner i hjemmesygeplejen



Sundhedsaftalens anbefalingerne for en styrket forløbskoordinering 
umiddelbart før eventuel akut sygehusindlæggelse er: 

• At alle kommuner sikrer, at det relevante kommunale personale er 
uddannet til at observere på parametre til sikring af målrettet tidlig 
opsporing og at observationerne dokumenteres så forandringer 
identificeres tidligst muligt. 

• At alle kommuner etablerer en udgående funktion bemandet med 
sygeplejersker, der er uddannede i akutte problemstillinger
og kan tilse borgeren indenfor 1 time. 



Akut sygepleje i Frederikshavn Kommune

• Der er etableret 7 sygepleje/hjemmeplejegrupper 
under fælles ledelse, geografisk fordelt i hele kommunen. 

• Frederikshavn Kommune har ikke særlige ”akutteams” 
men største parten af alle kommunale sygeplejersker 
er akutsygeplejersker.

• Alle kommunale sygeplejersker er udstyret med bærbare PC 
med adgang til borger journal.

• Den Kommunale sygepleje har hidtil kunnet leve op til 
sundhedsaftalen om akut besøg af sygeplejersken inden for 1 
time efter læge henvendelse.



Den kommunale sygepleje er efter Sundhedsstyrelsens 
anbefaling og aftale med KLU udstyret med
udstyr til måling af:

• puls, 
• blodtryk, 
• temperatur, 
• respirationsfrekvens, 
• iltmåler/saturationsmåler
• blodsukker,
• samt urinstix. 



Tidlig Indsats på Tværs – TIT (satspuljeprojekt)

Tager afsæt i ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering”:

• Målrettet tidlig opsporing i kommune og praksis.
• Subakut / akutindsats – via den kommunale sygepleje.
• Opfølgende hjemmebesøg af praksis-læge og kommunal 

sygeplejerske
• Løbende audits

Projektet har 2 indsatser:



1 Tidlig opsporing (primært af svækkede ældre)
Varetages i kommunerne i samarbejde med almen praksis.

• Kommunen og den praktiserende læge skaber sig et 
løbende overblik over særligt sårbare borgere.

• Der etableres et veldefineret ansvarligt team for den 
enkelte borger, som består af borgeren, den 
praktiserende læge og kommunen.

• Målet vil være, at kommunerne og almen praksis 
udvikler fælles definition, sprog og faglig 
vurdering af målgruppen. (f.eks. triagering –
med handleplan for indsats)



2 Hurtig udredning
Varetages i samarbejdet mellem kommuner og region.

• Regionens specialistressourcer og kommunerne sikrer, at 
der samarbejdes om udvikling af nye samarbejdsformer 
med henblik på at tilgodese et individuelt tilrettelagt 
forløb for den enkelte borger.

Flere scenarier:
I projektet vil der blive arbejdet med at finde dét, der 
passer for det lokale sygehus og de omkring liggende 
kommuner.



Scenarier kan f.eks. være:
• Der etableres en række udredningsenheder med udgangspunkt i 

hospitalerne, hvor kommunerne har ansvaret for at følge ind, følge 
op og følge hjem.

• En udredningsenhed skal ikke nødvendigvis ses som en fysisk 
enhed, men der vil lokalt også kunne afprøves andre 
udredningsmuligheder, f.eks. i form af elektronisk samarbejde via 
skærme (telemedicinske løsninger)

Det afgørende vil således være, at borgeren får adgang til hurtig, 
specialiseret udredning med henblik på at understøtte målene i 
projektet.

Regionen stiller specialistressourcer (læger og sygeplejersker) og fysiske lokaler til 
rådighed. Det sikres, at de borgere, som visiteres til udredningsenheden, har hurtig 
adgang til faglig vurdering og diagnostisk udredning. 
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Kvalitetsstandard2016

Forebyggende hjemmebesøg / 2016                                                         Frederikshavn Kommune 

								

Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende

hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg i Frederikshavn Kommune.

Denne kvalitetsstandard omhandler forebyggende hjemmebesøg og er 
udarbejdet på baggrund af den lovgivning, der dækker området. 
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Hvad er formålet med de forebyggende hjemmebesøg?

Formålet med besøgene er at bidrage til, at du kan bevare og fremme din 
sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og 
meningsfuldt liv længst muligt. 

Hvem får tilbudt forebyggende hjemmebesøg?

80 +:
Efter du er fyldt 80 år, får du årligt tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. 
Modtager du i forvejen hjælp til personlig pleje, får du ikke tilbudt et
forebyggende hjemmebesøg

75:
I samme år som du fylder 75 år, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. 
Enten i form af et fælles informationsmøde eller ved et individuelt besøg i dit 
eget hjem. Får du i forvejen hjælp til personlig pleje, får du ikke tilbudt et 
forebyggende hjemmebesøg.

65-79:

Er du mellem 65 og 79 år, og modtager du ikke hjælp til personlig pleje, får du 
tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du kommer i en særlig vanskelig 
situation. Det betyder, at du får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du 
er eller bliver enke eller enkemand og bor alene på din adresse. Flytter din 
ægtefælle på plejehjem, får du også tilbudt et besøg. 

Opstår der andre psykiske eller fysiske belastninger, er der altid mulighed for, at 
du eller en pårørende kan henvende dig til Frederikshavn Kommune med 
henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg.



4
Kvalitetsstandard	2016

Forebyggende hjemmebesøg / 2016 Frederikshavn Kommune 

Hvem foretager de forebyggende hjemmebesøg?

Det kan være en sygeplejerske eller en anden medarbejder med sundhedsfaglig 
baggrund fra Sundhedscentrene i Skagen, Frederikshavn eller Sæby, der 
besøger dig i dit hjem.

Hvordan får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg? 

Når det er tiden til, at du får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, kommer der 
brev i din e-boks eller pr. post, hvis du er fritaget for elektronisk post.

Bliver du enke eller enkemand, vil du blive kontaktet ca. 6 uger efter din 
ægtefælles død med tilbud om et besøg. 

Der kan være tale om ét forebyggende hjemmebesøg eller flere besøg. Dette 
vurderer medarbejderen sammen med dig.

Hvad indeholder et forebyggende hjemmebesøg?

Der tages udgangspunkt i de emner, som betyder noget for dig. Der kan f.eks. 
være tale om din trivsel, motion og bevægelse, mentale udfordringer, mad og 
måltider. Du kan også få råd og vejledning om sundhed og sygdom samt 
information om aktiviteter og forebyggende muligheder. Frivillige foreninger
tilbyder en række tilbud, som du kan få information om.

I det år du bliver 75 år, inviteres du til at deltage i et fælles informationsmøde om 
forebyggende hjemmebesøg. Disse møder afholdes flere steder i kommunen. 
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Hvordan foregår det forebyggende hjemmebesøg? 

o Besøget varer ca. 1 time. Du er velkommen til at lade en pårørende eller 
andre deltage i samtalen.

o Du skal selv melde afbud, hvis tidspunktet for besøget ikke passer dig,
eller hvis du ikke ønsker besøg. Melder du ikke afbud, vil medarbejderen 
komme til din bopæl på det tidspunkt, hvor du har fået tilbudt besøget. 

o Den sundhedsperson, der kommer på besøg hos dig, kan ikke tildele dig 
hjælp, hjælpemidler eller rådgive i økonomiske anliggender. Men du kan 
blive informeret om, hvor du kan finde den hjælp, du har behov for.

o Samtalen, du har med f.eks. en sygeplejerske, er fortrolig. Det er kun
med dit samtykke, at medarbejderen kan være behjælpelig med at 
kontakte andre instanser i Frederikshavn kommune. 

o Medarbejderen har pligt til at notere dato samt gennemførelse/ikke 
gennemførelse af besøget. Medarbejderen skriver også i din 
forebyggende journal med henblik på at huske indhold af samtalen til 
næste samtale. Øvrige kommunale instanser har ikke adgang til det der 
er skrevet i forbindelse med et forebyggende hjemmebesøg, men du kan 
altid selv få en kopi af det, der er skrevet i din journal.

Særlige forhold 

Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Loven siger, at arbejdet skal 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 
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Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads
og indstiller derfor til, at du ikke ryger, mens du har besøg af medarbejderen. 
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Bilag 2: Lovgivning på træningsområdet

Forebyggelse og sundhedsfremme efter sundhedslovens § 119

§ 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til 

borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt 

rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Henvisning går direkte fra sygehus eller læge til sundheds/træningscenter – uden om visitationen

Opgaver der varetages under Sundhedsloven §119 

Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser i 

form af KOL, kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme 

Sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper, f.eks. træning før operation af knæ, 

bækkenbundstræning og lign.

Den fysiske træning i forbindelse med kroniker rehabilitering varetages tværfagligt i tæt samarbejde med 

Sundhedscentrene. Bækkenbundstræning varetages i et tæt samarbejde med den kommunale kontinents 

sygeplejerske, der efter en faglig vurdering henviser til bækkenbundstræning.

Derfor kan det ikke anbefales, at disse opgaver flyttes til ekstern leverandør.

Genoptræning efter sundhedsloven § 140:

§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra 

sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale 

træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at 

etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre 

kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.
Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for 

at vælge mellem genoptræningstilbud.

Jf. bekendtgørelse nr. 1088 af 6.10.2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af 

genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus § 6, har patienter, der har et lægefagligt begrundet 

behov for almindelig genoptræning efter udskrivning af sygehus, ret til at vælge mellem de 

genoptræningstilbud som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller som 

bopælskommunen har indgået med andre myndigheder (andre kommuner eller regionen) eller private 

leverandører på grundlag af særlig aftale herom.



Patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus, har 

desuden ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner. Patienter har derimod 

ikke mulighed for at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere via en eller 

flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom.

Det betyder at:

På nuværende tidspunkt har borgere frit valg mellem de kommunale etablerede træningstilbud, f.eks. 

benytter unge bosat i Skagen ofte træningscenteret i Frederikshavn, da de går i skole der. Dette frie valg vil 
fremadrettet også at omfatte det kommunale tilbud leveret af en privat leverandør. 

Specifikke opgaver under sundhedsloven § 140 kan derfor ikke afgrænses til kun at dække borgere fra 

Træningscenter Phønix, men skal fortsat gælde for alle borgere i Frederikshavn Kommune.

Bopæls kommunen skal ved den første kontakt til patienten informere patienten om muligheden for at 

vælge mellem fagligt relevante genoptræningstilbud i bopælskommunen og i andre kommuner. 

Opgaver der varetages under Sundhedsloven § 140 

Alle opgaver hvor der er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse. F.eks. 

genoptræning af knæ, hofter, skulder og de mere komplekse genoptræning opgaver efter blodprop eller 

blødning i hjernen.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven § 86:

§ 86 stk 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk 

funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

§ 86 stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 

til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har 

behov herfor.

Opgaver under servicelovens § 86

Opgaver under servicelovens § 86, stk. 1

En blandet diagnosegruppe, som bl.a. omfatter ældre borgere i kommunen, hvor der ofte stilles krav til 

tværfagligt samarbejde, hjemmetræning og træning via Længst Muligt I Eget Liv (LMIEL). På grund af de 

større krav til tværfaglighed anbefales det ikke at disse opgaver flyttes til ekstern leverandør.

Opgaver under servicelovens § 86 stk. 2

Ligeledes en blandet diagnosegruppe med kroniske og fremadskridende lidelser, hvor træningen er vigtig 

for at vedligeholde funktionsniveauet. Ved servicelovens § 86, stk. 2 er der ikke den samme grad

tværfaglighed som ved § 86, stk. 1, da der er tale om at vedligeholde allerede opnåede funktionsniveau. 
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Bilag 3: Uddybning af opgaver der kan udflyttes til private leverandører

På baggrund af en faglig vurdering er der lavet en beskrivelse af de områder/ borgerkategorier som 

vurderes bedst egnet til udflytning fra Træningscenter Phønix til leverance hos andre aktører, 

For at sikre at borgerene fortsat oplever en høj grad af koordinering og et højt kompetenceniveau i 

udførslen af de mere komplekse genoptræningsforløb, er der lagt vægt på, at det er monofaglige 

fysioterapeutiske indsatser med grupper af en vis volumen. Herudover er der lagt vægt på, at 

borgergrupperne i nogen grad er kendt i regi af privatpraktiserende fysioterapi. 

Samtidig skal der gøres opmærksom på, at nogle af de grupper der peges på også er de grupper der er mest 

omkostningseffektive ift. produktion og drift af træningscenter Phønix.

I nedenstående er der givet overordnet forslag til områder der kan udbydes. Hvis dette bliver aktuelt er der 

behov for en nærmere præcisering af diagnoserne indenfor områderne. 

Sundhedsloven § 119 og § 140

Træning før operation – Slidgigt i knæet

Alle borgere der henvises på genoptræningsplan efter sundhedsloven § 140 eller henvisning efter 

sundhedsloven § 119 med slidgigt i knæet med henblik på træning før operation - Disse opgaver kan i 

forhold til lovgivning IKKE afgrænses til borgere i Træningscenter Phønix´s optage område.

Træningsbehov:

Kan som oftest træne på hold eller samtræning med mange andre. Nuværende kommer disse borgere med 

genoptræningsplan fra sygehusene. En stor del af denne type borgerne henvises allerede nu direkte fra 

egen læge til privatpraktiserende fysioterapeut med egenbetaling.

I henhold til ny Sundhedsaftale kan de svageste af disse borgere henvises direkte til kommunal træning som 

forebyggende træning efter sundhedsloven § 119 uden egenbetaling.

Det er en af de borgerkategorier der er billigst at drifte og giver det største produktionsflow på Phønix.

Sundhedsloven § 140

Disse opgaver kan i forhold til lovgivning IKKE afgrænses til borgere i Træningscenter Phønix´s optage 

område.

Skulderproblematikker

Alle borgere med isolerede skulderproblematikker, der henvises via genoptræningsplan efter 

sundhedsloven § 140 bortset fra borgere med brud på skulder/overarm, da det vurderes at disse grupper 

har komplekse problemstillinger med behov for tværfaglig indsats

Træningsbehov:

Disse borgere har brug for 1 til 1 træning kombineret med samtræning med 2-4 andre. Privatpraktiserende 

fysioterapeuter har erfaring af at behandle akut opståede skulderproblematikker



Nakke/rygproblematikker

Alle borgere der henvises til genoptræning efter sundhedsloven § 140 som led i konservativ behandling af 

nakke/rygproblematikker, bortset fra borgere med brud på rygsøjlen, rygopererede og osteoporose, da det 

vurderes at disse grupper har komplekse problemstillinger med behov for tværfaglig indsats.

Træningsbehov:

Disse borgere har brug for 1 til1 træning kombineret med samtræning med 2-4 andre. Privatpraktiserende 

fysioterapeuter har stor erfaring af at behandle akut opståede rygproblematikker

Efter kikkertoperation i knæ f.eks. menisk og korsbåndsskader

Alle borgere der henvises til genoptræning efter sundhedsloven § 140 efter kikkertoperationer i knæet 

(meniskskader, korsbåndsskader m.v.)

Træningsbehov:

Kan som oftest samtræne men med behov for individuel tilgang. Ofte yngre mennesker der går i skole i 

Frederikshavn og dermed træner på Phønix selvom de bor i Skagen/Sæby. Borgerkategorien er i nogen grad 

kendt hos de privatpraktiserende.

Dette er en af de borgerkategorier der er billigst at drifte og giver det største produktionsflow for Phønix.

Servicelovens § 86, stk. 2. 

Vedligeholdelsestræning

Borgere med væsentlig nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, der har behov for terapeutisk 

bistand til at udføre vedligeholdelsestræningen kan tilbydes vedligeholdende træning efter serviceloven § 

86 stk. 2.

Udover vedligeholdende træning på Træningscentre Phønix, varetages der også vedligeholdende træning 

på Caspershus på baggrund af borgerens funktionsniveau og for specifikke diagnosegrupper. Denne 

vedligeholdende træning på Caspershus forventes fortsat uændret.

Træningsbehov:

Oftest 1 til 1 træning, evt. samtræning. En blandet diagnosegruppe der minder meget om de borgere der 

nuværende får vederlagsfri fysioterapi.  Således er borgerkategorien kendt hos de privatpraktiserende 

fysioterapeuter. 

Volume på de enkelte opgaver

På baggrund af tal fra første halvår af 2015 og 2016, kan se en stigning i forløb vedr. skulder, operation i 

knæ og slidgigt i knæ. Det estimeres, at stigningen fra første halvår, vil fortsætte i andet halvår.



I første halvår 2016 ses følgende procentvise stigning i forhold til første halvår 2015:

Skuldre 27 %

Nakke/Ryg -9 %

Knæ operation 19 %

Knæ slidgigt 66 %

Vedligeholdelse -8%

Den samlede antal forløb estimeres i 2016 at blive:

Skuldre 80

Nakke/Ryg 60

Knæ operation 110

Knæ slidgigt 160

Vedligeholdelse 90
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Høringsoplæg vedr. ”Opfølgning på foranalyse konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix” 

Sundhedsudvalget behandlede ”Opfølgning på foranalyse konkurrenceudsættelse af Træningscenter 

Phønix” på sundhedsudvalgsmødet d 11/10-16, med følgende beslutning:

For at afhjælpe kapacitetsproblemet på Phønix ønsker udvalget, at et antal forløb lægges ud til 

private leverandører. Administrationen udarbejder et høringsoplæg med det udgangspunkt.

På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet følgende høringsoplæg, som sendes i høring i

Ældreråd og Handicapråd og til udtalelse i berørte centerMED og lokalMED

Valg af diagnosegrupper til flytning fra Træningscenter Phønix til varetagelse hos privat leverandør

På baggrund af en faglig og administrativ vurdering peges der på følgende borgerforløb, som bedst egnet til 

udflytning fra Træningscenter Phønix til leverance hos private aktører. 

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 af alle borgere i Træningscenter Phønix geografiske 

optageområde med problematikker indenfor områderne:

1) Ryg/nakke problematikker konservativt behandlede undtaget borgere med brud.

2) Skulderproblematikker undtaget borgere med brud.

Borgerne udvælges på baggrund af specifikke diagnosekoder.

Begrundelse:

 Veldefinerede diagnosegrupper

 Der er tale om diagnosegrupper af en vis volumen

 Der er en faglig sammenhæng mellem diagnosegrupperne.

 Der vil frigøres lokalemæssig kapacitet på Træningscenter Phønix

 Privat praktiserende fysioterapeuter har faglige kompetencer til træning af disse diagnosegrupper

 Håndterbar i forhold til visitation af ydelser

 Der er tale om en lidelse, hvor der ikke forventes et større kørselsbehov

Alle borgere i Frederikshavn kommune har jf. lovgivningen frit valg af leverandør mellem de tilbud 

kommunen selv har oprettet eller indgået aftale med. 

For at leverandøren skal have et vist volumen i opgaven, anbefales det, at opgaven varetages af 1

leverandør, der har klinik fysisk placeret i Træningscenter Phønix geografiske optageområde.

Personalemæssig konsekvens i kommunale træningscentre 

En flytning af opgaver vil have ansættelsesmæssige konsekvenser for personalet i Træningscentret, hvorfor

der opfordres til, at der indtænkes virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med udflytning 

af de specifikke opgaver.

Økonomiske/Administrative konsekvenser



Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere de endelige økonomiske konsekvenser, da erfaringer 

fra det nuværende samarbejde kun beror på de mindst komplekse genoptræningsforløb, og da 

træningscenterområdet er finansieret af et rammebudget. De økonomiske konsekvenser kan først vurderes 

endeligt, når der er indhentet tilbud via udbud eller forhandling.

Som det beskrives i Rapporten ”Træningscenter Phønix, budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og

inddragelse af fremmed aktør” må modellen forventes at få en fordyrende effekt på den samlede drift af 

træningscentrene og hermed på enhedsomkostningerne på de kommunale genoptræningsforløb. 
Stordriftsfordele og mulighed for driftsoptimering reduceres. 

Der vil derudover blive brugt flere ressourcer i administration til afregning, kvalitetskontrol, statistik, mm.

For at gøre dokumentation og journalføring administrativt håndterbar, er det en forudsætning, at den

udvalgte leverandør anvender CSC.  Udgiften til dette kan på nuværende tidspunkt ikke fastsættes 

nærmere. Det bør dog ikke belaste det enkelte træningsforløb, men bør tænkes som en investering i en 

inddragelse af de private leverandører. 

Modeller for indgåelse af kontrakt ved Udbud eller Forhandling.

Udbud

Det vurderes at tage ca. 8 måneder at klargøre et udbud, 

Fase 1. 

Etablering af arbejdsgruppe, udarbejdelse af udbudsmateriale og politisk behandling i udvalg og råd. 

Fase 2 

Annoncering af udbud og offentliggørelse af udbud. 

Fase 3 

Tilbudsevaluering, politisk behandling i udvalg og råd og kontraktindgåelse. 

Her er der en reel konkurrenceudsættelse og der vil kunne opnås en pris på markedsmæssige vilkår.

Vælges denne løsning foreslås, at opgaven udbydes bredt og at det således ikke afgrænses til allerede 

eksisterende klinikker i Træningscenter Phønix geografiske optageområde. Men at der i udbuddet sættes 

kriterie om, at tilbudsgiver opretter klinik (eks. filial el. lign.) i dette bestemte geografiske område. 

Forhandling

Alternativt kan vælges at indhente tilbud fra bestemte leverandører til forhandling om indgåelse af 

kontrakt. 

Dette vurderes at kunne gennemføres på ca. 6 måneder. 

Fase 1. 

Etablering af arbejdsgruppe, udarbejdelse af materiale og politisk behandling i udvalg og råd. 

Fase 2 

Indhentning af tilbud og forhandling

Fase 3 

Evaluering, politisk behandling i udvalg og råd og kontraktindgåelse. 



Der skal være opmærksomhed på, at dette kan have en påvirkning af prisen, der forhandles, da denne ikke 

bliver fastsat på baggrund af konkurrenceudsættelse. 

Såfremt denne model vælges, foreslås at der indhentes tilbud fra de allerede eksisterende 

fysioterapeutklinikker, der fysisk er placeret i Træningscenter Phønix geografiske optageområde, der på 

baggrund af fastsatte kriterier vurderes kapacitetsmæssigt og lign. at kan løfte opgaven.

Der bør laves en evaluering efter 1 år

Yderlige konsekvenser, der skal være fokus på i forbindelse med udflytning af opgaver til privat 

leverandør er beskrevet i sagsfremstillingen til Sundhedsudvalget d. 11/10-16 og vedhæftede bilag
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Til Sundhedsudvalget, Frederikshavn Kommune
Sundhedsudvalgsmøded. 8. november 2016

Udtalelse fra LokalMED - Sundhed, Træning og Aktivitet (STA)

Vedr. opfølgning af foranalyse på konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix

Der er i LokalMED STA stor undren over, at der fra Sundhedsudvalget peges på at lægge en kommunal

kerneopgave fra et velfungerende træningscenter til privat leverandør. I sær set i lyset af, at baggrunden

for opgaveflytningen er en pladsproblematik på Træningscenter Phønix, og at der samtidig er peget på en

mulig og omkostningsfri løsning.

Det var ligeledes med stor undren, at vi erfarede, at I har fravalgt, at træningsområdet må benytte

træningslokalet på Kastaniegården.Ved at flytte kronikerrehabiliteringens træningsforløb til disse lokaler

og ved fortsat anvendelse af overflowsmodellen løses pladsproblemerne, og det vil dermed være muligt at

bibeholde stordriftsfordelene, kompetenceniveauet og de attraktive arbejdspladser.

Der er en lang række problematikker forbundet med at flytte denne opgave. Mange af disse

problematikker er allerede belyst i det af administrationen udarbejdede høringsoplæg. Med denne

udtalelse ønsker vi, at I i Sundhedsudvalget retter opmærksomhed på følgende faktorer:

Når fysio- og ergoterapeuter skal varetage genoptræning, er det det hele menneske, de hjælper, og ikke

kun et afgrænset problem i fx skulderen eller knæet. Hvis man udelukkende ser på den afgrænsede

diagnose, vil der være risiko for, at borgeren ikke bliver genoptrænet bedst muligt. At terapeuterne er i

stand til at trække forskellige faktorer ind i træningen skyldes, at de varetager forløb inden for mange

forskellige diagnoser. Hvis de områder, de skal varetage, begrænses, bliver det svært at opretholde det

høje og samtidig brede faglige niveau, der gennem de sidste snart 10 år har hjulpet en stigende mængde

borgere i kommunen. Det gode ry og omdømme, som terapeuterne i Frederikshavn Kommune bl.a. har hos

regionens sygehuslæger, bevirker, at de henviser en stor del af deres patienter til almen genoptræning i

stedet for den specialiserede genoptræning, hvilket har en positiv påvirkning på den kommunale

medfinansiering.

Det høje og brede faglige niveau i træningsafdelingen har ligeledes været medvirkende årsag til, at de

løbende har været i stand til at optimere borgernes forløb. Det har gjort dem i stand til at levere en årlig

aktivitetsstigning på 10-15 % uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Flytningen af opgaver fra Træningscenter Phønix vil som beskrevet i høringsoplægget have en fordyrende

effekt på den resterende del af træningsområdet. Vi undrer os over, at en økonomisk trængt kommune

ønsker en dyrere løsning af opgavevaretagelsen. Ud fra et økonomisk perspektiv vil det også være

nødvendigt at have et stort fokus på, at en investering af journalsystemet hos den private aktør er en ekstra

udgift, der ikke kan finansieres af den nuværende ramme for genoptræning.  

Set i lyset af den seneste tids konkurser inden for hjemmeplejen, vil det være uansvarligt ikke at have fokus

på, at noget lignende vil kunne ske på træningsområdet. Hvis I tager beslutning om, at terapeuterne på

Træningscenter Phønix ikke skal varetage opgaver inden for skulder- og nakke/rygproblematikker, vil vi

være overordentlig bekymret for, at Frederikshavn Kommune ikke kan leve op til forsyningspligten.



Hvis I fortsat vedholder, at en privat leverandør skal varetage en del af træningsopgaven, anbefaler

personalet på træningsområdet, at I vælger vedligeholdelsestræningen, da den ikke i samme grad har

indflydelse på områdets høje faglige niveau.

Det er vores store håb, at fysio- og ergoterapeuterne på Træningscenter Phønix kan fortsætte med at

varetage kommunens kerneopgave uden at dele af den lægges ud til en privat aktør, så så mange af

kommunens borgere som muligt kan leve op til Frederikshavn Kommunes strategiske fokuspunkt om at

”Dem der kan selv, skal selv!"

Udtalelse fra CenterMED Center for Sundhed og Pleje

Vedr. opfølgning af foranalyse på konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix

Udtalelsen fra LokalMED – Sundhed, Træning og Aktivitet er drøftet på CenterMED-møde den 24. oktober

2016, og et enigt CenterMED støtter op om udtalelsen fra det lokale MED.
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Vedr. Høringsoplæg vedr. ”opfølgning på foranalyse konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix”. 

 

Udtalelse fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed  

 

Såfremt der sker konkurrenceudsættelse af dele af Træningscenter Phønix, anser Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed det for værende en nødvendighed, at den udvalgte leverandør forpligtes til at 

anvende CSC.  

 

Dette er begrundet i borgerens retssikkerhed om korrekt dokumentation og opfølgning af forløbene. Det er 

desuden begrundet med større sikkerhed for korrekt indberetning samt lettere sagsgange. 

 

På nuværende tidspunkt benyttes en overflowsmodel, hvor borgere tilbydes genoptræningsforløb ved 

private fysioterapeuter, såfremt opstart ikke kan tilbydes rettidigt. Når borgere tilbydes 

genoptræningsforløb ved private fysioterapeuter, medfører det en stor administrativ opgave ved 

Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed, blandt andet fordi de private 

fysioterapeuter ikke er forpligtet til at benytte journalsystemet CSC. Den administrative opgave består bl.a. 

i, at Visitationsenheden skal kontakte borgerne, når de skal informeres om tilbud om træning ved privat 

fysioterapeut. Kontakten foregår direkte mellem borger og træningscenter, når træningen varetages i 

kommunalt regi. Visitationen skal derudover koordinere forløbet med de private fysioterapeuter via mail og 

personlig kontakt, ved træning i kommunalt regi foregår kommunikationen direkte via CSC. Desuden er det 

Visitationsenhedens opgave at journalisere dokumentation for forløbet. De private Fysioterapeuter 

fremsender materiale via sikkermail, brev mv. hvorefter Visitationsenheden indscanner dette til 

journalisering. Dette er en tung og administrativt krævende arbejdsgang. Når træningen varetages i 

kommunalt regi dokumenteres træningen direkte i CSC af fysioterapeuten. 

 

Såfremt dele af Træningscenter Phønix konkurrenceudsættes, vil der være tale om et større antal 

borgerforløb, der bringes ud til private fysioterapeuter. Et større antal borgerforløb vil betyde en større 

administrativ opgave, lignende den ovenfor beskrevne vedr. overflowsmodellen, hvis det ikke sættes som 

en betingelse, at leverandøren skal benytte journalsystemet CSC. Såfremt dette fravælges, vil det kræve 

flere ressourcer hos Center for Social- og Sundhedsmyndighed for at sikre den lovpligtige og nødvendige 

dokumentation. 

 

Desuden er det Center for Social- og Sundhedsmyndigheds holdning, at man skal gøre brug af de 

elektroniske muligheder, der findes i kommunen, jf. Frederikshavn Kommunes digitaliseringsstrategi. 

 

Center-MED 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
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RESUME 

Formålet med Fødselsplan for Region Nordjylland er først og fremmest at sikre en sund start på livet for 

alle nyfødte nordjyder og deres familier. Der skal være adgang til et ensartet fagligt tilbud uanset hvor i 

Nordjylland man bor og tilbuddet skal være i overensstemmelse med behovet. De forskellige aktører i 

sundhedsvæsnet skal sikre et sammenhængende forløb i graviditet, fødsel og barsel, og tilbuddet skal 

være af høj faglig standard og have fokus på patientsikkerheden. Den fortsatte faglige udvikling skal pri-

oriteres, lige som samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger om svangreomsorgen 

aldrig har været vigtigere. Kvindens behov er afgørende for det tilbud, hun og hendes partner vil modtage, 

idet der både tages højde for de sundhedsfaglige og de sociale behov idet reduktion af social ulighed har 

høj prioritet. 

 

Målsætninger i Fødselsplan 2016 

Nedenfor findes en samlet oversigt over de målsætninger, som er indeholdt i Fødselsplan 2016 og som 

dermed er omdrejningspunktet for området i den kommende planperiode. Alle målsætninger er nærmere 

beskrevet i de pågældende afsnit.  

 
Afsnit 3: Svangreomsorgens organisering 

• Udbredelse af distriktsjordemoderordningerne, men ikke nødvendigvis til alle gravide. 

• Højne det tværsektorielle samarbejde. 

• Højne informationen om hjemmefødsler. 

• Højne information til de gravide om fordelene ved et samlet svangreforløb i Region Nordjylland.  

 

 Afsnit 4: Tilbud i graviditet 
• Udarbejdelse af en tværsektoriel ammepolitik. 

• Alle gravide i Familieambulatoriets målgruppe kan modtage Familieambulatoriets tilbud uanset bo-

pæl. 

• Aftale om en fælles screeningsmodel til opsporing af sårbare gravide. 

• Aftale om tværsektorielt tilbud til udsatte gravide, der ikke kan deltage i forældreuddannelse og ikke 

er i Familieambulatoriets målgruppe. 

• Afdække muligheden for telemedicinske løsninger på svangreområdet. 

 

Afsnit 5: Tilbud i forbindelse med fødsel 
• Sænke antallet af kejsersnit uden lægelig indikation.  

Afsnit 7: Kvalitetsmålinger og kvalitetsarbejde 

• Systematisk anvendelse af kvalitetsdatabaser i kvalitetsudvikling på svangreområdet. 

 

Afsnit 8: Kvalitetsforbedrende initiativer 

• Udarbejdelse af et fælles regionalt færdighedstræningskursus for personale på fødestederne. 

• Nedbringelse af antallet af genindlæggelser af nyfødte. 

• Udarbejdelse af en kommunikationsløsning, der kan tilgås af alle fagprofessionelle omkring den gra-

vide/fødende kvinde. 

• Prioritering hos fødestederne af at fødende i begyndelsesfasen kan visiteres til tilbud udenfor Føde-

afdelingen. 

• Der er altid en jordemoder til stede under den aktive del af fødslen, og alle gravide med behov har 

adgang til en jordemoder under hele fødslen. 
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FORMÅL OG RAMMER 

Fødselsplanen sætter rammerne for det fremtidige arbejde på fødselsområdet i Region Nordjylland, hvor 

sammenhæng, tværsektorielt samarbejde, ensartede faglige tilbud, kvalitet, patientsikkerhed og patient-

inddragelse er i højsædet. 

Afsnit 1: Indledning 

I dette afsnit beskrives formål og målsætning med fødselsplanen samt de grundlæggende rammer inden 

for hvilke fødselsplanen er blevet til. Ligeledes beskrives den fremtidige organisering på fødselsområdet 

i Region Nordjylland. 

1.1 Formål 

Fødselsplanen for Region Nordjylland skal være med til at sikre:  

• En sund start på livet for alle nyfødte nordjyder samt på familielivet 

• At kvinder og kommende/nybagte familier har adgang til et ensartet tilbud – det vil sige lige adgang til 

forebyggelse, udredning, behandling og pleje i relation til graviditet, fødsel og barsel 

• At tilbuddene i graviditet, fødsel og barsel differentieres efter den enkelte kvindes/families behov 

• At kvinden/parret føler sig inddraget i forløbet 

• At samarbejdet mellem den enkelte kvinde/familie, almen praksis, hospitaler samt kommuner er vel-

fungerende og koordineret 

• At svangreomsorgen baseres på en veldefineret og anerkendt klinisk praksis af høj faglig kvalitet – 

herunder fokus på monitorering og patientsikkerhed. 

1.2 Målsætning og tværsektorielt samarbejde  

På baggrund af ovenstående er det en overordnet målsætning, at fødselsplanen sikrer, at alle gra-

vide/barslende i Region Nordjylland sikres et trygt og sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet. Dette 

uagtet om forløbet er normalt eller kompliceret – herunder risici i relation til moderens livsvilkår eller levevis 

samt risici i relation udviklingen i graviditet, fødsel eller barselsperiode.  

 

Det er derfor en målsætning, at svangreomsorgen i Region Nordjylland bygger på et solidt basistilbud 

med fokus på tidlig opsporing af gravide med særlige behov. Samtidig er det en målsætning, at både den 

gravide/barslende samt dennes partner overalt i regionen har adgang til et ensartet fagligt tilbud, der er 

differentieret efter den enkeltes behov, ønsker og ressourcer, så alle oplever et helhedsorienteret og ind-

dragende forløb.  

Det er også en målsætning, at denne fødselsplan understøtter og skaber rum for en fortsat faglig udvikling 

på området. 

 

Organisering af det tværfaglige samt tværsektorielle samarbejde er beskrevet i bilag 2. 

1.3 Strategisk grundlag 

I Region Nordjylland arbejdes der med én overordnet regional strategi, Strategi 2018, der har følgende 

overordnede mål for sundhedsområdet: 

• Sikre patientforløb 

• Effektive patientforløb 

• Patientforløb med mennesket i centrum 



  

 

 

Side 6 af 43 

 

Disse mål udmøntes via sundhedsplanerne, som blandt andet består af ’Plan for sygehuse og 

speciallægepraksis’ fra 2015 samt Sundhedsaftalen 2015-2018, som er indgået mellem Region 

Nordjylland, de nordjyske kommuner og de praktiserende læger i Nordjylland. Med i det strategiske set 

up for området er også de nationale mål for sundhedsvæsnet, som Danske Regioner, Kommunernes 

Landsforening og Regeringen har vedtaget i 2016. I denne fødselsplan er der taget højde for disse 

overordnede planer og målsætninger. 

 

I Plan for sygehuse og speciallægepraksis1 fremgår det blandt andet, at: 
• Genindlæggelser i videst muligt omfang bør reduceres. 

• Der fortsat bør arbejdes med at anvende telemedicinske løsninger, hvor det understøtter 

behandlingen kvalificeret. 

• Der fortsat skal arbejdes målrettet mod inddragelse af patienter og pårørende. 

Fra Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fire overordnede pejlemærker, der skal bidrage til et ”Stærkt 

fælles nordjysk sundhedsvæsen”: 

• Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet 

• Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres 

• En lærerende og respektfuld samarbejdskultur 

• Sundhedstilbud på nye måder 

Af de otte nationale mål for det danske sundhedsvæsen skal her særligt fremhæves: 

• Bedre sammenhængende patientforløb 

• Behandling af høj kvalitet 

• Øget patientinddragelse 

1.4 Overordnede rammer for fødselsplanen 

Nærværende fødselsplan erstatter Region Nordjyllands fødselsplan fra 2009. 

 

Udover de i ovenstående afsnit nævnte strategier og planer er Fødselsplanen overordnet udarbejdet med 

baggrund i Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen fra 2013. Sund-

hedsstyrelsens anbefalinger indeholder blandt andet faglige anbefalinger for de enkelte faser og under-

søgelser i graviditets- og barselsperioden samt faglige anbefalinger for alle gravide samt for særlige mål-

grupper. Region Nordjyllands tilbud inden for svangreomsorgen er baseret på disse anbefalinger, og Re-

gionen arbejder fortløbende på, at indsatsen løbende inddrager og implementerer evidensbaseret viden 

og følger de nationale retningslinjer. 
 

Sundhedsaftalerne mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og praktiserende læger er et for-

maliseret samarbejde om konkrete tværsektorielle indsatser og er politisk godkendt af Regionsrådet og 

de nordjyske kommunalbestyrelser samt af PLO Nordjylland. I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der flere 

indsatser, der har fokus på graviditeten, herunder særligt de udsatte gravide. Det drejer sig konkret om: 

• Forældreuddannelser 

• Specialtilbud til gravide – Familieambulatoriet 

• Andre udsatte gravide 

Disse indsatser er medtaget i Fødselsplanen og anbefalinger omkring disse indsatser vil indgå i det videre 

arbejde i regi af sundhedsaftalen.  

Fødselsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske fødesteder og re-

præsentanter fra den kommunale sundhedspleje og almen praksis (se Bilag 1). 

 

                                                      
1 Plan for sygehuse og speciallægepraksis, Region Nordjylland, 2015, side 76-77 
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Fødselsplanen er et udtryk for den eksisterende praksis for svangreomsorgen i Region Nordjylland. Med 

denne fødselsplan lægges der således ikke op til en grundlæggende forandring af svangreomsorgen i 

Region Nordjylland, men derimod en styrkelse af indsatsen på forskellige områder med henblik på at 

favne den faglige og samfundsmæssige udvikling. Herunder kan blandt andet nævnes fokus på udsatte 

gravide, udvidelse af distriktsjordemoderordningen samt et ensartet fagligt tilbud på tværs af regionen, 

der er målrettet den enkeltes ønsker og behov. 

1.5 Implementering og økonomi 

Fødselsplanen er en faglig plan, der indeholder en række målsætninger i forhold til udviklingen på fød-

selsområdet i Regionen og i samarbejdet omkring fødsler med kommuner og almen praksis. Nogle af 

målsætningerne vil kunne løftes inden for de nuværende økonomiske rammer, mens andre vil kræve 

tilførsel af økonomiske midler. Der vil blive afsat en samlet økonomisk ramme til implementering af fød-

selsplanen, og inden for denne ramme skal de enkelte mål og indsatser prioriteres. Der vil blive udarbejdet 

en implementeringsplan med milepæle, der prioriterer de enkelte mål og indsatser i Fødselsplanen.  
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FAKTA OG ORGANISERING 

Afsnit 2: Fødselsområdet i tal 

Adgangen til data er væsentlig i enhver plan og således også for svangreområdet, idet fødselstal og den 

demografiske udvikling er afgørende for den kommende planlægning på området. 

Efter en årrække med faldende fødselstal er kurven vendt både nationalt og regionalt, således at fødsels-

tallet de kommende år forventes at stige. Fra 2013 til 2015 ses en national stigning i antallet af fødsler på 

4,2 pct., mens den procentvise stigning i samme periode er på 6 pct. i Region Nordjylland.2  

 

Nordjyske fødsler fordelt på fødested3 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Thisted 689 663 592 545 530 569 309 

Thisted -  hjemmefødsel    3 8 5 8 

Aalborg  3476 3232 3339 3119 3193 3312 1709 

Aalborg - hjemmefødsel 51 31 50 49 50 60 46 

Hjørring  1374 1297 1305 1169 1241 1293 646 

Hjørring - hjemmefødsel 25 26 23 39 32 31 18 

Sum 5615 5249 5309 4924 5054 5270 2736 

*Opgørelsen er dannet i august 2016 

 

Billedet af en stigning i fødselstallet stemmer fint overens med befolkningsfremskrivninger, der gennem-

snitligt viser en stigning i antallet at kvinder i den fødedygtige alder i Region Nordjylland. En fordeling af 

disse kvinder fordelt på kommuner findes i Bilag 2. 

 
Befolkningsfremskrivning 2016 efter køn, område, alder og tid 

     2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinder      

Region 
Nordjylland 

     

20-24 år 19 405 19 726 19 602 19 324 19 030 

25-29 år 15 847 16 693 17 704 18 270 18 557 

30-34 år 14 374 14 672 14 981 15 418 15 929 

35-39 år 16 232 15 967 15 704 15 304 15 106 

Sum 65 858 67 058 67 991 68 316 68 622 

 
 

 
Gruppen af 25-29 årige samt 30-34 årige kvinder er de aldersintervaller, der i årene 2016-20 forventes 

at vokse mest markant. Inden for netop disse to aldersintervaller er både gennemsnitsalderen for 

førstegangsfødende samt gennemsnitsalderen for samtlige fødende. Gennemsnitsalderen for både 

førstegangsfødende og samtlige fødende er i Region Nordjylland en anelse lavere end på landsplan. 

Særligt er førstegangsfødende er yngre i Region Nordjylland end i resten af landet.  

 
 
 

 

                                                      
2 Danmarks Statistik, Statistikbanken, 17.8.2016 

3 BI-enheden, Region Nordjylland, referencenr. 0209_11 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gennem-
snitsalder 
for første-
gangsfø-
dende 
kvinder 

          

Hele landet 28,9 28,9 28,8 29,0 29,0 29,1 29,0 29,1 29,1 29,1 

Region 
Nordjylland 

28,1 28,1 27,9 27,8 28,0 28,3 28,0 28,2 27,9 28,1 

 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gennemsnitsalder for 
samtlige fødende kvinder 

          

Hele landet 30,7 30,8 30,8 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 

Region Nordjylland 30,2 30,3 30,2 30,2 30,2 30,2 30,1 30,1 30,0 30,1 
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Afsnit 3: Svangreomsorgens organisering 

3.1 Alment praktiserende læger 

Den alment praktiserende læge er som regel kvindens første kontakt i forbindelse med en graviditet. Læ-

gen er oftest valgt af kvinden og kender hende på forhånd. Egen læge følger kvinden/familien fra før 

graviditetens indtræden samt under og efter graviditet, fødsels– og barselsperioden. Udover graviditets-

undersøgelser varetager egen læge børneundersøgelsen af det nyfødte barn fem uger efter fødslen og 

undersøgelsen af moderen otte uger efter fødslen. 

Den praktiserende læge kan henvise til graviditetsbesøg ved sundhedsplejerske til gravide med særlige 

behov samt ved øvrige behov for kontakt med sundhedsplejerske.  
 

Samarbejdet mellem de praktiserende læger og regionens fødesteder er formaliseret via Regionens prak-

siskonsulent på det gynækologisk-obstetriske område. Praksiskonsulentens primære opgave er at være 

videnformidler og bindeled mellem almen praksis og fødestederne. 

3.2 Jordemoderkonsultationer 

Jordemoderen er den fagperson, den gravide/parret typisk har hyppigst kontakt med under graviditeten. 

Jordemødrene i Region Nordjylland er ansat ved Regionens tre fødesteder og har konsultationssteder 12 

steder i regionen (august 2016). 

 

Fødested Optageområde 

(Kommune) 

Jordemoderkonsultationer 

Aalborg Universitetshospital Aalborg 

Rebild 

Mariagerfjord 

Vesthimmerland 

Vestlig del af Jammerbugt 

Aalborg centrum 

Aalborg Øst 

Aabybro 

Brovst 

Distriktsjordemødrene i Rebild, 

Hobro, Hadsund, Farsø og Aars 

Regionshospital Nordjyl-

land, Hjørring 

Frederikshavn 

Hjørring  

Brønderslev 

Østlig del af Jammerbugt 

Læsø 

Hjørring 

Brønderslev  

Frederikshavn  

Dronninglund  

Skagen  

Læsø  

Regionshospital Nordjyl-

land, Thisted 

Thisted  

Morsø  

Vestlig del af Jammerbugt 

Thisted 

Nykøbing Mors  

Hurup  

Brovst 
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3.3 Distriktsjordemoderordning 

Distriktsjordemoderordningen indebærer, at den gravide fra første kontakt er tilknyttet to-tre jordemødre. 

Disse jordemødre har ansvaret for jordemoderkonsultationerne under graviditeten, selve fødslen og evt. 

efterfødselssamtaler.  

Distriktsjordemoderordningen medvirker til: 

• Højere kvalitet og kontinuitet i det samlede graviditets-, fødsels- og barselsforløb. 

• Et grundigt kendskab til den enkelte gravide og evt. risici ved graviditet, fødsel og barsel. 

• Høj tryghed og stor tilfredshed for den enkelte gravide og hendes partner. 

• Lighed i omsorg for gravide, idet gravide fra alle sociale lag føler sig både set og anerkendt af jorde-

mødrene i ordningerne. 
 

Der skal i planperioden arbejdes på at udbrede distriktsjordemoderordningerne, men ikke nødvendigvis 

til alle gravide. Det kan overvejes, hvorvidt ordningerne også kan omfatte hjemmefødsler samt unge gra-

vide og socialt udsatte gravide. Viden fra en Ph.D.-afhandling, der forventes færdig i 2017, baseret på 

erfaringerne fra fødestederne i Aalborg og Hjørring, vil blive inddraget. Afhandlingen har til formål at un-

dersøge, hvordan ”kendt jordemoder”/distriktsjordemoderordninger opleves af fødende og jordemødre 

samt at sammenligne ordningen med andre organiseringer i forhold til forløbet af fødslerne, herunder 

interventions- og komplikationsraten. 

 

Fødselsfagligt Udvalg følger i planperioden udviklingen af distriktsjordemoderordningerne, herunder om 

ordningerne har en positiv effekt i forhold til vagtbemanding samt fødsler udenfor regionen. En udbredelse 

af ordningerne skal ske under hensyntagen til arbejdsmiljøet for jordemødrene. Der skal foretages en 

nærmere vurdering af økonomien i distriktsjordemoderordningerne sammenholdt med de øvrige ordnin-

ger. 
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De enkelte fødesteder kan jf. den overordnede målsætning arbejde med forskellige former for distriktsjor-

demoderordninger, herunder ordninger baseret på geografiske områder og ordninger med udgangspunkt 

i en vurdering af den gravide. 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 

- Der arbejdes på at udbrede distriktsjordemoderordningerne, men ikke nødvendigvis til alle gravide. 

3.4 Kommunal sundhedspleje 

Den kommunale sundhedsplejes opgave er defineret i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyg-

gende sundhedsydelser til børn og unge” (2011). Desuden er samarbejdet mellem region og kommuner 

om varetagelsen af svangreomsorgen udmøntet via sundhedsaftaler. Aftalerne beskriver ansvarsforde-

lingen i opgaverne. 

 

Fødestederne sender anmeldelse af fødslen til sundhedsplejen i moderens hjemkommune, såfremt mo-

deren har afgivet samtykke hertil. Hvis hun ikke ønsker besøg af sundhedsplejersken, orienterer føde-

stedet - efter aftale med moderen - den praktiserende læge og den kommunale sundhedspleje herom. 

 

Fra Sundhedsstyrelsens side anbefales det, at alle gravide med særlige behov tilbydes besøg af sund-

hedsplejerske inden fødslen efter aftale med kommunen4. Besøget har til formål at etablere kontakten til 

familien, yde støtte til praktiske tiltag samt yde konkret rådgivning i forbindelse med den første tid hjemme 

med barnet. Sundhedsplejersken får dermed mulighed for allerede i graviditeten at påbegynde det fore-

byggende og sundhedsfremmende arbejde i familien. Dette er eksempelvis relevant i situationer, hvor der 

er behov for at forældrerollen understøttes af ekstra faglig opbakning og vejledning. Det kan ikke erstatte 

den skærpede underretningspligt til kommunen efter Servicelovens § 153. 

 

Sundhedsaftalen beskriver desuden, at sundhedsplejersken så tidligt som muligt henviser til jordemoder, 

praktiserende læge, socialforvaltning eller andre relevante samarbejdspartnere ved problemer af ikke-

sundhedsplejefaglig karakter i graviditeten og i barselsperioden. 

 

I skema nedenfor er den kommunale sundhedstjenestes tilbud til alle gravide og barslende og til ud-

satte/sårbare gravide og barslende beskrevet.  

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at:  

- Højne det tværsektorielle samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
4 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 64 
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3.4.1 Tilbud i den kommunale sundhedspleje 

 

Almen sundhedsplejeindsats til alle gravide 

og barslende kvinder og deres familie 

Udvidet og behovssundhedspleje samt tvær-

faglig indsats til udsatte og sårbare gravide og 

barslende  

Alle kommuner tilbyder førstegangsgravide og 

deres partner at deltage i forældrekurser jf. nu-

gældende Sundhedsaftale. 

 

En kommune tilbyder graviditetsbesøg til alle før-

stegangsfødende – i øvrige kommuner tilbydes 

dette ved behov (se under kolonnen Udvidet og 

behovssundhedspleje). 

 

Opringning til alle ambulante og tidligt udskrevne 

med stillingtagen til indsats (konsultation/be-

søg/telefonvejledning). 

 

I ca. halvdelen af kommunerne tilbydes barsels-

besøg til alle ambulante og tidligt udskrevne på 

4.-5. dag inkl. lørdag og visse helligdage. 

 

I alle kommuner tilbydes etableringsbesøg inden 

for syv dage efter udskrivelsen. Såfremt der er 

givet barselsbesøg på 4.-5. dag, gives etable-

ringsbesøget senest når barnet er 14 dage gam-

melt. 

 

Kontinuerlig hjemmebesøg og evt. konsultationer 

ud fra den enkelte kommunes servicetilbud – føl-

gende er gennemgående for de fleste kommuner 

 

 Hjemmebesøg ved to mdr. med opspo-
ring af efterfødselsreaktion med EDPS-
screening – i flere kommuner et tilbud til 
begge forældre. 
I en enkelt kommune tilbydes EPDS-
screening ved vurderet behov  

 Hjemmebesøg/evt. konsultation 4-6 må-
neder 

 Hjemmebesøg 8-10 måneder 
 

 I mange kommuner tilbydes tillige et 3-4 
ugers hjemmebesøg/evt. konsultation 

 En kommune tilbyder endvidere hjem-
mebesøg ved 1½ og 3 år 
 

Etablering af mødregrupper og fraset en enkelt 

kommune er det uden deltagelse af sundheds-

plejerske. I to kommuner tilbydes mødregrupper 

til flergangsfødende. En enkelt kommune tilbyder 

ikke etablering af mødregrupper. 

 

Enkelte kommuner tilbyder Åbent Hus/Baby 

Café arrangementer til alle. 

 

 

Alle kommuner tilbyder graviditetsbesøg efter 

henvisning fra sagsbehandler, jordemoder, læge 

eller andre fagpersoner der er i kontakt med den 

gravide.  

Den gravide har også mulighed for selv at kon-

takte sundhedsplejen med henblik på evt. hjem-

mebesøg. 

 

Mulighed for ekstra indsats ved trivsels-/amme-

problemer eller andre problematikker knyttet til 

barnets, mors eller familiens trivsel. Indsatsen kan 

gives som hjemmebesøg eller i konsultation. 

 

Hjemmebesøg med sagsbehandler eller andre 

fagpersoner, som er i kontakt med familien. 

 

Udvidet sundhedsplejerskeindsats i forbindelse 

med Servicelovens §11 og §50 (Fx udtalelser, 

sundhedsfaglig vurderinger af barnets udvikling 

og sundhedstilstand, ekstra hjemmebesøg m.m.). 

 

I mange kommuner tilbydes gruppeforløb for kvin-

der med efterfødselsreaktion. 

 

Tilbud om særligt tilrettelagt indsats/gruppeforløb 

samt evt. Åbent Hus/Baby Café for udsatte og 

sårbare gravide/forældre.  

 

Tværfagligt samarbejde med jordemoder, prakti-

serende læge, barselsgang, børneafdeling (præ-

mature eller syge indlagte børn), socialrådgiver i 

familieafdeling og andre. 

 

Kan motivere og formidle henvisning til forebyg-

gende tværfaglige indsatser samt eventuelle for-

anstaltninger jf. Serviceloven. 

 

Sundhedsplejersken kan informere om mulighe-

der for støtte fra forskellige frivillige tilbud. 

 

Konsulentfunktion på daginstitutionsområdet. 
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3.5 Valg af fødested 

Jf. Sundhedsloven har kvinden ret til vederlagsfri fødselsbetjening på sygehus eller anden offentlig insti-

tution samt til vederlagsfri jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet. Formålet med sundhedsvæsenets ind-

sats under fødslen er ifølge Sundhedsstyrelsen;  

• At sikre trygge forløb uanset hvor og hvordan kvinden vælger at føde  

• At mor og barn kommer igennem fødslen med bedst mulig sundhedstilstand  

• At minimere komplikationer under og efter fødslen   

• At bidrage til en god fødselsoplevelse for kvinden og hendes partner.5  

 

Der er mulighed for at føde i hjemmet; at føde på en jordemoderledet klinik uden tæt tilknytning til fødeaf-

deling; at føde på jordemoderledet klinik med tæt geografisk og organisatorisk tilknytning til en fødeafde-

ling eller føde på en fødeafdeling (obstetrisk afdeling) med hoved- eller specialfunktion. Ifølge Sundheds-

styrelsens anbefalinger skal kvinden/parret informeres om fødestedernes betjening og tilbud6. Det sker 

ved at der for hvert fødested findes opdateret og nemt tilgængeligt informationsmateriale om tilbud og 

muligheder. 

 

Gravide er omfattet af sundhedslovens bestemmelser om frit sygehusvalg. Det vil sige, at gravide kan 

vælge mellem fødesteder på bopælsregionens hospitaler samt fødesteder på andre regioners hospitaler. 

Et hospital kan dog midlertidigt af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage personer fra andre hos-

pitalers optageområde eller fra andre regioner7. 

 

Tilbuddene til fødende er i Region Nordjylland forankret på de tre fødesteder; Aalborg Universitetshospital 

samt Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring og Thisted (jf. optageområder i afsnit 3.2). Desuden er der 

tilbud om fødsel i eget hjem. Varetagelsen af fødsler i Region Nordjylland sker inden for rammerne af 

Sundhedsstyrelsens gældende specialeplan. Der er et velfungerende samarbejde de tre fødesteder imel-

lem. Visitationsretningslinjer i Regionen aftales og justeres løbende efter nationale og regionale retnings-

linjer. 

3.5.1 Fødsel på Aalborg Universitetshospital 

Aalborg Universitetshospital er højt specialiseret og kan modtage næsten alle fødende. Fra de to øvrige 

nordjyske fødesteder modtager Aalborg følgende:  

• Truende præmatur fødsel alle gestationsaldre fra graviditetsuge 22+0. 

• Gravide med type 1 og type 2 diabetes 

• Gravide med insulinkrævende gestationel diabetes 

• Gravide med immunisering med risiko for foster 

• Gravide med sygdomme, der indebærer samarbejde med andre specialafdelinger på Aalborg Univer-

sitetshospital. 

 

Enkelte sjældne tilstande varetages i samarbejde med andre regioner jf. specialeplanen. 

3.5.2 Fødsel på Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring 

Hospitalet i Hjørring har pædiatrisk og et vist neonatologisk beredskab og kan varetage fødsler fra gravi-

ditetsuge 32+0.  

Hospitalet varetager alle specialiserede funktioner inden for obstetrikken med undtagelse af: 

• Gravide med insulinkrævende gestationel diabetes. 

• Gravide med immunisering (visiteres til Aalborg). 

3.5.3 Fødsel på Regionshospitalet Nordjylland, Thisted 

Der er ikke pædiatrisk afdeling i Thisted, så fødsler før graviditetsuge 35+0 samt nyfødte, der skønnes at 

have behov for pædiatrisk bistand i nyfødthedsperioden visiteres til hospital med pædiatrisk afdeling.  

                                                      
5 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 150 
6 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 32-33 
7 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 29 
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Hospitalet varetager alle specialiserede funktioner inden for obstetrikken med undtagelse af: 

• Gravide med type 1 og 2 diabetes 

• Gravide med insulinkrævende gestationel diabetes, stofskiftesygdomme samt epilepsi. 

• Gravide med immunisering (visiteres til Aalborg). 

3.5.4 Hjemmefødsel 

Hjemmefødsel er et tilbud til alle gravide med forventet normal fødsel. Forud for hjemmefødsel besøger 

jordemoderen hjemmet med henblik på at afklare de praktiske forhold i forbindelse med fødslen. På Aal-

borg Universitetshospital varetages hjemmefødsler af en mindre gruppe af jordemødrene for at sikre, at 

fødslen så vidt muligt foregår med en for kvinden kendt jordemoder.  
 

Hjemmefødsel anbefales ikke til risikogravide eller ved forhold, der giver øget risiko for komplikationer ved 

en forestående hjemmefødsel. Ønsker kvinden alligevel at føde i hjemmet, trods øget risiko for komplika-

tioner for mor og/eller barn, skal jordemoderen informere kvinden/parret om de mulige risici. Uagtet risici, 

har kvinden ret til jordemoderassistance, hvis hun fastholder sit ønske efter informationen. Kvinden kan 

heller ikke overføres til hospital mod sin vilje8. 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 

- De gravide kvinder modtager grundig information om muligheden for hjemmefødsel. 

- Informationen om hjemmefødsler højnes på alle tre fødesteder/alle jordemoderkonsultationer. 

3.6 Gravide der føder uden for regionen 

Hvert år vælger ca. 350 nordjyske kvinder at føde uden for Region Nordjylland, hvilket svarer til omkring 

7 pct. af samtlige nordjyske fødsler. Kvinderne kommer primært fra Mariagerfjord, Vesthimmerland, Morsø 

og Rebild kommuner, der alle grænser op til Region Midtjylland, hvorfor geografi umiddelbart er årsagen 

til en del af de udenregionale fødsler. 
 

I forhold til den enkelte gravide er det imidlertid hensigtsmæssigt, at de forskellige faser i et graviditets-, 

fødsels- og barselsforløb foregår inden for samme region. Hermed udnyttes det etablerede tværsektorielle 

samarbejde mellem jordemødre, sundhedsplejen og almen praksis bedst muligt til gavn for den enkelte 

gravide. Erfaringerne viser, at distriktsjordemoderordningerne kan medvirke til at nedbringe antallet af 

fødsler uden for regionen, ved at fastholde de gravide i et samlet graviditets-, fødsels- og barselsforløb.  

 

I denne fødselsplansperiode er det en målsætning at: 

- Sikre information til de gravide om fordelene ved et samlet graviditets-, fødsels- og barselsforløb i Region 

Nordjylland.  

                                                      
8 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 33 
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TILBUD I GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL 

I de følgende afsnit beskrives Region Nordjyllands tilbud til gravide i løbet af graviditet, fødsel og barsel.  

Afsnit 4: Tilbud i graviditet 

Tilbuddene til den gravide/parret differentieres efter den enkeltes behov. Sundhedsstyrelsen inddeler til-

buddene i fire niveauer, der dækker over basistilbud samt forskellige (omsorgs-) niveauer af specialtilbud. 

Niveauinddelingen sikrer den gravide/parret den nødvendige indsats, støtte og omsorg i forhold til medi-

cinske og psykiske risikofaktorer9: 

Niveau 1: Det basale tilbud til kvinder med graviditet, der vurderes uden risiko. 

Niveau 2: Udvidet tilbud, der varetages af faggrupper, der arbejder inden for svangreomsorgen. 

Niveau 3: Udvidet tilbud, der involverer et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i sundhedssek-

toren og/eller tværsektorielt samarbejde med kommunen. 

Niveau 4: Udvidet tilbud, der indebærer samarbejde med specialiserede institutioner som f.eks. familie-

ambulatorium, familieinstitutioner og andre behandlingstilbud. 

 

Ved første graviditetsundersøgelse hos egen læge foretages visitation til fødested. Der oprettes en 

svangre- og vandrejournal, der sendes til fødeafdeling samt jordemoder. Egen læge vil ofte kende kvin-

den/parret på forhånd, og på den baggrund være primus motor i forhold til at etablere en målrettet indsats 

omkring graviditetsforløbet i samarbejde med de relevante aktører, idet lægen indplacerer kvinden på 

omsorgsniveau 1 til 4. 

                                                      
9 Anbefalinger til svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 27 
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4.1 Forløbsdiagram

 

  

Praktiserende læge 

Ser alle gravide i uge 6-10 - 1. lægeundersøgelse. 

Fremsender til fødestedet svangerskabs- og vandrejournal. Angiver i denne sammenhæng, hvis den 

gravide på grund af medicinske eller psykosociale forhold bør ses af speciallæge. 

 

Specialafdeling / jordemoderkonsultation 

Vurdering af kvindens risiko for graviditets- eller fødselskomplikationer samt psykosociale forhold og 

på baggrund heraf visitering til relevante tilbud. 

De gravide kvinder kategoriseres i fire målgrupper, der henvises til tilbud ud fra vurdering af individu-

elle behov.   

 

Niveau 1: 

Gravide, hvis gravi-

ditet vurderes uden 

øget risiko 

 

Niveau2: 

Gravide, der f.eks.:  
 er rygere 
 er overvægtige 
 har tidligere dår-

lig fødselsople-
velse eller mis-
lykket ammefor-
løb 

 flerfoldsgravide 
 har risiko for ge-

stationel diabe-
tes 

 

Niveau 3: 
Gravide, der har pro-
blemstillinger af 
mere kompleks ka-
rakter f.eks.: 
 sociale 
 medicinske  
 psykologiske 

Niveau 4: 
Gravide, der har 
særlig komplicerede 
problemstillinger, 
som f.eks.: 
 rusmiddelpro-

blemer 
 svære psykiske/ 

psykiatriske li-
delser 

 alvorlig social-
belastning 

Basistilbud af: 

 Graviditets-     

undersøgelser 

ved læge og   

jordemoder 

 Fødselshjælp 

 Barselspleje 

 Efterfødsels-

samtale 

 

Desuden tilbud om: 

 fødselsforbere-

delse mm. 

 

Tilbuddene vareta-

ges af praktiserende 

læge, jordemoder-

center og fødested. 

 

Udvidet tilbud  

bestående af: 

 Basistilbud 

 Rygestopkursus 

 Tiltag med fokus  

på kost og mo-

tion 

 Graviditetsun-

dersøgelse på 

specialafdeling 

 Særlige fødsels-

samtaler 

 
Tilbuddene vareta-

ges af praktiserende 

læge, jordemoder-

center og fødested 

samt særlige tilbud i 

regionen eller kom-

munen for disse 

kvinder. 

 

Samtale og undersøgelse på Gynækologisk/ 

Obstetrisk afd.  
På baggrund af undersøgelse og samtale vur-
deres individuelle behov og sker videre visite-
ring. 

 

Samarbejde med 

relevante sygehus-

afdelinger 
 Basistilbud 
 Særlig medi-

cinsk indsats ud 
fra individuelle 
behov.  

 

Samarbejde ml. 

sundhedspersoner. 

 

 

 

 

 

Familie-ambulato-

riet 
 Ud fra den gra-

vides behov til-
rettelægges in-
dividuel indsats 
mellem rele-
vante fagperso-
ner tilknyttet tea-
met (både so-
cial- og sund-
hedsområdet). 
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4.2 Basistilbud til gravide med forventet ukompliceret graviditet (Niveau 1 og 2) 

Basistilbuddet er den svangreomsorg, der tilbydes alle gravide i regionen. Basistilbuddet suppleres med 

yderligere tilbud alt efter den gravides behov. 

 
De gravide uden særlige behov er af Sundhedsstyrelsen defineret som Niveau1 og 2. Disse grupper har 

ingen eller let øget risiko forbundet med graviditeten og kræver ikke en tværfaglig indsats og de får derfor 

i udgangspunktet de tilbud, der er indeholdt i basistilbuddet. 

 

Ud over basistilbuddet har de tre hospitaler forskellige tilbud i form af eksempelvis rundvisning på føde-

gangen og supplerende tilbud alt afhængig af den enkelte gravides behov. Endelig tilbydes alle første-

gangsgravide at deltage i de kommunale tilbud om Forældreuddannelse, som også jordemødrene er en 

del af.  

Følgende tilbydes som basistilbud: 

• Tre konsultationer hos egen læge 

• Fire-syv konsultationer hos jordemoder alt efter geografi og første- eller flergangsgravid 

• To scanninger (nakkefolds- og misdannelsesscanning) 

• Tilbud om rundvisning, fødselsforberedelse mv. 

• Tilbud som Forældreuddannelse til førstegangsgravide 

• Ammerådgivning 

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledende oversigt over for den tidsmæssige placering af den gra-

vides kontakter med egen læge og jordemoder10 samt en beskrivelse af indholdet for hver kontakt. Ne-

denfor ses Sundhedsstyrelsens oversigt sammenholdt med en oversigt over placering og indhold at tilbud 

til gravide i Region Nordjylland. 

 

Sundhedsstyrelsens anbefaling til vejledende tidsplan over kontakter i basistilbuddet 

Gestationsalder 

(fulde uger) 

Førstegangsfødende Flergangsfødende Ultra-

lyd 

Bemærkninger 

Egen 

læge 

Jordemoder Egen læge       Jordemoder 

6 – 10 X  X   Ekstra tid afsat 

8 + 0 til 13 + 6      Doubletest 

11 + 0 til 13 + 6     X Nakkefoldsscanning 

13 – 15  X  X  Ekstra tid afsat 

15 + 0 til 22 + 0      Evt. tripletest 

18     X Misdannelsesscanning 

21  X  X   

25 X  X    

29  X  X   

32 X  X    

35  X     

36    X   

37  X     

39  X  X   

(41)  X  X  Evt. obstetriker 

Fødsel       

1 - 10 dage e. føds-

len11 

 X  X   

8 uger e. fødslen X  X    

                                                      
10 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 41 
11 Se afsnit 3.4 og 6 for konkret organisering og tilbud i overgangen mellem hospital og sundhedspleje i Region Nordjylland 



  

 

 

Side 19 af 43 

4.2.1 Jordemoderkonsultationer 

Region Nordjylland følger Sundhedsstyrelsens tidligere nævnte anbefalinger med følgende undtagelser: 

Aalborg Universitetshospital: 

Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at første jordemoderkontakt i graviditeten foregår i uge 13-15. I ”For-

løbsplan for jordemoderkonsultationer i Aalborg Universitetshospital” er første konsultation lagt i uge 15-

18 begrundet i at imødekomme de gravides ønske om at kunne høre hjertelyd. 

 

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring: 

Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at der er en jordemoderkonsultation i uge 21. Denne konsultation er 

udeladt, idet den gravide har været til misdannelsesscanning maksimalt to uger tidligere, og at der derfor 

ikke skønnes at være et stort behov for kontrol. Konsultationen gennemføres for gravide med særlige 

behov. 

 

Regionshospital Nordjylland, Thisted: 

Sundhedsstyrelsens anbefaling er en jordemoderkonsultation uge 36, og den er i Regionshospital Nord-

jylland, Thisted flyttet til uge 37. 

 

Alle tre nordjyske fødesteder: 

Sundhedsstyrelsens anbefaling er en jordemoderkonsultation 48-72 timer efter fødslen, hvor der gennem-

føres PKU-screening og høre-screening.  

I Region Nordjylland gennemføres desuden en gulsot-screening evt. med måling af cutaneous bilirubin. 

Der ud over afholdes en samtale med fokus på barnets trivsel, herunder vejledning i forhold til søvn, 

vandladnings- og afføringsmønster samt om amning og moderens velbefindende. Konsultationen er tids-

sat til i alt ca. 50 min. 

 

Der er hos Region Nordjyllands jordemødre fokus på at opnå en højere grad af kontinuitet, kendthed og 

tryghed for den gravide og fødende, og derfor tilstræbes det, at den gravide følges af samme jordemoder 

i hele graviditetsforløbet. Gennem de seneste år har jordemødrene i Aalborg og Hjørring arbejdet med en 

distriktsjordemoderordning, der indebærer, at den gravide fra første kontakt er tilknyttet to-tre jordemødre, 

som på skift har vagt og kaldes til ”deres” gravides fødsler samt varetager efterfødselssamtaler. Der er 

allerede gode erfaringer med ordningen, som betyder, at jordemødrene opnår stort kendskab til den en-

kelte gravides ønsker, ressourcer og eventuelle risici. 

 

Også på Regionshospital Nordjylland, Thisted er der fokus på, at jordemoderkonsultationer foregår ved 

samme jordemoder under hele graviditeten. Den gravide kan dog ikke regne med at føde med kendt 

jordemoder.  

 

4.2.2 Svangreundersøgelse hos egen læge 

Den alment praktiserende læge er som regel kvindens første kontakt i sundhedsvæsenet i forbindelse 

med en graviditet, og lægen er oftest valgt af kvinden og kender hende på forhånd. Nogle gravide har 

forud for graviditeten modtaget prækonceptionel rådgivning. Den første svangreundersøgelse er omfat-

tende og ressourcekrævende med opsamling og formidling af store mængder information om den gra-

vide – herunder blandt andet en vurdering af, om kvinden har behov for henvisning til tidlig obstetrik eller 

arbejdsmedicinsk rådgivning, livsstilsintervention eller kontakt til den kommunale socialforvaltning. Un-

dersøgelsen understøttes af svangerskabs- og vandrejournalen. En tidlig kontakt til egen læge er derfor 

vigtig i forhold til at opspore potentielt truende tilstande hos såvel moderen som fosteret. 

Den gravide kvinde ses tre gange i graviditeten i henholdsvis uge 6-10, uge 25 og uge 32 hos egen 

læge. Såfremt der i almen praksis uddelegeres opgaver til hjælpepersonale, sker dette under den prakti-

serende læges ansvar.  

Samarbejdet mellem jordemødre, sundhedsplejersker og praktiserende læger skal styrkes via f.eks. te-

matiserede fyraftensmøder og via lægernes 12-mandsgrupper. Audit på henvisninger fra almen praksis 

på fødestederne er et andet tiltag, der kan styrke læringen på tværs. 
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4.2.3 Forældreuddannelser og fødselsforberedelse 

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er det aftalt, at alle kommuner i aftaleperioden skal have etableret en for-

ældreuddannelse til førstegangsfødende, hvor Regionen bidrager med jordemødrenes deltagelse. Det 

betyder, at alle kommuner inden udgangen af 2018 har etableret forældreuddannelse i samarbejde med 

det lokale hospital. 

 
 Af sundhedsaftalen fremgår, at: 

• ”alle kommuner, inden aftaleperiodens udløb, har etableret en forældreuddannelse i samarbejde med 

regionens fødesteder”.   

• ”vi udvikler de nye forældreuddannelser i et tværsektorielt samarbejde mellem de kommunale sund-

hedstjenester og fødestederne – herunder sikre fastholdelse af de gravide i sektorovergangen mellem 

kommunernes og fødestedernes tilbud. 

• ”vi sikrer, at kommunernes og fødestedernes tilbud udgør et sammenhængende forløb for gravide og 

førstegangsfødende i Region Nordjylland. Der skal både tages hensyn til kommunernes forskellighed 

og til Regionens ønske om at sikre alle gravide førstegangsfødende ensartede tilbud”. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget har i december 2015 godkendt ”Samarbejdsaftale om forældreuddan-

nelse”, der konkretiserer samarbejdet om forældreuddannelser mellem de kommunale sundhedstjenester 

og jordemødrene. Samarbejdsaftalen beskriver rammerne for samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem 

de kommunale sundhedstjenester og Regionen. 

 

Når alle kommuner har etableret en forældreuddannelse i samarbejde med Regionen, vil samarbejdsaf-

talen om forældreuddannelse indgå i den tværsektorielle grundaftale. 

4.2.4 Ammerådgivning 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det spæde barn udelukkende ernæres med modermælk de første ca. 

seks måneder12. En velfungerende amning er ikke en selvfølge, men er blandt andet afhængig af sund-

hedspersonalets indsats sat i relation til moderens ønsker samt den enkelte families situation. Det er 

vigtigt, at ammerådgivningen er helhedsorienteret samt at vejledningen gives i overensstemmelse mellem 

sektorerne. 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 
- Udarbejde en tværsektoriel ammepolitik via Tværsektorielt Fødselsfagligt Udvalg. 

4.3 Supplerende tilbud 

Her beskrives de supplerende tilbud i graviditeten, der komplementerer Regionens basistilbud.  

4.3.1 Gravide rygere 

Antallet af rygere er på landsplan faldet gennem de senere år, men der var i 2015 stadig ca. 10% af de 

nordjyske gravide, der røg13.  Der har i flere år været fokus på at nedbringe antallet af gravide rygere, men 

det er vanskeligt at få den sidste gruppe af gravide rygere med.  

 

I alle jordemoderkonsultationer foretages screening i forhold til rygning. Der informeres om rygning og 

mulighederne for rygestopkurser på hospitalet eller evt. i den gravides hjemkommune. På Regionshospital 

Nordjylland, Hjørring og Thisted tilbydes rygestop ved specialuddannet jordemoder.  

4.3.2 Overvægtige gravide 

Gennem en årrække er der sket en markant stigning i antallet af overvægtige gravide. Der findes ikke 

statistik for antallet af gravide overvægtige, men Sundhedsprofil 2013 for Region Nordjylland viser, at 

antallet af overvægtige (BMI mellem 25 og 30) blandt kvinder i alderen 25-34 år er 22,3% mens antallet 

af svært overvægtige (BMI over 30) er 16,8%. Det er en vedvarende udfordring, at der ikke eksisterer en 

dokumenteret metode til langvarigt vægttab. 

                                                      
12 Amning – en håndbog for sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen, 2013 
13 Statistik fra Det Patientadministrative System, leveret af BI-enheden, Økonomi, Region Nordjylland. 
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Der er på de tre hospitaler fokus på overvægtige gravide og alle tre har jordemødre, der er specialiserede 

i forhold til overvægtige gravide. Der er stor fokus på kost og motion i jordemoderkonsultationerne, og der 

vejledes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om vægt i graviditeten. 

4.3.3 Gravide, der venter flere børn 

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring tilbyder specialkonsultation for fler-

foldsgravide. Disse konsultationer foretages af en jordemoder, der har særlig erfaring med og stor viden 

omkring flerfoldsgraviditeter. I Thisted tilpasses tilbuddet den enkelte gravide. 

 

I Aalborg er der desuden tilbud om forældre- og fødselsforberedelse for gravide, der venter flere børn. 

Her er der rum til, at de gravide og barslende familier kan møde hinanden og skabe netværk. 

4.3.4 Gravide af anden etnisk herkomst end dansk 

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring tilbyder specialkonsultation til gra-

vide af anden etnisk herkomst end dansk, hvis disse gravide ikke ønsker eller kan gøre brug af det almene 

tilbud. Disse konsultationer varetages af en jordemoder, der har erfaring med at møde kvinder med anden 

etnisk baggrund end dansk. Konsultationen er længere end en normal konsultation, da der blandt andet 

er indlagt tid til, at der kan være tolk med. Der ud over er der behov for ekstra tid til spørgsmål og dialog, 

da den gravide ofte kommer fra en anden kultur og ikke nødvendigvis kender den danske kultur omkring 

familieforøgelse. Endelig er forældreuddannelse integreret i konsultationen, da denne gruppe af gravide 

sjældent møder op til gruppetilbud. I Thisted tilpasses tilbuddet den enkelte gravide. 

4.3.5 Unge gravide 

På Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring er der specialiserede tilbud til 

unge gravide, hvor jordemoderkonsultationerne varetages af en særlig gruppe af jordemødre. Her er der 

fokus på de særlige problemstillinger omkring at være ung og gravid. Desuden er der i Aalborg tilbud om 

fødselsforberedelse i grupper med fokus på netværksdannelse. På Regionshospital Nordjylland, Thisteds 

hvor der arbejdes distriktsopdelt, sammensættes tilbuddene til unge gravide i samarbejde med den lokale 

sundhedsplejerske. De unge gravide er en forskelligartet gruppe, og tilbuddet tilpasses ved alle hospitaler 

alt efter den gravides ressourcer og behov. 

 

Der er mulighed for at henvise til de nordjyske kommuner, der alle har tilbud om tidlig indsats til unge samt 

grupper med sparsomt netværk og/eller sociale problemer. Sundhedsplejen samarbejder derudover med 

andre kommunale aktører, der har andre tilbud til disse målgrupper. 

4.4 Tilbud til gravide med særlige behov – niveau 3  

De gravide med særlige behov er de gravide, der i forhold til Sundhedsstyrelsens inddeling er niveau 3. 

De har medicinske problemstillinger og/eller psykosociale problemstillinger. Alle gravide kan få gravidi-

tetsbesøg af kommunen. 

 

Gruppen omfatter: 
• Gravide hvor der er bekymring 

• Gravide med psykiske sygdomme 

• Skizofreni, bipolar og andre svære psykiske sygdomme 

• Spiseforstyrrelser, angst, ocd, adhd, depression, personlighedsforstyrrelser 

• Gravide/forældre der er udviklingshæmmede eller har psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse 

• Gravide/forældre med sociale problemstillinger: 

• Mindre end ni års skolegang 

• Unge forældre 

• Tidligere anbragte børn 

• Gravide med svagt netværk 

• Boligløse gravide 

• Vold i familien 

• Forældre som har været udsat for incest, voldtægt eller tortur 

• Flygtninge og asylansøgere 
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For gravide med særlige behov er basistilbuddet bestående af konsultationer hos praktiserende læge og 

jordemoder og evt. graviditetsbesøg hos sundhedsplejerske tilgængeligt, ligesom de særlige tilbud for 

rygere, overvægtige mm. også henvender sig til disse grupper. Ofte vil der dog være problematikker som 

ovennævnte, der er mere væsentlige, og som der derfor fokuseres på. 

 

De gravide med særlige behov er i Region Nordjylland inddelt i to overordnede grupper – medicinske og 

psykosociale problemstillinger. Førstnævnte håndteres af de gynækologisk-obstetriske afdelinger i sam-

arbejde med andre medicinske specialer samt jordemoderkonsultationerne. Sidstnævnte kræver for nog-

les vedkommende en bredere tværfaglig indsats. 

 

De gravide med medicinske problemstillinger håndteres i dag af de gynækologisk-obstetriske afdelinger i 

såvel Aalborg, Hjørring og Thisted. Alle højt specialiserede medicinske tilstande hos gravide håndteres 

udelukkende på Aalborg Universitetshospital, og der er samarbejde med relevante specialer for en række 

af de mest almindelige sygdomme. Blandt andet er der samarbejde med Endokrinologisk Afdeling vedrø-

rende gravide med prægestationel og gestationel insulinkrævende diabetes. 

4.5 Tilbud til sårbare gravide – Niveau 4 

Tilbuddet til de sårbare gravide findes i Familieambulatoriet, der tager sig af følgende grupper: 

• Gravide med et aktuelt forbrug af rusmidler/afhængighedsskabende medicin 

• Gravide med et tidligere forbrug af rusmidler/afhængighedsskabende medicin inden for seneste to år 

• Gravide i lægeordineret behandling med stærk smertestillende medicin pga. kroniske smerter 

• Gravide med forbrug af medicin, der medfører risiko for obstetriske og/eller neonatale komplikationer: 

• Behandlingsforløb 

• Misbrug 

• Svære psykiske lidelser; skizofreni, bipolar sygdom, svær borderline 

• Rusmidler som selvmedicinering 

• Gravide med forbrug af alkohol: 

• Over to episoder af højt forbrug (over fem genstande på én gang) før erkendt graviditet, som 

ikke stopper før efter graviditetsuge 8 

• Mere end fire genstande om ugen 

• Gravide hvis samlever er i aktivt misbrug 

 

Desuden følges børn op til skolealderen, der er født af gravide med risikoforbrug af alkohol og andre 

rusmidler/afhængighedsskabende medicin. 

 
Personalet i Familieambulatoriet består af obstetriker, jordemoder, pædiater, psykolog, sekretær og to 

socialfaglige koordinatorer. 

 

Familieambulatoriet sikrer den nødvendige tværfaglige inddragelse i de henviste sager. De socialfaglige 

koordinatorer fungerer som bindeled mellem de forskellige sektorer, herunder kontakt med læger, jorde-

moder og kommune, og de sørger for kontinuitet i forhold til den gravide ligesom de i samarbejde med 

Barselsafsnittet planlægger forløbet efter fødslen. 

 

Alle de nordjyske kommuner har indgået samarbejdsaftale med Familieambulatoriet og denne aftale ind-

går i den tværsektorielle grundaftale i regi af sundhedsaftalerne. Samarbejdsaftalen beskriver de enkelte 

sektorers opgaver og ansvar i forhold til gravide misbrugere og rammerne for samarbejdet mellem sekto-

rerne. 

 

I Sundhedsaftalen er det aftalt, at der skal gøres en indsats for, at alle gravide i målgruppen for Familie-

ambulatoriet skal have mulighed for at modtage dette tilbud.  
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Af sundhedsaftalen fremgår at: 

• ”alle gravide i målgruppen skal kunne modtage Familieambulatoriets tilbud. Familieambulatoriet har i 

dag udgående funktioner i forhold til dele af tilbuddet, mens andre dele udelukkende foregår på Aal-

borg Universitetshospital. 

• vi udarbejder forslag til samarbejdsmodeller der kan imødekomme de geografiske udfordringer, nogle 

kommuner oplever i forhold til, at deres gravide kan modtage Familieambulatoriets tilbud. 

• vi afprøver og evaluerer forskellige samarbejdsmodeller. Dette sker i et samarbejde mellem Familie-

ambulatoriet og udvalgte kommuner, der oplever geografiske udfordringer i samarbejdet med Fami-

lieambulatoriet.” 

 

Der er ikke en entydig sammenhæng mellem antallet af henvisninger fra den enkelte kommune og den 

geografiske afstand til Familieambulatoriet. Også kendskabet til Familieambulatoriets tilbud har betydning. 

Der bør iværksættes en tværsektoriel indsats for at sikre, at relevant sundheds- og socialfagligt personale 

i kommuner, almen praksis og på hospitaler har kendskab til Familieambulatoriets tilbud. Ved udarbej-

delse af forslag til nye samarbejdsmodeller skal erfaringer fra samarbejdet mellem Morsø Kommune og 

Familieambulatoriet inddrages. Endvidere bør det afdækkes om reglerne for befordringsgodtgørelse giver 

udfordringer i forhold til at sikre, at de gravide kan deltage i Familieambulatoriets tilbud i Aalborg. 

 

Det skal sikres, at alle sårbare gravide opspores og gives de rette tilbud. Der kan være kvinder, som ikke 

kan deltage i forældrekurser for førstegangsforældre eller som ikke er målgruppe for Familieambulatoriets 

tilbud. 

 

Af Sundhedsaftalen fremgår at: 

• ”vi afdækker hvilke grupper af sårbare og socialt udsatte gravide, der ikke kan deltage i forældreud-

dannelserne eller er målgruppe for Familieambulatoriet. Det kan blandt andet være gravide med psy-

kiatriske problemstillinger. 

vi sikrer en hensigtsmæssig kommunikation om disse gravide. 

• vi anvender erfaringerne fra de to satspuljeprojekter omkring udsatte gravide til at afprøve eventuelle 

nye tiltag. Det drejer sig om et projektsamarbejde mellem Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring og 

Hjørring Kommune; ”Kom godt i gang”, hvor man afprøver et screenings-/samtaleredskab til opsporing 

af udsatte gravide. Det drejer sig også om ”Klar til hverdagen som familie”, der er et projektsamarbejde 

mellem Aalborg Universitetshospital og fem nordjyske kommuner. Projektet har blandt andet fokus på 

at udarbejde uddannelses- og beskæftigelsesplaner for de udsatte gravide/nybagte mødre”. 

 

Til opsporing af de sårbare gravide foreslås, at der aftales og implementeres én screeningsmodel for hele 

regionen. Konkrete erfaringer fra Regionshospital Nordjylland, Hjørring, Rigshospitalet og evt. andre ste-

der inddrages. 

 

Der bør etableres særlige tilbud målrettet udsatte gravide i hele regionen i et tværsektorielt forpligtende 

samarbejde med inspiration fra andre samarbejdsmodeller som f.eks. forældreuddannelse. Som ud-

gangspunkt for et sådant samarbejde skal målgruppen og formål med tilbud defineres, og der skal både 

tages hensyn til kommunernes forskellighed og til Regionens ønske om at sikre udsatte gravide i regionen 

et fagligt ensartet tilbud. Erfaringer fra Region Midtjylland omkring fælles gravid-teams for sårbare gravide 

inddrages. For at kunne implementere tilbuddet hensigtsmæssigt, vil den konkrete indsats aftales lokalt 

mellem kommunerne og jordemødrene. Ansvaret for både planlægning og implementering bør være fæl-

les og med delt finansiering. 

 

I denne planperiode er det en målsætning at:  

- Alle gravide i Familieambulatoriets målgruppe kan modtage Familieambulatoriets tilbud. 

- Aftale og implementere én fælles screeningsmodel i hele regionen. 

- Etablere et tværsektorielt tilbud i hele regionen til udsatte gravide, som ikke kan deltage i forældreud-

dannelserne og som ikke er i Familieambulatoriets målgruppe. 
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4.6 Telemedicin 

Der er på Aarhus Universitetshospital i Skejby gjort erfaringer med brug af CTG overvågning via en tele-

medicinsk løsning af gravide med visse graviditetskomplikationer, der kræver hyppig overvågning med 

CTG. Disse erfaringer er så gode, at de vil være hensigtsmæssige at udnytte som en del af den daglige 

praksis på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. 

 

Erfaringerne med en telemedicinsk CTG-løsning er hentet fra f.eks. kvinder med vandafgang før uge 

34+0, hvor de i et ambulant forløb skal til kontrol i afdelingen tre-syv gange ugentligt. Et forløb kan være 

op til 12 uger langt, og det betyder mange ture til hospitalet for disse kvinder, der kan have meget langt til 

specialafdelingen i Aalborg. Andre typer komplikationer som f.eks. insulinkrævende gestationel diabetes 

og vækstretarderede fostre kræver også kontinuerlig CTG overvågning enten i ambulante forløb eller un-

der indlæggelse. 

 

En telemedicinsk mulighed vil have en positiv indvirkning på sengepladserne og på obstetrisk ambulato-

rium og kvinderne kan undgå de mange ture til hospitalet, fordi de kan være hjemme under observationen. 

Erfaringerne fra Skejby er særdeles positive både hvad angår de faglige resultater og kvindernes tilfreds-

hed. 

 

Der er også et stort ønske om udvikling af telemedicinske løsninger inden for prænatal diagnostik, så det 

er muligt at konferere med andre hospitalers pædiatriske afdelinger. 

 

Telemedicinske ordninger i Region Nordjylland vil kræve en bevilling til udstyr samt oplæring af personalet 

i brugen. 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 

- Afdække de faglige gevinster og udgifter forbundet med telemedicinske ordninger med henblik på at 

kunne implementere dem i Region Nordjylland. 
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Afsnit 5: Tilbud i forbindelse med fødsel 

5.1 Kejsersnit 

Hovedparten af foretagne kejsersnit sker på lægelig indikation, hvilket vil sige, at en vaginal fødsel er 

vurderet til at indebære større risici end et kejsersnit. Årsagen til at antallet af udførte kejsersnit er steget 

over årene, er blandt andet, at den lægefaglige udvikling, især inden for anæstesien, har gjort kejsersnit-

tene mindre risikofyldte, hvilket har medvirket til at udvide indikationsområdet for kejsersnit og medført en 

ændring i fødekulturen. 

 

Kejsersnitsfrekvens i procent af antal fødende på de tre fødesteder 2015 (hele året) Kilde: PAS 

 Aalborg Hjørring Thisted Regionen 

Samlet antal 

fødsler 

3260 1275 576 5111 

Kejsersnitsandel 

af samlet antal 

fødsler 

22,06% (719) 23,61% (301) 25% (146) 22,8% (1166) 

Kejsersnit på 

”mors ønske” 

(KZYM00) 

9,74% (70) 12,62% (38) 0,48% (1)* 9,34% (109) 

*): Der kan være tale om unøjagtig/manglende registrering af kejsersnit på mors ønske i Thisted. 

 

Der pågår løbende en debat om det mest hensigtsmæssige antal kejsersnit og de indikationer, der gør 

kejsersnit til den mest hensigtsmæssige fødselsform. Udover kejsersnit på lægelig indikation er der et 

antal kvinder, der ønsker at føde ved kejsersnit (maternal request/mors ønske). 

Sundhedsstyrelsen angiver, at selvom kvindens ønske om kejsersnit ikke i sig selv er en indikation, bør 

baggrunden for hendes ønske indgå i planlægningen af den svangreomsorg, som hun tilbydes. Den gra-

vide har ikke krav på at føde ved kejsersnit uden lægelig indikation, men hun har krav på at modtage 

grundig og objektiv rådgivning. Den enkelte læge kan afvise en patients ønske om operation, hvis lægen 

mener, at det er det rigtige. Imidlertid bør kvindens ønske tages alvorligt og hun bør evt. tilbydes en second 

opinion. 

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kejsersnit på moders ønske14: 

• Dårlige fødselsoplevelser søges forebygget 

• Kvinder, som ønsker kejsersnit uden lægelig indikation, tilbydes samtale herom tidligt i graviditeten 

og evt. igen senere efter behov  

 

Kejsersnit uden lægelig indikation ønskes ofte af flergangsfødende, der tidligere har haft en dårlig fød-

selsoplevelse. Antallet af kvinder, der indledningsvist ønsker kejsersnit er større end antallet der ender 

med at få kejsersnit på mors ønske. 

 

De nordjyske fødesteder lægger et stort arbejde i at undgå ”planlagt kejsersnit på mors ønske”, hvor den 

enkelte kvinde har samtaler med jordemoder og obstetriker. Der udføres kejsersnit på ”mors ønske”, men 

kun efter dialog med kvinden, som også handler om hvordan en vaginal fødsel kunne være for at kvinden 

kan acceptere det. Udgangspunktet er, at en vaginal fødsel er bedst for mor og barn, hvis betingelserne 

for vaginal fødsel er tilstede. Fastholder kvinden efter dialog ønsket om planlagt kejsersnit, så får hun det 

– også hvis hun kommer i fødsel før det planlagte tidspunkt for kejsersnit, HVIS det kan nås. Aftalen 

noteres i journalen. Der er praksis for, at der ikke laves planlagt kejsersnit på mors ønske hos første-

gangsfødende. 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 

- Sænke antallet af kejsersnit uden lægelig indikation. 

                                                      
14 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 158. 



  

 

 

Side 26 af 43 

Afsnit 6: Tilbud i barselsperioden  

Nedenstående omhandler den del af barselsperioden, der ligger mellem overstået fødsel og indtil den 

kommunale sundhedspleje har etableret kontakt og besøgt familien, hvilket bør ske senest fire-fem dage 

efter fødslen – dog maks. syv døgn efter hjemkomst. 

 

Aktørerne i barselsperioden er hospitalernes fødsels- og barselsafsnit, jordemodercentrene, de kommu-

nale sundhedsplejersker samt de praktiserende læger. 

 

Formålet med efterfødsels- og barselspleje er at støtte og styrke forældrene i omsorgen for deres barn i 

de første dage og uger efter fødslen samt at observere trivsel og tilstand hos mor og barn med henblik på 

at forebygge og håndtere eventuelle problematikker.  
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6.1 Status for Region Nordjyllands tilbud i barselsperioden 

6.1.1 Forløbsdiagram for barselsperioden 

 

 

 

Fødsel 

Ambulant fødende  
(herunder flergangs-
fødende, som har 
født normalt og ikke 
har særligt behov 
udskrives to til fire ti-
mer efter fødslen.) 

 

Hjemmefødende  Førstegangsfødende, flergangs-fø-
dende med særlige behov samt fø-
dende, hvor der har været komplikatio-

ner under fødslen 

Råd og vejledning ved udskrivning/efter føds-
len 
De nybagte forældre får ved udskrivning/efter 
fødslen råd og vejledning af jordemoder om de 
første døgn efter fødslen og der orienteres om 
kontaktmuligheder på barselsambulatoriet/syge-
huset. 
 
Det anbefales forældrene at etablere kontakt til 
den kommunale sundhedsplejerske i løbet af de 
første hverdage efter hjemkomst. I nogen kom-
muner er det sundhedsplejen, der retter kontak-
ten. 

 

Barselsophold på sygehus (i Aalborg 
på sygehus eller patienthotel) 
Barselsophold tilrettelægges individuelt ud 
fra de aktuelle omstændigheder, forældre-
nes forventninger og det enkelte fødesteds 
tilbud. 

Ved udskriv – råd, vejledning og aftaler 
/orientering om kontakt 
Ved udskrivning er råd og vejledning om 
de første døgn/den første tid efter udskriv-
ning og der laves aftaler om kontakt og ori-
enteres om kontaktmuligheder på sygehu-
set/jordemodercenteret.  
 
Under særlige omstændigheder kan kon-
takten til fødestedet opretholdes i længere 
periode – afhængig af individuelle behov. 
 
Det anbefales forældrene at etablere kon-
takt til den kommunale sundhedsplejerske 
i løbet af de første hverdage efter hjem-
komst. I nogen kommuner er det sund-
hedsplejen, der retter kontakten. 
 

 

Kontakt dagen efter fødsel/udskrivning 
Alle ambulant fødende og hjemmefødende kon-
taktes dagen efter fødsel/udskrivning af jordemo-
der og ved behov tilbydes besøg af jordemoder. 
Det er også muligt at komme på barselsambula-
toriet/sygehuset. 

 

Mulighed for kontakt til fødestedet frem til sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet  
Den kommunale sundhedsplejerske har første besøg i den nybagte familie op til ca. en uge efter ud-
skrivning. 
 
Indtil sundhedsplejersken har været på besøg første gang har de nybagte forældre mulighed for at 
kontakte barselsambulatorium/sygehus ved akutte problemer. 
 
Der er forskellige kontaktmuligheder i perioden efter udskrivning gældende på fødestederne. Kon-
taktgangen beskrives i pjecer og på hjemmeside. 
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I Region Nordjylland er der ambulant fødsel for flergangsfødende, hvis fødslen forløber uden komplikati-

oner. Flergangsfødende, som har født normalt og ikke har særlige behov, udskrives fra sygehuset to til 

fire timer efter fødslen. I tidsrummet fra kl. 24–06 dog kun efter kvindens eget ønske. 

 

Alle ambulant fødende og hjemmefødende får efter fødslen råd og vejledning af en jordemoder om de 

første døgn efter fødslen. Dagen efter fødslen kontaktes moderen af en jordemoder, og ved behov tilbydes 

besøg af jordemoder, ligesom det er muligt at komme i barselsambulatoriet/jordemoderkonsultationen 

eller på barselsgangen. For indlagte fødende foregår dette på barselsgangen. 

 

Blodprøvetagning og hørescreening på barnet og opfølgning på fødselsforløbet foregår på de tre fødeste-

der. 

 

Når fødslen er sket ambulant eller hjemme, kan familien, indtil der har været besøg fra sundhedsplejerske, 

rette kontakt til hospitalet, hvis der opstår akutte problemer. 

 

For fødende med særlige behov samt i tilfælde af komplikationer under fødslen tilbydes barselsophold på 

hospitalet svarende til de behov, som mor og barn har. Førstegangsfødende har endvidere tilbud om på 

Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Thisted at få barselsophold på barselsgang, mens disse i Aal-

borg har tilbud om barselsophold på Svangre- og Barselhotel. Tilbuddene om barselsophold varierer de 

tre fødesteder imellem, blandt andet fordi de fysiske rammer og organiseringen er forskellig.  

 

Fødende, der har haft komplikationer, indlægges på barselsgang på alle tre hospitaler. 

På Regionshospital Nordjylland, Hjørring og Thisted kan de nybagte fædre som regel overnatte på bar-

selsgangen, mens der på Aalborg Universitetshospital er oprettet et tilbud om ”fædre-vandrehjem”, så 

fædre kan sikres en overnatningsmulighed på hospitalet (ikke på barselsgang). 

 

Der gives efter moderens samtykke besked til sundhedsplejen fra fødestedet om fødsel/udskrivning. Alle 

kommuner modtager fødselsanmeldelserne elektronisk. Kontakten til den kommunale sundhedspleje 

etableres enten ved at forældrene i løbet af de første hverdage efter hjemkomst ringer til sundhedsplejen 

eller ved at sundhedsplejen kontakter forældrene. Se afsnit 3.4 for specificering af sundhedsplejens tilbud. 
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KVALITET OG SAMMENHÆNGENDE FORLØB 

Dokumentation af kvalitetsarbejdet og læring heraf er nøglen til fortsat kvalitetsudvikling. I afsnit 7 inddra-

ges relevante databaser med henblik på, at de i den kommende planperiode skal anvendes til at under-

støtte den fortsatte udvikling på området. Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (RKKP Fødsler) og Den 

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er de to store lands-

dækkende indsatser, som anvendes tillige med Familieambulatoriedatabasen. De siger både noget om 

de lokale og regionale forhold og kan samtidig anvendes til at sammenligne med andre regioner og på 

landsplan.  

Afsnit 7: Kvalitetsmålinger og kvalitetsarbejde 

Ansvaret for kvaliteten på det enkelte fødested ligger entydigt hos den pågældende hospitalsledelse. På 

de specifikke forhold er det klinikledelsen og afdelingsledelsen på det enkelte fødested, der har ansvaret 

for, at nationale og regionale retningslinjer efterleves. Ligeledes er det deres ansvar at sørge for, at per-

sonalet er opdateret med den nødvendige viden herom. Til understøttelse for ledelsesniveauet vil Fød-

selsfagligt Udvalg (FFU) afgive udtalelser og anbefalinger omkring det faglige indhold. I Bilag 3 findes 

gennemgang af de databaser mv., som danner grundlaget for kvalitetsarbejdet. 

 

Det er således FFU, der skal sikre: 

• At årsrapporterne fra RKKP Fødsler og andre relevante fremtidige RKKP-databaser gennemgås 

i FFU med deltagelse af samtlige fødesteder. Ligeledes tages der initiativ til det nødvendige ud-

viklingsarbejde efter audits. Ændringer og forslag med økonomiske konsekvenser skal via ledel-

sessystemet. Som udgangspunkt skal der arbejdes for, at samtlige fødesteder lever op til RKKP-

standarderne. Dette kan betyde, at der på de enkelte fødesteder igangsættes differentierede ini-

tiativer i gang.  

• At der sker læring og erfaringsudveksling på tværs af fødestederne. 

• At resultaterne fra den årlige LUP Fødende gennemgås med henblik på læring på tværs af føde-

stederne. Der udarbejdes årligt handleplaner for udvalgte områder. 

• At Patientklager og erstatningssager drøftes for at sikre læring på tværs af fødestederne. Der 

aftales en praksis for drøftelserne mellem FFU, Patientdialog og Forsikringskontoret (den fælles 

regionale adm.). Kommunikationsafdelingen kan inddrages, såfremt der skal udarbejdes stan-

dardmateriale.  
 

Obstetrikerne og jordemødrene på de tre fødesteder sikrer: 

• At OBIRENO (Obstetrisk instruks i Region Nordjylland) vedligeholdes.  

 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 
- Fødselsfagligt Udvalg årligt udarbejder en plan for udvikling af udvalgte indsatsområder på baggrund af 

årsrapporten for RKKP Fødsler og LUP Fødsler. 
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Afsnit 8: Kvalitetsforbedrende initiativer 

Der er i denne planperiode en række områder, som skal have et øget fokus med henblik på at højne 

kvaliteten inden for fødselsområdet. Fælles for dem er at det ikke er nye tiltag, og at de allerede har haft 

et vist fokus i en kort eller længere periode. Det forventes, at der med et fornyet fokus kan komme endnu 

bedre resultater i denne fødselsplansperiode. 

Der er både tale om områder, der er inden for Region Nordjyllands eget ansvarsområde og om områder, 

der kræver et tværsektorielt samarbejde. 

8.1 Færdighedstræning for personale  

For at fastholde den høje kvalitet og patientsikkerhed på fødestederne skal det tilstræbes, at personale, 

der indgår i arbejdet med fødsler (hands on), deltager i et obligatorisk færdighedstræningskursus én gang 

årligt. Fødselsfagligt Udvalg sikrer, at der udfærdiges et nærmere beskrevet indhold for kurset, der skal 

indeholde teoretiske oplæg og praktisk træning med blandt andet håndgreb og teamsamarbejde. Kurset 

er obligatorisk fra og med 2017.  

 

Det vil være op til det lokale fødested at beslutte, hvem der skal tilbydes kurset og hvornår. Dette sker 

under hensyntagen til fødestedets arbejdstilrettelæggelse samt personalets erfaring og anciennitet. 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 

- Udarbejde et fælles regionalt færdighedstræningskursus. 

8.2 Genindlæggelse af nyfødte 

Antallet af genindlæggelser af nyfødte har i Region Nordjylland over en periode fra 2011-2015 været 

stigende fra 2,1% til 3,3%, hvor landsgennemsnittet i 2015 var 2,1%.15 Sundhedskoordinationsudvalget 

har fokus på at få denne udvikling vendt, hvorfor der skal arbejdes målrettet mod at nedbringe antallet af 

potentielt undgåelige genindlæggelser. Med genindlæggelse af nyfødte refereres til genindlæggelser in-

den for følgende ramme: 

• Indlæggelse i perioden fra fire timer efter udskrivning og frem til 30 dage efter at den nyfødte er 

udskrevet fra sygehuset til hjemmet efter fødslen. Dette uanset om sygehuskontakten ved fødslen 

var en indlæggelse eller en ambulant kontakt. 

• Der er registreret en udvalgt aktionsdiagnose (dehydrering, gulsot, fejlernæring og die-ammepro-

blemer, dårlig trivsel eller medfødt sepsis.)16 

 

Region Midtjylland har på hospitalerne i blandt andet Herning og Holstebro haft succes med en model, 

hvor audit gennemføres i fællesskab mellem den nyfødtes hjemkommune og hospitalet på samtlige gen-

indlæggelser inden for ovenstående ramme. Audit gennemføres på baggrund af forældrenes samtykke. 

Målet hermed er netop at følge og kvalitetsudvikle den tværsektorielle indsats i barnets første leveuger 

gennem læring og videreformidling af fundne indsatsområder alt sammen i et forebyggelses- og sund-

hedsfremmende perspektiv.17 

 

Modellen med audits har i Region Midtjylland givet viden om potentielt undgåelige/unødvendige genind-

læggelser, om hvorvidt behandlingen kunne være foregået i andet regi samt om hvilken instans der hen-

viser til genindlæggelse. På baggrund af audits er der iværksat en række konkrete indsatser; blandt andet 

udvikling af et aktionskort over nyfødtes vægttab >10 pct. samt en app til forældre. Ligeledes er der set 

på koordinering og optimering af kommunikationsveje på tværs af sundhedsvæsnet. 

 

                                                      
15 Status på Sundhedsaftalen 2015-2018, Region Nordjylland, KKR og PLO Nordjylland, juni 2016 
16 http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/moba/Sider/moba01.aspx  
17 Årsrapport Audit på genindlæggelser af nyfødte <30 dage efter fødslen oktober 2014-oktober 2015, Region Midtjylland – Hospi-
talsenheden Vest og fem nordvestjyske kommuner, november 2015 

http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/moba/Sider/moba01.aspx
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Ovenstående erfaringer fra Region Midtjylland skal der i kommende Fødselsplan arbejdes videre med i 

en nordjysk kontekst. Målet er, at genindlæggelsesprocenten i 2017 kommer under tre procent og på sigt 

under to procent årligt. En sådan nedbringelse vil kræve et tæt tværsektorielt samarbejde, og derfor på-

begyndes arbejdet med audit mellem hjemkommune og fødested senest primo 2017, og der udarbejdes 

herefter årlige rapporter om genindlæggelser af nyfødte til de fødselsfaglige udvalg. 

 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at:  
- Antallet af genindlæggelser af nyfødte nedbringes, således at genindlæggelsesprocenten i 2017 kommer 

under tre procent og i følgende år under to procent.  

8.3 Forbedret kommunikation om patienterne via elektroniske patientoplysninger  

I sin nuværende form oplever fødestederne, at den elektroniske patientjournal ikke kan rumme alle oplys-

ninger, hvorfor patientoplysninger skal indskrives i flere forskellige systemer. Dette er ikke hensigtsmæs-

sigt – hverken i forhold til arbejdsgange eller i forhold til patientsikkerheden. Det vil der for være hensigts-

mæssigt for både jordemoderkonsultationerne, hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger, at 

der etableres en bedre og hensigtsmæssig adgang til elektroniske patientoplysninger for de gravide og 

fødende kvinder.  

For de praktiserende læger er det et meget stort ønske, at der kommer en (national) beslutning om en 

elektronisk svangre-/vandrejournal med adgang for alle de parter, der har brug for oplysningerne i deres 

arbejde med den gravide. 

 

I denne planperiode skal der derfor fokus på at opdatere mulighederne for elektroniske patientoplysninger, 

så alle parter i det tværsektorielle samarbejde har adgang til de samme oplysninger og så fødestedernes 

arbejdsgange på de administrative procedurer optimeres. Derfor nedsættes en arbejdsgruppe med tvær-

sektoriel deltagelse samt teknikere inden for IT-området, der skal arbejde for en løsning på disse udfor-

dringer. Der er fokus på, at en national løsning kan være undervejs. 

Ved indførelse af nye kommunikationsmuligheder eller ændrede procedurer for kommunikation skal det 

overvejes om ”Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet” bør revideres. Denne indgår i Den 

Tværsektorielle Grundaftale i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018. 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 
- Udarbejde en kommunikationsløsning, der kan tilgås af alle fagprofessionelle omkring den gravide/fø-

dende kvinde. 

8.4 Opdeling af fysiske rammer på fødestederne  

Tidlig indlæggelse på fødeafdeling i fødslens begyndelsesfase øger risikoen for længere fødsel, hyppigere 

brug af vestimulerende midler og epiduralblokade samt en dårligere fødselsoplevelse. Behovet for instru-

mentelle indgreb nedsættes, hvis den gravide er i aktiv fødsel, når hun indlægges på fødeafdelingen.18 

Ifølge Sundhedsstyrelsen bør der derfor være mulighed for at visitere kvinder i begyndelsesfasen (den 

latente fase) til et tilbud uden for fødeafdelingen – eksempelvis på modtage- eller svangreafsnit.19 

 

I denne fødselsplanperiode er det en målsætning, at: 

- Fødestederne prioriterer, at fødende i begyndelsesfasen visiteres til tilbud udenfor Fødeafdelingen.  

8.5 Sikring af vagtbemanding – jordemoder til stede ved fødslen 

Der er god dokumentation for, at kontinuerligt tilstedeværelse af en omsorgsperson under fødslen ned-

sætter kvindens behov for medicinsk smertelindring, øger hendes tilfredshed og chancen for at fødslen 

                                                      
18 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 151-152 
19 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 152 
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forløber spontant20. Jordemoderens tilstedeværelse under fødslen har indtil 2016 været et kvalitetsmål i 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), hvor RKKP-styregruppen nedlagde det, men 

vil fremover fortsat være et kvalitetsmål for fødsler i Region Nordjylland. Fødselsfagligt Udvalg modtager 

to gange årligt opgørelser, der viser jordemødrenes tilstedeværelse under den aktive del af fødslen. 

 

Der bør altid være en jordemoder til stede i den aktive del af fødslen og alle gravide med behov bør have 

adgang til en jordemoder under hele fødslen. Dette kan udfordres af, at vagtberedskabet ikke altid kan 

klare spidsbelastningssituationer.  

 

De hidtidige erfaringer med distriktsjordemoderordninger viser, at disse i et vist omfang kan afhjælpe 

spidsbelastningssituationer, fordi jordemødre i distriktsjordemoderordningerne kan indkaldes ved mange 

fødsler samtidig. 

 

I denne fødselsplansperiode er det en målsætning, at: 

- Der altid er en jordemoder til stede under den aktive del af fødslen og at alle gravide med behov har 

adgang til en jordemoder under hele fødslen 

 

 

 

 

                                                      
20 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013 side 151 
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BILAG 

Bilag 1 (til afsnit 1): Indledning 

Denne fødselsplan er udarbejdet af følgende, der har deltaget i en eller flere arbejdsgrupper i perioden 

april-august 2016: 

 

Navn Titel Organisation/arbejdssted 

Lisbet Hammer Chefjordemoder Aalborg Universitetshospital 

Margrethe Møller Overlæge Aalborg Universitetshospital, Gynæ-

kologisk-Obstetrisk afd. 

Pernille Mejling Lauge-

sen 

Afdelingssygeplejerske Aalborg Universitetshospital, Bar-

selsgangen 

Charlotte Wiig Allerød Forløbsansvarlig viceklinikchef Aalborg Universitetshospital, 

Klinik Kvinde-Barn 

Helle Høy Simonsen Chefjordemoder Regionshospital Nordjylland,  

Hjørring 

Carolin Flindt Overlæge Regionshospital Nordjylland, Hjør-

ring, Gynækologisk-Obstetrisk Afd. 

Ellen Boelt Forløbsansvarlig viceklinikchef Regionshospital Nordjylland, Hjør-

ring, Klinik Kvinde-Barn 

Majken Saugbjerg Mark 

Jensen 

Chefjordemoder Regionshospital Nordjylland, Thi-

sted 

Pia Christiansen Overlæge Regionshospital Nordjylland, Thi-

sted, Gynækologisk-Obstetrisk Afd. 

Birthe Runoberg Nielsen Forløbsansvarlig viceklinikchef Regionshospital Nordjylland,  

Thisted 

Tine Gerhard Stegger Praktiserende læge, praksiskonsu-

lent 

NordKap 

Ulla Nordtop Leder Aalborg Kommune, Sundhedsplejen 

Helga Bohm Faglig konsulent/stedfortræder Aalborg Kommune, Sundhedsplejen 

Trine Troldborg Ledende sundhedsplejerske Thisted Kommune 

Liselotte Bredal Jensen Udviklingskoordinator Hjørring Kommune 

Lene Thostrup Nør-

gaard 

Ledende sundhedsplejerske Vesthimmerlands Kommune 

Pia Ballentin Leder af sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 

Lene Skjelbo Ledende sundhedsplejerske Hjørring Kommune 

Henrik Houmøller 

Sprøgel 

Souschef Region Nordjylland, Patientforløb 

Malene Møller Nielsen Kontorchef Region Nordjylland, Planlægning 

Mona Buss Buksti AC-fuldmægtig Region Nordjylland, Planlægning 

(sekretariat) 

Iben Mortensen Sundhedsfremmekonsulent Region Nordjylland, Sundhed på 

Tværs (sekretariat) 

Ane Allermann Lemvigh Chefkonsulent Region Nordjylland, Patientsikker-

hed (sekretariat) 
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Bilag 2: (til afsnit 1.2) Målsætning og tværsektorielt samarbejde 

 

Det øgede fokus på sammenhængende patientforløb stiller stadig større krav til både det tværsektorielle 

og det tværfaglige samarbejde. Der er brug for, at samarbejdet organiseres formelt og systematisk med 

inddragelse af alle relevante sektorer, faggrupper og geografiske områder i hele Nordjylland. Derfor orga-

niseres samarbejdet fremadrettet efter følgende struktur: 

 

A. Tværsektorielle fødestedsgrupper 

B. Fødselsfagligt Udvalg 

C. Tværsektorielt Fødselsfagligt Udvalg 

 

 

Ad A: Tværsektorielle fødestedsgrupper  

Deltagerkreds: 

Repræsentanter for fødestedet (jordemødre, obstetrikere, børneafdeling) 

Repræsentanter for de relevante kommuner (sundhedspleje og familie-/socialafdeling) 

Repræsentant(-er) for Almen Praksis 

 

Fødestedets chefjordemoder varetager formandskab og sekretariat. Der inviteres til ét årlig møde. 

 

Mødet tilrettelægges således, at halvdelen af mødet omhandler normale forløb. Den anden halvdel af 

mødet omhandler særlige forløb. Deltagerne kan deltage i de dele af mødet, der er relevante. Yderligere 

kommissorium kan fastlægges af den enkelte fødestedsgruppe. 

 

Ad B: Fødselsfagligt Udvalg (FFU) 

Deltagerkreds: 

Fra hvert fødested: chefjordemoder, obstetriker, repræsentant for barselsafsnit. 

Repræsentant(-er) fra Patientforløb, Region Nordjylland 

 

Formandskab og sekretariatsbetjening varetages af Patientforløb. Der inviteres til fire til seks årlige møder. 

Ved et af de årlige koordineres det tværsektorielle samarbejde i regi af Fødselsplanen, hvorfor følgende 

inviteres: 

Repræsentant for Almen Praksis 

Ledende sundhedsplejerske fra hver af de fire kommunale klynger 

Administrativ eller socialfaglig repræsentant fra hver af de fire kommunale klynger. 

 

Fødselsfagligt Udvalg har ansvar for implementering og opfølgning af de regionale indsatser i Fødsels-

planen   
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Bilag 4: (til afsnit 2) Fødselsområdet i tal  

 
Befolkningsfremskrivning 2016 efter køn, alder, område og tid 

                             2016 2017 2018 2019 2020 2045 

Kvinder       

20-24 år       

Brønders-
lev 

649 682 682 664 661 653 

Frede-
rikshavn 

1 181 1 158 1 168 1 142 1 110 966 

Jammer-
bugt 

708 712 727 703 689 643 

Læsø 18 17 19 19 16 16 

Mariager-
fjord 

919 965 939 934 921 846 

Morsø 407 414 415 421 414 335 

Rebild 500 509 494 472 459 453 

Thisted 963 984 966 949 932 837 

Vesthim-
merlands 

751 789 800 777 772 706 

Aalborg 11 631 11 787 11 717 11 601 11 451 
11 

664 

25-29 år       

Brønders-
lev 

760 773 810 838 860 731 

Frede-
rikshavn 

1 225 1 282 1 327 1 348 1 374 1 071 

Jammer-
bugt 

738 795 820 833 861 717 

Læsø 21 26 26 26 26 22 

Mariager-
fjord 

846 885 943 967 964 810 

Morsø 404 427 436 441 428 335 

Rebild 580 621 676 679 680 567 

Thisted 954 1 018 1 081 1 083 1 084 870 

Vesthim-
merlands 

838 829 856 883 872 742 

Aalborg 8 055 8 551 9 143 9 519 9 746 8 584 

30-34 år       

Brønders-
lev 

890 897 921 940 949 921 

Frede-
rikshavn 

1 240 1 304 1 313 1 351 1 367 1 245 

Jammer-
bugt 

874 863 923 963 968 894 

Læsø 23 24 26 33 34 31 

Mariager-
fjord 

959 950 970 1 009 1 030 966 

Morsø 419 407 389 382 404 347 

Rebild 741 773 786 835 849 801 

Thisted 967 1 004 1 008 1 045 1 086 995 

Vesthim-
merlands 

826 862 891 924 970 859 

Aalborg 5 910 6 055 6 217 6 377 6 645 6 871 
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35-39 år 

Brønders-
lev 

1 102 1 091 1 040 995 1 004 1 100 

Frede-
rikshavn 

1 506 1 460 1 442 1 384 1 374 1 450 

Jammer-
bugt 

1 084 1 101 1 052 1 008 967 1 076 

Læsø 26 28 25 21 24 35 

Mariager-
fjord 

1 090 1 064 1 056 1 025 1 042 1 138 

Morsø 477 464 464 468 456 404 

Rebild 928 911 884 858 853 970 

Thisted 1 149 1 088 1 093 1 060 1 025 1 139 

Vesthim-
merlands 

1 016 998 954 919 905 992 

Aalborg 6 105 6 045 5 991 5 918 5 859 7 117 
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Bilag 3: (til afsnit 7) Kvalitetsmålinger og kvalitetsarbejde 

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (RKKP Fødsler) 

En gang årligt udgives fra RKKP Fødsler en samlet rapport over samtlige indikatorer, hvor de enkelte 

fødesteder og hver region samlet måles i forhold til den aftalte nationale standard for hver indikator. Sty-

regruppen for databasen beslutter årligt, hvilke fokusområder der skal arbejdes særligt med, men den 

konkrete opfølgning foregår på det enkelte fødested i den enkelte region. I Region Nordjylland vil det 

fremover være Fødselsfagligt Udvalg, der får det koordinerende ansvar for opfølgningen på det regionale 

niveau. 

 

Fødselsfagligt Udvalg vil fremadrettet gennemgå årsrapporterne ved udgivelsen og aftale hvilke forbed-

ringstiltag der eventuelt skal igangsættes på regionalt niveau med den nødvendige godkendelse både fra 

ledelses- og politisk niveau.  Læringsaspektet på tværs af regioner og fødesteder er vigtigt, og det er op 

til hvert enkelt fødested at iværksætte de udviklingstiltag, der giver bedst mening lokalt. Der afholdes 

audits i et omfang, der aftales mellem de nordjyske fødesteder eller lokalt på det enkelte fødested. 

 

I den aktuelle årsrapport fra 2015 er der en række indikatorer, som de nordjyske fødesteder med fordel 

kan arbejde videre med, og under hver indikator angives et forslag til forbedringstiltag, idet standarden er 

måltallet: 

 

Indikator 1: Andel af spinal/epidural anlagt inden for en time fra de er bestilt hos anæstesien 

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Min. 90 % 89 % 91,7 % 81,8 % 90,5 % 92,9 % 

Styregruppen for RKKP Fødsler anbefaler ved kvalitetsudviklende initiativer, at der ud over obstetrikere 

og jordemødre også deltager anæstesiologer. 

Der arbejdes for at fastholde standarden + i Hjørring og Aalborg, og i Thisted igangsættes målrettet ar-

bejde for at nå standarden i samarbejde mellem jordemødre og speciallæger. 

 

Indikator 2: Andel af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen 

under den aktive fase 

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Min. 90 % 93,7 % 90,8 % 96,5 % 91,9 % 89,4 % 

I Aalborg er der sket et mindre fald siden 201. Indikatoren nedlægges fra og med 2016. 

Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for svangreomsorgen” siger… ”Det bør derfor prioriteres, at den fø-

dende kan have en jordemoder hos sig kontinuerligt under den aktive del af fødslen”21. Det betyder, at 

der fortsat bør prioriteres på tilstedeværelsen af fagpersonale under den aktive del af fødslen, selvom 

indikatoren udgår af RKKP Fødsler. 

Det er på fødestederne i Region Nordjylland besluttet at fortsætte registreringen på denne indikator, 

selvom den officielt nedlægges. 

 

Indikator 3: Andel af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller 

grad IV) 

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Højst 6 % 4,2 % 5,2 % 7 % 4,6 % 4,9 % 

Alle tre fødesteder er steget siden 2014, men Thisted er steget mest – fra hhv. 4,8 i 2014 og 5,9 i 2013. 

Standarden nedsættes fra højst 6 % til højst 5 % fra 2016. 

                                                      
21 Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2013, side 151. 
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I Hjørring har der været iværksat et udviklingsprogram med deltagelse af finske konsulenter, hvorefter 

frekvensen faldt betragteligt. Aalborg har også haft et tilsvarende udviklingsarbejde i gang med gode re-

sultater. Thisteds tal er så små, at de ikke er retvisende for praksis. 

 

Indikator 4A: Andel af fødende, der føder ved akut kejsersnit grad 1 inden for 15 minutter fra det 

er meldt  

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Min. 90 % 81,6 % 80 % 83,3 % 83,3 % 78,3 % 

Fra 2014 til 2015 er Thisted steget, mens Hjørring og Aalborg er faldet. Thisted og Hjørring anbefales at 

påbegynde/opprioritere registrering af melding af grad 1, 2 og 3 kejsersnit – der er ingen registrering af 

grad 3 i dag. 

 

Indikator 4B: Andel af fødende, der føder ved akut kejsersnit grad 2 inden for 30 minutter fra det 

er meldt  

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Min. 90 % 79 % 77,1 % Ingen tal 67,4 % 80,7 % 

Hjørring og Aalborg er begge steget. Hjørring har indført grad 2 akutkald efter tværfaglig obstetrisk team-

træning. 

Se også indikator 4A. 

Fælles for de to indikatorer 4 A og 4B er der på fødestederne fokus på analyse af de sectio, der ikke 

overholder tidsfristerne. Generelt er der et billede af fejlregistreringer og ganske små minutters overskri-

delser. 

 

Indikator 5: Andel af kvinder med målt blodtab over eller lig med 1000 ml inden for to timer efter 

fødslen/ALLE fødsler 

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Højst 4 % 6,4 % 6,5 %  4,4 % 8,2 % 6,1 % 

Thisted er sammen med Randers det fødested i DK, der er tættest på standarden. Andelen er faldet i 

Thisted, mens den er steget i Hjørring og Aalborg. Tallene er ikke meget ændrede i forhold til tidligere år, 

og standarden sættes fra 2016 op til 6 %.  

Generelt set er der i Skandinavien en stigning i blødninger over 1000 ml., og blandt andet derfor er der i 

Aalborg et igangværende forskningsprojekt, der går på at mindske blødninger. Erfaringerne fra dette pro-

jekt bør deles mellem fødestederne og inddrages i det fortsatte arbejde med at nå standarden. 

 

Indikator 6: Hud mod hud kontakt mellem mor og barn senest to timer efter fødslen af mindst 60 

minutters varighed 

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Min. 90 % 91,8 % 89,7 % 97,9 % 88,2 % 88,8 % 

Indikatoren udgår fra og med 2016, men Sundhedsstyrelsen har følgende anbefalinger, der betyder, at 

hud mod hud-kontakt fortsat skal prioriteres: 

 Hurtigt efter fødslen lægges barnet hud mod hud med moderen, som lægger barnet til brystet, 

når det er parat 

 Ved komplicerede fødsler og post-partum komplikationer lægges barnet hud mod hud hos sin 

mor, så snart de medicinske omstændigheder tillader det. 

Det er på fødestederne i Region Nordjylland besluttet at fortsætte registreringen på denne indikator, 

selvom den officielt nedlægges. 

 

Indikator 8A: Andelen af ukomplicerede fødselsforløb med fødsel af et rask barn hos førstegangs-

fødende med et barn i hovedstilling, til termin med intenderet vaginal fødsel 

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Min. 60 % 62,4 % 61,8 % 70 % 61,1 % 60,1 % 

Alle tre fødesteder ligger over standarden med Thisted i top og Aalborg lige præcis over.  
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Indikator 9: Andelen af akutte kejsersnit grad 2, der foretages i regional anæstesi 

Standard Danmark Regionen Thisted Hjørring Aalborg 

Min. 90 % 88,6 % 85,1 % Ingen tal 77,4 % 87,4 % 

Datakompletheden lader meget tilbage af ønske, og der er derfor behov for opstramning af registrering. 

Den Landsdækkende Undersøgelse LUP Fødende 

LUP Fødende er en landsdækkende patientundersøgelse af kvinders oplevede forløb i forbindelse med 

graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder samt i overgangen til sund-

hedsplejen. Undersøgelsen, der består af i alt 40 spørgsmål, har fundet sted én gang årligt siden 2012.  

 

Resultaterne fra LUP Fødende skal årligt drøftes i Fødselsfagligt Udvalg. Udvalget aftaler hvilke forbed-

ringstiltag, der evt. skal igangsættes på regionalt niveau. Læringsaspektet på tværs af regioner og føde-

steder er vigtig, og det er op til hvert enkelt fødested at iværksætte de udviklingstiltag, der lokalt giver 

bedst mening. 

 

I den aktuelle årsrapport fra 2015 er der en svarprocent hos de nordjyske kvinder på 49 %, hvilket svarer 

til 463 kvinder. Svarene viser, at kvinderne i Region Nordjylland overvejende har positive oplevelser i 

mødet med sundhedsvæsnet før, under og efter deres fødsel. I alt vurderer 96 % af kvinderne, at deres 

samlede fødselsoplevelse er positiv eller meget positiv (se senere i dette bilag). 

 

De mindst positive resultater handler primært om spørgsmål i relation til amning, mulighed for at tale med 

personalet efter fødslen og forberedelse på komplicerede fødselsforløb. Dette er også en landsdækkende 

tendens. I 2015 er der også foretaget en undersøgelse af partnernes oplevelse, hvor 75 partnere til nord-

jyske kvinder har svaret. 95 % af partnerne vurderede den samlede fødselsoplevelse som positiv.  

Det overordnede resultat på LUP 2015 giver anledning til at rette fokus mod udvikling af indholdet af 

forældre- og fødselsforberedelsen, sådan at den gravide og hendes partner føler sig bedre rustede til 

fødsler med komplikationer. 
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Alle LUP har et særligt tema, og i 2015 var det ”Forløbet hos jordemoder under graviditeten”, og de ind-

komne svar på landsplan gav dette billede af det gode forløb, hvis de gravide kan bestemme: 

 Når der er tilstrækkelig tid under konsultationen, så dialogen mellem jordemoder og den gravide 

ikke bliver fortravlet 

 Når den gravide ved konsultationerne har god mulighed for at tale om de emner om graviditeten, 

som den gravide har behov for 

 Når den gravide bliver lyttet til og taget alvorligt 

 Når den gravide får konkrete svar på de spørgsmål, hun stiller 

 Når den gravide oplever personalekontinuitet i forløbet 

 Når antallet af konsultationer tilpasses den gravides behov 
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Familieambulatoriedatabasen 

Den landsdækkende Familieambulatoriedatabase blev i 2014 nedlagt som selvstændig database, hvorfor 

der ikke for nuværende foregår en systematisk indsamling af kvalitetsdata, der sammenkæder oplysninger 

om mor og barn i forhold til sårbare familier. I mængden af kvalitetsdata er denne sammenkædning rele-

vant for at få sammenholdt oplysninger om blandt andet misbrug af medicin og rusmiddeleksponering 

med barnets udvikling.  

 

Koblingen mellem eksponering og udvikling er ligeledes relevant i forhold til forskning og udviklingspro-

jekter, hvorfor Region Nordjylland i denne planperiode vil arbejde for, at Familieambulatoriedatabasen 

genopstår i regi af RKKP. Et kvalitetsmål bør her være, hvor mange af kvinderne i målgruppen, der infor-

meres om tilbuddet, tager i mod et tilbud samt gennemfører et forløb.  

 

Fakta: 

 0,6 % af de gravide i Region Nordjylland deltog i 2014 i et forløb i Familieambulatoriet.  

 Der ses en stigende tilgang til Familieambulatoriet  

 De øvrige regioners familieambulatorier har mellem 1,3 og 1,7 % af samtlige gravide i forløb.  

 Der er i Region Nordjylland praksis for at den gravide gennemfører forløbet, når hun har takket ja til 

at være med. 

OBIRENO og ’Sikre Fødsler’ 

OBIRENO, der er en obstetrisk instruks i Region Nordjylland, skal sikre, at obstetrikere og jordemødre på 

de tre fødesteder arbejder efter de samme faglige retningslinjer. OBIRENO indgår i PRI (Regionens do-

kumentstyringssystem for retningsgivende dokumenter). Repræsentanter for de tre fødesteder mødes to 

til fire gange årligt for at opdatere instrukserne samt evaluere. Dette arbejde fortsættes. 

 

’Sikre Fødsler’ kørte som et landsdækkende projekt i årene 2012-2014. Projektet er fuldt implementeret 

og i drift på de tre fødesteder. Dette fortsætter i denne planperiode. 

Perinatal audit 

Ved Perinatal audit gennemgås alle tab af fostre og nyfødte fra graviditetsuge 22+0 til og med barnets 28. 

levedag. Dette sker for at højne og sikre kvaliteten af svangreomsorgen, fødselshjælpen og den neonatale 

omsorg samt sikre basis for læring. I denne audit deltager repræsentanter fra alle aktører i svangreom-

sorgen; alment praktiserende læge, neonatal sygeplejerske, pædiater og patolog fra henholdsvis Aalborg 

Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring samt jordemødre og obstetrikere fra de tre 

fødesteder. 

 

Både ved forløb med intrauterin fosterdød (fosterdød i livmoder) og dødsfald i forbindelse med fødsel og 

neonatal omsorg, gennemgås og vurderes alle besøg i almen praksis, jordemoderkonsultation samt kon-

sultation i specialafdeling. Grundlaget for vurderingerne er nationale og lokale retningslinjer, visitations-

regler, beredskab, retningslinjer for transport af nyfødte samt klinisk praksis. Det bedømmes om forløbene 

var uundgåelige, tilfredsstillende eller suboptimale, og samtlige forhold vurderes på baggrund af journal-

materiale. Der udarbejdes årsrapporter med blandt andet anbefalinger ud fra det fundne, som danner 

basis for implementering af ændringer. 

 

Fakta: 

 Der har de seneste år været 30-35 dødsfald om året. Heraf har 10-15 været uundgåelige (fødsel 

før uge 24+0, svære misdannelser).  

 Den største gruppe er intrauterine dødsfald – ca. en tredjedel. Der er få suboptimale forløb. 

 Den perinatale mortalitet i Region Nordjylland var i 2014 5,9 promille. Dette er på niveau med 

foregående år og er lidt under den nationale mortalitet.  
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Årsrapporten fra 2014 førte til følgende anbefalinger: 
 Ved graviditetskontroller efter uge 24+0 skal fostervægt bedømmes, enten ved symfyse-fundus-

mål, klinisk fosterskøn eller begge dele, med henblik på at opspore fostre, der ikke vokser som 

de skal. 

 Ved truende præterm fødsel mellem graviditetsuge 22+ og 32+ (Regionshospital Nordjylland, 

Hjørring)/graviditetsuge 35+0 (Regionshospitalet Nordjylland Thisted) tilrådes overflytning til Aal-

borg Universitetshospital om muligt, da der er neonatologisk ekspertise til stede. 

Det hører med til kontrol af gravide efter uge 15+0 at sikre sig, at fosteret er i live enten ved auskultation, 

ultralyd eller CTG.  
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LISTE OVER HØRINGSPARTER – FØDSELSPLAN 2016 

Nedenfor er anført en liste over parter og aktører, som høringsudkast til Fødselsplan – Region Nord-

jyllands plan og mål for fødselsområdet, sendes til. 

 

 Sundhedsstyrelsen 

 Ørige regioner 

 Kommunerne i Region Nordjylland (sendes til hver kommune) 

 Regionshospital Nordjylland 

 Aalborg Universitetshospital 

 Psykiatrien 

 Patientinddragelsesudvalget 

 Sundhedskoordinationsudvalget 

 MED-systemet 

 Lægeforeningen samt underforeninger: 

• YL Nordjylland 

• FAS Nordjylland 

• PLO Nordjylland 

 Faglige organisationer 

• DSR 

• Danske Fysioterapeuter 

• Ergoterapeutforeningen 

• Jordemoderforeningen i Nordjylland 

• Danske Bioanalytikere 

• FOA Social og Sundhed 

• HK (DL – Danske Lægesekretærer) 

 Faglige råd/udvalg 

 Patientforeninger: Via Patientinddragelsesudvalget  
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HØRINGSBREV 

 

Hermed fremsendes Fødselsplan – Region Nordjyllands plan og mål for fødselsområdet i høring. Pla-

nen sendes i høring i perioden 29. sep.-15. nov. 2016 – liste over høringsparter er vedhæftet. Planen 

forventes politisk godkendt den 19. dec. 2016 

Høringssvar bedes fremsendt til Mona Buss Buksti mona.buss@rn.dk  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti mona.buss@rn.dk / 2963 0195 

eller Kontorchef Malene Møller Nielsen mamoni@rn.dk / 2962 9823 

 

Vi ser frem til at modtage Jeres høringssvar. 

 

Vh. Mona Buss Buksti 

  

mailto:mona.buss@rn.dk
mailto:mona.buss@rn.dk
mailto:mamoni@rn.dk
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Høringssvar fra Frederikshavn kommune vedrørende ” Fødselsplan – Region 

Nordjyllands plan og mål for fødselsområdet” 

 

Det er overordnet opfattelsen at fødselsplanen konstruktivt formidler overblik i forhold til 

den eksisterende praksis for svangre omsorgen i Region Nordjylland, og alene i kraft 

heraf bidrager til at der på tværs af de involverede fagområder og sektorer kan 

etableres samarbejder baseret på viden om, og relevante forventninger til praksis.  

 

Ligeledes har Frederikshavn kommune noteret sig at såvel planens overordnede 

målsætning, samt de konkret identificerede målsætninger for fødselsplansperioden, har 

relevant sammenhæng med de sundhedspolitiske fokusområder i sundhedsaftalerne 

og Frederikshavn kommunes sundhedspolitik. 

 

Det er i forlængelse heraf Frederikshavn kommunes opfattelse, at Fødselsplanens 

målsætninger omkring Familieambulatoriets tilbud, implementering af en fælles 

screeningsmodel, og etablering af et tværsektorielt tilbud til udsatte gravide som ikke 

kan deltage i forældreuddannelse og som ikke er i Familieambulatoriets målgruppe, 

således som disse målsætninger også fremgår af sundhedsaftalerne, er 

udviklingsområder der bør gives særlig prioritet.  

 

Endelig har Frederikshavn kommune  med anerkendelse noteret sig at Fødselsplanen 

har som målsætning at udbrede distrikts jordemoderordningen, og kan kun anbefale at 

udbredelsen gives prioritet. På baggrund af sundhedstjenestens konkrete praksis 

erfaringer fra kvinder der modtaget dette tilbud, er vurderingen at ordningen har effekt 

på de områder fødselsplanen beskriver, og som sådan bidrager i væsentligt omfang til 

opfyldelse af fødselsplanens overordnede mål. 

 

I forhold til enkelte målsætningsområder har vi følgende mere  konkrete bemærkninger. 

 

3.4. Kommunale sundhedspleje. Højne det tværsektorielle samarbejde. 

Det ville være hensigtsmæssigt om planen på dette område var mere præcis omkring 

hvilke områder af det tværsektorielle samarbejde der skal prioriteres udviklet, og i 

hvilket regi ansvaret herfor placeres. Det kunne anbefales at initiativet blev lagt hos de 

tværsektorielle fødestedsgrupper. 

 

mailto:mona.buss@rn.dk
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4.0 Tilbud i graviditeten. 

Det anbefales at sundhedsstyrelsens refererede niveau inddeling af svangre omsorgen 

anvendes standardiseret af alle implicerede i graviditets, fødsels og barsels forløb, for 

at sikre en præcis, rettidig  og ensartet vurdering af indsatsbehov på tværs af fag og 

sektorområder. 

 

 

4.1. Forløbsprogram. 

Det anbefales at det i forhold til gravide omfattet af sundhedsstyrelsens niveau 3 indgår 

som en del af det samlede forløb, at der gives tilbud af kommunernes sundheds og 

administrative/ sociale personale, således som det også er beskrevet under gravide i 

niveau 2, og senere uddybet også i forhold til niveau 3 under punkt 4.4. Det er 

opfattelsen at det netop i forhold til gravide omfattet af indsatsniveau 3 bør have særlig 

opmærksomhed, at der tidligt sker en sammenhængende og koordineret indsats på 

tværs af sundheds og socialområdet. 

Af punkt 4.4. fremgår endvidere at der for nogle gravide fra niveau 3 med psykosociale 

problemstillinger kræves en bredere tværfaglig indsats. Det anbefales at der i 

sammenhæng med målsætning om tværsektorielle tilbud til udsatte gravide, også 

udvikles forløbsmodeller af meget konkret karakter, for de forløb der kræver en særlig 

og tværsektoriel indsats, og som implicerer mere end sundhedsfagligt personale. 

Samme bemærkning er relevant i forhold til forløbsprogram for barselsperioden, 

jævnfør kap. 6.1.1. 

 

Implementering og økonomi. 

Det fremgår af planens indledende bemærkninger (afsnit 1.5) at nogle af de listede 

målsætninger vil kunne løftes indenfor de nuværende økonomiske rammer, mens 

andre vil kræve tilførsel af økonomiske midler, og at der vil blive udarbejdet en 

implementeringsplan med milepæle der prioriterer mål og indsatser. Det fremgår ikke i 

hvilket regi mål og indsatser prioriteres, og hvilken indflydelse kommunerne vil have i 

denne sammenhæng. Der bør sikres kommunerne indflydelse på de endelige 

prioriteringer, navnlig for de områder der har særlig betydning for den kommunale 

indsats. 
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