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Kære udvalgsmedlem 
 
Onsdag den 29. oktober sætter Danmarks Radio fokus på travlhed på lan-
dets fødegange og stress blandt jordemødre. Det sker i en række udsendel-
ser på DR2 og DR1, som ifølge vores oplysninger er vinklet således, at 
travlhed og stress angives som årsager til alvorlige fejl, herunder dødsfald, 
ved fødsler. 
I de senere år er der sket mange organisatoriske ændringer på fødselsområ-
det. Blandt andet er mange mindre fødesteder blevet sammenlagt i større 
enheder. Dette er sket dels for at understøtte kvaliteten, dels for at give me-
re fleksibilitet i forhold til justering af kapacitet. Hyppige ændringer kan 
naturligvis skabe en følelse af øget arbejdspres blandt personalet. Dette er 
dog en problematik, der må løses lokalt af den ansvarlige sygehusledelse. 
Danske Regioner vil gerne bidrage til debatten om kvaliteten på fødselsom-
rådet med følgende oplysninger: 
 

1) Fra 2008 til 2014 er antallet af jordemødre steget fra 1.015 til 
1.435. Samtidig er antallet af fødsler faldet fra 65.038 i 2008 til 
55.873 i 2013. Antal fødsel pr. jordmoder er således faldet fra 64 til 
42. 
 

2) Et stigende antal fødsler sker efter kunstig befrugtning, gennem-
snitsalderen for førstegangsfødende er stigende og flere fødende 
er overvægtige eller svært overvægtige. Disse forhold er medvir-
kende forklaringer på, at andelen af komplicerede fødsler er sti-
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Side   2 gende. Der er dog ingen tegn på, at dette har ført til flere alvorlige 
fejl.  
 

3) Som noget relativt nyt ser man, at en del jordemoderstuderende 
falder fra undervejs i uddannelsen. Dette tilskrives, at et stigende 
antal jordemoderstuderende er meget unge og mangler livserfa-
ring, erfaring med at arbejde med mennesker og erfaring med at 
arbejde under pres.  
 

Danske Regioner har stort fokus på høj kvalitet ved fødsler. Et væsentligt 
tiltag er projektet ”Sikre fødsler”, som er under implementering indtil 2015. 
Projektet fokuserer blandt andet på, at implementere strukturerede rutiner 
omkring fødsler. Rutiner der i spidsbelastningsperioder er afgørende for 
sikkerheden. Nøgle-elementer i Sikre fødsler er kliniske tiltag, sikkerhed, 
kommunikation, teamarbejde, videndeling og CTG-tolkning.  Flere end 
2.000 medarbejdere har indtil nu været igennem et CTG læringsforløb. 
 
 
 
 


