
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 5. december 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 257 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF). 

 

Spørgsmål nr. 257:  

”Ministeren bedes oplyse, hvordan de 50 mio. kr., der blev givet ekstraordinært til 

fødeafdelingerne i 2016, er fordelt på sygehuse og regioner, og hvorvidt og hvordan 

pengene er blevet anvendt.” 

 

Svar: 

Som medfør af finansloven for 2015 har Sundheds- og Ældreministeriet i september 

2015 udmøntet 34,5 mio. kr. til regionerne til løft af kvaliteten på fødeafdelinger.  

 

Der er i finansloven for 2016 afsat 50 mio. kr. årligt til ”en styrket indsats på hospita-

lernes fødeafdelinger”. Et rammepapir for midlernes udmøntning blev godkendt af 

aftaleparterne ultimo januar 2016. Rammepapiret blev herefter sendt til regionerne 

med frist for ansøgninger 1. marts 2016.  Sundheds- og Ældreministeriet har gen-

nemgået ansøgningerne og i visse tilfælde indhentet supplerende oplysninger, der 

primært har vedrørt den tekniske opgørelse af årsværk og opdeling af udgifter på sy-

gehuse. Midlerne blev udmøntet i form af tilsagnsbreve primo maj 2016. Midlerne er 

fordelt på baggrund af bloktilskudsfordelingsnøglen 2016.  

 

Ministeriet har primo oktober 2016 anmodet regionerne om at indsende en status 

for brug af midlerne samt en genansøgning for brug af midlerne i 2017.  Hermed føl-

ger en kort gennemgang af regionernes status for brug af midlerne i 2016 modtaget 

primo december 2016: 

 

Region Nordjylland 

Region Nordjylland har modtaget tilsagn om 5,178 mio. kr. Regionen oplyser, at mid-

lerne i 2016 primært er anvendt til at sikre, at der altid er en kontinuerlig tilstedevæ-

relse af en jordemoder under aktiv fødsel. På Aalborg Universitetshospital oplyser re-

gionen, at midlerne er udmøntet til brug for et ekstra vagtlag på fødegangen alle 

ugens dage og 24 timer pr. døgn. På Regionshospital Nordjylland (fødested Thisted) 

er der prioriteret en ekstra jordemoder på tilkaldevagt i spidsbelastningssituationer, 

hvilket bl.a. har medvirket til, at der altid er mulighed for jordemoderledsaget trans-

port grundet de geografiske afstande. På Regionshospital Nordjylland er der priorite-

ret en koordinerende jordemoderfunktion, som er til stede på barselsgangen i 10 ti-

mer pr. dag. 

 

Region Midtjylland 

Region Midtjylland har modtaget tilsagn om 10,660 mio. kr. Regionen oplyser, at mid-

lerne i 2016 primært er anvendt til at sikre en kontinuerlig tilstedeværelse af en jor-

demoder under aktiv fødsel. På Aarhus Universitetshospital oplyser regionen, at mid-
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Side 2 

lerne bl.a. er udmøntet til brug for et ekstra vagtlag på fødegangen alle ugens dage 

og 24 timer pr. døgn. På Hospitalsenheden Horsens, Midt, Vest og Randers er der 

bl.a. opnormeret med ekstra jordemoderberedskab til konsolidering af ”sikre fødsler” 

og kontinuerlig tilstedeværelse af jordemoder.  

 

Region Sjælland 

Region Sjælland har modtaget tilsagn om 7,638 mio. kr. Regionen oplyser, at midler-

ne i 2016 primært er anvendt til at sætte fokus på at sikre en generel opkvalificering 

af kvaliteten og sikkerheden på fødeafdelingerne. På Holbæk Sygehus og Nykøbing 

Falster Sygehus har regionen prioriteret at opnormere antallet af jordemødre. På 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde har man ønsket at prioritere opkvalificering 

af jordemødrene. På Næstved Sygehus har regionen prioriteret at anvende midlerne 

til aflønning af fem kliniske jordemodersupervisere.  

 

Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden har modtaget tilsagn om 15,778 mio. kr. Regionen oplyser, at 

midlerne i 2016 primært er anvendt til at opnormere antallet af jordemødre og andet 

sundhedspersonale på fødegangene. På Amager og Hvidovre Hospital har man op-

normeret med en ekstra jordemoder i dagvagt og et ekstra vagtlag læger syv dage om 

ugen. På Bornholms Hospital har regionen sat ind med tiltag, som sikrer, at de born-

holmske jordemødre, på trods af færre fødsler end de fleste andre fødesteder, op-

retholder deres faglige kvalifikationer. På Herlev og Gentofte Hospital har regionen 

anvendt midlerne til en øget bemanding af jordemødre på fødeafdelingerne samt i 

mindre omfang SOSU-assistenter og sygeplejersker. På Nordsjællands Hospital har 

regionen opnormeret antallet af jordemødre og i mindre omfang andre støttefunkti-

oner. På Rigshospitalet har man opnormeret med SOSU-assistenter og i mindre om-

fang jordemødre og sygeplejerske. 

 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at der i svar 096-16 fra Region Hovedstaden fra august 2016 

fremgår følgende: 

 

”I forbindelse med vedtagelse af Region Hovedstadens budget for 2016 bevilligede 

regionsrådet, at der fremover afsættes 13,6 mio. kr. årligt til tidlig igangsættelse af 

fødsler.  

 

Med finansloven for 2016 blev der afsat midler til fødeområdet, og Region Hovedsta-

den har i den forbindelse ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om at udmønte 15,8 

mio. kr. årligt til øget bemanding på fødestederne samt konsolidering af det tidligere 

igangsatte projekt ”sikre fødsler”. Midlerne betyder at det er muligt at ansætte jorde-

mødre svarende til 26,8 årsværk og læger svarende til 4,8 årsværk. Dette fremgik af i 

2. økonomirapport.  

 

Med de regionale midler og de midler, der er afsat på finansloven, er der fra 2016 og 

frem således tale om et samlet løft af fødeområdet på 29,4 mio. kr. årligt, sammenlig-

net med niveauet før oktober 2015, hvilket forventes at forbedre situationen på føde-

stederne.” 

Region Syddanmark  

Region Syddanmark har modtaget tilsagn om 10,746 mio. kr. Regionen oplyser, at 

midlerne i 2016 primært er anvendt til at konsolidere projekt ”sikre fødsler”, opnor-

mere til varetagelse af det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler samt 

udbrede Kendt Jordemoderordning til alle regionens fødesteder. På Odense Universi-

tetshospital har regionen opnormeret antallet af jordemødre og i mindre omfang læ-
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ger. På Sydvestjysk Sygehus har regionen opnormeret antallet af jordemødre til bl.a. 

at have en ressourcejordemoder i fast 12-timers vagt. På Sygehus Sønderjylland har 

regionen opnormeret med en koordinerende døgnbemandet jordemodervagt.  

 

Ovenstående gennemgang bygger på de statusser, som ministeriet har indhentet fra 

regionerne primo december 2016. Regionerne skal jf. regnskabsinstruks indsende et 

revisorpåtegnet regnskab senest tre måneder efter, at tilskuddet er opbrugt, og se-

nest den 1. april 2017 for 2016-midlerne samt pr. 1. april 2018 for 2017-midlerne, der 

dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Midlerne overføres 

permanent via bloktilskuddet til regionerne fra 2018. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Marie Louise Bloch Rostrup-Nielsen 


