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Spørgsmål:
God og grundig forberedelse er nødvendig især for at førstegangsfødende får det bedst mulige fødselsforløb. Jordemødrene påpeger, at hvis kvinderne ikke er forberedt godt nok, kan det give sværere fødsler og større risiko for indgreb. Desuden oplever jordemødrene at de utilstrækkeligt forberedte kvinder henvender sig for tidligt til fødsel og må sendes hjem igen, ligesom flere henvender sig
med spørgsmål og på den måde optager jordemødrenes tid. På Region Hovedstadens fødesteder foregår fødselsforberedelse så vidt jeg kan se noget forskelligt og primært i auditorier, hvilket ikke giver kvinderne tilstrækkelig mulighed for at stille spørgsmål.
Jeg vil derfor spørge hvad der skal til og hvad det vil koste at tilrettelægge fødselsforberedelsen på
fødestederne, så alle borgere får nogenlunde samme tilbud – det vil sige minimum otte timers undervisning på mindre hold, fx 8-10 par?
Samarbejder nogle af regionens fødesteder sammen med sundhedsplejersker i kommunen om fødselsforberedelse?
Enhedslisten foreslår derfor, at alle regionens fem fødesteder tilbyder alle førstegangsfødende minimum otte timers fødselsforberedelse på mindre hold – fx 10-15 par – med jordemødre som undervisere.
Svar:
Administrationen skønner, at det foreslåede tilbud om tilrettelæggelse af fødselsforberedelse på
mindre hold vil forudsætte 12,2 fuldtidsansatte jordemødre og en årlig lønudgift på 5,1 mio. kr. Det
er i beregningen lagt til grund, at 22.000 gravide tager imod tilbuddet om 8 timers undervisning på
hold med 10 par.
Der er mangel på jordemødre i Region Hovedstaden, og det kan muligvis være vanskeligt for hospitalerne at afsætte jordemoderressourcerne hertil, fordi det er nødvendigt at sikre bemanding og
vagtberedskab til fødsler.
Fødeafdelingerne har i dag jordemødre ansat, som varetager fødselsforberedelsen, der afholdes som
holdundervisning eller som auditorieundervisning. Tilbuddet om fødselsforberedelse er forskelligt

på hospitalerne, hvilket bl.a. skyldes jordemodermangel. Der foreligger ikke viden om det nuværende ressourceforbrug på fødselsforberedelse.
I sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg er der ikke krav om små hold eller auditorieundervisning. Fødsels- og forældreforberedelse finder i princippet sted ved alle kontakter med den
gravide altså ved konsultationer og undersøgelser. Det fremgår således af anbefalingerne, at ud over
konsultationer og undersøgelser, hvor individuelle behov bliver tilgodeset, kan forberedelsen også
foregå i grupper.
Region Hovedstadens fødesteder samarbejder tæt med kommunernes sundhedsplejersker. Nogle af
fødestederne har et mere konkret samarbejde i forhold til fødselsforberedelse. Der henvises til svar
på regionsrådsspørgsmål nr. 184-16 - link RR nr. 184-16.

Side 2

