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Høringssvar til 

Fødselsplan – Region Nordjyllands plan og mål for fødselsområdet 

 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har med interesse læst Region 

Nordjyllands forslag til Fødselsplan. 

 

Dansk Sygeplejeråd ser med stor tilfredshed på regionens målsætning om, 

at alle gravide og barslende sikres et trygt og sammenhængende forløb af 

høj faglig kvalitet.  
 

Med udgangspunkt i Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til svangre 

omsorgen om, at familien har ret til et sammenhængende og roligt 

barselsforløb, hvor ydelserne leveres af det offentlige sundhedsvæsen til 

bedst gavn for forældre, børn og familiedannelsen, vil Dansk Sygeplejeråd 

i Nordjylland gerne kvalificere forslaget med følgende: 

 

Det er vigtigt,  

 at barn og mor har individuelle tilbud til længden af indlæggelse 

efter fødslen 

 at Region Nordjylland samarbejder med kommunerne om at 

styrke inddragelsen af sundhedsplejersken i perioden før og 

umiddelbart efter fødslen  

 at der skabes mulighed for PKU-test or hørescreening i 

lokalområdet eller hjemmene 

 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at der skabes mulighed for individuelle 

hensyn til den fødende/familien under indlæggelse efter fødslen. 

 

Reducering af genindlæggelser 

I dag viser statistikken, at 3% af de nyfødte børn genindlægges. Derfor bør  

der arbejdes målrettet på at identificere årsagen til genindlæggelser samt  

på at identificere de familier, som er i risiko for, at der opstår problemer  

efter udskrivelsen. Dette med henblik på at give dem tilbud om længere  

ophold på sygehuset. 
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Side 2 af 2 

God amme etablering 

En anden væsentlig grund til behovet for en individuel indlæggelsestid er 

sikringen af en god amme etablering. Amning er en væsentlig faktor for sunde 

børn og sunde mødre. For nogen vil muligheden for en lidt længere 

indlæggelse med faglig støtte skabe succes og tryghed for familien. 

 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at der etableres et tæt samarbejde med den 

kommunale sundhedspleje med henblik på at give et differentieret tilbud til 

familierne 

 

Tidlig inddragelse af sundhedsplejersken 

Det er vigtigt, at sundhedsplejersken kan give den fornødne faglige hjælp og 

støtte, når behovet opstår efter udskrivelsen. 

 

Derfor kan det være en fordel, hvis kontakten mellem sundhedsplejersken og 

familien allerede er etableret inden fødslen. Det vil på den måde være nemmere 

for den nybagte familie at kontakte sundhedsplejersken med bekymringer og 

problemer efter udskrivelsen. 

 

Amme rådgivning 

Som tidligere nævnt er amning vigtig for både barn og mors trivsel. Det er 

derfor af stor betydning, at sundhedsplejersken kommer ind i god tid efter 

udskrivelsen fra sygehuset, så hun kan fortsætte rådgivning om amning. 

 

Mulighed for PKU-test og hørescreening i nærmiljøet 

Som en del af samarbejdet mellem region og kommuner - og en styrkelse af 

tilbuddene i nærmiljøet - foreslås, at der skabes mulighed for PKU-test og 

hørescreeninger i hjemmene, i kommunale sundhedshuse eller tilsvarende 

steder. 

 

Dansk Sygeplejeråd står naturligvis til rådighed, hvis der er brug for at uddybe 

ovenstående og ser frem til en konstruktiv debat om den kommende fødselsplan 

for Region Nordjylland. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Jytte Wester 

Kredsformand 

 

 


