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Stigning i antal fødsler prognose 



Vi har som sundhedsprofessionelle fagpersoner 
den opgave at varetage de gravide, de fødende, 
de barslende og de syge kvinders tarv, og det 
gør vi godt 

Forudsætning 



 Stigende antal fødsler 
 Stigende antal opgaver i forbindelse hver enkelt fødsel 

(patient) 
 Knaphed på personaleressourcer i form af jordemødre, 

fødselslæger, føtalmedicinere og sonografer (ultralyd) 
 Presset arbejdsmiljø for de ansatte 
 Medført negativ medieomtale og måske øget antal kvinder 

med ønske om hjemmefødsel og private fødsler 
 

Udfordringer 



 Målrettet centralisering af specialerne gynækologi og obstetrik med et 
stadig faldende antal afdelinger på landsplan (nu 22 afdelinger for 
kvindesygdomme og fødsler) 

 Særligt i Region H: Reduktion de sidste 15 år 4 (5 Bornholm) for 
kvindesygdomme og fødsler)  

 Dette har (sammen med andre tiltag)  medført bedre og mere 
kvalificeret bemanding på alle afdelinger  

 Neonatologisk/pædiatrisk assistance på alle fødesteder 

 Resultat: Danmark er det sted i verden, hvor det er sikrest at føde sit 
barn (inkl. prænatal diagnostik). Behandling af kvindesygdomme er af 
meget høj kvalitet 

 

Lidt faglig baggrund 



 Vi er i mindre grad begrænset af fysik, i høj grad af mangel på personale 

  Det første af flere Kvinde-Barn Centre indvies i 2019 

 Alle fire fødesteder vil med tilførsel af økonomi og personale kunne 
udvides til at varetage det stigende antal fødsler 

 Det vil kræve organisatoriske tilpasninger, som kunne være i form af in-
house fødeklinikker, flere ambulante fødsler (førstegangsfødende), 
etablering af efterfødselsklinikker etc. 

 Til gavn for borgerne og et bedre arbejdsmiljø 

Mulighed for at udvide de nuværende fødesteder 



 Hvorfor? 
 Vil først kunne stå færdigt, når det meste af stigningen er sket 

jf. figur  
 Det vil sige, at vi skal udvide i de kommende 4-5 år 
 Etablering af et nyt center vil medføre en udtynding af 

personaleressourcer, som vil true kvaliteten af fødselshjælpen 
alle steder 

 Nærhedsprincippet er ikke aktuelt i Region H 
 Det er dyrt 

 

Etablering af kvinde-barn center på BFH 



 ”Øvelse gør mester”- stort volumen giver stor erfaring og gode resultater og generelt meget høj 
patienttilfredshed (LUP) 

 Siden årtusindskiftet en generel og betydelig faglig forbedring 

 Samling og specialisering 

 Anerkendelse af regionens behov for at imødekomme udfordringen med stigende antal fødsler 

 Fokuser på organisatoriske og faglige tiltag indenfor egne rammer 

 ”Der vil være udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt volumen af gynækologiske og ikke 
neonatologiske pædiatriske funktioner”  

 ”Der vil være rekrutteringsmæssige udfordringer ved etablering af en sådan funktion med 
konsekvenser for naboafdelinger og Region Sjælland”  

Etablering af kvinde-barn center på BFH 
SST’s rådgivning 



 Kvindesygdomme og fødsler (gynækologi og obstetrik ) er et samlet speciale 
med fælles uddannelser i alle faggrupper og fælles speciallægeuddannelse 

 Senere specialister i obstetrik (fødeområdet) og gynækologi (kvindesygdomme) 

 Sammenhæng i patientforløb fra tidlig graviditet til fødsel og barsel 

 Eksempler: 

 Fertilitetsbehandling; fortsætter i  graviditetsforløb på samme afdeling  

 Tidlige graviditetsproblemer (blødninger, graviditet udenfor livmoderen mv.) 
ses akut i gynækologien; fortsætter i graviditetsforløb 

 Senaborter i gynækologien (18.- 22.uge) foregår i gynækologien 

Gynækologi og obstetrik 
Kvindesygdomme og fødeafdeling 



 Akutte gynækologiske patienter kræver ultralyd - undersøgelser og 
specialsygeplejersker uddannet gennem mange år  

 Specialet er transformeret fra et kirurgisk speciale til flere medicinske 
behandlinger (medicinske aborter, hormonspiraler etc.) 

 Færre men specialiserede kirurgiske behandlinger 

 Mange praktiserende gynækologer i Region H 

 Gynækologien er derfor fint dimensioneret på de fire afdelinger 

 Det er ét speciale –jævnfør det nye navn = Afdeling for 
kvindesygdomme og fødsler 

 

Kvindesygdomme og fødeafdeling 


