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København, den 8. april 2013  

 

 

Høring over rapport fra udvalget om evaluering af k ommunalreformen 

  

Jordemoderforeningen har fulgt udvalgets arbejde og læst afrapporteringen. 

  

Udvalget har haft følgende kommissorium: 

 

1. Vurdere den nuværende opgavefordeling mellem kommuner, regioner og stat samt overveje 

relevante justeringer af opgavefordelingen 

 

2. Vurdere de eksisterende samarbejdsstrukturer og redskaber til koordination og styring mv. i den 

offentlige sektor samt overveje mulige justeringer heraf  

 

Kommissoriet ramte dels ind i en diskussion, som Jordemoderforeningen siden kommunalrefor-

mens vedtagelse har forsøgt at rejse overfor skiftende ministre og sundhedsudvalg. Nemlig at den 

sammenhængende indsats, der tidligere blev ydet i svangreomsorgen på forebyggelsesområdet, 

med reformen blev splittet i et patientrettet og et borgerrettet forebyggelsesperspektiv. Med opde-

lingen af den sammenhængende indsats i henholdsvis en regional og kommunal organisation, blev 

det samlede tilbud til de gravide væsentligt forringet.  

 

Dels ramte udvalgets kommissorium ned i den diskussion, der sidste forår var om organiseringen 

af specielt de ambulante fødsler, udskrivning og barselsperiode.  

 

Jordemoderforeningen noterer sig, at udvalget ikke har fundet anledning til at behandle svangre-

omsorgen i udvalgsarbejdet, men derimod har fokuseret på fx kronisk syge og ældre medicinske 

patienter.   
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Jordemoderforeningen tolker udvalgets afrapportering således, at man i udvalget finder den nuvæ-

rende organisering af tidlig udskrivning og tilsyn i barselperioden for hensigtsmæssig. For så vidt 

angår arbejdsdelingen mellem stat, region og kommune er Jordemoderforeningen enig i denne 

vurdering. Med hensyn til de konkrete tilbud til de gravide afventer Jordemoderforeningen stadig 

revisionen af svangreanbefalingerne, som var annonceret klar til implementering den 1. april 2013.  

  

Med hensyn til opdelingen mellem den patient- og borgerrettede forebyggelse har Jordemoderfore-

ningen følgende uddybende kommentarer: 

 

Det er af stor betydning, at der arbejdes med at sikre faglig kvalitet i tilbuddene til vordende gra-

vide, gravide, fødende og barslende familier i form af en understregning af vigtigheden af et sam-

menhængende forløb. Det ville være af stor værdi, hvis en så vigtig faktor som sikringen af det go-

de og sunde forløb for den kommende generation fik den bevågenhed, at nødvendigheden af fag-

lig sammenhæng blev specifikt understreget i feltet for reproduktiv og seksuel sundhed, der er 

unikt ved både at inkorporere forebyggelse mod sygdomme, uønsket graviditet, behandling af in-

fertilitet og den normale livsbegivenhed at blive født eller at blive forældre, ligesom det rummer et 

udtalt potentiale for forebyggelse og sundhedsfremme, og diagnosticering samt behandling af syge 

kvinder og nyfødte. 

 

  

  

 Med venlig hilsen  

 

 

Lillian Bondo 

Formand for Jordemoderforeningen 

 

 

 

 


