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Til alle på høringslisten 

Høring af Region Nordjyllands nye fødselsplan 
Høringsfrist 20. januar 
Region Nordjylland har udarbejdet vedlagte udkast til ny fødselsplan, som skal afløse den nuværende fød-
selsplan fra 2016. Udkast til ny fødselsplan sendes hermed i høring og høringsfristen for kommentarer er: 

D. 20. januar 2023 til undertegnede på mailadresse: im@rn.dk 
Der skal anmodes om ét samlet høringssvar fra hver høringspart. 

Udkast til ny fødselsplan er udarbejdet af en regional arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra regio-
nens tre fødesteder i Hjørring, Aalborg og Thisted. Derudover har arbejdsgruppen holdt tværsektorielle mø-
der med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almen praksis og jordemoderforeningen. 

Det nordjyske fødselsområde er generelt velfungerende og bygger på et godt samarbejde mellem de regio-
nale fødesteder, de 11 kommuner og almen praksis. Området er præget af høje faglige standarder og høj 
tilfredshed med tilbuddene blandt de gravide og fødende. 

Det nye udkast til fødselsplan tager først og fremmest udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige anbefa-
linger for fødselsområdet fra 2021, men også det tværsektorielle samarbejde med kommuner og almen 
praksis via sundhedsaftalerne.  

Region Nordjyllands kommende fødselsplan skal være med til at sikre en god start på livet for alle, der bliver 
født i Nordjylland. De centrale temaer i udkast til fødselsplan er: 

 Faglig kvalitet 
 Et sammenhængende forløb 
 Lighed i sundhed for forældre og børn 
 Medinddragelse og samarbejde med familien 
 

På tværs af disse temaer er der desuden fokus på digitale løsninger, kvalitetsudvikling, forskning, uddan-
nelse, rekruttering, fastholdelse, arbejdsmiljø og bæredygtighed. 
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Vi håber, der er mange, der vil afgive høringssvar til udkast til fødselsplan. Høringssvarene vil indgå i arbej-
det med den endelige udgave af fødselsplan, som forventes godkendt af Regionsrådet i foråret 2023. 

 

Nedenfor fremgår høringslisten for Region Nordjyllands nye fødselsplan: 

Kommuner 

Brønderslev Kommune  

Frederikshavn Kommune  

Hjørring Kommune  

Jammerbugt Kommune  

Læsø Kommune  

Mariagerfjord Kommune  

Morsø Kommune  

Rebild Kommune  

Thisted Kommune  

Vesthimmerland Kommune  

Aalborg Kommune  

Foreninger 

Forældre og fødsel  

Mødrehjælpen  

Danske Patienter  

Sex og Samfund  

Forældre og Sorg  

Sorg og Liv  

Faglige organisationer 

Jordemoderforeningen  

Dansk Jordemoderfagligt Selskab  

Danske Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)  

Dansk Pædiatrisk Selskab  
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Lægeforeningen  

Dansk Sygeplejeråd  

Dansk Sygepleje Selskab  

Dansk Psykolog Forening  

Foreningen af Offentligt Ansatte (FOA)  

Handel og Kontor Nordjylland  

Akademikernes Centralorganisation  

Myndigheder 

Sundhedsstyrelsen (faglig rådgivning)  

Regions virksomheder 

Aalborg Universitetshospital  

Regionshospital Nordjylland  

Psykiatrien  

Specialsektoren  

Den Præhospitale Virksomhed  

Andet 

Patientinddragelsesudvalget  

Nord-KAP  

Region Midtjylland  

Region Syddanmark  

Region Sjælland  

Region Hovedstaden  

 

 

Med venlig hilsen 
 
Iben Mortensen 
Specialkonsulent


