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Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 indgik den 9. maj 2022 aftale om udmøntning 

af midler til fødselspakken ’En god start på livet’. Regionernes økonomi bliver med ’En god start på 

livet’ løftet med 100,0 mio. kr. i 2022, 100 mio. kr. i 2023, 104 mio. kr. i 2024 og 87,8 mio. kr. fra 2025 

og frem. I 2024 vil aftalepartierne bag finansloven for 2022 drøfte udmøntningen af de 62,2 mio. kr., 

der er afsat årligt fra 2025 og frem til indførelse af en ret til flergangsfødende og/eller mere personale.  

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der med udgangen af 2024 ansættes mere end 100 

flere ansatte (årsværk) på landets fødeafdelinger, herunder jordemødre. Prioriteringen skal bl.a. un-

derstøtte sammenhæng og tryghed før, under og efter fødslen. Parterne er opmærksomme på, at det 

mange steder i landet er en udfordring at rekruttere medarbejdere til området. 

Ansættelse af 100 flere ansatte (årsværk) skal ses i sammenhæng med en generelt lav ledighed, 

hvorfor realiseringen af aftalen understøttes af, at regionerne igangsætter lokale rekrutterings- og 

fastholdelsesinitiativer, der skal understøtte tilstrækkeligt personale på fødegangene. Dette kan fx 

være initiativer vedr. forbedret arbejdsmiljø, styrket arbejds- og vagttilrettelæggelse, aflastning, kom-

petenceudvikling, omorganiseringer og øvrige rekrutterings- og fastholdelsesindsatser.  

 

Parterne er enige om at sikre tryghed, støtte og faglig vejledning til familierne i de første dage efter 

fødslen. Parterne er derfor enige om, at førstegangsfødende senest i starten af 2023 får mulighed for, 

efter konsultation med sundhedspersonalet, at vælge om de vil hjem efter fødslen, eller om de vil be-

nytte ret om et to døgns barselsophold på hospitalet. Parterne er opmærksomme på, at de fysiske 

rammer kan have indflydelse på indfasning af tilbuddet lokalt. Det er ikke alle fødende, som ønsker 

eller har behov for at blive på hospitalet efter fødslen. Parterne er derfor enige om, at førstegangsfø-

dende, som udskrives inden for 24 timer, og hjemmefødende, tilbydes ret til hjemmebesøg af relevant 

sundhedspersonale dagen efter udskrivningen. I 2024 foretages en evaluering af retten til to døgns 

barselsophold eller hjemmebesøg til fødende, hvor kapaciteten på fødegangene belyses, herunder 

hvor mange fødende der anvender retten om barselsophold og hjemmebesøg. Der afsættes ikke an-

lægsmidler til at udbygge regionernes fysiske kapacitet ifm. indførelsen af ret til barselsophold for før-

stegangsfødende.  

Den konkrete opfølgning på fødselspakken aftales mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner. 

Opfølgningen vil primært være centreret om de iværksatte indsatser, og kan inkludere eksisterende 

data fra fx udviklingen i længden på barselsophold og antallet af hjemmebesøg efter fødslen.  

Første opfølgning foretages forår 2023 og herefter halvårligt med en foreløbig endelig opfølgning i 

2025.    


