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Faktaark – Fortsat øremærkede midler til fødeafdelingerne 

 
Alle fødende skal kunne opleve en tryg og god fødsel, og der skal være en høj kvalitet på landets 
fødeafdelinger. Der er fortsat behov for fokus på fødselsområdet blandt andet på grund af det 
stigende fødselstal.  
 
Regeringen og Danske Regioner vil øremærke 50 mio. kr. til fødeafdelingerne jf. Finansloven for 
2016, og regionerne skal forpligte sig på, at de vil bruge midlerne til at sikre en høj kvalitet på 
fødselsområdet til gavn for de gravide og fødende.  
 
Sundhedsstyrelsen har netop igangsat en revision af anbefalingerne for svangreomsorgen. 
Revisionsarbejdet vil ske på baggrund af en bred, åben og inddragende proces, hvor alle 
væsentlige interessenter på området kan komme til orde. De nye anbefalinger vil formentlig 
kunne træde i kraft i 2019. 

Gravide med komplikationer skal fremover kunne modtage en bedre og mere tilpasset 
behandling i eget hjem. Hjemmemonitorering erstatter lange indlæggelsesforløb og jævnlige 
ambulante kontroller, som er en stor belastning for de gravide og deres pårørende. Den giver 
større tryghed, ro og fleksibilitet i en hverdag, der ellers kan være præget af bekymring. 
Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om at udbrede telemedicinsk 
hjemmemonitorering til gravide med komplikationer på alle fødeafdelingerne i hele landet inden 
udgangen af 2020. 
 
 

Tabel 1 

Fortsat øremærkede midler til fødeafdelingerne 
 

• Regeringen og Danske Regioner er enige om fortsat at øremærke 50 mio. kr. til fødeafdelingerne årligt. 
 

• De øremærkede midler fordeles i 2018 og 2019 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. 
 

• Regionerne skal i forbindelse med midlernes udmøntning redegøre for, at midlerne er anvendt til at sikre høj kvalitet på 
fødselsområdet. 
 

• Fra 2020 overføres midlerne via bloktilskuddet til regionerne.  
 

• Telemedicinsk hjemmemonitorering skal udbredes til alle fødeafdelinger i hele landet inden udgangen af 2020.  
 

 

Tabel 2 
 Fremskrivning af fødselstal 

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Antal 
levendefødte 59.827 61.306 62.853 64.456 66.301 68.387 70.294 71.594 72.271 72.516 72.495 

 

Kilde: Danmarks statistik 

 


