
UDTALELSE 

 
Region Sjælland har besluttet årligt at omvisitere 540 gravide fra Roskildes optageområde til fødsel på 
Holbæk, Slagelse og Nykøbing sygehuse, frem til efteråret 2023. 

Beslutningen træder i kraft 1. maj, men der er endnu ingen officiel udmelding fra Region Sjælland om den 
meget indgribende beslutning. Det betyder at der p.t går mange højgravide kvinder rundt, der tror de skal 
føde i Roskilde, men vil blive omvisiteret til et andet fødested i Region Sjælland. 

Manglen på bl.a. jordemødre i Roskilde, er så stor - ca. 35% vakante stillinger - at beslutningen har været 
nødvendig af hensyn til patientsikkerheden. Men problemet med de alt for mange ledige 
jordemoderstillinger i Roskilde har været kendt længe, uden at ledelsen og regionen seriøst har forsøgt at 
rette op på det. Vi oplever det som manglende rettidig omhu. Der er nu en meget alvorlig situation, hvor 
omvisitering af fødslerne ikke er en løsning af problemet, men en spredning af problemet. 

Flytning af fødsler vil give enorme udfordringer.  Ikke kun for de fødende, som bliver flyttet rundt som 
skakbrikker, men for hele regionens fødselsområde. På fødeafdelingerne i Holbæk, Slagelse og Nykøbing, vil 
der med de mange nye fødsler reelt blive tale om månedlige ”overbelægninger” på op til 20%, - i perioder 
helt op til 37 %. Det er en situation vi aldrig har set før, og det bør få enhver alarmklokke til at ringe. 

Der er ingen tegn på, at de modtagende fødeafdelinger i regionen vil kunne rekruttere det antal 
jordemødre, der skal til for at varetage denne store ekstra opgave her og nu. Med andre ord flytter 
regionen nu rundt på problemerne, skaber utryghed for de gravide og skaber flere problemer på de øvrige 
fødeafdelinger. 

I sundhedsvæsnet ser vi ofte, at man skruer op og ned for aktiviteten i forhold til kapaciteten. Det kan man 
ikke på en fødeafdeling. Spontane fødsler kan ikke hverken udsættes eller aflyses. Toget kører og vi 
jordemødre sørger for at alle kommer sikkert med - uanset antal. Men så store ”overbelægninger” vil få 
konsekvenser for både de fødende og jordemødrene. 

Vi har indenfor det sidste år utallige gange gjort opmærksom på, at der er store rekrutterings- og 
fastholdelsesproblemer for jordemødre i regionen.  

Vi er ligeledes kommet med mange forslag til hvordan region Sjælland kunne afhjælpe problemet. Vi har 
deltaget i møder og mødt forståelse og velvillige ord, men der er ikke taget konkrete initiativer i forhold til 
at forbedre fastholdelsen og rekrutteringen af jordemødre i Region Sjælland.   

Regionens jordemødre vil meget gerne fortsat være med til at løse denne opgave, men vi er dybt 
bekymrede, og det er nødvendigt, at vi straks inddrages i realitetsforhandlinger om, hvordan problemerne 
løses både akut men også på længere sigt. Det haster.  
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