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Sundhedsdirektørkredsen tiltrådte den 16. december 2011, at regionerne finansierer og igangsætter projektet ”Sikre Fødsler”. Projektet løber over en
treårig periode 2012-2014.
Sikre fødsler
”Sikre fødsler” har til formål at forebygge fødselsrelaterede skader og nedbringe antallet af børn født med iltmangel i forbindelse med fødslen. Projektet retter sig mod alle landets fødeafdelinger og omfatter alle læger og
jordemødre.
Indsatsen omfatter træning af læger og jordemødres CTG kompetencer
gennem undervisning og et e-læringsprogram. Projektets anden del skal sikre, at disse færdigheder rent faktisk kan anvendes i klinikken, og at der er
implementeret værktøjer som understøtter kommunikation, teamsamarbejde
og sikre arbejdsgange på en række områder.
Finansiering af projektet
Udgifterne til projektet beløber sig til i alt 5.930.000 kroner. Sundhedsdirektørerne har godkendt, at der bliver anvendt i alt 1.708.000 kroner fra andre regionale finansieringskilder. Derudover finansierer regionerne det resterende beløb på 4,2 millioner kroner fordelt over tre år. Regionernes bidrag til projektet bliver fordelt efter sundhedsnøglen.
For 2012-2014 fordeler udgifterne til projektet og finansieringsbehovet sig
som følger:
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*Sundhedsdirektørkredsen har godkendt, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed anvender i alt en million kroner af selskabets regionale projektmidler til projektet i perioden 2012-2014, heraf 500.000 kroner i 2012. Endvidere anvender regionerne 708.000 kroner til Sikre Fødsler i 2012, som var
afsat til projektet ”Forebyggelse af forvekslinger af slanger m.v.”, da det er
besluttet ikke at igangsætte projektet.

Fordeling af den regionale finansiering i 2012 efter blokfordelingsnøglen:

Fordeling af udgifter
i kroner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Regionerne i alt

684.363,00
333.463,50
468.592,50
464.233,50
228.847,50
2.179.500,00

Blokfordelingsnøgle
sundhed 2012
0,314
0,153
0,215
0,213
0,105
1

