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Sagsnr.  04-0400-298  

Reference ANWW 

T  9351 8525 

E  specialeplalaegning@sst.dk 

 

Til adressaterne på den vedlagte høringsliste 

Høring: Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet 

Sundhedsstyrelsen sender hermed ”Anbefalinger til organiseringen af fødeom-

rådet” i offentlig høring.  

Anbefalingerne har til formål at danne et fagligt grundlag for Sundhedsstyrel-

sens rådgivning til regionerne på fødeområdet og hermed sikre en fælles faglig 

ramme for organisering af de forskellige fødetilbud i Danmark. Samtidig skal 

anbefalingerne skabe grundlag for en national ramme for den information, der 

gives til de fødende i forbindelse med valg af fødested.  

Udgivelsen er rettet til ledere, administratorer, beslutningstagere og sundheds-

personale, der beskæftiger sig med fødeområdet i de fem regioner.  

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra to ar-

bejdsgrupper. Én bestående af faglige og administrative repræsentanter fra regi-

onerne og repræsentanter fra relevante faglige selskaber, og en mindre arbejds-

gruppe bestående af repræsentanter fra Jordemoderforeningen og Dansk Sel-

skab for Obstetrik og Gynækologi, samt relevante fagpersoner.  

Anbefalingerne har været i hørring i marts 2019, hvilket gav anledning til en 

større gennemskrivning, og anbefalingerne sendes derfor i høring igen.  

Efter sidste høring er anbefalingerne blevet gennemskrevet og tilrettet. Sund-

hedsstyrelsen har foretaget en systematisk litteratur gennemgang vedr. fødetil-

bud, der har givet anledning til ændringer og har opdateret vurderingen og an-

befalingerne i forhold til fødeklinikker på sygehus.  

Derudover er det nye høringsudkast til anbefalingerne siden høringsudkastet i april 

2019 tilrettet ift. følgende:  

 

 Et mere balanceret sprog, samt anvendelse af absolutte tal i stedet for risi-

koangivelser.  

 Alle afsnit og anbefalinger er gennemgået og konsekvensrettet i forhold til 

det faglige grundlag (Anbefalingernes bilag 3).  

 Enkelte afsnit er sammenskrevet og gentagelser er slettet.  

 Nyt opsummerende kapitel vedrørende anbefalinger til information om 

fødselstilbud, hvor alle anbefalinger vedrørende information om fødetilbud 

er samlet.  

 

 

 

 



 

Side 2 

Vi gør opmærksom på, at data og figurer i anbefalingerne vil blive opdateret ift. 

nyeste tilgængelige data inden udgivelse. 

Organisationerne på høringslisten modtager høringsmaterialet, der ligeledes er 

tilgængeligt på Høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/De-

tails/64126 

  

Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Planlægning, 

på specialeplanlaegning@sst.dk senest mandag den 7. september 2020 kl. 

10.00  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anna Westergaard, anww@sst.dk. 

 

Med venlig hilsen  

 
Agnethe Vale Nielsen  

Sektionsleder, Planlægning 
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