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Til adressaterne på den vedhæftede høringsliste       

Høring af den nationale kliniske anbefaling for igangsættelse af fødsler 

 

Sundhedsstyrelsen sender hermed et udkast til den nationale kliniske anbefaling 

for igangsættelse af fødsler i høring. 

 

Formålet med denne anbefaling er at understøtte ensartet kvalitet i sundheds-

væsnet i forbindelse med igangsættelse af fødsler efter den fastsatte termins-

dato. Anbefalingen gælder for raske gravide med et forventet normalt fødsels-

forløb. 

 

En national klinisk anbefaling indeholder alene konkrete handlingsanvisninger 

inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger (dvs. hvad der skal 

gøres og hvem er det relevant for). Den har ikke som formål at afklare visita-

tion og organisering af indsatsen (hvem der skal tilbyde indsatsen) eller sam-

fundsøkonomiske konsekvenser (hvad er den afledte effekt på ressourcerne og 

er disse til stede). Denne anbefaling omhandler således udelukkende tidspunk-

tet for igangsættelse og inkluderer ikke andre aspekter af igangsættelsesforløbet 

fx metoder til igangsættelse. 

 

Arbejdet er påbegyndt efter en fælles henvendelse i 2020 fra Dansk Selskab for 

Obstetrik og Gynækologi, Jordemoderforeningen og Danske Regioner. Hen-

vendelsen kom i forlængelse af offentliggørelse af nyere studier, som kunne 

give mere information om, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at sætte en fød-

sel i gang.  

 

Anbefalingen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning og bidrag fra 

en arbejdsgruppe og en referencegruppe. Grupperne er sammensat af repræsen-

tanter for både faglige miljøer, patientforening og beslutningstagere. Arbejds-

gruppen har en rådgivende funktion, og der har ikke været fuld enighed om 

vurderingen af evidensgrundlaget for anbefalingen. I de tilfælde hvor der ikke 

har været enighed, har Sundhedsstyrelsen taget den endelige beslutning.  

 

Anbefalingen vil blive fulgt op af informationsmateriale, som skal fungere som 

beslutningsstøtte for fagpersoner sammen med de kommende forældre. 

 

Formålet med høringen er at indhente synpunkter og bidrag til anbefalingen, 

herunder særligt evidensgrundlaget og rationalet for anbefalingen samt eventu-

elle udfordringer med at implementere anbefalingen.  

 

Udkastet til anbefalingen er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen 

www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes findes på Sundhedsstyrelsens hjem-

meside www.sst.dk. Derudover er udkastet til anbefalingen sendt i høring hos 

http://www.sst.dk/
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de organisationer, myndigheder mv, der er anført på høringslisten. Hvis I vur-

derer, at der er relevante høringsparter, som ikke fremgår af høringslisten, be-

des I venligst give os besked. I er velkomne til at videresende høringsmailen.  

 

Sundhedsstyrelsen skal bede om at bemærkninger og kommentarer til udkastet 

sendes til Sundhedsstyrelsen, Evidensbaseret Medicin på NKRsekreta-

riat@sst.dk senest den fredag d. 17. januar 2022 kl. 12.00.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til NKR sekretariatet på NKRsekreta-

riat@sst.dk. Det vil ikke være muligt at få svar på henvendelser i uge 51 og 52. 

 

 

På forhånd tak for jeres bidrag. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Britta Tendal Jeppesen 

Enhedschef 

Sundhedsstyrelsen   

Evidensbaseret Medicin 
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