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HØRINGSSVAR 

Krav og faglige anbefalinger til organiseringen 

af fødeområdet 
 

Region Nordjylland har modtaget Sundhedsstyrelsens Krav og faglige anbefalinger til organiseringen 

af fødeområdet i høring. Regionen synes overordnet, at der er tale om et velskrevet dokument med 

solid og velunderbygget substans. Et dokument der er vigtigt i forhold til tilrettelæggelse af et fælles 

nationalt fødselstilbud i Danmark. Regionen har følgende tekstnæste kommentarer til dokumentet. 

S 12 i boksen: Regionshospital Nordjylland varetager fødsler fra uge 32 og ikke 34 

S 22: I relation til afsnittet omkring hensigtsmæssig størrelse på en fødeafdeling, ønsker Region 

Nordjylland at anføre, at regionens fødested i Thisted grundet geografiske forhold altid vil ligge under 

dette interval. I arbejdet med udarbejdelse af dokumentet har det flere gange været drøftet, at nogle 

fødesteder – deriblandt Thisted – har ø-status uden at være en ø. 

S 32: I boksen omhandlende faglige forhold, der indikerer, at den fødende bør anbefales fødsel på 

sygehus, står der: Gravide med betydende psykiske lidelser, der ikke er velbehandlet eller i rolig fase. 

Her anbefales følgende alternative formulering: Gravide med psykisk lidelse, som kræver medicinsk 

behandling og/eller ikke er i rolig fase.  

Medicinsk behandling kan i flere tilfælde føre til abstinens symptomer hos barnet, som derfor skal ind-

lægges til observation efter fødslen. 

Fødsel og puerperium kan føre til forværring af maternelle psykiske lidelser på grund af søvn deplete-

ring og problemer med tilpasning til en ny livssituation. Udviklingen af eventuelle psykiske lidelser kan 

således ofte være uforudsigelig, hvorfor planlægning af fødsel udenfor hospital ikke synes hensigts-

mæssigt. Det er ikke anbefalelsesværdigt, at kvinder med psykiatriske problemstillinger føder 

hjemme, disse kvinder har en overrepræsentation af forskellige dårlige udkomme for barnet. Blandt 

disse kvinder vil der også være en gruppe af fødende med angst problematikker der ønsker hjemme-

fødsel på grund af deres angst, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til sikkerhed for barnet. 

S 35: Eksempler på faglige kriterier for overflytning. Her står: Erkendelse af andet end et barn i ho-

vedstilling 

Her bør der stå erkendelse af andet end ét barn i regelmæssig baghovedstilling 
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S 37: Det anbefales, at punkt 2 i boksen deles i to, så der står: 

 Hvis den gravide mod givet råd fortsat ønsker at føde i hjemmet, bør hun tilbydes en samtale med 

en speciallæge i gynækologi og obstetrik 

 Der bør ved visitation af den gravide lægges vægt på kvindens paritet. 

Samme anbefaling gælder for punkt nr. 3, der ligeledes med fordel kan deles i to. 


