
Obstetrisk anæstesiudvalg under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Terapi (DASAIM) 

Høringssvar til ”Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet” 
  
Obstetrisk anæstesiudvalg under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Terapi (DASAIM) takker for 
muligheden for at kommentere på dokumentet. Nedenfor tre medlemmers kommentarer, som hele 
udvalget tilslutter sig: 
  
  
  
Overordnet findes dokumentet gennemarbejdet. 
Idet den naturlige, ukomplicerede fødsel flere steder fremhæves savnes præcisering af: 

         Visitationskriterier for sygehusafsnit for lavrisikofødende 

         Hvilke medicinske sygdomme hos moderen, som kontraindicerer hjemmefødsel 

         Kriterier for overflytning af hjemmefødsel til sygehus. ”Påvirket almentilstand” foreslås 
erstattet af objektive mål som respirationsfrekvens, arteriel ilt-saturation, puls, blodtryk, 
kapillærrespons og scoring af bevidsthedsniveau, ligesom f.eks. Early Warning Score anvendes in-
hospitalt 

         Kriterier for involvering af obstetriker i vurderingen af ovenstående 
Flere steder i boksene med anbefalinger findes formuleringer som ”Omkring hver tredje 
førstegangsfødende og hver tiende flergangsfødende kan risikere at blive overflyttet til fødeafdeling…” (s. 
29). Der foreslås en mere præcis angivelse af risikoen på hhv. 1/3 og 1/10. 
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 1) I ”Resume” side 5,  femte afsnit: 
 Der skal vel stå ”…fra ukomplicerede til komplicerede…” i stedet 
 2) I ”Faglig grundlag” side 15, fjerde afsnit: 
 Er det korrekt citeret eller skal der stå ”…meconium aspiration…”? 
 3) I Fødsel på sygehus, side 21, afsnit seks: 
Det er uklart hvilken speciallæge der refereres til. Det står under pædiatri, men det er skrevet uklart om det 
kan være speciallæge fra andre specialer. 
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S. 21 ca midt: ”Visitationen skal tage højde for, at ikke alle fødeafdelinger kan varetage typer af fødsler”: 
Der menes vel alle typer af fødsler? 
S 22, 2. afsnit ” Befolkningsunderlag”. 
Foreslår befolkningsgrundlag i stedet 
S 32, visitation til fødsel på sygehus: Foreslår ”Anden præsentation end hovedstilling” i tillæg 
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Med venlig hilsen, på udvalgets vegne 
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