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Høring vedr. udgivelse om krav og faglige anbefalinger til organiseringen af føde-
området. 

 

Dansk Erhverv har den 4. marts 2019 modtaget ovenstående udgivelse om krav og faglige anbefa-

linger til organisering af fødeområdet i høring.  

 

Dansk Erhverv arbejder generelt for et sundhedsvæsen, som borgerne har høj tillid og hvor de får 

behandling af højeste kvalitet uden at på kompromis med hverken patientsikkerhed eller kvalitet 

- uanset om det sker i offentlig eller privat regi.   

 

Dansk Erhverv repræsenterer generelt en lang række sundhedsleverandører, private sygehuse og 

klinikker både indenfor forebyggelse, behandling og genoptræning – og i denne sammenhæng 

private fødeklinikker, som leverer fødetilbud uden for de offentlige sygehuse. Og indeværende hø-

ringssvar vil således kun fokusere på den del.  

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv bemærker, at der allerede i dag er etableret private fødeklinikker, som alle leverer 

et højt fagligt og klinisk niveau. Erfaringer fra Region Sjælland, hvor der er indgået en regionsaf-

tale med privat fødeklinik betyder, at kvinder med ukompliceret fødselsforløb kan vælge at be-

nytte sig af en privat fødeklinik betalt af regionen.  

 

I aftalen stilles høje kvalitetskrav til klinikken. Der er krav om akkreditering efter DDKM for pri-

vathospitaler og klinikker, og privatklinikken følger og opdaterer egne standard procedurer i sam-

arbejde med regionen. Ligesom der stilles krav om maksimal afstand til nærmeste sygehus med 

akutafdeling og kravet om akkreditering iht. DDKM stiller desuden skarpt definerede krav om ad-

gangsveje, sikkerhed og hygiejne.   

 

Der er således allerede i dag, etableret fødeklinikker udenfor sygehusene som lever op til fastsatte 

kvalitetskrav og anbefalinger. Dansk Erhverv anbefaler på den baggrund, at man både nationalt 

og i regionerne altid bør se på den samlede kapacitet. Både i det private og i de offentlige, og der-

med også de tilfælde, hvor jordemødre har etableret sig med privatklinik. Frem for at altid at ud-

bygge den offentlige kapacitet.  

 

Det skaber desuden en mulighed for kvinder frit at vælge – såfremt de lever op til visitationskra-

vene - et alternativt tilbud til de offentlige sygehuse. I rammer som er sikre og effektive og nærvæ-

rende. 

 

Private klinikker i regionsaftale kan således danne præcedens for private jordemoderklinikker i 

øvrigt, fordi erfaringen med at organisere sig indenfor regulatoriske rammer allerede er etableret 
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og gennemarbejdet.  I den forbindelse kan det anbefales, at der nationalt eller regionalt etable-

res en række små rammeaftaler, hvor normale fødsler og sikkerheden desangående kan gå 

hånd i hånd med muligheden for drift af privat virksomhed. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovennævnte. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Katrina Feilberg 

Sundhedspolitisk chef 

Dansk Erhverv  

 

 

 

 

 


