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Vedrørende høring om ”Krav og faglige anbefalinger til organisering af fø-

deområdet” 

Vi er fra Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole blevet 

bekendt med, at Sundhedsstyrelsen har sendt den kommende udgivelse ”Krav 

og anbefalinger til organisering af fødeområdet” i offentlig høring. Som ansvar-

lige for forskning og udvikling på uddannelsen, vil jeg med denne henvendelse 

appellere til, at der stilles krav om videnskabelig/faglig dokumentation i doku-

mentet, herunder at udsagn og anbefalinger som et minimum underbygges med 

kildehenvisninger. 

 

I dec. 2017 rettede vi en lignende henvendelse til styrelsen, hvor vi anmodede 

om, at de kommende ”Anbefalinger for svangreomsorgen” underbygges af en 

klar og tydelig angivelse af den dokumentation, der ligger til grund for disse. Vi 

lagde bl.a. vægt på vigtigheden af, at retningsgivende anbefalinger på et fagom-

råde, som har Sundhedsstyrelsen som øverste faglige myndighed, underbygges 

med videnskabelig dokumentation, og at denne dokumentation synliggøres med 

konkrete kildehenvisninger.  

 

Vi fik svar om, at man allerede havde besluttet, at der skulle referencer med i de 

nye anbefalinger, hvilket er meget positivt. Det er derfor med undren, at vi erfa-

rer, at den aktuelle udgivelse om organisering af fødeområdet stort set ikke in-

deholder kildehenvisninger eller dokumentation, samt at der til grund for de fo-

reslåede anbefalinger inddrages blot tre videnskabelige studier.  

 

”Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet” er givetvis ikke 

samme type publikation som ”Anbefalinger for svangreomsorgen”, men det er 

dog en officiel udgivelse, som er udsendt af øverste ansvarlige myndighed på 

sundhedsområdet, og som indeholder anbefalinger, som vores studerende kom-

mer til at relatere til, dels under den kliniske del af deres uddannelse og dels 

som dimittender efter endt uddannelse.   

 

Man må forvente, at de foreslåede anbefalinger vil blive retningsgivende for 

praksis vedr. organisering af fødselshjælpen i Danmark, og de anbefalinger, der 

udstikkes i dokumentet, bør derfor selvfølgelig være videnskabeligt/fagligt fun-

derede og dokumenterede. Dette understøttes yderligere af, at man fra Styrel-

sens side lægger særdeles stor vægt på faglighed; af høringsbrevet fremgår det, 
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at anbefalingerne skal ”danne et hensigtsmæssigt og fokuseret fagligt grundlag 

for Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionerne”, ”sikre en fælles faglig ramme 

for organisering af de forskellige fødetilbud i Danmark”, og ”skabe en national 

ramme for den information der gives til de fødende og deres familier.”  

 

”Anbefalinger for svangreomsorgen” er et centralt dokument på Jordemoderud-

dannelsen, og vi forventer ligeledes, at et nyt, officielt dokument fra Sundheds-

styrelsen om organisering af fødeområdet bliver væsentligt i undervisningen af 

nye jordemødre. Som hhv. uddannelsesleder og forskningsansvarlig på uddan-

nelsen forudser vi imidlertid store udfordringer, når vi fremover inddrager do-

kumentet i undervisningen. I tråd med uddannelsens studieordning tilrettelæg-

ger vi undervisningen, sådan at den studerende får mulighed for at tilegne sig 

viden om forskningsbaseret teori og videnskabelig metode. De studerende ar-

bejder med forskellige positioner og tilgange af betydning for jordemoderkund-

skab og for professionen, herunder bl.a. forskningsprincipper, evidensbaseret 

praksis, introduktion til og træning i kritisk tolkning af videnskabelig litteratur, 

statistikker og forskningsresultater. Med dokumentet i dets nuværende version 

er det ikke muligt at vurdere, om der er tilstrækkelig videnskabelig/faglig doku-

mentation for de anbefalinger, man kommer frem til. Ydermere bærer doku-

mentet præg af en inkonsekvent anvendelse og selektiv tolkning af de studier og 

forskningsresultater, der inddrages. 

 

Jeg håber, at disse overvejelser vil bidrage til en revision af dokumentet.  
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