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Høring af FAQta-ark om hjemmefødsel 

 

Dansk Jordemoderfagligt Selskab (DJS) takker for invitationen til at afgive høringssvar omkring ’FAQta-ark 

om hjemmefødsel’. Hjemmefødsler og fødsler udenfor specialafdeling diskuteres i øjeblikket i flere 

organisatoriske og faglige sammenhænge, og vi afventer fortsat de endelige anbefalinger til organisering af 

fødeområdet fra Sundhedsstyrelsen. Det glæder os, at DSAM ønsker at bidrage til bedre oplysning af læger 

i almen praksis, som har kontakt med både gravide og barslende kvinder. Helt overordnet vil DJS gerne 

udtrykke anerkendelse for det store arbejde der er lagt i FAQta-arket. Vi finder, at DSAM er gået til emnet 

med både grundighed og systematik.  

 

DJS finder det positivt, at man har understreget, at kvinden har beslutningskompetencen i forhold til valg af 

fødested og pointeret kvindens lovmæssige ret til jordemoderbistand uanset hvor hun vælger at føde sit 

barn. Videre er DJS glade for, at DSAM anerkender, at det er den praktiserende læge, der indledningsvist 

introducerer de fødetilbud, der er tilgængelige, men at det herefter er jordemoderen og evt. en 

obstetriker, der har informationspligten i forhold til fordele og ulemper ved valg af fødested for både mor 

og barn. 

 

DJS kan i store træk tilslutte sig FAQta-arkets præsentation af evidensen omkring hjemme- og klinikfødsler. 

Det undrer dog DJS, at man har undladt at forholde sig til risikoen for neonatale komplikationer hos 

førstegangsfødende ved hjemmefødsler, som er fundet i det engelske Birthplace Study (1). DJS anerkender, 

at risikoen i absolutte tal var lille (9 vs. 5 ud af 1.000 fødsler), at samme risiko ikke kunne genfindes ved 

fødsel på fødeklinik eller hos flergangsfødende og at andre studier ikke har kunnet vise samme forøgede 

risiko. Alligevel mener DJS, at resultaterne bør nævnes i FAQta-arket for at sikre en balanceret 

præsentation af evidensen omkring mulige komplikationer hos mor og barn. Ikke mindst fordi disse tal 

forventeligt vil være beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der derfor kan opstå tvivl eller 

forvirring om hvilken fortolkning af litteraturen, man skal lægge til grund for sin samtale med den gravide 

kvinde.  

På vegne af bestyrelsen i Dansk Jordemoderfagligt Selskab, 
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