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Åbent brev til sundhedsudvalget og regionsrådsformanden i Region Hovedstaden 
 
Vedr. suspendering af hjemmefødsler i Region Hovedstaden            10.05.2020 
 

Dansk Jordemoderfagligt Selskab (DJS) ønsker at tydeliggøre overfor sundhedsudvalget, at der ikke er sund-
hedsfagligt belæg for at opretholde suspenderingen af hjemmefødsler i Region Hovedstaden. Sundhedsty-
relsen (SST) har d. 30. april opdateret retningslinje vedrørende håndtering af COVID-19-sygdom hos gravide 
og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn. Her fremgår det, at ”Hjemmefødsler kan foregå i 
hjem, hvor ingen i husstanden har symptomer på COVID-19” (s. 7). 

Det er derfor med stor beklagelse, at vi må konstatere, at gravide kvinder i Region Hovedstaden er dårligere 
stillet, end gravide kvinder i landets øvrige fire regioner. For en politiker er 1. juni muligvis lige om hjørnet – 
for en højgravid kvinde er det potentielt helt udenfor rækkevidde. En fødsel er en helt enestående oplevelse 
i en familie, og det er derfor en meget høj pris, som kvinder med et ønske om hjemmefødsel i Region H 
betaler lige nu. Da en fødsel som bekendt kan gå i gang både nogle uger før og efter terminsdatoen, rammer 
den forhalede ophævelse af suspenderingen gravide kvinder med termin i maj måned og primo juni.  

I et interview til Jordemoderforeningen, udtaler Regionsrådsformanden, at smittetrykket er højere i Region 
H end i resten af landet, og at regionens borgere bor tættere sammen og i mindre boliger. Sundhedsvæsenet 
har generelt en udfordring med at håndtere hospitalserhvervede (nosokomielle) infektioner, og det er derfor 
ikke i eget hjem, at man har den største risiko for at pådrage sig en infektion. Dette er en global problemstil-
ling, og særligt under den nuværende situation anbefaler ICM (International Confederation of Midwives), at 
raske kvinder uden graviditetskomplikationer kan føde hjemme eller på mindre klinikker, hvor smitterisikoen 
er lavere1.  Lige nu er det ydermere vores kliniske erfaring, at gravide kvinder praktiserer en høj grad af selv-
isolation, da de er særligt opmærksomme på at undgå smitte, og der har indtil videre været meget få fødende 
kvinder med COVID-sygdom, både på landsplan og i Region H. De seneste tal fra SSI viser, at 66 gravide kvin-
der er testet positive. Da det tal dækker hele graviditeten betyder det, at langt færre har været positive under 
selve fødslen.  

Regionsrådsformanden udtaler i førnævnte interview, at ”det giver god mening” og at ”beslutningen om at 
vente til 1. juni er den mest fornuftige her og nu.” Som fagligt selskab vil vi gerne appellere til, at de politiske 
beslutninger træffes på et fagligt velinformeret grundlag, som også kan formidles videre til befolkningen. 
Debatten bør ikke forklædes i argumenter om manglende sikkerhed, hvis den egentlige politiske prioritering 
handler om økonomiske ressourcer eller om overenskomstmæssige forhold. Det er heller ikke acceptabelt, 
at man omgås kvinders lovsikrede rettighed til valg af fødested (lov om svangerskabshygiejne og fødsels-
hjælp, § 1, stk. 3), når der reelt ikke er et beredeskabsproblem i forhold til jordemoderhjælp under de nuvæ-
rende forhold. DJS vil derfor appellere til, at Region Hovedstaden hurtigst muligt følger SSTs anbefalinger og 
i lighed med landets øvrige regioner genetablerer kvinders lovsikrede ret til adgang til vederlagsfri jordemo-
derhjælp ved fødsel i hjemmet. 

På vegne af bestyrelsen, 

Katja Schrøder 
Formand for Dansk Jordemoderfagligt Selskab 
kschroeder@health.sdu.dk 

 
1 “In countries where the health systems can support homebirth, healthy women experiencing a normal pregnancy and with support from qualified 
midwives, with appropriate emergency equipment, may be safer birthing at home or in a primary maternity unit/birth centre than in a hospital 
where there may be many patients (even non-maternity patients) with Covid-19.” https://www.internationalmidwives.org/assets/files/news-fi-
les/2020/03/icm-statement_upholding-womens-rights-during-covid19-5e83ae2ebfe59.pdf 
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