Til Styrelsen for Patientsikkerhed
Vedrørende høring af udkast til målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019,
målepunkter for føde- og jordemoderområdet
Jordemoderforeningen har med interesse gennemlæst høringsmaterialet, og har følgende
kommentarer til indholdet.
Generelt er både jordemødre på fødeafdelinger og jordemødre i privat praksis lige interesserede i at
yde god faglig omsorg, og det er derfor ikke svært for Jordemoderforeningen at bakke op om det
risikobaserede tilsyn - vi lægger os dog i mangt og meget tæt op ad DSOG’s kommentarer til det
formålstjenlige i at benytte sig af de kvalitetsmålinger, der i forvejen er etableret, og med de
foreslåede procedurer i relation til STPS mest muligt at holde det enkelt.
Vedrørende rammedelegation: Det står beskrevet (punkt 1), som at rammedelegationen er en
betegnelse for en generel bemyndigelse: … når en læge har taget stilling til, at den pågældende
patient kan behandles. Af vejledningen fremgår det, at rammedelegationen som begreb også er
målrettet en specifik patientgruppe med helt særlige forhold - og ikke alene en konkret patient. Da
rammedelegationen under punkt 2 formentligt anvendes i den førstnævnte kontekst, kan det give
anledning til misforståelser.
Punkt 3: Det fremstår ikke helt klart, hvad baggrunden er for, at man har udvalgt disse specifikke
instruktioner. Formentligt vil der – afhængigt af sted – være flere instruktioner, der bør forefindes.
Jordemoderforeningen foreslår, at årsagen til, at man har valgt netop disse instruktioner uddybes.
Punkt 7: Det fremgår, at disse punkter er relateret til indlæggelse over 24 timer, fraset indlæggelse
på fødeafsnit. Listen er ret omfattende. Naturligvis er den væsentlig for en patientgruppe målrettet
patologiske forhold, men generelt har vi med en rask population af kvinder og nyfødte at gøre,
hvilket også bør afspejles i punkterne.
Da det naturligvis også tager tid i en travl hverdag at sikre sig, at journalen er fyldestgørende udfyldt i
forhold til disse punkter, rejser sig spørgsmålet om, hvorledes man tiltænker, at punkterne skal
dækkes for at være opfyldt? Er det fx tilstrækkelig at have afkrydsningsfelter, som udfyldes?
Punkt 11: dot 5 – Blot en lille sproglig ændring. Som sætningen fremstår nu, forefindes en kommune
for sårbare gravide. Sætningen foreslås ændret til: om der er videregivet relevant information
vedrørende sårbare gravide til andre samarbejdspartnere, eksempelvis sundhedsplejen og
kommunen.
Jordemoderforeningen har ikke yderligere kommentarer, men står naturligvis til rådighed for
uddybning af de her fremsendte.
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