
 

København, d 9. november 2020 

Til Dansk Selskab for Almen Medicin 

Vedr. høringssvar over ’FAQta-ark om hjemmefødsler’ 
 

Jordemoderforeningen takker for det tilsendte materiale og invitationen til at give et 

høringssvar over Dansk Selskab for Almen Medicins FAQta-ark om hjemmefødsel. 

Vi er meget positive overfor en vejledning omkring hjemmefødsel, som den praktiserende 

læge kan bruge til at give evidensbasseret og fyldestgørende information til de gravide og 

eventuelle partnere om hjemmefødsler.  

FAQta-arket er i sin udformning overskueligt og læsevenligt, og vi anerkender det store 

arbejde, der er gjort for at udvælge studier, som afspejler den danske svangreomsorg.  

Vi har i det følgende tre bemærkninger til FAQta-arket om hjemmefødsel.  

 

FAQta-arket fremhævet, at der ikke er en statistisk signifikant forskel på den neonatale 

mortalitet ved hjemmefødsler i forhold til hospitalsfødsler. Den tolkning er 

Jordemoderforeningen enig i. Jordemoderforeningen mener samtidig, at det hører med til en 

nuanceret information om hjemmefødsler, at det britiske Birthplace cohort study viser, at der i 

et compostie-outcome er en meget lille, men statistisk signifikant øget risiko for at barnet 

indlægges med en behandlingskrævende komplikation hos førstegangsfødende som planlagde 

hjemmefødsel i forhold til førstegangsfødende som planlagde fødsel på en specialafdeling 

eller en jordemoderledet fødeklinik. Hjemmefødslen har mange fordele, også for 

førstegangsfødende, og vi ser derfor denne information som medvirkende til at den 

førstegangsfødende, på et informeret grundlag, kan overveje fordele og ulemper ved 

hjemmefødsel.  

 

I andet afsnit på side to står, at en erfaren og veluddannet jordemoder er en forudsætning for 

en sikker hjemmefødsel. Jordemoderforeningen mener ikke, at ordlyden ”erfaren og 

veluddannet” er relevant i en dansk kontekst. I Danmark tilfalder retten til at udøve 

jordemodervirksomhed kun autoriserede jordemødre. Denne autorisation udstedes efter en 

bestået dansk jordemodereksamen, eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed. 

Den danske jordemoderuddannelse er funderet på evidensbasseret viden samt omfattende 

klinisk undervisning og opfylder kravene i den gældende lovgivning. Danske jordemødre er 



veluddannede og kan efter endt uddannelse selvstændigt varetage den spontant forløbne 

fødsel til terminen med et barn i hovedstilling. 

 

Afslutningsvis bemærker vi, at forfatterne i sidste afsnit på side to har valgt at beskrive 2/3 af 

overflytningerne som ’fredelige’. Her kunne man, i stedet for ordet ’fredelige’, bruge et mere 

sagligt udtryk for overflytninger under fødslen som for eksempel ’ikke-akut overflytning’. 

 

Jordemoderforeningen står naturligvis til rådighed, hvis der skulle være brug for at uddybe 
aspekter i høringssvaret. 
 

Med venlig hilsen 

Jordemoderforeningen 


