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København, den 30. august 2022 

 

Vedr. Høring: Faglig ramme for etablering af nærhospitaler 
 
Jordemoderforeningen takker for det fremsendte høringsmateriale vedrørende udkastet til den 
faglige ramme for etablering af nærhospitaler. 
 
Overordnet hilser Jordemoderforeningen det velkomment, at man med tiltaget forsøger at 
imødekomme de store udfordringer, som vores sundhedsvæsen står overfor. Udkastet rummer 
mange gode intentioner og visioner.  
For at nærhospitalerne fortsat skal kunne varetage behandling med høj faglig standard, er det 
essentielt, at der først og fremmest er det nødvendige personale med de rette kompetencer, hvilket 
kræver fortsat fokus og vil medføre udgifter til efter- og videreuddannelse.  
Dernæst skal man sikre det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde, således at de 
nødvendige opgaver og funktioner fortsat varetages. Dette kræver selvsagt koordination og ledelse 
– hvilket heller ikke vurderes at være udgiftsneutralt.  
Det fremgår samtidig af materialet, at der ikke er afsat midler til driften, men at den skal ske 
indenfor de eksisterende rammer. Det er Jordemoderforeningens bekymring, at man med en 
forventning om, at nærhospitalerne netop ikke må være udgiftsdrivende, ikke vil kunne indfri de 
gode intentioner, som oplægget rummer.  
 
Vi har i vores behandling af materialet rettet henvendelse til Danske Chefjordemødre for at bede 
om deres vurdering af udkastets betydning for svangreomsorgen. Deres overvejelser indgår i 
Jordemoderforeningens høringssvar.   
Det er positivt, at der med oplægget sættes yderligere fokus på, at der etableres 
jordemoderkonsultationer og forældre- og fødselsforberedelse i regi af nærhospitalerne. Derved 
kan man i højere grad lokalt styrke indsatsen for de gravide kvinder og deres familier, og med 
fordel udnytte den tættere relation ind i det kommunale regi ved at styrke det tværfaglige 
samarbejde med sundhedsplejen.  
 
Yderligere hilser vi det velkomment, at man i udkastet fortsat fastholder, at hælblodprøven af den 
nyfødte bør varetages på akutsygehuse. Det er essentielt for kvaliteten af indsatsen, at den er 
centraliseret til så få steder som muligt.  
 
Afslutningsvist håber vi, at man med etableringen af de kommende nærhospitaler gentænker 
behovet for tilførsel af de nødvendige økonomiske ressourcer også til drift.  
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Med venlig hilsen 
 
Anne-Mette Schroll 
Forsknings- og udviklingskonsulent, jordemoder, cand.scient.san., ph.d. 
Mail: ams@jordemoderforeningen.dk 
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