November 2020
Neonatologiudvalgets høringssvar til FAQta-ark om hjemmefødsel.

Under evidens med henvisning til (2-4); Førstegangsfødende bør informeres om, at der kan være en
øget risiko for sjældne, men alvorlige fødselsrelaterede komplikationer hos barnet ved en planlagt
hjemmefødsel sammenlignet med fødsel på fødeafdeling på hospital, men at den forøgede risiko i
absolutte tal er beskeden.
Dette under henvisning til udkast om “Anbefalinger om organisering af fødeområdet” fra SST, hvor
der på side 8 står følgende: se ovenfor
•

Hos flergangsfødende med ukompliceret graviditet og forventet ukompliceret fødsel ses ikke
en øget risiko for perinatale komplikationer ved hjemmefødsel sammenlignet med fødsel på
fødeafdeling.

Der er således en tydelig forskel mellem 1. gangs og flergangsfødende.

Endvidere står der på side 7, i samme anbefaling;
Der bør ved visitation af den gravide tages udgangspunkt i den gravides parietet, således at særligt
førstegangsfødende informeres om, at der kan være en forøget risiko for sjældne fødselsrelaterede
komplikationer ved hjemmefødsel, men at forskellen i absolutte tal er lille.

Under henvisning til (7); uenig idet der i samme anbefaling som nævnt tidligere, ligeledes på side 7
står; Såfremt en gravid med kompliceret graviditet og forventet kompliceret fødsel ønsker
hjemmefødsel, bør hun tilbydes samtale med en speciallæge i gynækologi og obstetrik, gerne i et
tværfagligt team med en jordemoder.
På baggrund af den foreliggende litteratur, som er mangelfuld, kan man ikke udtale sig om hvorvidt
det er forbundet med større risiko at føde hjemme, men at hvis komplikationer opstår kan de være
livstruende for mor og barn, og vil kræve omgående, sundhedsfaglig intervention, der ikke kan gives
i hjemmet.

Under ofte stillede spørgsmål til lægen;
Den gravide bør informeres om at 1/3 af alle 1. gangs fødende og hver 10. Flergangsfødende
overflyttes til hospital under hjemmefødsel - fremgår også af side 8 i føromtalte anbefalinger.

Hvad med det praktiske;
Det bør pointeres at det den fødende ligger på (lagen/plastik) skal være rent.
I betragtning af eksisterende coronaretningslinier, bør disse inkluderes med henvisning til/kopiering
af relevante afsnit fra SST`s retningslinie.

På vegne af neonatolgiudvalget under Dansk Pædiatrisk Selskab
Linda Vad Pedersen – formand neonatologiudvalget.

