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4180 Sorø

Opfølgende svar vedr. private fødeklinikker i Region
Sjælland

Baggrund
Region Sjælland udbad sig med henvendelse af 24. april 2012 Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionens foreslåede plan for indførelse af private fødeklinikker som supplement til de eksisterende tilbud til svangre i regionen.
Sundhedsstyrelsen afgav sin rådgivning til regionen den 25. maj 2012, hvoraf det fremgik, at styrelsen overordnet finder den foreslåede model for private fødeklinikker uhensigtsmæssig, og at styrelsen forventer at blive spurgt
om rådgivning igen såfremt Region Sjælland vælger at gå videre med den
foreslåede plan.
Region Sjælland har på baggrund af dette sendt sagsfremstilling samt bilag
fra møde i Region Sjællands Forretningsudvalg den 18. juni 2012 vedr. de
videre planer for fødeklinikkerne.
Sundhedsstyrelsens kommentarer til det fremsendte
Af det fremsendte materiale fremgår det, at regionen har gennemgået Sundhedsstyrelsen kritik- og opmærksomhedspunkter i rådgivningen af 25. maj
2012.
Sundhedsstyrelsen konstaterer overordnet, at regionen fortsat planlægger at
etablere private fødeklinikker i regionen, og styrelsen skal fastholde sin tidligere fremsatte rådgivning hertil, samt supplere med nedenstående kommentarer.

Patientunderlag
Sundhedsstyrelsens finder stadig, at det vil være problematisk at udbrede
fødsler til flere enheder end de nuværende fire fødeafdelinger, da regionen
dermed udhuler fødeafdelingernes volumenunderlag og udtynder de faglige
kompetencer med potentielt øgede risici for de fødende og deres børn. Styrelsen finder, at der ikke er fagligt belæg for at placere fødsler i Region Sjælland flere steder end de nuværende fire steder.

Skærpet informationsforpligtelse
Det fremgår af sundhedsloven § 16, stk. 1, at en patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder
om risiko for komplikationer og bivirkninger.
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Det fremgår videre af sundhedsloven § 16 stk. 4, at informationen blandt andet skal omfatte oplysninger om andre, lægefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder. Samtidig fremgår det af sundhedsloven § 16, stk. 5, at hvis patienten i øvrigt skønnes at være uvidende om forhold, der har betydning for
patientens stillingtagen, jf. sundhedsloven § 15, skal sundhedspersonen særligt oplyse herom, medmindre patienten har frabedt sig information, jf. stk.
2.
Det er på den baggrund, at Sundhedsstyrelsen har anført i sin rådgivning, at
de behandlingsansvarlige sundhedspersoner har en skærpet informationsforpligtelse ved fødselstilbud uden tilknytning til fødeafdelinger, da de fødende
ved fødsler på en fødeklinik med ”hospitalslignende indretning”, eventuelt
kan komme til at forvente, at sikkerheden ved fødeklinikken er bedre end
ved en hjemmefødsel i eget hjem.

Informationsmateriale og visitation
Det er regionens ansvar ved tilrettelæggelsen af den påtænkte sundhedsydelse til de gravide i regionen, at tage skridt til at sikre, at den skærpede informationsforpligtelse bliver efterlevet på de private fødeklinikker.
Regionen anfører i den forbindelse, at de private fødeklinikker bør underlægges krav om kun at anvende informationsmateriale udarbejdet eller godkendt af regionen. Sundhedsstyrelsen finder fortsat af ovennævnte grunde
dette forhold vigtigt, og forventer, at alle fødende der vælger at føde på fødeklinikkerne er indforstået med de hermed forbundne risici for overflytning
og forsinket relevant assistance, og at der på den baggrund er foretaget en
optimal visitation forud for fødslen. Sundhedsstyrelsen skal i den forbindelse
bemærke, at det er vigtigt, at få fastlagt hvem der har ansvaret for rådgivning
og visitation til fødeklinikkerne.

Overflytning ved komplikationer
Sundhedsstyrelsen anførte endvidere i sin rådgivning af 25. maj, at regionen
bør indtænke en særlig, formaliseret løsning for overflytning af fødende ved
komplikationer baseret på eksisterende retningslinjer.
Styrelsen konstaterer, at regionen skriver, at det må overvejes, om der skal
etableres en særlig transportordning med tilstedeværelse af relevant lægelig
assistance ved overflytningen. Det fremgår dog af beslutningspunkterne
nævnt på s. 6 i indstillingen, at Regionsrådet har besluttet, at de samme retningslinjer som gælder for Hjemmefødselsordningen også skal gælde de nye,
private fødeklinikker.
Sundhedsstyrelsen finder fortsat, at der med det forventede høje antal overflytninger bør være fokus på at sikre en formaliseret og på forhånd veldefineret faglig fornuftig overflytningsmulighed for kvinder, der måtte få behov
herfor, idet overflytning af kvinder i fødsel kan være forbundet med risici.

Evaluering af forsøg med private fødeklinikker
Regionen anfører i sin beskrivelse, at der bør foretages en evaluering af forsøget med at etablere private fødeklinikker. Sundhedsstyrelsen finder dette
uomgængeligt, og vil anbefale, at evalueringen gennemføres på en systematisk måde, og vurderes i forhold til eksisterende standarder på området. Re-
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gionen bør overveje at gennemføre evalueringen allerede efter et år mhp.
eventuel tilpasning eller afbrydelse af forsøgsperioden.
Sundhedsstyrelsen står til rådighed for yderligere rådgivning.

Med venlig hilsen
Søren Brostrøm
Overlæge, Enhedschef for Sygehuse og Beredskab

