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Abstract 

Introduktion: Akutte fødselskomplikationer forekommer sjældent i højindkomstlande. Det kan have 

tragiske konsekvenser for familien, påvirke sundhedspersonalet, samt kan have store 

samfundsøkonomiske konsekvenser. Det er derfor afgørende, at de sundhedsfaglige besidder 

kompetencer til at kunne håndtere disse komplikationer. 

Formålet med dette studie var at undersøge, hvor ofte jordemødre, uddannelseslæger samt 

speciallæger kan forvente at håndtere udvalgte obstetriske hændelser.  

Materialer og Metoder: Et tværsnitsstudie af udvalgte akutte hændelser og højrisikofødsler. Vi 

indhentede data fra det danske fødselsregister (N=465,919 fødsler). Oplysninger om antal jordemødre, 

uddannelseslæger og speciallæger kom fra danske fødesteder, Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab 

for Obstetrik og Gynækologi.  

Effektmålet: Den estimerede tid mellem to obstetriske hændelser. 

Resultater: Tiden mellem forventet håndtering af obstetriske hændelser varierede fra 9 dage til 42 

år. Hændelser med høj forekomst, f.eks. akut kejsersnit, forventedes at blive oplevet hver anden 

måned af en jordemoder, hver niende dag for en uddannelseslæge og hver 17. dag for en speciallæge. 

Ved sjældne hændelser som eklampsi kunne en jordemoder forvente at opleve det hvert 42. år, mens 

en uddannelseslæge kunne forvente det hvert sjette år og en speciallæge hvert 11. år. 

Diskussion: Visse akutte hændelser indtræder så hyppigt på fødestuen, at man som 

sundhedsprofessionel kan opnå viden og erfaring gennem klinisk praksis. Andre akutte hændelser 

forekommer derimod så sjældent, at det er umuligt alene gennem arbejdet at opnå rutine, og 

simulation eller andre læringsmetoder bør implementeres. Lignende estimater kan beregnes i andre 

specialer for at vurdere behov for simulationsbaseret træning i sjældne hændelser.  

  

 
 


