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Visitations Kriterier for Roskilde Fødeklinik 

 
1 Formål 
 

 1.1    Relevant visitation til og fra Roskilde Fødeklinik 

1.2    Fyldestgørende information om vilkårene for klinikfødsel  

          
2 Ansvar & Gyldighedsområde 

Retningslinjen gælder for al sundhedspersonales som har at gøre med... 
 

2.1 Visitation til Roskilde Fødeklinik 
Det påhviler de praktiserende læger, jordemodercentrene og svangreambulatorierne i 
Region Sjælland at informere den gravide og dennes partner om deres mulighed for at 
føde gratis på en regional Fødeklinik med kendt jordemoder samt at fremsende den 
gravides vandre- og svangrejournal til Fødeklinikken. 

 

2.2 Visitation fra Roskilde Fødeklinik 
Jordemødrene i Roskilde Fødeklinik ansvarer for henvisning til praktiserende læger og 
sundhedsplejersker, samt sygehusenes jordemodercentre, svangreambulatorier og – 
afdelinger, føde- og barselsafdelinger samt neonatal- og børneafdelinger. 

 

3   Fremgangsmåde  
Raske gravide med normal graviditet og forventet spontant forløbende, ukompliceret 
fødsel af eet enkelt barn kan når som helst i løbet af graviditeten visiteres til Roskilde 
Fødeklinik. 
Kontakt til Roskilde Fødeklinik kan ske via sikker mail eller telefonisk henvendelse 
22134000 Kontaktoplysninger kan findes på  www.roskildefoedeklinik.dk Ved 
henvisning fra egen læge  
eller jordemodercenter, sendes svangrepapirer og vandrejournal til:   

        Roskilde Fødeklinik  
        Ledreborg Alle 100B  
        4000 Roskilde  

 
3.1 Faglig vurdering i forhold til visitation af gravide: 

Gravide med kroniske tilstande eller medicinske sygdomme eller gravide, som har 
oplevet en af følgende komplikationer i forbindelse med nuværende eller tidligere 
graviditeter eller fødsler, kan ikke visiteres til fødsel på klinik: 

 

• Abnorm uterus  

• Abruptio 

• BMI over 35 

• Blødning > 1 liter 

• Diabetes   

• Epilepsi                                                            
 

• Fastsiddende placenta 

• Gastric bypass opereret 

• HELLP 

• IUGR >22%  

• Let immunisering 

• Misbrug  

• Perinatalt dødt barn 
, 

• Perinatal skade 

• Tvillinggraviditet  

• Præeklampsi (svær) 

• Skulderdystoci 

• Tarminflammatorisk lidelse 

• Tidligere kejsersnit 

• Truende for tidlig fødsel 

• Udviklingshæmmede

 
Gravide med følgende anamnese, kan visiteres til klinikfødsel men skal anbefales at 
blive fulgt af obstetriker i svangreambulatoriet samtidigt: 

  
- IUGR i tidligere graviditet 
- Psykisk sygdom vurderes individuelt i samråd med praktiserende læge.  

     Ved tvivl vedr. medicin kontaktes psykiater med den gravides skriftlige samtykke.  
 

 

http://www.roskildefoedeklinik.dk/
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3.2   Omvisitation i Graviditeten 

Ved jordemoderbesøgene og under fødslen vurderer klinikjordemødrene løbende om 
graviditeten forløber normalt. Opstår der komplikationer anbefaler jordemoderen 
omvisitation eller overflytning til sygehuset ifølge nedenstående kriterier:’ 

   
 

Behov for igangsættelse 
Blodtryk >140/9 
GA>42+ 
Flerfoldsgraviditeter  
GBS i urinen  
 

 
 

Gestationel diabetes  
IUGR Medicinske 
sygdomme  
Oligo-/ polyhydramnios  
Placentainsufficiens 
Placenta prævia 

 
 

Primær gen. Herpes 
Præklampsi 
Stort barn > 4500 gram 
Underkropspræsentation 

PROM > 18 timer

Henvisninger eller omvisitation af gravide, fødende og barslende fra Roskilde Fødeklinik 
til regionens sygehusafdelinger er som oftest akutte og skal foregå telefonisk og kan 
herefter suppleres med skriftlige oplysninger. Ved telefonisk henvisning/omvisitation  
benyttes kommunikationsprincipperne i ISBAR  

 
I - Jordemoderen Identificerer sig selv og den fødende og evt. barn  
S - Beskriver Situationen 
B - og Baggrunden kort 
A - Giver sin Analyse af situationen 
R - Giver eller får et Råd om problemet 

 

3.3   Information og Samtykke 
Alle gravide, som ønsker information om klinikfødsel henvises til samtale på klinikken, 
hvor klinikjordemoderen, gennemgår den gravides anamnese og aktuelle 
helbredstilstand samt informerer den fødende og evt. partnere om fødeklinikkens 
muligheder og begrænsninger. Der skal være tid til at stille uddybende spørgsmål.  
Tillige med mundtlig information skal der udleveres skriftlig patientinformation og 
underskrives en samtykkeerklæring vedr. modtagen information inden den gravide 
indskriver sig til fødsel på Roskilde Fødeklinik. 

 

 

4   Dokumentation 
Jordemødrene på klinikken dokumenterer tidspunkt for og årsag til 
visitering/omvisitation i graviditeten i journalen. Observationer, tiltag og 
behandlinger noteres af jordemoderen i vandre- og fødejournalen, efter 
Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer.  

 

 
5 Referencer og henvisninger 

Sundhedsstyrelsen retningslinier for svangreomsorg 
DDKM 3.12.3   2.2.8 

 

 

 

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/~/media/D76304BDB11F48BBB1E83CBC8E0AD85B.ashx
https://www.ikas.dk/deltagere-i-ddkm/offentlige-sygehuse/standards%C3%A6t/Sygdomsspecifikke%20standarder/Sygdomsspecifikke%20standarder/3-12-3
https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2015/Documents/2180/2790409.PDF

