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UDPEGNINGSBREV 

Udpegning til arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske 

retningslinjer for dystoci 
Sundhedsstyrelsen igangsætter i januar 2014 arbejdet med nationale kliniske 

retningslinjer for dystoci. 

 

I Danmark er behandling af fødende med vestimulerende medicin pga. ve-

svækkelse (dystoci) udbredt. Således får ca. 30 % af de førstegangsfødende 

og 8 % af de flergangsfødende denne behandling.  

 

Formålet med vestimulationen er at afkorte fødselsforløbet mhp. at nedsætte 

risikoen for kejsersnit pga. udtrættet livmoder, at nedsætte risikoen for ilt-

mangel hos fosteret og at give kvinden en bedre fødselsoplevelse. I Patient-

forsikringen har man imidlertid registreret en del erstatninger givet til børn, 

der blev hjerneskadet pga. iltmangel opstået som følge af for kraftig vesti-

mulation.  

 

Der foreligger ikke opdaterede landsdækkende retningslinjer, der beskriver 

god klinisk praksis mht. brug af vestimulation ved vesvækkelse, hvilket er 

baggrunden for at udarbejde nationale kliniske retningslinjer på området. 

 

Arbejdsgruppen bag retningslinjerne vil bestå af repræsentanter fra relevante 

faglige selskaber. Sundhedsstyrelsen udpeger arbejdsgruppens formand og 

varetager sekretariatsfunktionen. 

 

Sundhedsstyrelsen nedsætter endvidere en referencegruppe af andre interes-

senter, der inviteres til at kommentere på arbejdet med retningslinjerne hhv. 

relativt tidligt og sent i arbejdsprocessen. 

 

Der afholdes 4-5 møder i arbejdsgruppen: 

 

 1. møde: 3. februar 2014 kl. 10-16 

 2. møde: 6. marts 2014 kl. 12-16 

 3. møde: 7. maj 2014 kl. 10-16 

 4. møde: 4. juni 2014 kl. 12-16  

 5. møde (tentativt, efter høringsfasen): 9. september 2014 kl. 10-14 

 

Arbejdsgruppen overværer endvidere referencegruppens møder, som afhol-

des.  
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 6. marts 2014 kl. 10-12 (før 2. arbejdsgruppemøde) 

 4. juni 2014 kl. 10-12 (før 4. arbejdsgruppemøde) 

 

Herudover skal arbejdsgruppemedlemmerne tilmelde sig én af følgende dage 

til obligatorisk metodeundervisning i evidensvurdering (GRADE): 

 

 Tirsdag den 11. februar 2014, kl. 10-15 

 Onsdag den 12. februar 2014, kl. 10-15 

 Tirsdag den 18. februar 2014, kl. 10-15 

 Fredag den 21. februar 2014 kl. 10-15 

 

Arbejdsgruppens medlemmer må forvente en betydelig arbejdsindsats med 

gennemgang og vurdering af eksisterende litteratur på området mellem mø-

derne samt kort frist til at kommentere på tekstudkast til retningslinjen, sær-

ligt i slutfasen. Arbejdsgruppemedlemmerne forventes endvidere at deltage i 

en undervisningsdag i evidensvurdering (GRADE). Arbejdsgruppemedlem-

merne må forvente at skulle yde en særlig stor arbejdsindsats mellem 2. og 4. 

møde.    

 

Arbejdsgruppens sammensætning, rolle og opgaver er uddybet i kommisso-

riet. Sundhedsstyrelsen skal anmode om, at der sker udpegning af repræsen-

tanter til arbejdsgruppen ud fra nedenstående sammensætning:  

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

 

• Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi - 3 medlemmer 

• Jordemoderforeningen - 3 medlemmer. 

 

Repræsentanterne skal have specifikt sundhedsfagligt kendskab til dystoci, 

og det er en fordel, hvis de er vant til at arbejde evidensbaseret. Det skal be-

mærkes, at den nationale kliniske retningslinje vil beskæftige sig med ud-

valgte dele af patientforløbet, og at fokus for retningslinjen afgrænses yder-

ligere på første møde. Udpegede repræsentanter bedes orienteres sig i ved-

lagte notat ”Hvad er en national klinisk retningslinje (NKR)?” forud for ar-

bejdet.    

 

Det er aftalt med Danske Regioner og KL, at arbejdsgruppemedlemmer kan 

få tjenestefri med løn i relation til mødedeltagelse.  

 

Navne på udpegede arbejdsgruppemedlemmer bedes indmeldt til Tina Riis, 

e-mail tiri@sst.dk senest 10. januar 2014 med angivelse af navn, titel og 

kontaktoplysninger. Habilitetserklæring skal indsendes sammen med udpeg-

ningen. Vi gør opmærksom på, at indsendelse af habilitetserklæring forud 

for arbejdets opstart er et ufravigeligt krav. Ved udpegningen bedes man så-

ledes være opmærksom på Sundhedsstyrelsens politik vedr. habilitet, som 

bl.a. ikke tillader medlemskab af relevante advisory boards m.v. samtidig 

med at man rådgiver Sundhedsstyrelsen som medlem af en faglig arbejds-

gruppe som denne. Habilitetserklæringer offentliggøres på styrelsens hjem-

meside. 
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Vi ser frem til samarbejdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Brostrøm 

Enhedschef, Sygehuse & Beredskab 

Sundhedsstyrelsen 


