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For præcis seks måneder og 28 dage siden, afholdte vi generalforsamling sidst, og jeg fristes til at
sige, at I kan genlæse beretningen fra da - fokus har været identisk her i regionen; nemlig løn,
arbejdsforhold og ny fødeplan.
I kan læse/genlæse beretningen fra oktober og vil her orienteres om det, der stadig er i fokus.
“Det bedst mulige arbejdsliv” med den fornødne tid til opgaveløsning og kompetenceudvikling samt
nærvær med kollegaer er givet, sammen med lønnen, det, der stadig fylder hos de fleste.
Bliver det, som vi ønsker? Hvornår er vi i mål? - Hvad er målet helt specifikt?
Hvad er ønske, hvad er realistisk?
Vores region har som den eneste taget sundhedsarbejderne alvorligt og taget konsekvensen ved at
lønløfte både med engangs-, løbende og vedvarede beløb.
Det er en anerkendelse af, at vi har opgaveløst, som de kunne ønske sig, under forhold, der ikke er
acceptable.
Forståelsen for, at der mangler personale, er indiskutabel - problemet er: “hvordan skaffer vi dem, vi
mangler?“.
Måske ved at styrke uddannelsen, måske ved at have de bedste arbejdsbetingelser og vedvarende
uddannelse samt kompetenceløft.
Det er ikke længere til diskussion, at der starter ny jordemoderuddannelse i Slagelse.
Med deraf følgende omfordeling af studiepladser, med flere studerende, hvor vi skal sikre en valid
og tryg uddannelse, der skaber en stærk kompetent nyuddannet, som kan se sig selv i faget de næste
50 år…… Dét er, hvad der skal til, for at vi bliver nok til at mestre vores fag og give familierne det,
der skal til for at understøttes i udviklingen til fødsel og ny familie.
Vi har i kredsen, sammen med chefjordemødrene og med hjælp fra regionen og et konsulentfirma,
lavet “verdens bedste rekrutteringskampagne” - I hører/ser nærmere.
Tilbage til lønnen - og de tilkomne ekstra lønkroner. Vi kan være enige eller uenige i prioriteringen
af midlerne; Hvem har fået? Hvem føler sig forbigået? Hvorfor/hvorfor ikke? Det er ualmindelig
følsomt at drøfte “værd” - men den drøftelse vil vi gerne tage med jer, kolleger, og de besluttende
parter.
Også beløbsstørrelse er naturligvis til overvejelse - nogle er tilfredse, andre dybt skuffede…
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Lige nu er vi den førende region i udmøntning af lokallønsmidler til jordemødre, og det føles godt.
Jeg formoder, at arbejdsmiljøet vil forbedres af den nye fødeplan, og der er nu ansat
projektjordemødre på alle fødesteder til at være med til at sikre den bedste udmøntning af muligheder.
Jeg tror på, at vi ved engagement, idegenerering og italesættelse af, hvad der skaber trivsel hos os og
familierne, vil opdage nye muligheder i arbejdslivet, som bliver betydningsfuldt de kommende år.
I år er der kongres, og vi skal vælge delegerede. Det betyder, at DU aktivt kan gøre din indflydelse
gældende den dag. Vi vil sikre en god forberedelse og håber, I er mange, der har lyst.
Til inspiration ses nedenstående de 3 strategier, som skal sikre vores bedst mulige fremtid.
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Hvad betyder mest for dig? Er der noget, vi har overset?
Kom og hjælp med at handle på det, der skaber betydning - det er nu, du skal gøre noget, du ikke
plejer.
Vi guider på vej, så snart der er kongresmateriale at forholde sig til.
Med ønske om dialog om vores fremtid og handling for samme, som skaber den work-life / life-work
balance, vi drømmer om.
Beretningen slutter her, da vi løbende har kommunikeret det vigtigste i nyhedsbreve og på vores
Facebookside. I stedet for gentagelser, ønsker vi på generalforsamlingen at skabe dialog om det, der
er vigtigt for jer.
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