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Hvem er vi? 
Syddanmarkskredsen er din lokale kreds under Jordemoderforeningen. Vi arbejder for at varetage 

jordemødre i Region Syddanmarks interesser. Vi arbejder bl.a. med forbedring af arbejdsvilkår, 
lobbyarbejde på sygehusledelse- og politisk niveau, erfaringsudveksling fødesteder imellem, 

forbedring af de gravide, fødende og barselendes vilkår, samt planlægning af faglige 
arrangementer og meget mere. 

Vi har et momentum! 
Vi jordemødre har brug for mere tid. Den fornødne tid til de gravide, fødende og 

barslende, tid til at tage os af os selv og hinanden. Tid til skabe et langtidsholdbart 
arbejdsmiljø så vi jordemødre bliver i et fag, vi elsker.  

Jordemoderforeningen og vi i kredsen arbejder dagligt for at forbedre jordemødres 
vilkår. Netop nu er forhandlingerne til overenskomst 21 i fuld gang og dette sammen 

med evigt fokus på, og italesættelse af forbedringspotentialer for jordemødres 
arbejdsliv. Den aktuelle debat følger vi alle tæt og søger at skabe forandring og 

forbedring af de formelle veje. Lige nu bliver det hjulpet på vej af journalister hvilket 
kan skabe yderligere lydhørhed hos beslutningstagere. 

Men hvad er så det nye? 
I årevis har jordemødre og Jordemoderforeningen sagt fra, ytret sig i både medier og 

sociale medier, demonstreret osv. Fagforenings-stemmer har ikke altid den store 
nyhedsværdi, MEN det har jordemoderen på gulvet og det har brugerne – de fødende 
og familiernes historier. Det seneste års tid har disse historier vakt interesse. Forældre 
og fødsel har indsamlet fødselsberetninger, kendte forfattere har skrevet bøger, DR, 

Politiken, Femina, m.fl. dækker opråbet og historierne. Sofie Korsgaard siger fra på de 
studerendes vegne, Stine Roswall og mange andre siger fra på jordemødres vegne. 

Vi i kredsbestyrelsen arbejder strategisk med at skabe forandringer og finde løsninger. 
Vi mødes årligt med Stephanie Lose men har lavet et ekstraordinært møde med hende 
d. 25/2.  I den kommende tid mødes vi med medlemmer af sundhedsudvalget i Region 

Syd og d. 1/3 med chefjordemødrene fra vores syddanske fødesteder.  

I jordemoderforeningens seneste nyhedsbrev, kan I læse om hvordan de håndtere 
situationen.  https://www.jordemoderforeningen.dk/aktuelt/nyhedsbrev/.  

 

https://www.jordemoderforeningen.dk/aktuelt/nyhedsbrev/


 

Så kort sagt: Jeres opråb, jeres kampgejst, jeres deling af historier og beretninger 
BLIVER HØRT! Nu skal der fokus på løsninger og ikke problemer, hvis 

beslutningstagerne skal blive ved at lytte og der skal ske en reel forandring. Det 
massive pres fra mange sider kan give et momentum og skabe de tiltrængte 

forandringer og forbedringer for os alle, så I får lyst til at blive i faget og trives i det 
unikke arbejdsliv vi jordemødre har. 

Ny fødeplan  
D. 25.januar blev der afholdt regionsrådsmøde med fremlæggelse af den ny fødeplan i 

Region Syd. Den erstatter fødeplanen fra 2010 og tegner målsætningerne for 
svangeromsorgen de kommende år. https://www.regionsyddanmark.dk/wm378895 

I opfordres til at gå ind og lytte til fremlæggelsen som vi syntes er yderst interessant og 
et stykke arbejde der kan løfte familiernes generelle trivsel under graviditet, fødsel og i 

fremtiden, hvis vi får DEN FORNØDNE TID til at løse opgaverne. Dette er hvad vi skal 
drøfte med Stephanie Lose d. 25.2.  

 
Jordemoderforeningens kongres 

Den 9. november blev afholdt virtuel kongres i Jordemoderforeningen. Her blev truffet 
beslutninger om Jordemoderforeningens fremtidige arbejde, blandt andet 

udarbejdelsen af det nye strateginotat. Strateginotatet stiller skarpt og tydeliggør vores 
ønsker og mål samt vejen til at opnå disse. I kan læse mere om kongressen i 

jordemoderblad nr. 8, 2020. 
 

Det er valgår: 
I maj skal vælges formand for Jordemoderforeningen, Lis Munk genopstiller. 

I kredsbetyrelsen genopstiller formand Birgitte Valeur. 
I september er der TR-valg, evt. genopstillinger meldes ud i næste nyhedsbrev 

 
Kommende arrangementer: 

Generalforsamling d. 10.5 såfremt den ikke kan afholdes fysisk udsættes til september. 
Vi er også ved at planlægge det årlige medlemsmøde på tværs af regionen i september. 

Vi håber snart at kunne genoptage de jordemoderfaglige klubber på hvert enkelt 
fødested, så vi igen kan hygge om sociale og faglige arrangementer. 

 
 
 

Du kan høre mere om kredsens arbejde hos din TR eller på foreningens hjemmeside: 
http://www.jordemoderforeningen.dk/politik-organisation/foreningens-

opbygning/kredse/syddanmarkskredsen/ 
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