
Velkommen i
Jordemoderforeningen
Syddanmarkskredsen



Vi er glade for, at du har valgt at være vores kollega i Region Syddanmark, og vi vil 
gøre vores bedste for at du bliver glad for dit arbejdsliv her. 

I denne pjece kan du læse om dine medlemsfordele samt om, 
 hvordan du kan bruge din tillidsrepræsentant og kredsbestyrelse.

Dine fordele som medlem af Jordemoderforeningen

• En tillidsrepræsentant (TR), der taler din sag på arbejdspladsen.
• Overenskomster og aftaler, der sikrer dine vilkår i forhold til  

lønudvikling, arbejdstid, barsel, barn syg, pensionsbetaling m.m. 
• Hjælp og vejledning i forbindelse med de konkrete behov, du kan opleve i 

dit arbejdsliv som jordemoder. Det kan være i forhold til løn, orlov, ledighed, 
sygdom, stress m.v.

• Juridisk bistand i forbindelse med bl.a. ansættelse, opsigelse,  
afskedigelse, løn, særlige vilkår eller evt. arbejdsskade.

• Lokale arrangementer i Den Jordemoderfaglige Klub på din arbejdsplads
• Regionale arrangementer som medlemsmøder m.v.
• Det faglige ”Tidsskrift for Jordemødre”

Jordemoderforeningen er baseret på faget og arbejder for at sikre kontinuerlig udvik-
ling i løn og arbejdsvilkår, en høj faglighed, anerkendelse af flere  
specialuddannelser samt udbyder faglige kurser, temadage, foredrag og  
medlemsmøder med fagligt indhold.
 
Hvis du ønsker at vide mere om, hvad Jordemoderforeningen arbejder  
specifikt med nationalt, kan du holde dig opdateret på  
hjemmesiden: www.Jordemoderforeningen.dk. 

Derudover kan du abonnere på nyhedsbrevet og følge siden ’Jordemoderforeningen’ 
og gruppen ’Jordemoder til Jordemoder’ på Facebook. 

Hvad laver en tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentanten er valgt af medlemmerne til at varetage medlemmernes interes-
ser på arbejdspladsen. Dette kan du bruge din lokale TR til:

Tvivlsspørgsmål: Du er altid velkommen til at kontakte den lokale TR ved spørgsmål, 
men kig evt. først på Jordemoderforeningens hjemmeside. Her kan du som oftest finde 
svar på de mest almindelige spørgsmål. 

http://www.Jordemoderforeningen.dk
https://jordemoderforeningen.peytzmail.com/f/subscribe/tilmelding-nyhedsbrev
https://www.facebook.com/jordemoderforeningen
https://www.facebook.com/groups/553921558560374


Hvad laver din Kredsbestyrelse i Region Syddanmark?

Din TR er også med i Kredsbestyrelsen for Jordemoderforeningens  
Syddanmarkskreds. Kredsbestyrelsen arbejder bl.a. med at få indflydelse, hvor det giver 
mening for jordemødre så som i det Regionale MED-udvalg, Hovedudvalget, i politiske 
dialogfora, samt i den offentlige debat.

Kredsbestyrelsen: 
• består af TR fra de fem fødesteder samt to generalfosamlingsvalgte medlem-

mer
• mødes 6-7 gange årligt, hvor alle aktualiteter behandles 
• mødes med regionens chefjordemødre 2 gange årligt for at samarbejde om 

fælles interesser
• mødes årligt med regionsformand Stephanie Lose 
• deltager som regel på Folkemødet i juni
• er dit talerør og kan viderebringe emner fra dig til regionens politikere 
• er bindeled mellem alle Jordemoderforeningens medlemmer, private og  

regionaltansatte i Region Syddanmark
• kommenterer på officielle dokumenter, der influerer på de lokale forhold i 

relation til løn, arbejdsmiljø, arbejdsvilkår, den faglige udvikling m.m.
• planlægger og afholder medlemsmøder, kredsens generalforsamling,  

vælgermøder osv. 
• arbejder med fokusområder og handleplaner for implementering af  

Jordemoderforeningens strategi lokalt.

Lønforhandling: det er din lokale TR, der forhandler din løn og tillæg på  
arbejdspladsen på vegne af Jordemoderforeningen.  

Bisidder: ved samtaler med ledelsen m.v., ved forskellige former for fravær, sygdom, 
afskedigelse eller samarbejdsproblemer.  

MED-udvalg: via din TR kan du viderebringe emner til drøftelse i  
organisationens samarbejdsfora med repræsentanter for arbejdspladsens ledelse og 
medarbejdere fx forslag og opfordringer. Det er gennem samarbejdet mellem ledere 
og medarbejdere i de lokale MED-udvalg, at du sikres medbestemmelse og medindfly-
delse på beslutningsprocesserne. 

TR’s opgave er desuden at være bindeled mellem medarbejdere og  
ledelse, så der skabes et godt og givtigt samarbejde.  
Derudover er det TR, der forhandler lokalaftaler, deltager ved  
ansættelsessamtaler med mere.

Din lokale tillidsrepræsentant er JORDEMODERFORENINGEN på arbejdspladsen!
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Feedback

Vi vil gerne være synlige samt forbedre os, så vi vil 
gerne vide, hvad du som kollega ønsker af din kreds-
bestyrelse. 
Hvad ønsker du, at vi har særlig fokus på, der kan 
være med til at forbedre dit arbejdsliv? Hvis du gerne 
vil have indflydelse, er du altid velkommen til at sen-
de forbedringspunkter på mail til din lokale TR eller 
til kredsformanden.

Kredsformand Syddanmarksskredsen
Birgitte Valeur, Birgitte Valeur, birgitte.valeur@rsyd.dk/40 47 03 60

Odense Universitetshospital: 
Lene Møller Andersen, lene.moller.
andersen@rsyd.dk/27 33 01 25 
OUH Svendborg: 
Birgitte Valeur, birgitte.valeur@
rsyd.dk/40 47 03 60 
Sygehus Sønderjyllands Aabenraa: 
Ulla Cordt-Svendsen, ulla.
cordt-svendsen@rsyd.dk
UCSyd:
Anne-Lisbeth Nyvang, alny@ucsyd.
dk/72 66 28 17

Sygehus Lillebælt: 
Lærke Haumann Christoffersen, laerke.
haumann.christoffersen@rsyd.dk/29 
72 99 72 
Stine Busk, stine.busk@rsyd.dk/31 37 
84 82
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg:
Tanja Bakkegaard Pedersen, tanja.
bakkegaard.pedersen@rsyd.dk/20 88 
70 84

Øvrige medlemmer af kredsbestyrelsen
Cecilie Meine, cecilie.roloff.meine@rsyd.dk, 61 54 89 43 
Mathilde Damhus Korsgaard, mathilde.damhus.korsgaard@rsyd.dk/61 68 06 18 
Jordemoderstuderende Mathilde Godt, mathildegodt@hotmail.com/28 60 35 75

TR i Syddanmarkskredsen


