
 
Etikkoden for jordemødre 
 
Jordemoderforeningens kongres nedsatte i 1996 et udvalg, der skulle arbejde på at skabe en 
etikkode for jordemødre. Udvalget afsluttede dette arbejde i 1998, hvor deres forslag blev vedtaget 
på kongressen.  
 
Inspirationen til etikkoden kom fra blandt andet ICM, som udsendte en etikkode allerede i 1993. 
 
Der er ingen sanktionsmuligheder forbundet med etikkoden. Kongressen mente, at koden først er 
implementeret, når det er det rigtige at overholde den. 
 
 
1. Jordemødre medvirker til at fastholde og styrke den gode fødsel 
Det er den enkelte kvinde, der kan vurdere om en fødsel var god. Jordemødre er bevidste om, at 
der for den gode fødsel er en række forudsætninger: 
kvinden skal have realistiske forventninger til graviditetens og fødslens forløb og til moderskabet. 
Forventningerne bygger blandt andet på information givet af fagfolk etablering af samspil mellem 
jordemoderen og den fødende kvinde kvinden skal have tillid til jordemoderens faglighed og 
kompetence. Målet er, at kvinden oplever graviditet og fødsel som en naturlig og 
sammenhængende livsproces med mulighed for personlig udvikling og vækst. For at nå dette mål 
skal jordemødre modvirke forhold, der kan virke forstyrrende eller hindrende for den gode fødsel, 
såsom unødvendige indgreb og udokumenterede rutiner. 
 
2. Jordemødre medvirker til at sikre, at kvinder får forståelig information om deres 
valgmuligheder og respekterer deres valg samt støtter dem deri 
Jordemoderfaglig omsorg tager udgangspunkt i den enkelte kvinde og hendes individuelle ønsker 
og behov i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Som en central fagperson skal 
jordemoderen aktivt medvirke til, at svangreomsorgen bygger på respekten for kvinders ligeværd 
og integritet, så de sikres reel medbestemmelse og indflydelse på omsorg og eventuel behandling. 
Den sundhedsfremmende indsats tager sigte på at styrke og bistå kvinden i forbindelse med 
graviditet, fødsel og barsel og er dermed samtidig udtryk for værdien af, at kvinden aktivt forholder 
sig til sine muligheder. Jordemoderen har en særlig forpligtelse til at sikre, at den enkelte kvinde får 
information og vejledning på en for hende forståelig måde. Når kvinden har truffet et informeret 
valg, støtter jordemoderen hende i beslutningen, samtidig med at hun fortsat løbende orienterer 
kvinden om faglige observationer og mulige konsekvenser heraf. 
 
3. Jordemødre overholder deres tavshedspligt og videregiver kun personlige oplysninger i 
det omfang, de er nødvendige for en fortsat god behandling/omsorg og i det omfang 
kvinden er indforstået dermed 
Jordemødres daglige arbejde foregår i meget tætte mellemmenneskelige relationer, hvor tilliden 
mellem jordemoderen og kvinden er et væsentligt fundament. Forudsætningen for dette 
tillidsforhold er et alment kendskab til, at jordemødre er underlagt bestemmelser om tavshedspligt.  
 
 



 
4. Jordemødre støtter kvinder i at gennemføre graviditet, fødsel og barsel så normalt som 
muligt uanset komplikationer i forløbet 
Det potentielt komplicerede forløb bliver ofte sygeliggjort, hvilket medfører, at det potentiale for 
vækst og udvikling, der ligger i den gode fødsel, undertrykkes. For også at give kvinder med 
potentielt komplicerede og/eller patologiske forløb mulighed for at opleve den gode fødsel, 
tilstræber jordemødre at graviditet, fødsel og barsel forløber så normalt som muligt. 
 
5. Jordemødre holder deres faglige viden ajour og anvender den ajourførte viden til aktivt at 
udvikle og forbedre praksis 
Jordemødre er juridisk og etisk forpligtet til at holde deres faglige viden ajour med henblik på at 
kunne yde en optimal omsorg, der imødekommer kvinders behov for tryghed, sikkerhed og 
medbestemmelse.  
Ændringer på det samfundsmæssige og organisatoriske plan betyder, at jordemødre må være 
bevidste om betydningen af, og aktivt medvirke til at påvirke, udviklingen inden for 
svangreomsorgen.  
Jordemødre bidrager til udvikling af jordemoderfaget for at kunne yde en jordemoderfaglig omsorg, 
der tilgodeser principperne om at gavne og fremfor alt ikke skade og vedkender sig medansvar for, 
at praksis bygger på veldokumenteret viden. 
 
6. Jordemødre medvirker til at skabe dokumentation for fagets praksis og vedkender sig 
videnskabsetiske normer 
Den samfundsmæssige udvikling generelt og den medicinsk-teknologiske udvikling inden for 
svangreomsorgen specifikt indebærer øgede krav og forventninger til at effekten af den 
jordemoderfaglige omsorg er dokumenteret. Dokumentation af den jordemoderfaglige praksis er 
derfor en væsentlig forudsætning for at kunne yde en jordemoderfaglig omsorg af høj kvalitet. 
Udvikling og forskning inden for jordemoderfaget er nødvendig, for at praksis kan udvikles og 
forbedres, så den til stadighed er i overensstemmelse med kravene til og behovet for en 
kvalificeret jordemoderfaglig omsorg. 
 
7. Jordemødre på alle niveauer skal være med til at præge retningslinier, der regulerer 
jordemødres arbejde og fødselshjælpen generelt 
Jordemødre er specialister på områderne graviditet, fødsel og barsel. Jordemødre har ansvar for 
og kompetence til at vurdere om fødslen forløber normalt. Som specialister på området skal 
jordemødre bidrage med deres viden, når der skal udarbejdes retningslinier på afdelingerne, 
planer for tilrettelæggelse af fødselshjælp, overordnede retningslinier for svangreomsorg og 
lovgivning af betydning for jordemødres arbejde og for fødselshjælpen generelt. 
 
8. Jordemødre er bevidste om, at de er rollemodeller for kvinder og familier, når det gælder 
livsstil og sundhedsfremme 
Jordemødre er under graviditet, fødsel og barsel de fagpersoner, kvinden hyppigst er i kontakt 
med. Jordemødre opfattes som autoriteter og er derfor bevidste om, at deres adfærd og livsstil har 
betydning for, hvordan et sundhedsfremmende budskab bliver modtaget. 
 
9. Jordemødre viser respekt for kollegers arbejde og forskellighed og tager overtrædelser, 
der vedrører den etiske kode op 
God faglig omsorg kan ydes på mange måder afhængig af personen, som yder den. Faglige og 
etiske holdninger og handlinger som står i modsætning til den etiske kode, bør imidlertid altid 
afføde en diskussion med den eller de pågældende, uanset om der er tale om jordemødre eller 
andre faggrupper. 
 


