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Distriktsjordemoderordning i Aalborg 
1.  Baggrund 

Ordningen afspejler den generelle udvikling inden for fødeområdet på landsplan og tager samtidig højde 

for de lokale forhold under Aalborg Jordemodercenters område. Baggrunden for aftalen om 

Distriktsjordemoderordningen (DJO) er yderligere beskrevet i bilag 1. 

Denne aftale er indgået med hjemmel i rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler. Aftalen mellem 

Danske Regioner og Sundhedskartellet om arbejdstid er fraveget. Alle øvrige aftaler mellem Danske 

Regioner og sundhedskartellet er gældende.  

2.  Gældende periode for aftalen 

Gældende fra 1. januar 2019. Aftalen evalueres 1 gang årligt, i september måned. 

Ved evalueringen gøres status over: 

 Antal indskrevne i ordningerne, herunder fordelingen af distriktsgravide samt hjemmefødsler 

 Status over antal fødsler varetaget i DJO  

 Rapport over kald, der genereres rapport fra DJO app 

 Antal back-up kald samt antal fødsler heri 

3.  Kapacitetsoverblik 

3.1 Antal jordemødre 

Nedenstående viser et overblik over antal jordemødre i organiseringen af DJO fra 1. januar 2019. 

 Antal 
jordemødre 

Normtimer i 
DJO 
pr. uge 

Mulighed for 
ansættelses-
norm 

Antal Fødsler Antal gravide i jdm. kons. 

DJO 
Hadsund 
 

3 3 x 30 = 90 t 37 t 150 200 

DJO 
Hobro 
 

3 3 x 30 = 90 t 37 t 150 200 

I alt  6 180 t  300 400 

 

3.2 Antal fødsler 

En distriktsjordemoderordning med 3 jordemødre i teamet varetager årligt ca. 150 forventede fødsler. 

Fødslerne udgøres af hjemmefødsler og de gravide fra distriktet. I jordemoderkonsultationen varetager 

ordningen ca. 200 gravide årligt. Dette betyder, at der kan varetages konsultationer for gravide, som ønsker 

andet fødested end Aalborg, eller ønsker fødsel i konventionel ordning, men ønsker konsultation i 

distriktet. Herudover ligger alle hjemmefødslernes hjemmebesøg i uge 37 i distrikternes konsultationer.  

3.3 Fordeling af hjemmefødsler 

Der skal sikres retfærdig og ligelig fordeling mellem opgaver i distriktsjordemoderarbejdet samt 

hjemmefødsler mellem distriktsjordemoderordningerne. Hjemmefødslerne fordeles ud fra et 

retfærdighedsprincip og ud fra kapacitet og antal, til alle distriktsjordemoderordninger. Dvs. hver DJO har 

hver sin pulje med indskrevne distriktsgravide samt hjemmefødsler, og hjemmefødslerne vil udgøre et 

varierende antal.  

DJO og konventionelt system fungerer med gensidig back-up, og forklares nærmere under punkt 4.3 og 4.4.  

I lukkeperioder gælder regel for hjemmefødslerne beskrevet i pkt 4.4.  
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3.4 Organisering 

En DJO er bygget op af 3 jordemødre, der samarbejder om de indskrevne kvinder i ordningen. 

Ønsker distriktskvinden en hjemmefødsel, varetages den jordemoderfaglige opgave på lige vis som ved 

distriktskvinden, der ønsker en fødsel på hospitalet. Dvs. der gives et ligeværdigt tilbud. 

For de kvinder, som ønsker hjemmefødsel, og som ikke bor i et distrikt, varetages uge 37 hjemmebesøget 

samt hjemmefødslen af en distriktsjordemoderordning. Alle hjemmefødsler tilknyttet AAUH er således 

placeret i og varetages af distriktsjordemoderordningerne. Herved sikres at hjemmefødslerne holdes på 

færre hænder, end i det konventionelle system, og højere motivation samt faglighed kan opnås til 

varetagelsen af opgaven. 

For gravide uden for distrikt, som ønsker hjemmefødsel, varetages jordemoderkonsultationerne ved en 

jordemoder i det konventionelle system, under hele graviditeten. Det er kun hjemmebesøget uge 37, som 

en af distriktsjordemødrene varetager. Hjemmebesøg planlægges i distriktsjordemødrenes 

konsultationslinje og varigheden på et hjemmebesøg er ca. 40 min. Opgaverne til hjemmebesøget er 

vurdering af forholdene i hjemmet til en hjemmefødsel. Konsultationsjordemoderen har ugen forinden 

varetaget jordemoderkontrollen uge 36, med de jordemoderfaglige opgaver der ligger heri, samt har 

foretaget visitation til hjemmefødsel ud fra kriterier for hjemmefødsel. Distriktsjordemoderen, der 

varetager hjemmebesøg i uge 37, må gerne fortage udv.us. og lytte hj.l. i hjemmet, hvis dette vurderes 

hensigtsmæssigt for jordemoderen. 

4.  Tilstedeværelse  

Distriktsjordmødrene er organiseret og lønføres i tjenestetid under samme afdelingskode som det 

konventionelle system (A410). Dette for at arbejde mod bæredygtig balance mellem arbejdstimer samt 

eventuelle ekstratimer med muligheden for efterfølgende afvikling af afspadsering.  

Det vil i udgangspunktet være de faste vagter og ekstravagter i modellen, afhængig af norm, som kan 

afspadseres. Baggrunden for at have mulighed for afspadsering har arbejdsmiljømæssige hensyn, for på 

den lange bane, at aflaste jordemoderen via afspadsering. Det skal præciseres, at det udelukkende er de 

ansatte, der har mere end 30 timer ugl., der optjener og dermed kan afvikle afspadsering. 

Dette ses endvidere som en mere optimal og driftssikker anvendelse af Jordemoderområdets samlede 

ressourcer, da særydelser, ekstratimer og overarbejde i højere grad kan afspadseres fremfor sættes til 

udbetaling.  

4.1 Grundrul og ansættelsesnorm 

Modellen lægger op til, at hver distriktsjordemoder kan vælge, om hun ønsker en ansættelse på 30 timers 

norm, eller 37 timers norm.  

Ønsker jordemoderen at arbejde på højere norm end 30 timer, eksempelvis 37 timer, planlægges dette 

med faste vagter i det konventionelle system. Disse timer føres som en fast del af jordemoders rul, og 

indberettes på vanlig vis i tjenestetid. For disse timer gælder arbejdstidsaftalen og overenskomstens regler 

– herunder arbejdstidsaftalens pensionssatser. 

Grundmodellen har en række fordele, bl.a. at der kun er 1 arbejdsweekend på 3 uger, der er en 8 døgn lang 

friperiode hver 3. uge, og jordemoderen har fri efter konsultation. Der er mulighed for at øge normen ved 

at lægge faste vagter ind i rullet. Herved er der større mulighed for fast at kunne planlægge afspadsering i 

vagtplanen. 

Ønskes fuld tid erlægges der 21 normtimer yderligere i rullet (ex 1 D hverdag + 1 N week). Regler for vagter 

i det konventionelle system, er beskrevet i særskilt bilag. 
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Grundrul 1, 30 timers norm 

Grundrullet ser ud som følger: 

 

 

Grundrul 2, 30 timers norm 

Grundrul 2 ser ud som følger: 

 
 

Grundrullet indeholder 

 Konsultationer: Af forventet ca. 9 timer 

 Vagter: Af forventet ca. 9 timer 

 I vagten indgår 1 back-up kald på ca. 8 timer pr. måned 

Beregning af norm 

Over 4 uger erlægger én DJO: 

 8 konsultationer af ca. 9 timer: 72 t 

 28 vagtdøgn af ca. 9 timer: 252 t 

 3 back-up kald af ca. 8 timer: 24 t  

I alt 348t/3 jordemødre = 116 timer pr. md/4 = 29 timer pr. uge. 

 

Distriktsjordemødrene kan vælge, om de ønsker grundrul 1 eller grundrul 2. Forudsætningen er, at alle 3 i 

samme ordning er enige. Såfremt der ikke er enighed, vil ledelsen beslutte grundrul for DJO. 

Uanset rul, har hver jordemoder 7 kaldedøgn + 2 konsultationer på 3 uger + 1 back-up kald pr. måned, på 

en 30 timers norm. Jordemoderen kan ønske en højere norm, op til 37 timer, og der skal således erlægges 

vagter på fødegangen op til fuld tid. I grundrullet er der beregnet med, at hvert tilkaldedøgn honoreres 

med 9 normtimer og konsultation 9 normtimer, hvilket svarer til, hvad vagten kan sælges for. 

4.2 Afspadsering 

Der kan ikke afspadseres fra det faste distrikts rul, da der ikke optjenes afspadsering.  

Planlagte omsorgsdage forsøges placeret på dage med faste vagter i det konventionelle system, såfremt 

jordemoderen er fuldtidsansat, således at distriktet ikke skal lukkes. 

4.3 Back-up kald, DJO hjælper konventionelt system 

Back-up kald 

Distriktsjordemoderen, der er på tilkald som rådighedsvagt fra hjemmet, kan i yderste nødstilfælde blive 

kaldt til et back-up kald på fødegangen. Opkald til fødegangen er tilkald til andet end distriktsarbejde i 

særligt travle perioder. Hver distriktsjordemoder kan kaldes til et back-up kald på fødegangen 1 gang pr. 

måned. Back-up kaldet forventes at kunne blive ca. 8 timer, og der tilstræbes kortere varighed om muligt.  

DJO grundrul

Uge 1 Uge 2 Uge 3

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Jdm 1 Kons V V V V Kons V V V

Jdm 2 V V Kons V V V Kons V V

Jdm 3 Kons V V V Kons V V V V

DJO andet rul

Uge 1 Uge 2 Uge 3

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Jdm 1 Kons V V V Kons V V V V

Jdm 2 Kons V V V V Kons V V V

Jdm 3 V Kons V V V Kons V V V
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Afdelingsjordemoder og distriktsjordemoder har begge ansvar for at overholde dette. Back-up kaldet 

starter fra jordemoderen står klar på fødegangen. Har jordemoderen ikke brugt sit back-up kald ved 

månedens udgang, nulstilles der, og hun har på ny 1 back-up kald til den næste måned. 

Back-up-kald overskrides 

Såfremt det ikke er muligt at gå efter de 8 timer, svarer dette til overarbejde på en vagt i det konventionelle 

system, og tiden, der overstiger 8 timer, lønføres med LA 300 = OA til afsp.  

Back-up kald er brugt 

Såfremt distriktsjordemoderen har brugt sit back-up kald, og hun ringes til igen i sin vagtperiode, grundet 

ekstrem travlhed på fødegangen, må hun gerne gøre opmærksom på, at hun allerede har brugt sit back-up 

kald. Såfremt distriktsjordemoderen alligevel kommer på fødegangen for at hjælpe, honoreres dette med 

LA 300. Honoreringen gælder fra hun står klar på fødegangen. Dette ses som en absolut nødløsning, som 

kun meget sjældent må forekomme. 

4.4 Back-up system for DJO 

Ved lukning (grundet ferie, omsorgsdage, seniordage, sygdom, hviletid mm) i en DJO, er det 

fødegangen/det konventionelle system som yder back-up for distriktsarbejdet, dog undtaget 

hjemmefødsler. Hjemmefødslerne varetages af den/de øvrige DJO. Det vil således altid være i DJO at 

hjemmefødslerne varetages. Det vil være distriktsjordemoderen, der i samråd med afdelingsjordemoderen 

vurderer, hvornår der er behov for back-up fra det faste beredskab fra fødegangen. 

I de tilfælde, hvor der er 2 fødsler på samme tid i et distrikt, vil konventionel system fungere som back-up 

for DJO, og varetager den ene fødsel. 

I tilfælde af 2 fødsler på samme tid i et distrikt, hvor den ene er en hjemmefødsel, vil konventionel system 

fungere som back-up for DJO, og varetager distriktsfødslen, mens distriktsjordemoderen varetager 

hjemmefødslen. 

I tilfælde af 2 hjemmefødsler på samme tid, gælder samme regel som ved lukning i en DJO. Den ene 

hjemmefødsel varetages som planlagt i distriktsjordemoderordningen og den anden hjemmefødsel 

varetages af den/de øvrige distriktsjordemoderordninger. 

4.5 Arbejdstid 

Der afholdes 2 ugentlige konsultationer pr. uge pr. ordning. 1 jordemoder varetager konsultation, og en 

anden jordemoder tager rådighedsvagten. Der er derfor altid en jordemoder på rådighedsvagt til 

hjemmefødsler og distriktsarbejde i hver distriktsjordemoderordning.  

4.6 Møder og anden aktivitet 

I honoreringen som distriktsjordemoder indgår et antal møder og andre aktiviteter, som forventes at 

distriktsjordemoderen deltager i. Dette gælder også, når jordemoderen har rådighedsvagt, men ikke er 

kaldt. Det tilstræbes at distriktsjordemoderen i et rimeligt omfang også deltager i friuger.  

Møder kan se ud som følgende: 

 4 årlige faglige møder eller kurser  

 Et antal distriktsmøder pr. år, som planlægges af distriktsjordemødrene, herunder 2 

ferieplanlægningsmøder 

 Efterfødsels- og barselssamtaler som ikke kan lægges ind i konsultationsarbejdet 

 1 årlig teamtræning/færdighedstræning 

 Forventeligt 2-3 dage intern undervisning, bl.a. mhp. faglig udvikling 

 1 årlig MUS-samtale 

 Fyraftensmøder og lignende 
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Der ydes ikke ekstra honorering for deltagelse i møder, kurser, aktiviteter eller lignende, hverken internt 

eller ekstern. Ved ekstraordinær uddannelse aftales dette mellem ledelse og medarbejder. 

 

Distriktsjordemødrene er forpligtet på at føre daglige registreringer af arbejdstid i DJO App’en. 

 

Distriktsjordemødrene er forpligtet på at føre registreringer af aktiviteter i DJO, som meldes ind til ledelsen 

på månedsvis samt til årlig evalueringsmøde.  

4.7 Fridøgn og hviletid 

Periode uden for rådighedsvagtperioden planlægges og registreres med fridøgn, med undtagelse af evt. 

supplerende planlagt arbejde i det konventionelle system. Det skal altid sikres, at fridøgnsbestemmelserne 

er overholdt. 

Hviletiden gives efter hviletidsaftalens bestemmelser. Dvs. 11 timers hvile inden for hver 24 timers periode, 

men med mulighed for udskydelse, mod at der gives kompenserende hviletid efter det effektive arbejdes 

ophør.   

 

Rådighedstjeneste fra bolig, hvor man ikke er kaldt, er hviletid. Kald i rådighedsvagten afbryder hviletiden.  

Som udgangspunkt overvejes hviletid efter 12 timers kald. Efter 16 timer overvejes det kraftigt. Efter 24 

timers effektivt arbejde skal jordemoderen gå hjem. Den enkelte distriktsjordemoder vurderer i 

samarbejde med afdelingsjordemoderen, hvornår hun har behov for hviletid. 

4.8 Vagtbytte og salg af distriktsvagt 

For at værne om kendtheden for de gravide og fødende, undgås så vidt muligt at bytte vagt uden for 

distriktet, men det kan gøres ved særlige lejligheder, og skal afstemmes ved ledelsen. Ved salg af vagt gives 

9 timer for varetagelse af kald 1 døgn i distriktet.  

5.  Transport og kørselsregler 

5.1 Transport 

Det forventes at jordemoderen anvender egen bil til tjenestekørsel. I undtagelsestilfælde kan anvendes 

taxa. Kørselsgodtgørelse gives i overensstemmelse med overenskomstens og regionens gældende regler 

herfor.  

Fælles forståelse 

Der gives altid kørsel efter korteste rute. Eksempelvis hvis jordemoderens hjemadresse er tættere på 

jordemoder-konsultationen end fra hovedarbejdspladsen, påregnes kørslen fra hjemadressen. 

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse fra hjemmet til hovedarbejdsstedet ved eksempelvis kontrol af gravide 

indlagte, samtaler med gravide, grav prolong, ppmed forløb, sectio mm. 

Der ydes ligeledes ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse af supervision, undervisning, møder 

mm. 

 

5.2 Kørselsregler 

Kørsel mellem hjem og arbejdssted ifm. rådighedsvagter = kørsel MED skat (LA 921). 

Dette gælder når jordemoderen kaldes ’akut’ i rådighedsvagten til fødsel.  
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Kørsel ved hjemmefødsler 

Når jordemoderen får et kald og kører hjemmefra og til hospitalet for at hente fødselstasken, er det 

skattepligtig kørsel (LA 921) 

Fra hospitalet og hjem til den fødende er skattefri kørsel (LA 915) 

Efter fødslen og ud til hospitalet, for at aflevere placenta og fødselstaske, er også skattefri (LA 915) 

Kørslen hjem fra hospitalet, når vagten er slut, er skattepligtig (LA 921) 

Kørsel direkte til hjemmeføderen fra eget hjem er skattefri (LA 915), og herefter som ovenstående. 

 

Fælles forståelse 

Kørsel mellem 2 arbejdssteder = kørsel UDEN skat (LA 915) 

Planlagt arbejde til jordemoderkonsultation eller hjemmebesøg i pt’s hjem. Kørslen beregnes fra 

hovedarbejdssted (AAU) til udekonsultationen.  

Er ens hjemadresse tættere på udekonsultationen beregnes kørslen herfra; altid korteste rute.  

6.  Ferie 

Distriktsjordemødrene afholder ferie efter ferieaftalens forskrifter. 

Ved ferieafvikling håndteres hjemmefødslerne ud fra retningslinjerne beskrevet i pkt. 4.4. 

Der afholdes ferie efter et retfærdighedsprincip, efter en rulleplan. Der må afholdes 3 ferieuger i træk. 

Ugerne er lavet i et rul, og distriktsjordemødrene fordeler heri internt. Der kan aldrig afholdes mere end 3 

uger i træk. Der er altid mindst 1 åbent distrikt. Ledelsen kan definere ferierullet, som 

distriktsjordemødrene kan ønske til, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Der lønføres jf. reglerne med 5 ferieuger (LA 730) + 1 6.FE uge (LA 752). 

I skolesommerferien må en DJO lukke 1 uge, hvis denne uge er 6. ferieuge. Dette betyder, at 

distriktsjordemødrene ikke får 6. FE uge udbetalt. Herudover har distriktsjordemødrene jf. 

ferieforskrifterne 5 ferieuger. I sommerferien afvikles der således 2 uger med LA 730 og 1 uge med LA 752. 

 

Af restferie har distriktsjordemødrene herefter 3 ferieuger (LA 730). 

De kan vælge mellem disse løsninger til de sidste 3 FE uger: 

1) Afvikle ferien som enkeltdage i deres friuger, og arbejde som planlagt. 
2) Afvikle 1 uges sammenhængende FE. Hvis jdm a afvikler 1 uges sammenhængende FE, kræver 

dette, at jdm b arbejder for jdm a. Og omvendt når jdm b afvikler 1 uges sammenhængende FE, 
arbejder jdm a for jdm b. 

 

Ved udtrædning af ordningen – uanset grund, opgøres forbrugt ferie i forhold til tidspunktet på året, hvor 

ophøret sker. 

7.  Fravær pga. sygdom, barn syg, omsorgsdag, seniordag, kursus mm 

Ved ovenstående fravær hos distriktsjordemoderen kontaktes ledelsen, der tager stilling til, hvorledes 

vagten dækkes. Som udgangspunkt dækker konventionelt system ikke planlagte aktiviteter i 

jordemoderkonsultation ved fravær. Fravær fra jordemoderkonsultation forsøges dækket i DJO, således at 

de planlagte aktiviteter forsøges flyttet til et andet tidspunkt. Se endvidere pkt. 4.4 angående 

hjemmefødsler. 
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7.1 Omsorgsdage 

1 omsorgsdag svarer til 18 timers lukket i et distrikt. Det er ikke muligt at holde omsorgsdag i 

skolesommerferien, efterårsferie, vinterferie og omkring jul, eller i weekender. 

Der kan kun holdes omsorgsdag for 1 distriktsjordemoder af gangen. Distriktsjordemoderen skal derfor 

koordinere dette med de andre distriktsjordemødre både i eget og andre teams. 

8.  Lønforhold 

Distriktsjordemødre ansættes med en fast månedlig aflønning for 30 timers distriktsjordemoderarbejde, 

hvori samtlige kompensationer for ulempeydelser, weekend- og SH-betaling, opkalds- og overtimer øvrige 

løn- og afspadseringstillæg samt fleksibilitet indgår. 

Distriktsjordemødrene er med aftalen om ulempe og fleksibiltetstillæg låst i f.t. indberetning af særydelser. 

Distriktsjordemødrenes løn er jf. ovenstående aftalt således: 

 Grundlønsindplacering jfr. overenskomsten for ikke-ledende jordemødre 

 + tillæg i henhold til den regionale aftalte trappetrinsmodel ift. 
ansættelsesbrøk 

 + ulempe- og fleksibilitetstillæg som distriktsjordemoder 50.000 kr. 1. januar 
2006-niveau. 

Ulempe og fleksibilitetstillægget er udregnet på de 30 timers distriktsarbejde. Ulempe og fleksibilitetstillæg 

er pensionsgivende med en aftalt pensionsprocent på 13,82 %. 

Distriktsjordemoderens ulempe- og fleksibilitetstillæg inkluderer ulempeydelser for aften, nat, weekend og 

søgnehelligdage, samt honorering for deltagelse i diverse møder fastlagt under pkt. 4.6, også når disse er 

placeret i friuger.  

Der ydes særskilt honorering ved merarbejde, som for eksempel ekstra vagter i fridøgn. Ligesom 

distriktsjordemødre fortsat er omfattet den særligt aftalte honorering af jule- og nytårsvagter. 

Omsorgsdage og seniordage er ikke inkluderet i ovenstående. Ved kurser og ekstern uddannelse vurderer 

ledelsen individuelt, i hvilket omfang kurset medfører fortsat tilknytning til ordningen. 

På årsbasis opgøres antallet af fødsler. Et samlet antal fødsler i ordningen udover de 150 fødsler honoreres 

med 2000 kr. pr. fødsel. Fødsler fra back-up kald til det konventionelle system tæller ikke med i de 150 

fødsler årligt. 

Ordningens 3 jordemødre aftaler indbyrdes, hvilken fordelingsnøgle ekstrahonoreringen udbetales efter. 

Såfremt de 3 jordemødre ikke indgår anden aftale, fordeles ekstrahonoreringen med 1/3 til hver af de 3 

jordemødre. Der kan kun ske udbetaling af ekstrahonorar til jordemødre, som på udbetalingstidspunktet er 

ansat i én af distriktsjordemoderordningerne i Aalborg. 

Såfremt der i løbet af året indtræder en ny jordemoder i ordningen, opgøres den samlede årlige 

ekstrahonorering stadig for de 3 jordemødre og på årsbasis. Den samlede ekstrahonorering fordeles så 

forholdsmæssigt efter det antal måneder, som de tilknyttede jordemødre har været aktive i ordningen. 

Eventuel ekstrahonorering til fratrådt jordemoder bortfalder. 

 

9.  Ophør eller opsigelse af aftalen 

Det er altid frivilligt for den enkelte jordemoder at have funktion i DJO. Ved ophør af funktionen overgår 

jordemoderen til det faste normale beredskab på fødestedet, og følger normale arbejdstids- og 

ansættelsesvilkår. 
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Ønsker jordemoderen at stoppe funktionen i distriktsjordmoderordningen, kan hun overgå til fødegangens 

normale beredskab, med en rimelig tidsfrist, som aftales med ledelsen, og med bestræbelse på, at ske ved 

kommende skema. 

Lukkes distriktsordningen i utide, bortfalder aftalen automatisk og uden yderligere varsel. 

Distriktsjordemødrene overgår herefter hurtigst muligt til det faste normale beredskab på fødestedet, og 

følger normale arbejdstids- og ansættelsesvilkår. 

Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel, eller hvis der er enighed mellem parterne om 

at opsige aftalen. Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. 

 

 

 

 



10 
 

Bilag 1: Baggrund for revidering af distriktsjordemoderordning 

 

Baggrund 

Baggrunden for en ny distriktsjordemoderorganisering i Aalborg skal findes i flere faktorer. På landsplan vil 

der de kommende år ske en markant stigning på 25% af fødselstallet i Danmark frem til 2025. Stigningen er 

med baggrund i demografiske data, der viser, at i 2025 topper antallet af 30 årige kvinder i Danmark, 

hvorfor den fødedygtige population således er i vækst. Herudover er der, dog marginal, en lille stigning af 

gennemsnitsantal af børn pr. kvinde. Stigningen af fødselstallet ses allerede i Aalborg, hvor der fra 2013 til 

2016 skete en stigning fra 3150 til 3674 fødsler; en stigning på 16%. Herudover ses der øget kompleksitet i 

fødepopulationen (medicinske sygdomme, højt BMI mm). 

Foruden stigningen af fødselstallet har fødeområdet været præget af en stigning af faglige opgaver samt en 

beskæring af ressourcer. Mange af de øremærkede midler, som fødeområdet de seneste år har fået tildelt, 

er blevet beskåret i Hospitalets interne sparekrav. Derfor er status på fødeområdet, at alle ressourcer er 

fuldt udnyttede, og vi har flere vagter, hvor personaleressourcer og opgaver ikke hænger sammen, da 

bemandingen er for smal. 

Ovenstående har konsekvenser for patienterne, når der beskæres både i det forebyggende arbejde samt i 

akutberedskabet. Der er endvidere konsekvenser for personalet i det arbejdsmiljømæssige, da der i 

arbejdet er et højt arbejdstempo og mange døgn med risiko for overarbejde. Vi har oplevet en stigende 

rekrutteringsudfordring til DJO, med argumenter som for lange vagtperioder, samt for mange arbejdstimer 

pr. døgn eksempelvis grundet fødsel efter en jordemoderkonsultation. 

I vores hidtidige distriktsjordemoderordninger har jordemødrene oplevet ovenstående pres på samme vis 

som i det konventionelle system. Dog med de forskelle der medfølger i de forskellige organiseringer. I det 

konventionelle system er vi gået bort fra døgnvagtskald, da kaldet i mange døgn lå over 18 timer, hvilket er 

en belastning. Som distriktsjordemoder er dét at være på kald en præmis. Ved at organisere distriktskaldet 

med færre kaldedøgn af gangen, mindsker vi risikoen for den lange belastning over tid. Vi lægger 

hjemmefødslerne over i distriktsjordemoderordningerne, hvor de tidligere har ligget. Vi nivellerer med at 

nedsætte indtaget af de almindelige gravide i distriktet. Konsekvenserne heraf er en god og mere stabil 

organisering af varetagelsen af hjemmefødslerne, samt en forventning om mere stabilitet i det 

konventionelle system, da fødegangens personale i gennem vagten er stabil på afdelingen, frem for, at en 

jordemoder må forlade afdelingen til en hjemmefødsel. Vi nedsætter servicen en smule for 

hjemmeføderne, der bor uden for distrikterne, da de ikke har kendt jordemoder, men en 

hjemmefødsesjordemoder til varetagelsen af fødslen. 

For distriktskvinderne har det den konsekvens, at der vil være kvinder, som ikke vil kunne blive optaget i en 

distriktsjordemoderordning. Vi har arbejdet målrettet på at give de gravide i den sydlige del af RN et 

informeret grundlag at træffe valg af fødested ud fra, og vores målsætning er at tilbyde de 

gravide/familierne en god service med høj faglighed og i et trykt miljø, med valg af Aalborg som fødested.  

Vi ved jf. forskning, Ingrid Jepsens ph.d., at distriktsjordemoderarbejdet giver en høj arbejdstilfredshed. 

Derudover skaber det mulighed for både god faglighed og høj patienttilfredshed. Vi arbejder kontinuerligt i 

tiltag der skal holde det normale normalt. Der har derudover de seneste år været en stigning i antallet af 

hjemmefødsler, hvilket vi med den nye DJO tager højde for. 

Vi har visioner om en mere bæredygtig distriktsjordemoderorganisering, med både høj faglighed, godt 

arbejdsmiljø samt sund økonomi.  

 


