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Alle aktive medlemmer af jordemoderforeningen kan opstilling til valg som 
kredsbestyrelsesmedlem. Valget foregå til generalforsamling i den respektive kreds i lige år. 
Baggrunden for at have 2 medlemmer af kredsbestyrelsen som ikke også er tillidsrepræsentanter, 
var oprindeligt at åbne kredsbestyrelsen op for jordemødre fra andre grene af jordemoderfaget, her 
tænkes bl.a. privatpraktiserende jordemødre, jordemødre i lægepraksis - generelt jordemødre der 
arbejder uden for sygehusvæsenet. Dog kan jordemødre der til dagligt er ansat på sygehuse i 
regionen, også opstille.  

Det vigtigste er, at man som jordemoder brænder for at bringe emner på banen, som rører sig 
blandt jordemødre. Som basisjordemoder har man nogle gange andre perspektiver og fokus end 
TR-gruppen har. Således bidrager vi alle positivt til vores fælles indsats i jordemoderforeningen. 
Som kredsbestyrelsesmedlem har du mulighed for at bidrage politisk i din region. 
Du bestemmer selv hvilke interesse/fokuspunkter, der er vigtige for dig, på den måde skaber man 
lidt sin egen tilgang til det at være kredsbestyrelsesmedlem.  

Husk: Rom blev ikke bygget på én dag - som medlem af kredsbestyrelsen ændrer du ikke på 
verden fra en dag til en anden. I Region Syddanmarkskredsen har vi de sidste par år valgt at 
deltage ved folkemødet på Bornholm, dette er noget vi som kreds selv har valgt, for at være 
synlige i den fagpolitiske debat, samt at sætte fokus på jordemoderfaget. Deltagelsen ved 
Folkemødet er støttede af medlemmerne i Region Syddanmarkskredsen, og er løbende til 
evaluering med vores medlemmer.  

Som en del af vores fagligpolitiske arbejde, har vi et årligt møde med regionsrådsformand 
Stephanie Lose. Region Syddanmarkskredsen har ligeledes 2 årlige møder med 
chefjordemødrene fra region syd.  

 

Fakta: 

• Som medlem af kredsbestyrelsen er man valgt for en 2-årig periode, valgt i lige år. 
• Møder i kredsen aftales én gang årligt, der tilstræbes omkring 6 møder fordelt på året. 
• Arbejdet i kredsbestyrlesen aflønnes med heldagsmødehonorar, samt dækning af transport 

udgift. 
• Man er som kredsbestyrelsesmedlem selvskrevet til jordemoderkongressen, og har herved 

stemmeret. 

 


