
 

OVERENSKOMST FOR JORDEMØDRE  
 
 
                                       
 

FUNKTIONSBESKRIVELSE 
FOR 

CENTERCHEF 
 
STILLINGSKATEGORI           Centerchef 
 
MÅLSÆTNING                        Centerchefen skal gennem planlægning, udvikling og ledelse sik-

re den bedst mulige jordemoderbetjening i et jordemodercenter, 
herunder også eventuelle delcentre i en amtskommune , hvor der 
ikke er ansat en amtsjordemoder. 

 
 KVALIFIKATIONER                Jordemoder med : 
                                                  Alsidig klinisk erfaring, min. 5 år, samt  alsidig faglig efteruddan-

nelse og erfaring fra tidligere lederstilling. Videreuddannelse i le-
delse, organisation og administration på minimum diplomniveau 
samt hertil relateret alsidig  efteruddannelse.                                                                                            

                                                  Jordemoderfaglige visioner. 
ORGANISATORISK                 
PLACERING                            Centerchefen er i linieorganisation placeret direkte under forvalt-

ningschefen/direktøren i amtsrådets social- og sundhedsforvalt-
ning/sygehusforvaltning. 

 
ORANISATORISKE/ 
ADMINISTRATIVE 
OPGAVER 
                                                 Centerchefen er ansvarlig for  den jordemoderfaglige betjening 

inden for svangerskabshygiejne, fødselshjælp og barselpleje og 
samarbejder i den primære sundhedstjeneste med almen prakti-
serende læger og i den sekundære sundhedstjeneste med læge-
chefen og overjordemoderen/ chefjordemoderen på amtets føde-
steder  

                                                  Centerchefen er den overordnede for centerjordemødrene og de 
ansatte i jordemodercenteret 

 
                                                 Centerchefen er forpligtet til at samarbejde med de øvrige center-

chefer i amtskommunen 
 
                                                 Centerchefen samarbejder desuden med overjordemødre, obste-

triske- og kirurgiske chefer, primær-kommunale instanser og den 
primære sundhedstjeneste m.fl. 

 
 
                                                 Centerchefen er sammen med de øvrige centerchefer  i amts-

kommunen ansvarlig for tilrettelæggelsen af jordemodervæsenets 
organisation og medvirker til, at der foretages en prioritering af 
sundhedsvæsenets samlede funktioner og ressourcer, herunder: 

           

 være ansvarlig for og medvirke til, at organisationsplan  for 
svangerskabshygiejne og fødselshjælp udarbejdes, overhol-
des og udbygges 

 være ansvarlig for at udarbejde, overholde og ajourføre nor-
meringsplaner vedrørende organisationsplanens gennemfø-
relse. Normeringsplan vedrørende jordemoderfunktionen i 
specialafdeling udarbejdes under hensyntagen til forslag fra 
overjordemoderen/chefjordemoderen 

 udarbejde budgetforslag for jordemodervæsenet samt være 
ansvarlig for, at det godkendte budget overholdes 

 være ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af jordemo-
derkonsultationerne 



 

 være ansvarlig for at indsamle og bearbejde statistisk materi-
ale med henblik på den løbende justering og koordinering 

 være ansvarlig for, at der udarbejdes informationsmateriale 

 være ansvarlig for tilrettelæggelsen af de jordemoderfaglige 
ydelser i jordemodervcenteret/delcenteret/delcentrene 

                                              
 

PERSONALELEDELSE 
OG TVÆRFAGLIGE  
OPGAVER                                                                                                                                  

Centerchefen er ansvarlig for at relevante aftaler og overens-
komster overholdes, herunder: 

 
Ansvarlig for den overordnede personaleplanlægning. Ansvar-
lig for vagttilrettelæggelse. 
Ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af personale i over-
ensstemmelse med amtets retningslinier. 

 
Centerchefen tager initiativ til, at koordinere det primære- og 
det sekundære sundhedsvæsens indsats i jordemodercente-
rets optageområde gennem etablering og udbygning af sam-
arbejdet mellem alle relevante instanser inden for jordemode-
rens virksomhedsområde.                                                  

 
                                                  

Centerchefen tager initiativ til, forestår og deltager i: 

 Møder og konferencer, herunder møder med landets øvri-
ge ledende jordemødre 

 Kurser 

 Udvalg og arbejdsgrupper 

 Kvalitetsudviklingsarbejde 

 Videnskabeligt arbejde 
 
UDDANNELSES- OG 
UNDERVISNINGSOPGAVER                  

                                             
U                                                                                                   Centerchefen er ansvarlig for: 

 
At motivere jordemødrene og eventuelle andre faggrupper til 
efter- og videreuddannelse 

   
At tilrettelægge, gennemføre og evaluere jordemoderstude-
rendes kliniske uddannelse 

                                          
At medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af andre 
elevers/studerendes uddannelse inden for det sundhedsfagli-
ge team 

 
Egen efteruddannelse. 
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