
OVERENSKOMST FOR JORDEMØDRE 
 
 
 
 

FUNKTIONSBESKRIVELSE 
FOR 

CENTERJORDEMODER 
 
En jordemoder er forpligtet til at holde sin viden og færdighed ajour, herunder deltage i efteruddannel-
sesaktiviteter, der tilbydes af den ansættende myndighed. 
 
En jordemoder er forpligtet til at deltage i det tværfaglige samarbejde omkring kvinden under svanger-
skab, fødsel og barselperiode, således at hun kan varetage den koordinerende funktion, der er en 
naturlig konsekvens af jordemoderens placering i svangreomsorgen og fødselshjælpen. 
 
Under forudsætning af sædvanlig lægelig supervision kan en jordemoder påtage sig omsorg, pleje og 
behandling af syge svangre- og barselkvinder. 
 
STILLINGSKATEGORI  Centerjordemoder 
    

En jordemoder er uddannet til fagligt, socialt og admini-
strativt, at drage omsorg for: 
 

 Den gravide kvinde 

 Den fødende kvinde 

 Det nyfødte barn 

 Barselkvinden 

 Barnet efter fødslen 
 
KVALIFIKATIONER  Jordemoder med dansk autorisation 
 
DEN SVANGRE KVINDE, 
FAGLIGT OG SOCIALT  Konstatering af tilstedeværende svangerskab 
 

Vurdering af den svangres fysiske og psykiske almentil-
stand, herunder ressourceidentifikation, forebyggelse, 
sundhedsfremmende indsats og identifikation af belast-
ning. 
 
Klinisk vurdering af svangerskabet 
 
Henvisning til læge ved mistanke/konstateret tilstedevæ-
relse af unormale tilstande 
 
Svangreomsorg: 
 

 Råd og vejledning med hensyn til fysisk og psykisk 
levevis, herunder arbejdsmiljø, personlig hygiejne, 
samliv, kost og kosttilskud, misbrug m.v. 

 Sundhedsfremmende indsats 

 Optagelse af amme anamnese 

 Forberedelse til ammeperioden 

 Fødsels- og forældreforberedende undervisning for 
vordende forældre 

 
Opsøgende virksomhed, herunder hjemmebesøg 
 
Jordemoderfaglig omsorg, pleje og behandling for indlag-
te svangre 
 
Vejledning om relevante sociale hjælpemuligheder. Vej-
ledning til ugifte i forbindelse med faderskabssag 



 
Henvisning til hjemstedskommunens social- og sundheds-
forvaltning efter behov 
 
Indgå i tværfagligt samarbejde 

 
ADMINISTRATIVT  Journalføring og udstedelse af svangerskabsattester 
 
DEN FØDENDE KVINDE, 
FAGLIGT OG SOCIALT  Ledelse af fødslens forløb: 
 

 Udføre jordemoderfaglig omsorg, pleje og behandling 
fysisk såvel som psykisk 

 Observere den fødende og fosteret, herunder anven-
delse af tekniske hjælpemidler 

 Erkende unormale tilstande 

 Yde fødselshjælp ved alle spontant forløbende føds-
ler, herunder hindepunktur, anlæggelse af episiotomi 
og suturering af samme, suturering af rifter i vagina 
og perineum. 

 Etablere i.v. adgang 

 Varetage efterbyrdsperioden 

 Observere, pleje og behandle ved medikamentel 
igangsættelse af fødsler og ved truende for tidlig fød-
sel 

 Konferere med/tilkalde læge ved mistanke/konstateret 
tilstedeværelse af unormale tilstande under og lige ef-
ter fødslen 

 
Jordemoderen kan indlægge på sygehus uden lægehen-
visning i akutte tilfælde 

 
ADMINISTRATIVT  Journalføring 
    

Henvendelse til social- og sundhedsforvaltning vedrøren-
de hjemmesygeplejerske og hjemmehjælp efter behov 

 
DET NYFØDTE BARN 
FAGLIGT   Yde fysisk og psykisk omsorg, pleje og behandling: 
    

 Etablering af frie luftveje 

 Observation og vurdering af tilstanden (Apgar score), 
samt fortsat observation af almentilstanden 

 Genoplivning efter behov 

 Afnavling 

 Øjendrypning med lapis på indikation 

 K vitamin pr. os eller injektion 

 Undersøgelse af det nyfødte barn, med henblik på 
misdannelser, vejning og måling, samt vurdering af 
fuldbårenhedsgrad i forhold til gestationsalder 

 Etablering af amning 

 Etablering af tidlig mor-barn kontakt 

 Henvise til/tilkalde læge ved unormale tilstande 
 
ADMINISTRATIVT  Journalføring 
    

Anmeldelse af barnets fødsel efter Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer 
 
Udlevering af fødselsanmeldelse til forældrene med op-
lysning om deres anmeldelsespligt 
 
Udstede udviklingsskema 



 
BARSELKVINDEN, 
FAGLIGT OG SOCIALT Omsorg, pleje og behandling af barselkvinden, samt aktiv 

indragelse af faderen 
 
 Samtale om fødselsoplevelsen og hjælp til bearbejdelsen 
 
 Vurdering af barselkvindens almentilstand 
 
 Henvise til læge ved unormale tilstande. Vurdering af 

barselsperiodens forløb: 
  

 Observation af uteri involution og blødning 

 Vurdering af evt. suturering 
 

Vejledning og undervisning, herunder: 
 

 Amning, evt. hjælp 

 Barselgymnastik 

 Oplysning om familieplanlægning 

 Kost og levevis i ammeperioden 

 Det sunde nyfødte barns pleje 

 Etablering af den nye familie 
 
 
BARNET I DE FØRSTE 
DAGE EFTER FØDSLEN 
FAGLIGT   Barnets almentilstand, herunder: 
    

 Ernæringstilstand 

 Konstatering af cyanose, anæmi eller icterus 

 Vurdering af navlens tilstand 

 Vurdering af blære- og tarmfunktion 
 

Blodprøveundersøgelser 
 
Kontakt til sundhedsplejerske om evt. tidligt tilsyn 
 
Henvisning til læge ved unormale tilstande 
 
Henvise til relevante samarbejdspartnere ved unormale 
tilstande 

 
UNDERVISNING  Forestå fødsels- og forældreforberedende kurser 
 
   Afholde/medvirke ved efterfødselskurser 
 

Deltage i klinisk undervisning og evaluering af jordemo-
derstuderende 
 
Deltage i sundhedspædagogisk arbejde i relation til jor-
demoderfaget 
 
Deltage i klinisk undervisning af andet sundhedsfagligt 
personale 

 
 
 


