
Dagsorden til kredsbestyrelsesmøde d. 3.10.22, kl. 9.00-12.00 (digitalt) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt  

2. Siden sidst og hvad er vores næste skridt 

 

SUH,  Roskilde 

Chefjordemoder Ingelise er stoppet, og vi søger en ny chefjordemoder. Den konstituerede 

Chefsygeplejerske er blevet en fast del af chefstaben, og dermed er ledelsen opnormeret. 

Der bliver ansat læger i øjeblikket. 

Der er lige startet to nye jordemødre 1/10, og nu er det den anden vikar, som har søgt 
fastansættelse hos os. Dette ser vi som et positivt skridt i den rigtige retning. Vi rekrutterer 
stille og rolig, men der er lang vej igen. Ca. 1/3 af vagterne bliver dækket af vikarer. 

 

Nykøbing F  

Nykøbing F mangler fortsat ca. 2 jdm fuldtidsstillinger. Derudover har vi 1 
langtidssygemeldt, og 1 på barsel.  
Der har for nyligt været stillingsopslag - men ingen ansøgere. 
 
Nykøbing har fået ansat en uddannelsesansvarlig - det giver lidt mere luft til vicehef Tine, 
som kørte to jobs!  
 
Der er stillingsopslag ude nu efter en vagtplanlægger.  
 
Nykøbing gyn/obst afd mangler læger - og mangler særligt en ledende overlæge.  
 
Vi har lidt “flugt”/dårlig arbedsmiljøtrivsel hos sygeplejersker fra barselsafd.  
 
Men på trods af ovenstående, opleves hovedsaglig glade jordemødre i trivsel på 
fødegangen - formentligt pga. flere tiltag, som feks mere fokus på arbejdsmiljø - men helt 
klart også pga. en stærk ny vicechef ved roret. 
 

  

Slagelse  

Vi har ansat ny vicechefjordemoder Gitte Naundrup. Gitte er også uddannet psykolog og 

har arbejdet en del år i HR i det kommunale område. Vi glæder os til samarbejdet. 

Fødslerne fra SUH har trukket veksler på alle jordemødre, og der er stor skuffelse over at 

regionen har forlænget, trods det, at vi var blevet stillet i udsigt, at det ville stoppe ultimo 

september. Særligt august måned har været svær at få dækket, og der har været perioder 

med sygdom. De lokale tiltag, medarbejdere og ledelse har lavet for at komme bedst 

muligt gennem perioden, har været positivt. Frugt, slik, kaffe, the, alt til at bage, danskvand 



i hanen… alt sammen små ting til at forsøge vagten med. Men det bedste tiltag har været 

ansættelse af to studerende, som har hjulpet med at servicere os jordemødre, med 

praktiske ting og med at lave alt det indkøbte lækkert og lige til at gå til. Vi har planlagt, 

med praktiske ting og med at lave alt det indkøbte lækkert og lige til at gå til. Vi har 

planlagt at starte efterfødselssamtaler til ALLE op pr. oktober. Dette var et af tiltagende 

som finanslovmidlerne skulle bruges på. KJO ordningsopstart er udsat til medio januar.  

 

 

 

3. Kongressen 

 

Forslag på valg til kongressen  

- Strukturen i JDM- foreningen skal undersøges og muligvis ændres. Herunder strukturen 

i kredsbestyrelserne.  

  

- Ensartethed af honorering af de generalforsamlingsvalgte i kredsbestyrelserne  

 

- Kontingent skal fastholdes  

 

Orienteringsmøde for delegeret d. 8/11 planlægges  

 

4. Fødeplanen 

 

- Der planlægges kredsbestyrelsens arbejde ift. Region Sjællands fødeplan.  

Der lægges særligt vægt på personaletrivsel, normering og tilbud på de forskellige 

fødesteder. 

- Flere fra KB Sjælland skal deltage i arbejdet med udarbejdelsen af fødeplanen. 

- Tilbud til fødende i latensfase. 

 

5. Forberedelse af vores arbejdsdage i Sverige. 

 

- Der skal udarbejdes en længere sigtet plan for kredsens arbejde og fokus.  

Evt KJO, kompetenceudvikling i regionen, fødselsforberedelse, akupunktur klinik, kravs 

indsamling til OK24, ungdomsmodtagelse, ydernummder til JDM, ”hvor er 

jordemoderfaget om 5 år i Region SJ”, politisk fokus, fokus på jordemoder der ikke er 

regionalt ansat, årshjul for medlemmer,  

 

- Sarah og Sanne laver program for Sverige  

  

 



6. Evt. 

- Medlemsregistreret på CVR kan give øget fradrag. Det skal undersøges om dette kan 

ændres for selvstændige jordemødre.  

 

- Orientering omkring vikarstop i Region H.   

Der er skrevet kontrakt med svensk vikarbureau, som skal dække vagter frem til 1/4-23. 

De danske vikarbureauer skal afvikles pr. 1/1-23.  

 

 

 

   


