
Dagorden til Kredsbestyrelsesmøde d. 8. 11. 22 
 

1. Siden sidst  
 
SUH 
Der er ansat ny chefjordemoder Anne Frandsen pr. 1/12.  
I en forsøgsordning er der ansat jordemoderstuderende til at gå til hånde og lave praktiskarbejde i vagterne.  
 
Nykøbing Falster  
Chefjordemoder Anne Frandsen har opsagt sin stilling for at starte på SUH. Der arbejdes på at ansatte en ny.  
Der er fortsat to ledige stillinger.  
Afdelingen oplever oftere spidsbelastning, særligt om natten, som belastninger den enkelte jordemoder og 
afdelingen.  
 
HJO  
Ikke noget nyt siden sidst.  
 
Holbæk  
Afdelingen oplever et stort problem med at få dækket ledige vagter.  
Pr. 1/1-23 bliver det muligt at få normareduktion.   
 
Slagelse 
SEF (samtale efter fødsel) er startet pr. 1/11. Alle fødende bookes til SEF 3 mdr. efter fødslen hos den 
jordemoder, de har født med. Dette skemalægges hos den enkelte jordemoder og indgår i normen.  
 
Der er slået jordemoderstilling er op. Der er ikke besluttet et bestemt antal, der skal ansættes.  
 
  
 
 

2. Lønforhandlingerne 
 
Der var aftalt lønforhandling med Regionen efter efterårsferien. Der afventes at blive indkaldt til dette. 
KB ønsker, at FEA-aftalen fortsætter, så længe fødslerne fra SUH er uddelegeret. Derudover ønskes der en 
form for fast FEA-aftale.  
Det skal gøres attraktivt at tage de ledige vagter. Dog skal der arbejdes på at løse de mange ekstra vagter.   
 
 
  

3. Reaktioner ovenpå valget, er der nogen initiativer vi skal tage? 
 
Valgkampen har haft stort fokus på ventelister.   
KB ønsker et fokus på ”Fulgten fra vagter”, vagtbelastning og akutarbejde. 
Der skal planlægges et møde med Heino Knudsen start 2023 med fokus på nye tiltag og fødeplanen.  
 

 
4. Vores repræsentation som kreds i Regionens MED-system.  

 
Ergoterapeut- Fysioterapeut- og Jordemoderforeningen ønsker at udvide Hoved-MED med en ekstra plads for 
at opnå en bedre repræsentation af vores faggrupper.  
Kit har selv efterspurgt medinddragelse i MED og bliver nu indkaldt til kontaktudvalgsmøder.   
SUH og Holbæk skal undersøge hvor mange AC-pladser de har.  
Slagelse har 3 pladser.  
Nykøbing F har 2 pladser.  
Der opfordres til at forhandle flere pladser.    
 

5. Fødeplan  
 
Der skal arbejdes på at have flere løsningsforslag i arbejdet med fødeplanen.  
Der snakkes om det generelle samarbejde i udarbejdelsen af fødeplanen samt lægges en strategi for resten af 
processen.  
Kit er sygemeldt til næste fødeplansworkshop. Der arbejdes på at finde en suppleant.  

 
6. KB møde i Sverige. 



 
Sanne og Sarah laver en dagsordning 
 

7. Eventuelt  
 
-KB refunderer op til 1000 kr. for deltagelse af kursus eller anden relevant uddannelse.  
Der snakkes om rammerne for ansøgning skal ændres.  
Det aftales at fortsætte med den nuværende ordning frem til næste generalforsamling.  
Derefter skal ordningen revurderes.   
 
-Jordemoder Birgitte har deltaget i to kurser. Der gives 2 x 1000 kr.  

  
-Orientering omkring udmeldelse af Jordemoderforeningen i kredsen.  
 
 

 

 


