
’Jordemoderen – Tidsskrift for Jordemødre’ udgives otte gange om året 
af Jordemoderforeningen. Tidsskriftet har ca. 3.000 abonnenter, hvoraf 
flertallet er jordemødre og studerende. Tidsskriftet er relanceret med et 
helt nyt journalistisk indhold og visuelt udtryk i december 2022.

Læs mere om Jordemoderen og Jordemoderforeningen på 
www.jordemoderforeningen.dk

Rådgivning af gravide
Jordemødre og studerende rådgiver årligt ca. 60.000 
gravide og nybagte mødre samt deres partnere om:
• Sund levevis, kost og kosttilskud 
• Undersøgelse af fosteret, scanning og biokemisk  
 undersøgelse
• Forberedelse til fødslen
• Forberedelse af forældreskabet
• Smertelindring
• Hørescreening af barnet
• Pleje, amning og ernæring af barnet
• Antikonception
• Brug af medicin

Hvad arbejder jordemødre med?
• Med jordemoderkonsultation
• Med indlagte gravide
• Med fødende
• Med barslende
• Med scanning
• Med seksualrådgivning
• Med udvikling, forskning og undervisning
• Med ledelse 
• Med sundhedsfremme og befolkningssundhed

Hvor er jordemødre ansat?
• I regionernes jordemodercentre, svangre-, føde- og 
	 barselafdelinger	(det	gælder	flertallet)
• I privat lægepraksis, scanningsklinik og fertilitetsklinik
• I kommunerne
• Som privatpraktiserende jordemødre
• På professionshøjskoler
• Som forskere 

Receptpligtig medicin
Tidsskrift	for	Jordemødre	har	tilladelse	til	annoncering	
for receptpligtig medicin.

Sverige Studiet ›One Plus One Equals Two-will that 
do?‹ lavet af jordemoder Malin Edqvist og hendes 
forskerkolleger fra Lunds Universitet viser, at der 
bliver færre grad tre og fire bristninger, når der 
er to jordemødre til stede i slutningen af en fød-
sels pressefase. Det skriver det svenske fagblad 
»Vård Fokus«.

Det svenske studie er publiceret i The Lancet 
i foråret 2022 og er det første randomiserede 
forsøg af sin slags. De over 3000 fødende kvinder, 
der deltog i studiet, havde enten en eller to jorde-
mødre hos sig, når deres børn skulle forløses.

Af de kvinder, der fødte med to jordemødre på 
stuen, fik 3,9 procent en sphincterruptur mod 5,7 
procent af dem, der fødte med én jordemoder. 
Det svarer til en reduktion på 30 procent – et 
resultat, der overraskede forskerne bag studiet. 

I studiet fandt forskerne, at metoderne, som 
jordemødrene brugte til at beskytte kvinderne 
mod bristninger, var ligeligt fordelt i de to grup-
per. Det var dermed ikke jordemoderens valg 
af metode til at beskytte mellemkødet med, der 
påvirkede resultatet.

Den ekstra jordemoder var i gennemsnit på 
stuen i 15 minutter. 

Ny forskning fra Sverige viser, at andelen af 
grad tre og fire bristninger kan falde med op 
mod 30 procent, når der er to jordemødre til 
stede i slutningen af pressefasen. 

Færre tilfælde af 
sphincterruptur 
med to jordemødre

Find originalartiklen
'The effect of two midwives during 
the second stage of labour to 
reduce severe perineal trauma 
(Oneplus): a multicentre, rando-
mised controlled trial in Sweden'. 
Malin Edqvist, Hannah G Dahlen, 
Cecilia Häggsgård, Helena Tern, 
Karin Ängeby, Pia Teleman, Gunilla 
Ajne og Christine Rubertsson

OB
S!

OB
S!

7 / 2 0 2 2  J O R D E M O D E R E N  2 5

→ UDSYN

Tekst: Lotte Skou Hansen

Undersøgelsen stammer fra Lunds Universitet, og dataind-
samlingen fandt sted mellem 2018 og 2020. Forskerne 
bag studiet fortsætter nu med at undersøge både kvinder 
og jordemødres oplevelser af at have to jordemødre på 
stuen, og hvordan kvinderne har det et år efter fødslen.

72%
af de 4264 kvinder, der 
fødte vaginalt for første 

gang og sagde ja til at 
deltage i undersøgelsen, 

fødte spontant med en 
eller to jordemødre.

Så byg ovenpå med en kandidat fra SDU!

Har du en 
professionsbachelor?

Kandidat:
Idræt og sundhed
Folkesundhedsvidenskab
Folkesundhedsvidenskab, intervention 
og evaluering
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Fysioterapi
Jordemodervidenskab
Ergoterapi
Klinisk sygepleje

Læs mere på sdu.dk/sund/uddannelser

Erhvervskandidat 
(4-årig, hvor du kan arbejde 
samtidig med, at du læser):
Klinisk sygepleje
Ergoterapi
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Jordemodervidenskab
Fysioterapi

På SDU har vi en række kandidat-
uddannelser, der er rettet til 
professionsbachelorer fra sundheds- 
området, det sociale område eller 
undervisningssektoren.

Kom til Åbent hus 
8. februar 2023, kl. 12-16 
på Syddansk Universitet 
i Odense.

#bygviderepådinkarriere

Forskningens stemme
Jordemødre kan støtte kvinder med 
ønske om fremtidig graviditet, der 
samtidig følges for moderate  
celleforandringer på livmoderhalsen.
→ 26

Et andet blik
Mentaltræning er kendt fra  
fx sportens verden. Men kan  
teknikken bruges som  
fødselsforberedelse?
→ 32

Mit håndværk
Tanja Lyths bruger afdelingens 
fødestol til ca. 50 procent  
af sine fødende. Få hendes  
tips og tricks. 
→ 20

T E M A 
Jordemoder på lejet
Amalie er en af de mange 
jordemødre, der i løbet af 
karrieren oplever selv at 
være gravid og fødende. 
Ny australsk forskning viser, 
at den jordemoderfaglige 
viden, de har med sig, kan 
være et tveægget sværd.

→ 12
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Jordemoderen  
– Tidsskrift for Jordemødre  
har et kontrolleret oplag på:  
3.006 eksemplarer og er  
tilsluttet Dansk Fagpresse og 
Fagpressens mediekontrol. 
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Undgå bleudslæt 
- for barnets skyld

[diaper change]

baby care

Når forældre får indarbejdet en 
naturlig tilgang til rens, pleje og 
beskyttelse af bleområdet, kan 
bleudslæt hos babyer helt undgås. 

Olívy - diaper change er den unikke
blanding af olivenolie og kalk, 
som efterlader huden ren og opret-
holder hudens naturlige pH, fedt-
lag og barrierefunktion. Ved at er-
statte vand, sæbe og vådservietter 
med Olívy forebygges rødme og 

nyfødt.

Læs mere om vejen til en sund  
og modstandsdygtig babyhud på 
olivy.dk

ANBEFALOLIVY TIL ALLENYFØDTE

99 %
NATURLIGE INGREDIENSER

INDHOLD
→ NR07.2022
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En dag på 
Mor-Barn 
afsnittet
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Mød en  

stjernekollega



12
T E M A : 

Jordemoder 
på lejet
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