
Referat af KB møde 22-1-2022 

 

Ordstyrer: Jane 

Referent: Dorte 

 

Dorte: dorte.ahrends@rsyd.dk 

Lene: lene.moller.andersen@rsyd.dk 

Tanja: tanja.bakkegaard.pedersen@rsyd.dk 

Sofie: 3030441@ucsyd.dk 

Jane E:  jane.enemaerke.pedersen@rsyd.dk 

Stine: stine.busk@rsyd.dk  

Gitte: birgitte.valeur@rsyd.dk 

Laura: laura.bang-pedersen@rsyd.dk 

Cecilie: Cecilie.roloff.meine@rsyd.dk 

 

Konstituering: 

Næstforkvinde: Lene Møller Andersen 

Kasserer: Dorte Ahrends 

 

Næste HB møde er den 30-1-23 – Hverken forkvinde eller næstforkvinde har mulighed for at deltage. Tanja 
deltager som suppleant. 

Valg til kredsbestyrelsesforkvinde i maj. Stine og Mathilde skriver det i kredsens nyhedsbrev. Promoverer 
det også på facebook. Opstillingsfristen er 5. april kl 12. 

Suppleanters deltagelse ved KB møder ved TR´s forfald: Det er op til den enkelte TR om man sender sin 
suppleant ved forfald. 

Datoen for generalforsamlingen skal med i kredsens nyhedsbrev. 

Jordemoderforeningens Forretningsorden og standardvedtægter er ikke opdaterede. Kredsforkvinde har 
henvendt sig til forretningsudvalget, og har gjort dem opmærksom på problemet. Specielt omkring de 
studerende er den forældet. 

Velkomstpjecen på foreningens hjemmeside er ikke den opdaterede. Tanja giver Jette besked. 
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Mødestrategi. 

Det er ikke den nyeste som er vedhæftet.  

Ordstyrer og referent vælges fra gang til gang. Meldes ud i dagsordenen. 

Den generalforsamlingsvalgte får halvt dagshonorar – møder kl 11. Skal tilrettes i mødestrategien. 

Gennemgang af mødedatoer: 

Årshjulet gennemgåes og mødedatoer fastholdes. 

1-3 bliver i Odense på sygehuset, da der også er OK møde den dag. Ok mødet starter kl 16. Lene booker 
lokale til begge dele. KB mødet bliver den dag fra 9 – 15.30. Virtuelt møde med chefjordemødrene kl 10 
samme dag. 

Tilmelding til den lokale TR, seneste tilmeldingsfrist den 24. februar kl 12. Det bliver også meldt ud i 
nyhedsbrevet. Tanja lægger det op i facebookgruppen. 

18-4 Emnet i år bliver fysiologisk CTG tolkning. Dorte holder oplæg i 2 timer. Gitte undersøger om Severin i 
Kolding er ledigt. Er det ikke muligt finder Gitte alternativ. Generalforsamlingen afholdes fra 17-18. Spiser 
fra 18-19. Oplæg fra 19-21 

Dorte sender oplæg til Tanja til invitationen.  Tanja laver invitationen og sender den ud. 

Sidste frist for tilmelding 11-4 til lokal TR eller kredsforkvinde. 

Selve KB mødet den dag starter kl 11. 

Folkemødet på Bornholm: Der er booket et sommerhus til overnatning. Lene booker færge til 2 biler. Vi 
mødes i Nyborg og kører fælles derfra.  Man er afsted 3 dage og får 2 x 7,4 timer.  

29-8 Mødet i august falder sammen med mødet med Stephanie Lose. Datoen fasholdes da hun er svær at få 
mødetid med. Jane og Dorte ser på planen for uddannelsesdagen, og vurderer om det er muligt først at 
møde til uddannelsen efter middag. 

5-10 Mødes hos Dorte 

28-11 Julefrokost hos Lene 

 

Funktionsbeskrivelse. 

Odense har 2 jordemødre ansat på neonatal afdelingen 

SVS har skiftet navn til Esbjerg Sygehus. 

 

Funktionsbeskrivelse for generalforsamlingsvalgte. 

Aflønnes med halvdagshonorar 

Der afholdes jævnlige møder med chefjordemødrene. 

Skal tilrettes for stavefejl. 



Tanja tilretter den. Stine spørger om Mathilde har den som fil. 

 

Legatbeskrivelse 

Vi holder fast i at det nuværende er aftalt at afskaffe legatet.  Det kan genforhandles på et senere 
tidspunkt. 

Det skal slettes fra jordemoderforeningens hjemmeside. Tanja melder det ind til jordemoderforeningen. 

 

Økonomi. 

Der er ikke fulgt op til i dag. Dorte undersøger det til næste møde. 

 

Facebook status 

Stine skriver hvordan vi har konstitueret os. Skriver samtidig hvornår de skal sætte kryds i kalenderen til 
generalforsamlingen. 

Opdaterer samtidig teksten. 

Der tages nyt billede i dag 

Tanja lægger invitationen til OK-møde i Odense op. 

Der må gerne ske noget mere på siden. 

 

Abortgrænse 

Diskuteres, der er ikke enighed om abortgrænsen i kredsen.  

 

Lobbystrategi 

- Udskydes til næste møde, hvor vi gerne skal lave en strategi. 
 

Dagsorden til møde med chefjordemødrene 1-3 

Studerende. Hvordan håndteres øget antal? Bekymring for fagligheden. Skal nyuddannede have studerende 
med?  

KJO – opfølgning efter seminaret. 

Hvordan lønløfter vi sammen. 

Kandidatuddannelsen, rekruttering, stillinger og løn. 

Sende dagsordener og referater til kredsbestyrelsen 



Lene vedhæfter dagsorden til mødeindkaldelse.  

 

Fødeklinik i Kolding 

Vi vil gerne have jordemoderforenings holdning til private fødeklinikker. De har fortsat ikke en entydig 
holdning, det skal drøftes på næste HB møde. 

Bekymringen er hvis der tages midler fra de eksisterende afdelinger, så tilbuddet bliver dårligere der. Så 
økonomien er af stor bekymring 

Der er et problem at der ikke er en rotationsordning, og der er en problematik omkring vedligeholdelse af 
kompetencer. 

Koncentrationen af patologiske forløb på sygehusene bliver større. 

Godt at der bliver forskellige muligheder både for jordemødre og gravide/fødende. 

Vi kan se flere fordele ved at den fungerer under samme ledelse som afdelingen på sygehuset. 

 

Forberedelse til HB møde 

Dagsorden er gennemgået. 

Handlingstrappen for temadrøftelser skal være i mødestrategien som en side 2. 

Hvordan styrker man de mere erfarne TRér? 

En kort klinisk vejlederuddannelse kan være god de steder hvor de ikke har mange på klinisk 
vejlederuddannelse. 

Det er dog vigtigt at bevare den lange uddannelse. 

 

Gitte laver udkast til dagsorden til næste gang. 

 

Evaluering af mødet 

Der har ikke været TR sparring. 

Der er brugt en del tid på at få de nye ind i gruppen og får mødestrategien på plads. 

Godt at rundsende TR spørgsmål i gruppen inden mødet. 

Der skal fremover gerne være mere tid til at drøfte strategier og temaer på et dybere niveau. 

HB dagsordenen var lang og flere havde ikke fået den læst ordentligt.  


